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E VËRTETA PËR CILESINË E AJRIT NË SHQIPËRI

CMYK

-PM 10 në ajrin e qyteteve tona është
mesatarisht në përqëndrime dy deri katër
here më të larte se në qytetet e vendeve të
BE.

-“...nëse vlerësimet e bëra në pjesë të
tjera të Europës do të ekstrapolohen në
Tirane, humbja e pritëshme e jetëgjatësise
së popullatës së Tiranes, për shkak të
ndotjes së ajrit, do të kapërcente 1.5 – 2
vite jetë për çdo banor” (sipas vlerësimit
të ekspertizës së OBSH ‘Cilësia e ajrit në
Tiranë’, Krzyzanowski M., 28 qershor
2006).

-Problemet e ajrit urban janë bërë kuaj
‘beteje’ në polemikat shpesh herë
irracionale mes pushtetit qendror e atij lokal
në Tiranë.

 - Ditën e Pediatrisë, në fillim të prillit,
mjekët pediatër kanë deklaruar në
konferencën mbi çështjet e viruseve
respiratore se në pesë vjet është trefishuar
numuri i fëmijëve me astmë.

 “Forumi i mendimit të lirë” me
mbështetjen e Bashkisë së Durrësit ka
organizuar në këtë qytet një diskutim të
hapur me qytetarë të moshave dhe
profesioneve të ndryshme mbi situatën
mjedisore.

Me  kërkesën  e  Grupimit Ekolevizja, u
organizua  në 14 prill një  seancë dëgjimore në
Komisionin Parlamentar të Veprimtarisë
Prodhuese  për  problemet  e  ngritura  në  lidhje
me  impaktin  mjedisor  të  Tecit  në  Porto
Romano. Rrjeti i Monitorimit të Bankave të
Zhvillimit në Europën Juglindore dhe Qendrore
(CEE Bankwatch)  dhe  Agjencia Europiane e
Mjedisit (EPA)  kanë  gjetur  mjaft dobësi dhe
mangësi në studimin mjedisor të këtij investimi,
kryer  nga  ENEL.

 Ministri i Mjedisit z.
L Xhuveli nënvizoi se
pas vitit 2010 do të
disiplinohen krejtësisht
ujrat e zeza të qyteteve,
të cilat derdhen në det,
lumenj apo liqene. 160

milionë euro që janë derdhur nga qeveria për
pastrimin e ujrave të zeza, kanë sherbyer vetëm
për investime në pjesët e bregdetit shqiptar.
Por, ende dhe sot, ujrat e zeza derdhen në det.
Deri në zbatimin e projekteve gjigante për
depuratorët (gjithmonë pas 2010), marrja e
masave do të jetë e bazuar në ndërgjegjen
qytetare e të bizneseve që merren me hoteleri?!

Interviste me Dr. Romeo HANXHARI
Koordinator Kombëtar i “Ora e

Tokës” Shqipëri
Ishte viti i parë që Shqipëria u përfshi,

por Shqipëria dhe qytetarët e saj iu
bashkuan plotësisht kësaj iniciative
globale të WWF.Grupi organizator për
Shqipërinë ka arritur që, në qershor 2008,
të krijojë një “Rrjet Shqiptar të Orës së
Tokës”, të përbërë në bërthamë fillimisht
vetëm prej Ekolëvizja, Mjaft, dhe KESH.

Një mirënjohje e veçantë për këtë sukses
të Orës së Tokës 2009 në Shqipëri (EH
Albania 2009) u shkon pikërisht
“Ambasadorëve të nderit të Orës së Tokës
2009 në Shqipëri”, njerëz të rinj të politikës
e të mediave, të cilët kontribuan fisnikërisht
me imazhin dhe fjalën e tyre për një kauzë
globale të qytetërimit njerëzor.

Hapja e rrugëve detare nga shkrirja e
akujve kanë komplikuar marëdhëniet
delikate midis vendeve të rajonit të Arktikut
në mënyrë të veçantë për eksplorimin e
naftës e gazit në sipërfaqet detare të
paarritura deri më sot. Sipas J. de Hoop
Scheffer, Sekretari i përgjithshëm, NATO-s
i nevojitet një prezencë ushtarake edhe
sepse shumica e vendeve rreth Arktikut
kanë shtuar veprimtarinë e prezencën e tyre
ushtarake në këto territore.

Studimi i Bankës
Botërore përpiqet të
risjellë në vëmendje
rëndësinë e
ushqimit që marrim
nga oqeanet, të

vlerave rikrijuese të tij dhe rolin vital si
absorbues i karbonit në erën e ndryshimeve
klimatike. Por njëkohësisht theksohet dhe
dëmtimi i ekosistemit të tij, ndotjes dhe
shkatërrimit fizik të oqeanit botëror.

Jemi të
gjithë dësh-
mitarë të ero-
zionit e prerjes
pa kriter të
pyjeve, gjë që,
sipas specia-

listëve ka sjellë dhe dukuritë e rrëshqitjes
së tokës në disa rrethe të vendit.
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RICIKLIMI
Fushata mjedisore “Për

reduktimin e mbetjeve urbane” e
cila po zhvillohet kryesisht në
Pavijonin e Qelqtë, po merr trajta
artistike. Kështu, Bashkia e Tiranës
duke parë interesin gjithnjë e në

rritje të fëmijëve të kopshteve dhe
shkollave ka vendosur të
organizojë Javët e Riciklimit me
sloganin “Riciklo, bëj art!”, një mini
projekt me punime artistike me
tematikë dhe materiale të riciklimit.

 Shpallja e projektit do të bëhet
në datën 4 prill, në shkollat dhe
kopshtet e kryeqytetit. Nxënësit do
të orientohen mbi punimet që priten
të ekspozohen dhe mënyrën e
organizimit. Ndërkohë, të gjitha
shkollat dhe kopshtet e interesuara
do të regjistrohen në konkurs.
Punimet do të jenë instalacione
artistike me tematikën e riciklimit,
duke patur tashmë një përvojë të
marrë gjatë ditëve të fushatës, gjatë
leksioneve dhe orëve të mësimit të
zhvilluara në Pavijonin e Qelqtë.

Erzeni i mbushur
me mbetje plastike

pranë urës së
Shijakut.

Rrëshqitjet e dherave e
shembjet e shtëpive, këto kohët e
fundit, kanë ndodhur shpesh. Ka
banorë që në Synej, Gramsh,
Trebinje, Greth, Spille etj..janë

 MINISTRI PER UJRAT E
ZEZA...

 Gjatë një vizite në Durres, ku
inspektoi kantierin e depuratorit të
Shën-Vlashit, Ministri i Mjedisit z.
L Xhuveli nënvizoi se pas vitit 2010
do të disiplinohen krejtësisht ujrat e

zeza të qyteteve, të cilat derdhen në
det, lumenj apo liqene. Plot 160
milionë euro që janë derdhur nga
qeveria për pastrimin e ujrave të zeza,
kanë sherbyer vetëm për investime
në pjesët e bregdetit shqiptar. Por,
ende dhe sot, ujrat e zeza të Durrësit
derdhen në detin Adriatik. Qyteti me
300 mijë banorë, jo vetem që sjell një
ndotje të lartë bakteriale në pjesën
shqiptare të këtij deti, por edhe ndotje
kimike, pasi aty, bashkë me ujrat e

NGA BASHKIA E TIRANES

FOTO REPORTAZH PA KOMENTPRERJA E DRUREVE DHE RRESHQITJET E TOKES

shpërngulur nga banesat e do të
shpërngulen per shkak te rrezikut
qe i kercenon. Jemi të gjithë
dëshmitarë të erozionit e prerjes pa
kriter të pyjeve, gjë që, sipas

specialistëve ka sjellë dhe këtë
dukuri.

Fotot e botuara janë bërë në
fshatin Synej, pas rrëshqitjes së
tokës.

zeza depozitohen çdo ditë detersivet
apo vajrat që i gjithë komuniteti
konsumon çdo dite. Sipas ministrit
vetëm pas vitit 2010, ekziston
mundësia për përmirësimin e situatës
përgjatë bregdetit shqiptar. Për sezonin
veror që po afron do të merren disa
masa emergjente, për të krijuar
mundësine e pritjes së turisteve. Deri
në zbatimin e projekteve gjigante për
depuratorët (gjithmonë pas 2010),
marrja e masave do të jetë e bazuar në
ndërgjegjen qytetare e të bizneseve që
merren me hoteleri. Një nga këto masa,
sipas ministrit do të jetë monitorimi i
bizneseve përgjatë bregdetit, e
parashikuar kjo me sanksione të rrepta
në rast se vërehen derdhje të ujerave të
zeza në det. Kur kanë një jetë që
derdhen aty, lin pyetja : Ku do të
derdhen këtë verë ?

…NE SARANDE...
 Saranda, sipas statistikave, pret

rreth 150 mijë turistë në vit dhe në
fund të muajit, Bashkia do të çelë
sezonin. Turistë do të fillojnë të vinë,

por në Sarandë po “lulëzojnë “ ujrat e
zeza e mbetjet. I gjen ato te plazhi i ri,
afër portit, në themelet e pikës së
informacionit, në kryqëzimet e rrugës
- 5 me Lugun e Dardhës, në
kryqezimin pranë Gjimnazit, pranë
spitalit, në lagjen nr 4, tek Rrapi, tek
selitë e partive dhe TV-Jon, por dhe
në pjesën më të bukur të rrugës për në
Butrint turistike.

 Sipas drejtorisë së Ujësjellës-
Kanalizimeve dhe drejtorisë së
Shërbimeve në Bashki “kjo situatë e
vjen kryesisht nga ndërhyrja e firmave
ndërtuese në kolektorët e ujrave të
zeza dhe të bardha”. Por harrojnë se
detyra e tyre nuk është të ankohen,
por të kontrollojnë dhe administrojnë
qytetin. Me teper se sa paradoks.
Teksa qindra e mijera turist po
skedojne Saranden per te kaluar
pushimet verore, qyteti i bukur
bregdetar eshte larg mireseardhjes se
sezonit turistik 2009. Mund te
ndeshesh ujra te zeza ne siperfaqe tek
plazhi i ri, prane portit, ne themelet e
pikes se informacionit, e disa vende te

tjera te preferuara nga turistet. A kemi
kohe per ti pastruar? Ne fund te ketij
muaji, bashkia pretendon te cele
sezonin.

... DHE NE GJIROKASTER
 Siç bën të njohur në shtyp

gazetari Blerim Kore, gjatë javëve të
fundit, në zona të ndryshme të
qytetit, si shkak i bllokimit apo
amortizimit të rrjetit të kanalizimeve,
ujrat e zeza kanë shpërthyer në
sipërfaqe dhe janë të dukshme.
Pothuajse çdo dite paraqiten qytetarë
të cilët ankohen se ujrat e zeza kanë
vërshuar në hapësirat mes pallateve
të banimit apo përgjate rrugëve të
brendshme në lagje. Më problematike
bëhet kjo situatë në pjesën e poshtme
të qytetit, ku, si shkak i fluksit në
rritje të ndërtimeve të reja, pjesa më
e madhe e tyre nuk kanë rrjete
kanalizimesh të rregullta. Ndërkohë
që depozitomi i ujrave të zeza në
pjesën e sipërme të qytetit, që është
dhe pjesa e vjetër karakteristike,
ebehet me gropa septike dhe
aktualisht mungojnë projekte për

shtrirjen e rrjetit të kanalizimeve në kete
zonë.

 Në prag të verës, drejtuesit e
Ndërmarrjes së Ujësjellës-Kanalizimeve
kanë dhënë alarmin për situaten, pasi
nuk mund të ndërhyjne pa pasur mjetet
dhe financimet e nevojshme. Drejtori i
NUK, z. Dashamir Qeli shprehet se : „.
“Prej vitesh në Gjirokastër, nuk janë
zbatuar projekte për rikonstruksionin
e rrjetit të kanalizimeve të ujrave të
zeza, duke bërë që rrjeti të jetë tejet i
amortizuar dhe problematik në mjaft

lagje të qytetit”. Ndërsa specialistët e
higjienës thonë se egziston rreziku i një
epidemie nëse nuk ndërhyhet me
urgjencë.

 PER PARKUN E LIQENIT
 Ka nisur projekti për trans

formimin rrënjësorë të Parkut të
Liqenit Artificial. Rivitalizimi i
Parkut të Madh të Tiranës shihet
si një ndër prioritetet e Bashkisë së
Tiranës, ku synohet një

transformim rrënjësor nga
pikëpamja cilësore, ekologjike, e
mjedisore e kësaj arterie të
kryeqytetit. Sipas Ramës, Parku i
Liqenit do të jetë një hapësirë e

madhe brenda kryeqytetit, e cila do
të vihet në funksion të të gjithë
atyre personave që duan një

hapësirë pa makina në të cilën të
ecet lirisht. Ndërsa, në një fazë më
të vonë, parashikohet ndërhyrja
në liqen për pastrimin e ujit si dhe
krijimi i plazhit urban ku ndodhet
diga e liqenit.

Faza e parë e këtij projekti ka
nisur me mbjelljen e 500 rrënjë
pemëve, ku sipas kryebashkiakut
Edi Rama, në javët në vijim do të
bëhet e mundur mbjellja e 2.000
pemëve të tjera. “Hapi i parë për
këtë projekt madhor është shtimi
i florës. Sot ne mbjellim 500 pemët
e para, 2.000 të tjera do të mbillen
në ditët e javët në vijim dhe mijëra
e mijëra të tjera do t’i shtohen
Parkut vitin e ardhshëm”
THEKSOI Rama. Me tej ai ka
sqaruar se, ky Park të jetë një
hapësirë e madhe natyre brenda
qytetit, në funksion të të gjithë
atyre që duan një hapësirë pa
makina, një hapësirë ku do të ecet
lirisht, një hapësirë ku të ketë korsi
për vrapuesit, korsi për biçikletat,

hapësirë për këmbësorët, për të
moshuarit, për fëmijët, me kënde
pushimi dhe kënde argëtimi.

UJRAT E ZEZA

 Me  kërkesën  e  Grupimit
Ekolevizja, u organizua  në 14 prill
një  seancë dëgjimore në Komi-
sionin Parlamentar të Veprimtarisë
Prodhuese  për  problemet  e
ngritura  në  lidhje  me  impaktin
mjedisor  të  Tecit  në  Porto
Romano. Kryetari i Komisionit
z.Ylli Bufi ftoi në takim të posacem
Ministrin e Mjedisit z. L.Xhuveli
dhe METE, të perfaqësuar nga
Sekretari i përgjithshem Z. Durim
Kraja. Takimi  pati pjesëmarrje të
lartë nga dy ministritë si dhe një
grup ekspertësh.

Z.Xhemal Mato, bëri një
prezantim të nismës së ENEL për të
ndërtuar TEC-in në Porto Romano
si dhe të procedurave të ndjekura.
Ai parashtroi anët negative të këtij
investimi si dhe mjaft dobësi dhe
mangësi të verejtura në studimin
mjedisor të këtij investimi. Shoqatat
dhe ekspertët e mjedisit të perfshire
në këtë proces,  kanë zhvilluar një
seri  veprimtarish  konkrete me
banorët dhe pushtetin vendor për
qëndrimin e tyre, por edhe kanë
kërkuar ndihmen e organizatave
ndërkombëtare për  analizën  e VNM,
paraqitur  nga  ENEL.

Rrjeti i Monitorimit të Bankave
të Zhvillimit në Europën Juglindore
dhe Qendrore (CEE Bankwatch)

   TAKIM  NE  KOMISIONIN PARLAMENTAR
TE VEPRIMTARIVE PRODHUESE

dhe  Agjencia Europiane e Mjedisit
(EPA), me  specialistë  të licensuar,
kanë  bërë  një  rivlerëim të
hollësishem të ketij studimi ( lexo  faqe
5 ).

Ky raport bëhet  publik  dhe ajo,që
Ekolëvizja dhe organizatat e tjera
mjedisore kërkojnë, është  që  përpara
se të merret nga qeveria vendimi për
realizimin e këtij projekti, të shqyrtohet
edhe ky studim, pasi ndërtimi i
termocentralit me qymyr në zonën e
Porto Romanos është  me pasoja
tëdemshme në mjedis, turizëm  dhe
në  shëndetin  e popullatës.

Në argumentat e tyre,  të dy
Minsitritë parashtruan strategjinë e
qeverisë shqiptare për diversifikimin
e prodhimit të energjisë, që  është
mjaft emergjente për vendin, si dhe
pozicionin e Porto Romanos pranë
portit dhe rrugëve/koridoreve të
rëndësishme në vend. Por ndërkohë
ky është vetëm një studim i ofruar

nga njeri nga të dy operatorët (tjetri
është RWT) dhe qeveria shqiptare
nuk mund të imponojë burimin që
duhet të perdoret. Pavarësisht nga
kjo nuk ka ndonjë angazhim të
qeverisë shqiptare për të aprovuar
këtë investim. Çdo gjë, sipas  tyre,
është  akoma në fazën e studimit.
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I Nderuar Z. Ministër Xhuveli,

 Ju lutem të më falni për letrën
personale me të cilen po ju
drejtohem, po përveç qëllimit
konstruktiv për përmirësimin e

punëve, kjo letër nuk ka kurrfarë
qëllimi tjetër.

 Para pak ditesh në një emision
televiziv të TVSH Ju jeni
intervistuar nga gazetari i
mirënjohur Agron Bala lidhur me
probleme mjedisore të vendit tone.
Une nuk e ndoqa atë emision
direkt, po brenda 24 oresh u
telefonova nga gazetarë e
ambjentalistë, bile edhe ‘ekspertë’
ambjentalë, që jo pa qesëndi më
përgëzuan për sukseset e medha
që ka arritur Ministria që drejtoni
në përmirësimin me 25 vende, sipas
klasifikimesh ndërkombëtare të
cilësisë së mjedisit në vendin tonë.

 Duke qenë se nuk e kisha
ndjekur emisionin u përgjigja pa
hezitim se nuk dija gjë për ato që
më flisnin. Por menjëherë u lidha
me TVSH dhe më vunë në
dispozicion emisionin e filmuar. Po
ashtu në internet gjeta
Environmental Performance
Index, year 2008, ku në tab.1
Shqipëria ishte e pozicionuar në
vendin e 25të krahasuar me vendin
e 57të në klasifikimin e fundit të vitit

2006. Sigurisht më erdhi mirë, për
arsye që lidhen në fund të fundit
me emrin e vendit tonë dhe me
punën që edhe unë kryej në këtë
vend.

 E kuptova menjëherë thelbin e
komenteve e të telefonatave që më

ishin bërë... Intervista Juaj, për
mendimin tim, ishte korrekte
teknikisht për atë nivel emisioni
popullor. Duke qenë se tashmë jam
nëpunës i vjetër i administratës
shtetërore të këtij vendi, i
mirëkonceptoj pozicionet e një
zyrtari, aq më tepër të një
funksionari shtetëror të rangut

Tuaj. Po në se do keni durim, ju lutem
lexoni edhe sugjerimet e mëposhtme
të një eksperti me përvojë në fushen
e cilësisë së ajrit, që po u dërgoj
personalisht thjesht e vetëm për
konsideratën teknike dhe intelektuale
që kam ndaj Jush, si edhe nga që

problemet e ajrit urban janë bërë kuaj
‘beteje’ në polemikat shpesh herë
irracionale mes pushtetit qendror e
atij lokal në Tiranë.  Në fjalën tuaj në
atë emision Ju për ajrin, me te drejtë
theksuat që janë problem i madh
shqetësues pluhurat, për qytetet e
vendit. E për Tiranën u shprehët se
permbajtja e pluhurit kapërcen

Pas letres që po botojmë,
10.02.2008, menjëherë, ministria i
heq Institutit të Shëndetit Publik
katër aparatura moderne të
ardhura në kuadër të projektit
StEMA të BE për monitorimin e
cilësise së ajrit në Shqipëri. Në letër
vihen në dukje rezultatet e
përftuar nga ISHP me këto
aparatura të reja, që nuk
vërtetonin arritjet e deklaruara të
Ministrisë në përmirësimin e
cilësisë së ajrit.

 Tani aparaturat e reja punojnë
apo nuk punojnë – e di ministria,
por rezultate nuk po publikojnë.
Besojmë se nuk janë as në gjendje
të përcjellin ndonje gjë
statistikisht e metodologjikisht të
besueshme Agjencisë Europiane
të Mjedisit, që i ka dërguar këto
aparatura për të ndihmuar

LETER MINISTRIT TE MJEDISIT

Agron DELIU
Përgjegjës i Laboratorit të

Monitorimit të Cilësisë së Ajrit,
Instituti i Shëndetit Publik,

Tiranë

A THOTE TE VERTETEN QEVERIA
PER CILESINE E AJRIT NE VEND?

  Për cilësine e ajrit në Shqipëri për vitin 2008 nuk ka raporte por
vetem në konferencë shtypi, nga Ministri i Mjedisit është deklaruar

se ka rritje 30 % dhe kryeministri që mburr arritjet e kësaj
ministrie.

Shqipërine t’i përafrohet
standardeve të BE në këtë fushë.

 Rezultatet e matjeve të ISHP i
janë dërguar ( shih gazetën nr. 98 ).
Këto rezultate nuk kanë nevojë për
komente, veç atyre që janë dhënë
atje teknikisht. Loja me shifrat, nëse
është e tillë, mund të bëhet për çdo
gjë tjetër, që nga përfitimet politike
të çastit e deri te ato elektorale, por
nuk ndihmon aspak në të kuptuarit
e gjendjes mjedisore e aq më tepër
në rregullimin e saj në vend. Po
kujtojmë se, në fillim të prillit, mjekët
pediatër, në ditën e pediatrisë, kanë
deklaruar në konferencën mbi
çështjet e viruseve respiratore, se
në pesë vjet janë shtuar tre herë
fëmijët me astmë.

 A thotë qeveria të vërtetën për
cilësinë e ajrit në Shqipëri ? Vështirë
të besohet.

Edicioni i 20të i “Crans Montana
Forum”, këtë vit, u zhvilluar në
Tiranë në datat 25-27 Mars. Në
këtë veprimtari, ku merrnin pjese
edhe biznesmenë të huaj, u
diskutua gjërësisht mbi mundësitë
dhe lehtesitë që ofron Shqipëria
për çdo investim të huaj. Midis
përpjekjeve, me tendencën e
quajtur “One Stop Shop”, për të
bindur pjesëmarrësit se Shqipëria,
ndryshe nga vendet e tjera, nuk
po përballet me asnjë krizë
ekonomike, në ditën e dytë të
takimit, ishte parashikuar një
hapësirë e vogël prej një ore
kushtuar problematikave
mjedisore.

 Tryeza e rrumbullakët kushtuar
administrimit të qëndryeshëm të
mbetjeve dhe ujvave të zeza si dhe
forcimit të sistemit monitorimit në
mjedis, duhet të kryesohej nga

Ministri Shqiptar i Mjedisit, Pyjeve
dhe Administrimit të Ujrave, Z. Lufter
Xhuveli. Fatkeqësisht, ndërsa
ekspertet bullgarë e grekë të mjedisit
floën për situatën mjedisore në
vendet e tyre, përfaqësuesit e
organizatave mjedisore në Shqipëri
prisnin me padurim ardhjen e
Ministrit të Mjedisit, për të bërë një
prezantim të denjë të problematikave
mjedisore gjithnjë në rritje në

Shqipëri. Megjithatë Z. Xhuveli nuk
erdhi duke lënë kështu të zhgenjyer
ambjentalistët shqiptarë dhe kuriozë
ekspertet e investitoret e huaj.

Kjo mungesë, që edhe mund të
ketë arsyet e saj, nga ana tjetër tregon

TE HUAJT-TE SHQETESUAR
PER MJEDISIN NE SHQIPERI

Ministri ynë nuk paraqitet në tryezën e “Crans
Montana Forum” për mjedisin

dhe nivelin që i kushton shteti
shqiptar mjedisit e shëndetit.
Mirëpo mesazhin më të fuqishëm
në konferencë e dha ish-
Sekretari i Këshillit të Evropës,
Valter Schwimmer, i cili deklaroi,
në një tryezë tjetër se Shqipëria
duhet të mbrojë dhe ruajë
bregdetin e saj.

Deklarata e z. Schwimmer
duhet përshëndetur, mirëpo
është për të ardhur keq që
qeveria dhe politika shqiptare po
i vënë kazmën bregdetit tonë e,
bashkë me të edhe turizmit, me
projektet “parqe energjetike “ e
“ industriale “ në Gjirin e Vlorës,
në derdhjen e Semanit, në Porto
Romano, dhe tashti së fundi,
edhe me centralin bërthamor në
Bunë. Schwimmer u shpreh
saktësisht : “Nëse qeveria arrin
të mbrojë mjedisin në vendet
bregdetare dhe të investojë në
të, atëherë po do të kemi më
shumë turistë cilësorë”

normat vetëm në tre pika. Këtu
duhet t’Ju koregjoj për diçka që
e konsideroj mjaft të
rëndësishme, e që si ekspert i
kësaj fushe, e kam për detyrë t’Ju
a sqaroj si duhet: të gjitha matjet

e kryera në shtatë qytetet më të
rëndesishëm të vendit tonë
rezultojnë në permbajtje
grimcash totale (LNP-lëndë e
ngurtë pezull) e grimcash të
respirueshme/të imta (PM 10-
lëndë e grimcuar me diametër

më të vogël se 10 mikron) mbi
normat e lejuara të Shqiperise
e të vendeve te BE. Bëj fjalë për
rezultatet mesatare vjetore, që
jane dhënë në tabelën 1

përmbledhëse, në raportin vjetor
të dërguar për Ministrinë e
Mjedisit dhe Ministrinë e
Shëndetsisë me dt 08.01.2008. Këtë
tabelë po e bashkëngjis në këtë
letër, në variantin me ngjyra,

meqë prej katër kopjeve të
raportit dërguar zyrtarisht për
Ministrinë e Mjedisit  nga
Instituti i Shëndetit Publik, njëra
kopje ka qenë e shtypur me
ngjyra për Ju personalisht dhe e
lidhur si duhet.

Mund të ketë ndodhur që Ju
keni marrë në dorë e keni lexuar
ndonjë prej kopjeve të shtypura
pa ngjyra, ku nuk mund të dallohet
se të gjitha rezultatet mesatare
vjetore të LNP e PM 10 janë të
ngjyrosur me të kuqe.

 Këto rezultate janë sigurisht të
tillë, sepse matje paralele të kryera
me aparatura bashkëkohore të
sjella gjatë gjysmës së dytë të vitit
2007 prej projektit StEMA, japin
të njëjtet rezultate parimisht, e bile
edhe më të lartë, sepse këto matjet
e fundit të kryera me aparaturat e
reja kryhen në lartësi jo më shumë
se 4m mbi nivelin e tokës,

ndërkohe që me aparaturat
ekzistuese të sistemit tonë, një
pjesë e matjeve janë kryer në lartësi
6-12m mbi nivelin e tokës, për arsye
të ruajtjes nga dëmtimet, vjedhjet,
etj. Në raportin vjetor të
përmendur më lart kjo situatë jepet
hollësisht në apendiksin 1. Më
lejoni ta bashkëngjis edhe këtë
pjesë të apendiksit përkates në
këtë leter.

(vijon ne faqen 4)

Viti 2007 LNP PM10 Pb SO2 NO2 Ozoni 
Tirana 1 232 112 0,28 13 30 98 
Tirana 2 336 157 0,34 25 44 96 
Tirana 3 169 79 0,21 12 24 100 
Tirana 4 731 354 0,66 38 69 95 
Tirana 5 202 96 0,26 13 23 94 
Shkoder 212 101 0,28 11 22 93 
Elbasani 1 195 91 0,27 16 23 93 
Elbasani 2 297 145 0,32 31 33 93 
Elbasani 3 157 72 0,24 11 15 98 
Durresi 211 100 0,26 15 23 99 
Fieri 213 102 0,25 25 24 98 
Vlora 193 89 0,23 14 23 100 
Korca 185 91 0,16 11 15 85 
Norma BE 80 40 0,5 40 40 110 
Norma AL 170 70 1 60 50 120 

Me korsive janë dhëne vlerat që jane mbi kufijtë e lejuar të
permbajtjeve respektive në Shqiperi dhe vendet e BE.

Të gjitha matjet e
kryera në shtatë
qytetet më të

rëndesishëm të vendit
tonë rezultojnë në

permbajtje grimcash
totale (LNP-lëndë e

ngurtë pezull) e
grimcash të

respirueshme/të imta
(PM 10- lëndë e

grimcuar me diametër
më të vogël se 10

mikron) mbi normat e
lejuara të Shqiperise e

të vendeve te BE.

Mjekët pediatër, në
ditën e pediatrisë, kanë

deklaruar në
konferencën mbi

çështjet e viruseve
respiratore, se në pesë

vjet janë shtuar tre
herë fëmijët me astmë.
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 “Forumi i mendimit të lirë” me
mbështetjen e Bashkisë së Durrësit
ka organizuar në këtë qytet një
diskutim të hapur me qytetarë të
moshave dhe profesioneve të

ndryshme mbi situatën mjedisore.
Në këtë aktivitet ku merrnin pjesë
kryetari i Bashkisë z.V.Dako,
sekretari i marrëdhënieve me
publikun i ambasadës amerikane Bix
Aliu, ekspertë të mjedisit, qytetarë,

 (vijon nga faqja 3 )
 Z. Minister: Gjatë muajve prill-

maj e në vazhdim ka vazhduar puna
nga ana e laboratorit tonë edhe për
vënien në funksionim efektiv të
sistemeve të monitorimit të sjella
nëpërmjet projektit StEMA.
Rezultatet më të rëndësishëm të
kësaj pune jepen në tab. 14 më
poshtë:

Rezultatet e matjeve (në
raportimin paraprak) për PM10
vërtetojnë konkluzionet matjeve të
bëra nga ISHP në vitet 2001-2006,
dhe veçanerisht matjet paralele të
kryera në këta muaj nga rrjeti
ekzistues ISHP dhe StEMA në tre
stacionet Tirana 3 (ISHP), Tirana 5
(DSHP) dhe Elbasani 1 (qendër –
Bashkia).

 I dhashë me kaq hollësi këto
rezultate, të raportuara zyrtarisht prej
ISHP ndaj Ministrisë se Mjedisit
dhe Ministrisë së Shëndetsisë, për
të krijuar te Ju bindjen teknike të
plote se situata ështe realisht e tillë.
Për këtë keni ekspertizën e projektit
StEMA, që fare lehtë mund të japë
edhe vlerësime të matjeve të kryera.
Ata kanë ekspertë me pervojë
ndërkombëtare në këtë fushë.

LETER MINISTRIT TE MJEDISIT
 Komenti i dytë i rëndësishëm: në

fjalën tuaj thatë parimisht se ndërtimi
është aktiviteti kryesor pluhur
formues në ajrin e qyteteve tona,
veçanërisht në Tiranë. Edhe këtu më
duhet t’Ju sqaroj dy hollësira teknike.

 E para: grimcat totale në ajër
variojnë nga dimensione të mëdhenj
(me diametër mbi 100 mikron) deri në
dimensione ultra të vegjël (me
diametër nën 0.1 mikron). Grimcat e
dimensioneve të mëdha krijohen nga
pluhurat e rrugëve të pa pastruara,
aktivitetet ndërtuese etj të kësaj
natyre. Në pikëpamje shëndetsore
grimcat e dimensioneve të medha
konsiderohen të pa rrezikëshme, ato
trajtohen më shume si ndotëse apo
pisllëk - pasi nuk depërtojnë në
thellësi të rrugëve të frymëmarrjes,
por mbahen prej mekanizmave
mbrojtës të trupit human, si goja,
hunda, cipat mukoze etj.

 E dyta: grimcat e imta (PM 10, PM
2,5, PM 1 e më të vogla) janë të
ardhura kryesisht prej shkarkimeve
të automjeteve me motorr diesel. Këtu
vjetërsia e motorrëve dhe cilësia e
karburantave janë faktorët
determinues që përcaktojnë llojin dhe
sasinë e gricave të imta të shkaktuara.
Në pikëpamje shëndetsore këto janë
grimcat e rrezikshme, e tani në BE,
normat për ‘pluhurat’ jepen për PM
10 e PM 2.5, jo më për grimca totale
(LNP). E teknikisht diferenca (LNP –
PM 10) përbën fraksionin e grimcave
‘të ashpra’, të krijuar prej rrugëve të
pa pastra, ndërtimeve urbane si tek
ne, etj. Ndërsa PM 10 e poshtë
përbën fraksionin e shkarkuar
kryesisht prej automjeteve. Duke
vazhduar në këtë linjë, studime të
huaja kanë nxjerrë që në fraksionin

PM 10 rreth 50 përqind e grimcave
kanë ardhur nga shkarkimet e
makinave diesel, ndërsa në
fraksionin PM 2.5 kjo përqindje
vlerësohet të jetë rreth 90 përqind.
Të tillë studime akoma nuk janë
ndërmarrë ndonjëhere në vendin

tonë, për arsye të kuptueshme.
Parashikojmë që këto të fillohen në
vitin 2009, në kuadrin e një
bashkëpunimi të mundshëm që si
ISHP po vendosim me universitetin
Brunel, West London dhe me
Dublin Institute of Technology,
Ireland.

 Në këtë kontekst, Z.Minister,
mund t’Ju them me përgjegjësi që
pluhurat totale në ajrin e qyteteve
tona përmbajne rreth 35 deri 40
përqind grimca PM 10. Këto jane të
raportuara teknikisht për të katertin
vit rresht nga ana e ISHP pranë
Ministrisë së Mjedisit e asaj të
Shëndetsise. Sondazhe tonat gjatë
vitit 2007 me aparaturat e reja, të
ardhura në kuadrin e projektit
StEMA nxjerrin edhe se fraksioni
PM 10 përmban rreth 70-80 përqind
grimca PM 2.5, pra grimca të
ardhura nga automjetet diesel. Nisur
pikërisht prej dijesh parimore e
vlerësimesh toksikologjike, ne kemi
realizuar futjen në VKM Nr 803 dt
4.12.2003 (Normat e lejuara të
cilësisë së ajrit) të indekseve të rinj
PM 10 e PM 2.5, por kemi lënë edhe
indeksin ekzistues të grimcave
totale (LNP), që tashmë nuk haset
përgjithësisht në legjislacionin
bashkëkohor të vendeve të BE.
Këtë e kemi bërë pikërisht sepse
gjendjen e rrugëve urbane e kemi të
tille që pluhurat e ashpër janë mjaft
të pranishem e vizualë.

 Alarmi’ i OBSH për ndotjen
e ajrit urban në Shqipëri lidhet
kryesisht me grimcat e imta PM

10 në atmosferat tona, e
veçanërisht në Tiranë.

Situata parimisht është analoge
edhe në atmosferat urbane të
vendeve të BE, por me një dallim
sasior të madh: PM 10 në ajrin e
qyteteve tona është mesatarisht në
përqëndrime dy-katër here më të

larte se në qytetet e vendeve të BE.
Siç e dini “..nëse vlerësimet e bëra
në pjesë të tjera të Europës do të
ekstrapolohen në Tirane, humbja e
pritëshme e jetëgjatësise së
popullatës së Tiranes, për shkak të
ndotjes së ajrit, do të kapërcente 1.5
– 2 vite jetë për çdo banor” (sipas
vlerësimit të ekspertizës së OBSH
‘Cilësia e ajrit në Tiranë’,
Krzyzanowski M., 28 qershor
2006). Për vendet e BE ky lloj
vleresimi jep mesatarisht 8-9
muaj......

 Z. Ministër, duke patur besim
në mirëkuptimin tuaj intelektual
unë ju kujtoj se përmiresimi i
cilësisë se ajrit dhe pakësimi i
rreziqeve shëndetsore është i
mundshëm, por është një proces i
gjatë e i vështirë, veçanerisht për
vendin tone ku akoma ka
defiçienca të rendesishme
konceptuale në këtë fushë. Ky
përmirësim kërkon zbatim të një serie

të konsiderueshme masash në
transport dhe sektorë të tjerë që
shkarkojnë ndotje, si aktivitetet e
ndertimit etj. Këto masa duhen
mbështetur prej masash të
rëndësishme organizative,
rregullatore e financiare... Pra,
mendoj se duhet kohë e gjatë dhe
bashkepunim i efektshem mes
aktorëve përgjegjës e institucioneve
respektive.

 Gjithashtu mendoj se duhen
bërë sa më parë edhe plotësime të
rëndësishem ligjorë për mbrojtjen e
cilësisë së ajrit dhe përafrimin e
legjislacionit respektiv të Shqipërisë
me legjislacionin e vendeve të BE.
Këto sugjeroj të përmbajnë:

FUSHATE MJEDISORE E FORUMIT TE MENDIMIT TE LIRE DHE BASHKISE SE DURRESIT
të rinj e të reja të Durrësit etj, është
lançuar fushata mjedisore e qytetit
të Durrësit si dhe është themeluar
dega e Durrësit të Korpusit vullnetar
shqiptar për mjedisin.

 Mjedisi ishte qëllimi kryesor i
takimit. Krijimi i këtij Korpusi me
vullnetarë nga qytetet e Tiranës,
Shkodrës, Fierit, Vlorës e Lezhës
është pasojë e shqetësimit qytetar
mbi gjendjen e mjedisit, veçanërisht
në zonat bregdetare dhe turistike.”
Veprimet konkrete për pastrimin e
këtyre zonave dhe parandalimin e
ndotjes në përgjithësi qëndrojnë në
themel të këtij organizimi të ri me
baza vullnetare”-tha drejtuesi i
takimit Mentor Kikia. Kryetari i
bashkisë Dako vlerësoi pjesmarrjen
qytetare, e cila ka qenë e pranishme
edhe në nismat e ndërmarra nga
bashkia “Për një Durrës të pastër”

apo “Një jetë, një pemë”. Ai shtoi
se administrata e tij do të jetë pjesë
e kësaj lëvizjeje vullnetare
mjedisore. Ai deklaroi gjithashtu se
krijimi i një mjedisi të pastër ëshët
një nga prioritetet e Bashkisë, e cila
në këtë kuadër ka një plan konkret
edhe në shtimin e sipërfaqeve të
gjelbëra ku deri tani në Durrës në
sajë të nismave të ndryshme të
Bashkisë janë mbjellë mijëra fidanë
pemësh.

 Në fjalën e tij sekretari i
marrëdhënieve me publikun në
Ambasadën e SHBA në Tiranë Bix
Aliu nënvizoi nevojën e nismave
qytetare në këtë drejtim:“Mjaft
qytete të SHBA në fillim të viteve
1970 kanë patur probleme të mëdha
me mjedisin dhe ato janë zgjidhur
falë nismave dhe këmbënguljes
qytetare-tha diplomati amerikan,

duke shtuar se Ambasada e vendit
të tij do ti mbështesë fuqimisht këto
nisma në Shqipëri. Qyetetarë të
ndryshëm dhe specialistë të mjedisit
që e morrën fjalën në takim sollën
përvojat e tyre pozitive dhe negative

të gjendjes së mjedisit.
 Kjo fushatë sensibilizuese me

moton: “Ndal! Nesër do të jetë vonë”
që nisi edhe në Durrës është vijim i
kësaj lëvizjeje që ka filluar prej disa

muajsh në disa qytete duke marrë
nxitje nga problematika të nxehta
mjedisore si shkatërrimi i pyjeve,
tokës dhe ndotjes masive që përbën
një kërcënim serioz për shëndetin e
njerëzve dhe të ardhmen ekonomike
të vendit, hedhja pa kriter e mbetjeve
dhe mungesa e përpunimit të tyre,
mungesa e një kulture komunitare
dhe qytetare ne raport me mjedisin
e përbashkët etj.

 Korpusi i vullnetarëve që
mbështetet fuqimisht edhe nga
ambasada amerikane e cila ka qenë
mjaft e ndjeshme ndaj problemeve
ambientale, ka nisur dhe do ët
vazhdojë këtë fushatë të madhe
ndërgjegjësimi për krijimin e
strukturave vullnetare qytetare në
shërbim të ëprmirësimit të sjelljes,
ruajtjes, dhe mirëmbajtjes të së mirës
së përbashkët.

Problemet e ajrit urban
janë bërë kuaj ‘beteje’
në polemikat shpesh
herë irracionale mes

pushtetit qendror e atij
lokal në Tiranë.

Nëse vlerësimet e bëra
në pjesë të tjera të

Europës do të
ekstrapolohen në
Tirane, humbja e

pritëshme e
jetëgjatësise së

popullatës së Tiranes,
për shkak të ndotjes së
ajrit, do të kapërcente
1.5 – 2 vite jetë për
çdo banor” (sipas

vlerësimit të ekspertizës
së OBSH)

• Ligj të ri për Mbrojtjen e Ajrit
nga Ndotja, të harmonizuar me
Framework Directive 96/62/EEC.

• Legjislacion adekuat sekondar,
të amenduar sa më parë me:

- VKM për vlerat e reja limite të
cilësisë së ajrit, kufijtë e tolerancës
dhe kufijtë e gjëndjes alarm, duke
transpozuar Direktivat 99/30/EC,
2000/69/EC dhe 2002/3/E;

- Udhëzues metodikor për
vleresimin e cilësise së ajrit mjedisor,
duke transpozuar Direktivat 99/30/
EC, 2000/69/EC, 2002/3/EC;

- Udhëzues metodikor për
vleresimin paraprak të cilësisë së ajrit
dhe klasifikimin e zonave e të
aglomeratëve të cilësisë së ajrit;

- Udhëzues metodikor për
monitorimin dhe raportimin e cilësisë
së ajrit.

 Duke e mbyllur këtë letër Ju
siguroj edhe një herë se ato gjëra
teknike që janë shkruar në të janë
thjesht e vetëm për Ju, me që e
konsideroj veten të një formati
profesional e intelektual të afërm me
Tuajin. Vazhdoj të kem një farë bindje
personale se informacioni e
këshillimi teknik që ju ofrohet për
problemet e ajrit nuk është sa duhet
adekuat. Në këtë kuadër Ju shpreh
gjithashtu predispozicionin tim
konstant për të asistuar Ministrinë
që Ju drejtoni në rrugë institucionale,
personale apo grupesh ad hoc, për
ato fusha e probleme ku ekspertiza
ime teknike mund të konsiderohet e
vlefshme.

Agron DELIU
Përgjegjës i Laboratorit të

Monitorimit të Cilësisë së Ajrit,
Instituti i Shëndetit Publik,

Tiranë

Viti 2007  DSHPTr  ISHP Tr  Elbasan  

Maj 64,4  107,7   

Qershor  130,7  128,5  103,4  

Korrik  168,1  157,6  90,8  

Gusht  146,3  175,9  89,6  

Shtator  115  97  76,2  

Tetor  122  99  96  
    

Mesatare  124,4  127,6  91,2  
    

EU limit   50   
 
PM 10 në ajrin urban të Tiranes e
Elbasanit (mikrogram për metër

kub). Matje  të kryera me paisjet e
reja të përshkruara në këtë

apendiks.
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1. Edhe pse kapitulli 8 i VNM-
se titullohet Plani i Monitorimit
Ambjental, ai nuk permban nje plan
real as per monitorimin,
implementimin apo per veprimet
manaxhuese embjenatale

2. Nuk ka nje manaxhim per
impaktet sociale. Per me teper, nuk
ka nje Plan menaxhimi per mbetjet
e rrezikshme, as nje plan per
emergjencat/aksidentet, te cilat
duhet te jene pjese e brendshme dhe

integrale e VNM-se.
3. Nuk arrin te siguroje te dhena

per inputet e burimeve natyrore dhe
outputet e gjeneruara gjate fazes
operative te TEC: konsumimi I ujit,
sasia e ujrave e ndotura industrial
dhe karakteristikat termale, dhe me e
rendesishmja emetimin e CO2.

4. Në kapitullin 2, ka një
tentativë mashtrimi që në Porto
Romano TEC do të zbatohet kapja
dhe izolimi i CO2 me anë të CCS me
qëllim reduktimin e CO2 të gjeneruar
( shih seksionin 2.2.1 të VNM ).
Sidoqoftë është e pasaktë supozimi
komercial që kjo teknollogji do të
implementohet shpejt nëpër botë,
dhe jo vetëm në Porto Romano.

5. Nuk ka nje analize reale dhe
krahasim alternativash. Ne vend te
kesaj ka nje tentim per te justifikuar
projektin aktual si zgjidhjen me te
mire ( VNM kapitulli 2 ).Ne vend te
krahasimeve realiste per zgjidhje te
ndryshme me efektet perkatese
ekonomike, sociale dhe ambientale,
projekti aktual popromovohet si
zgjidhja me e mire. Nuk ka nje
krahasim ndermjet skenareve per
energjine mikse ne nivel kombetar

6. Projekti i propozuar rrit
varesine energjitike te Shqiperise
per lëndët djegëse te importuara
(Qymyry do te merret nga jashte)

7. Strategjia Shqiptare per
Energjine keqinterpretohet per te
justifikuar zhvillimin e impjanteve
fuqi- djegese te qymyrit ne Shqiperi.
Strategjia Shqiptare per Energjine
duhet te ishte analizuar dhe
interpretuar ne menyren e duhur.
Gjithsesi, Strategjia eshte
interpretuar ne nje menyre te
njeanshme.Asnje nga kuotimet e
dhena të VNM-se nga Strategjia e
Energjise te cojne net e vertete ne
konkluzionin se TEC me qymyr do
te ishte zgjidhja më e mirë, por teksti
i VNM-se perpiqet ta shikoje ne kete
kendveshtrim. Nuk ka patur analiza
alternative dhe krahasuese per kete
projekt, as ne nivelin Strategjik as
ne nivelin lokal.

8. VNM-ja promovon ne
supozimet e tij se impaktet social –
ekonomike do te jene perfituese per
popullsine lokale dhe ne nivel
kombetar, pa asnje analize

thelbesore, pa asnje analize kosto-
perfitim, as nje analize vezhguese
per projektin, te realizuar ne
vendodhjen apo ne qytet( sic eshte
diskutuar per seksionin 6.9 te EIA-
se ). Pa asnje analize apo plan me

qëllim zgjerimin e impakteve social
–ekonomike lokale, ai kufizohet me
shume ne perfitimet ekonomike te
investitoreve, ndersa pasojat e
impakteve negative sociale dhe
ambjentale i përcillen popullsisë
lokale.

9. vetëm 30% e mundësisë
hidro është e përdorur.Ky ishte
supozimi për një argument për
ndërtimin e Impianteve të fuqishme
me lëndë të parë qymurgurin dhe
mbetjeve të tjera fosile. Sidoqoftë,
në opinionin tonë është aktualisht
një argument që Shqipëria ka

potenciale të tjera për prodhimin e
energjisë sikur edhe vetëm nga
sektori i Hidrocentraleve, dhe
duhet të përdoren si raste për të
stimuluar këtë sektor ( vecanërisht

mini- hidro centralet sepse ato
sigurojnë më zgjidhje më të
qëndrueshme dhe miqësore për
mjedisin më shumë se Hidro-

RISHIKIMI I CILESISE SE VNM PER IMPIANTIN E PORTO ROMANOS
centralet me kapacitet të madh )

10.Në seksionin 2.2 “
Objektivat e projektit të propozuar”
është përcaktuar që Qellimi kryesor
i projekt-propozimit është ndertimi
i një Impianti të ri....duke përdorur
burime të energjise me kosto më të
lirë ( qymyrgurin) (VNM fq.18).
Meqenëse, atje nuk ka ndonjë
informacion që mund të konfirmojë
që përdorimi i qymyrgurit për këtë
TEC do të jetë i “lire”.

11.Në raport duhet të ketë edhe
një analizë e kostos së fitimit që do
të vërtetojë pretendimin që ky burim
energjie do të jetë i lirë, dhe
përfitimet nga prodhimii energjisë
do ti ketë ekonomia lokale dhe ajo
Kombëtare. Analiza e kostos-
perfitimit duhet te kete ne
considerate se si ndikon import ii
qymyrgurit ne ekonomine
Kombetare.

12.Strategjia Kombëtare e
Energjise (2003) citon
rekomandimet si më poshte :

-rritja e kapaciteteve të
prodhimit

 -zëvëndësimin e shërbimeve të
energjisë –low, duke përfshirë këtu
- kursimin e energjisë ;

 -zgjerimi i sistemit të
shpërndarjes

Nevoja për rritje të kapaciteteve
prodhuese për të përfituar nevojat
aktuale është e dallueshme, por nuk
është ende një argument për të
promovuar një sektor Impiantesh
qymyrguri që sjellin një zhvillim jo
të qëndrueshëm.Dy pikat e dyta
nuk janë gjithashtu argumente për
të promovuar ndërtimin e
Impianteve të prodhimit të
Energjisë me lende djegëse
qymyrgurin TEC.

13.Asnjë nga objektivat
specifikë nuk mund të justifikojë
promovimin e ndërtimit të impiantit
me qymyrgur

14.“Kapja dhe trajtimi i CO2”
është e rremë, sepse nuk ka ende
aktualisht një metode të kapjes dhe
trajtimit te CO2 (CCS) planifikuar
edhe pëer këtë projekt. Para se
gjithave, teknollogjia CCS janë
ende në fazë eksperimentale, dhe
ekziston një mëdyshje nëse kjo
është thjesht marketing apo do të
jetë e zbatueshme realisht

15.Është gjithashtu nje
argument i gabuar, pa asnjë fact
mbështetës, qe transport dhe

përdorimi i gazit natyral mundtë ketë
më shumë impact negative në mjedis
sesa transporti dhe përdorimi i
qymyrgurit në këtë rast.

16.Impianti me qymyr “ është
caktuar qe uji i ndotur do të
mblidhet, dhe do të dërgohet në
impiantin e trajtimit të ujrave të
ndotur, dhe ne përfundim do të
derdhet në det, sipas të gjitha
rregullavenë fuqi” (EIA, p.36).
Atëherë theksojmë që EIA duhet të
parshikojë atë lloj impianti të trajtimit
të ujrave industrial, me mundësinë e
trajtimit kimik specifike për TPP i cili
do të jetë pjesë integrale e projketit
dhe /ose impianti plitësues me
procese me trajtim fizik, kimik dhe
biologjik, procese këto ekzistuee ose
kontraktuese.

17.qymyrguri do të
grumbullohet në dy vende
grumbullimi, ku sicili rreth 450× 60
m, me kapacite prej 220 000 ton
(EIA,p.40). Nuk ka asnjë masë për të
përballuar mbrojtjen e tokës nga
ndotja e qymyrit te depozituar.

18.masa finale, e përmbajtjeve
kimike dhe destinacioni final I ujrave,
llumrave dhe tepricave kimikate
duhet të bëhet prezente në raport.
Në përshkrimin përkatës, është e
pamundur të njihet karakteristikat e
sasive kimikate të ujrave ndotës dhe
llumrave, sikur edhe vendodhjen e
grumbullimit të mbetjeve llumra të
lëngëta. Mbetja e trajtimit të ujrave
thuhet që do të bëhet në ujrat e detit,
por në një vënd të pa përcaktuar. Për
shkak të një përshkrimi të varfër të
procesit është e pa mundur për
gjithsecilin të parashikojë impaktet,
duke mos përcaktuar gjithashtu
masat lehtësuese.

19.kapja e hirit dhe sistemi
itrajtimit “ – nuk përmban një
informacion të mjaftueshëm me
qëllim matjen e impaktit të hirit. Nuk
ka matje të gjenerimit mujor të hirit
të prodhuar nga funksionimi I TEC,
as edhe përcaktimi I riskut në në
përfundim të procesit. Përcaktohet
vetëm që hiri “ mund të zhvendoset
me mjete dhe të transferohet më anë
të një shirit transportieri në anije”
(p.43në VNM ). Risku nga hiri nuk
është I përcaktuar këtu.Kjo tregon
që hiri mund të shkarkohet
gjithandej. Plani I menaxhimit të
mjedisit duhet të paraqesë saktë
destinacionin përfundimtar duke
marrë parasysh edhe riskun që vjen
për pasojë e transportimit.

20.të dhenat e dhena janë të
marra nga dy stacione
meteorollogjike: një në Durrës që
eshte të paktën 10 km larg nga
Impianti I planifikuar, dhe një të

pakten 30 km larg në Aeroportin e
Tiranës, sipas shkallës në hartën e
figurës 6.1.2.2a (VNM,p.180).
Konsideruar distancën nga dy
stacionet metrologjike, është e

diskutueshme nëse të dhënat e
future janë të mjaftueshme.Për më

tepër konsideratë, është
rekomanduar të kërkohet për
kundrejt rekomandimeve të dhëna
në instruksionet për përdorimin e
modelit CALMET-CALPUFF.

21.modelimii zhurmave është
interpretuar me një supozim të
gabuar dhe shpjegimi I këtij
supozimi është neglizhuar, një
analizë e plotë sociale në ndikim të
popullsisë në fqinjësi të godinave

dhe qytetit duhet të kryhet dhe të
prezantohet si një pjesë integrale e
prezantimit të VNM, së bashku me
një plan të menaxhimit social.

22.oportunitetet e punësimit
janë të padukshme. Sidoqoftë,
vlerësimi i impaktit social është
“planifikuar te përmbushë” (VNM
p.224) në një datë të përcaktuar. Një
vlerësim të impaktit social (SIA)
duhet të ishte një pjesë integrale e
raportit të VNM përkatëse. Raporti
SIA duhet të kishte parashikuar një
plan të detajuar të punësimit gjatë
ndërtimit dhe fazës së operimit
bashkarisht, me parashikimin të
numërit të të punësuarve në nivel
lokal, me cilat kualifikime gjithashtu.

23.VNM dhe SIA duhet të
përfshijë masat e detajuara qe të
inkurajojë punësimin local me anë
të programeve të trainime të plota.Pa
keto masa, dhe një vlerësim të
impaktit social, është e vështirë të
parashikohet “ impakti pozitiv i
rëndësishëm i sistemit social-
ekonomik)

24.VNM nuk përmban një plan
të menaxhimit dhe monitorimit.Nuk
ka gjithashtu as plan të menaxhimit
të mbetjeve, duke përfshirë këtu
menaxhimin e mbetjeve të
rrezikshme dhe planin e reagimit
ndaj aksidenteve.

25.prodhuesi duhet të paraqesë
një program të shkruajtur me qëllim
reduktimin e volumit, sasisë dhe
toksicitetit të mbetjeve të
rrezikshme; të jetë i përgjegjshëm
për koston transportin, tërheqjen
dhe përpunimin e mbetjeve të
rrezikshme që gjenerohen;
transferimi i mbetjeve të rrezikshme
duhet të bëhet vetënm nga një
operator i autorizuar, duke
menjanuar përzirjen e mbetjeve të
rrezikshme me mbetje të tjera; duke
mbajtur relacion me të dhënat
(sasinë, natyrën, origjinën, mënyrën
e transportit, dhe metodën e
trajtimit) të të gjitha llojeve të
mbeturinave që gjenerohen.....”.
Asnjë nga këto aktivitete janë të
ekzaminuara dhe nga VNM.

Nuk permban nje plan
real as per monitorimin,
implementimin apo per
veprimet manaxhuese

ambienatale

“Kapja dhe trajtimi i
CO2” është e rremë,
sepse nuk ka ende

aktualisht një metode të
kapjes dhe trajtimit te
CO2 (CCS) planifikuar

edhe pëer këtë projekt.
Para se gjithave,

teknollogjia CCS janë
ende në fazë

eksperimentale, dhe
ekziston një mëdyshje
nëse kjo është thjesht
marketing apo do të
jetë e zbatueshme

realisht

Ne vend te krahasimeve
realiste per zgjidhje te
ndryshme me efektet
perkatese ekonomike,

sociale dhe ambientale,
projekti aktual

popromovohet si
zgjidhja me e mire.

   2  Prill  2009
Në debatin e vazhdueshëm publik

për projektin e TEC-it me qymyr në
Porto Romano midis grupeve të
ndryshme të interesit, ekspertëve
qeveritarë apo jo qeveritarë, pushtetit
vendor dhe atij qëndror argumenti
kryesor ka qënë standarti mjedisor i
këtij investimi.

Për të bërë një analizë dhe një
vlerësim më të saktë e të paanshëm
për projektin e TEC-it me qymyr në
Porto Romano, Grupimi Ekolëvizja
kërkoi nga partnerët Europianë (Rrjeti
i monitorimit të bankave të zhvillimit-
BWN) një rivlerësim të studimit
mjedisor të përgatitur nga ENEL.

Rivlerësimi i tyre evidenton plot
25 pika me gabime, mangësi dhe
deformime në studimin mjedisor të
Kompanisë ENEL për TEC-in e
Porto Romanos.

Ndaj në emër të grupimit
Ekolëvizja dhe ndërgjegjes qytetare

kërkojmë që Qeveria dhe
veçanërisht Ministria e Mjedisit,
Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave
nuk duhet të japë lejen mjedisore të
këtij projekti pa marrë në
konsideratë dhe këtë rivleresim nga
ekspertë europian të studimeve
mjedisor.

  Kjo përqasje rivlerësimi
mjedisor i një investimi tregon se në
Shqipëri e vërteta mjedisore nuk
tregohet dhe kjo sjell pasoja të
drejtpërdrejta në ekonominë,
mjedisin dhe shëndetin e popullsisë.
Prandaj qeveria shqiptare dhe
ministria e mjedisit duhet të
realizojë një proces që të sigurojë
seriozitet dhe kërkesa më të larta
për VNM-të në përgjithësi dhe atë
të projekteve ndotëse në veçanti.   

Xhemal Mato – Drejtor
Ekzekutiv i Grupimit Ekolëvizja

Merita Mansaku –
Koordinatore Kombëtare e CEE

Bankwatch Network

NGA  KONFERENCA  PER  SHTYP  E  GRUPIMIT
“EKOLEVIZJA” DHE  QENDRES  “EDEN”
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Si shkoi iniciativa globale Ora
e Tokës në Shqipëri?

Ishte vërtet një sukses
entuziazmant Ora e Tokës 2009 në
Shqipëri. Ishte viti i parë që

Shqipëria u përfshi, por Shqipëria
dhe qytetarët e saj iu bashkuan
plotësisht kësaj iniciative globale
të WWF. Ne si grup koordinator
jemi jashtëzakonisht të kënaqur.

Na thoni diçka lidhur me këtë
inciativë në nivel global.

Në Earth Hour 2009 morën pjesë
mbi 1 miliardë njerëz dhe mbi 2000
qytete të botës, duke dëshmuar
ndjeshmërinë e banorëve të
planetit për ndryshimet klimatike që
po ndodhin. Njëra pas tjetrës në
botë u duk sikur u fikën fashat orare
që nga Australia deri në Amerikë,
në orën lokale 20.30 të datës 28
Mars 2009, në një manifestim
madhështor të përgjegjshmërisë
njerëzore për klimën. Për 60 minuta,
bota dëshmoi njëzëri se dëshiron
fort që të frenojë ndryshimet
klimatike, si dhe nënvizoi faktin se
çdo qytetar mund të luajë rolin e
vet për këtë qëllim: duke përdorur
me kursim energjinë elektrike. Mbi
2000 qytete, përfshirë të gjitha
kryeqytetet botërore fikën
simbolikisht ndriçimin e objekteve
të tyre simbol: Ua e Bronksit,
Ujvarat e Niagarës, Kulla Eifel, Syri
i Londrës, Koloseu, Stadumi Foleja
e Zogut, Stadiumi Luzhniki në
Moskë, kulla e Torontos.
Manifestim fantastik!

Cili është në fund të fundit
mesazhi që dha kjo iniciativë?

Mesazhi i Earth Hour u dëgjua
i fortë: “secili prej nesh është i
rëndësishëm për planetin”. Sepse
“kush kursen 1 Kwh energji
elektrike në shtëpi apo në punë apo
kudo, i ka kursyer atmosferës së

planetit 0.6 kg Dioksid Karboni”.
Kaq gjë mund ta bëjmë të gjithë.
Këtë vit edhe Kryeqytetari i
planetit, zoti Ban Ki Mun e nënvizoi
këtë. Kështu pra, Ora e Tokës 2009
rezultoi një triumf i ndërgjegjes
njerëzore mbi indiferencën. Kjo do
t’i detyrojë edhe të mëdhenjtë e
botës që në Kopenhagen në fund
të këtij viti të jenë shumë më
konkretë dhe drastikë në masat
kundër ndryshimeve klimatike.

ORA E TOKES ME SUKSES NE SHQIPERI
Interviste me Dr. Romeo

HANXHARI
Koordinator Kombëtar i “Ora

e Tokës” Shqipëri

Cili ishte grupi iniciator i kësaj
iniciative për Shqipërinë?

Grupi organizator për
Shqipërinë ka arritur që, në qershor
2008, të krijojë një “Rrjet Shqiptar
të Orës së Tokës”, të përbërë në
bërthamë fillimisht vetëm prej
Ekolëvizja, Mjaft, dhe Korporata

Elektroenergjitike Shqiptare, dhe që
është zgjeruar më tej vazhdimisht.
Grupi organizator per eventin 2009
është përbërë nga “Shoqata për
Politika të Reja të Mjedisit” të cilën
unë e kryesoj, dhe “Rally Albania”,
dhe ka punuar nën ombrellën e
Earth Hour Global Team të WWF
(World Wild Fund) Australia dhe të
Bashkisë së Sidneit. Nga ana e tij,
Rrjeti Shqiptar per Oren e Tokes ka
mbështetur me vullnetarizëm
lobimin për këtë event në vendin
tonë. Duhen falenderuar
perzemersisht z. Xhemal Mato, Z.

Gjergji Bojaxhi, dhe djemtë e Mjaftit,
për përkrahjen qytetare që i dhanë
kësaj ideje që në embrion. Por ne i
falenderojmë të gjithë aktorët që
dhanë kontributin e tyre që këtë vit
Shqipëria të përfaqësohej me
sukses.

A patët përkrahje në këtë
iniciativë, që në pamje të parë duket
si “ironike” për Shqipërinë?

Në disa muaj punë intensive ne
gjetëm mirëkuptim dhe arritëm të
krijonim një rrjet të gjerë me kompani
private, ente publike, organizata
mjedisore, qytetarë të thjeshtë, të
cilët morën pjesë dhe garantuan
suksesin e Orës së Tokës 2009. Me
bashkëpunimin tonë, vetë
Kryebashkiaku i Sidneit iu drejtua
me letra zyrtare mjaft homologëve
të vet në Shqipëri, duke i ftuar të
ishin “official earth hour city”. Jo
tek të gjithë gjeti në fakt
kundërpërgjigje, megjithatë është e
pranueshme si viti i parë. Dhe
sidomos duke marrë parasysh
nivelin e ulët të infomacionit që ka
në Shqipëri, veçanërisht në nivel
administrate, lidhur me ndryshimet
klimatike dhe mënyrat e frenimit të
tyre.

Po ashtu, mjaft kompani private
e publike si General Electric
Consumer and Industrial,
Vodafone, KESH, etj., mjaft
institucione si Ministria e Arsimit
dhe Shkencës, Bashkia e Tiranës,
Ministria e Mjedisit, Universiteti i
Tiranës, etj., mjaft organizata si
Ekolëvizja, Mjaft, GG Group, etj.,
dhe mijëra e mijëra qytetarë të
thjeshtë iu bashkuan organizimit
tonë. Pjesëmarrja e gjerë u duk edhe
nga numri jashtëzakonisht i lartë i

vizitave në faqen shqip që ne kemi
menaxhuar në websitin zyrtar të
Earth Hour www.earthhour.org.
Këtë më lejoni ta nënvizoj. Kemi
arritur të koordinohemi shumë mirë
me Ekipin Global të Earth Hour,
duke krijuar faqen shqip të websitit
zyrtar. Cdo shqiptar mund të lexojë
e të përfshihet në këtë iniciativë
duke përdorur gjuhën amtare. Është
e rëndësishme, sepse tregon
rëndësinë që Ekipi Global i kushtoi
edhe përfshirjes së Shqipërisë dhe
çdo qytetari shqipfolës. I falenderoj
të gjithë pjesëtarët e Ekipit tonë

Lokal, që kanë punuar fort, dhe mbi
baza vullnetarizmi të plotë, duke i
kushtuar këtij qëllimi mjaft kohë dhe
energji.

Ju keni listuar ata që i keni
quajtur “Ambasadorët e Orës së
Tokës në Shqipëri”. Cilët kanë
qenë, dhe cili ka qenë roli i tyre?

Një mirënjohje e veçantë për
këtë sukses të Orës së Tokës 2009
në Shqipëri (EH Albania 2009) u
shkon pikërisht “Ambasadorëve të
nderit të Orës së Tokës 2009 në
Shqipëri”, njerëz të rinj të politikës
e të mediave, të cilët kontribuan
fisnikërisht me imazhin dhe fjalën e
tyre për një kauzë globale të
qytetërimit njerëzor: Sonila Meço,
Gjergji Bojaxhi, Ben Blushi, Taulant
Bino, Saimir Kodra, Anila Basha.

Statusi i Ambasadorit të Orës
së Tokës, sipas politikës zyrtare të
Earth Hour Global, u shkon atyre
njerëzve publikë që pranojnë të
venë imazhin e tyre vullnetarisht
në shërbim të sensibilizimit për këtë
iniciativë. Në nivel global, në të
gjithë botën janë rreth 2000
ambasadorë të kësaj iniciative, dhe
janë që nga politikanë, shkrimtarë,
këngëtarë, stilistë, kampionë

olimpikë, etj. Mjafton të përmendim
që ambasadorë janë fjala vjen
Mbreti i Suedisë, Kryeministri i
Britanisë së Madhe, e deri te Rita
Levi Montalcini, e deri te Alanis
Morrisete e Shakira.

Ne kishim Ambasadorët tanë të
cilët luajtën një rol të rëndësishëm
mbështetës, dhe jemi të bindur që
me këto figura të respektuara
publike, apo dhe me të tjerë që do
t’i bashkangjiten kësaj liste të
nderuar, ne do të bëjmë shumë më
tepër në 2010.

Keni patur edhe aktorë të tjerë
përkrahës?

Mirënjohje e veçantë u shkon
Mediave Partnere të EH Albania
2009, si “Gazeta Shqiptare” dhe
televizioni “News 24”, që i kanë
rezervuar iniciativës hapësirë
mediatike. Njw falenderim i veçantw
i shkon “General Electric Consumer
& Industrial”.

Cilat ishin aktivitetet që ju
ndërmorët si organizatorë?

Në paraditen e ditës së shtunë
28 mars, tek Ura e Shallvareve, grupi
organizator i EH Albania 2009
promovoi iniciativën publikisht tek
qytetarët e Tiranës duke organizuar
firmosjen publike dhe masive të
qytetarëve tiranas në panelin e
madh të solidarizimit me Orën e
Tokës. Ishte kënaqësi të shihnim se
si me mijëra ishin ata që dëshmuan
entuziazëm dhe që hodhën firmat e
tyre në këtë panel, përkrah firmave
të Ambasadorëve të iniciativës që
ishin aty të pranishëm dhe bënë
publikisht edhe ata firmosjen e
mbështetjes së iniciativës. Vumë re
gatishmëri të plotë të qytetarëve për
t’iu bashkuar thirrjes sonë për të
fikur dritat dhe aparaturat e tepërta
në orën 20.30 deri në 21.30 të ditës
së Shtunë 28 Mars.

Pamë që në orën 20.30 edhe
Tirana iu bashkua kësaj iniciative.

Po, është e vërtetë. Edhe disa
Bashki në të gjithë Shqipërinë iu
bashkuan thirrjes së grupit tonë
organizator, të tilla si Bashkia e
Tiranës, Bashkia e Vlorës, Bashkia
e Elbasanit, duke i atashuar këto
qytete në krah të mbi 2000 qyteteve
të tjera të mëdha të botës që u
konsideruan si “zyrtarisht të Orës
së Tokës”. Qytetet që mund ta
marrin statusin “Official Earth Hour
City”, sipas kritereve të
Organizatorëve të WWF, në fakt
duhet të bëjnë shumë më tepër se
sa thjesht të fikin ndriçimin e një

ndërtese publike. Megjithatë, me
aktivitetet që ne si Ekip Lokal i Earth
Hour arritëm të bëjmë, e renditëm
edhe Tiranën në këtë listë të Earth
Hour Global. Në fakt në Tiranë, me
bashkëpunimin e frytshëm të
Bashkisë së qytetit, e cila menaxhon
ndriçimin publik të Qendrës
Historike të Tiranës, u arrit të
shuajmë në shenjë solidarizimi
ndriçimin e disa objekteve simbol

Drejtori i KESH, z. Gj.Bojaxhi duke firmosur ne Qra e Tokes

Në Earth Hour 2009
morën pjesë mbi 1

miliardë njerëz dhe mbi
2000 qytete të botës,

duke dëshmuar
ndjeshmërinë e

banorëve të planetit për
ndryshimet klimatike që

po ndodhin

Ishte viti i parë që
Shqipëria u përfshi, por
Shqipëria dhe qytetarët

e saj iu bashkuan
plotësisht kësaj

iniciative globale të
WWF.

Një mirënjohje e
veçantë për këtë

sukses të Orës së Tokës
2009 në Shqipëri u

shkon pikërisht
“Ambasadorëve të

nderit të Orës së Tokës
2009 në Shqipëri”,

njerëz të rinj të politikës
e të mediave, të cilët
kontribuan fisnikërisht

me imazhin dhe fjalën e
tyre për një kauzë

globale të qytetërimit
njerëzor.

të përzgjedhura nga vetë Bashkia,
të tilla si Korpusi Qendror i
Universitetit Politeknik, dhe City
Hall i vetë Bashkisë. Ne kishim
propozuar edhe Kullën e Sahatit,
Kompleksin Ministerial, dhe
Mozaikun e Muzeut Kombëtar. Këto
konsiderohen sipas kritereve të
WWF Earth Hour si “brande
territoriale”. Nuk arritëm t’i shuajmë
këto objekte simbol, por shpresojmë
se vitin tjetër të bëjmë më shumë,
në bashkëpunim me autoritetin
lokal.

Ndërsa qytetarët e Tiranës dhe
qyteteve të tjera ku ne kemi zhvilluar
një fushatë informimi, i janë
bashkuar iniciativës. Të nesërmen
e Orës së Tokës shumë njerëz, të
njohur e të panjohur na e kanë
konfirmuar këtë. Kjo na bën
entuziastë se Ora e Tokës 2010 do
të jetë shumë më rezultative për
Shqipërinë.

Me që e përmendët, kur do të
filloni organizimin e Earth Hour
2010 për Shqipërinë, dhe çfarë
synohet?

Grupi organizator i EH Albania
shprehet entuziast se në Orën e
Tokës 2010 pjesëmarrësit në
Shqipëri do të jenë shumë shumë
më tepër. Puna ka filluar që tani për
atë event. Objektivi ynë është që
në EH 2010 të përfshijmë të gjitha
qytetet dhe komunat e Shqipërisë,
duke ndjekur shembullin e mjaft
vendeve, edhe ballkanike, që arritën
që brenda një viti të jenë në majat e
pjesëmarrjes në këtë inciativë
globale. Synojmë që Shqipëria të
marrë pjesë denjësisht dhe
fuqishëm. Me këtë rast, ftojmë të
gjithë aktorët ë interesuar t’i
bashkohen punës sonë. Kushdo që

dëshiron të marrë pjesë dhe të
kontribuojë, mund të rregjistrohet
si mbështetës tek faqja zyrtare e
Earth Hour, si dhe të kontaktojë
organizatorët lokalë për Shqipërinë.
Le të jemi më shumë në Orën e Tokës
2010! Le ta bëjmë zërin tonë të
ndjehet më fort, si pjesë e botës së
qytetëruar e të shqetësuar!

Ju faleminderit në emër të “Earth
Hour Albania Team”!
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 NATO-s i nevojitet një
prezencë ushtarake edhe në detrat
e Arktikut. Këtë e bën të ditur
Sekretari i përgjithshëm i saj J. de
Hoop Scheffer që jep dhe arsyen :
ngrohja globale po shkrin
sipërfaqe të mëdha detare të cilat
bëhen të kalueshme nga mjetet
lundruese. Ai u shpreh se “Jam i
fundit që pres një konflikt
ushtarak, por aty duhet të ketë një
prezencë të NATO-s. Nuk është se
po e zmadhojmë gjëndjen, por kjo
gjë është e nevojshme, qoftë për
bashkëpunimin politik, qoftë për
atë ekonomik.

 Hapja e rrugëve detare nga
shkrirja e akujve kanë komplikuar

marëdhëniet delikate midis
vendeve të rajonit, në mënyrë të
veçantë për eksplorimin e naftës e
gazit në sipërfaqet detare të
paarritura deri më sot. SHBA,
Rusia dhe Kanadaja kanë
reklamuar juridiksionin e
territoreve arktike. Schefer shton
se shumica e vendeve rreth
Arktikut kanë shtuar veprimtarinë
e prezencën e tyre ushtarake në
këto territore.

 Lee Willett, përgjegjës i
studime detare në Royal United
Services Institute, Londër,
mendon se, kur të hapen rrugët,
luftanijet e vendeve të këtij rajoni
do të kërkojnë të ruajnë në radhë

Ne nuk e kemi çmuar si duhet
oqeanin, por e kemi dëmtuar rëndë
atë. Prandaj duhet të realizojmë
ndryshimet e duhura, duke
ndërgjegjësuar popujt. Me këtë
moto u publikua në fillim të prillit
punimi i Bankës Botërore me titull
“Valuing Coastal and Marine
Ecosystem Services-Vlerësimi i

shërbimeve për ekosistemin
bregdetar e detar ”. Studimi
përpiqet të risjellë në vëmendje
rëndësinë e ushqimit që marrim
nga oqeanet, të vlerave rikrijuese
të tij dhe rolin vital si absorbues i
karbonit në erën e ndryshimeve
klimatike.

Por njëkohësisht theksohet
dhe dëmtimi i ekosistemit të tij,
ndotjes dhe shkatërrimit fizik.

Katherine Sierra, nënpresidente e
Zhvillimit të Qëndrueshëm në
Bankën Botërore, u shpreh se : “
Roli i oqeanit është jetësor edhe
në misionin tonë për zbutjen e
varfërisë e zhvillimin e
qëndrueshëm. Ne jemi të
vendosur të ndalojmë investimet
–under (të fshehta) në

menaxhimin e bregdetit dhe të
ruajmë proceset vitale të
ekosistemit ”.

 Kontributi vjetor në
ekosistemin detar vlerësohet mbi
20 trilion dollarë.

Por duke marrë parasysh edhe
ato që nuk çmohen në treg si
biodiversiteti, rregullimi klimatik,
ndikimi shpirtëror apo bukuria e
rifeve koralore etj.., athere është

e pamundur të vlerësohet qoftë
vlera e vërtetë, qoftë edhe
dëmtimi që i është bërë oqeanit
botëror.

Sipas FAO në dy dekadat e
fundit ka patur një humbje të
madhe të rifeve koralorë, të llojeve
të ndryshme peshqish e rënie 20
% të sasisve të peshkut që

përdoret për ushqim. Ndryshimi
klimatik tashmë kërcënon me
pasoja të ashpra për njerëzimin e
sidomos për vendet e varfra.
Vlerësimi i shërbimeve për
ekosistemin detar, thuhet në
punim, kërkojnë një ripërtëritje të
habitateve për rritjen e peshkut,
kontroll të erozionit të brigjeve,
të mbetjeve në ujra, të menaxhimit
të turizmit e të kontrollit të CO2.

 Gjithmonë e më tepër po
shtohen përpjekjet për burime
alternative të energjisë. Përpjekja
më e fundit është ajo për të
prodhuar karburant “të gjelbër “
nga gazi karbonik që del nga
frymëmarrja njerëzore.

Kjo po bëhet realitet në
aeroportin e Liverpulit, Angli, ku
po eksperimentohet një mënyrë e
re. Aty janë instaluar disa
aparatura që mbledhin gazin
karbonik të lëshuar nga
pasagjerët.

 Ky gaz, i mbledhur dhe trajtuar,
do të përdoret për të ushqyer disa
alga të veçanta. Këto, më pas, do
të përdoren si biomasë për të

 Ashtu si pritej, Forumi Botëror
i ujit, mbajtur në Turqi, u mbyll me
zhgënjimin e shumë vendeve që
prisnin ligjërimin e “ të drejtës për
akses të ujit “.Formula që u adoptua
mbas shumë debateve, ishte “

nevoja për përmirësimin e aksesit
të ujit”. Më tej në dokumentin final
theksohet edhe se aksesi për ujë të
pijshëm, por dhe bonifikimin, është
një “nevojë njerëzore thelbësore”.

 Pavarësisht pjesëmarrjes tepër
të madhe, interesit në rritje për
problemet e ujit, aq më tepër me
pasojat e ngrohjes globale, në

vendet e varfra e ato në zhvillim,
hija e krizës së fundit ekonomike e
financiare ishte prezente në takimin
me mbi 2500 pjesëmarrës. Kjo bëri
që të mbizotërojë (sidomos në
vendimet dhe dokumentin final)
tërheqja e vendeve të pasura për
tu përfshirë në inisiativa konkrete
në ndihmë të zonave e vendeve të
prekura nga problemet e ujit.

A E DIME SA UJE

PERDORIM?
 Përdorim shumë ujë për të pirë,

tu larë e gatuar. Por për të prodhuar
ushqimet e përditëshme, letrën që
shkruajmë apo veshjet e pambukut
duhet shumë më tepër ujë se sa e
imagjinojmë. Kemi folur për ujin
virtual apo edhe për atë që sot
quhet Gjurmë hidrike, që na lejon të

 SHKRIRJA E AKUJVE NE ARKTIK  DHE NATO
të parë burimet energjetike. Shumë
analistë theksojnë, se me këtë ritëm
të shkrirjes së akujve, në vitin 2013
do të jetë e mundur qarkullimi i
rregullt rreth bankizave polare. Kjo
do të jetë më e levedisshme, për
hemisferën e veriut, duke
shmangur kalimin e anijeve nga
kanali i Suezit apo ai i Panamasë.

 “Ndryshimet klimatike “, e
mbyll fjalën Scheffer, ” nuk janë
një ide imagjinare, por një realitet
që sjell shumë ndryshime, përfshi
edhe NATO-n “. Ndërkohë Rusia
dhe Kanadaja, kanë shkëmbyer
akuzat e para për prezencën
ushtarake në territore që i
reklamojnë si njeri vend dhe tjetri.

ZHVILLIMI I QENDRUESHEM I EKOSISTEMIT
DETAR DHE BANKA BOTERORE

kuptojmë se sa ujë është dashur për
tu prodhuar diçka që hamë,
përdorim apo veshim. Gjurma
hidrike mund të llogaritet për një
njeri, familje, komunitet apo për një
prodhim të caktuar.

“Problemet e ujit”, thotë prof.
A.Y. Hoekstra, drejtor shkencor i
Water Footprint Netëork, “janë të
lidhura ngushtë me strukturën e
ekonomisë globale. Shumë vende
po e rrisin në mënyrë masive
gjurmën e tyre hidrike sepse
importojnë nga vende të tjera, mallra
që, në prodhim kërkojnë sasi të

mëdha uji. Por kjo ve nën presion
burimet hidrike të eksportuesve deri
në, ku shpesh, kanë dëmtuar e
shteruar edhe burimet. Kjo kërkon
një menaxhim të saktë por dhe të
shpejtë në shkallë botërore”.

 Le të shikojmë të dhënat e
janarit të Water Footprint Network:

-Gjurma hidrike e Kinës është
700 m³/në vit për banor. Vetëm 7%
e gjurmës vjen nga jashtë vendit.

 -Gjurma hidrike e Japonis-
ß1150L m³/në vit për banor, por
65% I vjen nga jashtë, që tregon se
ky vend ka një import të lartë të
prodhimeve që kërkojnë burime
ujore, gjë që favorizon e ruan
burimet vendase.

 -Gjurma hidrike e SHBA- 2500
m³/në vit për banor.

FORUMI BOTEROR
I UJIT - ZHGENJIM ?!

mjedisor, automjetet diezel dhe
sistemin e ngrohjes së aeroportit
Speke të Liverpulit.

KARBURANT NGA FRYMEMARRJA

prodhuar karburant “të gjelbër”.
Ky sistem riciklimi do të furnizojë,
me kosto të ulet e pa impakt
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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 International, Tiranë – Valbona MAZREKU
 Shoqata e Përmakulturës, Tiranë - Edlira Mulla
 Klubi Ekologjik, Tiranë - Fatos Xhemalaj
 G&G Group, Tiranë - Sazan Guri
 AULEDA, Vlorë
 Shoqata Mjedisi Ekologjik dhe Turistik Lura, Lurë -

Ismail Hysa
 Federata e gjuetarëve sportivë të Shqipërisë, Tiranë –

Themi Perri
 Qendra e konsulencës veterinare dhe sigurisë ushqimore,

Tirane – Gani Moka

CMYK

KY NUMUR I GAZETES “ EKOLEVIZJA “ SPONSORIZOHET
NGA PROJEKTI “ SHQIPERIA IME E PASTER DHE E
BUKUR “, MUNDESUAR NGA UNICEF, MBESHTETUR NGA
AMBASADA HOLLANDEZE

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

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

Shyle.
  EKOMJEDISI, Durres, Presidente Magda CARA
  Shoqata e Mbrojtjes së Peizazheve Natyrore në Shqipëri,

Skënder Sala
  Agjensia Joniane e Mjedisit, Medias dhe Informacionit,

Shkëlqim Hajno

     Grupimi " EKOLEVIZJA "  vazhdon  në  rrethet  zbatimi  i  projektit   " Shqipëria  ime  e
pastër  dhe  e  bukur " , mundësuar  nga  UNICEF  , mbështetur  nga  Ambasada  Hollandeze.

 NGA  VEPRIMTARITE  NE ...KORÇE    SHKODER


