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Ndryshimet klimatike 
Gazeta e rrjetit ECIM

Temperaturat në muajin gusht 4.8 gradë 
mbi normën, u dogjën 35677 ha tokë

Anesti Barjamemaj, Ekolëvizja

Vera që kaloi ka pasur dy 
problematika shumë të 
mëdha, pasi tempera-
turat kanë qenë shumë 

të larta dhe zjarret kanë qenë të 
shumta. Në buletinin mujor nga 
Instituti i Gjeoshkencave, Energ-
jisë, Ujit dhe Mjedisit, tregohet 
e gjithë situata ku duket shumë 
alarmante mungesa e reshjeve. 
Sipas këtij buletini tregohet se 
gushti u karakterizua me tem-
peratura të larta të ajrit duke 
thyer në mjaft vendmatje rekordet 
e mëparshme historike të tem-
peraturave maksimale absolute. 
Temperaturat mesatare mujore 
të ajrit ishin në nivel rreth 3.5°C 
më të larta se norma, ndërsa në 
veçanti dallojnë vlerat maksi-
male që arritën mesatarisht deri 
në 4.8°C më të larta se mesataret 
shumëvjeçare. Reshjet si në sasi 
ashtu dhe në numër ditësh shënu-
an rënie me rreth 60%, duke thek-
suar më tej thatësirën. Kushtet 
e krijuara favorizuan zjarret në 
pyje, që shënuan një nivel të lartë 
si në numrin e tyre ashtu dhe të 
sipërfaqeve të djegura në shkallë 
vendi.
Më tej thuhet se dy javët e para të 
muajit gusht u dominuan nga një 
anticiklon, i cili solli  masa ajrore 
nga kontinenti afrikan në rajo-
nin tonë, duke sjellë një valë të 
nxehti të zgjatur dhe një situatë 
sinoptike për datën 7 gusht 2017. 
Në 2 javët e mëpasshme situata 
ishte më e paqëndrueshme, ku 
do të veçoheshin 3 fronte, të cilat 
kaluan mbi vendin tonë përafër-
sisht në datat: 13, 21 dhe 29 
gusht 2017. 
Moti i muajit gusht mund të 
cilësohet si më i nxehti i shënu-
ar gjatë këtyre viteve të fun-
dit. Karakteristikat kryesore 
meteorologjike të elementëve 
të temperaturës, reshjeve, etj., 
evidentojnë një situatë mjaft të 
ndryshme nga vlerat e normës 
dhe ato që jemi mësuar të karak-

terizojnë këtë muaj. Në veçan-
ti evidentohet një nivel i lartë 
i temperaturave të ajrit në 10 
ditëshin e parë të muajit, ku vler-
at ndonëse nuk thyen rekordin 
kombëtar +43.9°C, të vrojtuar më 
18 korrik 1973 në Kuçovë, qën-
druan mbi pragje më të larta kra-
hasuar me të shkuarën e largët 

apo dhe atë të viteve të fundit. 
Temperaturat mesatare të ajrit 
në pjesën më të madhe të vend-
matjeve meteorologjike të vendit 
shënuan vlera rreth 3.5°C më të 
larta se vlerat e normës, ashtu 
sikundër kemi vijimin e periud-
hës pa reshje, që theksoi më tej 
dukurinë e thatësirës.
Reshjet atmosferike 
Pas një përpunimi dhe anal-
izimi të 52 serive me të dhëna 
të vendmatjeve meteorologjike 
për muajin gusht 2017, rezulton 
se lartësia e reshjeve ishte në 
përgjithësi nën vlerat e normës. 
Pasqyra e këtyre vlerave, eviden-
tohet nga fakti se dhe treguesi i 
numrit të ditëve me reshje mbi 
pragun 1.0 mm ishte nën vlerat e 
normës. Numri i ditëve me resh-
je shënoi një rënie gjatë muajit 
gusht 2017 duke arritur në rreth 
37% kundrejt vlerave të normës, 
ndërsa sasia e reshjeve nuk arriti 
mesatarisht më shumë se 40% të 
vlerave mesatare shumëvjeçare, 
karakteristike për këtë muaj.
Prodhimet bujqësore
Shkalla e vegjetacionit për mua-
jin gusht 2017 pësoi një rënie. 
Nga këto statistika shihen disa 
të dhëna në shkallë vendi për 
anomalitë e produktivitetit të 
vegjetacionit për të tre dhjetëdi-
torët e muajit gusht 2017. Difer-
enca e dukshme midis reshjeve të 

vrojtuara dhe atyre karakteristike 
nga pikëpamja klimatike për këtë 
muaj, theksoi më tej dukurinë e 
thatësirës.
Situata me zjarret
Në tërësi stina e verës së këtij viti 
nga pikëpamja meteorologjike u 
karakterizua me temperatura më 
të larta se norma dhe po ashtu 
më të larta se periudha e viteve të 
fundit 2012-2016. Ndonëse nga 
studime të shumta është eviden-
tuar se burimi i nisjes së zjarreve 
është ai nga veprimtaria humane, 
me ose pa qëllim, duhet thënë 
se kushtet meteorologjike janë 
ato që gjithashtu favorizojnë ose 
jo mundësinë e vetëndezjes apo 
përhapjes së zjarreve. Sipas buri-
meve të EFFIS për kontinentin ev-
ropian situata për këtë vit, deri më 
datë 31.08.2017, tregohet për një 
numër deri në 1406 zjarre, të cilat 
kanë prekur mbi 30ha vatra zjarri. 
Për vendin tonë treguesi i numrit 
të zjarreve, të cilët kanë prekur 
sipërfaqe mbi 30 ha, shënon vlerën 
184, deri më datë 31 gusht 2017. 
Gjithashtu për vendin tonë, sipër-
faqet e djegura (ato mbi 30 ha ku 
së paku 80% janë prekur nga zjar-
ri) shënojnë vlerën 36755 ha.
Të gjitha të dhënat janë marrë 
nga buletini i muajit gusht nga 
Instituti i Gjeoshkencave, Energ-
jisë, Ujit dhe Mjedisit. 

Reshjet si në sasi ashtu dhe në numër ditësh shënuan rënie me rreth 60%, 
duke theksuar më tej thatësirën. Kushtet e krijuara favorizuan zjarret në pyje

Sipas burimeve të EFFIS 
(European Forest Fire 
Information System) për 
kontinentin evropian 
situata për këtë vit, deri 
më datë 31.08.2017, treg-
ohet për një numër deri 
në 1406 zjarre, të cilat 
kanë prekur mbi 30ha 
vatra zjarri. Për vendin 
tonë treguesi i numrit 
të zjarreve, të cilët kanë 
prekur sipërfaqe mbi 30 
ha, shënon vlerën 184, 
deri më datë 31 gusht 
2017.
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Raporti  i Agjencisë Evropiane të Mjedisit

Privatizohet lumi Erzen, “99 vjet kontratë
 qiraje” për ta kthyer në nyje inertesh

Shpëtohet ariu i murrmë në Polis të Elbasanit
Agim Blloshmi, Shoqata Egnatia 

Zona e Elbasanit dhe Librazhdit 
kanë qenë zonat ku ariu kapej dhe 
mbahej në lokale për t’iu servirur 
njerëzve për efekt tregtie dhe 
biznesi. Në këto zona janë liruar 
shumë herë arinjtë nga kafazet dhe 
janë lënë të lirë. Pikërisht edhe 
gjatë kësaj jave po e njëjta situatë, 
një kurth ose lak siç thuhet në 
gjuhën e vendasve. Ariu i murrmë 
ishte bërë pre e pritës, ku prej 24 
orësh endej nën pushtetin e kavos 
e cila i kishte dëmtuar këmbën e 
djathë mbrapa. Ariu i kapur me 
lak në Polis Valë i përket llojit të 

dytë në botë, ose siç quhet ariu i 
murrmë (Ursus arctos) që kishte 
një peshë mbi 600 kilogram dhe 
sipas specialistëve është lloji i dytë 
më i madh i familjes së arinjve, 
pas ariut polar. Nga informacionet 
e marra shpesh banorët vendosin 
leqe për kafshë të egra të ndryshme 
të cilat i përdorin edhe për treg-
ti. Në leqe kanë rënë edhe lepuj, 
derra etj. Shqipëria dhe kryesisht 
zona e Librazhdit është e favorizuar 
nga klima, sipërfaqet e shumta me 
pyje, rritja e zonave të mbrojtura 
siç është Shebeniku, Sopoti, Polisi, 
Dardha, Stravaji dhe Kuturmani 
janë shtëpia e kafshëve të egra.

Shoqata together for life

Prej disa kohësh, në fshatin 
Mullet, lagja e “Bejlereve”, 
shtrati i Lumit ERZEN vazh-
don të mbushet me inerte 

nga punonjësit e një firme që operon 
aty është ndryshuar shtrati i lumit në 
mënyrë të atillë që të mos jetë më i 
përdorshëm nga asnjë njeri që mund të 
dojë të ushtrojë peshkimin apo larjen 
në lumë. Në këtë mënyrë është tjetërsu-
ar duke u përkeqësuar situata e lumit, 
nga atraktive për plazh apo peshkim, 
në një objekt të keq për mjedisin dhe 
shëndetin e njerëzve në tërësi. Shtrati i 
lumit tashmë është kthyer në parkim të 
gjithfarë lloj mbeturinash, si makina, 
makineri të ndryshme jashtë funksion-
it dhe shumëllojshmëri materialesh si 
kazane mbeturinash etj. Kuptohet që 
çdo mbeturinë e këtij lloji e vendo-
sur në shtrat lumi ndot tokën dhe për 
rrjedhojë edhe ujin e lumit, duke dhënë 

efektin e ndotjes në rrjedhën e tij e deri 
në det. Prej disa kohësh në mënyrë 
arbitrare kjo firmë vendosi “FRONTO 
GURI”, të lëvizshme, duke e afruar 
me banesat e duke ndotur me pluhura 
dhe zhurma gjithë mjedisin: kuptohet 
që dëmet shëndetësore nuk janë aq të 
shpejta, por që ndikimi i tyre në shën-
detin e banore ishte evident. Shqetësimi 
është aq i madh edhe për arsye se një 
proces i tillë pune nuk mund të kry-
het në lagje të banuar, e cila është aty 
prej dhjetëra apo qindra vitesh. Sipas 
ligjeve të shtetit shqiptar, në kuptim 
e zbatim të “Zonave Mbrojtëse San-
itare” aktiviteti “lavazh apo thyerje 
guri” mund të kryhet në distancë jo 
më të vogël se 500 metra nga zona e 
banuar. Subjekti gjithashtu, ka bërë 
ndërhyrje në “kanalin ujëmbledhës dhe 
vaditës” duke e mbuluar dhe bllokuar 
atë me qëllimin dhe synimin për të 
krijuar rrugë automjetesh për qëllimet 
e tij. Ky kanal ka qenë funksional dhe 

duhet të jetë sepse shërben gjatë gjithë 
vitit për rrjedhjen e ujërave të shirave 
për të gjithë zonën, por tashmë edhe 
për ujërat nga autostrada. Prishja e tij 
do të shkaktojë përmbytje të zonës së 
banuar. Njëkohësisht administrata e ish 
Komunës këtë kanal e kishte përcaktuar 
edhe për derdhjen e ujërave të përdorura 
nga shtëpitë ekzistuese apo edhe të reja 
që janë krijuar në këtë lagje. Kjo situatë 
është shumë alarmante, pasi ndërhyrja 
është bërë në mënyrë të paligjshme dhe 
pa njoftim të banorëve. Kjo ndërhyrje 
shumë shpejt do të krijojë shpërthimin e 
ujërave të përdorura në lagjen e banuar 
dhe ndotjen e tij.
Masakër mjedisore
Vazhdimisht është folur për ndalimin e 
shfrytëzimit të zhavorreve të lumenjve, 
por nuk është ndërmarrë asnjë veprim 
nga qeveritë, ndërkohë gjatë këtyre 27 
viteve, vetëm kanë lejuar që firma të 
ndryshme të shfrytëzojnë deri “në taban” 
lumenjtë. Kështu është vepruar në shumë 
lumenj, por ajo që i është bërë Lumit 

Erzen është një masakër e vërtetë mjedis-
ore. Natyra krijoi shtretër lumenjsh prej 
qindra mijëra vitesh, duke rrjedhur në 
qetësinë e tyre dhe pa shkaktuar asn-
jë dëm në banorët e zonave që jetonin 
përqark tyre. Ndërhyrjet “barbare” kanë 
bërë që të prishen ura, duke shfrytëzuar 
zhavorret e lumenjve, tokat përqark tyre 
të prishen e të rrëshqasin, fshatra të tëra 
të bëhen të pabanuara nga rrëshqitjet e 
dherave e kodrave. Ndërhyrjet po bëhen 
akoma më të ashpra, kur hedhin dhera 
e materiale të ndryshme në shtretër të 
lumenjve, duke “krijuar toka” në shtrat të 
lumit. Akoma më keq po ndodh kur në 
shtrat të lumenjve depozitojnë mbeturina 
gjithëfarësojesh, si makineri, automjete 
të prishura, etj, që në vetvete ndikojnë në 
ekosistemin ujor duke prishur tërësinë e 
tij dhe duke e bërë atë pa asnjë gjallesë. 
Shembulli i lumit Gjanicë është shumë 
domethënës, po kështu ndërhyrja barbare 
në lumin e Tiranës. Njëlloj po veprohet 
edhe me Lumin Erzen në gjithë gjatësinë 
e tij veçanërisht në zonat e banuara. Në 
këtë pamje do të kërkohen ndërhyrje 
gjigante për të përmirësuar situatën e 
shtretërve të lumenjve dhe asnjëherë 
ato nuk marrin pamjen e duhur. Vetëm 
nga neglizhenca administrative, dëmet 
mjedisore dhe shëndetësore janë të pal-
logaritshme, përpos që edhe shpenzimi 
ekonomik rëndon përsëri për ndërhyrjet 
që do të duhet të duhet të bëhen, për 
të riparuar çfarë është shfrytëzuar në 
mënyrë barbare. Tashmë po ndodh edhe 
ndryshe edhe me keq, kur shtrati i lumit 
kthehet në zonë industriale, që në mënyrë 
të dukshme ndot të gjithë rrjedhën e tij, 
me ndotës të ndryshëm, shumica prej 
tyre me dëme të pakthyeshme e të pallog-
aritshme për ekosistemet dhe shëndetin 
e njeriut. Duhet kuptuar që shëndeti i 
njeriut dëmtohet dy herë, herën e parë 
nga zona industriale dhe hera e dytë nga 
përdorimi i produkteve të detit të ndotura 
me materiale të ndryshme edhe kancerog-
jene që vijnë nga ujërat e lumenjve të 
ndotur. Ndërhyrjet shpesh herë bëhen pa 
kompetencë, duke krijuar “argjinatura” në 
njërën anë të lumit, me qëllimin e krijimit 
të tokave të reja dhe harrojnë anën tjetër 
të lumit, e cila do të pësojë gërryerje, 
duke krijuar mundësinë e rrëshqitjes 
së dherave, kodrave apo edhe më gjerë. 
Qeveria, e cila tashmë ka ndërmarrë 
shumë nisma të zbukurimit urban, apo 
edhe që ka ndaluar prerjen e druve dhe 
ka shtuar në mënyrë të shprehur mbjelljet 
e tyre, mendoj që është e nevojshme të 
marri masa drastike për ndalimin e kësaj 
masakre mjedisore.



Në Elbasan kërkohet shpallja e emergjencës
Mentor Kikia, Forumi Mendimit të Lirë

Gazeta e rrjetit ECIM
Ndotja 

Kompanitë industriale që 
veprojnë në zonën e ish- Met-
alurgjikut në Elbasan nuk 
përdorin Itrat pluhur thithës. 
Për këtë arsye Këshilli Bash-
kiak i këtij qyteti ka kërkuar 
shpalljen e Gjendjes së Emerg-
jencës Mjedisore në zonën 
përreth. Denoncimet e bëra 
nga banorët dhe niveli i lartë i 
ndotjes ka bërë që Bradasheshi 
të kthehet në një zonë të paba-
nuar. Këshilltarët e PD, kanë 
treguar mbi denoncimet që 

bëjnë çdo ditë qytetarët që 
jetojnë aty pranë dhe kërkuan 
një zgjidhje për situatën, sa 
nuk është ende shumë vonë. 
Ndërkohë që Bashkia, pas 
një monitorimi në terren ka 
kërkuar nga Ministria e Mje-
disit shpalljen e kësaj zone si 
zonë emergjence civile për 
ndotjen e mjedisit. 
Ky material është pjesë e një projekti 
të organizatës ‘Forumi i Mendimit 
të Lirë”, në kuadër të programit SE-
NiOR-II, zbatuar nga REC Shqipëri, 
me financimin e Ambasadës Suedeze 

Përgatiti: Milieukontakt, Shqipëri Ripërdorimi i teshave, për 
një mjedis të qëndrueshëm Prekur edhe herë të tjera si 

temë, e cila ka shumë për të 
diskutuar, mbledhja e te-
shave që në burim dhe më 

pas ripërdorimi/riciklimi duket se 
në Tiranë tashmë është bërë realitet. 
Qytetarët kanë kryer procesin e parë, 
atë të ripërdorimit, hërë për arsye 
ekonomike dhe herë të tjera si traditë 
e dhurimit të rrobave nga të afërmit. 
Ndërsa për trajtimin e mëtejshëm të 
tyre, siç është edhe riciklimi, e njohin 
specialistët apo dashamirës të mjedis-
it.  
Mbledhja e teshave apo sendeve të 
tjera, ku si lëndë bazë kanë leckën ka 
qenë një proces i vështirë dhe gati i 
pamundur për t’u realizuar për vite 
me radhë. Ka pasur nisma të vogla, të 
cilat pasi bënin mbledhjen e rrobave 
të përdorura por jo vetëm, i ndanin 
këto materiale lecke në rripa dhe 
më pas i dërgonin në destinacionin 
porositës. Kjo nismë siç edhe filloi po 
ashtu mbaroi, pasi kishte mungesë të 
lëndës së parë si edhe ishte një proçes 
i kushtueshëm. 
Sot në vitin 2017, një firmë shqip-
tare me partneritet italian realizon 
mbledhjen e teshave të përdoruara 
dhe materialeve të tjera prej lecke që 
në burim. Materiali i mbledhur do 
të ketë dy funksione; për dhurim, 
kryesisht fëmijëve jetim dhe ajo çka 
do të mbetet pas proceseve paraprake 
si seleksionimi, dezinfektimi dhe 
paketimi, më pas do të shkojë në Itali, 
ku partneri italian i firmës shqiptare 
“Galutex” do ta dërgojë në destinacio-
net pritëse për riciklim. Gjithashtu, 
materiali bazë i përftuar nga procesi 
i mbledhjes (teshat e ndryshme) pas 
negociatave apo lidhjeve të kontratave 
me gjigandë të prodhimit të mak-
inave (Fiat, Alfa Romeo apo Ferrari) 
do të ndahen në copa të vogla, ku më 
pas do dërgohen në këto kompani të 
prodhimit të makinave, të cilat do t’i 
përdorin gjatë punës së tyre të për-
ditëshme. 

Vendosja e 31 kontenierëve për 
mbledhjen e rrobave të përdorura 
është një projekt individual, bërë re-
alitet edhe me mbështetjen e Bashkisë 
së Tiranës. Znj. Galutex, e cila është 
edhe administratore e projektit të 
saponisur, tregon se kjo nismë ka fil-
luar si një projekt pilot, i përqëndruar 
kryesisht në zonën qëndrore të Ti-
ranës, ku sipas saj nëse projekti ecën 
sipas pritshmërive, ai do të shtrihet 
edhe në zonat përtej qendrës apo në 
zonat periferike të Tiranës. 
Sipas Insititutit të Statistikave në vitin 
2017 përqindja e tekstileve zë 2.9% 
- 3% të të gjithë masës së mbetjeve 
urbane te kompostueshme. Nisma 
të tilla do të ndihmojnë në uljen 
e masës së mbetjeve, si edhe do të 
zbusin ndjeshëm koston e transportit 
të këtyre mbetjeve drejt landfilleve, jo 
vetëm për Tiranën, por edhe në qytete 

të tjera të Shqipërisë. Administrator-
ja e firmës “Galutex” vazhdon të na 
tregojë plot pasion, se projektin e saj 
të ri ajo dëshiron ta promovojë edhe 
më tej, duke kryer fushata sensibi-
lizuese nëpër shkolla, insititucione 
apo edhe bashkëpunime me biznese 
të ndyshme private. Nisma të tilla 
private apo institucionale ndihmojnë 

në përmirësimin e cilësisë së mjedisit 
ku ne jetojmë, duke marrë masat e 
nevojshme për mbrojtjen dhe zhvil-
limin e qëndrueshëm të tij. A do të 
ishte efikase një nismë e tillë edhe 
për letrën apo plastikën, ku mbledhja 
e tyre që në burim do të lehtësonte 
punën e ricikluesve, si edhe do të ulte 
masën e kontenierëve të tejmbushur?

Sipas Insititutit të Statis-
tikave në vitin 2017 
përqindja e tekstileve 
zë 2.9% - 3% të të gjithë 
masës së mbetjeve ur-
bane te kompostueshme. 
Nisma e ripërdorimit të 
teshave do të ndihmoj në 
uljen e masës së mbet-
jeve, si edhe do të zbus 
ndjeshëm koston e trans-
portit të këtyre mbet-
jeve drejt landfilleve, jo 
vetëm për Tiranën, por 
edhe në qytete të tjera të 
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Magdalena Cara, Ekomjedis Durrës

Bima e ullirit është kon-
sideruar gjithnjë si mit 
dhe legjendë. Në Epir 
ose Iliri ulliri quhej, një 

Themel Natyral  për të gjitha 
kohërat. Element peizazhi, pema 
më e mirë që jep vaj të mirë, që 
lind dhe rrit njerëz të fuqishëm 
dhe bujar. Prodhimi dhe konsumi 
i vajit të ullirit po rritet në botë, e 
nxitur nga një imazh pozitiv pub-
lik. Prodhuesit kryesorë të ullirit 
Evropian janë Spanja (65.6%), 
Italia (18.3%), Greqia (8.6%) dhe 
Portugalia (6.8%). Në vendin tonë 
prodhimi i vajit të ullirit vlerëso-
het nga popullata dhe është një 
produkt i shëndetshëm dhe shumë 
i kërkuar nga tregu. Si të gjitha 
pemët frutore edhe ullinjtë preken 
nga parazitët bimorë. Herë pas here 
ka patur shpërthime të ndryshme 
të sëmundjeve në ulli, të cilët kanë 
ndikuar në  uljen e rendimentit të  
prodhimit të vajit dhe në cilësinë e 
tij. Gjithashtu prekjet parazitare të 
pemëve të ullirit janë shoqëruar me 
trajtime me pesticide të cilat siç di-
het kanë efekte negative në shëndet 
dhe në mjedis. Problemi i raportu-
ar nga Italia në fund të vitit 2013 
(bakteri Xylella fastidiosa) është 

XYLELLA FASTIDIOSA 
patogjen i rrezikshëm, që
shkakton tharjen e ullinjve

vërtet shumë shqetësues, jo vetëm 
për faktin që u dëmtuan totalisht 
ullinjtë në pjesën jugore të Italisë, 
por edhe pse zona e infektuar po 
rritet dita ditës. Shumë serioze 
është se ky bakter ndodhet në mbi 
300 bimë strehuese duke përfshirë 
hardhinë, qershinë, bajamet, olean-
drën, rozmarinën, etj. 
Siç shihet nga fotot e tharjes së 
ullinjve nga kjo sëmundje në Itali, 
dëmi është jo vetëm ekonomik por 

edhe mjedisor. Është një agro-pei-
zazh (në rastin e ullirit) dhe pei-
zazh (në rastin e bimëve dekora-
tike) i dëmtuar tërësisht nga kjo 
prekje parazitare.Siç u përmend më 
sipër në Itali në vitin 2013 ka pasur 
“një tharje të shpejtë të pemëve 
të ullirit në një pjesë të madhe të 
gadishullit të Salentos në majën 
juglindore të Puglias”. Shqipëria, si 
një vend fqinj me Italinë dhe sipas 
disa studimeve të modelimit, është 
vend i mundshëm për përhapjen e 
X. fastidiosa. Nga seminari Ndër-
kombëtar i organizuar në Qendrën 
e Transferimit Teknologjive Bu-
jqësore në Vlorë në vitin 2017, zonë 
që zë peshën kryesore për kultivi-
min e ullirit, tregoi se duke qenë se 
ne jemi një vend fqinj me Italinë, 
EPPO na konsideron si zonë me 
rrezikshmëri të lartë për përhap-
jen e kesaj sëmundje. Dyshimet 
më të hershme në Shqipëri janë 
në Maj 2014 në Dushk - Lushnjë. 
Simptomat janë tharja dhe degrad-
imi i bimëve. Që nga kjo periudhë 
kemi analizuar mbi 100 mostra 
të dyshimta të bimëve të ullirit, 
si dhe të disa bimëve strehuese si 
oleandra, etj. Mostrat u morën në 

Vlorë (Shamogjin, Skrofotina), në 
varietetet Frantoio dhe Fragivento, 
në Radë-Maminas, Xarrë-Sarandë, 
Bilç, Velabisht-Berat, etj. Analizat 
për identifikimin e patogjenit i 
kemi kryer me metodat bashkëko-
hore, si psh: me testet serologjike 
DAS-ELISA duke përdorur kitet 
komerciale të Loewe Biochemica 
GmbH Gjermani dhe Agritest Itali, 
identifikimi i AND-së të patog-
jenit bimor është kryer edhe me 
metodën molekulare PCR si dhe me 
metodat më të reja që sugjerohen 
nga EPPO. Deri tani nga analizat 
e kryera nuk ka rezultuar që asnjë 
nga bimët me simptoma të ng-
jashme të jetë e infektuar me bak-
terin X.fastidiosa. Në vendin tonë 
me Urdhër Nr. 409 date 21.08.2014 
të Ministrit të Bujqësisë, Zhvillim 
Rural dhe Administrimit të Ujërave 
është ndaluar importi i fidanëve 
të ullirit nga zona e Puglias. Duke 
pasur parasysh rrezikshmërinë që 
paraqet kjo sëmundje për bimën e 
ullirit, krahas masave administra-
tive në workoshopin e organizuar 
në Vlorë u propozua që Ministria 
e Bujqësisë të formatoj një grup 
pune me specialistë të njohur të 
kesaj fushe, por edhe me tej, që të 
mundemi të sinjalizojmë në kohë, 
praninë e këtij patogjeni bimor. 
Hartimi i një programi  pune në 
këtë rast do lehtësonte menaxhimin  
në vazhdimësi për praninë e së-
mundjes së shkaktuar nga Xylella 
fastidiosa në Shqipëri. Me anën 
e këtij shkrimi duam të informo-
jmë dhe sensibilizojmë Ministrinë 
e Bujqësisë, të Mjedisit, Bashkitë 
në zonat që kultivohet ulliri, qen-
drat e transferimit të teknolog-
jive bujqësore por edhe fermerët 
për rrezikshmërinë e lartë që ka 
përhapja e këtij patogjeni në vendin 
tonë.

Reportazh 
Deti që ofron Saranda 
për pushuesit, mes 
ndotjes dhe problemeve

Stafi i Agjencisë AJMMI, si pjesë e 
rrjetit ECIM, ka investiguar përgjatë 
3muajve të fundit, thellësinë e detit Jon 
në këtë hapësirë dhe befasohesh nga 
“xhevahiret”që të kap syri. Indinjohesh e 
skandalizohesh kur shikon tonelata inerte 
të derdhura në të, mijëra goma që duken 
me sy të thjeshtë e të shpërndara përgjatë 
bregut të detit. E sikur të mos mjaftonin 
këto, sivjet ne gusht një anije transporti 
udhëtarësh, e afruar në afërsi të qytetit, 
derdhi gjithë ngarkesën e ujërave të zeza të 
saj. Reaguan autoritetet ndaj këtij veprimi 
të pa precedent të anijes së huaj, por ndot-
ja u krye. Me zhytësin profesionist, Leon-
ardin, notojmë përgjatë bregut.  Ndërsa 
ai “zbret” në thellësinë deri 30 metra na 
sjell pamje aspak të këndshme. Koralet, ky 
thesar i detit Jon dhe jo vetëm, është drejt 
zhdukjes. Më tutje drejt  bregut, Dateri, 
ky molusk i rrallë dhe me vlera të mëdha 
për vet gjallesat nënujore, gjuhet përditë 
në këmbim të 2-3 mijë lekë të reja për 
çdo kilogram. Të gjithë i bien në qafë 
detit. Inxhinieri i mjedisit, Kristo Kauri 
thotë se  pushtuesit e rinj shqiptarëtë vitit 

Agjencia AJMMI, Sarandë

Saranda, ky emër në respekt të 
Dyzetë Shenjtoreve që janë të 
“ngujuar”aty në malin me të një-
jtin emër që ka qyteti. Që andej 

deti Jon duket një hapësirë e pa anë deri 
tutje në ishullin Grek të Korfuzit. Një 
hapësirë e gjerë detare, e cila fillon nga 
gjiri i Sarandës, vazhdon djathtas deri në 
gadishullin e Kapoqefalit, e pastaj majtas 
përgjatë Kanalit të Çukës, Manastiri, Ksa-
mili e deri në Butrint. Ky është “hambari” 
që ushqen me bukë këtë qytet me gati 
30 mijë banorë rezident vjetor por që në 
kohë piku turistik numri arrin në 90-95 
mijë veta. Por cili është deti që u ofron 
pushueseve dhe banoreve të saj Saranda?

të mbrapsht 97, i kane marrë gati 70 mijë 
metra katrorë hapësire duke e kthyer 
në ndërtesa betoni për bizneset e tyre 
informale. Çdo bëhet kështu? Në ketë 
verë që kaloi numri i turistëve u dyfishua. 
Shqiptaret nga të gjitha trojet këtu e kanë 
shpirtin, në Sarandë. Po Saranda a po i 
pret me gjithë shpirt ata, a po u ofron një 
det kristal siç është në natyrën e tij, deti 
Jon.  Shembujt e mësipërm vërtetojnë të 
kundërtën. Ne mendojmë dhe besojmë se 

ka zgjidhje dhe ajo vjen përmes këshil-
lave të specialistit por më së pari përmes 
zbatimit të ligjit detar. Harillaq Vjeri, 
specialist i vjetër peshkimi rekomandon 
një memorandum bashkëpunimi me 
aktorët dhe faktorët e interesuar si edhe 
taksforcë detare vjetore edhe sezonale. 
AJMMI është duke bashkëpunuar me të 
gjithë grupet e interesit dhe vullnetarët 
mjedisor për ti dal të keqes përpara. Dhe 
do t’ia arrijmë, të gjithë bashkë. 



Gazeta e rrjetit ECIM

Organizatat e rrjetit ECIM (Ekosistemi i Komunikimit-Informimit Mjedisor)

Buxheti i 2018-tës 

Uji dhe turizmi prioritet e qeverisë që 
lidhen me zhvillimin e qëndrueshëm
Qendra Grupimi Ekolëvizja

Kryeministri Edi Rama sot 
(30 tetor 2017) zhvilloi 
një takim ku prezantoi 
projekt buxhetin për vitin 

2018. Në fjalën që mbajti Edi Rama 
tregoi pikat kryesorë të buxhetit ku 
prioritet për këtë vit ishin turizmi 
dhe uji. Sipas tij këto janë pikat ku 
do të fokusohet më shumë buxheti 
i këtij viti.  Më tej u tha se buxheti 
do të ketë një rritje prej 26 miliardë 
lekësh, buxheti i vitit të ardhshëm 
do të përmbajë edhe paketën më 
të lartë të investimeve publike të 
njohur gjatë 25 viteve të fundit. Në 
një fjalë të mbajtur ditën e hënë, 
Kryeministri Rama zbuloi se ku do 
të përqendrohen investimet sipas 
të gjithë sektorëve të ekonomisë, 
si dhe të gjithë ndryshimet që do 
të ndodhin sa i përket taksave dhe 
subvencioneve shtetërore.
Pikat kryesore të buxhetit
Rama për bujqësinë: “Do të rritet 
financimi për sektorin e industrisë 
prodhuese, agroindustrinë dhe për 
kompanitë eksportuese. Njëkohë-
sisht, pas mbylljes së suksesshme të 
negociatave me Komisionin Evro-

pian, do të rritet edhe financimi i 
skemave të financuara me fonde 
evropiane”.
Sipas kryeministrit do të ketë 
TVSH zero për 10 vjet nga nisja e 
punës për kompanitë që ndërtojnë 
hotele të reja me 4-5 yje. TVSH 
për turizmin mbetet në nivelin 
6%. Rritet investimi në rrugët, të 
cilat nxisin zhvillimin turistik. Kjo 
duket një nismë e mirë e një zhvil-
lim të qëndrueshëm, pasi afati në 
kohë që shtrihet investimi është 
relativisht i madh. Por problemi 
qëndron se mund të ketë dyndje të 
madhe të ndërtimeve duke parë që 
ka lehtësira fiskale. Po ashtu ndër-

timet  shumta do të sjellin dëmtim, 
të mjedisit, dhe do të ndotin vendet 
ku do të ketë zhvillim. Po ashtu 
mund të ketë ndotja të madhe të 
tokave të ujit në det dhe kjo mund 
të sjell shkatërrim të të gjithë mje-
disit. Por nëse zhvillimi në turizëm 
edhe pse do jetë me taksë të ulët, 
nëse kontrollohet mund të sjell një 
zhvillim të qëndrueshëm. 
Në fjalën e tij, KM lajmëroi fillim-
in e një operacioni kombëtar për 
dhënien fund të paligjshmërisë 
në fushën e ujit. Operacioni, i 
cili do të zhvillohet në mënyrë të 
ngjashme me atë të energjisë do të 
nisë nga veprimi pas një periud-

he disa mujore, kohe e cila i jepet 
shkelësve që të rregullojnë shkeljet 
e tyre vullnetarisht. Në këtë opera-
cion do të punohet ngushtësisht 
me pushtetin lokal. Sot Shqipëria 
shpërdoron trefishin e ujit që kon-
sumon. Me këtë operacion, do të 
garantohet furnizim i pandërprerë 
me ujë për të gjithë popullatën. Por 
problemi qëndron tek mënyra e 
rregullimit të sektorit të ujit. Nuk 
dihet ende se sa do të jetë buxheti 
që do duhet për të pasur qytetarët 
24 orë ujë dhe se do të bëhet me 
taksat e bashkisë apo me financim 
të qeverisë. Një pikë tjetër e projekt 
buxhetit që u theksua nga Rama 
ishte dhe shëndetësia. Sipas tij nga 
viti i ardhshëm do të nisë të zbato-
het programi për rehabilitimin e të 
gjithë spitaleve rajonale të vendit. 
Por nga kryeministri nuk u fol për 
uljet e buxhetit për shëndetësinë 
duke rritur cilësinë e jetës me atë 
të politikave mbrojtëse të mjedisit. 
Ne mendojmë se nëse mjedisi, uji, 
toka, ajri dhe ushqimet janë më të 
pastra dhe cilësore do të ketë një 
rritje të nivelit të jetesës duke ulur 
sëmundje të ndryshme. 

Mbyllet e edicioni i pestë i Festival 
të Filmit Mjedisor në Shqipëri

Mbrëmjen e së shtunës u mbajt ceremo-
nia përmbyllëse të ndarjes së çmimeve 
për filmat më të mirë konkurrues në 
Festivalin e Filmit Mjedisor të Shqipërisë 
2017. Edicioni i pestë i këtij festivali do 
të mbahet mend veçanërisht për me-
sazhe të forta të përcjella në një moment 
kur vendimmarrja për çështjet mjedis-
ore është vendimtare për mirëqenien e 
njerëzve jo në të ardhmen, por tani; dhe 
pjesëmarrje në rritje të regjisorëve të rinj 
dhe publikut. 
Çmimin për filmin më të mirë eksper-
imental e fiton produksioni shqiptar 
“Laguna e Patokut”. Fitues ishte z. Endrit 
Zemanaj.

Çmimin për filmin me metrazh të gjatë e fitoi fil-
mi me titull “Deti i jetës”, me autore Julia Burnes. 
Çmimin për filmin me metazh të shkurtër e fiti 
filmi me titull “Liqeni i mollëve”. 
Festivali i filmit mjedisor u organizua në 
disa qytete të vendit, duke patur si qëllim 
jo vetëm garën mes kineastëve të kësaj fus-
he por edhe sensibilizimin e shoqërisë. Pesë 
ditët e festivalit, veç shfaqjes së filmave në 
mjedise publike, u shoqëruan edhe me seancë 
debatesh lidhur me problematikën mjedisore 
në vend dhe rolin që duhet të luajnë mediat 
vizive dhe kienastët për denoncimin e paso-
jave të shkatërrimit të mjedisit, apo promov-
imit të epseriencave pozitive në sjelljen ndaj 
mjedisit.


