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7000 Ha tokë bujqësore, nën 
ujë 

Ndryshimet klimatike reflektohen dukshëm në përm-
bytjet e çdo viti në Shkodër. Situata e përmbytjeve sa 
vjen e përkeqësohet. Sipërfaqja e tokës nën ujë  arriti 
në 7000 ha. Shifrat bëhen të ditura nga Shtabi i 
Emergjencave Civile në Shkodër nga ku mësohet 
gjithashtu se 717 shtëpi janë të izoluara nga uji. 
Ndonëse situata është mjaft alarmante, reagimi nga 
strukturat shtetërore është shumë i vogël. Të dhënat 
flasin për 28 shtëpi të përmbytura, në të cilat mendo-
het se dëmet materiale janë të konsiderueshme. Ko-
muniteti i revoltuar me të drejtë, pasi i është prekur 
buka e tyre e përditshme, toka bujqësore dhe bleg-
toria shpreson ende se duke bërtitur dhe duke e me-
diatizuar sa më shumë situatën do të ndihmohet nga 
instancat shtetërore. Por në fakt situata përsëritet vit 
pas viti dhe ende nuk i është dhënë një zgjidhje kësaj 
problematike.  
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        Përmbytjet dhe ndryshimet klimatike 

Neonikotinoidët, armiqtë e bletëve 

Studimet shkencore të viteve të 
fundit kanë treguar se egziston 
një lidhje e drejtpërdrejtë midis 
rënies së numrit të kolonive të 
bletëve dhe rritjes së sasisë së 
përdorimit të neonikotinoidëve. 
Ky grup ka ndikim të 
drejtpërdrejtë jo vetëm tek 
bletët por dhe tek njeriu dhe 
faunën përbërëse të një 

VKM– Etiketimi i efiçencës së energjisë 
për frigoriferët dhe lavatriçet 

një ekosistemi. Ndotja e 
bletëve nga këto pesticide 
bëhet përmes polenit dhe 
nektarit të luleve.  
Shqipëria fillimisht ka 
nevojë të marrë masa 
urgjente për të krijuar një 
databazë me të dhëna të 
sakta mbi importin e tyre. 
Ministria e Bujqësisë 
duhet të rrisë kontrollin e 
neonikotinoidëve  që të 
parandalohen dëmet e 
mundëshme në ekonomi-  
në dhe biodiversitetin 
shqiptar. 

 

Në disa nga zonat më të 
ndotura të ajrit në Ti-
ranë,  në kryqëzimin e 
“21 Dhjetorit” dhe tek 
“Zogu i Zi, mjedisorë të 
rinj protestuan për niv-
elet alarmante të ndot-
jes së ajrit.  

Bazuar në VKM-në nr. 928 
dhe 929, duke filluar nga 1 
Qershori  lavatriçet dhe 
frigoriferët që shiten në 
S h q i p ë r i  d u h e t  t ë 
etiketohen për efiçencën në 
përdoriminë  e energjisë. 
Ky etiketim është dhe 
kërkesë e legjislacionit 
europian. 
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Kur fostoksina shitet në treg si aspirina 

Ndoshta jemi i vetmi vend në Evropë ku sipërfaqja e mbuluar me pyje 
dhe shkurre është zvogëluar në mënyrë eksponenciale në gjithë 
dhjetëvjeçarët e dy systemeve (1950-2010), kjo nga çpyllëzimet dhe 
taracimet për tokë bujqësore, urbanizimi dhe prerjet shpesh pa aspak 
kujdes në dhjetëvjeçarët e fundit. Është e dhimshme, por kufijtë 
politikë të vendit dallohen me satelit prej fqinjeve tanë vetëm nga 
mbulesa bimore e rrëgjuar. Kam bindjen se secili nga ne, kushdo qoftë, 
nuk ndjehet mirë kur kalon kufirin malazez, maqedonas apo grek dhe 
ve re ndryshimin e gjendjes së bimësisë. Kjo gjendje sjell shumë 
pasoja zinxhir që nga oksigjeni i varfër që thithim për ditë, te 
kërcënimi i llojeve bimore dhe shtazore, te erozioni i tokës, pluhuri i 
madh në zonat e banuara dhe në rrugët tona, dhe te ashpërsimi i klimës, 
mikroklimave dhe përmbytjet e shtuara në fushë, e deri te livadhet 
nënujore të dëmtuara të bregdetit adriatik. Mjafton t´ju them se 
lumenjtë tanë në Ultësirën Bredetare kanë 3, 4 e deri 5 herë me shumë 
lëndë të ngurta pezull se norma e lejuar e vendeve të BE-së. Kjo me të 
vërtetë nuk na bën aspak krenarë në një përvjetor si ky, por 
përkundrazi na bën të mendohemi thellë dhe të përpiqemi të gjithë për 
të filluar kthesën dhe për të rregulluar gjendjen, për ta çuar atë aty ku 
duhet të jetë, për veten tonë dhe për brezat e ardhëm. Nga sa më sipër, 
prisja me shumë dëshirë në Konferencën e Pyjeve të dija shifra dhe 
fakte për gjendjen e rëndë në pyje, mendimin shkencor nga profesorati 
i fushës se çfarë duhet të bëjmë që të ruajmë ato pak hapësira pyjore që 
kanë mundur t’i shpëtojnë shfrytëzimit të dhjetvjeçarëve të kaluar. 
Çfarë duhet bërë për të ruajtur ato pak hapësira shkurretash mesdhetare 
që kanë mbetur nga prerjet, nga urbanizimi pa kriter. A ka mundësi për 
ripërtëritje apo për zgjerim për dushkajat tona që janë rrudhur sa më 
s’ka. Si mund të ripërtërihen pyjet e dëmtuar të pishës së zezë, të 
rrobullit etj. Si është gjendja e pyjeve në zonat e mbrojtura! Po për 
dëmtimin e pyjeve në brigjet e lumenjve dhe zonat bregdetare a ka 
ndonjë shpresë për rimëkëmbjen e tyre, e shumë të tjera pyetje të kësaj 
natyre që japin shpresë për përmirësimin e gjendjes, për rikthimin e 
jetës, të oksigjenit, të pasurisë biologjike (bimëve dhe kafshëve), për 
përmirësimin e klimës, të ndalimit të erozionit, të përmbytjeve, të 
ruajtjes së cilësisë së ujërave, të zonës bregdetare, të rikthimit të 
bukurisë së peizazhit dhe vlerave turistike në vend. 
Gjendja e pyjeve dhe vizioni i Shkencës pyjore dhe Shërbimit 
Pyjor në Shqipëri 
Nga ndodhitë shumëvjeçare në Pyjet Natyrore, por edhe nga kumtesat 
në Konferencë, mendoj se vizioni i shkencës pyjore në Shqipëri dhe i 
Shërbimit Pyjor është tepër larg vizionit të kohës, tepër larg kërkesave 
që bëhen për zhvillimin e qëndrueshëm, larg ligjshmërisë përkatëse që 
egziston në vend, larg strategjive që janë përgatitur, larg programeve 
qeveritare, dhe për më tepër larg përmbushjes së detyrimeve 
ndërkombëtare që burojnë nga shumë konventa mjedisore në të cilat 
vendi ynë është palë. Përshtypja ime është se specialistëve të 

shkencave pyjore dhe vetë Shërbimit Pyjor në Shqipëri, që sivjet festoi 
90-vjetorin, u ka mbetur ora në vitet 60-70-të të shekullit të kaluar kur 
filloi të vihesh në zbatim parulla ’T’u qepemi kodrave dhe maleve ...’.  
Konkretisht dua të sqaroj se koncepti i zhvillimit të ekonomisë 
pyjore nuk fillon nga Vjelja (Harvest!) e drurit të pyllit dhe 
nënprodukteve të drurit. Asnjë shkencë nuk pranon këtë vështrim tejet 
e anësor e shumë të cunguar. Kujtoj se edhe në këtë degë të ekonomisë 
si në çdo drejtim tjetër ekonomik, para se të vjelësh duhet të 
mbjellësh. Nuk mund të ketë kurrësesi vjelje në se nuk ka mbjellje! Ku 
është parë të merret ndonjë kokërr rrushi nga vreshti pa bërë mbjellje 
dhe shërbime pa fund deri në fund të stinës së vjeljes, madje edhe me 
shumë lutje (Spray and prey!) që të kesh prodhim si duhet! Kush mjel 
një lopë e di sa mundim duhet për ta mbajtur atë dhe për të marrë 
qumësht prej saj. Kjo del mjaft qartë edhe nga thënia e urtë e popullit 
’Ç’të mbjellësh do të korrësh ...’ që nënkupton të nderuar pylltarë se në 
rast se nuk mbjell nuk ke se ç’të korrësh ... Për më tej edhe thënia tjetër 
e urtë ’Mbollën të tjerët që hëngra unë, tani do të mbjell unë të hanë të 
tjerët ...’. Kjo buron nga dy ligje të rëndësishme të termodinamikës që 
e thonë shumë qartë se asgjë nuk del nga hiçi, madje në së dëshiron të 
fitosh diçka duhet të përpiqesh shumë më tepër nga ajo që duhet të 
përfitosh. Këta ligje të fizikës janë universale dhe shtrihen edhe në 
ekologjinë e ekosistemeve, në funksionimin e tyre dhe kapacitetin 
mbajtës të tyre, madje janë shumë të rëndësishëm në ekologjinë e 
brishtë të Pyjeve Natyrore, sidomos të Pyjeve tanë malorë, me klimë të 
theksuar mesdhetare, me reshje të trazuara, me taban të gërryeshëm, 
me kohëzgjatje ripërtëritëse mjaft të ngadaltë që kalon kufijtë e jetës së 
njeriut. Nuk po e zgjat më tej këtë paragraf ndërgjegjësues se kam 
bindjen që shumë pylltarë mund të jenë mirë në dijeni, por them se 
gjendja me Pyjet Natyrore shqiptare ka vajtur tek s’mban më! Ne 
ndryshojmë dukshëm në rajon për gjendjen ndaj mbulesës bimore në 
përgjithësi, përfshirë shkurret dhe pyjet. Nuk e di se si e ndjejnë veten 
specialistët përgjegjës të pyjeve kur kalojnë kufirin në Kapshticë, Hot 
apo Qafëthanë e gjetkë... Me shumë prej tyre njihem dhe e di që nuk 
ndihen fort mirë. Pyjet Natyrorë të nderuar miq janë Pasuri Kombëtare, 
që japin frymëmarrje dhe strehë për të gjitha gjallesat, përfshirë dhe 
njeriun. Ato mbajnë klimën të mos trazohet, mbrojnë tokat të mos 
shkojnë në det, mbrojnë ujërat etj. etj. E them me bindje se falë maleve 
dhe pyjeve të tyre edhe stërgjyshrit tanë janë strehuar në pyje për të 
mbijetuar. Edhe në të ardhmen ne apo stërniprit tanë do strehohen në 
po këto pyje (në se do t’i kemi ende!) në rast nevoje nga ndryshimet e 
klimës apo tallazet e tjera të jetës (!).  

Çfarë duhet të bëjmë?  
1) Unë mendoj se së pari Shërbimi Pyjor me Ministrinë e Mjedjsit 
duhet të përgatisin Moratoriumin për Qeverinë, që të ndalohen për 
10 vjet prerjet e drurëve në të gjithë vendin.     Vijon në faqen 3 

Vetëm 25 lekë kushton bileta e udhëtimit për në botën e përtejme. 
Ndoshta është bileta më e lirë, dhe ndodhesh në destinacion për pak 
minuta. Këtë biletë mund ta blesh në farmacitë bujqësore apo dhe në 
tregje të rëndomta ku shitet një kimikat mjaftë helmues për tu përdorur 
për minjtë dhe insekte të tjera që konsideohen të dëmshme për 
bujqësinë: fostoksina. Ironia nuk përfundon këtu, por vazhdon në 
faktin se farmacisti bujqësor tregëton fostoksinë duke përdorur aftësitë 
e tij  psikologjike për të parë nëse klienti vuan nga ndonjë sëmundje 
mendore apo jo. Fostoksina është një pesticid me përdorim të gjerë në  

Shqipëri që   duhet të blihet 
dhe  përdoret nga individë të 
autorizuar nga Ministria e  
Bujqësisë, Ushqimit dhe  
Mbrojtjes së  Konsumatorit. 
Helmimi  qe shkakton ky 
pesticid,  është i klasit të parë. 
Përbërja e tij inorganike       
helmon nëpërmjet tretjes dhe 
frymëmarrjes por jo 
nëpërmjet lëkurës. Përdoret 
për të kontrolluar insektet dhe 

brejtësit në produktet pas vjeljes dhe për të dezinfektuar depot 
ruajtëse.Vitet e fundit fostoksina është duke u bërë faktor shqetësues në 
shoqerinë shqiptare. Dhuna në familje apo varfëria mendohet se janë 
arsyet kryesore që çojnë në përdorimin e saj jo vetëm në bujqësi por 
dhe për qëllime vetëvrasje. Viti 2012 ishte viti që shënoi numrin rekord 
të përdorimit të këtij pesticidi, ku 50 individë  i dhanë fund jetës. 
Mjekët toksikologë e kanë të pa mundur të shpëtojnë jetën e të 
helmuarëve me fostoksinë, për shkak të shpejtësisë së helmimit. Ata i 
drejtohen ministrisë përkatëse që të ushtrojë një kontroll të rreptë mbi 
farmacitë bujqësore që shesin këtë produkt në mënyrë të tillë që vetëm 
personat e autorizuar të kenë mundësinë ta blejnë këtë pesticid ose të 
ndalohet kategorikisht hyrja e saj në tregun Shqiptar. Ndalimi i hyrjes 
së fostoksinës është i mundur dhe shëmbull më i mirë për këtë fakt janë 
vendet perëndimore ku zëvendësimi është bërë nga pesticide të tjera që 
nuk janë kaq toksike për jetën e njeriut. Por cilat janë shifrat konkrete 
të sasisë së importit të fostoksinës? Ende enigmë! Ministria e 
Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit është përgjegjëse 
për të bërë një kontroll dhe të hedhë dritë mbi këtë produkt që po merr 
jetë njerëzish dhe tregëtohet sikur të jetë thjeshtë një aspirinë. 
                                                                                 Nga Dorina Idrizi 
  

Para se të vjelësh duhet të mbjellësh  
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Vijon nga faqja 2 
Motosharrat tani u janë ngjitur zonave më të brishta dhe më të rralla që 
ne kemi dhe mburremi, në majat e maleve, si janë pyjet e Lurës, 
Vermoshit etj. Le të bashkohemi të gjithë për të ndaluar sa të mundim 
këngën e sharrave në pyjet tanë në male! Të ndalohet menjëherë 
eksporti i lëndës drusore dhe të nënprodukteve të saj! Nuk mundet 
Shqipëria të heqë xhaketën nga trupi i saj i raskapitur për të mbajtur 
ngrohtë Italinë apo ndo jë vend tjetër në rajon, dhe këtë për vetëm 5 
euro. 
2) Të ruajmë Pyjet Natyrorë që kanë mbetur. Pyjet dhe shkurretat 
jane të ripërtëritshme, t’i lëmë të ripërtërihen vetë! Nuk ka nevojë për 
masa ripërtëritëse! Pylli e ripërtërin vetë veten, ashtu si e ka bërë edhe 
kur njeriu nuk njihte veten dhe shkencën pyjore. Por duhen masa të 
rrepta për të lejuar ripërtëritjen, ku të ndalohen rreptësisht prerjet, 
kullotja e dhisë (!), të kontrollohen zjarret dhe të dënohen shkaktarët.  

3) Theksoj fort se ekonomi pyjore (e qëndrueshme!) nuk mundet kurrë 
të ketë vetëm duke u mbështetur te vjelja pa mëshirë drurit të Pyjeve 
Natyrorë. Askush nuk i prek Pyjet Natyrorë, aq më tëpër Pyjet e 
zonave të brishta malore, apo Pyjet e rralla që edhe tek ne mbrohen me 
ligj. Në rast se doni të zhvilloni ekonominë pyjore të nderuar 
specialistë të Shërbimit Pyjor, le të fillojmë të mbjellim ashtu si bën 
gjithë bota e mënçur! Le të mobilizojmë për këtë rininë, sidomos atë të 
shkollës, e cila ka shumë vjet që ka rënë rehat! Ka shumë hapësira 
djerr të braktisura në mbarë vendin që po i gërryen erozioni. Edhe në 
fushë mund të fillohet të mbillen drurë pyjorë të përshtatshëm për t’u 
vjelë në kohën e duhur, t’u shërbehet atyre si duhet më parë dhe pastaj 
të mendojmë për t’i vjelë. Vetëm në këtë mënyrë do të kuptojmë se 
çfarë është ekonomia pyjore dhe cilat janë përfitimet që mund të 
merren prej saj, si dhe sa kohë duhet! Programe reale pyllëzimi, të 
veçuara apo të shtrira mund të fillojnë seriozisht, duke filluar nga 
fidanishtet dhe fidanat e llojeve tona që thuajse janë shteruar, e deri tek 
nxitja e vullnetarizmit për pyllëzimin. Pyllëzimi dhe kujdesi për pyje 
në shumë vende të zhvilluara bëhet me këtë mënyrë, si domosdoshmëri 
jo vetëm për shëndetin fizik, por edhe për më shumë oksigjen, hijeshi 
peizazhesh, më pak erozion, bredget më të bukur etj. Mendoj që këtu 
ka punë për të gjithë, Shërbimin Pyjor, Shqatën e Pyjeve, Shkollën, 
Unversitetet, të gjitha ngjyrat nga e majta në të djathtë etj. Nuk dua të 
zgjatem për të mos u bërë i bezdisur me këshillat e mia që e di se 
shumë nga ju i dinë. Madje kërkoj ndjesë për këtë thirrje me emocion, 
por do të dëshiroja që 100 vjetori i Shërbimit Pyjor të na gjejë të 
gjthëve në rrugën e duhur të gjendjes së pyjeve dhe të zhvillimit. Nuk 
vlen të shahemi dhe të bëjmë potere me njëri-tjetrin, ndoshta të gjithë 
jemi përgjegjës, kush më shumë e kush më pak! Por unë kam bindjen 
se vetëm të gjithë sëbashku mund të bëjmë kthesën. Kthesa në pyje nuk 
vjen vetë, por vetëm nga një vizion ndryshe i gjithë shoqërisë, i gjithë 
forcave të gjalla në vend. E di se nuk është gjë e lehtë që kjo të 
ndodhë! Është gjithmonë sfidë, por le ta theksoj se kemi qënë shumë 
më të varfër, por pyjet i kemi ruajtur si të shenjtë. Asnjëherë nuk 
është vonë të bëjmë kthesë!!! 

Nga: Aleko Miho, Profesor i Botanikës së Përgjithshme  
 

Komunikimi i Tretë Kombëtar, për Konventën Kuadër të Kombeve të 
Bashkuara, për Ndryshimet Klimatike  

 
Në mjediset e hotel Sheraton në datën 5.04.2013 u zhvillua një work-
shop, në lidhje me komunikimin e tretë të Shqipërisë, me konventën 
kuadër të Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike. Objektivi 
kryesor i këtij projekti, i financuar nga GEF është të mundësojë 
Shqipërinë për përgatitjen e Komunikimit të Tretë Kombëtar për Kon-
ventën Kuadër të Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike 
nëpërmjet 1. Përditësimit të inventarit të gazeve antropogjenë me efekt 
serrë për periudhën kohore 2000-2005, duke u fokusuar në sektorët që 
ndikojnë konsiderueshëm në shkarkimet e gazeve serrë, të tillë si sek-
tori i transportit, industrisa e cimentos etj;. 2. Adoptimit të modeleve 
globale për skenarët e ndryshimeve klimatike dhe përdorimit të tyre në 
analizat e vlerësimit të vulnerabilitetit dhe adaptimit ndaj këtyre ndry-
shimeve për zonën bregdetare të vendit. 3. Përdorimit të modeleve të 

avancuara për analizën e reduktimit të gazeve me efektin serrë dhe 
hartimin e një strategjie kombëtare zhvillimi me më pak karbon. Pro-
jekti do të vazhdojë të ndërtojë kapacitetet institucionale dhe të rrisë 
ndërgjegjësimin/edukimin e publikut për çështjet e ndryshimeve kli-
matike në Shqipëri. 
 
Ministri i Mjedisit, z. Mediu 
Në përmbushje të  detyrimeve ndaj konventës kuadër të Kombeve të 
Bashkuara MMPAU ka hartuar dy dokumenta shumë te rëndësishëm 
komunikimin e parë dhe të dytë kombëtar për ndryshimet klimatike si 
dokumenta që identifikojnë prioritetet për hartimin  e komunikimit te 3
-të kombëtar të Shqipërisë. Zhvillimi komunikimeve kombëtare ka 
qenë një ndërmarje e përbashkët e ministrisë së Mjedisit dhe PNUD në 
Shqipëri, e financuar nga fondi global i mjedisit GEF, në kuadër të 
mbështetjes së ndërtimit te kapaciteteve në fushën e ndryshimeve kli-
matike. Objektivat përputhen në këto drejtime: 
Angazhimi i vendit tonë për tu integruar në komunitetin europian është 
në përputhje me stretegjinë 2020 të BE në fushën e energjisë. 
Me anëtarësimin në BE, marja e masave për monitorimin, reduktimin, 
raportimin e gazeve me efekteve serë do të jenë të detyrueshme.  
Shqipëria përveç se ka qenë pjesë  kontribuese në aktivitete globale 
dhe rajonale  ka marrë nisma konkrete për të adresuar sfidat e ndry-
shimeve klimatike sic ishte konferenca në 21 shtator e zhvilluar në Ti-
ranë, miratimi i deklaratës së përbaskët të ministrave të rajonit për 
përqasjen rajonale, për të përballuar sfidat dhe për të ulur koston e për-
balljes me to.  
Sfidat  tona janë ndërtimi i një strategjie kombëtare në përballje të 
ndryshimeve klimatike, zbatimi i masave adaptuese në lumenjtë Drin 
dhe Mat, zbatimin e politikave me karbon të ulët në kuadër të pro-
gramit IPA rajonal,  nevoja për ndërtimin e kapaciteteve etj.  

 
                                                                                        Nga: Alisa Peçi 
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Bazuar në VKM-në nr. 928 dhe 929, datë 19 Dhjetor 2012, duke filluar 
nga 1 Qershori  lavatriçet dhe frigoriferët që shiten në Shqipëri duhet të 
etiketohen për efiçencën në përdorimin e energjisë. 
Shqipëria ka një Plan Kombëtar të Efiçencës së Energjisë, qëllimi i të 
cilit është kursimi dhe përmirësimi i efiçencës së energjisë. Një ndër 
masat e parashikuara nga ky plan është etiketimi i pajisjeve elektrike 
sipas efiçencës së tyre energjitike. 
Ky etiketim është dhe kërkesë e legjislacionit europian. 
Më poshtë është etiketa që duhet përdorur për lavatriçet: 
 

 
 
 
Etiketa duhet të jetë qartësisht e dukshme dhe e vendosur në pjesën e 
përparme ose të sipërme të pajisjes. 
 
Etiketa përfshin informacionin e mëposhtëm: 
 
1. Klasën e eficencës së energjisë. Janë 7 klasa, nga A+++ në D. 
2. Konsumin mesatar vjetor të energjisë në kwh për vit. Ky konsum 
është llogaritur për  220 larje standarde me programet 60°C dhe 40°C 
pambuk në ngarkesë të plotë dhe të pjesshme. 
3. Konsumin mesatar vjetor të ujit i matur në litra  në vit. Ky konsum 
është llogaritur për 220 larje standarte me programet 60°C dhe 40°C 
pambuk në ngarkesë të plotë dhe të pjesshme. 
4. Kapacitetin maksimal në kg (sa rroba mund të mbajë lavatriçja); 
5. Klasën e efiçencës së centrifugimit tharës, nga G (më pak efiçente) 
në A (më efiçente); 
6. Emetimet e zhurmës akustike në ajër gjatë fazave të larjes dhe cen-
trifugimit tharës, të shprehur në decibel. 
 
Klasat e efiçencës së energjisë së lavatriçeve përcaktohen në bazë të 
indeksit konsumit të energjisë së lavatriçes. 
 

 
 
Indeksi i eficencës së energjisë (EEI)  tregon sa  % e konsumit standard 
vjetor të energjisë të është konsumi vjetor i energjisë i makinës larëse. 
Konsumi standard vjetor i energjisë=(47,0 × c + 51,7), ku c është ka-
paciteti nominal i lavatriçes (sa kg rroba mban maksimumi).  

Një etiketë tjetër që mund të shikoni mbi lavatriçe dhe frigoriferë është 
“European Ecolabel”.  
Kurse etiketa e efiçencës së energjisë në frigoriferë është:                  
Për frigoriferët në klasat e energjisë nga A+++ deri në C:  

 

 
 
Për frigoriferët në klasat e energjisë nga D në G (D, E, F, G) VKM-ja 
përcakton një etiketë tjetër, të ngjashme me këtë më sipër. 
Etiketa përfshin informacion për: 
1.Klasën e efiçencës së energjisë, A+++ deri në D. 
2.Konsumin vjetor të energjisë në Këh. 
3.Vëllimin e pjesës jo-ngrirëse të frigoriferit (me temperaturë >-6 
gradë celcius, pra ku mbahen perimet, ushqimet e zakonshme) 
4.Vëllimin e dhomës ngrirëse të frigoriferit 
Nivelin e zhurmës në decibel. 
Klasat e efiçencës së energjisë për frigoriferët përcaktohen si më 
poshtë: 
 

 
Indeksi i efiçencës së energjisë tregon sa  % e konsumit standard vjetor 
të energjisë është konsumi vjetor i energjisë i frigoriferit. 
Pra me ndihmën e këtyre të dhënave mund të kuptojmë se sa herë më 
pak (apo më shumë) energji harxhon pajisja jonë në krahasim me një 
pajisje standarte. 
Nga verifikimi në terren vumë re se përdorimi i këtyre etiketave ka 
filluar tashmë megjithëse detyrimi ligjor fillon vetëm nga qershori. 
Etiketat do të jenë një ndihmë shumë e madhe që konsumatorët të 
zgjedhin pajisjet më efiçente në përdorimin e energjisë. 
Etiketim i ngjashëm pritet të bëhet dhe për pajisjet e tjera elektrike, si 
televizorë, fshesa me korrent, lavapjata, kondicionerë, llampa etj. 
Plani Kombëtar i Efiçencës së Energjisë parashikon që etiketimi të 
sjellë rritje në shitjen e pajisjeve efiçente dhe një kursim energjie prej 8 
ktoe gjatë periudhës 2011-2018. 

                                                                             Nga: Rita Strakosha 
 

Klasa e eficencës së energjisë Indeksi i eficencës së energjisë 
(EEI) 
  

A+++ (më eficente) EEI < 46 

A++ 46 ≤ EEI < 52 

A+ 52 ≤ EEI < 59 

A 59 ≤ EEI < 68 

B 68 ≤ EEI < 77 

C 77 ≤ EEI < 87 

D (më pak eficente) EEI ≥ 87 

    

Klasa e eficencës së energjisë Indeksi i eficencës së energjisë 
A+++ (më eficente) EEI < 22 

A++ 22 ≤ EEI < 33 

A+ 33 ≤ EEI < 42 

A 42 ≤ EEI < 55 

B 55 ≤ EEI < 75 

C 75 ≤ EEI < 95 

D 95 ≤ EEI < 110 

E 110 ≤ EEI < 125 

F 125 ≤ EEI < 150 

G (më pak eficente) EEI ≥ 150 

Kjo etiketë tregon se lavatriçja përmbush 
standarte strikte ekologjike dhe është ndër 
më të mirat në këtë drejtim.  

Etiketimi i efiçencës së energjisë për  
frigoriferët dhe lavatriçet 
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Neonikotinoidët, armiqtë e bletëve 

Më 29 Mars 2013, u  nënshkrua një Marrëveshje Bashkëpunimi midis 
tre OJQ-ve mjedisore nga tre vendet që ndajnë liqenet e Prespës. Duke 
ditur se bashkëpunimi i shoqërisë civile është thelbësor për një 
menaxhim të integruar të Basenit të Liqeneve të Prespës, përfaqësuesit 
e organizatave të mëposhtme: Shoqata e Ekologëve të Maqedonisë 
(MES), Shoqata e Ruajtjes dhe e Mbrojtjes së Mjedisit Natyror në 
Shqipëri (PPNEA), dhe Shoqata për Mbrojtjen e Prespës(SPP) u 
mblodhën së bashku në fshatin Laimos të Prespës (Greqi), për të 
hedhur zyrtarisht themelet e rrjetit të tyre mjedisor të quajtur Prespa 
Net. Marrëveshja u nënshkrua pas një përvoje të gjatë  bashkëpunimin 
të këtyre organizatave në nivel ndërkufitar në Prespë, dhe mbasi u 
vendos mbi synimin, objektivat dhe fushën kryesore të veprimit që do 
të ketë rrjeti si dhe aktivitete të përbashkëta që mund të ndërmerren në 
të ardhmen. Duke pasur parasysh aktivitetet dhe projektet e zbatuara në 
rajon është tashmë një mësim i mirë se ndërmarrja e iniciativave të 
fragmentuara dhe të izoluara në vend të zbatimit të një përqasjeje më 
përfshirëse dhe ndërkufitare është pak efektive, në mos aspak 
frytdhënëse disa herë.  Për këtë arsye , Prespa Net do të punojë në 
mënyrë aktive për të mbushur boshllëqet nëpërmjet krijimit të 
sinergjive, përforcimit të bashkëpunimit nëpërmjet grupeve të 
ndryshme  të interesit të përfshirë në menaxhimin e Basenit të 
Liqeneve të Prespës,  qarkullimit më të mirë të informacionit mbi 
çështje të zhvillimit ekologjik dhe të qëndrueshëm që ndikojnë në 
zonë, dhe ngritjes së zërit për formulimin e politikave të përshtatshme 
në zonë. Në suazën e rrjetit të sapoformuar këto tre  organizata kanë 
hedh një hap përpara duke shprehur përkushtimin e tyre për të mbrojtur  
trashëgiminë unike natyrore dhe  kulturore të rajonit të Prespës, dhe në 
të njëjtën kohë ndërmarrjen e iniciativave për t’i dhënë një hov 
zhvillimit të qëndrueshëm socio-ekonomik të zonës. Në muajt e 
ardhshëm,  Prespa Net do të fillojë aktivitetet e saj të para të 
përbashkëta duke thyer kështu kufijtë gjeografik dhe duke 
respektuar unitetin e Natyrës.  

Ruajtja e vlerave natyrore të rajonit të 
Prespës, biodiversitetit të saj, nëpërmjet 
veprimeve të përbashkëta ndërkufitare 

Nënshkrimi i një marrëveshje bashkëpunimi për Prespën 

Neonikotinoidet janë një grup insekticidesh neuro-aktive në të cilën 
përfshihen përbërje të tilla si: Acetamipridi, Imidaclopridi, 
Thiaclopridi, Clothianidi, Nitenpyram etj. Ky grup pesticidesh ka 
filluar të përdoret masivisht pas viteve  2000 për të zëvendësuar 
pesticidet e dëmshme dhe rezistente klororganike dhe fosfororganike. 
Përdoren kryesisht për të trajtuar tokën, farat, drithërat, pambukun, 
frutat dhe perimet. Studimet shkencore të viteve të fundit kanë treguar 
se egziston një lidhje e drejtpërdrejtë midis rënies së numrit të kolonive 
të bletëve dhe rritjes së sasisë së përdorimit të neonikotinoidëve. Ky 
grup ka ndikim të drejtpërdrejtë jo vetëm tek bletët por dhe tek 
artropodët e dobishëm, njeriu dhe faunën përbërëse të një ekosistemi. 
Ndotja e bletëve nga këto pesticide bëhet përmes polenit dhe nektarit të 
luleve ku ndoshta nuk shkaktojnë vdekjen e menjëherëshme, për shkak 
të dozës së vogël por sjell humbjen e kujtesës, aftësisë për të ndërtuar 

hojet dhe kolaps në koloni duke shkatërruar popullatat e tyre.  
Shqipëria regjistron pothuajse të gjitha lëndët aktive që i përkasin këtij 
grupi si Acetamipridi, Thiaclopridi, Thiamethoxam etj. Acetamipridi, 
ku në fitofarmaci njihet shpesh me emrin Apache 20 SP është përdorur  
për herë të parë në 2004-ën dhe gjen përdorim më të madhë për shkak 
të çmimit të ulët që ai ka. Autoriteti i Sigurisë Ushqimore në Evropë 
flet për shifra alarmante të rënies dhe çoroditjes së kolonive të bletëve 
që me fillimin e përdorimit të këtij grupi pesticidesh. Për këtë 
Komisioni Evropian është mbledhur disa herë për të bërë marrëveshje 
qe të ndalohet tregëtia e neonikotinoidëve dhe të zëvendësohen me 
bioinsekticide. Shtetet qe e kane ndaluar perkohwsisht perdorimin e 
tyre janw Anglia, Gjermania, Franca, Italia, Sllovenia per shkak se 
vune re qe kolonite e bleteve ishin pakesuar gjate vitit 2008. Shqipëria 
fillimisht ka nevojë të marrë masa urgjente për të krijuar një databazë 
me të dhëna të sakta mbi importin e tyre. Nëse dikush nga ne do të 
ishte i interesuar të informohej mbi atë çka ne e quajmë ushqim sot, 
fillimisht do të na duhej të hidhnim një vështrim se si fara shëndërrohet 
në burim kalorish dhe energjie. Ne realisht nuk jemi të sigurt se sa janë  
të çertifikuara dhe rrugën që përshkojnë këto pesticide për të mbërritur 
në Shqipëri. Sfidë akoma më e madhe mbetet informimi dhe njohuria e 
farmacistëve bujqësor për këto pesticide. Disa prej tyre mbeten edhe 
më diskret kur dikush dëshiron ti pyes nëse këto insekticide sjellin 
dëme apo efekte anësore gjatë përdorimit. Ministria e Bujqësisë, 
Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorëve  duhet të rrisë automatikisht 
vëmëndjen dhe kontrollin e neonikotinoidëve në mënyrë që të 
parandalojë dëmet e mundëshme në ekonominë dhe biodiversitetin 
shqipëtar.                                                              Nga: Dorina Idrizi 
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Protesta  për ndotjen e ajrit 

Përmbytjet ka të ngjarë të jenë një nga efektet më të rënda 
nga ndryshimi i klimës në Europë gjatë dekadave të 
ardhshme. Gjatë shirave të rrëmbyeshëm, qytetet mund të 
përmbyten në qoftë se uji nuk thahet shpejt në terren dhe sis-
temi i kanalizimit në qytete nuk mund të përballojë më sasinë 
e vazhdueshme të rreshjeve. Në vitin 2011, rreshjet jashtëza-
konisht të dendura në Kopenhagë shkaktuan përmbytje dhe 
dëme pasi kanalizimet nuk mund të përballonin vëllimin e 
madh të ujit. Një sasi e lartë e zonave artificiale gjithashtu rrit 
temperaturën në qytete. Një raport interesant i EEA  
(Agjencia Europiane e Mjedisit) në vitin 2012, mbi përshtat-
jen ndaj ndryshimeve klimatike urbane, vuri në dukje se 
hapësirat e gjelbra mund të ndihmojnë gjatë valëve të nxe-
htësisë në ftohjen e zonave urbane. 

Në dy nga pikat më të ndotura të Tiranës te zona e 21 
Dhjetorit dhe “ Zogu i Zi”,  mjedisorë të rinj protestuan 
për nivelet e larta të ndotjes së ajrit. Cilësia e ajrit në 
qytetin tonë është shumë larg parametrave normal. Nxitja 
e përdorimit të mjeteve të reja dhe përmirësimi i transpor-
tit publik duke përdorur autobuzët me elektricitet dhe en-
ergji diellore  janë disa nga kërkesat e mjedisorëve për 
përmirësimin e cilësisë së ajrit. Gjithashtu ata i bëjnë thir-
rje vendimmarrësve dhe qytetarëve për përdorimin e biçik-
letës si një mjet transporti i shëndetshëm, e cila kontribuon 
në përmirësimin e cilësisë së ajrit dhe jetesës. 

Përmbytjet dhe ndryshimet klimatike 

Situata e përmbytjeve rikthehet sërisht në Shkodër, duke u 
bërë tashmë diçka e pritshme, e cila përsëritet vit pas viti në 
këtë qytet. Sipërfaqja e tokës nën ujë  arriti në 7000 ha.  Shi-
frat bëhen të ditura nga Shtabi i Emergjencave Civile në 
Shkodër nga ku mësohet gjithashtu se 717 shtëpi vijojnë të 
jenë të izoluara nga uji. Ndonëse situata është mjaft alar-
mante, reagimi nga strukturat shtetërore është shumë i vogël. 
Të dhënat flasin për 28 shtëpi të përmbytura, në të cilat men-
dohet se dëmet materiale janë të konsiderueshme. Komu-
niteti i revoltuar me të drejtë, pasi i është prekur buka e tyre 
e përditshme, toka bujqësore dhe blegtoria, shpreson ende se 
duke bërtitur dhe duke e mediatizuar sa më shumë situatën 
do të ndihmohet nga instancat shtetërore.   

                                                                    Nga: Alisa Peçi 

Përmbytjet si rrjedhojë e ndryshimeve 
klimatike (Kopenhagen, 2011) 

Përmbytjet si rrjedhojë e ndryshimeve 
klimatike (Shkodër) 
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Shqipëria është anëtare e Komunitetit të Energjisë dhe si e tillë është 
angazhuar të bëhet pjesë e tregut europian të energjisë si dhe të 
transpozojë në legjislacionin shqiptar legjislacionin e BE-së në këtë 
fushë.  Në këtë kuadër, një ndër detyrimet e Shqipërisë ishte që deri në 
Shtator 2012 të transpozonte direktivën europiane për performancën 
energjitike në ndërtesa, 2010/31/EU. Kjo direktivë kërkon nga vendet 
anëtare të BE-së që: të aprovojnë standarte minimale të efiçencës en-
ergjitike të ndërtesave duke u bazuar në analizën e kostos; të realizojnë 
çertifikimin e efiçencës energjitike të ndërtesave publike. Për këto 
ndërtesa, ngjashmërisht me pajisjet elektroshtëpiake, do të lëshohen 
çertifikata me klasifikimin e ndërtesave sipas efiçencës së tyre en-
ergjitike nga A në G. 
 

 
Foto: Model çertifikate energjie për ndërtesat   e vendit.  
                                                                                                               
Të vendosin detyrimin ligjor të auditimit energjitik të pajisjeve kondi-
cionere dhe pajisjeve ngrohëse me fuqi të instaluar të lartë; Të ven-
dosin objektiv që duke filluar nga viti 2021 gjithë ndërtesat e reja të 
kenë humbje energjie pothuajse 0 si dhe të aprovojnë një plan kom-
bëtar për arritjen e këtij objektivi. Sipas një studimi të publikuar në 
shkurt 2012, mbi potencialin e kursimit nga investimet në efiçencën 
energjitike të ndërtesave, të përgatitur nga “Energy Saving Interna-
tional” AS, në Shqipëri ka potencial për të investuar 388 milion Euro 
në periudhën 2011-2020, investim i cili do të kursente ~270 milion 
euro në të njëjtën periudhë në sajë të kursimit të ~600,000 Mwh en-
ergjie në vit.  

Për shkak të jetës afatgjatë të investimeve, kursime të rëndësishme do 
të arriheshin përtej 2020. Shqipëria aktualisht konsumon ~7 milion 
Mwh energji elektrike dhe 600,000 Mwh kursim në vit është vlerë e 
konsiderueshme. Shqipëria ka një kod energjitik për ndërtesat (VKM 
nr. 38, datë 16.1.2003 “Për miratimin e normave, të rregullave dhe të 
kushteve të projektimit dhe të ndërtimit, të prodhimit dhe ruajtjes së 
nxehtësisë në ndërtesa”). Ky kod, si dhe ligji nr. 8973 “Për ruajtjen e 
nxehtësisë në ndërtesa”, kërkojnë që humbjet termike të ndërtesave të 
mos kapërcejnë një limit normativ të vendosur nga kodi.  
Por metodologjia e llogaritjeve nuk është ajo e kërkuar nga direktiva 

2010/31/EU prandaj në kuadër të transpozimit të direktivës Shqipërisë 
do i duhet të aprovojë metodologji të reja bazuar në standartet europi-
ane; të trajnojë ekspertët shqiptarë në përdorimin e këtyre metodolog-
jive; të krijojë/blejë një softuer për çertifikimin energjitik të ndërtesave 
sipas metodologjisë së re etj. Shqipëria është e detyruar që të raportojë 
rregullisht për përparimin e saj në transpozimin e direktivës. Fat-
keqësisht në raportin e Shqipërisë për transpozimin e direktivës, lexo-
jmë rresht pas rreshti: asnjë vendim, asnjë afat i aprovuar, asnjë plan, 
asnjë zhvillim, asgjë akoma….. Ndërkohë gjithë vendet e tjera anëtare 
të Komunitetit të Energjisë, përfshirë Kosovën, shtetin më të ri, kanë 
marrë masa dhe po përparojnë në transpozimin e direktivës.   
Administrata jonë deklaron se është në pritje të aprovimit të draft-

ligjit për efiçencën e energjisë për të filluar punën e harmonizimit. Ky 
draft-ligj është hartuar që në vitin 2011 dhe ende nuk ka mbërritur në 
parlament. Shqipëria nuk mori pjesë në mbledhjen e fundit të grupit të 
punës për efiçencën e energjisë, të mbajtur në 21 Shkurt në Komu-
nitetin e Energjisë.  Në konkluzionet e mbledhjes Shqipëria veçohet si 
vendi anëtar që nuk ka marrë asnjë masë për transpozimin e direktivës 
europiane të performancës energjitike të ndërtesave si dhe asnjë masë 
për fillimin e përgatitjes së planit të dytë kombëtar të efiçencës së en-
ergjisë.  Sekretariati i Komunitetit të Energjisë deklaron se do të fillojë 
marrjen e masave për Shqipërinë për shkak të vonesës së saj në 
transpozimin e direktivave europiane si dhe në përgatitjen e planit të 
dytë kombëtar të efiçencës së energjisë. Sipas burimeve në AKBN 
draft-ligji për efiçencën e energjisë pritet të aprovohet deri në qershor. 
Por nisur nga aktiviteti i ethshëm zgjedhor dyshojmë se ky afat do të 
respektohet. Edhe nëse respektohet, draft-ligji mund të kalojë pa 
shumë vëmendje, ndërkohë që është një ligj shumë i rëndësishëm për 
të ardhmen ekonomike të vendit.                       Nga: Rita Strakosha 

Presidenti më i pasur në botë 

 

Ai jeton në një fermë në skaj të qytetit dhe dhuron 90 
përqind të pagës së tij për të zgjeruar programet e 
strehimit për të varfrit dhe për të mbështetur bizneset 
e vogla. Emri i tij është Jose Mujica dhe është presi-
dent i Uruguait. Mujica është quajtur presidenti më i 
varfër në botë, i cili ka bërë një zgjedhje të ndërgjeg-
jshme për të jetuar përmes pagës shtetërore. Por në 
kënvështrimin e tij ai është presidenti më i pasur në 
botë. Në fjalët e tij ai shprehet: "Unë nuk jam i var-
fër. Njerëzit e varfër janë ata që punojnë vetëm në 
përpjekje për të mbajtur një mënyrë jetese të shtren-
jtë, dhe gjithmonë duan më shumë nga ajo që i nevo-
jitet”.  
Mujica ka folur haptazi kundër idealit perëndimor të 
rritjes së pafundme. Ai argumenton se hiper-konsumi 
është kërcënimi kryesor ndaj planetit tonë, dhe se 
rritja nuk ka nevojë të arrihet me konsumin. Që nga 
zgjedhja e tij në vitin 2009, Mujica ka përçmuar zbu-
kurime që vijnë përgjithësisht në zyrën e Presidentit, 
duke jetuar në një në shtëpi modeste të gruas së tij. 
Ai shiti rezidencën presidenciale në bregdet (dhe i 
përdori  përfitimet për të mbështetur edukimin e të 

rinjve mbi agrikulturën). Uruguai, nën drejtimin e tij 
është duke përdorur në një masë të konsiderueshme 
burimet e  rinovueshme të energjisë. Në veçanti, in-
vestimi në energjinë e erës ka qenë vazhdimisht në 
rritje dhe ka plane për ndërtimin e 21 mullinj-ve të 
rinj  me erë të cilat  do të ofrojnë 30 përqind të 
furnizimit të vendit me energji elektrike. Përtej një 
axhende liberale sociale dhe politikave progresive të 
energjisë, Mujica ka çuar kombin e vogël drejt pros-
peritetit ekonomik. Pjesa më e madhe e kësaj rritjeje 
vjen në formën e rritjes së shpenzimeve-publike e 
cila e përkthyer në terma afatgjatë është më e qën-
drueshme. Për shembull, si njerëzit e përdorin sis-
temin efektiv të transportit publik në vend që të ble-
jnë makina të reja vazhdimisht. Sigurisht, rritja eko-
nomike në Uruguai mund të jetë në kundërshtim me 
filozofinë personale të kursimit të Mujicës dhe mbe-
tet të shihet nëse filozofia e tij do të mund kulturën 
globale të konsumit. Të paktën kemi një model se si 
një president duhet të jetojë!          
                                                         Nga: Alisa Peçi 

Presidenti i Venezuelës, Jose 
Mujica, mban një qëndrim 
kritik ndaj hiperkonsumit 
amerikan e cila po kërcënon 
planetin, sipas tij. Filozofia e 
tij e zhvillimit ekonomik  
bazohet në një rritje të qën-
drueshme, miqësore me 
mjedisin. 
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Shoqata " EGNATIA ", Librazhd, Agim 
Blloshmi 
Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit 
Natyror, Shkodër - Fatbardh Sokoli 
Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit 
Natyror, Tirane - Pranvera Bekteshi 
Shoqata  “Progresi pyjor”, Tiranë - Liljana 
Shehu 
Albaforest, Tiranë - Mehmet Meta 
Qendra Eden, Tirane - Ermelinda Mahmutaj 
Klubi Ekologjik, Krujë - Muharrem Goci 
Lilium Albanicum, Librazhd- Ferit Hysa 
Masmedia dhe Mjedisi - Xhemal Mato 
Qendra Kombëtare e Lëvizjes Ambjentaliste, 
Tiranë - Haziz Marku 
Klubi Ekologjik, Elbasan - Ahmet Mehmeti 
Instituti i Studimeve të Ambjentit, Tiranë - 
Agron Deliu 
SEEP, Vlorë - Pajtim Ribaj
Laguna e Kaltër, Orikum - Skënder Mejdiaj 
Klubi Ekologjik, Librazhd - Naim Disani
Forumi për integrimin social, ekonomik e kul-
turor, Gjirokastër – Luan Pogaçi       

Milieukontakt International, Tiranë,Valbona 
Mazreku 
Shoqata “Pylli i Blertë” - Pogradec, Ruzhdi 
Hymetllari 
Shoqata e Përmakulturës, Tiranë - Edlira Mulla  
Klubi Ekologjik, Tiranë - Fatos Xhemalaj 
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 
Klubi Ekologjik, Maliq – Myzafer Gjiriti 
Shoqata “Natyra për njeriun”, Durrës – Fali 
Ndreka 
Shoqata “Adriatiku”, Vlorë – Petrit Dervishi
Shoqata “Miqtë e Thethit”, Shkodër– Dedë 
Nika 
Instituti Kombëtar për Studime  te Mjeksisë 
dhe Mjedisit “Fillonid Durrachieni” – Flamur 

Tartari 
Shoqata "PASS”, Tiranë - Majlinda Lleshi  
EPER Center, Tiranë -Elvis ÇELA  
Shoqata “Nënujsat” Ened Mato 
Shoqata “Vazhdon” Gazmend Koduzi 
Shoqata "Ekologjisti "- Durrës, Bashkim Shyle. 
Ekomjedisi, Durrës - Magdalena Cara 
Shoqata e Mbrojtjes së Peizazheve Natyrore në 
Shqipëri- Skënder Sala 
Agjensia Joniane e Mjedisit, Medias dhe Infor-
macionit, Shkëlqim Hajno, - Sarandë 
Instituti për Mirëqënie dhe Mjedis, Tiranë - Ali 
Lusha 
Fondacioni: “Instituti i Kërkimeve në Bio-
teknologji”, - Agron Lamko 
Qendra e Studimit të Burimeve Natyrore, -
Sherif Lushaj 
Instituti i Politikave Mjedisore -Edvin Pacara 
Zyra e Monitorimit Ambjental, Shkodër -
Zamir Llazani. 
ECO Partners for sustainable development  - 
Enetela Pinguli 

    GRUPIMI  “EKOLËVIZJA” 

 

Sipas një raporti të ri valët 
ekstreme të të nxehtit, 
përmbytjet dhe flakët e 
zjarrit janë duke u shtuar në 
Australi për shkak të 
ndryshimeve klimatike dhe 
pritet të përkeqësohen edhe 
më tej në të ardhmen. 
“Ndryshimet   klimatike  po 
sjellin ngjarje negative 
ekstreme përsa i përket 
njerëzve, pronave, 
komuniteteve dhe mjedisit” 
u shpreh një nga 
përfaqësuesit e Komisionit 
Klimatik Australian, Prof. 
Will Steffen. Ne jemi të 
bindur që këto ngjarje do të 

shtohen nëse ne vazhdojmë 
të emetojmë më tepër gaze 
serë nga djegia e lëndëve 
fosile.  
Kryetari i komisionit, Tim 
Flannery, tha: “Ekstremitetet 
klimatike janë regjistruar 
herë pas here por 
ndryshimet e 
menjëherëshme të  motit 
janë bërë edhe më të 
zakonshme me ndërrimin e 
klimës. Vetëm marrja e 
masave të forta për të 
ndërprerë emetimin e 
gazeve serë mund të 
stabilizojë klimën dhe  të 
zbusi ekstremitetet e motit”. 

Raporti deklaron që numri i 
ditëve të nxehta në Australi 
është dyfishuar që nga viti 
1960, dhe vera më e nxehtë 
ka qënë ajo e vitit 2012. Një 
valë e mëparshme e të 
nxehtit në Australinë jug-
lindore në vitin 2009,në 
Melburn, temperaturat në 
fund të Janarit i kapërcyen 
43˚ duke sjellur si pasojë 
980 të vdekur nga vapa, 
shifër kjo tre herë më e lartë 
se mesatarja. “Nuk ka 
dyshim se në dekadat e 
ardhshme do ketë ngjarje të 
ndryshme që do të sjellin 
rrezikun për rrethana të 
pafavorshme ndaj shëndetit 
të njeriut, bujqësisë, 
infrastruktu-rës dhe mjedisit 
në Australi”, shkruhet në 
raport. Rajonet jugë-lindore 
dhe jugë-perëndimore pritet 
që të kenë thatësirë në të 
ardhmen çka do të ndikojë 
tek të mbjellat. Në pjesën 
perëndimore të Australisë ka 
një pakësim të reshjeve prej 
15% që nga mesi i viteve 
1970. 

Përveç rrezikut të jetës së 
njeriut, raporti gjithashtu 
nënvizon kostot ekstreme 
ekonomike me ndryshimin e 
motit. Kostoja e zjarrit në 
Victoria që u quajt dhe e 
“Shtuna e Zezë” në vitin 
2009 ishte 3 miliard £, 
ndërsa përmbytjet e 
Queensland-ës në 
2010/2011 kushtuan mbi 3.5 
miliard £. 
Ngrohja globale tashmë ka 
shkaktuar rritjen e nivelit të 
detit në gjithë globin rreth 
20 cm, duke sjellur kështu 
dhe stuhi të niveleve më të 
larta se shekulli i kaluar në 
vendet bregdetare. Rritja e 
përmbytjeve ka shkaktuar 
rreziqe ekonomike, sociale 
dhe mjedisore në Australi. 
Raporti në fund të tij 
thekson pasojat e 
ndryshimeve klimatike, të 
cilat janë ngrohja, lagështira 
dhe energjia më e madhe 
atmosferike që po ndodh në 
këto 50 vitet e fundit. 

            Përshtati: Dorina Idrizi 

Ndryshimet klimatike dhe emetimet e karbonit në Australi 

                             


