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Ku po shkojmë me inceneratorët?
Gazeta e rrjetit ECIM

Qeveria kthen sytë nga impianti i djegies së
mbetjeve, nuk ka asnjë plan për të ricikluar 
Anesti Barjamemaj, Ekolëvizja

Inceneratori i Fierit i pezulluar sepse nuk është bërë asnjë konsultim me publikun. Specialisti Agron 
Lamko: Inceneratorët janë me pasoja për ekonominë dhe për mjedisin, në botë sot nuk përdorën më

A e zgjidhin problemin mjedisor 
dhe menaxhimin e mbetjeve in-
ceneratoret apo pas 5 vjetësh ato 
do te dalin jashtë përdorimit?

Mbetjet në vendin 
tonë janë një prob-
lem shumë i madh 
për mjedisin dhe 

ekonominë, pasi menaxhimi i tyre 
është ende me teknologji të vjetër 
dhe nuk ka fonde të mjaftueshme. 
Në Shqipëri mbetjet në përgjithësi 
vetëm grumbullohen në sheshe 
jashtë qytetit, vetëm 3 qytete i 
groposin në landfille. Së fundmi 
ka filluar djegia e tyre. Qeveria 
ka nisur një politikë pro incener-
atorëve duke miratuar ndërtimin 
e 4 të tillëve. Por sipas special-
istëve në vendet e zhvilluara,  nuk 
ka më ndërtime të tyre. Vendet 
e zhvilluara e kanë lënë mbrapa 
këtë politikë të menaxhimit të 
mbetjeve duke i dhënë prioritet 
reduktimit të tyre, ripërdorimit, 
riciklimit dhe vetëm në fund ato 
që ngelen mund të groposen ose 
të digjen. Pra djegia është gjë-
ja e fundit që mund të bëhet me 
mbetjet. 
Problemi mjedisor, a zgjidhet 
nga inceneratori?
Impiantet e djegieve po shto-
hen në Shqipëri dhe sipas au-
toriteteve, kjo do të zgjidh prob-
lemet mjedisore me mbetjet. Por 
sipas specialistëve inceneratorët 
dhe landfillet nuk janë zgjidhja e 
duhur në menaxhimin e mbetjeve.  
Sipas Komisionit Evropian poli-
tika e menaxhimit të integruar 
tregon që mbetjet nuk duhet të 
digjen, por në Shqipëri po ndodh 
e kundërta. Shqipëria ka mirat-
uar një kontratë më Komisionin 
Evropian në vitin 2009, ku dhe u 
hartua një strategji për menax-
himin e mbetjeve. Qeveritë për-
katëse financuan programe të reja 
për menaxhimin e mbetjeve, duke 
rikthyer shpresat për një Shqipëri 
të pastër. Por sot, qeveria ka 
porositur një strategji të re. Nga 
Evropa kanë mbërritur të tjerë 
ekspertë. Gjatë dekadës së fundit, 

Shqipëria e ka dyfishuar sasinë e 
mbetjeve. 7 për qind e tyre gro-
poset. “Rritja e mbetjeve bash-
kiake për banor në Tiranë është e 
krahasueshme, ose më e lartë, se 
qytetet e mëdha të botës”, -thuhet 
në një raport të JICA-s, Agjen-
cisë Ndërkombëtare Japoneze të 
Bashkëpunimit. Raporti i hartuar 
prej 11 ekspertësh japonezë ka 
mbërritur në Bashkinë e Tiranës 
që në 2012, por deri tani, askush 
nuk e ka zënë me dorë. Miliona 
euro të shpenzuara janë arkivuar. 
Në dhjetë vitet e fundit, sasia 
totale e mbetjeve në Europë, ka 
zbritur në 6 për qind, por në 
Shqipëri është dyfishuar. Duke 
qenë në këtë situatë alarmante me 
rritjen e prodhimit të mbetjeve, 
qeveria shqiptare ka vendosur 
që mbetjet të digjen. Për herë 
të parë, ajo aprovoi ndërtimin e 
tre inceneratorëve, fillimisht në 
qytetin e Elbasanit, më pas në 
Fier, e së fundi, muajin e shkuar, 
në Tiranë. Por ajo që për zyrtarët 
publikë është një zgjidhje, për 
ekspertët dhe grupet e interesit 
është një vendimmarrje gabuar, 
problematike. 
Strategjia kombëtare, ku janë 
inceneratorët?
Strategjia Kombëtare e Mbetjeve 
është miratuar në vitin 2011 dhe 
incenerimi, pra djegia e kontrol-
luar mbetjeve, klasifikohet në 
fund të hierarkisë së menaxhim-
it të mbetjeve, pas reduktimit, 
ripërdorimit, dhe riciklimit. 
Sipas Strategjisë, radha e inves-
timeve është në përputhje me 
hierarkinë e mbetjeve. Por në 
pamundësi për të respektuar hi-
erarkinë, zyrtarët po ndryshojnë 
strategjinë. Por ndonëse në pam-
jaftueshmëri financiare, qeveria 
sidoqoftë, shpenzoi miliona nga 
buxheti në favor të koncesioneve 
të incenerimit. Për impiantin e 
djegies e Elbasanit u shpenzuan 
rreth 22 milionë euro. Pesë mil-
ionë euro më shumë u shpenzuan 
për inceneratorin e Fierit, rreth 
50 milionë së bashku. Këto janë 
fonde publike, pra i paguan pub-
liku. Por asnjë konsultim apo 

transparencë me publikun s’ka 
patur për këtë politikë ndaj mbet-
jeve dhe për dhënien e koncesion-
eve.  Qeveria po kërkon të hartojë 
një strategji të re, pasi vendimet 
janë marrë. 
Eksperti i GIZ
Drejtuesi i projektit të menaxhim-
it të mbetjeve të GIZ-it, Her-
mann J. Glumm, në një intervistë 
të mëparshme për exit.al është 
shprehur se: “Qeveria duhet të na 
thotë se çfarë kërkon të bëjë”. Më 
tej ai vazhdon: “Direktiva evro-
piane është e qartë. Ajo mbështet 
ndarjen në burim dhe kryerjen e 
programeve të riciklimit”. “In-
cenerimi zbatohet prej shteteve 
të industrializuara, qeveritë e të 
cilave kanë kapacitete të larta 
kontrolluese dhe aftësi të trajtim-
it të mbetjeve”. Por mungesa e një 
platforme zbatimi dhe neglizhen-
ca në menaxhimin e mbetjeve 
solli dështimin e këtyre objek-
tivave. Shqipëria e humbi bete-
jën me riciklimin dhe qeveria ka 
vendosur që ti djegë.
Riciklimi në botë
Sipas të dhënave të publikuara 

prej Forumit për Bashkëpunimin 
Ekonomik dhe Zhvillimin, Gjer-
mania riciklon 65 për qind të 
mbetjeve në vitin 2013, përpara 
se t’i dërgonte ato nëpër incenera-
torë. Në Gjermani, për çdo mate-
rial plastik apo shishe plastike të 
ricikluar ju mund të fitoni njëzet 
e pesë deri dhe shtatë cent respek-
tivisht. Gjatë riciklimit të një pro-
dukti të vjetër për të ndërtuar një 

Incenearorët janë me pasoja 
për ekonominë dhe për mje-
disin dhe në botë sot nuk 
përdorën më. Edhe pse te-
knologjia është përmirësuar, 
sërish dëmet janë të pran-
ishme. E mira e incenera-
torëve është vetëm kur futen 
teknologji shumë të larta 
dhe djegia në temperatura 
të larta dhe me rendiment të 
mirë në prodhimin e en-
ergjisë. Sipas tij plehrat nuk 
janë mbetje për tu groposur 
dhe as për tu djegur, djegia 

Agron Lamko: Mbetjet nuk duhet 
të digjen, duhet të riciklohen

e tyre është gjëja e fundit 
që mund të bëhet. Mbetjet 
duhet që të riciklohen dhe 
kjo fillon që nga ndarja në 
burim. 



Gazeta e rrjetit ECIM

Raporti  i Agjencisë Evropiane të Mjedisit

të ri, ne përdorim vetëm gjysmën 
e energjisë së nevojshme, ndërsa 
pas djegies së produktit të vjetër 
në incenerator, kostoja del 2 herë 
me e madhe. Studimi provon 
se falë riciklimit, emetohen në 
atmosferë vetëm 39 për qind të 
gazrave “serrë”, nëse nuk e prod-
hojmë produktin nga e para. Pra, 
riciklimi e ul ngrohjen globale 
me 39 për qind.
Kompania Fier
Në shtator të 2016, Integrated 
Technology Service Sh.p.k. dhe 
Energy 2 srl (një kompani e reg-
jistruar në Itali) fituan të drejtën 
për ndërtimin e inceneratorit të 
Fierit. Më pas, ato ia transferuan 
këto të drejta një tjetër kompa-
nie, të sapo themeluar: Integrat-
ed Technology waste Treatment 
Fier sh.p.k. 
Dy kompani një adresë
Dhënia me koncesion për ndër-
timin e incineratorëve në Elbasan 
e Fier nuk është gjë tjetër veçse 
një aferë korruptive e cila rën-
don xhepat e qytetarëve. Pa-
varësisht se me administratorë 
të ndryshëm, si Albtek Energy 
( koncesionari i Elbasanit) ash-
tu edhe Integrated Technology 
waste treatement Fier (fituesi i 
tenderit të Fierit) sipas Qendrës 
Kombëtare të Biznesit kanë të 
njëjtën adresë – Sky Tower, kati 
13. Edhe adresa dytësore e reg-
jistruar në QKB është e njëjtë  
Elbasan, nënstacioni elektrik. Të 
dyja kompanitë kanë një kapital 

fillestar 100.000 Lekë, ndërkohë 
që do ndërtojnë impiante me një 
vlerë prej respektivisht 22 dhe 28 
milion.

Qyteti i Fierit është një 
nga qytetet e prekura 
nga ndërtimi i incener-
atorit. Për këtë zonë ka 

një projekt i cili është gati për 
zbatim, por ende nuk ka filluar.  
Protesta të shumta dhe reagime 
qytetare, kanë bërë që projekti 
të ndaloj. Duke kërkuar fak-
tet për ndërtimin e impiantit 
të djegies së mbetjeve, zbu-
luam që ka disa pa rregullsi 
dhe shkelje ligjore. Në doku-
mentacionet që kemi shqyr-
tuar dhe duke e krahasuar me 
kuadrin ligjor, rezulton se ky 
incenerator ka mbetur pezull 
pasi problemet kanë qenë të 
shumta. 
Për inceneratorin e Fierit 
rezulton se:
Nuk janë bërë tre konsultime 
me publikun dhe publiku ka 
kundërshtuar në të dyja vend-
ndodhjet që janë miratuar 
për ndërtim. Edhe pse te-
knologjia mund te jetë e mirë, 
njerëzit nuk janë të bindur 
për këtë gjë se nuk është bërë 
informimi dhe pjesëmarrja 
e tyre në vendimmarrje. Nuk 
ka një Vendim të Këshillit të 
Ministrave për vendndodhjen 
e saktë të këtij inceneratori.
Nëse shikon raportin teknik 
të këtij impianti, problema-

Problematika me inceneratorin në Fier
tika mjedisore është shqetë-
suese pasi kompania fituese 
nuk reflekton emetimet e 
mundshme që do të bëj ky 
incenerator, por jep emetimet 
standarde që njihen nga di-
rektiva  2017 e Bashkimit 
Europian. Dhe nuk jep eme-
timet e pritshme të gazrave që 
do të jap inceneratori në Fier, 
dhe kjo shkakton dyshim dhe  
pasiguri tek njerëzit. 
Nuk ka një vendim të thellu-
ar të ndikimit në mjedis, për 
këtë incenerator. VNM është 
bërë jashtë afateve kohore, 
është bërë brenda dy javëve!!! 
Ndikimi në mjedis duhet që 
të ketë në brendësi dhe men-
dimin e publikut, konsulti-
min që është bërë me të, gjë 
që për këtë incenerator nuk 
është. 

Cilësia e ajrit në Evropë është përmirësuar, por Shqipëria ende nuk ka përmirësime
Politikat e cilësisë së ajrit kanë ofru-
ar shumë përmirësime. Emetimet e 
reduktuara kanë përmirësuar cilësinë 
e ajrit në Evropë dhe për një numër 
të ndotësve, tejkalimet e standardeve 
evropiane janë të rralla. Megjithatë, 
vazhdojnë të mbeten sfida të mëdha 
dhe ndikime të konsiderueshme në 
shëndetin e njeriut dhe në mjedis. 
Ndotja e ajrit vazhdon të ketë ndikime 
në shëndetin e popullsisë evropiane, 
veçanërisht në zonat urbane. Gjithash-
tu ka ndikime të konsiderueshme 
ekonomike, shkurtimin e jetëve, 
rritjen e shpenzimeve mjekësore dhe 
reduktimin e produktivitetit përmes 
ditëve të humbura të punës, në të 
gjithë ekonominë. Ndotësit më seriozë 
të Evropës në drejtim të dëmtimit të 
shëndetit të njeriut janë PM, NO2 dhe 
O3. Prandaj cilësia e ajrit dhe ndry-
shimet klimatike duhet të trajtohen së 
bashku duke përdorur politikat dhe 
masat që janë zhvilluar përmes një 
qasjeje të integruar. Këto politika të 
integruara do të shmangnin reagimet 
negative të klimës mbi cilësinë e ajrit, 
ose anasjelltas. Shembujt janë ndikime 
negative që subvencionimi i mak-
inave me naftë dhe rritja e përdorimit 

të djegies së biomasës pa kontroll të 
shkarkimeve adekuate kanë në cilësinë 
e ajrit. Kuadri i politikës së ajrit të 
pastër të BE vendos standardet e cilë-
sisë së ajrit në BE, zbaton ndërkom-
bëtarisht detyrimet e BE-së në fushën 
e ndotjes së ajrit dhe integrohen kërke-
sat e mbrojtjes së mjedisit në sektorët 
produktivë të tjerë.
Treguesit 
Përmbushja më ambicioze e reduktimit 
të emetimeve, e rënë dakord për vitin 
2030 është projektuar, në përputhje me 
Paketat Politike të Ajrit të Pastër, për 
të zvogëluar ndikimet shëndetësore 
të ndotjes së ajrit krahasuar me vitin 
2005. Më tej, Direktiva kërkon që 
Shtetet Anëtare të hartojnë Programet 
Kombëtare të Ndotjes së Ajrit që duhet 

të kontribuojnë në zbatimin e suk-
sesshëm në planet e cilësisë së ajrit, të 
vendosura në Direktivat e Cilësisë së 
Ajrit të BE-së. Nivelet më të larta të 
CO gjenden në zonat urbane, zakon-
isht gjatë orëve të pikut, ose në drejtim 
të kundërt nga burimet e emetimeve 
industriale të mëdha. 
Shqipëria
Nga 776 stacione operative me 
më shumë se 75% të të dhënave të 
vlefshme, në 36 vendet anëtare të 
Agjencisë Evropiane të Mjedisit dhe 
ato bashkëpunuese, vetëm katër sta-
cione, një stacion sfondi periferik në 
Shqipëri dhe tre stacione të sfondit 
urban në Gjermani, Mali i Zi dhe 
Serbi, përqendrimet e regjistruara 
janë mbi kufirin e vlerës së CO dhe 
vlerën e OBSH-së në 2015. 



Lumi Erzen, “landfilli” i fshatrave dhe restoranteve
Mentor Kikia, Forumi Mendimit të Lirë

Gazeta e rrjetit ECIM
Ndotja 

Nëse nisesh për të kaluar një fund-
javë apo disa orë në fshatin Arbanë 
të Tiranës, prezantohesh me pamje 
aspak miqësore e mikpritëse pranë 
lumit Erzen. Restorantet apo bizne-
set e shumta private që janë ndër-
tuar përgjatë rrjedhës së këtij lumi, 
zgjedhin rrugën më të shkurtër 
për të hedhur të gjitha mbeturinat 
që prodhojnë në aktivitetin e tyre. 
Qeset plastike, kutitë e boshatisu-
ra, bidona e kanaçe, e madje edhe 
produktet e tjera ushqimore që nuk 
konsumohen, janë pjesë e peizazhit 

përgjatë bregut të lumit.  Vetë 
qytetarët, apo banorët e zonës, që 
jetojnë në fshatin Arbanë shprehin 
shqetësim nga aroma e rëndë që 
prodhohet nga dekompozimi në 
natyrë i këtyre mbeturinave. Ndërsa 
situata është edhe më shqetësuese 
për ata që kanë tokat bujqësore 
pranë lumit, që tashmë nuk kanë 
asnjë furnizim prej tij. Por ndotje 
të madhe kanë pësuar edhe ujërat e 
vetë lumit, duke e bërë atë gjithnjë 
e më pak të përdoret për qëllime të 
tjera, në shërbim të banorëve. 

Përgatiti: Milieukontakt, Shqipëri

Përgjatë 10 viteve të fundit 
mjedisi urban është përkeqësuar

Në kuadër të projektit “In-
formim-Komunikimi mbi 
politikat mjedisore për 
zhvillim të qëndrueshëm”, 

mbështetur nga programi SENiOR–II, 
Milieukontakt Shqipëri në bashkëpun-
im me organizatat e rrjetit ECIM kanë 
realizuar “Anketimin mbi problematikat 
mjedisore” me qëllim kryesor vlerësimin 
e situatës së politikave dhe shërbimeve 
mjedisore nga komuniteti, në njësitë ven-
dore të përzgjedhura. Nëpërmjet anal-
izës së rezultateve të dala nga anketimi, 
studimi paraqet një vlerësim të nivelit 
aktual të problematikave mjedisore, 
identifikohen fushat për ndërhyrje sipas 
prioriteteve, nevojave dhe shpërndarjes 
territoriale. Më tej, rezultatet e anketës 
do t’i paraqiten bashkive përkatëse, duke 
kërkuar adresimin e problematikave, 
por edhe  duke ofruar ndihmën dhe 
ekspertizën e organizatave të grupimit në 
ndërgjegjësimin e publikut dhe aktorëve 
të tjerë si dhe në zgjidhjen e problemeve 
lokale. Anketimi i siguron organizmave 
publike dhe private, lokale dhe kom-
bëtare, të dhëna dhe elemente të rëndë-
sishme për rekomandime në hartim 
politikash, ndërhyrjesh, si dhe shërben 
si orientues në proçesin e hartimit apo 
rishikimit të projekteve në funksion të 
nevojave aktuale praktike dhe zhvillimit 
të qëndrueshëm. Nga pikëpamja metod-
ologjike, studimi i kryer përgjatë muajve 
korrik-gusht të vitit 2017, ka synuar 
përcaktimin e saktë të bazës së hulum-
timit, parametrat matës, si dhe përfun-
dimet e alternativave të përgjigjeve të 
qytetarëve të 7 qyteteve Sarandë, Përmet, 
Librazhd, Gramsh, Lezhë, Elbasan dhe 
Krujë. Nga vlerësimi i pyetësorëve të stu-
dimit del qartë se mjedisi urban këta 10 
vitet e fundit është përkeqësuar në nivel 
kombëtar. Menaxhimi i tij, mbetet një 
çështje shumë e rëndësishme në çështjet 

më prioritare si: uji i pijshëm, ajri dhe 
menaxhimi i mbetjeve. Nga të dhënat e 
analizës së studimit gjendja shfaqet mjaft 
e rënduar në:
Ujin e pijshëm në Sarandë dhe Gramsh
Edhe pse në fillim të vitit janë njoftuar 
ndërhyrjet në sistemin e ujësjellësit për 
Sarandën me një mbulim deri në 65% 
të territorit gjatë 18 orëve në ditë, edhe 
këtë verë situata e ujit të pijshëm ka qenë 
shumë problematike, pasi infrastruktura 
nuk e lejon rritjen e këtij furnizimi. Një-
kohësisht infrastruktura e dobët ndikon 
dhe në cilësinë e ujit të pijshëm për qyte-
tin turistik të Sarandës. Bashkitë për këto 
dy qytete duhet të ndërmarrin projekte 
dhe investime në fushën e përmirësimit 
të infrastrukturës së ujit të pijshëm, kana-
lizimet e ndryshme apo ujërat e zeza. 
Ajri në Elbasan, Krujë dhe Lezhë 
Bashkitë duhet të vazhdojnë përpjekjet 
për monitorimin e cilësisë së ajrit dhe 
sidomos të atyre bizneseve industriale 
që shkaktojnë ndotje përtej normave të 
lejuara, si rezultat edhe i mospërdorim-
it të filtrave apo të teknologjisë më të 
avancuar. Inspektorët e mjedisit në këto 
bashki duhet të ndjekin nga afër raportet 
e vetë monitorimit për shkarkimet në 
ajër, tokë dhe ujë. Për këtë duhet edhe 
një bashkëpunim më i mirë me Dre-
jtoritë Rajonale të Mjedisit dhe Inspek-
toratin e Mjedisit. Për Krujën duhet të 
mbyllen guroret apo aktivitetet karrierë 
që janë shumë pranë zonave të banuara. 
Lezha gjithashtu paraqitet potencialisht 
e ndotur dhe problematike nga prania e 
grimcave të pluhurit. 
Zhurmat në Elbasan, Lezhë dhe Sarandë
Këto qytete kanë shtim të zhurmave jo 
vetëm ditën por edhe natën, si rezultat 
i transportit të rënduar. Kjo del e qartë 
dhe në raportet e gjendjes së mjedisit 
hartuar nga AKM-ja, ku ka një shtim 
mbi 4.5% krahasuar edhe me normat e 
OBSH-së. Ndaj nevojitet rregullimi i in-

frastrukturës jo vetëm brenda qendrave të 
qyteteve por edhe jashtë tyre (unazat për-
reth qytetase), shtimi i rrugëve pedonale 
apo qarkullimi me orare të kufizuara dhe 
shtimi i hapësirave të gjelbra. Një masë 
tjetër e rëndësishme është dhe eliminimi 
i zhurmave nga lokalet gjatë sezonit të 
verës në qytetin e Lezhës dhe Sarandës.
Mbetjet urbane në 6 qytetet 
Të gjitha qytetet paraqiten me një niv-
el të ulët të menaxhimit të mbetjeve 
urbane. Pavarësisht se Lezha ka patur 
plan menaxhimi të mbetjeve, përsëri 
situata është e pakënaqshme dhe ini-
ciativat e ndarjes në burim të mbetjeve 
kanë mbetur në letër. Përmeti, Gramshi, 
Librazhdi e Kruja nuk ka ende një plan 
menaxhimi, kanë vend depozitime të 
cilat nuk plotësojnë kushtet e duhura 
inxhinierike për mbrojtjen e mjedisit dhe 
janë subjekt i zjarreve të shpeshta. Gazrat 
e tymrat që çlirohen prej tyre, jo vetëm 
ndotin ajrin, por helmojnë edhe tokën si 
dhe ujërat mbi e nëntokësore që rrjedhin 
pranë këtyre vend-depozitimeve. Përveç 
punës për ndërgjegjësimin e banorëve 
për reduktimin e mbetjeve dhe nxitjen e 
riciklimit, bashkitë mund të marrin masa 
për përmirësimin e kushteve në vend- 
depozitimet aktuale (sistemim, mbulim 
të herëpashershëm të mbetjeve për të 
shmangur djegien) si dhe të nxisin mini-
mizimin e përdorimit të qeseve plastike. 
Hapësirat e gjelbra në Sarandë e Elbasan 
Hapësirat e gjelbra janë të kufizuara 
dhe poshtë normave apo standardeve të 

BE-së dhe kur ato etiketohen si të tilla 
nuk ofrojnë infrastrukturë të mirë. Për 
këtë bashkitë përkatëse duhet të puno-
jnë më shumë për shtimin e hapësirave 
shlodhëse për të moshuarit dhe fëmijët 
si në zonat e brendshme (nëpër lagje) 
por edhe të kurorave të gjelbra të qytetit, 
duke ruajtur dhe mbrojtur pyjet. Saranda 
duke qenë dhe një qytet me turizëm të 
zhvilluar përgjatë pjesës më të madhe 
të vitit duhet të investojë në krijimin e 
një brezi të gjelbër, i cili do të shërbejë 
si frenues i shpërhapjes urbane, do të 
rrisë cilësinë mjedisore dhe hapësirat e 
gjelbra. Mbjelljet me pemë apo fidanë 
do të zbusin mjaft fenomenin e faqeve të 
zhveshura në hyrje të qytetit, por edhe 
përgjatë bregut
Ndryshimet klimatike, Lezha dhe Përmeti
Të dy këto qytete janë ndër më të preku-
rit nga katastrofat e ndryshme natyrore 
për shkak të vërshimeve të lumenjve. 
Situata të tilla janë përsëritur më shpesh 
në Lezhë. Banorët e  këtij qyteti kërkojnë 
të informohen më shumë si edhe të përf-
shihen në raste të katastrofave mjedisore. 
Shumë e rëndësishme për të gjitha qytet-
et mbetet ndërgjegjësimi për pasojat nga 
ndryshimet klimatike, të cilat janë edhe 
më të ndjeshme në zonat në zhvillim, 
apo ku edhe politika nuk bën investimet 
e duhura. Bashkitë nga ana e tyre duhet 
të forcojnë sistemin e paralajmërimit dhe 
të Emergjencave Civile, duke kërkuar 
edhe ndihmën e bizneseve vendase në 
kuadër të përgjegjshmërisë sociale. 
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Përmbytjet e lumenjve problemi kryesor, por 
përballimi i situatës është problemi më i madh

Përshtati në shqip: Klara Leka, EKOLËVIZJA

Lumenjtë gjithmonë kanë 
përmbytur dhe njerëzit gjith-
monë kanë tentuar të menax-
hojnë lumenjtë. Qytetërimet e 

lashta të Mesopotamisë dhe Egjiptit do 
të ndërtonin diga për të mbajtur ujërat 
pas përmbytjes. Mjeshtërit vendas në 
të gjithë botën kanë krijuar metoda 
të zgjuara për të bashkëvepruar me 
lumenjtë për të rritur furnizimin me 
ushqim. Me kalimin e kohës, njerëzit 
kanë modernizuar inxhinierinë e tyre 
dhe në vende kanë ndërtuar struk-
tura të mëdha për të kontrolluar 
dhe rregulluar rrjedhën e lumenjve. 
Ne nuk duhet të shikojmë më tej se 
zhvillimet e fundit në Kinë. Qëllimi i 
Projektit të Transferimit të Ujit Jug-
Veri të Kinës është i panevojshëm për 
arritjen e jashtëzakonshme të Digës 
së III-të. Sidoqoftë, projektet kryesore 
me shumë qëllime të digave në vendet 
e zhvilluara tani janë pothuajse tërë-
sisht pjesë e strategjive të zhvillimit të 
vendeve në zhvillim, me Indinë dhe 
Kinën që kryesojnë rrugën. Në Evropë 
dhe SHBA skemat e menaxhimit të 
lumit në shkallë të gjerë kanë pasur 
sukses të përzier dhe në shumë raste 
projektet e menaxhimit të lumit po 
kthehen në qasje më të buta në real-
izimin se sistemi natyror i lumenjve 
dhe ujëmbledhësit kanë shumë për të 
ofruar. Menaxhimi i lumenjve mund 
të ndahet në inxhinieri të rëndë dhe të 
butë. Në të dyja rastet ata përpiqen të 
zvogëlojnë ose rregullojnë shkarkimin 
në lumë. Inxhinieria e rëndë është e 
shtrenjtë dhe tenton të ketë një ndikim 
të madh në lumin, ekologjinë naty-
rore dhe hidrologjinë. Qasjet më të 
buta priren të jenë ekologjikisht më të 
ndjeshme.

Shkaqet e Përmbytjeve
Përmbytjet janë një proces natyror i 
lumenjve në përgjigje të ndryshimeve 
në input-et e basenit të kullimit. Ato 
janë një karakteristikë thelbësore 
e peizazhit dhe janë themelore për 
zhvillimin e fushave të përmbytjeve, 
ligatinave dhe shumë karakteristi-
kave të lumenjve. Prandaj, përmbytjet 
dërrmuese janë shkaktuar nga mje-
disi fizik. Ndërveprimi mes gjendjes 
atmosferike, madhësisë së pellgut 
të kullimit, formës, gjeologjisë dhe 
vegjetacionit, si dhe gjeometria e 
kanalit ndryshon me kalimin e kohës 
dhe hapësirës. Si rezultat, përmbytjet 
ndryshojnë në madhësi dhe frekuencë. 
Ndërveprimi njerëzor, ndërhyrja dhe 
menaxhimi i pellgut të kullimit dhe 
kanalit të lumit gjithashtu kanë një rol 
ndikues. Digat në shkallë të madhe 
mund të kontrollojnë shkarkimet dhe 
të parandalojnë përmbytjet. Sidoqoftë, 
si në dështimin e digës Banvaio Re-
sevoir, në Kinë, 1975, ku vdiqën mbi 
171.000 njerëz dhe 11 milion humbën 
shtëpitë e tyre, njerëzit mund të jenë 
shkaku i drejtpërdrejtë i përmbytjeve. 
Me rritjen e popullsisë dhe presionit 
ndaj burimeve natyrore, njerëzit kanë 
një ndikim gjithnjë e më të rëndë-
sishëm në pellgun e kullimit. Në 
shumë raste, ndikimi i njeriut po shton 
ose përkeqëson si frekuencën ashtu 
edhe madhësinë e përmbytjeve.
Shkaqet fizike të përmbytjeve
Shkaku më i rëndësishëm fizik i përm-
bytjeve ka të bëjë me ndërveprimin 
mes reshjeve dhe reagimit të basenit të 
kullimit. Kapaciteti i një lumi për t’u 
përballur me input-et bëhet i tensio-
nuar gjatë periudhave të zgjatura të 
reshjeve (kushtet e mëparshme) dhe 
ngjarjeve ekstreme të reshjeve afat-

shkurtra. p.sh. Seathwaite, Cumbria, 
2009, kur 495 mm shi, ekuivalenti i 
disa muajve të reshjeve ra në vetëm 
një periudhë 4 ditore. Në rastin e 
mëparshëm, tokat bëhen të ngopura 
dhe uji del në sipërfaqe. Si rezultat, 
uji nuk mund të kulloj dhe sipërfaqja 
e rrjedhjes ndodh. Për këtë të fundit, 
reshjet ekstreme çojnë në grumbullim-
in dhe daljen e rrjedhjes në sipërfaqe. 
Gjithashtu natyra e pellgut të kullimit 
dhe kapaciteti i magazinimit është 
faktor thelbësor. Pjerrësia e njëanshme 
ose shkëmbi i papërshkueshëm dhe i 
hollë, të gjitha përshpejtojnë rrjedhjen 
e sipërfaqes, e cila në kthim shpie në 
shkarkime më të larta dhe kohë më 
të shkurtër. Mbulesa e bimësisë ka 
një rol të rëndësishëm për të luajtur. 
Bimësia e dendur pyjore mbulon mbi 
40% të input-eve të reshjeve. Thurja 
e rrënjëve thith më tej ujin. Mbulesa 
pyjore thith ujin. Si rezultat, rrjedhja 
sipërfaqësore minimizohet dhe nxitet 
kullimi i thellë. Basenet e dendu-
ra të kullimit reduktojnë në mënyrë 
drastike shkallën dhe shpeshtësinë e 
përmbytjeve.
Shkaqet njerëzore të përmbytjeve
Shkaqet njerëzore të përmbytjeve 
janë rezultat i rritjes së presionit 
të popullsisë. Njerëzit ndikojnë në 
ndërveprimin midis reshjeve dhe 
reagimit të basenit të kullimit përmes 
shpyllëzimit, si rezultat i zhvillimit 
bujqësor, kullimit të përmbytjeve, 
urbanizimit dhe menaxhimit të kana-
leve. Shpyllëzimi zvogëlon ndërprerjen 
dhe thithjen e ujit nga bimët duke 
rezultuar në sasi të larta. Si rezultat 
arrin më shumë ujë në lumin më të 
shpejtë. Përveç kësaj, shpyllëzimi 
ekspozon tokën në shkallën më të 
lartë të erozionit dhe kullimit të 

lëndëve ushqyese, gjë që rrit shkallën 
e erozionit të mëtejshëm të dheut. 
Erozioni i tokës çon në sedimentimin 
e kanalit, i cili zvogëlon kapacitetin 
dhe efikasitetin e lumit, duke rritur 
mundësinë e përmbytjeve. Për shem-
bull, shpyllëzimi në Nepal dhe Tibet 
është i njohur për rritjen e frekuencës 
dhe madhësisë së përmbytjeve në 
Bangladesh. Kullimi i përmbytjeve, 
sidomos në vendet më të zhvilluara, 
ka krijuar hapësirë   për sistemet mod-
erne bujqësore dhe infrastrukturën 
urbane. Duke vepruar kështu, është 
humbur kapaciteti i ruajtjes natyrore 
të fushës së përmbytjeve dhe ligatinave 
që mbështesin. Uji thjesht nuk ka ku 
të shkoj tjetër. Ndikimet e përmbyt-
jeve po përkeqësohen edhe nga vetë 
fakti se vendbanimet janë ndërtuar 
në zonën e përmbytjeve. Urbanizimi, 
i cili çon në zgjerimin e sipërfaqes së 
ndërtuar dhe të papërshkueshme, të 
tilla si: rrugë, parkingje dhe dyqane 
rrit edhe normat e largimit. Hartimi i 
infrastrukturës së zgjidhjes është që të 
transferohet uji sa më shpejt të jetë e 
mundur në lumë. Kjo arrihet përmes 
ndërtimit të projekteve, kullimit dhe 
infrastrukturës nën sipërfaqësore. 
Rëndësia e lëvizshmërisë dhe makina 
e zgjeron më tej shtrirjen e sipërfaqeve 
të padepërtueshme përmes humbjes së 
vazhdueshme të gjelbërimit në favor 
të rrugëve të shtruara, për shkak të 
numrit në rritje të makinave në famil-
je. Përveç kësaj, kapaciteti i lumenjve 
shpesh reduktohet në pjesët lokale të 
lumit, në zonat urbane. Në vendet më 
pak të zhvilluara, presioni i popullsisë 
çon në rritje të bujqësisë dhe urban-
izimit, të cilat rrisin më tej normat e 
erozionit të tokës dhe sedimentimin. 
Në disa raste, kullimi i dobët mund të 
përkeqësojë përmbytjet dhe në ven-
det ku lumi është ridrejtuar dhe gjatë 
ngjarjeve ekstreme lumi thjesht merr 
rrugën e vet, pavarësisht se çfarë rruge 
ka zgjedhur. Së fundi, menaxhimi i 
kanaleve të lumenjve ka ndikim në 
përmbytjet. Në shumicën e rasteve me-
naxhimi i përmbytjeve, siç është ndër-
timi i digave dhe kanalizimi, zvogëlon 
frekuencën e përmbytjeve. Megjithatë, 
qëllimi kryesor i menaxhimit të 
përmbytjeve është rritja e kapacitetit, 
shkarkimi sa më i shpejt dhe zgjidhje 
efikase. Pasoja e pashmangshme është 
shkarkimi më i madh dhe niveli i 
përmbytjeve në drejtim të rrymës.

Burimi i informacionit: http://
thebritishgeographer.weebly.com/
floods-and-river-management.html
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P roblematikat e eviden-
tuara në Bashkinë Vlorë 
kanë qenë në fokus të 
organizatave të rrjetit 

ECIM me përfaqësues të këtij in-
stitucioni. Menaxhimi i mbetjeve, 
ujërat e zeza dhe ndotja e ajrit ishin 
tre nga problematikat që u disku-
tuan në këtë takim. Përveç këtyre 
problemeve të evidentuara më parë 
nga organizatat në takim u disku-
tua çështja e buxhetit të vitit 2018, 
ku u kërkua pjesëmarrja në të. 
Në takim nga Bashkia Vlorë mori 
pjesë nën kryetari z. Adrian Mus-
ta, i cili deklaroi se së shpejti do të 
nis konsultimi publik i buxhetit të 
vitit të ardhshëm. Por nga z. Xhe-
mal Mato, drejtues i Ekolëvizjes, 
u kërkua që në takime të merrnin 
pjesë dhe përfaqësues të organi-
zatave, për të shprehur kërkesat e 
tyre. Nga bashkia u premtua që do 
të ketë njoftime dhe pjesëmarrje të 
të gjithë grupeve të interesit, por 
nuk premtonte nëse do t’i dëgjonte 
sugjerimet e tyre apo jo. 
Problemi me mbetjet
Nëse ka një problematikë qyteti i 
Vlorës dhe e gjithë Shqipëria është 
menaxhimi i mbetjeve. Në Bash-
kinë Vlorë ky problem është shumë 
i pranishëm dhe u pranua nga nën 
kryetari i bashkisë. Sipas tij mbetjet 
dhe menaxhimi i tyre janë shumë 
problem, por po shihet mundësia 
e ndërtimit të një landfilli modern 
në Sherishtë. Sipas tij mbetet vetëm 
financimi, pasi të gjithë doku-
mentacionet janë gati. Z. Musta tha 
se tani me vendgrumbullimin që ka 

Organizatat mjedisore “ECIM” kërkojnë të 
kenë vendimmarrje në buxhetin e bashkisë 
Anesti Barjamemaj,  EKOLËVIZJA

Takimi në Vlorë

Vlora, problemet janë të shumta. 
Nga organizatat e rrjetit ECIM, u 
pyet nëse bashkia ka ndonjë projekt 
për ndarjen e  mbetjeve në burim. 
Sipas Ardian Mustës ende nuk  ka 
një projekt konkret, por po shihet 
mundësia  edhe pse duhet një punë 
e madhe për ndërgjegjësimin e pub-
likut. Po ashtu sipas nën kryetarit të 
bashkisë nuk mund të bëhet ndarja 
në burim, kur nuk ka vendgrumbul-
lim modern. Prandaj për këtë është 
miratuar projekti 12 milion euro. 
Ujërat e zeza
Një tjetër problem që është eviden-
tuar këtë verë në Vlorë ishin dhe 
derdhja e ujërave të zeza në det. 
Sipas vëzhgimeve dhe monitorimit 
janë evidentuar 10 deri në 12 kanale 
të cilat derdhin ujëra të zeza. Kjo gjë 
ka qenë një problem shumë mad-

hor për turistët, pasi ndotja në det 
ka qenë e madhe. Por nga bashkia 
u premtua se projekti për menax-
himin e ujërave të zeza është drejt 
përfundimit dhe çdo kanal në det  
do të mbyllet. Kjo gjë është premtu-
ar për sezonin e ardhshëm turistik. 
Sipas Ardian Mustës, në vitin e 
ardhshëm falë projektit 18 milion 
euro, nuk do  të ketë më derdhje të 
ujërave të zeza në det si në zonën e 
Vlorës së vjetër dhe në ndërtimet e 
reja që janë në kodrat jashtë qytetit. 
Nga nën kryetari i bashkisë, u tha 
se në muajt e fundit ka nisur punën 
task forca për bllokimin e daljeve 
të ujërave të zeza nga rrjeti kryesor. 
Nga organizatat u kërkua seriozitet 
në këto premtime dhe u premtua 
bashkëpunim që problematikat mje-
disore në këtë qytet të marrin fund. 

Sipas Ardian Mustës ende nuk  ka një projekt konkret, por po shihet 
mundësia edhe pse duhet punë e madhe për ndërgjegjësimin e publikut

“Nga bashkia u premtua 
se projekti për menax-
himin e ujërave të zeza 
është drejt përfundimit 
dhe çdo kanal në det  do 
të mbyllet. Kjo gjë është 
premtuar për sezonin e 
ardhshëm turistik. Sipas 
Ardian Mustës, në vitin 
e ardhshëm falë projek-
tit 18 milion euro, nuk 
do  të ketë më derdhje të 
ujërave të zeza në det”


