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AKSIONI  PER  PASTRIM  KERKON  VEPRIM  NE  POLITIKAT  MJEDISORE
Kryeministri Berisha: Në

problematikën që kemi para, nuk
ka asgjë më të rëndësishme sesa
problemet e plehrave. Së pari,
zgjidhja e tij ka impakt direkt në
mbrojtjen dhe zhvillimin e
shëndetit të qytetarëve shqiptarë
më shumë se në çdo gjë tjetër,
ka impakt direkt në shëndetin e
fëmijëve tanë, më shumë se çdo
gjë tjetër ka impakt direkt në
imazhin tonë.

- Eshtë e domosdoshme të
shënohet një kthesë rrënjësore në
qëndrimin ndaj mjedisit. Krimet
ndaj mjedisit janë krime të rënda
dhe qeveritarët vendorë duhet të
jenë të parët që duhet të vendosin
të zbatojnë ligjin, duke proceduar
e dërguar për ndjekje penale
ndotësit e tij.

- Në këtë vend, ku gjen një
mikpritje të shkëlqyer, një sjellje
të admirueshme, një shërbim
shumë të mirë e cilësor, gjen një
gatim shumë të këndshëm, gjen
një klimë shumë të
mrekullueshme, peizazh mahnitës,
brigje të rralla, këtë vend e
damkosin plehrat.

Nga Alisa PEÇI
Studim i Institutit Worldwatch

   Toka përbën një të katërtën e
sipërfaqes së planetit, në të cilën bimët
mbajnë tre herë më shumë karbon se
atmosfera. Më shumë se 30 përqind e të
gjitha emetimeve të gazrave serrë lindin
nga përdorimit i tokës. Si rrjedhojë nuk do
të ketë strategji të suksesshme për
ndryshimin e klimës globale pa reduktimin
e emetimeve që shkaktohen nga bujqësia,
pylltaria dhe përdorime të tjera të tokës.
Për më tepër,që vetëm bimët  ofrojnë në
shkallë të gjerë thithjen e karbonit nga
atmosfera nëpërmjet proçesit të
fotosintezës.

Nga Ela SHKURTI

Vdekja tragjike e dy të rinjve durrsakë
pranë lumit Ishëm, duke mbledhur plastikë
e kanaçe, hidhëroi gjithë opinionin publik.
Por për fat të keq nuk është vetëm Ishmi i
mbytur nga plehrat, po janë gjithë lumenjtë
e detet tona. Mos duhen ngjarje të tilla të
dhimbshme të na sensibilizojnë për një
sjellje më miqësore ndaj saj ndaj mjedisit ?
Pse qëndrojmë kaq indiferentë ndj
këmbanave dhe sirenave paralajmëruese
që ka kohë që bien e na njoftojnë se
keqtrajtimi i mjedisit dhe natyrës po na
kthehen me një kosto kaq të lartë si kjo
ngjarje e dhimbshme?

Nga profesor Aleko MIHO
Pranë qendrave të mëdha, ujërat  e zeza

dhe shumë shkarkime të tjera industriale
mblidhen pa asnjë përpunim drejtëpërdrejt
në lumenj, dhe transportohen drejt detit.
Kryeqyteti Tiranë me gjithë rrethinat me mbi
850’000 banorë përshkohet nga lumenjtë e
Lanës dhe Tiranës, të cilët sëbashku
formojnë lumin e Ishmit, lumenj që kanë

parametra cilësorë jashtë çdo lloj standardi.
Ndotja sipërfaqësorë kalon shpesh në
ujërat nëntokësore. Është më se e ngutshme
të fillojë përpunimi i ujërave të zeza për zonat
e mëdha të banuara të vendit, kjo është e
domosdoshme për zonën e Tiranës dhe të
Durrësit.

DITA  BOTERORE  E  UJIT  DHE  VENDI  YNE
 Nga Agim DALIPI

Si spjegohet që edhe sivjet si çdo vit, ju
bëjmë thirrje qytetarëve të mos bëjnë
ndërhyrje  “pa vend”. Pa vend është të
ankohesh si shtetar që nuk ke zbatuar ligjin
e t’i ndalosh këto ndërhyrje. Pa vend është
të shikosh qindra lavazhe makinash që
përdorin edhe sot e kësaj dite ujin e pijshëm
anë e mbanë Tiranës e në qytete të tjera e
nuk i ndalon njeri. Pa vend është t’ja vesh
fajin që prej njëzet vjetësh amortizimit të
rrjetit e të mos shtrosh asnjë metër të ri.

SHQETESIME  NE  PELLGJET  UJEMBLEDHES  TE
VENDIT  TONE

KUR  PLASTIKA  VRET  DHE  NJEREZ !!

PERDORIMI  I  TOKES, USHQIMI  DHE  NDRYSHIMET
KLIMATIKE
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Federata e Gjuetarëve të
Shqipërisë ka bërë njqë thirrje për
sensibilizimin e të gjithë opinionit
publik e veçanërisht të policisë së
rendit, drejtorive të sherbimit pyjor,
njësive të qeverisjes vendore për
të drejtuar vëmendjen në ruajtjen
e kafshëve dhe shpendëve të egra
të pambrojtura.

  Në thirrje ngrihet shqetësimi
se, kur të gjithë shtetet e rajonit e
më gjerë e kanë ndaluar gjuetinë,
në Shqipëri pothuajse të gjithë ata
që kane arme gjahu,duke perfshire
këtu edhe mosha të mitura, kanë
rrëmbyer armët për të bërë
batërdine mbi shpendët shtegtarë
të migruara tek ne për shkak të të
ftohtit të madh në Europë.

  Federata e Gjuetarëve të

Në një vizitë zyrtare në Mal të
Zi, ministrat e Mjedisit, Fatmir
Mediu dhe ai i Bujqësisë, Genc
Ruli kanë zhvilluar një takim me
ministrin e Bujqësisë dhe
Zhvillimit Rural të Podgoricës,
Tarzan Miloseviç, ku kanë
biseduar për parandalimin e
përmbytjeve përreth liqenit të
Shkodrës dhe përmirësimin e
infrastrukturës ujore.

  Aty, ministri Mediu u shpreh
se do të forcohet bashkëpunimi për
ti dhënë fund një herë e
përgjithmonë përmbytjeve në
ultësirën e Shkodrës. Ai tha se
Shqipëria do të ecë me të njëjtin

ritëm dhe të njëjtin gjykim, në
mënyrë sa më profesionale për të
bërë investime që i rezistojnë kohës
dhe japin zgjidhje problemit. “Ne
do të gjykojmë të gjitha
marrdhëniet që kemi në fushën e
ujrave me njëri tjetrin, për të parë
zgjidhjet “ ka deklaruar deklaroi
Mediu. Ndërsa ministri Ruli tha se
Ministria e Buqësisë ka
mbështetur dhe do vazhdojë të
mbështesë financiarisht të gjitha
ndërhyrjet në diga apo në shtratet
e lumenjve.

  Ministrat kanë marrë pjesë
edhe në një prej panaireve më të
mëdha të zhvilluara në Budva, ku
prezantohen produkte të
industrisë ushqimore dhe
agropërpunimit.

SHQIPERIA  PER
NDRYSHIMET  KLIMATIKE

   Edhe vendi ynë duhet të
marrë masa të forta për uljen e
shkarkimit të gazrave serrë në
atmosferë. Bashkimi Europian ka
kërkuar që nisur nga ky vit vendt
në zhvillim,ku hymë edhe ne, të
mos jenë vetëm përfituese, por të
investojnë direkt për uljen e
shkarkimit të gazrave serrë në
atmosferë. Në maj dhe qershor të
këtij viti pritet që të vijojnë
negociatat mes vendeve tranzitore
dhe atyre investuese mbi
qëndrimin qe do të mbahet në të
ardhmen për investimet dhe masat

konkrete që do të merren.
 Studimet e kryera sëfundmi në

departamentin e klimës në
Ministrinë e Mjedisit, tregojne se,
në vitin 2050, shkarkimi i gazrave
serrë nga transporti do të jetë i
lartë. Për këtë del detyrë që
pushteti vendor dhe ai qendror
duhet të hartojnë projekte afatgjata
për një transport të qendrueshëm
publik. Znj. L. Dibra, përgjegjëse e
sektorit të ujit dhe ndryshimit të
klimes ka deklaruar se : “Duhet të
synohet drejt një transporti të
qëndrueshëm, drejt transportit
publik me sa më pak emetime të
gazeve serre”. Por duhet të ketë
kufizime edhe për edhe për
biznesin e madh që ushtrojn
veprimtarinë në fushën e
industrisë.

Në një mbledhje të Grupit të
Punës për çështjet e ujit dhe
kanalizimeve, kryeministri Berisha

ka tërhequr vemendjen se duhet të
veprohet me përparësi absolute për
përfundimin e procesit të
kanalizimeve. Ai tha se duhet që me
shpejtësi të lidhet ky system me
kolektorë dhe ky i fundit  me

Duke filluar që nga fillimi i prillit,
një komision i UNESCO-s do të
vendoset në Pogradec për të
trajnuar ekspertët ambientalistë me
qëllim përgatitjen e dokumenta-
cionit me kriteret për aplikimin e
pjesës së Liqenit të Ohrit, që i takon
Shqipërisë për tu bërë pjesë e
projektit të UNESCO-s.

Nga sekretariati bilateral
shqiptar me Maqedoninë janë
shprehur për rëndësinë e këtij
projekti që do të kryhet jo vetëm në
pjesën maqedonase por edhe në atë
shqiptare.  Me shpalljen e Liqenit
si trashëgimi botërore natyrore,
përfundimisht krijohen edhe
kushtet për harmonizimin e
legjislacioneve të dy vendeve  për

impiantet e përpunimit, veçanërisht
në zonat turistike të cilat, që kanë
edhe ngarkesën më të madhe në

muajt e verës. Ky proces duhet të
shtrihet në të gjithë vendin. Berisha
u shpreh : “Duhet të veprohet me
shpejtësi dhe me përparësi
absolute per perfundimin e procesit
te kanalizimeve dhe te impianteve

UJRAT E ZEZA  NE FOKUSIN E QEVERISE
te perpunimit, veçanerisht ne zonat
turistike”, Kryeministri Sali ne
mbledhjen e Grupit te Punes per
çeshtjet e ujit dhe kanalizimeve.

   Kryeministri u ndal edhe në
problemin e gropave septike dhe u
shpreh se qëndrimi që mbajne
strukturat e pushtetit vendor për
këtë çështje është shume i rënde
duke kërkuar qëndrime më të rrepta
nga ana e ministrisë së Mjedisit. Po
ashtu ai theksoi se  është e
domosdoshme që Drejtoria e
Rrugëve, në të gjitha ndërtimet, të
parashikojë kolektorët e ujërave të
shiut ku përgjegjëse për furnizimin
me ujë, shërbimin e kanalizimeve
dhe trajtimin e ujërave të shiut do
të jenë shoqëritë e ujësjellësve.

  Për këtë problem, sidomos për
zonën e Plepave në Durrës deri në
Qerret të Kavajës do të kenë
përfunduar kanalizimet e ujërave të
zeza dhe lidhja e tyre me dy
impiantet përkatese. Gjithasht tha
se është mbyllur prokurimi dhe po
fillon lidhja e magjistralit kryesor me
të gjitha ndërtesat që janë në kete
zone plazhi”.

mbrojtjen e përbashkët të tij dhe
zgjidhjen e problemeve ekologjike
që paraqiten. Edhe D. Panoski nga
pala maqedonase konsideron se
incidentet ekologjike mund të
ndodhin edhe në të ardhmen por
ndaj tyre do të veprohet e reagohet
në mënyrë institucionale ndaj atyre
që nuk respektojnë këto norma dhe
dispozita mbrojtëse.

  Ohri vlerësohet si liqen
tektonik me moshë mbi 4 milion vjet.
Për mbrojtur atë Sekretariati,
ekspertët, institucionet, ndërmarrjet
publike dhe shoqatat ambientaliste
kanë ngritur edhe nismën për
mbrojtjen me ligj të Liqenit te Ohrit
që është peshkuar nga ana jonë pa
asnjë kriter.

NGA  MINISTRIA  E  MJEDISIT

PERMBYTJET  NE
SHKODER – BASHKEPUNIM

ME  MALIN  E ZI

Shqipërisë, shoqatat anëtare të saj
dhe gjithë komuniteti i   e

gjuetarëve shprehet se ky rast
është i paprecedent, pasi në

  Basha theksoi se “Qëllimi ynë
është që brenda këtij viti, të
mbjellim 10 000 pemë të reja në
Tiranë dhe ju siguroj se ky është
viti me mbjelljen më të ulët në
planifikimin e Bashkisë, për katër
vitet e ardhshme, sepse një nga
qëllimet kryesore të Bashkisë
është përmirësimi i cilësisë së jetës
dhe kjo vjen duke zgjeruar
hapësirën e gjelbër, hapësirë e cila
i është “tkurrur” këtij qyteti për
njëzet vite me radhë, si rezultat i
dendësimit të popullsisë, lëvizjes
demografike, ndërtimeve e
sigurisht mungesës së një plani
Asgjë nuk do të kursehet për të
mbrojtur hapësirat e gjelbra, për t’i
zgjeruar ato, për të hapur hapësira
të tjera të gjelbra dhe kjo është në
fokus, edhe të Planit të ri
Urbanistik, i cili që nga lagjet e
vjetra të qytetit, tek lagjet e reja
dhe tek zonat e mëdha publike,
kryqëzimet e rrugët kryesore
parashikon tre dhe katër fishim të
gjelbërimit, të zonave të gjelbra dhe
pemëve”.

3850 pemë të përqëndruara tek
Parku i Liqenit Artificial, në
qendrën e rehabilituar të qytetit,

sheshi “Skënderbej” dhe zona pas
Pallatit të Kulturës dhe në rrugët
kryesore të qytetit, por edhe në
sheshe të tilla të lagjeve, siç është
zona tek “Don Bosko” apo tek
Medreseja..

Shtimi i hapësirave të gjelbra do
të vijojnë të jenë prioritet i Bashkisë
së Tiranës. Këtë e ka deklaruar

vetë kryebashkiaku, z. Lulzim
Basha gjatë inspektimit në zonën
e Kombinatit ku u mbollën 60 pemë
bliri, të cilat zëvendësuan pemët
që ishin të dëmtuara e të thara. Deri
tani në kryeqytet janë mbjellë rreth

BASHKIA  E TIRANES  MBJELL  PEME  TE  REJA

OHRI  NE  MBROTJEN  E
UNESCO-s

THIRRJE  E  FEDERATES  SE  GJUETAREVE
filozofinë e moralin e tyre kanë
ushtrimin e një gjuetie shkencore

e të kontrolluar në perputhje me
standardet Europiane.
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Nga  Agim  DALIPI

  Imazhi i Shqipërisë nuk është
vetëm ai spoti i Ministrisë së Turizmit
që transmetohet në CNN me pamjet

e bukurive natyrore e të atyre nga
dora e njeriut që vërtet i kemi. Imazhi
ynë janë dhe rrugët që “hijeshohen”
anash me grumbuj plehrash në
mbarë vendin. Janë dhe lumenjtë e
çdo kanal ku kemi bërë të njëjtën gjë
e i kemi mbushur me mbetjet tona
urbane që sa vinë e shtohen. Janë

dhe ujrat e zeza që derdhen në
lumenj e në det.

  Këtë ka vënë në dukje edhe
kryeministri Berisha në një takim me
drejtues të pushtetit vendor kur tha
se nuk gjen dot një turist që ka
vizituar vendin tonë “ qëe tëe mund
tëe thote se nuk pashëe plehra dhe
se në rast se nuk ka dinamikëe serioze
nëe pastrimin e mbajtjen e mjedisit,
ne do tëe etiketohemi si vend qëe
nuk ia vlen tëe vizitohet “. Një e
vërtetë që zoti Berisha e quajti
“zonat tmerrësisht të ndotura “ dhe
që shqetëson turistët, na prish
imazhin, por ca më shumë shëndetin
e njerëzve që jetojnë në Shqioëri e
mjedisin e tyre.

   Problemi nuk është i ri. Me
shtimin e sasisë së mbetjeve dhe
mungesën e venddepozitimeve,
duke e mbartur pothuajse pa asnjë
zgjidhje viti pas viti, menaxhimi i
mbetjeve urbane e ujrave të zeza,
është kthyer në problem që i ka
ardhur e kaluar së tepërmi koha e
emergjencës. Faktet e tregojnë këtë
ngado që të hedhësh sytë. Në

Nga Ela SHKURTI

Vdekja tragjike e dy të rinjve
durrsakë pranë lumit Ishëm, duke
mbledhur plastikë e kanaçe,
hidhëroi gjithë opinionin publik.

Nuk e dimë se sa përgjegjës e
ndiejnë veten gjithë bashkë-
qytetarët nga mënyra e humbjes së
tyre, pra në kërkim të mbijetesës
duke grumbulluar kanaçe dhe
bidonë plastikë në brigjet e lumit të
ndotur. Për gjetjen  e trupave të tyre
u kërkua një punë e madhe nga
grumbullimet e shumta plastike që
vështirësonin gjetjen e trupave. Një
bumerang i vërtetë që po na kthehet
në mënyrën më të keqe të
mundshme. Fare pranë lumit një
pikë grumbullimi plehrash që

plazhet, sidomos në bregdetin e
Durrësit, gropat septike e tubat e
ujrave të zeza që derdhen vetëm pak
metra brënda në det, ndotin tokën e

ujin prej vitesh pa gjetur
zgjidhje.Mbetjet e qyteteve hidhen
lumenjve e përrenjve apo pranë
qendrave të banuara. Kështu bëhet
në Kamëz e në Shkodër ku mbetjet
depozitohen në varrezat e
Dëshmorëve, në Durrës edhe pas tre
vjetësh nuk po vihet në zbatim
projekti që përcaktoi
venddepozitimin në Manëz ; po
ashtu edhe në Vlorë ku pylli i Sodës
mbushet me plehra e i priten drurët ;

në Gjirokastër hidhen aty ka ka qënë
reparti ushtarak e banojnë njerëz ;
Shkumbinit i shfrytëzohen inertet
dhe i zëvëndësohen me plehra ; në
Berat Osumi është kthyer në landfill
dhe të vjen ndërmend që gjatë luftës
në Kosovë këtë lumë dhe qytetin na
e pastruan trupat gjermane të Nato-

s ; liqeni i Fierzës e gjithë
grykëderdhjet e lumenjve janë të
mbushur me plastikë e kështu me
radhë.

   Këtë problem nuk e zgjidhën
dot as gjobat e vëna nga strukturat

rajonale të mjedisit këto tre vjetët e
fundit ndaj drejtuesve të pushtetit
vendor. Siç duket gjobat nuk
mjaftojnë. Jo për të shfrytëzuar këto
gjoba në mjedis por sepse problemi,
aq sa ju takon si përgjegjësi
vendorëve, po aq është edhe
përgjegjësi e qeverisë qendrore. Me

buxhetet e tyre vendorët mund
vetëm të menaxhojnë pastrimin dhe
evakuimin në qytetet e tyre por nuk
mund të ndërtojnë venddepozitime.
Kjo, sa për pamundësinë e tyre
financiare por po aq edhe se këto
janë pjesë e strategjisë së qeverisë
që nuk e shikon problemin brenda
një qyteti apo rrethi por në plan
kombëtar. Një shembëll i veçantë
është për këtë bashkia e Shkodrës
që, në pamundësi të fondeve të
transportit, nuk i çonte do plehrat e
veta në Bushat pavarësisht se u
ndërta landfilli.Edhe kryeministri ju
shtron detyrë ministrave që, në
drejtim të venddepozitimeve : detyra
juaj më kryesore është gjetja e
gropave për vendosjen e plehrave.
Pra s’ka pse t’i kërkohet çdo gjë
pushtetit vendor por , siç tha z.

Berisha, duhet të ketë më shumë
bashkëpunim për zbatimin e planit
të veprimit edhe me strukturat,
komunitetin, biznesin, etj.. Prandaj
le të shkojë në vend ajo që tha se : “
Ky problem mund të trajtohet me
sukses  vetëm duke e konsideruar
nga secili prej qeveritarëve vendorë
dhe qëndrorë, si problemin më
kryesor e më shqetësues “. Të mos
ndodhë që nëpër bashki ( si në Vlorë

Durrës apo Tiranë ), edhe miratimi i
buxheteve zvarritet çdo vit sepse
këshilli bashkiak, prefektura e
bashkia janë  “kundërshtarë” në
politikë e pothuaj asnjëherë nuk
gjejnë dot gjuhën e përbashkët.

   Zoti Berisha, krahas
venddepozitimeve, foli edhe për për
ndëertimin e impianteve të djegies
së tyre. “Ne mund të krijojmë
mundësinë e djegieve të tyre për
zona si Tirana, Durrësi, ndonjë vend
më afër, por shanset  janë më të pakta
për Peshkopinë, Kukësin a zona të
tjera “.

   Vërtet se teknologjia e

rrjedha e rrëmben dhe e fut në
shtrat. Një sjellje kaq barbare ndaj
natyrës, ndaj asaj që na dhuron
gjithçka: jetën oksigjenin,
gjelbërimin, relaksin e vërtetë.

   Pse qëndrojmë kaq indiferentë
ndj këmbanave dhe sirenave
paralajmëruese që ka kohë që bien
e na njoftojnë se keqtrajtimi i
mjedisit dhe natyrës po na kthehen
me një kosto kaq të lartë si kjo
ngjarje e dhimbshme? Do të ishte e
mundur që këta dy të rinjtë të ishin
punësuar pranë një ndërmarjeje
grumbullimi, ku gjithsecili prej nesh
do të kishte kontribuar në
mbledhjen e plastikës dhe metalit
në vendet e caktuara, apo të
punonin në një impiant riciklimi me
kushte të përshtatshme pa rrezikuar
jetën.

   Por kjo fatkeqësisht nuk
ndodh dhe po të hedhësh një sy,
ndeshesh me një sjellje kaq brutale
sa syri kap kosha të tejmbushura,të
thyera dhe nuk po regojmë akoma
edhe ndaj hakmarrjes që po na bën
natyra.  Presim  apo djegim pyje dhe

KUR  PLASTIKA  VRET  DHE  NJEREZ !!
përfitojmë erozion apo rrëshqitje
dherash duke rrezikuar jetën,
gërryejmë shtratin e lumenjve për
inerte dhe përfitojmë përmbytjen e
zonave përreth, ndotim mjedisin
dhe dioksidi i karbonit  shkatërron
mushkritë tona.

  Pse kjo marëdhënie kaq
negative mes nesh dh natyrës në
disfavorin tonë? Sa herë që ka
viktima të tilla  shprehemi thjesht
me “fatkeqësi natyrore”  por me sa
duket jemi fatkeqë të sjelljes sonë
ndaj natyrës dhe mungesës së
edukimit mjedisor. Po të kishim
punuar të tërë me ndërgjegjie, dy
të rinjë nuk do të kishin humbur
jetën e tyre, dhe lumi i ndotur nuk
do të kishte përpirë trupat e tyre,
dhe për më tepër plastika e hedhur
papërgjegjshmërisht t’i mbulonte
ata. Por për fat të keq nuk është
vetëm Ishmi i mbytur nga plehrat,
po janë gjithë lumenjtë e detet tona.
Mos duhen ngjarje të tilla të
dhimbshme të na sensibilizojnë për
një sjellje më miqësore ndaj saj ndaj
mjedisit ?

A  DO  TE  ZGJIDHET  PROBLEMI  I  MBETJEVE  KETE  HERE?

Berisha : Në problematikën
që kemi para, nuk ka

asgjë më të rëndësishme
sesa problemet e

plehrave. Së pari, zgjidhja
e tij ka impakt direkt në
mbrojtjen dhe zhvillimin e
shëndetit të qytetarëve

shqiptarë më shumë se në
çdo gjë tjetër, ka impakt

direkt në shëndetin e
fëmijëve tanë, më shumë

se çdo gjë tjetër ka
impakt direkt në imazhin

tonë.

Berisha : Eshtë e
domosdoshme të

shënohet një kthesë
rrënjësore në qëndrimin

ndaj mjedisit. Krimet ndaj
mjedisit janë krime të
rënda dhe qeveritarët

vendorë duhet të jenë të
parët që duhet të

vendosin të zbatojnë
ligjin, duke proceduar e

dërguar për ndjekje penale
ndotësit e tij.

Berisha: Në këtë vend, ku
gjen një mikpritje të

shkëlqyer, një sjellje të
admirueshme, një shërbim
shumë të mirë e cilësor,
gjen një gatim shumë të
këndshëm, gjen një klimë
shumë të mrekullueshme,
peizash mahnitës, brigje

të rralla, këtë vend e
damkosin plehrat.

incenerimit ka bërë përparime qoftë
për djegjen apo edhe për prodhimin
e energjisë nga kjo djegje. Nuk është
e vështirë ti djegësh por a e ka
qeveria parasysh ndotjen që krijon
në ajër kjo mënyrë përpunimi ? Sepse
së shpejti do të na kërkojnë dhe
llogari për këtë nga Europa dhe do
të duhet të paguajmë dhe ne taksën
e karbonit.

  Së fundmi kryeministri shpalli

datën 20 prill si ditën e Shqipërisë së
pastër dhe u shpreh i sigurt se “zonat
tmerrësisht të ndotura më datën 20

prill do të jenë ndër zonat më të
pastra të Shqipërisë “. Nuk kuptohet
problemi i pjesëmarrjes sepse
“duhet të mobilizohet e tërë
shoqëria, e tërë administrata, të
gjitha shkollat dhe mjetet dhe
gjithçka tjetër e duhur, për t’i bërë
një pastrim të merituar këtij vendi”.
Sa për administratën duket se është
problem i zgjidhur. Por kemi treguar
se vullnetarizmi gati është harruar
tek ne dhe, përveç veprimtarisë së
organizatave të shoqërisë civile,që
rëndom rrallë mbështeten nga shteti
e shtetarët, dhe të huajve, publiku
në përgjithësi pret më tepër nga
shteti se sa nga vetja. Dhe a e zgjidh
problemi shumëvjeçar një apo disa
aksione ? Vështirë të besohet.

  Megjithatë pa u bërë skeptikë
le të shpresojmë, dhe më e
rëndësishmja, le të marrim pjesë
aktivisht në këtë ditë, dhe gjithë
kohen, në këto veprimtari që do t’i
ndryshojnë “qytetet e plehut “, siç i
quajti zoti Berisha, në qytete
europiane ku të mbizotërojë pastëria
e jo mbetjet e ujrat e zeza. Të mos
mbetemi vetëm me deklarata që jemi
mësuar t’i dëgjojmë çdo pranverë me
afrimin e verës dhe stinës së plazhit.
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Ndotja e ujërave
Para viteve 1991 rreth 65%e

popullsisë shqiptare jetonte dhe
punonte në zonat rurale. Në vitin
1997 rreth 54% e popullsisë  u

përqëndrua në zonën fushore,
kryesisht atë bregdetare, në një me
rreth 179.3 banorë km2, prorje e cila
po shkon gjithnjë e më shumë në
rritje (rreth 65% para viteve 1991).

Në sistemin e ri ekonomik pas
viteve 1990 turizmi filloi të bëhet
degë me përparsi dhe kjo shkaktoi
pushtimin e shumë zonave
bregdetare nga infrastukturë
turistike, hotele, restorante etj., e
gjithë kjo pa pasur parasysh aspak
shkallën e ndjeshmërisë së
habitateve bregdetarë. Shtegëtimi
drejt zonës bregdetare po vazhdon
ende në ditët e sotme, gjithmonë
pa asnjë kontroll, pa zbatuar asnjë
kërkesë për planifikimin e territorit
dhe urbanizimin e qëndrueshëm, në
përputhje me kapacitetin mbajtës
dhe kërkesat mjedisore.  Kjo dukuri
mund të vrojtohet lehtë në

shkatërrimin e brezit pyjor të dunave
në Golem, në Velipojë, në Shëngjin,
për ndërtimet në Vlorë dhe sidomos
në Sarandë.

  Pranë qendrave të mëdha,
ujërat  e zeza dhe shumë shkarkime
të tjera industriale mblidhen pa
asnjë përpunim drejtëpërdrejt në
lumenj, dhe transportohen drejt
detit. Kryeqyteti Tiranë me gjithë
rrethinat me mbi 850’000 banorë
përshkohet nga lumenjtë e Lanës
dhe Tiranës, të cilët sëbashku
formojnë lumin e Ishmit, lumenj që
kanë parametra cilësorë jashtë çdo
lloj standardi. Në pellgun e Tiranës
është duke u ngritur vrullshëm një
zonë industriale, veçanërisht
industri e lehtë dhe ushqimore.

   Në studimin e lumenjve të
Ultësirës Përëndimore Bregdetare,
jo vetëm në lumenjtë e Tiranës,
Lanës, Ishmit dhe Gjanicës, por
edhe në rrjedhjen e poshtme të
Matit, Shkumbinit dhe Osumit, nga

lëndët ushqyese, veçanërisht
nitritet dhe amoniumi tejkalonin
shpesh kufijtë detyruese të
Standardit 44 të BE-së  për cilësinë
e ujërave sipërfaqësore për të
siguruar mbijetesën e peshqëve.

   Nga të gjithë vlerësimet
biologjike të mbështetura në
komunitetet e algave silicore të

kryera gjatë dhjetë viteve të fundit
në lumenjtë shqiptarë është
theksuar se rrjedhjet e sipërme
malore mbeten ende në gjendje
cilësore relativisht të mirë, me
ndotje të pakët deri në mesatare.

  Ndër lumenjtë më të ndotur në
krye qendrojnë shumica e
stacioneve brenda pellgut të Ishmit,
sidomos të lumenjve të Lanës, të
Tiranës dhe të Gjolës. Po kjo
gjendje është parë edhe për lumin
e Gjanicës. Vlerat e IPS për këta
stacione janë ndër më të ulëtat që
mund të llogariten ndonjëherë për
ujërat e rredhëshme sipërfaqësore.
Cilësia e tyre shpesh është ‘e keqe’,
dhe rrallë mund të jetë në klasën ‘e
varfër’. Vlen të theksojmë se Lana,
Tirana dhe Ishmi përshkojnë një
hapësirë shumë të banuar, me një
popullsi prej rreth 850’000
banorësh. Mbeten gjithmonë të

shqetësuar dhe me një ndotje hera-
herës ‘mesatare’ ose ‘të varfër’ edhe
stacionet e rrjedhjeve fushore të
Semanit, të Osumit, të Shkumbinit
etj.

   Ujërat e lumenjve të Tiranës
dhe të Lanës janë të cilësisë së parë
para se ata të hyjnë në qytetin e
Tiranës, por gjatë kalimit nëpër
qytet këta dy lumenj kthehen në

kolektorë të zakonshëm të ujërave
të zeza, pa llogaritur më tej edhe
ngarkesën e madhe me mbetje të
ngurta, më e theksuar kjo për lumin
e Tiranës; kjo jo vetëm që krijon një
pamje të shëmtuar brenda
kryeqytetit, por është edhe shumë

e rrezikshme për organizmat e gjalla
përgjatë gjithë rrjedhës, deri në
grykëderdhjen e Ishmit, si dhe për
vetë shëndetin e njeriut që është i

detyruar të bjerë në kontakt me këto
ujëra për qëllime nga më të
ndryshmet. Kujtojmë se nga
vlerësimet e fundit në Bregun e
Lumit (http://www.iep-al.org/),
edhe ngarkesa me baktere
patogjene tejkalon dukshëm edhe
kufijtë më të lartë të vendosur për
ujërat sipërfaqësore nga standardet
ndërkombëtare, si ato të BE-së.

   Koliformët fekalë me ngjyrë
jeshile dhe koliformët totalë me
ngjyrë blu në lumin e Tiranës, te
vendi i quajtur Bregu i Lumit, të
matura në dy muaj të ndryshëm, në
09.02.2010 dhe në dt. 05.07.2010.
tregojnë vlerën më të madhe për
cilësinë e ujit shumë të keqe, për
vlerat e standardeve për ujërat e
rrjedhshme sipërfaqësore.

    Ndotja sipërfaqësorë kalon
shpesh në ujërat nëntokësore; kjo
është shumë më e vështirë të
vlerësohet se ndotja sipërfaqësore,
për shkak se ujërat nëntokësore
mund të përshkojnë largësi të
mëdha nëpërmjet rrugëve ujore të
padukshme. Ujërat nëntokësore që
lëvizin nëpër të çara dhe guva nuk
filtrohen; këta ujëra mund të
transportojnë lehtë si dhe ujërat
sipërfaqësore. Në të vërtetë, kjo
mund të rëndohet më tej nga prirja
që ka njeriu për të përdorur gropat
natyrore si vende për hedhjen e
mbeturinave, në zonat me natyrë
karstike.

   Është më se e ngutshme të
fillojë përpunimi i ujërave të zeza
për zonat e mëdha të banuara të
vendit; kjo është e domosdoshme
për zonën e Tiranës dhe të Durrësit.
Lumenjtë e Tiranës, Lanës dhe
Ishmit nuk mund të vazhdojnë si
mbledhës të ujërave të zeza, dhe për
më tepër të bëhen strehë edhe për
shumë shkarkime mbetjesh të
ngurta. Është e udhës të mendohet
për kolektorë që të mbledhin ujërat
e zeza në të dy anët e këtyre
lumenjve gjatë gjithë rrugës së tyre
brenda qytetit të Tiranës; këto ujëra

duhen detyrimisht të trajtohen, ku
të paktën ‘trajtimi parësor’ duhet të
fillojë sa më parë, duke ndërhyrë
me përpunim fizik dhe kimik, ku

lëndët e ngurta të mund të ulen të
paktën me 50% dhe BOD5 të ulet
me të paktën 20%, para se të
shkarkohen, si është saktësuar në
direktivën 271 të BE-së (1991) lidhur
me trajtimin e ujërave të zeza urbane;
por cilësisa e ujërave mund të
zgjidhet vetëm kur ato t’i
nënshtrohen ‘trajtimit dytësor’ në
të cilin ndërhyhet me trajtim
biologjik sipas kërkesave të
paracaktuara në direktivën e
sipërpërmendur.

Menaxhim i dobët i plehrave
 Shumë e zakonshme në

lumenjtë shqiptarë është edhe
ndotja makroskopike nga hedhjet
e plehërave të ngurta, që
përfaqësohet nga objekte ndotëse

të mëdha të dukshme – shpesh të
njohura si sende notuese në ujërat
vërshyes të rreshjeve ose dhe të
zonës bregdetare. Hedhurina të
ngurta (p.sh. kartona, sende
plastike ose mbeturina ushqimore)

të hedhura në tokë me vend e
pavend, shpesh buzë brigjeve, dhe
të mbledhura nga rreshjet gjatë
kullimit të ujërave, ose notojnë
shpesh  rastësisht në sipërfaqe të

ujërave; në zonat bregdetare cilësia
e ujit ndikohet edhe nga mbeturina
të anijeve të mbytura ose objektesh
të tjera të braktisura në ujë.

Pastrimi nga plehërat kërkon me
ngutje të ndërhyhet fort me masa
të shpejta dhe gjithëpërfshirëse,
duke filluar nga ndarja e pjesëve të
veçanta (letër, qelq, plastikë etj.),
grumbullimi dhe përpunimi i tyre,
por edhe ndërgjegjësimi i gjerë.
Edhe këtu është vendimtar
mobilizimi i gjërë i rinisë, sidomos i
asaj shkollore, i organizatave
joqeveritare etj. Vendi duhet
pastruar në çdo skaj, sidmos
përgjatë brigjeve të lumenjve ku
janë hedhurinat më të shumta.
Vetëm në këtë mënyrë mund të rritim
sigurinë për mbrotjen e natyrës dhe
të larmisë biologjike, por edhe të
shëndeti tonë. Por edhe vizitorët e
huaj do të ndjejnë më shumë
kënaqësi dhe do të ndjehem më të
sigurt në qëndrimin e tyre në
vendin tonë.

   Shumë vende evropiane kanë
miratuar akte të rrepta ligjore në
lidhje me përpunimin e plehërave.
Studimet kanë treguar se epidemitë
e shkaktuara (p.sh. kolera) janë
gjithmonë të lidhura me
superpopullimin dhe me problemet
higjenike. Për këtë, përpunimi i
plehërave është para së gjithash
çështje higjenike, pikërisht për
parandalimin e përhapjes së
sëmundjeve me anë të plehërave në
kalbëzim e sipër.

   Eksperienca e sotme tregon se
mbetjet e ngurta urbane
përpunohen kryesisht duke i
grumbulluar dhe groposur në
sheshe, e cila është relativisht më e
thjeshtë dhe më pak e
kushtueshme. Bashkitë që zgjedhin
metodën e shesheve dhe të
groposjes duhet medeomos të kenë
në dispozicion hapësira toke të
mjaftueshme për të lejuar që të
ndodhin këto procese oksido-
reduktuese të ngadalta. Grumbullimi
i drejtpërdrejtë në sheshe
shoqërohet me oksido-reduktim
shumë të ngadaltë të lëndës
organike e pasuar nga një periudhë
shumë e gjatë stabilizimi.
Theksjomë se në qendrat e mëdha
të banuara në këto sheshe
formohen pirgje (kodra) plehu që

kërkojnë gjithnjë hapësira të reja
toke, e cila bëhen faktor kufizues.
Kjo është shumë e rëndësishme për
Shqipërinë, e cila dallohet për pakë
tokë të lirë.

(vijon ne faqen 6)

SHQETESIME  NE  PELLGJET  UJEMBLEDHES  TE  VENDIT  TONE
Nga profesor Aleko MIHO

(vijon nga numuri i kaluar )

Plastika  në  lumin e Ishmit që mori në qafë  dy  djem  të
rinj

Kepi i Rodonit i mbushur me plehra plastike

Grumbullimi i plehrave edhe në lagunën “ e mbrojtur
“ të Kune-Vainit

Ndotja sipërfaqësorë kalon shpesh në ujërat
nëntokësore. Është më se e ngutshme të fillojë

përpunimi i ujërave të zeza për zonat e mëdha të
banuara të vendit, kjo është e domosdoshme për

zonën e Tiranës dhe të Durrësit.

Nevoja për pastrimin e vendit nuk mundet kurrësesi të
justifikojë Ligjin për importin e plehërave nga jashtë

dhe përpunimin e tyre në Shqipëri.Në të gjitha
kohërat, vendi ynë ka qenë i lakmuar për këto lloj

nismash pastrimi të mallit të huaj.
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 Nga Agim DALIPI

 Sot në planet jetojnë mbi shtatë
miliard njerëz. Sipas studimeve, kjo
shifër deri në vitin 2050, pritet të

rritet edhe me dy miliardë të tjerë.
Dhe të gjithë kërkojnë, vetëm për
të pirë, çdo ditë nga dy deri katër
litra ujë të pastër që, po sot vuajnë
nga etja kronike mbi një miliardë
njerëzve.

  Organizata e Kombeve të
Bashkuara dhe strukturat e saj të
shëndetit e mjedisit kanë dhënë
alarmin për pakësimin e burimeve
ujore sepse, nga llogaritjet, del se
në vitin 2025, më shumë se 2/3 e
popullsisë në botë do të vuajnë
për ujë të pijshëm. Ndërkohë, në
Ditën Botërore të Ujit, një raport i
ri i SHBA-së theksonte se në
dekadat e ardhshme, çështja e ujit,
si mungesa e tij dhe thatësirat
mund të nxisin konflikte në mes të
shteteve dhe varfëria, e kombinuar
me qeverisje të dobët mund të çojë
në dështimin e shteteve.  Raporti,
publikuar pikërisht në Ditën
Botërore të Ujit,  tërheq vëmendjen
për rrezikun që pas 10 vjetësh “uji
mund të përdoret si armë ose si
objektivë e ardhshme terroriste
dhe se këto kërcënime janë reale
dhe përbëjnë shqetësimë serioze
për sigurinë”.

  Edhe në vendin tonë kemi
vuajtur për “burimin e jetës”.
Mburremi për sasinë e burimeve
hidrike por, vite me radhë, kemi
patur mungesën e ujit në çezmat
tona. Jo rrallë na ka ardhur i ndotur
e me ndotje deri nga fekalet e i

përzier me ujrat e zeza. Dhe kjo ka
ndodhur në Tiranë, në Gramsh, në
Vlorë e gjetkë e jo vetëm një herë.

   Kjo Ditë u organizua dhe tek
ne nga Autoriteti Shëndetësor

Rajonal në bashkëpunim me
Ministrinë e Shëndetësisë dhe
Shoqatën e Ujit dhe Kanalizimeve
me një aktivitet sensibilizues me
sloganin “Uji dhe siguria e
Ushqimit”. Aty z. P. Pipero, drejtor
i politikave në Ministrinë e
Shëndetesise shprehu
shqetësimin me këto fjalë :
“Dhjetra milionë njerëz në mbarë
boten sot vuajnë për ujin e
pijshëm. Do i bëja thirrje të gjithe
qytetarëve që të mos bëjnë
ndërhyrje pa vend në rrjetet e ujit
të pijshëm, sepse çdo ndërhyrje e
paautorizuar mund të bëhet shkak
për të ndotur ujin e pijshem”. Dhe
shtoi se “sot në këtë ditë të
shënuar flasim për një mbulesë mbi
97 për qind e ujit të ofruar
qytetarëve është
baktereologjikisht i pastërt, i
sigurtë, i kontrolluar”. Po ashtu u
tha se ndotja e ujit vjen si pasojë e
ndërhyrjeve pa kriter në rrjetin e
tubacioneve  por natyrisht (?!) dhe
të amortizimit te tij.

  Këtu besoj se u fol kryesisht
për Tiranë se për qytetet e tjerë siç
duket janë në rregull “100%” e jo
97 si kryeqyteti por rezervuarët
nëpër taraca “punojnë” me
kapacitet të plotë. Aq më tepër për
fshatrat ku askush nuk di se çfarë
bëhet, ku pinë ujë e ku janë hapur
puse, ku punojnë ato ujësjellës të
rinj që përurojmë e ku nuk sjellin

ujë. Këto dalin herë pas here “mbi
ujë “ në ndonjë kronikë në ndonjë
intervistë të pushtetarëve lokalë që
do të ndreqin gjendjen dhe kaq siç
ndodhi ditët e fundit në Kukës që
qytetarëve u vinte në shtëpi uji me
baltë. Por të paktën nga dy orë në
ditë u erdhi dymbëdhjetë orë ujë
nga Kolosjani.

  Por, edhe këtu ka disa “por”.
Së pari ç’vlerë ka ai 3% ( në Tiranë
) ku zoti Pipero theksoi se situata
është e rregullt se nuk ka patur
epidemi ? Duhet të presim
epideminë që të shikojmë ku kemi
të meta ? Si spjegohet që edhe
sivjet si çdo vit, ju bëjmë thirrje
qytetarëve të mos bëjnë ndërhyrje
“pa vend”. Pa vend është të
ankohesh si shtetar që nuk ke
zbatuar ligjin e t’i ndalosh këto
ndërhyrje. Pa vend është të
shikosh qindra lavazhe makinash
që përdorin edhe sot e kësaj dite
ujin e pijshëm anë e mbanë Tiranës
e në qytete të tjera e nuk i ndalon

njeri. Pa vend është tja vesh fajin
që prej njëzet vjetësh amortizimit
të rrjetit e të mos shtrosh asnjë

metër të ri. Sepse, siç thotë një
hidraulik i vjetër i ujësjellësit, tubat
e furnizimit, kur i zbulon shpohen

edhe me gisht. Kur do të ndodhë
kjo ?

  Por Dita e Ujit nuk është vetëm
për ujin e pijshëm që vërtet është

themelor. Këtu hyjnë dhe liqenet
si ai i Tiranës që po shuhet apo ai
i Fierzës i mbushur me plehra e

VKM :  HIQEN  30 HA PYJE  PER  DY  HEC-e
V E N D I M

PËR
HEQJEN NGA FONDI PYJOR DHE KULLOSOR TË SIPËRFAQES NË

NGASTRAT E EKONOMIVE PYJORE FAG DHE KËRRABË
GURRË,  TIRANË, QË DO TË PËRDOREN NGA SHOQËRIA

“HYDRO  ENERGY”, SH.P.K., PËR NDËRTIMIN HEC-ve “MURDHARI 1
DHE 2”

1. Sipërfaqet në ngastrat 70/b, 71/a, 71/c, 116/c, 117/c, 122/a  të ekonomisë
pyjore Fag, Tiranë, 27.55 ha, që do të përdoren nga shoqëria “Hydro Energy”,
sh.p.k., për rezervuar dhe digë, si dhe sipërfaqet në ngastrat 53/a, 56/d, të
ekonomisë pyjore Kërrabë Gurrë, Tiranë, prej 1.9 ha, që do të përdoren për
ndërtimin e hidrocentraleve “Murdhari 1 dhe 2”, gjithsej 29.45 ha, të hiqen
nga fondi pyjor e kullosor dhe Kadastra Kombëtare e Pyjeve dhe Kullotave,
sipas tabelës 1 dhe hartës përkatëse që i bashkëlidhen këtij vendimi.

4. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, ‘Hydro Energy”, sh.p.k., brenda 3
(tre) viteve, me fondet e veta, të pyllëzojë 10 (dhjetë) ha me pyje, në ngastrat
e përcaktuara nga drejtoria përkatëse e shërbimit pyjor, në bashkëpunim me
njësinë e qeverisjes vendore.

K R Y E M I N I S T R I
 SALI BERISHA

KOMENT:
Së pari ligji i ç’dëmtimit thotë se për çdo pemë

të prerë duhet që investitori të mbjellë tre. Ndërsa
ky vendim thotë të kundërtën : çpyllëzon 30 ha dhe
mbjell 10 ha dhe keto pas 3 vjetëve

Së dyti ky vendim tregon se politika e qeverisë
për të ndërtuar hidrocentralet e vegjël për energji
elektrike,pa llogaritur kostot e tjera të tyre në
mjedis, është një politikë jo ekologjike, pra si
rrjedhojë dhe antiekonomike. Janë gjithsej rreth
400 HEC-e të cilat janë dhënë me koncension.Po të
ndodhte që çdo hec të hiqte nga fondi pyjor rreth
30 ha pyje atëherë do të kishim energji elektrike
por do të shkatërroheshim nga katastrofat e tjera dhe do të humbisnim një ekonomi ndoshta më
shume se sa fitonim nga energjia.  Nga baseni i një HEC avullon 10% ujë më shumë nga
lumi,krahasuar me rrjedhën e tij normale. Me 10 HEC-e  me basen dhe digë në një lumë avullon
i gjithë uji i tij dhe del i tharë  në daljen në det.

Ja pse grupimi Ekolëvizja kërkon që për ndërtimin e HEC-eve të ketë një vlerësim strategjik
mjedisor.

Ministri i Mjedisit, Z. Fatmir
Mediu ka marrë pjesë në
Konferencen Ndërkombetare për
Ujin, mbajtur në Stamboll. Në
fjalën e tij Ministri ka theksuar se
Shqipëria ka bërë hapa para në
përafrimin e legjislacionit dhe
është duke përfunduar
projektligjin mbi Menaxhimin e
Integruar të Ujërave, ku vizioni i
kësaj konference do të jetë pjesë
integrale e Legjislacionit Shqiptar
për Ujërat. Ai tha se “Ishte një

konferencë e rëndësishme që ka të bëjë me diskutimin përsa i përket
burimeve ujore, skarciteteve të këtyre burimeve ujore, një vision, që
konkludohet me një deklaratë të përbashkët të të gjithe ministrave,
për të parë edhe mundësitë e angazhimeve konkrete në projekte apo
edhe në ide të zbatimit të politikave që kanë të bëjnë me menaxhimin
e integruar të burimeve ujore. Mendoj që bien në të njëjtën linjë me
interesin që kemi në Shqipëri për një menaxhim të integruar të burimeve
ujore, shfrytëzimin e tyre maksimal, por si gjitjhnjë racionalitet në
mënyrë që të mendojmë për sot, por edhe për të ardhmen”.

MINISTRI  MEDIU  NEMINISTRI  MEDIU  NEMINISTRI  MEDIU  NEMINISTRI  MEDIU  NEMINISTRI  MEDIU  NE
KONFERENCEN  EKONFERENCEN  EKONFERENCEN  EKONFERENCEN  EKONFERENCEN  E

STAMBOLLIT  PER  UJINSTAMBOLLIT  PER  UJINSTAMBOLLIT  PER  UJINSTAMBOLLIT  PER  UJINSTAMBOLLIT  PER  UJIN

DITA  BOTERORE  E  UJIT  DHE  VENDI  YNE
plastikë. Këtu hyjnë dhe lumenjtë
që i shfrytëzojmë barbarisht nga
inertet edhe këto ditë që flasim, që

vazhdojnë të mbledhin ujrat e zeza
e t’i çojnë në det apo na përmbytin,
jo vetëm Shkodrën, por del nga
shtrati edhe Vjosa që nuk ka
përmbytur kurrë.

Dhe për të na kujtuar vlerësimin
e BE-së për ujin le të përsërisim se
si na kanë vlerësuar ata në vjeshtën
e vitit të kaluar: Nuk ka pasur
progres në fushën e cilësisë së ujit.
Transpozimi dhe zbatimi i
legjislacionit kyç të BE-së për ujin
është në një fazë të hershme.
Strategjia Kombëtare për
Furnizimit me Ujë dhe Ujrat e zeza
nuk është miratuar ende.
Grumbullimi i centralizuar i
ujërave të zeza ekziston vetëm në
qytetet e mëdha. Në këtë moment
ka vetëm dy impiante operative të
trajtimit të ujërave në vend. Katër
impiante të reja kanë përfunduar,
por ende nuk janë funksionale.
Nuk ka ende asnjë plan për të
identifikuar zonat e ndjeshme dhe
për të vlerësuar cilësinë e ujrave,
duke përfshirë cilësinë e ujërave
të ndotura që shkarkohen nga
impiantet industriale.

  Dhe nuk mjafton të themi se
“situate është  nën kontroll “ e të
mburremi me ngritjen e pandalshme
të mjedisit tonë në renditjen
botërore,me të dhëna që pakkush i
beson,duke parë rreth e rrotull atë
që kemi para syve dhe që akoma
duhet të pimë ujë e të lahemi me
orarin e ujësjellësave.
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Politika energjitike europiane
(20+20+20 ) është e vendosur  për
të luftuar ndryshimet klimatike
dhe BE është angazhuar të
reduktojë emetimet me të pakten
20%, të shtojë energjinë e
rinovueshme 20% deri në vitin
2020. Por edhe Komuniteti i
energjisë i Europës Juglindore
(Shqiperia, BiH, Kosova, Kroacia,
Maqedonia, Moldavia, Mali i zi e
Sërbia ) me BE-në kanë qëllim
krijimin e një kornize tregu dhe
rregullatore të afte për të tërhequr
investime që do të çojnë në
furnizim të vazhdueshëm dhe
stabël me energji, të krijojëne një
treg energjie të integruar për të
rritur sigurinë e furnizimit por dhe
të përmiresojnë gjendjen

mjedisore. Kjo nëpërmjet
legjislacionit të bazuar në rregullat
dhe parimet e BE.

  Në drejtim të energjive të
rinovueshme BE ka disa direktiva

një referendumi. Tre iniciativat që
kanë ardhur nga klasat politike
kanë qenë shumë të suksesshme,
ndërkohë që 2 të tjerat që kanë

ardhur nga masat kanë dështuar.
Ky është një problem tepër i
madh, pasi referendumi është
shkalla më e lartë dhe treguesi më
i lartë i demokracisë së
drejtpërdrejtë, dhe në vendin tonë
kjo kërkesë nuk merret parasysh.

Krahas demokracisë
përfaqësuese në vendin tonë
duhet të zërë vend edhe
demokracia e drejtpërdrejtë, pasi

kjo relizon ngritjen e zërit të
popullit për kërkesat e tij. Ashtu
siç ka pohuar edhe z. Sokol
Sadushi, ish gjyqëtar kushtetues,
referendumi është një tregues i
mospërputhjes mes vendimit të
shumicës parlamentare dhe

: mbi promovimin e energjisë
elektrike të prodhuar nga burime
energjie të rinovueshme në

tregun e brendshëm të energjisë ;
mbi promovimin dhe përdorimin

shumicës së popullit. Dhe kjo
shumicë popullore duhet që të
dëgjohet, pasi vetëm kjo është
mënyra  që populli të ushtrojë
sovranitetin e tij.

Sipas z. Besnik Mustafaj,
referendumi është një mundësi e
marrë peng nga politika, gjë që
vërtetohet me tre referendumet
paraardhëse, të cilat ishin me
iniciativë politike.

Kjo iniciativë përbën kulmin e
demokracisë në vend, gjë që
vërtetohet edhe nga fjalët e
Ambasadores së Mbretërisë së
Bashkuar znj. Fiona Mcllëham, e
cila deklaroi se nisma është një
shembull tipik i përfaqësisë
popullore për një çështje të
rëndësishme dhe është tërësisht
demokratike dhe europiane,
pavarësisht nga tema për të cilën
zhvillohet.

Po ashtu kërkesa e
ambientalistëve nxorri në pah
edhe nje problem tjetër, atë të rolit
të KQZ. Ashtu siç deklaroi edhe
z. Sadushi, KQZ ka patur nevojë
të ripozicionohet pasi në
referendumin e kryer në 2008 ka

Nga Ela SHKURTI
Ambientalistët përfundojnë

me sukses mbledhjen e 60. 000
firmave në vend. Kërkesa pë
referendum nuk ka marrë ende një
përgjigje. Të shumtë janë
personat publikë që janë skeptik
për realizimin e këtij referendumi,
pavarësisht se mund ta
mbështetin këtë inciativë. Për
realizimin e referendumit ka një
problem në legjislacion, dhe ky
problem u vu re pas kërkesës së
ambientalistëve për refrendum.
Ekziston një mungesë koherence
mes Kodit Zjedhor dhe
kushtetutës së Shqipërisë.
Formalisht ekzistojnë dispozita
ligjore të cilat lejojnë kryerjen e
referendumit, pavarësisht nga
lloji i tij, pra edhe për të shfuqizuar
ligjin. Por ekzistojnë mangësi të
tilla ligjore me të cilat mund të
luhet nga ana e politikanëve për
të penguar realizimin e
referendumeve.

Për fat të keq përvoja e popullit
shqiptar në ktë fushë nuk ka qenë
pozitive. Historikisht në Shqipëri
është kërkuar psë herë realizimi i

Nga profesor Aleko MIHO

Vetëm një numër i kufizuar
vendesh në botë praktikojnë
djegien e plehërave në furrënalta,
kjo për faktin se është relativisht
shumë më e kushtueshme pasi
kërkon teknologji djegieje të
përparuar dhe më pas teknologji
kontrolli të ndotjes prej tymrave.

Por djegia ka përparsinë e
pakësimit të sasisë së mbeturinave
nga oksidimi i lëndëve organike,
edhe mbeturinat që groposen pas

djgies janë vetëm pak hira dhe
llumra. Energjia që çlirohet nga
djegia mund të shërbejë për
përftimin e një sasie energjie
elektrike, e cila mund të futet në
rrjetin e përgjithshëm të vendit.

  Disa mbeturina urbane duhet
të ndahen veç që në burim (në
familje), duke mos i bashkuar me
plehërat që duhet të përpunohen,
si p.sh. letra, kartoni, qelqi, basmat,
shishet plastike, kutitë metalike,
kutitë alumini dhe bateritë. Në

shumë raste, rendimenti
riqarkullues i materialeve që
ndahen veç është shumë i lartë;
p.sh. përpaktësisht, rreth 90% dhe

70% e qelqit dhe letrës që
grumbullohet mund të vihet në

riqarkullim dhe të ripërdoret.
Zakonisht, disa lëndë organike
(p.sh. bari i korrur, gjethet) mund
të grumbullohen nga bashkitë,
gjithashtu, veçasi dhe të
fermentohen në impiante qendrore
kompostimi (shpërbërje anaerobe)
të posaçme; nga një process i tillë
mund të përftohet lëndë djegëse e

Punimi botohet me shkurtime
por të plotë mund ta lexoni në

adresën :
http://www.fs.fed.us/institute/

albania/
albania_watershed_assess.pdf.

SHQETESIME  NE  PELLGJET  UJEMBLEDHES  TE  VENDIT  TONE

patur një rol vlerësues, por ky nuk
është roli i tij, pasi roli i Komisionit
Qëndror të Zgjedhjeve është
formal vetëm për kontrrollin e
vlefshmërisë së dokumentacionit.
Sipas zotit Sadushi është Gjykata
Kushtetuese ajo që duhet të marrë
vendimin e kushtetueshmërisë së
referendumit, jo KQZ.

Shoqata e ambientalistëve
ngre zërin përballë këtyre
problemeve esenciale për
përfaqësimin e vullnetit të lirë të
popullit.

Pavarësisht nese ky
referendum merr përgjigje pozitive
apo negative, në vendin tonë
është realizuar një koherencë mes
mendimit të shumicës, kundër një
lgji të caktuar dhe përveç kësaji
janë nxjerr në pah një sërë
problemesh për relizimin e tij siç
janë mungesa e koherencës ligjore
me Kushetutës dhe Kodit
Zgjedhor, roli i KQZ për kryerjen
e refrendumeve si dhe mungesën
e respektimit të vullnetit të lirë të
popullit për qeverisjen e vendit,
pra mosekzistencën e
demokracisë së drejtpërdrejtë.

(vijon nga faqja 4 )

Vetëm një numër i kufizuar vendesh në botë praktikojnë
djegien e plehërave në furrënalta, kjo për faktin se

është relativisht shumë më e kushtueshme pasi kërkon
teknologji djegieje të përparuar dhe më pas teknologji

kontrolli të ndotjes prej tymrave.

Bashkitë që zgjedhin metodën e shesheve dhe të
groposjes duhet medeomos të kenë në dispozicion
hapësira toke të mjaftueshme për të lejuar që të

ndodhin këto procese oksido-reduktuese të ngadalta

gaztë (biogas).
  Nevoja për pastrimin e vendit

nuk mundet kurrësesi të justifikojë
Ligjin për importin e plehërave nga
jashtë dhe përpunimin e tyre në
Shqipëri, tashmë të miratuar nga
Qeveria. Në të gjitha kohërat, vendi

ynë ka qenë i lakmuar për këto lloj
nismash pastrimi të mallit të huaj.
Më vjen shumë keq kur shoh të
bëhet i padituri përpara miratimit
të akteve të tilla. Le ta themi hapur
se pavarësisht nga shkalla e
zhillimit, çdo vend duhet të pastrojë
vetë plehërat e veta. Ndihma të tilla
´miqësore´ nga jashtë nuk
përmbajnë asnjëherë përfitim të
ndërsjelltë. Nuk ka aspak biznes

të ndershëm kur njëri vend
prodhon plehëra, dhe tjetri i
përpunon duke mbajtur brenda
vetes edhe koston e ndotjes që
shkaktohet nga përpunimi i tyre me
cilindo tekonogji sado e përparuar
qoftë. Forma të tilla shfrytëzimi

janë sot shumë të njohura edhe dhe
jo shumë të pranuara edhe nga
standardet e botës së qytetëruar.

CEZ  DHE  EFICENCA  E  ENERGJISE
e biokarburanteve ose lëndëve
djegëse te tjera nga burime të
rinovueshme për transport ; mbi
eficiencën e përdorimit final të
energjise dhe shërbimet e saj  ;
mbi performancën energjitike të
ndërtesave e kështu me radhë.
Kurse si objektiv BE duhet të
adoptoje targete për kursim
energjie prej 9% për një periudhë
deri në nëntë vjet pas aplikimit të
direktivës, kursime të cilat duhet
të arrihen nëpërmjet shërbimeve
energjitike ose masave të tjera të
përmiresimit të eficiencës.

   Edhe Ministria e Ekonomise,
Tregtise dhe Energjetikes ka
deklaruar  se hartimi i një ligji për
eficencën e energjisë do t’i
shërbejë qëllimit të kursimit. Por

nga një njoftim i fundit të CEZ-
Shpërndarja merret vesh se
humbjet në rrjet të energjisë për
muajt e parë të viti janë në janar –
52% dhe në shkurt – 57 %. Kur
CEZ e mori për ta kryer detyrën
duke patur si qëllim vjeljen e
kostos dhe përmirësimin e
shpërndarjes, humbjet në rrjet
ishin rreth 37%. Drejtuesit e saj
kanë kërkuar (dhe kanë rritur )
çmimin e enrgjisë, siç duket për të
zëvëndësuar humbjet nga puna e
tyre e dobët. Sepse vetëm
eficencë energjatike nuk pasqyran
puna e tyre.

  Një studim për problemin e
energjisë nga z. Aheron Hizmo do
ta gjeni në faqen tonë të internetin
www.ekolevizja.org

AMBIENTALISTET  ZBULOJNE  MUNGESEN  E  DEMOKRACISE
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Nga Alisa PEÇI
Studim i Institutit Worldwatch

Toka përbën një të katërtën e
sipërfaqes së planetit, në të cilën
bimët mbajnë tre herë më shumë
karbon se atmosfera. Më shumë
se 30 përqind e të gjitha emetimeve

të gazrave
serrë lindin nga
përdorimit i tokës. Si
rrjedhojë nuk do të ketë
strategji të suksesshme për
ndryshimin e klimës globale pa
reduktimin e emetimeve që
shkaktohen nga bujqësia, pylltaria
dhe përdorime të tjera të tokës. Për
më tepër,që vetëm bimët  ofrojnë
në shkallë të gjerë thithjen e
karbonit nga atmosfera nëpërmjet
proçesit të fotosintezës.

Pesë strategjitë kryesore për
reduktimin e gazrave me efektin
serrë janë:

• Pasurimi i tokës me karbon.
   Tokat bujqësore mund të

menaxhohen për të reduktuar
emetimet, duke minimizuar
lëvrimin, reduktimin e përdorimit të
plehrave kimike të azotit dhe
parandalimin e erozionit. Toka
mund të ruajë karbonin e thithur
prej bimëve nga atmosfera duke

ndërtuar kështu një tokë organike,
e cila gjithashtu ka përfitime të
mëdha në prodhimin e kulturave
bujqësore. Shtimi i biomasës së
djegur ( biochar) në një mjedis me
oksigjen të pakët mund të shtoë
më tej ruajtjen e karbonit në tokë.

• Bujqësia me bimë shumë
vjeçare.

  Kulturat shumëvjeçare,
kullotat, palmat dhe

pemët në
p ë r g j i t h ë s i

mbajnë më shumë karbon duke
siguruar edhe mbulimin vegjetativ
për dherat. Duke zëvendësuar
kulturat vjetore me ato
shumëvjeçare dhe përfshirjen e
pemëve shumëvjeçare në sistemet
agropyjore do të kishte një përfitim
mjaft të madh në absorbimin e
karbonit dhe  veçanërisht në
ushqimin e kafshëve, vajrat bimorë
etj..

• Klima miqësore e prodhimit
blegtoral.

    Lidhur me emetimet e
karbonit dhe metanit  blegtoria
përbën 14.5 për qind të gazit serrë
në emetimet e përgjithshme, bile
më më shumë edhe se sektori i
transportit. Një reduktim në
blegtori mund të jetë i nevojshëm,

por risitë e prodhimit mund të
ndihmojnë më shumë në sistemet
cikliketë kullotjes, menaxhimin e
plehut organik, prodhimin e
biogazit  të metanit dhe
përmirësimin e ushqimit.

• Mbrojtja e habitatit natyral.
  4 miliard hektarë pyje dhe 5

miliardë hektarë livadhe në planet
janë një rezervuar masiv i karbonit,
si për bimësinë mbi tokë ashtu dhe
në sistemet e rrënjëve të tyre nën
tokë. Që ato të rriten thithin
karbonin nga atmosfera.
Shpyllëzimet dhe zjarret e pyjeve
dhe livadheve janë burime
kryesore të emetimeve të gazrave
serrë. Prandaj është e nevojshme
për të inkurajuar fermerët dhe
përdoruesit e tokës në ruajtjen e
bimësinë natyrore nëpërmjet
çertifikimit të produktit, pagesave
për shërbimet e klimës, sigurimin e
të drejtave të pronësisë dhe
kontrollin e zjarrit në komunitet.
Ruajtja e habitateve natyrore sjell
përfitime të mëdha për
biodiversitetin ndaj ndryshimeve
klimatike.

• Rehabilitimi i zonave të
degraduara.

  Zona të mëdha në botë janë
zhveshur nga bimësia përmes
shfrytëzimit për prodhim bujqësor
apo kullotje, nga përdorimi i
tejskajshëm apo menaxhimi i dobët
që i është bërë tokës. Degradimi jo
vetëm që ka gjeneruar një sasi të
madhe të emetimeve të gazrave
serrë por banorët vendas
gjithashtu kanë humbur një aset
të çmuar të jetesës si dhe

funksionet themelore të këtyre
zonave. Rivendosja e bimësisë në
tokat e degraduara mund të jetë
një strategji mjaft efektive për
trajtimin e ndryshimit të klimës por
dhe  varfërisë rurale si dhe
mungesës së ujit.

   Komunitetet bujqësore mund

të luajnë një rol qendror në luftën
kundër ndryshimit të klimës.
Madje, menaxhimi i përmirësuar i
tokës, me një çmim relativisht të
ulët, mund të kompensojë një të
katërtën e shkarkimeve globale nga
përdorimi i karburantit fosil në vit.
Përndryshe zgjidhjet  për
reduktimin e emetimit të karbonit
në sektorin e energjisë ka të ngjarë
të jenë joefektive.

  Për të përballuar sfidën e
klimës, përveç përpjekjeve për të

Ambasada e Mbretërisë së
Danimarkës në Bangladesh, duke
bashkëpunuar me sipërmarrjet e
vendit që mbledhin mbetjet dhe një
firmë danëze, ka bërë të mundur
ngritjen e një impianti për
përpunimin e ujrave të zeza dhe të
ndotura.

  Në qytetin Bulta mblidheshin
çdo ditë 120 ton mbeturina
organike me përqidje të lartë
lagështie të cilat përfundonin në

kanale dhe tokat përreth. Ndotja e
terrenit, ajrit dhe ujrave ishte e
madhe. Tashti mbeturinat e qytetit
dhe nga tregu i perimeve shkojnë

  Ndotjet akustike kanë pasoja
të shumta për shëndetin tonë. Ajo
rrit nivelin e depresionit, rrit numrin
e aksidenteve, pengon
përqendrimin, shkakton lodhje, ul
produktivitetin, rrit rrezikshmërinë
nga hipertensioni, rrit mundësinë
e marrjes së lëndëve narkotike,
largon gjumin etj. Sipas mjekëve
ndotja akustike poashtu shkakton

probleme serioze kardiovuskulare,
si dhe shkakton tek qytetarët
probleme serioze në sistemin
mendor, si dhe në aparatin e
dëgjimit.

  Sipas specialistëve në këtë
fushë një zhurmë e durueshme
për veshin e njeriut është 55

PERDORIMI  I  TOKES, USHQIMI  DHE  NDRYSHIMET KLIMATIKE
përmirësuar efikasitetin e energjisë
dhe përshpejtimin e kalimit në
energjinë e ripërtëritshme, është i
nevojshëm edhe menaxhimi i
përgjegjshëm i tokës. Megjithatë
deri tani, komunitetet e shkencës
dhe sidomos të politikës
ndërkombëtare kanë qenë të

ngadalshëm në këtë drejtim të
influencuar dhe nga krizat
ekonomike e financiare. Disa
ndruhen se investimet në
përdorimin e tokës nuk do të kenë
përfitimet reale klimatike apo do të
heqin vëmendjen nga investimet
në energjinë alternative por edhe
se ndryshimet në menaxhimin e
tokës nuk mund të zbatohen me
shpejtësinë e duhur dhe në atë
shkallë që do të kenë një ndryshim
sinjifikativ në klimë.

në fabrikën e ndërtuar për
përpunimin e tyre dhe distilimin e
ujit të pastër.

  Firma EnvoTherm ka instaluar
një makinë avullimi në Bulta, e cila,
me procesin e saj, përpunon 650
litra ujë të mbetjeve dhe prodhon
15,6 në 19,2 m3 ujë çdo ditë. Kjo ka
sjellë dy rezultate të mëdha me
vlerë ekonomike. 80% e ujërave të
zeza të trajtuara mund të përdoren
për qëllime komerciale si ujë i

pijshëm dhe 20% kthehet përsëri
në formë të lëngshme me vlerë të
lartë ushqyese dhe mund të
përdoret si pleh. 

JO  VETEM  PER  KURIOZITET

NJE  SHEMBULL  QE  VJEN  NGA
BANGLADESHI  

NDOTJA  AKUSTIKE  NE  NIVELE  TE  PAPRANUESHME
decibel gjatë ditës. Sipas
vëzhgimeve të kryera  niveli i
zhurmës  arrin deri në 90 decibel
kur është kulmi i trafikut në
mesditë. Shoqëria tonë është
vazhdimisht e ekspozuar ndaj
zhurmërave akustike me nivele të
palejueshme dhe ato indirekt
ndikojnë në shëndetin tonë.
Mbetet detyrë e gjithsecilit që të

marrë masa për të ulur nivelin e
ndotjes akustike në me mënyrat
që ai ka mundësi. Po ashtu një rol
shumë i rëndësishëm i mbetet
shtetit për të kontrrolluar dhe
marrë masa ndaj lokaleve të cilat
qëndrojnë të hapura deri në orët e
vona të natës me muzikë të lartë.

Nga Ela SHKURTI

  Krahas ndotjes mjedisore në
Shqipëri një problematikë serioze
përbën edhe ndotja akustike, e cila
ka pasoja serioze në shëndetin
tonë.  Sipas një studimi të kryer
nga Instituti i Shëndetit Publik
rezulton se 52% e popullatës së
kryeqytetit kanë çrregullime të
theksuara të gjumit, ankth dhe
përdorim të shpeshte të ilaçeve
kundër stresit.  Pavarësisht
ekzistencës së ligjit që ndalon
ndotjen akustike në orare të
caktuara, sërisht evidentohn
ndotjet në çdo orë. Subjekt i
ndotjes akustike nuk është vetëm
kryeqyteti. Aktualisht Durrësi
është qyteti me ndotjen akustike
më të lartë në vendin tonë.

  Lokalet e natës shpesh nuk
kanë leje mjedisore, që i lejon ato
të qëndrojnë hapur deri në orët e
mëngjesit, por gjithsesi muzika e
lartë pas mesnatës në rrugët
kryesore të qyteteve është
problematikë që hasim përherë. Në
Tiranë vetëm 3 lokale operojnë me
leje mjedisore të rregullta, ndërkohë
që lokalet e tjera mbajnë muzikë të
lartë deri në orët e vona të natës
pa patur një leje të tillë. Tashmë
kjo situatë është kthyer në një
shqetësim shumë të madh të
banorëve që jetojnë përreth këtyre
zonave me muzikë të lartë.
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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”.
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Sipas një studimi të dy organizatave
me qendër në Bruksel, Friends of the
Earth Europe dhe CEE Bankëatch

Network, disa projekte në zbatim, me
kosto miliarda eurosh nga fondet e BE-së
shkaktojnë dëme të konsiderueshme
mjedisore dhe sociale. Ato kanë

evidentuar gjithsej 33 projekte të
dëmshme në Europën Qendrore dhe
Lindore, me një kosto totale prej 16
miliardë eurosh.

  Projektet, të cilat përfshijnë rrugë që
kalojnë nëpër zona natyrore të mbrojtura,
fabrika të përpunimit të mbeturinave dhe
aeroporte, po financohen ose po merren
në konsideratë për tu përkrahur
financiarisht në të ardhmen nga fondet e
Politikës së Kohezionit në buxhetin
aktual të BE-së 2007 – 2013.

  Harta përfshin projekte nga
Bullgaria,Estonia, Maqedonia, Hungaria,
Republika Çeke, Sllovakia dhe Polonia.
Projektet do të shkaktonjë dëme të tilla si
rritje të ndotjes, humbjen e biodiversitetit,
rritje të rrezikut të permbytjeve, si dhe
zhvendosjen e komuniteteve lokale të
banorëve. Për ekspertët e këtyre
organizatave, paratë nuk duhet të
shpenzohen në investime të tilla të
paarsyeshmedhe është e rëndësishme që
buxheti i ardhshëm i BE-së të ofrojë
mundësitë për tejkalimin e krizës aktuale
dhe ngritjen e ekonomive të gjelbra.

Një grupim i madh i OJQ-ve dhe
veprimtarëve për paqen që janë kundër
përdorimit të energjisë bërthamore kanë
filluar një fushatë globale. Ata kërkojnë që
të organizohet një samit midis liderëve

botërorë për të kerkuar eliminimin total të të
armëve atomike. Soka Gakkai International,
SGI, me qendër në Tokio, një nga
organizatorët kryesorë, ngul këmbë që ky
takim të zhvillohet në vitin 2015 në Hiroshima

e Nagasaki, ku 70 vjet më parë u hodhën
bombat e para bërthamore në tokën japoneze.

SGI ka theksuar se, në repsekt të dëshirës
e vullnetit të popujve dhe për një siguri
njerëzore të qëndrueshme, armët bërthamore
duhet të ndalohen zyrtarisht me një traktat
ndërkombëtar dhe të monitoruar nga një
konventë mbi këto armë që do të ketë
atributet e kontrollit dhe ato ekzekutive.

   Fushata ka patur mbështetje të fuqishme
nga shumë OJQ dhe grupi antibërthamorë e
të çarmatimit duke përfshirë këtu organizatën
Kryetarët e Bashkive për Paqen  (mbi 5000
qytete e 150 shtete rajone), Unionin
Ndërparlamentar, ICAN dhe IPPNW
(organizata të fuqishme antinukleare) dhe
shumë të tjera.

Që nga 1996, Asemblea e Përgjithëshme
e OKB-së ka adaptuar NWC, Konventën për
armët bërthamore që vitet e fundit ka shënuar
rritje në numurin e shteteve pjesëmarrëse.
Vitin e kaluar në këtë listë bënin pjesë 130
shtete duke ju shtuar edhe Kina, India,
Pakistani që kanë armatim bërthamor dhe
Korea e Veriut dhe Irani që, sipas të dhënave
të AIEA (Agjensia Ndërkombëtare e
Energjisë Atomike, janë duke punuar për ti
patur ato e janë nën një presion të
vazhdueshëm të politikës globale.

FONDET  E  BE-së  NE  INVESTIME
TE  “PAARSYESHME”

PER  NJE  BOTE  PA  ARME  ATOMIKE

BE  DUHET  TE  BEJE  ME  TEPER  PER  ULJEN  E  NIVELIT  TE  OZONIT
Raport i EEA – Agjensia  Evropiane  e  Mjedisit

Ozoni tokësor shkakton probleme shëndetësore,
ul rendimentet e kulturave bujqësore dhe dëmton
mjedisin. Nivelet e ozonit në verën e vitit 2011 i
tejkaluan objektivat e caktuara në Evropë por ishin
më të ultat se në çdo vit tjetër që nga monitorimi i
filluar në vitin 1997. Megjithatë, objektivi afatgjatë
(LTO) nuk është realizuar nga të gjitha shtetet e BE-
së dhe ka gjasa që shumë prej tyre edhe këtë vit nuk
do ti realizojnë.

   Objektivi i LTO maksimale ditore për mbrojtjen e
shëndetit njerëzor ( në tetë orë përqendrimi mesatar -
120 ìg/m3) është tejkaluar në të gjitha shtetet anëtare
të BE-së dhe katër vende jo-anëtare nga 180 deri ne
240 ìg/m3. Këto tejkalime janë regjistruar në rreth 84
për qind të të gjitha stacioneve operative.

   Ozoni mund të shkaktojë probleme të frymëmarrjes

dhe probleme të tjera të rënda shëndetësore. Prodhimi
i ozonit tokësor varet nga kushtet e motit të tilla si
intensiteti diellor dhe temperatura, por është edhe një
rezultat i reaksioneve kimike mes ndotësve në ajër.
Këtu përfshihen oksidet e azotit, monoksidi i karbonit,
metani dhe përbërës organikë të paqëndrueshme. Këto
substanca emetohen kryesisht nga industria, transporti,
bujqësia dhe burime të tjera.

  Cilësia e ajrit dhe ndotja e ozonit nuk është vetëm
një problem lokal. Në Evropë, përqendrimet e ozonit
në një vend të veçantë janë të ndikuara edhe nga
emisionet në vende të tjera të hemisferës veriore dhe
nga sektorë të tillë ndërkombëtar si transporti detar
dhe ajror.

   Tabela e plotë e studimit mund të gjendet në
adresen eea/ exceedences across Europe in 2011.

.


