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Dr.Prof. Besnik BARAJ
Kur u ndërtua kombinati metalurgjik

i Elbasanit, fabrikat e përpunimit të
pesticideve dhe bikromatit të natriumit
në Porto Romano, apo uzina e sodës
në Vlorë, askush në Shqipëri nuk
mendonte se këto do të ktheheshin
në hot spotet më të mëdha të rajonit
të Ballkanit. Askush nuk e mendonte
se aktiviteti i tyre do të sillte pasoja
shumë të rënda për jetën e njerëzve
që punonin aty dhe për banorët
përreth dhe aktivitetet e tyre
bujqësore. Askush nuk e mendonte
se edhe sot e kësaj dite, pas gati 20
vjet ndërprerje aktiviteti, ato vazhdojnë
të mbjellin vdekje të ngadaltë. Kostoja
e rehabilitimit të tyre kap shifra të
frikshme, të pamundura për t’u nxjerrë
nga buxheti i shtetit për shumë vite
bashkë. Ato u ndërtuan në emër të
zhvillimit dhe ndjeshmëria për
impaktin mjedisor atëherë ishte
thuajse zero. Askush nuk tha qoftë
dhe me gjysmë zëri se këto paraqesin
rreziqe. Në shumicën e gjykimeve që
bëhen pasojat negative i lidhin me
sistemin.

Sot, megjithëse kemi ndryshuar
sistemin tonë politik dhe atë ligjor,
megjithëse sot zërat janë shumë më
të fortë, e jo të pakët, ku përfshihen
shkencëtarë, politikanë, analistë e
përfaqësues të respektuar të
shoqërisë civile, vihet re se veprohet
me kokëfortësi dhe mënyrë primitive.

( vijon ne faqen 4 )

TEC-et NE PORTO ROMANO,
ZHVILLIM APO DEGRADIM ?

Investime të tilla që dëmtojnë shëndetin e banorëve, që komprometojnë
kapacitetet turistike të paktën me një rreze 50 km e që nuk kanë interes

sinjifikativ ekonomik, nuk duhet të bëhen.

CILESIA E MJEDISIT URBAN
DHE POLITIKA E DITES

Civilizimi e pranon debatin dhe opinionin e
ndryshem, por debati teknik ka rregulla dhe duhet kryer
me seriozitetin e duhur, pa lejuar njerez jo kompetente
apo spekullative te perdorin informacione teknike
vetem per interesat e tyre.

Me këtë peticion ne nuk paragjykojmë asgjë. Ne jemi
qytetarë të thjeshtë, veteranë, miq të Parkut dhe shprehim
një shqetësim. Ne thjesht u bëjmë thirrje autoriteteve
kompentente, konkretisht Bashkisë së Tiranës, të
ndërmarrin veprime të ngutshme për të ndaluar degradimin
e Parkut dhe për ta kthyer atë në funksionin e tij normal, si
mushkri e kryeqytetit.

“RUAJTJA” ?! E FAUNES
 Në mesin e qytetit të Librazhdit, aty ku

ndalojnë  udhëtarë të thjeshtë, ministra e
zv.ministra, inspektorë të pyjeve etj., gjendet një
arush i vockël i burgosur. Foto lajm nga Agim
Blloshmi, Shoqata “ Egnatia”

IRONIA E KLIMES

Mjedisi e ndryshimet klimatike, po shihen të lidhura, gjithnjë e
më tepër , me problemet më të mprehta të ekonomisë ndërkombëtare.

TELEFON I GJELBER
04 2234 851

CILI ESHTE MENDIMI JUAJ PER HAPESIRAT E GJELBRA
TE TIRANES DHE TE ZONES TUAJ ?

Na informoni dhe kerkoni informacion ne telefonin e gjelber.
JU MIREPRESIM

BE SHTYN MIDIS POLEMIKAVE VENDIMET PËR
NDRYSHIMET KLIMATIKE

PETICION I MIQVE TË PARKUT TË TIRANËS

Humbjet e prodhimeve, të lidhura edhe me
ndryshueshmërine e mjedisit klimatik, janë dukshëm
më të mëdha se sa ato të shkaktuara nga fatkeqësi sic
janë uraganet apo përmbytjet
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Ne, një grup qytetarësh,
frekuentues të Parkut të Madh,
kemi bindjen se shprehim
shqetësimin e të gjithë banorëve
të qytetit të Tiranës, për gjendjen
e rëndë aktuale dhe të ardhmen e
tij.

  Prej kohësh është bërë fjalë
për një projekt të madh, të
mbështetur edhe nga donacione
të jashtëme, qe do t’i jepte një
pamje të re moderne Parkut dhe
liqenit artificial. Është folur për
rikuperimin e hapërsirave të
vjetëruara, për krijimin e

Në konferencën për shtyp të
MMPAU, më 4 tetor, u prezantuan
konkluzionet e Raportit të
Gjendjes në Mjedis për periudhën
tre vjeçare 2005, 2006 dhe 2007.
Raporti është hartuar në zbatim të
objektivave të vendosura nga
Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe
Administrimit të Ujërave
(MMPAU).

Ky raport bazohet në
Programin Kombëtar të
Monitorimit të Mjedisit, i cili është
realizuar nga Rrjeti i Agjencive të
Mjedisit në nivel qëndror dhe
qarku si dhe nga institucionet
shkencore të kontraktuara dhe të

SARANDE
 Komuna e Alikos në Sarandë,

ditët e fundit, ka bllokuar punimet
për ndërtimin e impiantit të
pastrimit të ujerave të zeza të
Sarandës, investim me 3 milion

euro nga Banka Boterore, Banka
Europiane për Zhvillim dhe
Qeveria shqiptare. Shkak për këtë
bllokim është mungesa e lejes
mjedisore për ndërtinim e kësaj
vepre, ku aktualisht punon si
sipërmarrese një kompani italiane.
Z. Ilia Thanasi, kryetar i komunës
vuri në dukje se “ne po zbatojmë
kompetencat tona sipas Ligjit të
Pushtetit Vendor, siçdo njësi
tjetër e qeverisjes vendore”

  Zyrat e bashkise sqarojnë se
“dokumentcioni ligjor ekziston
për ndërtimin e kësaj vepre
madhore me impakt për ruajtjen e
mjedisit në Gjirin e Sarandës “.
Sipas z. Lluke Dedi, drejtor i
programit për zhvillimin nde këtë
bashki “Leja mjedisore për këtë
vepër është siguruar nga qeveria
e mëparëshme “.

Megjithatë askush nuk ka
negocuar me komunarët e Alikos
për zhbllokimin e situates në
impiantin e pastrimit te ujerave te
zeza në proces ndërtimi prej një
viti deri para disa ditëve. Në këtë

Problemet me ngarkesën
mikrobike janë shfaqur përsëri në
në sallat e operacionit të
kardiokirurgjise në Qendren
Spitalore Universitare “Nene
Tereza”.

Është gjetur serish stafilokok,
por kesaj here ajo nuk është
mbyllur sepse vendi ynë nuk ka
një standard, të cilit t’i referohet
për të identifikuar mikrobet në
sallat e operacioneve.

  Por kjo ndodh jo vetëm në
QSUT. Specialistja mikrobiologe
prane ISHP-se, Z.Sulejmani,
shpjegon se janë identifikuar
mikrobe dhe në disa spitale
rajonale.

Pikërisht për këtë arsye është
ngritur edhe një grup pune i
perbere nga specialistë

PETICIONPETICIONPETICIONPETICIONPETICION
sipërfaqeve të reja të gjelbëruara,
për krijim këndesh për çlodhje,
për shfaqje kulturore dhe
terenesh për aktivitete sportive.

  Na vjen keq të konstatojme
se, ndonse ka kaluar shumë kohë
prej shpalljes publike të këtyre

projekteve, gjendja aktuale lë
shumë për të dëshiruar.
Praktikisht Parku është i
braktisur. Pritej që të bëhej
mbjellje masive pemësh, por
kodrat në shumë raste janë
zhveshur. Pylli po rrallohet. Nuk
janë të paktë drurët që janë

vjetëruar, kalbur dhe mund të
behen shkak për aksidente me
viktima. Rrugët janë ato të gjysmë
shekulli më parë. Stolat janë
shkatërruar ose shkulur. Makinat
çajnë shtigjet dhe kalojnë lirisht
në Park. Shikohet të kullosin
dhen e dhi, lopë e kuaj. Nuk i
pengon njeri. Askush nuk ka
përgjegjësi.

  E themi me dëshpërim të
thellë se statujat e rilindasve të
shquar, vellezërit Frashëri, Faik
Konca janë përdhosur keq:
pllaka mermeri të shkulura, emra
të fshirë. Një kontrast i thelle me
varrezat e anglezeve që janë aty
pranë. Liqeni poshtë është ndotur
nga ujrat e zeza, niveli i tij ka rënë
dhe po kthehet në moçaliste.

   Me këtë peticicn ne nuk
paragjykojmë asgjë. Ne jemi
qytetarë të thejshtë, veteranë, miq
të Parkut dhe shprehim një
shqetësim. Nuk kemi të bëjmë me
instumentalizim të çështjes për
synime politike. Ne nuk mbajmë
anë. Ne thjesht u bëjmë thirrje
autoriteteve kompentente,
konkretisht Bashkisë së Tiranës,
të ndërmarrin veprime të
ngutshme për të ndaluar
degradimin e Parkut dhe për ta
kthyer atë në funksionin e tij
normal, si mushkri e kryeqytetit.

Një grup veteranësh, miq të
Parkut të Madh

financuara nga Ministria siç janë
Instituti i Shëndetit Publik,
Instituti i Hidrometeorologjisë,
Instituti i Fizikes Bërthamore,
Fakulteti i Shkencave të Natyrës,
Fakultetet e Universitetit
Bujqësor, etj. 

Nga matjet në vend dhe
grumbullimi i të dhënave të
monitorimit të komponenteve
mjedisore për periudhën 3 vjeçare
(2005-2007) si dhe, duke u nisur
edhe nga raportet e institucioneve
ndërkombëtare mjedisore,
Shqipëria u rendit sipas EPI-se
(Indeksit të Performancës
Mjedisore), vendi i 25-të në botë
me mjedis të shëndetshëm dhe të
pastër. 

  Raporti pasqyron të dhënat e
monitorimit për komponentet
kryesorë të tij si: ajri, uji, toka,
mbetjet, biodiversiteti, zhurmat etj.
Nga përpunimi i tyre rezulton një
përmirësim i dukshëm dhe
progresiv i komponentëve
mjedisorë. Në Raport janë
pasqyruar të dhenat për çdo
tregues mjedisor.

Me këtë peticion ne nuk paragjykojmë asgjë. Ne jemi
qytetarë të thjeshtë, veteranë, miq të Parkut dhe

shprehim një shqetësim: U bëjmë thirrje autoriteteve
kompentente, konkretisht Bashkisë së Tiranës, të
ndërmarrin veprime të ngutshme për të ndaluar
degradimin e Parkut dhe për ta kthyer atë në

funksionin e tij normal, si mushkri e kryeqytetit.

NGA MMPAU
Konkluzionet e dala nga Raporti

për gjendjen e mjedisit në Shqipëri për
vitet 2005, 2006 dhe 2007.

higjienistë, në krye të të cilit do
të jetë vetë drejtoresha e QSUT-
se, Gj. Kuli. Grupi ka nisur punën
për përcaktimin e nje standardi të
ri shqiptar që do të jetë baza e
referimit për të gjitha spitalet e
vendit.

 Gjithmone ekziston rreziku që
sallat e operacionit të mbi-
ngarkohen me mikrobe, pertej
standardeve të lejuara.

Por me që nuk i kemi këto

standarde ndodh që sallat e
operacioneve të rihapen
normalisht, siç ndodhi edhe këto
ditë në QSUT, pavarësisht
prezencës së stafilokokut.

Deri kur, se përsëritja e këtyre
rasteve, me një logjikë të thjeshtë
duhet të kishte vënë heret në
punë ata që e kanë për detyrë.

objekt që ndërtohet në fushën e
Çukës punëtorët dhe specialistët
ishin larguar e përvec rojes së
objektit ishte dhe tabela e
vendosur nga policët e komunës
:”Objekt i bllokuar “.

BERAT
Peripecitë e ujit të ndotur

vazhdojnë në Berat. Pas atyre të
dy muajve më parë në Urën
Vajgurore, Poliçan e gjetkë, i ka
ardhur radha komunës së së
Otllakut. Alarmi vjen nga
Drejtoria e Higjienës në Berat,
sipas së cilës, përdorimi i ujit
rrezikon epideminë e kolerës. Prej
më shume se një muaji, banorët e
kësaj komune konsumojnë ujë të
ndotur. Rreth 2000 banorë të
fshatrave Otllak e Orizaj tregojnë
se uji që rrjedh nëpër çezmat e
tyre është shumë i ndotur dhe ata
janë të detyruar të konsumojnë
për të pirë ujë të blerë. Inspektorë
të Higjienes në këtë komunë e
kanë çuar shqetësimin deri në

drejtorinë rajonale, dhe kjo e
fundit, pas analizave të
përditshme, ka dale në
konkluzionin se ky ujë nuk duhet
të përdoret për konsum. Çdo ditë,
kampionet e ujit të kësaj zone
përcillen në laboratorin qendror

të higjienes dhe pergjigjja ka qene
po e njëjtë. Uji rezulton i ndotur
me fekale dhe ndotje të larte
bakteriologjike. Në bazë të
rezultateve, uji nuk duhet të
perdoret kategorikisht.

  Ndermarrja e Ujësjellesit në
Berat konfirmon se ndotja vjen
nga tubi kryesor që furnizon këto
fshatra, pasi ky është i amortizuar.
Kreu i komunës, z.Lefter Maliqi,
thotë se duhet të gjendet një
zgjidhje emergjente sepse që nga
vitet 60-të, rrjeti nuk ka parë kurrë
rikonstruksion. Urdhëri i
Drejtorisë së Higjienës konsiston
vetëm në ndërprerjen e furnizimit
me ujë të kësaj zone.

BURREL-
PESHKOPI

Ditët e fundit, Drejtoria e
policisë së Dibrës në një aksion
për të ndaluar prerjen e pemëve
në pyje, ka bllokuar 10 automjete
të tonazhit të rëndë, ngarkuar me
lënde drusore të prerë ilegalisht.
6 automjete jane kapur në zonat e
Peshkopisë dhe 4 të tjerët, në
zonat e Burrelit. Po ashtu janë
shoqëruar edhe 10 persona të
akuzuar për prerje të paligjshme
të pyejeve, ndërkohë që është
hapur edhe një hetim për
shperdorim detyre nga punonjësit
e policisë pyjore.

  Prerja e pyjeve shtohet
veçanërisht me afrimin e stinës së
dimrit, ku pjesa më e madhe e
lëndes shkon për ngrohje. Zona e
Burrelit ka sipërfaqe të mëdha
pyjesh të shkatërruara tërësisht
dhe çdo ditë nga kjo zonë dalin
me dhjetra kamionë të ngarkuar me
dru e të pashqetësuar. Deri kur?

PERSERI NGARKESA MIKROBIKE
NE SALLAT E OPERACIONITNGA VENDINGA VENDINGA VENDINGA VENDINGA VENDI
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PERGJIGJE NGA PUBLIKU

 Në një raport të publikuar nga
Komisioni i Mjedisit, i ngritur në
Këshillin Bashkiak të Elbsanit,
është publikuar se rreth 70 % e
vdekjeve nga kanceri i takojnë
rrethit të Elbasanit, ndërsa mosha

mesatare e jetës është 55-65 vjec. E
krahasuar me Tiranen, që ka një
numër disa herë më të madh
popullsie dhe vdekshmëria nga
tumoret është 594, kjo zonë mban
vendin e parë për këto sëmundje.
Ndërkohe ka edhe një numër më të
madh të keqformimeve të lindura,
nisur nga numuri i popullsise, ku
në 10 mijë lindje, 10 fëmije janë me
keqformime.

  Sipas këtij raporti, me një
monitorim të kryer mesatarisht 16
ditë në muaj, për periudhën janar-

 As Këshilli Kombëtar i Ujit, as
urdhrat e Kryeministrit e të
ministrit të Mjedisit, as
Inspektorati i Ndërtimit nuk mund
të ndalojnë dot gërryerjen e shtratit
të lumenjve pa asnjë lloj kriteri.
Megjithëse vazhdimisht janë
nxjerrë vendime që mbajne firmën
e kryeministrave, apo të ministrave,
ekskavatorët vazhdojnë të
shkatërrojnë. Bile duke rrezikuar
edhe jetën e banorëve të fshatrave
që ndodhen pranë këtyre
lumenjve.

  Në lumin Mat, në zonën ku

është e ndaluar marrja e
materialeve inerte, midis tre urave
që ndodhen mbi këtë lume, edhe
ditët kur nuk ka shi në çdo ditë,
ekskavatorët vazhdojnë të
pashqetësuar nga askush.
Kamerat e televizioneve kane
filmuar këtë masakër gjatë muajve
korrik, gusht dhe shtator të ketij

TTTTTELEFONI I GJELELEFONI I GJELELEFONI I GJELELEFONI I GJELELEFONI I GJELBERBERBERBERBER
Sa mendoni se njihet nga komuniteti ndotja e brendëshme ( detergjentët, qilimat e tapetet

plastike, parfumet, bojrat plastike etj..) dhe çfarë duhet bërë ?

PERGJIGJE NGA EKSPERTET
plastikat janë më të lira dhe

Me telefonin e gjelbër u
anketuan 37 familje në zona
të ndryshme të Tiranës.

Ju bëmë pyetjen e
mësipërme, për ndotjen e
brendshme, rezultatet e të
cilës do t’i japim më poshtë.

Përshtypja e parë ishte se
pak, për të mos thënë aspak,
njihet kjo lloj ndotje, që
nganjëherë ja kalon dhe

ndotjes së jashtme.

   Ndarja e të anketuarve :
 1. Me arsim të lartë

11 vetë.
 2. Me arsim të mesëm

18 vetë.
 3. Me arsim të ulët

8 vetë.
  Njohin problemin, pak a

shumë të plotë, 7 familje, të
gjithë me shkollë të lartë ( një

joshin publikun e paazhornuar
dhe që s’ka dijeni se çfarë janë
e ç’dëme sjellin. Për këtë
mendoj se duhet bërë një
sensibilizim i plotë për njohjen
e tyre dhe të vetive negative që
na sjellin në shtëpi me pasoja
shëndetin dhe kjo përmes një
programi-ciklik në media,
spoteve TV, fletëpalosjeve të
shperndra derë më derë etj

Z. Haki KOLA, CFMP
expert :

  Mua më është dukur
ndotja më e madhe, ajo që u

viti. Nga Ministria e Mjedisit,
drejtori i politikave të mbrojtjes së
natyrës, z. S. Hoxha, pasi pranon
se problemi është shumë i madh,
përmend gjobat që ka vendosur
Ministria ndaj subjekteve që
punojnë në menyrë të paligjshme
në këtë lumë. Ai thekson se kanë
sekuestruar edhe katër
ekskavatorë, “mirëpo keqbëresit e
kanë shumë të thjeshtë që të hyjnë
në lumë, meqënëse është afer
autostradës”.

  Po kështu, ky problem që
është ngritur disa herë në gazetën
tonë, nga banorët e shoqatat
mjedisore të zonës, vazhdon të jetë
shqetësues edhe në luginën e
Shkumbinit. Për më tepër aty, pranë
fshatit Jagodinë, është dëmtuar
edhe rreth 500 metra argjinaturë,
duke rrezikuar me përmbytjen e
rreth 50 hektarë tokë bujqësore.
Megjithëse është bërë dhe një
projekt për ndërhyrje, gjërat kanë
mbetur siç kanë qënë, veçse, kur
dy vjet më parë nxjerrja e inerteve
bëhej natën, tashti është kthyer në
“ turnin e parë “ e bëhet në mes të
ditës me diell.

  Përshtypje të bën se, megjithë
ankesat deri te zv/kryeministri,
gjobat etj.., gjendja nuk ndryshon.
Atëhere, mendojmë se duhet gjetur
një formë tjetër, më efikase, por mbi
të gjitha edhe emergjente.

qershor 2008 nga mjeku Edmond
Laho, LGP ( lëndë e ngurtë pezull
në ajër ) është 220 deri ne 270 mgr/
m3, kur norma e Ministrisë së
Mjedisit është 140 ndërsa ajo e BE
– 60. PM10 ( kur Europa merret me

PM 2.5 ), është 150-180 mgr/m3,
ndersa normat e MMPAU janë 60
dhe ato të BE- 30.

  Grupi i Mjedisit, i mbështetur
edhe nga Këshilli Bashkiak, ka
vendosur t’i drejtohet qeverisë
shqiptare për mbylljen e kompanisë
“Kurum” deri në vendosjen e
filtrave që duhet të ulin nivelin e
ndotjes.

Midis kërkesave të tjera, do të
jetë, si emergjencë, edhe ajo e një
një vendgrumbullimi të ri për
plehrat, sipas parametrave

MASAKRA E LUMENJVE VAZHDON   INDIFERENCA DHE NDOTJA E
HERESHME E ELBASANIT

është bërë ujrave, si në fshatra,
ashtu edhe në qytete nga
detergjentet, aq sa pas viteve
85, ne po harrojmë të shohim
në ujrat e fshatrave edhe
bretkocën, kur në shumë ujra
malore ka qenë e pranishme
edhe ngjala. Mua më duket e
çuditëshme si nuk ka patur
asnjë udhëzim që ujrat që dalin
nga makinat larëse, me çdo
kusht duhen mbajtur veç
rrjeteve dhe të shmangen nga
ujitjet e tokave, të cilat kanë
dhënë shenjat e para të
ndotjeve.

Tema është interesante dhe
e gjatë, por më vjen mirë që
është hapur.

Z. Ferit HYSA, President
i Grupimit “ Ekolevizja “ :

Po ju pergjigjem pyetjes
suaj:

1. Publiku nuk njef ndotjen
e brendeshme 

  Z. Mehmet META,
- Mendoj se njihet shumë

pak dhe sidomos nga
komunitetet e ardhura rishtas
dhe pa edukatën e nevojshme
qytetare për to dhe ato rurale
pothuajse aspak. Këtu
ndikojnë dhe çmimet, p.sh.

familje mjeku dhe një kimist).
Njihnin edhe raportin që
duhet të ketë Ph në
detergjentët e pasojat e tij në
natyrë, sidomos në ujrat.

Po ashtu për mykun,
tapetët plastikë, bojrat etj.

  Katër familje (dy me
shkollë të lartë, një me të
mesme ekonomike dhe një
me arsim të ulët), kishin dijeni
të pakta, kryesisht për

detergjentët, të cilët i quanin
ndotës e me pasoja, por pa
ndonjë ide të saktë.

Ndër ta, bën përshtypje një
zotëri, nga Kodër Kamza, me
shkollë fillore, që njihte
problemin nga gazeta jonë, të
cilën e kishte lexuar rastësisht
tek një i njohuri i tij dhe e lidhte
këtë me alergjinë e fëmijës së
tij, diagnostikuar kohët e fundit.

  Për atë që duhet bërë,

shumica e të anketuarve (32
vetë)  kërkonin sensibilizim, jo
vetëm të komunitetit por dhe të
institucioneve shtetërore .

 Të gjithë të intervistuarit me
shkollë të lartë dhe 4 me të
mesme, mendonin se shteti nuk
ka bërë asgjë në këtë drejtim
dhe ishin të sigurt se as që njihet
ndotja e brendëshme në
instancat shtetërore.

bashkëkohore, si dhe ngritja e një
agjensie të pavarur për monitorimin
e ndotjes së ajrit në Elbasan.
Përshtypje bën fakti, i ngritur dhe
në raport, që në zonat e Kurum, të
Ferrokromit, ECF e fabrikat e
tullave, filtrat shpesh herë, në
mbrëmje e gjatë natës, fiken,
ndërkohë që përfaqësuesit e tyre
japin shifra nën normë. Së bashku
me ndotjen urbane, mossistemimin
e mbetjeve e problemet e ujit të
pijshëm, Komisioni i Mjedisit ka
ngritur dhe dyshime për hekurin
me radioaktivitet, që mendohet se
vjen si skrap e përdoret në uzinën
e çelikut.

  Shënim i redaksisë : Është
ngritur edhe në gazetën tonë
problemi i Elbasanit, por dhe të
tjerë si në Fier, ku dhe bëhen
deklarata, jo vetëm nga
veprimtaritë e biznesit, por edhe
nga qeveritarët tanë se po bëhen
investime në ruajtjen e mjedisit e
shëndetit të banorëve. Sa kanë
rezultuar këto investime, edhe kur
janë bërë, e vërteton ajo që ndodh
në Elbasan, ku gazetaret nuk u
lejuan te shikonin sistemin e
filtrimit edhe diten e perurimit dhe
ku filtrat fiken natën, në kohën që
shteti “ nuk i sheh “. Ndofta edhe
nuk do t’i shohë.
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 (vijon  nga  faqja 1 )
      Sot, megjithëse kemi

ndryshuar sistemin tonë politik

dhe atë ligjor, megjithëse sot zërat
janë shumë më të fortë, e jo të pakët,
ku përfshihen shkencëtarë,
politikanë, analistë e përfaqësues
të respektuar të shoqërisë civile,
vihet re se veprohet me kokëfortësi
dhe mënyrë primitive. Vendimi fillon
dhe mbaron në vullnetin e
kryeministrit. Grini sallatë ju
nënthotë ai, unë jam ligji, unë jam
komuniteti, unë jam ai që vendos.
Mjafton të gjinden urat e
komunikimit me Berishën, dhe
biznesi është i realizuar, sado i
dëmshëm qoftë ai.     Askush këtë
nuk e lidh me sistemin. Ka zëra
masiv që e lidhin me karakterin
primitive e të korruptuar të drejtimit
të vendit.

Kushdo që të pyetet lidhur me
zhvillimin e burimeve energjetike,
do të përgjigjej se ne duhet t’i rrisim
dhe diversifikojmë ato. Kjo është
pjesë e programit të sotëm
qeverisës të Partisë Demokratike,
ishte dje edhe për PS-në. Të gjithë
flasin për zhvillim të qëndrueshëm
për të moskompromentuar të
sotmen dhe të ardhmen e vlerave
të burimeve natyrore. Por realiteti
qeverisës është krejt i ndryshëm,
ndryshe thuhet e ndryshe
veprohet. Qeveria sot po e zhyt
vendin në një borxh financiar,
mjedisor e moral të paprecedent
ndonjëherë. Kjo duket sheshit me
ndërtimin e fabrikave të çimentos,
ku tashmë qyteti i Krujës e zona
përreth po degradon e po kthehet
e pabanueshme, si dhe në ndërtimin
e TEC-ve gjigandë në Durrës. Të
gjitha këto aktivitete kapërcejnë 6
deri 10-fish nevojat e vendit.

 Po pse vijnë këta investitorë në
Shqipëri? Dihet se industritë e
çimentos dhe TEC-et me qymyr
janë nga më ndotëset në nivel

TEC-et NE PORTO ROMANO, ZHVILLIM APO DEGRADIM ?

 Enti Rregullator i Energjise Elektrike ka
miratuar kerkesen e nje kompanie private
per te ndertuar dy centrale te prodhimit te
energjise elektrike nga era. Vendimi eshte
marre gjate diteve te fundit dhe konsiston
ne ngritjen e dy impianteve te medha ne
zonat turistike te Karaburunit dhe
Llogorase. Kompania private, qe ka marre
keto dite licencen per ndertimin e
centraleve, ka fituar te drejten e
shfrytezimit te ketyre zonave per nje afat

e ndertimit te centralit, mesohet se nje
pjese e prodhimit do te shkoje per
eksport drejt Italise, dukefikkuar nga
2010, nepermjet linjave nenujore qe do
te shtrihen pergjate detit Adriatik. Ne
nentor te vitit te kaluar, licenca e pare
per kete sektor prodhimi te energjise
iu dha shoqerise “Hera”, e cila ka
planifikuar ta ndertoje centralin
energjetik ne zonen e Kapshtices dhe
Bilishtit.

MIRATOHEN PARQE EOLIKE
prej 30 vjetesh. Me pare, kompania
duhet te plotesoje disa kritere qe lidhen
kryesisht me studimin e fizibilitetit dhe
me impaktin ne mjedis. Deri tani, ERE
nuk ka bere ende publike kapacitetin
prodhues te centraleve elektrike me ere
qe do te ndertohen nga shoqeria qe ka
marre licencen, e dyta per nga karakteri
i ketij aktiviteti.

  Per sa i perket “Enpower Albania”,
kompani italiane qe ka fituar te drejten

global. Shumica e vendeve
përpiqen t’i largojnë ato nga
komuniteti i tyre, ku përveç reagimit
të publikut dhe detyrimi ligjor për
të paguar çmimin e ndotjes është i
madh. Në Shqipëri investime të tilla
kryhen me kosto shumë më të ulët
e pa dhimbje koke me komunitetin,
pasi edhe pse kemi një legjislacion
bashkëkohor në pjesën më të
madhe, ai nuk zbatohet. E për këtë
mjafton të korruptosh qeveritarët,
që se kanë për gjë të blihen duke
filluar nga kryeministri. Nga ana
tjetër edhe reagimi i publikut është
i zbehtë. Në Porto Romano
parashihet të ndërtohen TEC-e
gjigantë. Vetëm në Durrës do
ndërtohet një 1600 Mega (investim
italian) një tjetër 600 Mega (Greqia)
dhe një të tretë rreth 300 Mega. Për
këtë gjoja po ndiqen të tëra rrugët

legale, po “pyetet” komuniteti si
dhe jepet leja mjedisore nga
Ministria e Mjedisit (më saktë mund
të quhet Ministria e lejimit dhe
nxitjes të degradimit të mjedisit
shqiptar). Po pse nuk duhen
ndërtuar këto TEC-e të
stërmëdhenj?

Niveli i nevojave të Shqipërisë
është vetëm për një TEC 300-500
Megavat, të cilat do të plotësohen
me atë të Vlorës, duke përfunduar
dhe dy fazat që janë parashikuar si
dhe burimet e reja të energjisë me
erë dhe hidro.

TEC-et në Porto Romano do të
punojnë me qymyre të importuara,
duke e rritur koston dhe impaktin
në mjedis.

 Vetëm nga TEC-i me fuqi 1600

megavat, sasia e CO2 të emetuar
do të jetë aq sa prodhon Shqipëria
sot nga tërë burimet e saj. Në këtë
mënyrë ne do të vihemi në krizë në
lidhje me vendimet e Protokollit të
Kyotos. Pa folur këtu për dyoksidin
e squfurit dhe ato të azotit, sasitë e
të cilave do të varen nga përmbajtja
e squfurit dhe azotit në qymyr, të
cilat do të kenë impakt në cilësinë e
ajrit dhe krijimin e shiut acid që
ndikon në tokat bujqësore.

Ekonomikisht, përveç punësimit
të një numri të kufizuar punëtorësh,
meqë është kryesisht për eksport,
kapitali financiar i fituar nuk ka asnjë
impakt për ne, pasi ai do investohet
gjetkë. Taksa e karbonit që aplikohet
në vendet e BE-së nuk do t’i
paguhet Shqipërisë, bile edhe
raportimi në BE do të bëhet nën
përgjegjësinë e Shqipërisë, duke

mos përfituar asgjë nga mundësitë
që ofron protokolli i Kyotos (mjaft
vende përfitojnë). Mospagesën e
taksës e konfirmoi dhe pala italiane,
edhe pse energjia do eksportohet
atje.

Nuk janë aplikuar modelet
numerike që tregojnë sa duhet të
jetë kapaciteti limit i një uzine të tillë
dhe sa duhet të jetë distanca nga
një zonë urbane sikurse është
Durrësi. Për më tepër këto aktivitete
do jenë në distancë 10-15 km nga
një zonë e mbrojtur.

Ka dhe plot arsye të tjera, por
ajo që do doja të theksoja është
mungesa e transparencës,
informimi fals i publikut. Zgjedhja e
një publiku si i Katundit të Ri, apo
ai i Vorës, për të bërë dëgjesat me

publikun, pa njoftuar ekspertët e
mirëfilltë, e flet qartë këtë. Unë mora
pjesë në takimin e Vorës, por isha
i paftuar. Paneli nuk iu përgjigj
shumë pyetjeve, dhe kur u
kërkuam se ku është materiali i
vlerësimit të ndikimit në mjedis na
u tha: “Shkoni në Katundin e Ri
për ta marrë”. Kjo është sa cinike,
fyese dhe komike. Ministria e
Mjedisit që duhet të luajë rolin e
informuesit dhe mbrojtjes së
mjedisit, është në të njëjtat pozita
antiambientaliste.

Asnjë pjesëmarrës nuk u
shpreh pro ndërtimit të TEC-it, si
dhe kalimit të linjave mbi tokat e
banorëve. Pyetjes pse nuk e
ndërtoni me kapacitet më të vogël
dhe shumë të tjera mbetën pa
përgjigje. Gjatë tërë kohës kishte
një kameraman që merrte foto dhe
me siguri në raportin përfundimtar
do thuhet: “U bë komunikimi me
komunitetin dhe gjithçka është
konform ligjeve shqiptare, kjo e
shoqëruar dhe me foto”. Edhe pse
jo vetëm Durrësi dhe zonat për
rreth përfshirë dhe Tiranën do e
ndjejnë impaktin në cilësinë e ajrit,

këta zotërinj bashkë me Ministrinë
e Mjedisit nuk bëjnë komunikim
me publikun në Tiranë apo Durrës,
por kufizohen në Vorë apo
“Katundi i Ri” me shpresën se këta
banorë janë të painformuar për
pasojat e aktiviteteve të tilla.

 Është për të ardhur keq që
opinionin publik qëllimshëm e
shfokusojnë nga problemet akute
të sotme dhe që kanë një rëndësi
të jashtëzakonshme për të
ardhmen e jetës së fëmijëve tanë,

Investime të tilla që dëmtojnë shëndetin e banorëve,
që komprometojnë kapacitetet turistike të paktën me

një rreze 50 km e që nuk kanë interes sinjifikativ
ekonomik, nuk duhet të bëhen.

   Nga Dr.Prof . Besnik  BARAJ duke e adresuar tek e djeshmja. Dje
në kohën e komunizmit u bënë
gabime të rënda, por mungesa e
përgjegjshmërisë së qeveritarëve të
sotëm po i ripërsërit ato, jo me
pushkatime e burgosje, por me
vrasje të ngadaltë, shpesh e
paperceptuar nga njeriu. Veprimet
e sotme ndaj jetës së qytetarëve
dhe burimeve natyrore janë po aq
kriminale sa ato të kryera 30 vjet më
parë, bile ritmet e shkatërrimit në
disa fusha janë më intensive. Natyra
vazhdon të konsiderohet pronë
socialiste dhe plaçkitet më keq se
dikur.

Shpresoj se edhe përfaqësues të
Komisionit Evropian në Tiranë do
jenë të ndjeshëm ndaj këtyre
aktiviteteve, se prej tyre kemi
mësuar shprehjen e famshme
“Think globally and act locally”. Në
nivel global nuk ka rëndësi ku
lirohen gazrat, në Romë, Londër apo
Durrës. Efekti serë zmadhohet
pavarësisht nga gjeografia e burimit
ndotës. Nuk po flas këtu për shtimin
e rasteve të sëmundjeve pulmonare
dhe tipeve të ndryshme të kancerit,
që do të shfaqen në këto zona me

frekuenca shumë më të larta se ato
të vërejtura deri tani. Investime të
tilla që dëmtojnë shëndetin e
banorëve, që komprometojnë
kapacitetet turistike të paktën me
një rreze 50 km e që nuk kanë interes
sinjifikativ ekonomik, nuk duhet të
bëhen. Ca më pak kur asnjë banor i
zonës nuk i mirëpret ato. Për fat të
keq veshi i kryeministrit është i
shurdhët përballë aferave dhe
interesave të tij ekonomike që tashmë
shqiptarët e venë re çdo ditë!

 Është për të ardhur keq që opinionin publik
qëllimshëm e shfokusojnë nga problemet akute të

sotme dhe që kanë një rëndësi të jashtëzakonshme
për të ardhmen e jetës së fëmijëve tanë, duke e

adresuar tek e djeshmja
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Roli i madh i  pemeve dhe i gjelberimit ne
pastrimin e ajrit urban.

Siperfaqet e gjelbera permiresojne klimen urbane dhe
absorbojne ndotesit atmosferik. Eshte llogaritur se bimesia
urbane  permireson cilesine e ajrit duke kapur per 1 hektar
siperfaqe te gjelber ne vit rreth

• 3.8 ton CO2

• 0.7 ton CO,
• 2.1 ton SO2,
• 2.4 ton NO2,

• 5.5 ton pluhura, dhe
• 6 ton O3

Burimi: Environment in Europe, Second Assessment - Geneva 1998.

Ditet e fundit u perfshiva i
habitur dhe i qesendisur teknikisht
ne debatin gjoja politik,  per
sukseset e arritura nga Shqiperia ne
permirsimin e gjendjes se mjedisit.
E ketu ju dha shume vend
permirsimit te cilesise se ajrit ne
Tirane. U fol me terma te kohes se
socializmit per ulje rreth 35 perqind
te permbajtjes se grimcave te
pluhurit ne ajrin e kryeqytetit, kur
gazet toksik nuk jane fare problem
shqetesues. Tirana u shpall qytet i
paster nga njerez politike qe nuk jane
as tekniciene te fushes, as citojne
shifra absolute te raportuara per
qytetin e Tiranes zyrtarisht nga

institutet monitorues.
  Jam i frikesuar prej faktit se

njerez qe kane qene te punesuar ne
instanca te larta shkencore e
qeveritare ne kohen e shpalljes se
Shqiperise ne Meksike si vend me
zgjidhje te problemit te ushqimit te
popullit te vet ne menyre
shembullore (viti 1987 !!), tani po
ndjekin praktikisht te njejtat menyra
per te na bindur qe jetojme ne
vendin e 25 me te paster mjedisor
boteror. Jam i deziluzionuar se 20
vite pas skandalit te Meksikes gjuha
e tyre ka te njejtin nivel pa
pergjegjshmerie dhe pa respekti per
popullin e vet. Ata respektojne

CILESIA E MJEDISIT URBAN DHE POLITIKA E DITES

Agron DELIU
Kimist,

Instituti i Shëndetit Publik,

vetem kolltuqet e tyre dhe jane
kthyer ne kolltukofage te vertete.

  Jam i detyruar te citoj ketu
pjesen e perfundimeve paraprake te
studimit te ISHP per cilesine e ajrit
ne Tirane, Korce e Vlore gjate 6
mujorit te pare te vitit 2008, derguar
zyrtarisht Ministrise se Shendetsise
ne dt 22 korrik te po ketij viti.

Perfundime paraprake
• Vazhdon predominimi i

permbajtjes se grimcave totale
(LNP) e atyre te respirueshme
(PM10) ne atmosferat urbane te tre
qyteteve te monitoruar prej nesh,
dhe nuk verehet ndonje ulje ose
ngritje statistikisht e besueshme e
permbajtjes se tyre.

• Ndaj normave te lejuara te
vendeve te BE ato jane
respektivisht 2-3.5 here me te larta.
Keto vlera jane nder me te lartat
absolute ne krejt vendet e BE, duke
na klasifikuar ne zonen e rrezikut
shendetsor ( ref. hartes 5 te
meposhtme dhene nga OBSH per
kete qellim).

Harta e vdekjeve nga ndotja
urbane.

• Po rritet ne menyre te
qendrueshme edhe permbajtja e
dyoksidit te azotit NO2 ne ajrin
urban te ketyre qyteteve, si rezultat

i shtimit te trafikut automobilistik.
Ne Tirane permbajtja mesatare e
tij eshte me e larte se norma e
lejuar ne vendet e BE, pra vec
grimcave ne Tirane po behen
problem shendetsor edhe gazet e
shkarkuar nga automjetet.

• Ne Korce dhe Vlore po

ashtu permbajtja e dyoksidit te
azotit NO2 ne qendren e qyteteve
eshte konsiderueshem me e larte
se pak vite me pare, duke qene fare
prane kufirit te lejuar ne vendet e
BE.

• Per here te pare eshte
monitoruar edhe permbajtja e
benzenit C6H6 ne ajrin urban te
qyteteve te mesiperm, ne kuader te
monitorimit me metoden e tubave
pasive ne krejt territorin e

Shqiperise. Edhe permbajtja e tij
faktike tashme mund te
konsiderohet jo e ulet, me tendence
rritje pasi eshte komponim qe

shkarkohet kryesisht nga makinat
qe perdorin benzine.

Ne pikepamje toksikologjike
benzeni futet ne grupin e
komponimeve me efekte
kancerogjene per njerezit.
Permbajtja e tij ne benzinat qe
tregetohen ne vendet e BE duhet
te jete me e vogel se 5 perqind (ne
mase), prandaj kjo norme duhet
vendosur sa me pare prej organeve
pergjegjese edhe per benzinat qe
importohen ne Shqiperi.

Per mua si ekspert eshte e
thuajse e pamundur te kuptoj se si
se politikanet jane te vetmit qe mund
te gjurmojne suksese ne kete
raportim teknik zyrtar. Kryerja e

monitorimit (dmth e matjeve
sistematike te gjendjes) nuk eshte e
njevlefshme teknikisht me
permiresimin e gjendjes se cilesise
se ajrit.

I njejti debat vazhdon here me

intensitet te rritur e here me zbutje
per siperfaqet e gjelbera urbane ne
kryeqytet. Me duhet perseri te citoj
shifra tonat e disa te dhena te
teknike nderkombetare per te
kuptuar sa larg trajtimit serioz te ketij
problemi jetik jemi deri me sot...

Nje peme absorbon mesatarisht
rreth 21 kg CO2 / vit dhe prodhon
aq oksigjen sa te mbaje gjalle 2 njerez
te rritur.

Nje njeri i rritur ka nevoje per
nje sasi oksigjeni qe eshte baraz me
ate qe furnizohet (prodhohet) prej
rreth 150 m2 siperfaqe e gjelber
gjethore. Nga kjo eshte llogaritur
vlera globale qe konsiderohet e
desherueshme per strukturat e
gjelbera urbane dhe kjo vlere jepet
rreth 40 m2/banor.

Detyrimisht brenda hapesirave
urbane duhet te kete siperfaqe te
gjelber jo me pak se 10 m2/banor,
qe eshte edhe vlere guideline e
OBSH. Pjesa tjeter e domosdoshme
rreth 30 m2/banor mund te jete ne
afersi te qyteteve e rreth tyre.

 Nga tabela e vlerave te
gjelberimit urban dhe nga grafiku,
qe e ndertova vetem me vlerat e
Tiranes, Madridit dhe Sofies si dhe
vlerat e rekomanduara prej
Organizates Boterore te
Shendetsise – OBSH (pasi
Drezdeni e Oslo jane nivel UFO per
ne), del i qarte serioziteti i trajtimit
te gjelberimit urban ne Sofie e
Madrid, dhe jo serioziteti e
demagogjia e perditeshme e trajtimit
te ketij problemi te ne.

Atje flitet me terma indikatori
m2 gjelberim/banor, ketu flitet si ne
socializem me nr e drureve te
mbjelle me shume se viti i kaluar,
etj. Rezultati eshte evident, Tirana
ka pluhura e gaze ne ajrin e vet 2.5
– 3 here me teper se cdo kryeqytet
i Europes, dhe nje banori te Tiranes
i takon sot nje siperfaqe e gjelberuar
qe eshte 15 here me e vogel se ajo
qe i takon nje banori te Sofjes. E ne
vitin 1990 ishin ne te njejtin nivel,
praktikisht...

Po ndersa atje, ne vitet e
tranzicionit siperfaqja u shtua 2
fish, ketu u pakesua 5 fish!! Nuk
arrij te llogaris teknikisht qe keta
1000-3000 drure qe u mbollen sa na
afruan me Sofjen, pa le me
Drezdenin ku duam te aderojme.

Mendoj se ka ardhur koha qe
ketyre lloj debateve e deklarimeve
t’u jepet fund njehere e mire edhe
ne Shqiperi. Civilizimi e pranon
debatin dhe opinionin e ndryshem,
por debati teknik ka rregulla dhe
duhet kryer me seriozitetin e duhur,
pa lejuar njerez jo kompetente apo
spekullative te perdorin
informacione teknike vetem per
interesat e tyre.

m2/banor                   Viti    1990                    Viti 2007             Viti 2020 
Tirana   10.5      2 8 
Sofia    15     31.2 58.2 
Madrid   11.9 16 25 
Drezden      250                                  300 400 
Oslo     600 No  coment No  coment 
OBSH    10 10 10 
 

Po rritet ne menyre te qendrueshme edhe
permbajtja e dyoksidit te azotit NO2 ne ajrin urban
te ketyre qyteteve, si rezultat i shtimit te trafikut

automobilistik. Ne Tirane permbajtja mesatare e tij
eshte me e larte se norma e lejuar ne vendet e BE,

pra vec grimcave ne Tirane po behen problem
shendetsor edhe gazet e shkarkuar nga automjetet.

Civilizimi e pranon debatin dhe opinionin e ndryshem,
por debati teknik ka rregulla dhe duhet kryer me

seriozitetin e duhur, pa lejuar njerez jo kompetente apo
spekullative te perdorin informacione teknike vetem per

interesat e tyre.
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Në tokat Peruane një sëmundje
pushtoi fushat e patates në
rajonin e Çaklabamba, duke
shkatërruar gati totalisht të
mbjellat. Moti më i ngrohtë dhe
më i lagësht i lidhur me ndryshimin
global të klimës lejoi të njëjtën
sëmundje kërpudhore që shkaktoi

zinë e patates në Irlandë. Kjo u
shtri 4000 metra të tjerë përgjatë
malit dhe ndodhte për herë të parë,
që kur njerëzit filluan të kultivonin
pataten në këtë zonë mijëra vjet

më parë. Mbarështruesit tani po
nxitojnë të zhvillojnë një zhardhok
rezistent kundrejt sëmundjes së
“re”, që gjithashtu të ruajë të
njëjtën shije, strukturë dhe
kualitet, të preferuar nga
popullatat vendase.

  Nga njëra anë si dimri dhe vera
janë që të dy më të ngrohtë, çka
do të thotë më pak borë në dimër
por dhe më pak borë të shkrirë ne
pranverë, rjedhimisht më pak ujë
të mbledhur në fusha.Nga ana
tjetër ka më shumë shi, por ai bie
në pranverën e hershme më tepër
se gjatë sezonit prodhues të
verës.Kështu që të mbjellat mund
të thahen në periudhën që ato
kanë më shumë nevojë për
ujë.Sipas klimatologëve është
shumë herët të thuhet
ekzaktësisht se si këto ndryshime
do të përfundjnë, në qoftë se
fermerët do të jenë të aftë të
mbjellin fushat grurë dhe misër
mbi tokat shterpë të mëparshme
apo rritja e temperaturave do të
ndihmojë, që edhe njëherë këto
fushat të shndërrohen në hapësira
të pavlera. Çfardo që të ndodhë,
me siguri do të befasojë brezin
aktual të fermerëve.

  Fermerët aziatikë, gjithashtu,
po përballen me problemet e tyre
lidhur me klimën.Në fushat e thara
të orizit dhe grurit në Azi, stina e
shirave mund të krijojë ose të
shuajë me miliona jetë.Tashmë po
vihet gjithnjë e më shumë në
dyshim fakti n.q.se do të ketë më
stinë me shira.Për shembull,

IRONIA E KLIMES
Arkeologët mendojnë se një ndryshim i klimës së planetit mijëra vjet më parë i dha jetë agrokulturës.Sot, siç e dimë,

ndryshimi i klimës mund të jetë shkaku për fundin e saj.

fenomeni “El ninjo”(ngrohja ciklike
e sipërfaqeve të ujrave në jug të
oqeanit paqësor)shpesh lidhet me
pakësimin e shirave në stinën e
lagësht, dhe me ngrohjen globale
fenomeni “ El ninjo “ ka mundësi të
zmadhohet.Gjatë fenomenit El ninjo
i shkaktuar nga thatësira në vitin

1997, fermerët indonezianë e morën
ujin nga nje moçal afër me fushat e
tyre, por humbja ende mbetej e
lartë:55% për shkak të tokave të
thara të misrit dhe 41% për shkak

të atyre të lagështa, 34%në tokat e
mbjella me oriz, dhe 19% per
maniokën. Thatësira e 1997 u ndoq
nga nje dimër veçanërisht i lagësht,
që vonoi dy muaj mbjelljen në
shumë zona, dhe shkaktoi një
pushtim të papërballueshëm të
fushave nga minjtë dhe
karkalecat.Sipas Irwan, i qendres
kërkimore dhe zhvilluese social

ekonomike dhe agikulturore në
Bogor, kjo seri e të korrurave “të
varfëra”, detyroi shumë familje të
hanin më pak oriz dhe ti ktheheshin
një menyre të ushqyeri më pak të
shendetshme, me ushqime të
thata.Disa fermerë shitën stolitë e
tyre të çmuara dhe bagetitë, hoqën
dorë nga ferma, ose morën para hua
me qellim që të blinin oriz. David
Rhint, një studiues i vjetër në

institutin e studimeve hapsinore
NASA shprehet : Në qoftë se do
të kemi një ngrohje globale të
konsiderueshme, nuk ka dyshim
se do të ndodhin ndryshime
serioze të stineve me shira”.

 Në këtë diskutim hynte edhe
arkeologet, që mendojnë se
ndryshimi në një klimë më të
lagësht, më të ngrohtë dhe më të
qendrueshme në fund të
periudhës së fundit të
akullnajave, ishte çelësi i suksesit
që njerezimi të dyndej drejt
produkteve ushqimore. Sot,
fermerë dhe studiues së klimës, që
nga zonat më të favorshme për
bujqësi në Amerike deri tek
rafshnalta e Kinës veriore dhe
fushat e Afrikës jugore, po
zbulojnë se skemat e rënies së
rreshjeve të shiut dhe temperatura
po ndryshojnë.Bujqësia mund të
jetë përpjekja e njerëzimit që varet
më shumë nga klima e
qëndrueshme, dhe industria që
do të luftojë shumë për tu
perballur me një mot të çrregullt,
me stuhi të ashpra dhe disa
ndryshime në kohëzgjatjen e
sezoneve prodhues.Ndërkohe që
disa optimistë parashikojnë
sezone prodhues të gjate dhe të
korra të bollshme me ngrohjen e
klimes, fermeret kryesisht janë
duke “korrura” të papritura.

  Hartwell Allen, një studies në
Universitetin e Floridës në
Gainesville dhe Departamentit të
Agrikulturës së SH.B.A, ka
kultivuar, për dy dekada, oriz, sojë
dhe kikirik në dhoma kultivimi
bimësh të ngjashme me serrat, të
cilat ai i ka në pronësi.Ai mund të
kotrolloje, “mjaft saktësish”,
temperaturën, lagështinë dhe
nivelin e karbonit atmosferik. “Ne
kultivojmë bimët nën një cikël ditor
minimumesh dhe maximumesh
temperaturash, që imitojne ciklin
e temperaturave të botës reale, ”

thote ai.Në laboratorin e tij janë
provuar regjime temperatuarsh të
tilla: 28oC diten /18oC naten, 32/
22, 36/26, 40/30 dhe 44/34 etj... “Ne
zhvilluam një eksperiment me
regjim temperaturash 48oC diten/
38oC natën, rezultati: mbijetuan
shumë pak bimë, ” thotë Allen
duke arritur në perfundimin se
ndërkohë që dyfishimi i dioksidit
të karbonit dhe një rritje e lehtë

temperaturash stimulojnë farat të
mbijne dhe bimet të rriten më të
medha dhe më të shëndetshme por
rritja e temperaturave është
vdekjeprurëse në kohen kur bimët
fillojnë të prodhojnë pjalmin. Çdo
stad i procesit; zhvendosja e
pjalmit, rritja e gypit që lidh pjalmin
me farën, dhe vetë krijimi i pjalmit,
është shume i ndjeshëm. “Është
gjithcka ose asgjë, në qoftëse
pjalmimi nuk është i suksesshem,”
thekson Allen.Në temperatura më
të larta se 36oC gjatë pjalmimit,
prodhimi bie afersisht 6% për
çdo rritje temperature me një
gradë.Ai është përqëndruar
kryesisht në ndërlikimet në vende
të tilla si India dhe Afrika Lindore,

ku kikiriku është racioni ushqimor
bazë dhe temperaturat gjatë
sezoneve prodhues janë tashmë
më të larta se 32oC: “Ne keto rojone
të korrat jane kryesisht të
ushqyera me shi. Në qoftë se
ngrohja globale shoqërohet edhe

me thatësira në këto zona, sasia e
prodhimeve mund të vazhdojë të
ulët.”Ndërkohë që studiesit e
bimëve po bien në të njëjtin
mendim për ndryshimet klimatike
dhe në mënyrat delikate se si
bimët i përgjigjen këtyre
ndryshimeve, ata po fillojnë të
mendojnë se kërcënimet me serioze
ndaj agrikulturës nuk janë më
dramatiket : moti i nxehtë
vdekjeprurës, thatësirat e ashpra
apo përmbytjet e panumërta.Për
bimët që njerëzit kultivojnë, që të
lulezojnë në kushte të veçanta
klimatike, janë pikërisht këto
ndryshime të lehta temperaturash
dhe shirat gjatë periudhave kyçe
në ciklin jetësor të produkteve që
do të jenë vendimtare. Madje sot
humbjet e prodhimeve, të lidhura
edhe me ndryshueshmërine e
mjedisit klimatik, janë dukshëm
më të mëdha se sa ato të
shkaktuara nga fatkeqësi sic janë
uraganet apo përmbytjet. John
Sheehy i Institutit Ndërkombëtar
të Studimit të Orizit në Manila
zbuloi së demtimi në fushat më të
mëdha të drithërave, filloi kur
temperaturat arritën mbi 30o C gjatë

periudhës së lulezimit.Në
temperaturën gati 40 o C, prodhimet
reduktoheshin gati në zero.
“Prodhimet e orizit, grurit dhe
misrit, bien rreth 10% për çdo një
gradë mbi 30o C. Ne tashmë jemi
shumë pranë ketij pragu, ” thote
Sheehy, duke përmendur dëmtime
të vazhdueshme të temperaturave
të larta në Kamboxhia, Indi, dhe
në vetë qendrën e tij në Filipine,
ku temperatura mesatare është
tashmë 2.5o C më e lartë se 50 vite
më parë.Vecanerisht temperaturat
më të larta gjatë natës
vështiresojne procesin e
“frymëmarrjes” tek bimët duke i
detyruar ato të shpenzojnë më
shumë energji, duke lënë më pak

për prodhimin e kokrrave.Sheehy
vlerëson faktin se, në tropik, gjatë
një periudhe kur popullsia e këtij
rajoniështë e kequshqyer dhe që
për shkak të ndryshimeve
klimatike, produktiviteti mendohet
të ulet me 30% në 50 vitet e

ardhshme. Sheehy dhe kolegët e
tij mendojnë se një zgjidhje e
mundshme mund të jetë kultivimi i
orizit dhe produkteve të tjera në
menyre që lulezimi të bëhet në oret
e para të mëngjesit ose gjatë
natës, kështu që procesi më i
ndjeshem ndaj temperaturave të
larta të mos ndodhe gjatë pjesëve
më të ngrohta te dites. Por Sheehy
e të tjerët nuk kanë mundur të
gjejnë financime reale për ta
realizuar kete.

  Gjithsesi klimatologët, duke u
konsultuar me modelet e tyre
virtuale klimatike nuk shohin gjë
tjetër veç qendrueshmerise.E
ndërsa gazet-serrë absorbojnë një
pjesë të madhe të nxehtesise së
diellit në atmosferen e Tokës, ka
akoma shumë energji në sistemin
klimatik, çka do të thotë më shumë
lëkundje ekstreme, nga thatësira
në lagështi dhe nga e nxehta në të
ftohtë.(Kjo është arsyeja që do të
ketë akoma dimra të ashper në
planet, apo që marsi i 2004 ishte
muaji i tretë më i ngrohtë i
regjistruar pas dimrit më të ftohtë
që ka ekzistuar ndonjëherë. )

 ( vijon ne faqen 7 )

Bujqësia do të jetë fusha ku njerëzimi do të varet
më shumë nga klima e ndryshimet e saj, por dhe

industria që do të luftojë shumë për tu perballur me
një mot të çrregullt, me stuhi të ashpra dhe disa
ndryshime në kohëzgjatjen e sezoneve prodhues.

Humbjet e prodhimeve, të lidhura edhe me
ndryshueshmërine e mjedisit klimatik, janë dukshëm

më të mëdha se sa ato të shkaktuara nga
fatkeqësi sic janë uraganet apo përmbytjet
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Udhëheqësit e BE vazhduan të
mërkurën, 15 tetor, në Këshillin e
Europës në Bruksel, të kishin
mosmarrëveshje rreth objektivave
për ndryshimet klimatike. Vitin e

kaluar, BE caktoi kufij për
pakësimin e emetimit të gazrave
serrë me 20 % deri ne vitin 2020.Por
këtë vit, me krizën e rritjes së
çmimeve dhe pas saj, atë
financiare, gjërat po shikohen
ndryshe nga shtetet anëtare të
bashkimit Europian.

  Presidenti francez Sarkozy,
njëherësh dhe presidenti i radhës
së Bashkimit Europian, bëri
konkluzionet e mbledhjes, ku u
morën në shqyrtim edhe masat në
përballimin e krizës financiare,
edhe për masat ndaj ndryshimeve
klimatike, të cilat priten të
vendosen nga komuniteti
ndërkombëtar në dhjetor në
Kopenhagen . Kjo me qëllimin për
të përcaktuar vazhdimësinë e

( vijon nga faqja 6 )
Ndër gjithë këto ndikime që

klimatologët kanë vëzhguar tashmë
në shumë zona janë:temperatura
maksimale më të larta dhe më
shumë dite të nxehta, temperatura
minimale më të larta dhe më pak ditë
të ftohta, shira më të dendur dhe
ekstreme, thatësira më të mëdha
gjate verës dhe risku i thatësires

në brendesi të kontinenteve.Të
gjitha këto kushte, ndoshta mund
të përkeqesohen edhe më tepër 50
vjeçarin e ardhshem.

Cynthia Rosenzwig, një
shkencëtare në nstitutin e Goddart
për Sudime Hapsinore në
Universitetin Kolumbia, tregon se,
meqë modelet klimatike do
përmirsohen gjithnjë e më shumë,
ka disa ndryshime të caktuara që
ne mund të parashikojme. E para,
shumë studime tregojnë “Inten-
sifikim të ciklit të hidrogjenit, ”

Një salmon, më tepër se 7 kg u
kap në ujrat e lumit francez Senë,
në afërsi të Parisit. Për banorët e
kryeqytetit kjo ishte një befasi,
sepse peshq të tillë nuk ekzistonin
në këtë lumë që prej 70 vjetësh,
kohë kur ishte kapur dhe salmoni
i fundit.

  Parisi, një nga qytetet më të
populluar në botë, që në fillim të
shekullit të kaluar, kishte filluar të
ndjente ndotjen e lumit të tij, qoftë
nga industria që ndodhej në
brigjet e tij, qoftë dhe nga ajo që
vinte prej mbeturinave e derdhjeve
të ujrave të zeza. Por në fillim të

BE SHTYN MIDIS POLEMIKAVE VENDIMET PËR NDRYSHIMET KLIMATIKE
Protokollit të Kyotos, siç u vendos
në Bali, brenda vitit 2009. Ai
theksoi se paketa e propozuar gjeti
përkrahjen e shteteve anëtare të
BE, dhe do të shtrohet për
vendimmarrje në fund të këtij viti .
“ Gjetëm unanimitetin “, tha ai,
“qoftë për masat, qoftë për
kalendarin e veprimeve “, por që
bisedimet, sipas analistëve ishin
më se të vështira.

  Megjithatë, siç e përcaktoi
edhe vetë Sarkozy, nuk ishte e
lehtë të arrihej në një mendim të
përbashkët. Aq më tepër që duhen
gjetur zgjidhje të veçanta për
secilin vend anëtar, ku dhe
problemet janë të ndryshme dhe,

të cilat i vështirëson dhe kriza
financiare e muajve të fundit. Për
këtë, në konferencën e shtypit, ku
Barroso u shpreh se puna për
klimën do të jetë tepër e madhe e
që nuk duhet nënvlerësuar,

Sarkozy e shprehu më hapur frikën
e influencës së krizës financiare : “
Lufta kundër ndryshimeve
klimatike është shumë impenjative,
aq sa nuk duhet lejuar të bjerë
poshtë peshës së krizës financiare
“.

    Kancelarja gjermane Merkel
e cilësoi të vështirë arritjen
konsensuale të vendimit në
dhjetor, duke patur parasysh edhe
deklaratën e fundit të Diouf, drejtor
i FAO, që kujtoi bashkë me krizën
e ushqimeve, edhe zhvillimin e
biokarburantëve, që çon në rritjen
e çmimeve të drithrave, po ashtu
edhe numurin e popullsisë që vuan
nga uria në botë. Pritej që në
dhjetor, qoftë për BE, qoftë në
samitin e Kopenhagenit,
bisedimet do të jenë më se të
vështira. Por pa mbaruar mirë

takimi, që vlerën e kishte vetëm se
u vendos që “ do të vendosim
herës tjetër “ filloi edhe “ dalja nga
rrjeshti “ e të pakënaqurve.

 Kryeministri polak, D. Tusk u
shpreh se Bashkimi Evropian
duhet të respektojë nivelet e

ndryshme të potencialit ekonomik
të vendeve anëtare, kur bëhet fjalë
për caktimin e objektivave në
pakësimin e gazrave serrë. Por të

tjerat i plotësoi kryeministri italian
Berluskoni që, duke vlerësuar
shtyrjen e vendimit për në dhjetor,

ngriti në të njëjtën kohë
problemin e reduktimit të
emetimeve të CO2, duke kërkuar
që pasojat ekonomike të luftës
kundër ngrohjes globale, të
shpërndahen njëlloj tek të gjithë
qytetarët. Por analistët, këtë
shprehje ja adresojnë, jo
qytetarëve por shteteve anëtare
të BE, ku kërkesa e shteteve më

pak të pasura për të lehtësuar
financimin e tyre, vështirë se do të
merret parasysh. Italia, e përkrahur
dhe nga Polonia, por edhe, sipas
Berluskonit, nga 7 vende të tjera,
ishte nismëtare e shtyrjes së
miratimit të paketës për në dhjetor,
por dhe e idesë që duhet më tepër

vëmendje ndaj krizës ekonomike-
financiare se sa mjedisit.
Berluskoni deklaroi shprehimisht
se “ Kërkesa italiane për të patur
më tepër kohë, për të thelluar
procesin e përcaktimit të kostove
në reduktimin e anhidritit karbonik
“. Këtu, edhe Ministri Italian i
mjedisit, para se të merrte pjesë në
takimin në Luksemburg, më 20
tetor, i hodhi benzinë zjarrit, duke
deklaruar se ka kohë deri në 2012,
kur mbaron edhe afati i
objektivave të Kyotos.

  Fill pas këtyre deklaratave,
sidomos të italianëve, nisi dhe
kundërpërgjigja e
ndërkombëtarëve, të BE dhe OKB.
I pari, S. Dimas, komisioneri
europian për mjedisin kërkoi takim
me liderët italianë për të sqaruar
pozicionin dhe tërheqjen e tyre nga
strategjia mjedisore e Europës.
Ndërsa Ban Kimun, sekretari i
përgjithshëm i OKB, u bëri thirrje

italianëve, të mos ndikohen nga
kriza financiare e ti qëndrojnë
vendimeve e strategjisë së
deritanishme, “ pa tradhëtuar
objektivat madhore të njerëzimit “.

       A. DALIPI

Berluskoni deklaron :
“Kërkesa italiane është për
të patur më tepër kohë,
për tu thelluar procesi i

përcaktimit të kostove në
reduktimin e anhidritit

karbonik”

Mjedisi e ndryshimet
klimatike, po shihen të
lidhura, gjithnjë e më

tepër, me problemet më të
mprehta të ekonomisë

ndërkombëtare.

IRONIA E KLIMES
çka do të thotë para së gjithash më
shume thatësira dhe përmbytje,
dhe më shume shira të
paqëndrueshem dhe ekstremë. E
dyta, thotë Rosenzwig, çdo tregues
të shpie në atë që do të ketë rritje të
ekzistencës së insekteve të
demshme nëpër fusha. Zgjatja e
sezoneve të rritjes do të thote më
tepër shumëzim të këtyre insekteve

gjatë verës, ndërkohë që dimra më
të ngrohtë dhe shkurtimi i tyre, do
të thotë që do të ngordhin më pak
larva, vezë dhe insekte të rritur. E

treta, shumica e klimatologëve bien
në një mendim se ndryshimet
klimatike do të godasin fermerët në
këtë zhvillim global tepër të

vështirë. Ky është pjesërisht një
rezultat i gjeografisë.Fermerët në
vendet tropikale tashmë po e
gjejnë veten në limitet e tempe-
raturave për pjesen më të madhe
të prodhimeve, kështu që asnje
zhvillim nuk i çon ato në gjëndjen
e mëparshme. “Të gjitha rritjet e
temperaturave, sado të vogla
qofshin, do të shoqërohen me ulje
të prodhimeve, ” thotë Robert
Watson, përgjegjës i ekspertëve në
Bankën Boterore dhe i studiuesve
të grupit ndërqeveritar të
ndryshimit të klimës. “Studimet
kanë treguar vazhdimisht se zonat
agrokulturore në zhvillimin global
janë më të prekshmet, edhe para
se të merrnim parasysh aftësine për
tu perballur”. Kjo, për shkak të
varferisë, teknologjisë së kufizuar
të ujitjes, dhe mungesë të nje moti
të qendrueshem. Ne jug të
Saharasë Afrikane, vendi i urisë
botërore, ku numri i personave që
vdesin urie, është dyfishuar në
njëzet vitet e fundit, situata aktuale
do të rendohet për shkak të krizave
klimatike.Dhe nga 2080, thote
Watson, parashikimet tregojnë, që

madje dhe tolerancat e
temperaturave do fillojne ti afrohen
kufijve maksimalë.

        Përgatiti Ana TOMORRI

viteve 1970 gjendja u përkeqësua
aq sa ujrat e Senës ishin përherë
të turbullta dhe në to kishin
ngelur vetëm tre lloje peshqish.

  Prej atëhere, me masat e
largimit të industrisë e të mbetjeve
të saj, të sistemimit të mbetjeve e
derdhjeve të qytetit, u deshën

plot 38 vjet që të kapej salmoni i
parë, që u përmend më sipër. Nga
tre lloje në 1970, tashmë në Senë
gjallojnë mbi 70 lloje peshqish .
Përshtypje bën fakti, që edhe pasi
u pastrua plotësisht, lumit ju
deshën mbi 20 vjet të popullohej
përsëri.

Shumica e klimatologëve bien në një mendim se
ndryshimet klimatike do të godasin fermerët në

këtë zhvillim global tepër të vështirë

Jo vetëm për kuriozitet

NE PARIS KAPET SALMON PAS
70 VJETESH
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GRUPIMI “EKOLËVIZJA”
• Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit Natyror,

Shkodër - Fatbardh Sokoli
• Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit Natyror,

Tirane - Pranvera Bekteshi
• Shoqata Kombëtare progresi pyjor – Tirane, Liljana Shehu
• Albaforest, Tirane, Mehmet Meta
• Qendra Eden, Tirane - Merita Mansaku
• Klubi Ekologjik, Krujë - Muharrem Goci
• Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit Natyror, Berat

- Genta Decolli
• Lilium Albanicum, Librazhd- Ferit Hysa
• Masmedia dhe Mjedisi - Xhemal Mato
• Qendra për Komunikimin Elektronik, Tiranë – Ladi Balla
• 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 Oost Europa, Tiranë - Valbona Mazreku
• Shoqata e Përmakulturës, Tiranë - Edlira Mulla
• Klubi Ekologjik, Tiranë - Fatos Xhemalaj
• G&G Group, Tiranë - Sazan Guri
• AULEDA, Vlorë
• Shoqata Mjedisi Ekologjik dhe Turistik Lura, Lurë -

Ismail Hysa

CMYK

KY NUMUR I GAZETES “EKOLEVIZJA” SPONSORIZOHET NGA PROGRAMI:
“FORCIMI I SHOQERISE CIVILE SHQIPTARE PER NJE MJEDIS ME TE MIRE “
MBESHTETUR NGA MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTEME TE HOLLANDES

• Federata e gjuetarëve sportivë të Shqipërisë, Tiranë –
Themi Perri

• Qendra e konsulencës veterinare dhe sigurisë ushqimore,
Tirane – Gani Moka

• Klubi Ekologjik, Maliq – Myzafer Gjiriti
• Shoqata “Natyra për njeriun”, Durrës – Fali Ndreka
• Instituti Kombëtar për Studime dhe Kërkime të Mjeksisë

dhe Mjedisit “Fillonid Durrachieni” – Flamur Tartari
• Shoqata “Adriatiku”, Vlorë – Petrit Dërvishi
• Shoqata “Miqtë e Thethit”, Shkodër– Dedë Nika
• Shoqata "PASS”, Majlinda Lleshi
• Shoqata “Nënujsat” Ened Mato
•  Shoqata “Vazhdon” Gazmend Koduzi
•  Shoqata "EKOLOGJISTI "- Durres, president Bashkim

Shyle.

Ndryshimet klimatike do të
gjenerojnë uri dhe sëmundje që do
te prekin miliona njerëz. Alarmi vjen
nga ekspertët e IPCC, që merren
me ndryshimet klimatike dhe
pasojat e tyre. Parashikimet e tyre

konfirmojnë frikën që prej kohësh
qarkullonte mes studiuesve të

FAO: NDRYSHIMET KLIMATIKE – URI DHE SEMUNDJE
ketyre skenarëve globalë:
kequshqyerja dhe epidemitë do të
rriten nën ndikimin e efekteve të
mbingrohjes së planetit dhe do të
kenë pasoja të jashtëzakonshme.
Kjo ishte në qender të

diskutimeve në seminarin për
ndryshimet klimatike dhe ndikimin

Në kulmin e fushatës elektorale
të Shteteve të Bashkuara, dy
kandodatët për president, i janë
drejtuar edhe problemeve të
mjedisit dhe ngrohjes globale.
Ashtu siç pritej, kandidati
republikan, Mçain, theksoi se do

të merrte masa për këto probleme,
por duke minimizuar rolin njerëzor
në to, qëndrim ky i shprehur
vazhdimisht nga presidenti aktual
Bush. Ai ka thënë se do të
reduktojë emetimet e karbonit me
65 %, por i kundërvihet opsionit të
metanolit e karburanteve bio, duke
pranuar se ka në plan ndërtimin e
45 reaktorëve bërthamorë deri në
vitin 2030, duke i quajtur ato si
rrugën më të mirë për të mënjanuar
varësinë nga karburantët fosilë.

  Ndërsa kandidati demokrat,
Obama, në planet e tij të shprehura
në fushatë, përfshin 150 miliardë
dollarë për kërkime në burimet
alternative të energjisë. Ndërsa

ZGJEDHJET E SHTETEVE
TE BASHKUARA DHE

MJEDISI
reduktimin e emetimeve të karbonit,
objektivi i tij është që të planëzohet
ulja deri në vitin 2050 e 80 % të
emetimeve duke u mbështetur
edhe në prodhimin e etanolit.
Kundërshtarët e tij republikanë i
kundërvihen edhe me faktin se ai

vjen nga një shtet, Ilinois, ku
prodhimi i misrit (nga më të
përdorurit për distilimin e
biokarburantëve ), është një nga
produktet bazë. Kjo, e akuzojnë
ata, bëhet që Obama të ndihmojë
shtetin e vet me prodhimin, që
pritet të rritet, të etanolit.

  Megjithatë, deklaratat e
Obamës, kanë gjetur jehonë tek
fermerët, jo vetëm në shtetin e tij
Ilinois, por edhe në shtete të tjera,
duke e quajtur atë lider të energjisë
së rinovueshme. Për këtë ai ka dhe
“ ndihmën “, nëse mund të quhet
kështu, të demokratit dhe ish
nënpresidentit Al Gore, që fitoi dhe
çmimin Nobel vitin e kaluar.

 Shkrirja e akujve, siç duket
edhe nga të dhënat satelitore të
verës së fundit, ka përparuar duke
kaluar edhe parashikimet e bëra
nga ekspertët. Studimi i fundit, i
bërë nga Komisioni Europian, dhe
i publikuar ditët e fundit në
edicionin “Impacts of Evrope
Changing Climate “ e vërtetoi këtë
. Shenjat kanë të qarta edhe më
parë, sidomos dy verat e fundit.
Shkrirjet e mëdha të bankizave
polare, si në polin e Jugut dhe në
atë të Veriut, reduktimi i shtresave
të akullit në trashësi përherë e më
të vogla, shkrirje e akujve në detrat
e veriut rreth Arktikut, për herë të

PASOJA TË SHKRIRJES SË AKUJVE
parë në historinë e njerëzimit,
shkrirjet e mëdha në Groenlandë
e gjetkë, etj... janë bërë prezent, jo
vetëm për studiuesit, por edhe në
publikun e gjerë.

   Megjithatë, Europa ka një
arsye më tepër të shqetësohet. Në
raportin e mësipërm, “ Impacts...”
vihet në dukje edhe një fenomen
tjetër. Nga shrirja e akujve në
Arktik, por sidomos në
Groenlandë, shkalla e rritjes së
nivelit të detrave në brigjet
europiane ka filluar të rritet me
ritme më të mëdha se në gjithë
zonat e tjera në planet. Të dhënat
e satelitëve, të saktësuara për një

në ushqim dhe ujë, që hapi edhe
javën e nismave nga FAO për
ditën Botërore të Ushqimit, që këtë
vit i dedikohet ndryshimit klimatik
dhe bioenergjisë. Të gjithë do të
preken, por natyrisht që më të
goditurit do të jenë vendet më të
varfëra.

 Sipas ekspertëve, brënda
fundit të këtij shekulli, kostoja
globale e ndryshimeve klimatike
do të jetë alarmante. Në seminari
është theksuar se pavarësisht
masave që mund të merren për
këtë, varfëria nuk mund të
eliminohet, ndërsa degradimi
mjedisor do të vazhdoje të
përhapë sëmudje që do të
transmetohen përmes ujit dhe
ushqimit. Perkunder kësaj,
temperaturat e larta do të
favorizojnë rritjen e baktereve të
ndryshme.

kohë të gjatë, e përcaktojnë 3.1 mm
në vit. Kjo, sipas shkencëtarëve,
mjafton që për një kohë të afërt, të

shtojë rrezikun e përmbytjeve dhe
të infiltrimit të ujrave të kripura në
rezrvat bregdetare të ujit të ëmbël.

  ZYRA LIGJORE E NJE SHOQATE
   Duke filluar që nga viti 1994,

Legambiente, shoqata mjedisore
më e madhe italiane, ka zyrën e saj
juridike, që e quan “ Mjedisi dhe
Ligjshmëria “. Punimet e kësaj zyre,
që prej vitit 1997, po e theksojmë
këtë që në fillim, quhen raporte të
fenomenit të “ EKOMAFIA “-s.

  Kërkimet, studimet e
publikimet e kësaj qëndre, ku bëjnë
pjesë avokatë, gjykatës e

prokurarë, si në çdo department
drejtësie, janë përqëndruar në
abuzimet mjedisore që bëhen nga
kushdo, por që gjithmonë, në një
mënyrë apo tjetrën, lidhen me
administratën shtetërore, qëndrore
apo locale. Janë të shumtë rastet
abusive të denoncuara nga kjo
zyrë, ku është e mjaftueshme të
përmendet rasti i ndërtimeve
abusive në jug të Italisë, ku u

prishën mbi 40 pallate deri 15
katëshe.  Pjestarët e kësaj zyre, ku
bëjnë pjesë edhe juristë tepër të
njohur në Itali, kanë zhvilluar
shpesh edhe “beteja” ligjore me
pushtetin qendror dhe ato locale,
për ndotjen, abuzimet me mjedisin,
ku përgjithësisht kanë dalë fitues.
Një karakteristikë e veçantë e tyre,
është se në çdo çështje të hapur,
janë paraqitur edhe me propozime,

qofshin ligjore, që është dhe fusha
e tyre e veprimtarisë, por dhe me
propozime mjedisore, të
përpunuara nga specialistët e
shoqatës. Por fusha ku veprojnë
më tepër, është ajo, që ata e quajnë,
“Ilegaliteti mjedisor “. Motoja e tyre
ndaj shtetit është “ Ne ju themi ku
ligjet nuk janë në rregull, ju
rregullojini “. Do të ishte mirë t’i
merrnim si shembull.


