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Menaxhimi i Burimeve, prioritet i Planit 
të Veprimit për Tiranën si Qytet i Gjelbër
Përshtati: Ekolëvizja

P lani përcakton prioritetet 
për zhvillimin e qëndrue-
shëm të qytetit. Synon 
të përmirësojë cilësinë e 

mjedisit të qytetit dhe të ndihmo-
jë Tiranën të sigurojë investim në 
projekte me prioritet në infrastruk-
turën mjedisore. 
Një nga prioritetet është menax-
himi i burimeve. 
Planifikimi i menaxhimit të buri-
meve në mënyrë inteligjente dhe të 
qëndrueshme, duke përmirësuar 
normat e riciklimit, duke mini-
mizuar mbetjet e dërguara në land-
fille dhe duke parandaluar humbjet 
e ujit. 
 
Sfidat kryesore në Tiranë 
janë: 
1) Normat e ulëta të riciklimit 
2) Shkarkimi i paligjshëm i mbet-
jeve  
3) Kapaciteti i landfillit  
4) Trajtimi i mbetjeve të ngurta  
5) Humbjet në shpërndarjen e ujit  
6) Ndërprerjet në furnizimin me 
ujë  
 
Çfarë po bëhet aktualisht? 
Grumbullimi dhe trajtimi i mbet-
jeve të ngurta  
 
Veprimet që po zbatohen për të 
përmirësuar grumbullimin dhe 
trajtimin e mbetjeve të ngurta përf-
shijnë:  
• Qeveria e Shqipërisë ka prokuruar 

një kontratë afatgjatë për të marrë 
përsipër menaxhimin dhe kontrol-
lin mjedisor të landfillit së Sharrës 
dhe për të ndërtuar dhe vënë në 
përdorim një impiant mbeturi-
nash që do të trajtojë shumicën e 
mbetjeve në Tiranë. Investimi do të 
sigurojë një zgjidhje afatgjatë për 
menaxhimin e mbetjeve ekonomike 
për bashkinë.  
• Bashkia po prokuron kontrata për 
zgjerimin e grumbullimit të mbet-
jeve shtëpiake në të gjithë zonën e 
qytetit.  
• Së fundmi, bashkia ka prezantuar 
një sistem të veçantë grumbullimi 
për ndarje në burim të materialeve 
të riciklueshme të thata dhe mbet-
jeve e tjera të përziera. Performanca 
e sistemit të ri është duke u moni-
toruar; bashkia planifikon t’i shtrijë 
këto sisteme në më shumë zona të 
Tiranës në vitet e ardhshme.  
• Aktualisht qyteti po shqyrton dhe 
formulon një plan zbatimi për të 

hequr vendet e paligjshme të mbe-
turinave.  
• Bashkia ka identifikuar gjashtë 
zona që ndodhen jashtë zonave 
urbane të Tiranës për ndërtimin 
e landfilleve të mbetjeve inerte që 
do të shërbejnë për asgjësimin dhe 
trajtimin vetëm të mbetjeve inerte.  
 
Përmirësimet në shpërndarjen e 
ujit  
Veprimet kryesore për furnizimin 
me ujë të identifikuara në master-
planin e Tiranës lidhur me PVQGJ-
në janë:  
• Rehabilitimi i infrastrukturës dhe 
ndihma teknike për ujësjellësin e 
Tiranës për sistemet e furnizimit 
me ujë dhe të trajtimit të ujërave 
të zeza - Bashkëpunimi Italian (në 
vazhdim) - 27 milionë euro  
• Zgjerimi i impiantit të trajtimit 
dhe furnizimit me ujë në Bovillë në 
pranverë, për të përmbushur zgjer-
imin e ardhshëm të qytetit deri në 
vitin 2027;  
• Zgjerimi i kapaciteteve ekzistuese 
të depozitave të ujit përreth rrjetit 
të UKT-së nevojitet për të kompen-
suar kërkesën pikën kulmore të 
ditës;  
• Zëvendësimi i tubacionit 
ekzistues kryesor të shpërndarjes 
në depozitat e ujit dhe instalimi i 
matësve të rinj të furnizimit me ujë 
janë të nevojshme për zvogëlimin e 
humbjeve të sistemit dhe lidhjeve të 
paligjshme;  
• Instalimi i matësve të rinj të ujit 
dhe zëvendësimi i ujëmatësve të 
vjetër në anën e konsumatorit;  

Si të minimizohen përmbytjet në Shqipëri?
Përshtati: Alisa Peçi, Ekolëvizja

Në lidhje me problema-
tikën e përmbytjeve, 
shpesh ngrihen disa 
pyetje: Pse Shqipëria 

është e prirur të përmbytet? Cilat 
janë kërkesat që Shqipëria duhet 
të përmbushë në kuadër të Direk-
tivës së BE-së për përmbytjet? Si të 
menaxhohen përmbytjet? Cilat janë 
përvojat e suksesshme të paran-
dalimit të përmbytjeve? 
 
Ekspertët flasin për çështjen 
Shumica e ekspertëve në botë nda-
jnë të njëjtin mendim mbi efektin 
e ndryshimit të klimës që po rrit 
ngjarjet ekstreme të motit. 
Moti ekstrem përfshin përmbytje 
të papritura (reshje të skajshme në 
një periudhë të shkurtër kohore), 
përmbytje nga stuhitë dhe përm-
bytjet e lumenjve (reshjet ekstreme 

/ shkrirja e shpejtë akullnajore). 
Ngjarjet ekstreme të motit kanë 
mobilizuar në mbarë botën qeveritë 
dhe organizatat shkencore për të 
krijuar politika dhe për të ndërmar-
rë veprime për të luftuar fatkeqësitë 
natyrore në të ardhmen. 
 
Statistikat e përmbytjeve 
Rajoni i Ballkanit Perëndimor është 

i prirur për fatkeqësitë natyrore 
dhe përmbytjet janë një ngjarje e 
zakonshme. Cënueshmëria e lartë 
e rajonit në përmbytje po ashtu 
evidentohet edhe nga “Statistikat 
e Fatkeqësive”, të cilat theksojnë se 
përmbytjet janë një rrezik natyror 
me probabilitet të lartë në Ballk-
anin Perëndimor. (PrevetionWeb 
Platform, UNISDR). Sipas zyrës së 

ndihmës së jashtme të fatkeqësive 
të SHBA, Shqipëria ka numrin më 
të lartë të fatkeqësive (9 fatkeqësi, 
të tipit të përmbytjeve) krahasuar 
me vendet e tjera në rajon për peri-
udhën 1990-2011. 
 
Pse Shqipëria është e prirur të 
përmbytet? 
Shpyllëzimi dhe mungesa e mbu-
limit të gjelbër nxisin përmbytjet 
e shpejta drejt zonave të ulëta. Një 
element tjetër ka të bëjë me vend-
banimet e paligjshme njerëzore 
pranë lumenjve. Gjithashtu infra-
struktura hidrologjike si: pompat, 
argjinaturat dhe pengesat e përm-
bytjeve janë të dobëta për kontrol-
limin e ujit në zonat e prirura nga 
përmbytja. 
 
Direktiva e BE-së për përmbytjet 
Shqipëria, duke qenë kandidate 

• Monitorimi i furnizimit dhe i 
kërkesës për ujë në çdo zonë të 
rrjetit të UKT-së për identifikim-
in e humbjeve të sistemit, planet 
për rindërtimin dhe identifikimin 
e lidhjeve të paligjshme. Përmes 
këtyre masave, ujësjellësi parashi-
kon që humbjet do të bien nga 52% 
në 2016 në 24% për 2017 dhe 23% 
në vizionin e PVQGJ-së (2018-
2033) për 2018.  
 
Objektivi afatmesëm (2018-2025)  
Reduktimi i mbetjeve në landfille 
dhe rritja e riciklimit të mbetjeve: 
Arritja e 40% të normës së riciklim-
it dhe minimizimi i mbetjeve të 
dërguara në landfille.  
Reduktimi i humbjeve të ujit: Re-
duktimi i rrjedhjeve nën 10%.  
 
Masat: 
1. Zbatimi i grumbullimit dhe 
ndarjes së mbetjeve nga përdoruesit 
shtëpiak  
2. Kalimi në rrjetin dhe infrastruk-
turën dhe shpërndarjes së ujit  
3. Instalimi i matësve inteligjent të 
ujit në ndërtesa  
4. Zbatimi i legjislacionit dytë-
sor për menaxhimin e integruar 
të burimeve ujore të zbatuar hi-
erarkinë e menaxhimit të mbet-
jeve: Reduktim, Ripërdorim dhe 
Riciklim. 
Konferenca për shtyp është 
mundësuar në kuadër të program-
it SENiOR –II, zbatuar nga REC 
Shqipëri dhe financuar nga Qeveria 
Suedeze. 
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L ajmi për shkatërrimin e 
kanioneve të Osumit, si 
pasojë e projekteve për 
ndërtimin e dy hidro-

centraleve, ishte një bombë. Kjo, 
për gjithkënd që mendon qoftë 
edhe mesatarisht. Po ashtu, ishte 
një habi e madhe se si qeveria nuk 
dinte asgjë për atë që do të ndodhte 
nga zbatimi i atyre projekteve. Por 
kryeministri zgjodhi ta shesë si një 
reflektim të çmuar tërheqjen e tij. 
 
“Ishim duke bërë një gabim. Por, 
rëndësi ka që dimë të tërhiqemi”- 
tha Rama. Kryeministri e mblodhi 
qeverinë  në Berat, jo shumë larg 
nga kanionet e famshme. Përsëriti 
edhe njëherë atje betimin se kan-
ionet nuk do të prishen. “Nuk ka 
shans,  që ne t’i hapim më rrugë 
kësaj barbarie”- tha Rama. Në fakt 
duket si një “nder”,  që kryemin-
istri është duke na bërë neve dhe 
Shqipërisë me premtimin që nuk do 
të shkatërrojë kanionet. 
 
Prej vitesh shoqëria civile dhe 
media është duke ushtruar një 
presion të fortë publik. Presioni 
për mos ndërtimin e HEC-eve në 
Osum. Por në momentin e fundit, 
u mësua HEC-et, jo vetëm që nuk 

Me parqet kombëtare nuk duhet të bëhen negociata

po anulloheshin, por po hanin edhe 
kanionet. Ndaj të gjithë brofën nga 
gëzimi kur kryeministri tha: “Jo jo, 
kanionet do ua falim. Ato nuk do i 
prishim. Por HEC-et do të ndërto-
hen gjithsesi”. 
Dhe kështu ra qetësia. Pasi shpëtu-
an kanionet, nisi madje edhe një 
garë. Kush kishte bërë më shumë 
oponencë, për të merituar lëv-
datat, që e “detyruam qeverinë të 
tërhiqet”. Për HEC-et dhe dëmin që 
pëson lugina në tërësi, nuk u dis-
kutua.  Dhe nuk po diskutohet më. 
Sepse, nëse dikush do të ngrinte 
dhe ngrejë sërish zërin, nuk është 
çudi të thuhej: Po pse, çfarë doni 
më, a ua falëm kanionet? 
 

E gjitha nuk duket një dashamirësi 
e institucioneve ndaj natyrës dhe 
monumenteve të saj, por një lojë. 
Duket si një negociatë, nga ato ku 
kërkohet 100 për të marrë 50. Edhe 
në rastin e Osumit, u kërcënuan 
kanionet, për të ndërtuar HEC-
et në pjesën tjetër të luginës. Unë 

mendoj se nuk do të kishte ministër 
e kryeministër të çmendur,  që të 
jepte leje për ndërtimin e hidrocen-
traleve që do të çonin në shkatër-
rimin e atyre kanioneve.  
 
Nëse Qeveria është vërtetë kaq e 
prirur,  për të mos lejuar të tilla 
barbari, ja ku e ka Valbonën! Është 
vena dhe arteria e Alpeve.  Lumin 
dhe luginën, që po sakrifikohet 
për të prodhuar energji sa për të 
furnizuar një fshat. Mund ta nda-
lojë këtë barbari, që është po kaq 
e rëndë sa dhe ajo e Osumit. Ta 
shpëtojë këtë park kombëtar, që 
është një pasuri po kaq e madhe 
sa edhe kanionet. Qeveria të ndalë 
punimet edhe në parqe të tjera 
kombëtare. Ato sot po bëhen vik-
tima të babëzisë hidroenergjitike. 
Atëherë do të tregojë vërtetë që 
është e ndjeshme ndaj natyrës dhe 
nuk është duke bërë negociata në 
dëm të saj.

për anëtare në BE është e detyru-
ar të përmbushë objektivat dhe të 
theksojë në këtë drejtim Direktivën 
e BE-së për përmbytjet. Në lidh-
je me Direktivën e Përmbytjeve, 
Shqipëria po përparon por meg-
jithatë ende ka nevojë për shumë 
përpjekje për të plotësuar direk-
tivën (ishte planifikuar në 2014 dhe 
zbatimi i saj parashikohet në vitin 
2023). Direktiva kërkon një ngritje 
institucionale dhe koordinim të 
mire (lokal, rajonal dhe qendror). 
 
Në kuadër të kësaj direktive, 
Shqipëria është e detyruar të fillojë 
sa më shpejt që të jetë e mundur 
vlerësimin e riskut dhe rrezikun 
e përmbytjeve si dhe hartëzimin 
e tyre. Përgatitja e Strategjive të 
Menaxhimit të Përmbytjeve dhe 

Planeve të Menaxhimit të Rrezikut 
nga Përmbytjet është një çelës drejt 
zbatimit të Direktivës. Gjithashtu 
është i nevojshëm integrimi i ak-
tiviteteve të menaxhimit të përm-
bytjeve në sektorë të tjerë si urban-
izimi, bujqësia etj. “Rëndësi duhet 
t’i jepet sistemit të monitorimit të 
paralajmërimit të hershëm, evakui-
meve emergjente dhe rritjes së 
ndërgjegjësimit të komuniteteve se 
si të sillen në kushte të tilla atmos-
ferike”. (BE, 2016) 
 
Përvoja hollandeze 
Tranzicioni drejt përmbushjes së 
Direktivës së Përmbytjeve të BE-së 
nuk është i lehtë edhe për vendet 
anëtare të BE-së. Megjithatë, Hol-
landa është e njohur botërisht për 
ekspertizën e saj në parandalimin 
e përmbytjeve, përmes strategjive 
të ndryshme. Në Planin Kombëtar 
të Ujit të 2008, qeveria hollandeze 
paraqiti një qasje të re të quajtur 
Qasja e Sigurisë Multi Shtresore. 
Në këtë koncept janë tre shtresa 
kryesore: (i) Parandalimi i përm-
bytjes nga strukturat e mbrojtjes 
nga vërshimet; (ii) Qëndrueshmëria 
dhe planifikimi hapësinor; (iii) 
Menaxhimi i fatkeqësive. Kjo është 
një qasje e integruar që shkon 
përtej mbrojtjes nga përmbytjet. 

Shtresa e parë është më e orientuar 
drejt parandalimeve përmes infras-
trukturës. Shqipëria duhet të marrë 
këtë qasje si një model suksesi duke 
i dhënë më shumë theks shtresës 
së dytë dhe të tretë që janë më me 
kosto efektive. Zhvillimet e planifi-
kimit hapësinor, kanë të bëjnë me 
shtëpitë, se si ne mund t’i bëjmë 
ata të papërshkueshëm nga uji. 
Në këtë drejtim janë disa masa që 
duhet të merren në konsideratë si: 
(i) Ngritja e shtëpisë për shembull, 
një ose dy metra mbi tokë. Ngritja 
siguron që shtëpitë janë më pak të 
ndjeshme ndaj përmbytjeve. Duke 
bërë këtë, thellësia e përmbytjes do 
të reduktohet. “Kati, fasada, muret 
dhe dritaret e shtëpisë janë rezis-
tente ndaj ujit deri në një lartësi 
prej 0.9 metrash” (Hamer.T, 2015). 

Shtresa e tretë synon planet emerg-
jente dhe evakuimet. Në Dordrecht 
(Hollandë), bashkia i informon 
qytetarët për rrezikun e përm-
bytjes duke i dërguar atyre çdo vit 
një letër. Kjo tregon se si qyteti 
Dordrecht zbaton komunikimin e 
rrezikut, duke ndjekur kështu dety-
rimin e Direktivës së Përmbytjeve 
të BE-së, për të informuar qytetarët 
në zonat e prirura nga përmbytjet 
rreth rreziqeve nga përmbytjet. 
 
Shqipëria ka nevojë për më 
shumë përpjekje për të kryer: 
– Një plan gjithëpërfshirës për 
evakuimin (duke përfshirë planin e 
evakuimit për njerëzit dhe bagëtitë)  
– Planin e vazhdueshëm të komuni-
kimit dhe planet për emergjencë 
– Duhet t’i jepet rëndësi infrastruk-
turës së gjelbër  
– Asistencë teknike / financiare për 
shtëpitë që rrezikojnë të përmbyten  
– Investimi në masat mbrojtëse 
ndaj ujit në zonat e pritura për 
përmbytje 
 
Duke marrë këto masa, Shqipëria 
mund të rrisë elasticitetin në 
parandalimin e përmbytjeve. 
 
Burim informacioni: Instituti i Me-
naxhimit Territorial dhe Mjedisit 

Nga: Mentor Kikia, Forumi i 
Mendimit të Lirë

Shqipëria ka 
numrin më të 
lartë të fatkeqë-
sive krahasuar me 
vendet e tjera në 
rajon

Shpyllëzimi 
dhe mungesa 
e mbulimit të 
gjelbër nxisin 
përmbytjet

Qeveria të ndalë punimet edhe 
në parqe të tjera kombëtare. 
Ato sot po bëhen viktima të 
babëzisë hidroenergjitike.
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Vlerësimi i  performancës së energjisë në ndërtesa, 
Ris i  e projekti t  “Së bashku një sy për mjedisin”
Nga: Qendra EDEN

R rjeti i Vigjilencës mje-
disore ka marrë guximin 
për të trajtuar dhe për 
të sjellë më afër publi-

kut temën e Efiçencës së Energ-
jisë. Në mënyrë jo rastësore fokusi 
ka qenë pikërisht kjo temë, duke 
pasur në vëmendje rëndësinë që ka 
sektori i energjisë në vendin tonë 
për disa arsye; Që me protestat 
për ndërtimin e hidrocentraleve, 
promovimin e burimeve të tjera 
të rinovueshme, me angazhimin 
e qeverisë me miratimin e ligjeve 
në lidhje me efiçencën e energjisë 
apo me performancën e banesave 
dhe mbi të gjitha me lidhjen që ka 
ky sektor me përditshmërinë tonë. 
Shqipëria një vend me klimë mes-
dhetare karakterizohet dhe nga 
një dimër i cili shpeshherë është 
i vështirë për tu përballuar nga 
qytetarët, si dimri i vitit 2017, apo 
dhe me ditë shumë të nxehta të cilat 
përsëri vështirësojnë zhvillimin e 
aktiviteteve normale jetësore.  
 
Organizatat e rrjetit të vigji-
lencës mjedisore për herë të parë 
në Shqipëri sollën në mënyrë të 
prekshme konceptin e Varfërisë 
Energjetike, duke e trajtuar atë si 
një përqasje për të vlerësuar per-
fomancën e energjisë në ndërtesa. 
Bazuar në një punë 8 mujore, me 
zhvillimin e një pyetësori të dedi-
kuar në terren, rrjeti grumbulloi në 
pesë qytete të Shqipërisë ( Tiranë, 
Shkodër, Vlorë, Berat, Elbasan) të 
dhëna për familjet dhe për insti-

tucionet publike dhe private në 
lidhje me tipologjinë e banesave, 
përdorimin e energjisë elektrike, 
koston e energjisë elektrike, vlerë-
simin e aspektit social të jetesës 
në banesa etj. Varfëria energjetikë 
është një fenomen kompleks që gër-
shetohet me aspektin social, politik, 
e energjetik dhe lidh në mënyrë të 
drejtpërdrejtë qytetarin me mjedi-
sin. 
 
Të dhënat e grumbulluara paraqiten 
nëpërmjet raportit “Vlerësimi i per-
formancës së energjisë në ndërtesa 
përmes konceptit të varfërisë en-
ergjetike”. Raporti fakton dhe konk-
retizon një situatë problematike 

e jetësore për qytetarët dhe jep të 
dhëna të cilat janë ndërgjegjësuese 
për publikun e gjerë. Përmes rapor-
tit jepet alarmi për politikëbërësit 
në sektorin social dhe atë energje-
tik dhe sigurisht që nxitet e ofrohet 
mundësia për bashkëpunim me 
organet vendimmarrëse.
 
Raporti i prezantuar është vlerësuar 
nga ekspertët në takimet e zhvil-
luara nga Qendra EDEN si një hap 
i parë dhe i rëndësishëm, i cili në 
gjerësinë që ka sektori i energjisë, 
performanca e energjisë në banesa 
dhe efiçenca e energjisë, duhet të 
merret parasysh dhe të pasurohet 
më tej me studime e matje të tjera 

nga ekspertë të fushës në bash-
këpunim me shoqërinë civile.  
 
“Është një nismë shumë e mirë, 
është një nismë e kohës dhe për tu 
vlerësuar nga të gjithë! Duhet të 
forcohet ndërgjegjësimi i qytetarëve 
për efiçencën e energjisë,  të nxiten 
sjelljet e qytetarëve që çojnë në uljen 
e konsumit të energjisë”- ishte një 
nga disa prej përshtypjeve të marra 
nga takimet me aktorët e interesit. 
 
Raportin e plotë mund ta lexoni 
nëpërmjet këtij linku http://bit.
ly/2Fo3MgQ dhe për raportet e zh-
villuara në qytetin e Tiranës, Shko-
drës, Vlorës, Elbasanit dhe Beratit 
mund të kontaktoni secilën prej 
organizatave të rrjetit të vigjilencës 
mjedisore. 
 
Urojmë që ky studim të jetë vetëm 
fillimi i punës në fushën e efiçencës 
së energjisë, në nxitjen e investi-
meve nga pushteti vendor dhe har-
timin e politikave mbështetëse dhe 
favorizuese për familjet e vendit 
tonë.  
 
Falenderojmë çdo aktorë të përf-
shirë, çdo person apo familje që na 
ka besuar të dhënat e tij! 
 
Projekti “Së bashku një sy për 
mjedisin”, nga rrjeti i Vigjilencës 
mjedisore, drejtuar nga Qendra 
Mjedisore EDEN, mundësohet fi-
nanciarisht nga Ambasada Suedeze 
në Tiranë, nëpërmjet programit SE-
NiOR II zbatuar nga REC Shqipëri.

Nga:Bujana Xhindoli,Milieukontakt

Ç do dimër apo verë vendi 
ynë mund të përballet 
me fatkeqësi natyrore, 
përmbytje ose zjarre. 

Sipas zyrës së Kombeve të Bash-
kuara për reduktimin e rrezikut nga 
fatkeqësitë (UNISDR) përgjatë 24 
viteve (1990-2014) 38.2% e dëmit 
ekonomik është krijuar vetëm nga 
përmbytjet dhe 33.5% nga rrëshqit-
ja e tokës. Shqipëria mbetet vendi i 
parë në Evropë më i rrezikuar nga 
fatkeqësitë natyrore. 
 
Drejtoria e Emergjencave Civile 
në bashkëpunim me institucione 
ndërkombëtare ka llogaritur një 
kosto dëmi rreth 35 milion euro në 

Fatkeqësitë natyrore, nga evidentimi 
i dëmeve drejt investimeve konkrete 

vit që krijohet si pasojë nga fat-
keqësitë natyrore. Vendimi i Këshil-
lit të Ministrave numër 965 ka 
orientuar të gjitha bashkitë në nivel 
lokal, të paraqesin në faqet e tyre 
zyrtare si dhe të ngrenë strukturat 

e nevojshme për emergjencat civile 
për të menaxhuar raste të tilla. Nga 
monitorimi i bërë në faqet e inter-
netit të bashkive të vogla në nivel 
lokal jo të gjitha e kanë kryer një 
proces të tillë. Nisur nga përmbyt-

jet apo dukuritë të tjera natyrore, 
qeveria aktuale ka nxitur gjithashtu 
sigurimin e banesave dhe bizne-
seve, të rrezikuara nga përmbytjet 
apo dukuri të tjera, skemë e cila 
s’ka funksionuar siç duhet, për vetë 
kushtet ekonomike jo të mira për 
shtetasit shqiptarë. 
 
Fillim shkurti 2017 në Jugun e 
Shqipërisë, pati përmbytje nga lumi 
i Vjosës në rrethin e Vlorës, zona e 
Novoselës, Fierit, zona e Hoxharës, 
në një sipërfaqe prej 17 mijë ha 
tokë bujqësore. Kjo ndodhi sepse 
në pellgun ujëmbledhës të lumit 
Vjosa, si në territorin shqiptar po 
ashtu dhe në atë grek, pati reshje 
me intensitet të lartë,si rrjedhojë 
solli përmbytje të tokave bujqësore 
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Z ona detare e Shqipërisë 
është pjesë e ujërave në 
territorin e Shqipërisë 
dhe sipas përkufizimit të 

dhënë në ligjin për menaxhimin e 
integruar të burimeve ujore: 
“...Ujëra bregdetare janë ujërat 
sipërfaqësore, të cilat ndodhen në 
brendësi të një vije imagjinare, e 
cila është e baraslarguar në secilën 
nga pikat e saj 1 milje detare nga 
pjesa e jashtme e pikës më të afërt 
të vijës bazë dhe që shërben si 
referim për të përcaktuar shtrirjen 
e ujërave territoriale dhe që shtri-
hen eventualisht deri në kufirin e 
jashtëm të ujërave transitore...” 
 
Nutrientët në mjediset ujore dhe 
sasia e tyre ndikojnë drejtpërdrejt 
në cilësinë e ujërave larëse breg-
detarë dhe ujërat e tjerë sipër-
faqësorë dhe nëntokësore, si dhe në 
llojshmërinë e biodiversitetit dhe 
habitateve. 
 
Këta trupa ujorë përballen me 
rreziqe të mëdha të cilat janë të 
kushtëzuara si nga ana e menax-
himit të integruar të tyre, ashtu 
dhe nga masat për ruajtjen dhe 
përmirësimin e cilësisë së tyre 
nëpërmjet zbatimit të kuadrit ligjor 
dhe të përgjegjësive institucionale 
që rrjedhin prej tij. 
 
Ndryshimet në cilësinë e 
ujërave dhe tendencat e tyre 
 
Pavarësisht se quhen ujëra detar 
ato janë pjesë e baseneve të ujërave 
të lumenjve që derdhen në to nga 
zona tokësore përkatëse. Duke qenë 
të tilla ato duhet të jenë pjesë e pro-
grameve të menaxhimit të integruar 
të burimeve ujore të rregulluara 
nga ligji bazë. Ndotja e ujërave 
përbën rrezik dhe për shëndetin 

Mjediset detare shqiptare më të ndoturit e Adriatikut
e njeriut pasi këto ujëra përdoren 
prej tij (si sipërfaqësore ashtu edhe 
nëntokësore e detare). Gjithashtu, 
varfërimi i cilësisë së ujërave shka-
kton varfërimin e vlerave natyrore 
dhe zonave turistike të zonës breg-
detare, me pasoja në zhvillimin e 
vendit. 
 
Bazuar në ligjin e menaxhimit të 
integruar të burimeve ujore është 
hartuar dhe zbatohet një program 
monitorimi për cilësinë e ujërave 
detare dhe bregdetare, mbi rezulta-
tet e të cilit vlerësohet gjendja dhe 
jepen rekomandime për menax-
himin e tyre. 

Material i marrë nga “Vlerësimi 
i Gjendjes së Mjedisit Detar në 
Shqipëri”, përgatitur nga INCA

e të zonave të banuara në të dy 
brigjet e lumit. Në këto kushte u 
krijuan si dhe u morën masa për 
menaxhimin e përmbytjeve nga 
shtabi i emergjencave, në mënyrë 
që dëmet e shkaktuara prej tyre të 
ishin sa më minimale.  
 
Kjo është masa e fundit që merret 
në raste emergjencash. Parësore në 
procesin e planit të emergjencave 
civile (përmbytjet) sipas special-
istëve është mbledhja e të dhënave 
të sakta të nivelit të ujit përgjatë 
lumenjve, nivelin e ujit pranë argji-
naturave, nivelin e prurjeve, matje 
të nivelit në sipërfaqen e përmbytur 
si dhe kohëzgjatjen e përmbytjes, 

pa lënë pas dore informimin dhe 
ndërgjegjësimin e publikut. 
 
Këto të dhëna janë të nevojshme, jo 
vetëm për të patur një ide të qartë 
për atë se çfarë ndodhi gjatë kësaj 
dukurie natyrore, por do të jenë 
të nevojshme për studimet si dhe 
ndërhyrjet që duhet të bëhen në të 
ardhmen. Përmbytje kanë ndodhur 
edhe në të kaluarën jo shumë të 
largët të vendit tonë. Në vitet 62-63 

reshjet e shumta në ultësirën perën-
dimor sollën përmbytjen e 70 mijë 
ha toka bujqësore dhe qendrat e ba-
nuara që ndodheshin në këto zona 
si dhe qytetet e Shkodrës, Lezhës 
dhe Beratit. Studimet e asaj kohe 
çuan në ndërtimin e argjinaturave 
në lumenjtë e Vjosës, Semanit, 
Shkumbinit, Matit dhe Bunës. Përg-
jatë këtyre viteve u krye gjithashtu 
bonifikimi i tokave kënetore në 
këto zona.  

 
Mbas viteve ‘90 nuk është ndërtu-
ar asnjë vepër e re, si për kullimin 
apo ujitjen. Aktualisht nuk dihet 
gjendja për të gjitha veprat, digat e 
rezervuarve, kanalet ujitëse, kanalet 
kullues, veprat e artit, argjinaturat, 
gërryerjet e lumenjve, sistemimi 
i përrenjve etj. Krijimi i regjistrit 
të përditësuar për këto vepra do të 
ndihmonte jo vetëm punën e spe-
cialistëve, institucioneve përkatëse, 
si dhe do të ishte një udhërrëfyes 
mjaft i mirë për investime të do-
mosdoshme për të zbutur efektet 
social-ekonomike si pasojë e përm-
bytjeve apo fatkeqësive të tjera 
natyrore.

Pas viteve ‘90 nuk është ndërtuar asnjë 
vepër e re, si për kullimin apo ujitjen

Incidentet nga in-
dustria e naftës në 
zonën bregdetare dhe 
atë detare janë raste 
ku menaxhimi i sit-
uatave ka lënë për të 
dëshiruar si nga in-
stitucionet qendrore 
ashtu edhe ato lokale.
Nga vlerësimet në vite i gjendjes së 
ujërave në mjedisin detar, megjithëse 
ka ardhur në përmirësim ende 
mbetet problematike dhe më konk-
retisht nga vlerësimi i AKM gjejmë 
se: 
 
• Në zonën bregdetare shkarkimi i 
mbetjeve urbane nëpërmjet hidrov-
oreve në  qytetet Durrës dhe Vlorë 
ka sjellë ndotjen e ujërave të detit 
në zonat ku ata shkarkojnë. Shumë 
e rëndë paraqitet gjendja sidomos 
në zonën e Porto Romanos dhe në 
zonën e shkarkimit të hidrovorit në 
qytetin e Vlorës, në pyllin e Sodës, 
ku kemi tregues të lartë të ndotjes 
organike e kimike. 
• Problematike rezultojnë ujërat e 
stacionit – kanali i ujërave rurale 
në Plepa (Durrës). Ky kanal shkar-

kon direkt në det dhe ka impakt të 
lartë ndotje në ujërat bregdetare të 
zonës së plazhit dhe përbejnë rrezik 
infektimi për pushuesit në sezonin 
e verës. 
• Në qytetin e Durrësit përmirësimi 
i situatës mjedisore të ujërave në 
zonën bregdetare do të arrihet më 
përfundimin e plotë të sistemit të 
kanalizimeve të ujërave urbane dhe 
vënia në punë me kapacitet të plotë 
të impiantit të trajtimit të ujërave 
urbane. 
• Në Vlorë situata e zonës bregde-
tare do të jetë problematike deri në 
vënien në punë të impiantit të ngri-
tur për trajtimin e ujërave urbane 
të qytetit. 
• Ndikimi i shkarkimeve urbane pa 
asnjë lloj trajtimi paraprak është 
burimi kryesore i ndotjes së ujërave 
të zonave bregdetare. Problematikë 
janë zonat bregdetare ku shkarko-
hen ujërat urbane të patrajtuara 
nga stacionet e hidrovoreve. 
• Në qytetin e Sarandës ujërat breg-
detare në të dy stacionet e moni-
toruara në vite rezultojnë të kenë 
cilësisë shumë të mirë. 

Problemi më kritik 
aktual është ndotja e 
ujërave sipërfaqësorë 
që shkaktohet nga sh-
karkimi i ujërave të 
mbetura të patrajtuara

Rezultatet e monitorimit në vite 
tregojnë për një ndikim të duk-
shëm dhe të qëndrueshëm të sh-
karkimeve urbane në cilësinë e 
ujërave të lumenjve dhe liqeneve 
mbi shfrytëzimi i burimeve në 
zonat bregdetare. Gjatë viteve te 
fundit janë hartuar politika për një 
mirë menaxhim të burimeve ujore 
nëpërmjet vendosjes së një kuadri 
monitorimi dhe kontrolli, për të 
reduktuar ndotjen e ujërave nën-
tokësore dhe sipërfaqësore nga ak-
tivitetet e veprimtarive industriale, 
bujqësore dhe aktiviteteve të pop-
ullsisë në zonat rurale dhe urbane, 
që shkaktojnë dëmtim të ekosiste-
meve ujore, si dhe të lumenjve nga 
shfrytëzimi pa kriter, mbrojtja e 
ujërave detare, menaxhimi i ujërave 
ndërkufitare, zvogëlimi i efekteve 
nga përmbytja dhe thatësira. 
 
Disa nga shkaqet që ndërthuren 
së bashku në uljen e cilësisë së 
ujërave në Shqipëri janë: 
 
1. Ndotjet nga shkarkimet urbane 
2. Ndotjet nga shkarkimet e ngurta 
dhe të lëngëta industriale 
3. Ndotje nga shkarkimet e ngurta, 
kryesisht nga minierat dhe ndër-
marrjes pasuruese 
4. Ndotja nga industria e naftës 
5. Dëmtimi i mbulesës bimore dhe 
erozioni
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Z ona e çmontimit/shpër-
bërja është vendi i fundit 
ku mbërrijnë anijet. Ka 
filluar në Bangladesh në 

vitin 1960 dhe në vitet ’70-‘80 u 
kthye në një biznes mjaft fitimpru-
rës për shumë biznesmen në Ban-
gladesh.  
 
“Anijet duhet të riciklohen në 
fundin e jetës së tyre, që do të 
thotë shpërbërje e tyre për të marrë 
hekurin”, thotë Patrizia Hedegger, 
pranë platformës së shpërbërjes 
së anijeve, “si edhe të përfitohen 
elementë të tjerë, si pjesë mekan-
ike, të cilat mund të përdoren apo 
rishiten”.  
 
Më shumë se 60 përqind e hekurit 
të përdorur në Bangladesh vjen nga 
shpërbërja e anijeve në Chittagong. 
Më parë anijet janë shpërbërë në 
Evropë, por për shkak të standar-
deve mjedisore si dhe kostot e ulëta 
të krahut të punës, ky aktivitet 
është përqendruar në Bangladesh. 
E gjithë kjo industri operon në 
vendet e Azisë jugore, kryesisht 
në Bangladesh, Indi dhe Paki-
stan. Tonazhe të tëra me mbetje të 
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lëngëta të rrezikshme janë hedhur 
në oqean. Mbetje si llum vaji, vaj 
i djegur, vaj i zi, PCB-t (bifenilet 
e poliklorinuara) dhe TBD, mad-
je dhe asbesti është shpërbërë pa 
asnjë masë parandaluese. Gjithë kjo 
ndotje shkatërron ekosistemin e 
këtij rripi të madh bregdetar.  
 
Çmontimi i anijeve mjaft i rrezik-
shëm, asnjë lloj sigurie në punë 
- 74 persona kanë vdekur katër vitet 
e fundit në Chittagong, Bangladesh 
duke çmontuar anijet.  
- 43 prej tyre ishin me pak se 30 
vjeç.  
 
Punonjësit që zhvendosin këto 

materiale janë mjaft të ekspozuar 
kundrejt tyre dhe, shpesh pa asnjë 
kujdes të veçantë për t’i siguruar 
apo mbrojtur. Përgjatë 20 viteve të 
fundit më shumë se 1000 punonjës 
kanë vdekur. Punonjësit punojnë 
shumë, pasi nëse mbarojnë një ani-
je, ata nënshkruajnë për një anije 

tjetër dhe kështu ata fitojnë më 
shumë para. Ky lloj presioni është 
krijuar për punonjësit, duke krijuar 
më shumë aksidente dhe lëndime 
përgjatë orëve të punës. 500 njerëz 
kanë vdekur përgjatë shpërbërjeve 
të anijeve në Alang, Indi. Industria 
e anijeve është një industri mjaft 
e rrezikshme, pasi së pari është 
struktura më e madhe e lëvizshme 
që njerëzimi ka krijuar, ndaj për të 
copëzuar gjithë strukturën është 
mjaft e rrezikshme për punonjësit, 
pasi ata mund të rrëzohen nga 
lartësi të mëdha, apo goditen nga 
pjesë të ndryshme metalike. Për 
punonjësit që punojnë dhe janë 
me ‘këmbë në tokë’ është shumë 
e vështirë teksa shohin trupa pa-
jetë. “Jemi lodhur me këtë gjendje, 
ndaj duam drejtësi mjedisore dhe 
njerëzore”, shprehen ata.  
Burimi: Aljazeera 

Anijet duhet të riciklohen

NJOFTIM PËR SHTYP

N ë kuadrin e Programit 
Evropian EU/IPA/In-
terreg, Balkan-Mediter-
ranean, është miratuar 

dhe po zbatohet Projekti: “Drejt 
Energjisë Zero në Spitalet e Ball-
kanit” (ZenH-Balkan, 2017-2019) 
me pjesëmarrjen e pesë vendeve 
(Greqi, Shqipëri, Bullgari, Maqedo-
ni, dhe Qipro), ku drejtues i projek-
tit është Universiteti “Democritus” i 
Xanth-it (Greqi). 
 
Qendra ALBAFOREST është or-
ganizata partnere për realizimin e 
projektit në Shqipëri,  projekt i cili 
ka si objektiv auditimin e energjisë 
dhe aktivitete ndërgjegjësuese në 
pesë spitale të vendit me synimin 
minimizimin e harxhimit të energ-
jisë dhe uljen e shpenzimeve si dhe 

përmirësimin e mjedisit. Spitalet 
do të përzgjidhen në bashkëpunim 
me ekspertë të fushës përkatëse, 
duke pasur parasysh, llojin, tipin 
e ndërtesës, si edhe zonat klima-
tike-diellore. 
Projekti ka si qëllim të lehtësojë 
zbatimin e Direktivës së BE-se për 
Performancën e Energjisë në Ndër-
tesa(EPBD, Energy Performance of 
Buildings Directive 2010/31/EU) 
duke përcaktuar karakteristikat dhe 
standardet përsa i përket zero en-
ergjisë në spitalet e rajonit jugor të 
Ballkanit. Përmes këtij projekti do 
të kontribuohet në përmirësimin e 
efiçiencës energjitike në sektorin e 
ndërtimit.  
Sektori i ndërtimit mbulon rreth 40 
% të konsumit total të energjisë dhe 
36 % të shkarkimeve të CO2. Pra ky 

sektor ka një rol kyç në zbatimin e 
objektivave të efiçiencës energjitike 
në BE. Direktiva 2012/27/EE “Per 
efiçiencën e energjise”, kërkon një 
audit sistematik të energjisë për 
ndërtesat e mëdha dhe një rinovim 
në masën 3 % për ndërtesat pub-
like. Direktiva EPB paraqet edhe 
nocionin e ndërtesave me Zero 
Energji të cilat janë ndërtesa me 
performancë të lartë energjitike 
dhe me kërkesa të ulëta për en-
ergjinë. Direktiva vendos kërkesat 
për të gjithë sektorin e ndërtimit 
qoftë ky privat apo publik që duhet 
të plotësojnë për Zero energji në 
spitale, nga 31.12.2018 deri ne 
31.12.2020  
Spitalet janë ndërtesa që kanë një 
konsum intensiv të energjisë, kon-
sumi i kësaj të fundit në spitalet në 

Bashkimin Evropian arrin rreth 6 
% të konsumit total të energjisë në 
sektorin jo rezidencial të ndërtimit.  
Godinat spitalore konsiderohen si 
sisteme komplekse sepse ato kanë 
një sërë funksionesh intensive të 
energjisë (sistemi HVAC, ngrohja, 
ventilimi dhe ajër-kondicionimi) që 
duhet të punojë në kushte strikte, 
kërkesa e madhe për ujë të ngrohtë, 
përdorimi masiv i kuzhinës, etj). 
Në sektorin rezidencial ashtu edhe 
në atë hotelier është bërë një punë 
e konsiderueshme përsa i përket 
përcaktimeve të Zero Energjisë, por 
jo për ndërtesat e spitaleve. 
 
Për më shumë informacion mund të 
kontaktoni Qendrën ALBAFOREST 
(www.albaforest.com, albaforest@
gmail.com, T.+ 355(0)682092008

- 60 përqind e anijeve në mbarë botën 
shpërbëhen në shtetet jugore aziatike  
- 46% e tyre vijnë nga Azia dhe 41% 
nga Evropa.


