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MJEDISI SOT
është një botim periodik i Qendrës Rajonale të 
Mjedisit (REC) Shqipëri. Në këtë botim periodik 
do të gjeni informacion për probleme mjedisore, 
lajme të përzgjedhura, opinione e komente 
për çështje të mjedisit nga vendi dhe rajoni, 
informacione për aktivitete për mjedisin nga 
vendi dhe bota etj. 
Versionin elektronik të kësaj reviste mund ta 
gjeni në faqet: http://albania.rec.org dhe www.
mjedisisot.info

Për të marrë “Mjedisi Sot”, e përditshme 
elektronike, me postë elektronike apo revistën 
“MJEDISI SOT” (botim periodik), dërgoni emrin 
dhe adresën tuaj pranë REC Shqipëri, në:
info.albania@rec.org • www.mjedisisot.info, ose 
telefononi në: 04 223 29 28.

është një organizatë ndërkombëtare jopar-
tizane, joavokate, jofitimprurëse me mision 
mbështetjen për zgjidhjen e problemeve mje-
disore në Europën Qendrore e Lindore (EQL). 
Qendra e përmbush misionin e saj duke nxitur 
bashkëpunimin ndërmjet organizatave joqeveri-
tare, qeverive, bizneseve dhe aktorëve të tjerë 
mjedisorë, si dhe duke mbështetur shkëmbimin 
e lirë të informacionit dhe pjesëmarrjen e publi-
kut në vendimmarrjen mjedisore. 
REC është krijuar në 1990 nga Shtetet e 
Bashkuara, Komisioni Europian dhe Hungaria. 
Sot REC bazohet ligjërisht në Kartën e REC, 
nënshkruar nga 29 vende dhe Komisioni Euro-
pian dhe në një marrëveshje ndërkombëtare me 
qeverinë hungareze. REC ka zyrën qendrore në 
Szentendre, Hungari dhe zyrat e vendeve në 
secilin prej 17 vendeve përfituese, të cilat janë:  
Shqipëria, Bosnja-Hercegovina, Bullgaria, Kroa-
cia, Republika Çeke, Estonia, Hungaria, Letonia, 
Lituania, RIJ e Maqedonisë, Polonia, Rumania, 
Serbia, Mali i Zi, Sllovakia, Sllovenia dhe Turqia. 
Donatorët më të fundit janë Komisioni Evropian 
dhe qeveritë e Shqipërisë, Austrisë, Belgjikës, 
Bosnje-Hercegovinës, Kanadasë, Kroacisë, Re-
publikës Çeke, Danimarkës, Estonisë, Finlandës, 
Gjermanisë, Hungarisë, Italisë, Japonisë, Leton-
isë, Lituanisë, RIJ të Maqedonisë, Hollandës, 
Norvegjisë, Polonisë, Serbi-Malit të Zi, Sllo-
venisë, Suedisë, Zvicrës, Mbretërisë së Bashkuar 
dhe Shteteve të Bashkuara, si dhe organizata të 
tjera ndërqeveritare dhe institucione private. 
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“Shëndet – Shëndet paç”… 
urimi i përmotshëm që njerëzit i japin njëri-tjetrit vetëm për një teshtimë. Por, a 

varet shëndeti jonë vetëm nga një urim i sinqertë dhe plot dashamirësi i personit që 
kemi afër? Kur mund të themi se jemi “të shëndetshëm”?

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), “shëndeti është mirëqënia 
fizike, mendore dhe sociale dhe jo vetëm mungesë e sëmundjes apo e pafuqisë”. Në 
këtë kontekst, shëndeti është një arritje dhe ruajtje e stabilitetit fizik dhe mendor, por 
çdo njeri është unik dhe e sheh shëndetin e tij të lidhur me mënyrën e jetesës dhe 
mjedisin që e rrethon.

Mjedisi është faktor kyç për një jetë sa më të shëndetshme. Ajri që thithim, uji që 
pimë, toka që na jep ushqim, luajnë rol përcaktues në shëndetin e njeriut. Nga ana 
tjetër, çdo veprim dhe zgjedhje që ne bëjmë ndikon në mjedis, duke krijuar kështu 
një marrëdhënie të ndërsjelltë ndërmjet mjedisit dhe njeriut.

E ndërsa natyra dhe Toka mëmë janë përpjekur, gjithmonë, të na ofrojnë burimet 
e tyre në mënyrë sa më të qëndrueshme për një jetë sa më të shëndetshme e të 
gjatë, ne njerëzit nuk ia kemi kthyer me të njëjtën monedhë. Etja për të fituar sa më 
shumë duke investuar sa më pak në mbrojtje të mjedisit, babëzia për të marrë sa më 
shumë nga natyra pa respektuar rregullat e saj, kanë lënë gjurmët e tyre të thella në 
mjedisin tonë, gjurmë të cilat vështirë të fshihen pa na dëmtuar seriozisht shëndetin.

Veprimet për përmirësim duhet të prekin të gjithë njerëzit, në çdo cep të vendit e 
të globit. Le të përpiqemi të gjithë së bashku të përmirësojmë mjedisin tonë për të 
përmirësuar shëndetin tonë.
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Leter pozicionimi

Nisur nga shqetësimi që jemi ndër të vetmet vende 
në botë që ende nuk i kemi dhënë zgjidhje një prej 
problemeve kryesore, asaj të energjisë për ngrohje 
për banorët e zonave rurale e urbane, Federata 
Kombëtare e Pyjeve dhe Kullotave Komunale, në Ditën 
e Shërbimit Pyjor Shqiptar (27 janar) i bën thirrje të 
gjithë politikëbërësve dhe vendimmarrësve që t’i japin 
rëndësinë e duhur këtij sektori që vazhdon të lëngojë 
për rreth tre dekada tashmë. 

Nëse vendet e Evropës Qendrore apo Veriore, ku 
megjithë klimën realtivisht më të ftohtë, i kanë dhënë 
zgjidhje problemit të ngrohjes vite në mos dekada 
më parë, kjo gjë për ne mbetet ende sfiduese dhe 
kërkon një zgjidhje të qëndrueshme dhe sa më shpejt. 
Ndonëse vitet e fundit ka një shqetësim të shtuar për 
të rivlerësuar burimet natyrore, si p.sh. biomasa në 
sigurimin e energjisë së rinovueshme, i cili reflektohet 
në rishqyrtimin e qasjeve karshi menaxhimit të 
formacioneve pyjore të destinuara për prodhim të 
energjisë së rinovueshme.  

Çfarë ka ndodhur, nuk mund të zhbëhet. Ajo që 
mbetet në dorën tonë është reflektimi pas gabimeve. 
Këtu padyshim merr rol të veçantë organizimi i 
mendimit tonë dhe marrja e një vendimi për të gjetur 
në mënyrë urgjente zgjidhjen, duke qenë se si komb i 
kemi të mjaftueshme dijet për ta gjetur atë. Dhe për më 
tepër, nëse e shpëtojmë tokën tonë nga kjo katastrofë 
ekologjike, i kemi shërbyer mbijetesës sonë dhe brezave 
që na vijnë pas.  

Është inkurajues fakti që disa politikanë e kanë 
vërejtur këtë shqetësim popullor dhe, për të fituar 
simpatinë e votuesve të tyre, e mirë bëjnë, e kanë 
kthyer në kryefjalë të ditës mbjelljen e pemëve, miliona 
syresh në mbarë territorin e vendit. Kjo është diçka 
shumë pozitive, por ekziston nevoja e një barazpeshe 
midis mbjelljes artificiale e asaj që ka potencën ta bëjë 
natyra, nëse politikat që ne hartojmë mbajnë anën e 
lidhjeve shekullore të komuniteteve tona me natyrën, 
ku banorëve u delegohet më tepër përgjegjësi. 

Riorientimi i fermave shqiptare 
drejt mbjelljes së pemëve për të 
siguruar energji

Federata Kombëtare e Pyjeve dhe Kullotave Komunale

Çdo banor i Zall Bastarit, tashmë një nga Njësitë 
Administrative të Bashkisë së Tiranës është dëshmitar 
i rritjes së pyllit të dushkut në këto 27 vite, pa mbjellë 
qoftë edhe një fidan të vetëm, pikërisht aty ku e 
shkulën dushkun në zbatim të politikave të gabuara 
që politikëbërësit e para viteve ‘90 i ligjëronin dhe 
ekspertët i zbatonin, për të mbjellë në tokën e pyllit 
pemë frutore. Si ky rast ka plot të tjerë, në mbarë 
territorin e vendit. 

Do ishte tepër e dobishme nëse Bashkia e Tiranës 
do të ftonte mediat e të jepte një mesazh, pikërisht për 
këtë mrekulli që e mundëson natyra. Nëse pëllëmbë pas 
pëllëmbe toka e Zall Bastarit do të kalohej në ruajtje 
nga banorët, i gjithë pellgu ujëmbledhës në këto vite do 
ishte kthyer në një pyll natyror të mrekullueshëm dhe 
ujit të Tiranës do i kthehej cilësia e dikurshme.

Herë pas herë agjenci kombëtare e ndërkombëtare 
kanë ndërmarrë studime për të llogaritur nevojat 
vjetore për dru zjarri për familjet që jetojnë në zonat 
rurale. Dhe, sipas llogaritjeve vlerësohet se nevojitet 
një sasi prej një metër kub dru zjarri për çdo banor, 
e cila gjithsej shkon në 1.5 deri 2 milionë metër kub. 
Pra, jemi në një stad zhvillimi si shoqëri kur nevojat e 
mëdha për ngrohje rrezikojnë zhveshje të mëtejshme të 
natyrës e të tokës dhe ky rrezik na vjen nga pamundësia 
për të gjetur hapësirë për të rritur këtë sasi vjetore të 
drurit. 

Sfida e momentit për politikat pyjore shqiptare, që 
mund të frenojë shkatërrimin e mëtejshëm të natyrës 
është që, çdo banori t’i llogaritet dhe t’i sigurohet një 
sasi vjetore përafërsisht një metër kub dru zjarri për të 
mundësuar ngrohjen gjatë dimrit në vendin tonë. 

Në kushtet aktuale të emergjencës, plotësimi i 
nevojave vjetore mund të arrihet duke kultivuar 
lloje me rritje të shpejtë e me cikël të shkurtër të 
prerjes, aktualisht provuar në disa vende të Evropës. 
Prodhimi i biomasës për ngrohje brenda territorit të 
vendit ka rëndësi, si nga pikëpamja ekonomike ashtu 
edhe ekologjike. Kjo për faktin se koston kryesore 
të materialeve të biomasës që përdoret për ngrohje e 
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Aktualitet

mban transporti, ku përveç rritjes 
së kostos ka ndikim shumë 
negativ djegia e një sasie të madhe 
karburanti për transport, nëse druri 
do të vijë nga vendet fqinje si Mali i 
Zi, Kosova apo Maqedonia.

Nga eksperimentet e realizuara 
vitet e fundit në mjaft vende të 
Evropës si Suedi, Gjermani, Greqi, 
Kosovë, etj., rezulton se nga llojet 
me rritje të shpejtë dhe me cikël 
të shkurtër, në një cikël 4 vjeçar 
mund të merren 80 metër kub masë 
drusore për hektar. Për plotësimin 
e nevojave të popullatës për dru 
zjarri do të ishte e nevojshme të 
kultivoheshin 100 mijë hektarë në 
zona fushore me prodhimtari të 
lartë të tokës. Nëse kjo alternativë 
shqyrtohet, do të kishte një ndikim 
shumë pozitiv në punësim, si dhe në 
të ardhurat e fermerëve.  

Është një rast shumë i mirë, 
ku nëpërmjet kësaj ndërhyrjeje, 
qeveria krijon mundësi të justifikojë 
e të bëjë më të pranueshëm nga ana 
logjike moratoriumin për prerjet e 
pyjeve, që është kthyer aktualisht në 
ligj nga Parlamenti Shqiptar. Kjo do 
të kërkonte përfshirjen e mbjelljes 
së plantacioneve për prodhim 
të drurit për ngrohje në skemat 
e subvencionimit të bujqësisë. 
Gjithashtu, kjo bën të mundur për 
çdo familje, që siç përdor fermën 
bujqësore për ushqim, ta përdorë 
atë edhe për të mbjellë biomasë për 
të siguruar ngrohjen dhe energjinë 
vjetore që i duhet.

Kjo situatë emergjence është një 
mësim për të hartuar një ligj, që të 
garantojë bashkëpunim mes shtetit 
e fermerëve për të riorinetuar 
organizimin e fermës bujqësore, që 
ajo të jetë në gjendje për të furnizuar 
tregun me sasinë e nevojshme të 
biomasës së siguruar në mënyrë 
të qëndrueshme, duke ndikuar 
pozitivisht në mbrojtjen e tokave 
bujqësore dhe stimulimin e fermave 
private pyjore, që përveç funksionit 
prodhues do të kenë edhe rëndësi të 
madhe mjedisore për të mbrojtur 
fushat e vendit tonë nga përmbytjet.

Teksa hapësirat e lira të tokës vazhdojnë të zëvendësohen me sipërfaqe 
të papërshkueshme për shkak të rritjes së popullsisë dhe urbanizimit 
sidomos në kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranë, domosdoshmëria për të 
rimarrë hapësirën e gjelbër po bëhet gjithnjë e më shumë një prioritet 
përsa i përket ruajtjes së cilësisë së mjedisit.

Instalimi i tarracave të gjelbëra është një opsion që zvogëlon ndikimin 
negativ të zhvillimit dhe të uzurpimit masiv të hapësirave me ndërtesa, 
duke ofruar përfitime të shumta mjedisore, ekonomike dhe sociale. Me 
aplikimin e tarracave të gjelbëra në qytet, rritet ndjeshëm biodiversiteti 
urban, duke siguruar kështu habitat për jetën e gjallë, rriten hapësirat 
për bujqësi urbane, përmirësohet cilësinë e ajrit përmes reduktimit të 
nivelit të zhurmave dhe përthithjes më të lartë të karbonit. 

Ndërkohë që të gjitha tarracat e gjelbra kanë funksione të ngjashme, 
çdo instalim është unik, performanca teknike ndryshon sipas rajonit, 
klimës, projektimit dhe llojit të çatisë së gjelbër. Instalimi i mbulesave 
të gjelbëra bën të mundur përmirësimin dhe performancën termike të 
një çatie/tarrace, lejon ndërtesat që të ruajnë më mirë ngrohjen gjatë 
muajve të ftohtë të dimrit, gjithashtu reflekton dhe thith rrezatimin 
diellor gjatë muajve të nxehtë të verës, në mënyrë që ndërtesat të mbeten 
më të freskëta. Në stinën e verës, mbulimi i gjelbër është në gjendje 
të zvogëlojë ngrohjen diellore të një ndërtese duke reflektuar 27% të 
rrezatimit diellor, të thithë rreth 60% të dioksidit të çliruar në atmosferë 
nga vegjetacioni përmes fotosintezës dhe evapotranspirimit, si dhe të 
zvogëlojë nevojat e energjisë për ajër të kondicionuar nga 25% në 
80%. Duke reduktuar kërkesat për energji gjatë gjithë vitit të ndërtimit, 
ndërtesa ka kosto më të ulët.

Megjithëse në botë tarracat e gjelbëruara tashmë janë kthyer në 
një metodikë të zakonshme projektimi, në kryeqytetin tonë kjo gjë 
është akoma e largët. Një nga shembujt pozitiv të përdorimit të kësaj 
metodike të re gjelbërimi është Bashkia e Tiranës.

Me të drejtë lind pyetja se, megjithëse marrim një shumëllojshmëri 
përfitimesh pozitive nga tarracat e gjelbra, përse ndodh që në qytetin 
tonë përdorimi i tyre është tej mase i rrallë?! Arsyeja e parë që të vjen 
ndërmend është kostoja. Instalimi i një mbulese të gjelbër mund të 
kushtojë 108-248 dollarë/m2, ku shumica e materialeve të përdorura 
për të ndërtuar mbulesën e gjelbër mund të ripërdoren. Gjithashtu, 
duhet patur parasysh se kostoja e zëvendësimit të një tarrace të gjelbër 
në përgjithësi është sa një e treta e kostove fillestare të instalimit. 

Megjithëse kostoja fillestare e një tarrace të gjelbër është pak e 
kushtueshme për një qytetar të Shqipërisë, jetëgjatësia dhe përfitimet 
pozitive që ajo ka përgjatë viteve, e bëjnë atë një nga zgjidhjet më 
ekologjike, por dhe ekonomikisht më pozitive në treg.

Shtimi i tarracave të 
gjelbëra në qytetin e 
Tiranës

Msc.Ark. Eneida Haska

Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri
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Aktivitete REC

Brezi bregdetar dhe ai 
detar përbën terrenin më 
vulnerabël përsa i përket 

presionit që ushtrohet nga zhvillimi 
social-ekonomik dhe faktorët 
natyrorë. Menaxhimi i kësaj zone 
ngelet ende një sfidë për qeverisjen 
qendrore dhe atë vendore, por edhe 
për shoqërinë civile, komunitetin e 
biznesit, individët dhe pronarët, të 
cilët duhet të dinë si t’i përdorin, t’i 
ruajnë dhe t’i zhvillojnë në mënyrë 
të qëndrueshme këto potenciale të 
zonës detare-bregdetare. 

Menaxhimi i integruar i 
bregdetit dhe hapësirës detare 
përfshin një shumëllojshmëri 
elementësh, sektorësh, organesh 
dhe kompetencash. Për pasojë, 
funksionimi i suksesshëm i 
menaxhimit të integruar të 
bregdetit duhet bazuar mbi politika 
dhe plane gjithëpërfshirëse, të cilat 
duhet të hartohen, të miratohen 

Menaxhimi i integruar i bregdetit 
dhe hapësirës detare 
Raport vlerësimi i Gjendjes së Mjedisit Detar në Shqipëri 1991-2015

Emirjeta Adhami

Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri, INCA

dhe të zbatohen në bashkëpunim 
dhe duke u këshilluar me të gjithë 
organet dhe nivelet shtetërore të 
përfshira në këtë proces.

Nisur nga gjendja aktuale e 
mjedisit detar, Instituti për Ruajtjen 
e Natyrës në Shqipëri, INCA, së 
bashku me një grup ekspertësh 
përmes një granti të mbështetur 
nga REC Shqipëri në kuadër të 
programit SENiOR-II, ndërmorri 
një vlerësim mjedisor dhe një analizë 
e plotë të situatës, për të nxjerrë 
rekomandimet e mundshme për 
përmirësimin e situatës, përfshirë 
kuadrin ligjor e institucional. 

Ky vlerësim synon në mënyrë 
specifike vlerësimin e gjendjes së 
mjedisit detar në Shqipëri, për 
periudhën 1991-2015. Korniza e 
përdorur për realizimin e raportit 
të vlerësimit u bazua mbi zinxhirin: 
Faktor-Presion-Gjendje-Ndikim-
Reagim. 

Në analizimin e gjendjes së 
sistemit detar dhe bregdetar të 
vendit u morën në konsideratë linja 
e kuadrit ligjor dhe institucional, 
linja e menaxhimit të mjedisit detar 
dhe bregdetar, linja e burimeve 
natyrore dhe përdorimi / shfrytëzimi 
i tyre, linja e zhvillimit ekonomiko-
social të territorit në harmoni me 
natyrën dhe efektiviteti i zhvillimit 
të qëndrueshëm të tij. 

Studimi përpiqet të japë qartë 
dhe me analizë analitike mungesat 
dhe mundësitë që ofron kuadri 
ligjor dhe institucional, përdorimi 
me efektivitet dhe mirëmenaxhimi 
i sistemit detar-bregdetar për 
zhvillimin e qëndrueshëm të 
ekonomisë së vendit e, në mënyrë të 
veçantë, të hapësirës territoriale që 
lidhet me të.
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Aktivitete REC

Përfundimet kryesore të dala nga raporti:

• Mungon struktura ligjore për Planifikim 
Hapësinor Ujor, por është në proces hartimi 
i ligjit dhe rregulloreve përkatëse. Gjithashtu, 
mungon dhe Ligji për Menaxhimin e 
Integruar të Bregdetit dhe të hapësirës 
Detare.

• Mungesa e planeve hapësinore dhe 
moszbatueshmëria e bazës ligjore 
konsiderohet si pengesa më e madhe për 
zhvillimin e qëndrueshëm bregdetar-detar. 
Të gjitha planet vendore dhe ato rajonale 
deri më sot, janë jetësuar pa rakorduar një 
vizion të qartë rajonal e kombëtar.

• Lëvizja e madhe e popullsisë drejt këtyre 
zonave, e shoqëruar me presonin për 
urbanizim dhe turizëm përgjatë bregdetit 
dhe detit, janë forcat dhe idetë shtytëse të 
zhvillimit në zonat bregdetare, sikurse në të 
gjithë hapësirën territoriale.

• Peizazhi dhe mjedisi paraqitet i rënduar 
gjatë gjithë brezit bregdetar, duke 
degraduar panoramën e bregdetit me 
ndërtime të realizuara në mungesë të një 
planifikimi kombëtar e sektorial. Rrënojat 
e vendbanimeve historike janë lënë në 
mëshirë të fatit. 

• Erozioni është një faktor problematik me 
ndikim në vijën bregdetare dhe panoramën 
e përgjithshme. Krahas faktorëve natyrorë, 
ai është favorizuar ndjeshëm nga aktiviteti 
njerëzor, nga shfrytëzimi i inerteve në 
shtratin e lumenjve, etj.

• Pastrimi i mbetjeve mbetet, gjithashtu, një 
problematikë shumë e qartë dhe e përhapur 
përgjatë vijës bregdetare. Deti Adriatik dhe 
deti Jon janë bërë pritësit e shkarkimeve 
urbane, industriale, bujqësore e blegtorale. 

• Shqipëria ka humbur, në mënyrë të 
vazhdueshme, shumë nga vlerat e saj të 
biodiversitetit dhe të habitateve natyrore, 
përfshirë dhe ato bregdetare e detare. Kjo 
për shkak të zhvillimit të pakontrolluar 
urban dhe turistik, rritjes së ndotjes, 
shpyllëzimit, erozionit, mungesës së 
legjislacionit të përshtatshëm mjedisor dhe 
zbatimit të dobët të tij.
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Aktivitete REC

Objektivat e Kombeve të Bashkuara 
për Zhvillimin e Qëndrueshëm në 
shkollë
Fituesit e Programit të Granteve të Vogla SEEDLING

Genta Hoxha

Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri

Zbatimi i Objektivave të 
Zhvillimit të Qëndrueshëm 
(OZHQ) është një proces dinamik 
përshtatjeje, mësimi dhe veprimi. 
Bashkësia ndërkombëtare në të 
gjitha nivelet – globale, rajonale 
dhe kombëtare – bie dakort që 
paqja dhe begatia afatgjatë mund 
të garantohen vetëm përmes një 
ndryshimi transformues drejt 
zhvillimit të qëndrueshëm, i cili 
çon në ekonomi të qëndrueshme 
dhe komunitete të qëndrueshme. 
Për të mundësuar ndryshime të 
qenësishme që kërkohen nga një 
transformim i tillë, qasja pro-aktive 
ndaj edukimit të qëndrueshëm 
duhet të vihet në jetë, duke i vënë 
theksin krijimit të partneriteteve 
strategjike.

Shqipëria, Bosnja dhe 
Hercegovina, Kosova*, ish-
Republika Jugosllave e Maqedonisë, 
Mali i Zi dhe Serbia ballafaqohen 
me sfida të ngjashme në procesin 
e reformimit të sistemeve të tyre 
arsimore. Koncepti i zhvillimit të 
qëndrueshëm njihet, por gjenden 
shumë pak instrumenta, nëse ka 
të tillë, që të garantojnë trajtimin 
e këtij koncepti brenda sistemit 
arsimor.

Projekti SEEDLING (Përfshirja 
e Objektivave të Kombeve të 
Bashkuara për Zhvillimin e 
Qëndrueshëm në shkolla në 
Evropën Juglindore) ka për synim 

të nxisë edukimin, ngritjen e 
kapaciteteve dhe ndërgjegjësimin 
për Objektivat e Zhvillimit të 
Qëndrueshëm në vendet e Evropës 
Juglindore, përmes përfshirjes 
së tyre në kurrikulat shkollore 
(shkollat e mesme), si dhe përmes 
bashkëpunimit rajonal e rrjetëzimit 
të vendimmarrësve, edukatorëve 
dhe mësuesve.

Në përmbushje të këtij synimi 
shërben dhe Programi i Granteve të 
Vogla SEEDLING, i shpallur në të 
6 vendet e EJL-së: Shqipëri, Bosnjë 
dhe Hercegovinë, Kosovë*, ish-
Republika Jugosllave e Maqedonisë, 
Mal i Zi dhe Serbi, për OSHC-të 
aktive në fushën e edukimit dhe 
zhvillimit të qëndrueshëm.

Në Shqipëri, pas një procesi 
shumë konkurrues midis 35 OJF-ve 
aplikuese, duke u bazuar në cilësinë 
e e propozimeve dhe në numrin e 
shkollave (të mesme të përgjithshme 
dhe atyre profesionale) të 
përzgjedhura nga OJF-të si partnere 
për zbatimin e projektit në nivel 
lokal, u përzgjodhën 5 organizata 
fituese.

Përgjatë 6 muajve në vijim, 
këto organizata do t’i japin jetë 
aktiviteteve konkrete në fushën 
e edukimit dhe zhvillimit të 
qëndrueshëm në 16 shkolla të 
mesme dhe profesionale, në 6 qytete 
të ndryshme, për të promovuar 
OZHQ-të në shkollë. 
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Aktivitete REC

DIBËR

TIRANË

KUKËS

FIER

MAT

KORÇË

TROPOJË

MIRDITË

MALIQ

HAS

ELBASAN

PUKË

KOLONJË

SKRAPAR

GRAMSH

FINIQ

LIBRAZHD

BULQIZË

LEZHË

HIMARË

PËRMET

KLOS

BERAT

POGRADEC

KRUJË

TEPELENË

KURBIN

PEQIN    

VLORË

SHKODËR

DEVOLL

SELENICË

MALËSI 
E MADHE

DROPULL

DIVJAKË

VAU I 
DEJËS

LUSHNJE

DURRËS

FUSHË  
ARRËS

MEMALIAJ

GJIROKASTËR

KËLCYRË

POLIÇAN 

PRRENJAS

BELSH

KAVAJË

CËRRIK

PUSTEC

LIBOHOVË

MALLAKASTËR

DELVINË

KONISPOL

KUÇOVË

RROGOZHINË

VO
RË

SHIJAK

PATOS

ROSKOVEC

URA 
VAJGURORE

SARANDË

KAMËZ

SG-65

ZERO

URI

BARAZI

GJINORE

PUNË DINJITOZE DHE 

RRITJE EKONOMIKE

KONSUM DHE 
PRODHIM 
I PËRGJEGJSHËM

PA

VARFËRI

UJË I PASTËR 

DHE KANALIZIME
ENERGJI E 
PËRBALLUESHME 
DHE E PASTËR

KONSUM DHE 
PRODHIM 
I PËRGJEGJSHËM

ZERO

URI

SHËNDET I MIRË

DHE MIRËQENIE

INDUSTRI, NOVACION 

DHE INFRASTRUKTURË

VEPRIM 

PËR KLIMËN

PUNË DINJITOZE DHE 

RRITJE EKONOMIKE

QYTETE DHE 
KOMUNITETE TË 
QËNDRUESHME

KONSUM DHE 
PRODHIM 
I PËRGJEGJSHËM

JETA 

NËN UJË

ARSIM 

CILËSOR

ZVOGËLIMI I 

PABARAZIVE

JETA 

NË STERE

PAQE, DREJTËSI, IN-

STITUCIONE 

TË FORTA
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Tema e NumriT

Promocioni shëndetësor është 
kritik për përmirësimin e re-
zultateve në parandalimin dhe 
kontrollin e sëmundjeve kronike 
dhe atyre ngjitëse, dhe në përm-
bushjen e Objektivave për Zhvil-
limin e Qëndrueshëm lidhur me 
shëndetin, veçanërisht në mesin e 
grupeve të varfëra dhe të margji-
nalizuara të popullsisë. Për të ar-
ritur këto synime, lindi si nevojë 
urgjente advokimi dhe mobilizimi 
social për një dokument të ri që 
mbështet promocionin shënde-
tësor dhe mbrojtjen e shëndetit të 
popullatës shqiptare. 

Plani i Veprimit të Promocion-
it Shëndetësor 2017-2021 është 
hartuar nga Ministria e Shënde-
tësisë me kontributin e Grupit të 
Punës, ngritur me Urdhër të Min-
istrit të Shëndetësisë Nr. 342, datë 
10.08.2015.

Ky Plan ngrihet mbi përvojën 
e Strategjisë së shëndetit publik 
dhe promocionit të shëndetit, e 
vitit 2002 dhe është në harmoni 
me strategji të tjera në fushën 
e shëndetit publik. Gjithashtu, 
plani adreson edhe prioritetet e 
parashikuara në Strategjinë Kom-
bëtare për Zhvillim dhe Integrim 
(2015) dhe procesin e adaptimit 
të sektorit shëndetësor në Sh-
qipëri me standardet e Bashkimit 
Europian në kuadër të integrimit 
europian.

Plani i ri i Veprimit për Pro-
mocionin Shëndetësor thekson 
rolin vendimtar që luan pro-
mocioni shëndetësor në nxitjen 

Shqipëria me një Plan Promocioni 
Shëndetësor për mbrojtjen e 
shëndetit të popullatës

Marrë nga Plani i Veprimit të Promocionit Shëndetësor 2017-2021

e politikave publike të shëndet-
shme dhe zhvillimin e mjedis-
eve shëndetësore mbështetëse, 
përmirësimin e kushteve sociale 
dhe aftësive personale, dhe pro-
movimin e jetesës së shëndetshme 
duke përfshirë në veçanti një di-
etë të shëndetshme, promovimin e 
aktivitetit fizik, larg përdorimit të 
duhanit, konsumit të dëmshëm të 
alkoolit dhe përdorimit të drogës. 
Ky Plan Veprimi bazohet në zhvil-
limet pozitive dhe progresin e Sh-
qipërisë në përgjithësi, si dhe në 
reformat e sektorit të shëndetësisë 
në veçanti. 

Gjithashtu, Plani i Veprimit 
adreson sfidat aktuale të shën-
detit publik dhe prioritetet e për-
caktuara nga qeveria shqiptare 
duke u fokusuar veçanërisht në 
sëmundjet madhore jo të trans-
metueshme, të tilla si sëmund-
jet kardiovaskulare, kanceri dhe 
diabeti. Një vëmendje e veçantë 
në Planin e Veprimit i kushtohet 
grupeve vulnerabël të popullsisë 
në Shqipëri, përfshirë komuniteti 
Rom, personat me aftësi të kufi-
zuara, etj. Ky dokument i vjen në 
ndihmë dhe gjithë institucioneve 
që punojnë për të mbrojtur dhe 
përmirësuar shëndetin e popul-
latës shqiptare, në mënyrë që in-
dividët dhe komunitetet të kenë 
më shumë mundësi për të ar-
ritur dhe mbajtur shëndetin në 
përputhje me aspiratat për një 
shëndet pozitiv. Plani i Veprimit 
të Promocionit Shëndetësor luan 
një rol vendimtar në realizimin e 
këtyre aspiratave.
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dhe mirëqenie për të gjithë 
popullatën shqiptare 

Qëllimi i përgjithshëm 
Mbrojta dhe promovimi i 
shëndetit dhe mirëqenies së 
popullatës shqiptare përmes 
fuqizimit dhe përfshirjes së 
individëve, familjeve dhe 
komuniteteve në partneritet 
me ofruesit e kujdesit 
shëndetësor dhe të gjithë 
aktorët e tjerë.

Objektivi strategjik 1: Rritja 
e vetëdijes së popullatës 
shqiptare për shëndetin dhe 
orientimi drejt një mënyre 
jetese të shëndetshme 
dhe përdorimit të duhur të 
shërbimeve shëndetësore. 

Objektivi strategjik 
2: Fuqizimi i mjediseve 
mbështetëse dhe nxitja e 
ndërhyrjeve efikase për 
zbatimin e programeve të 
edukimit dhe promocionit 
shëndetësor.

Objektivi strategjik 3: Krijimi 
i komuniteteve reziliente 
(elastike) për mbrojtjen dhe 
promovimin e shëndetit dhe 
mirëqenies.

Për çdo objektiv strategjik janë 
përcaktuar në mënyrë të detajuar 
objektivat specifikë, indikatorët 
dhe aktivitetet e nevojshme për 
arritjen e tyre.
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1. Nga përvoja juaj studimore, 
si paraqitet situata e ndotjes 
ushqimore të shkaktuar nga 
pesticidet në vendin tonë?

Produktet ushqimore prekin 
në shkallë të gjerë popullatën dhe 
për këtë arsye ato kanë qenë dhe 
në fokus të studimeve tona. Në 
laboratorin tone, në Fakultetin e 
Shkencave të Natyrës, bëjmë, në 
mënyrë të vazhdueshme, analiza 
të pesticideve klororganike dhe të 
disa ndotësve të tjerë në mostra 
ushqimore. Jemi përpjekur që të 
jemi sa më gjithëpërfshirës në llojet 
e mostrave që marrim në shqyrtim. 

Disa nga llojet e produkteve 
ushqimore të analizuara janë: gjalpi, 
mishi, peshku, pula, prodhime 
deti, fruta të freskëta, fruta të 
thata, perime, vajra vegjetale, pije 
alkoolike si verë, etj. Në pjesën më 
të madhe të produkteve ushqimore 
që kemi analizuar (mbi 95%), 
vlerat e pesticideve klororganike 
të studiuara nuk janë dedektuar 
ose janë më të ulta se normat e 
vendosura në legjislacionin shqiptar 
dhe atë ndërkombëtar. Gjithashtu, 
studimet tregojnë një trend zbritës të 

Ndotja ushqimore nga pesticidet e 
së kaluarës

Intervistë me Prof. As. Aurel Nuro, 

Departamenti i Kimisë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës

niveleve të gjetura të pesticideve nga 
viti në vit, kjo e lidhur kryesisht, me 
mënyrën e përdorimit të hershëm të 
këtyre pesticideve në vendin tonë. 
Këtë fakt e përforcon dhe prania, 
në nivele më të larta, e produkteve 
të degradimit të pesticideve dhe jo e 
vetë pesticidit të përdorur. 

Duhet theksuar se përdorimi i 
pesticideve ka qenë dhe është një e 
keqe e domosdoshme, pasi ato janë 
shumë të nevojshme në bujqësi dhe 
parandalojnë përhapjen e shumë 
sëmundjeve tek bimët, kafshët dhe, 
rrjedhimisht, tek njeriu. 

2. Ku janë të fokusuara më së 
shumti studimet tuaja laboratorike 
dhe çfarë metode përdoret për 
vlerësimin e shkallës së ndotjes?

Ne kemi tentuar një 
shumëllojshmëri produktesh 
ushqimore, në mënyrë që të japim 
një tablo më të plotë mbi praninë dhe 
nivelet e pesticideve klororganike 
në tregun shqiptar. Mishi, peshku, 
pula, uji, frutat dhe perimet nga 
zona të ndryshme të vendit janë 
studiuar, në mënyrën ‘random’, 
për të kuptuar praninë dhe 
nivelet e pesticideve klororganike 

në produktet ushqimore që ne 
konsumojmë në tryezat tona. 

Përcaktimi i pesticideve 
klororganike dhe i ndotësve të tjerë 
nuk mund të realizohet me teknika të 
thjeshta laboratorike. Nivelet e tyre 
janë në rendin ppb (pjesë për billion 
– 10-12) ose ppm (pjesë për million 
– 10-9) të klasifikuara si gjurmë 
ose mikrogjurmë. Për përcaktimin 
e këtyre ndotësve rekomandohen 
metodat e kromatografisë së gaztë. 
Në laboratorin tonë përdorim gaz 
kromatografinë me dedektor me 
kapje elektronesh (GC/ECD), e cila 
është e përshtatshme për analizën 
mikrogjurmë të komponimeve 
organike me halogjene. Teknika 
që ne përdorim është mëse e 
përshtatshme për analizën e 
pesticideve klororganike në mostra 
ushqimore dhe mjedisore. Shkalla 
e ndotjes së mostrave ushqimore 
në matrica të ngurta ose të lëngëta 
mund të dedektohet me teknikat që 
ne disponojmë. 

3. Cili është niveli i ndotjes 
ushqimore me pesticide të tilla si 
lindani dhe DDT-ja sot në vendin 
tonë? 

Fakulteti i Shkencave të Natyrës, nëpërmjet laboratorit të Analizës Organike dhe 
Instrumentale, ka një traditë mbi 30 vjeçare në fushën e analizave të ndotësve 
organikë në matrica mjedisore dhe ushqimore, me lider në këtë drejtim Profesor 
Kostë Kocin. 
Në këtë laborator, janë realizuar për qëllime kërkimore (diploma, mikroteza, 
doktoratura, artikuj, projekte, etj.,) përcaktime analitike të pesticideve 
klororganike dhe të poliklorbifenileve. 
Një nga studimet më të fundit i kryer në këtë fakultet, është fokusuar tek ndotja 
ushqimore nga pesticidet e përdorura në të kaluarën në vendin tonë. Studimi 
tre vjeçar, që përfshin periudhën 2014-2016, është realizuar nga Profesor Aurel 
Nuro dhe kandidatja për doktorante Oljana Pine.
Duke marrë shkas nga ky studim, si dhe për të mësuar më shumë mbi ndotjen 
ushqimore dhe sigurinë për konsumatorin shqiptar, kemi zhvilluar një intervistë 
me profesor Aurel Nuro-n.N
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DDT-ja (Dikloro-Difenil-
Triloroetean) është përdorur më së 
shumti për luftën ndaj malarjes në 
zonat më të prekura të vendit tonë, 
kryesisht në Ultësirën Perëndimore, 
por jo vetëm. Lindani ka patur 
përdorim më të gjerë, thuajse 
në të gjitha zonat e vendit tonë. 
Lindani është prodhuar në sasi të 
konsiderueshme në vendin tonë në 
Porto-Romano, Durrës. Përdorimi i 
pesticideve, përfshirë dhe pesticidet 
klororganike deri në vitet 90’, ishte 
frekuente sipas kulturave bujqësore 
që mbilleshin në zona të ndryshme 
të vendit. Këto pesticide raportohen 
si të pranishme thuajse në të gjithë 
zonat e Shqipërisë, por nivelet më 
të larta rezultojnë për sipërfaqje 
të mëdha bujqësore në Ultësirën 
Perëndimore. 

Pas viteve 90’ toka bujqësore u 
copëtua dhe bujqësia në përgjithësi 
u la pas dore. Për fat të keq, në ish-
kooperativat ose ish-ndërmarrjet 
bujqësore plehërat kimike që ishin 
aty stok, në shumë raste u lanë 
në mëshirë të fatit. Prodhimi dhe 
përdorimi i pesticideve klororganike 
si DDT-ja, Lindani, Aldrini, 
Heptaklori, etj. u ndaluan (në 
Evropë këto pesticide ishin ndaluar 
para viteve 80’). Pas viteve 2000, 
kur bujqësia zgjoi përsëri interesin 
e mjaft fermerëve, me zhvillimin 
e bujqësisë ishte e nevojshme dhe 
përdorimi i plehërave kimike. 
Plehërat kimike që janë përdorur, 
edhe pse kanë qenë të miratuara, 
nuk përjashtohen nga mundësia e 
futjes në vendin tonë nën etiketa 
të falsifikuara. Të tilla falsifikime 
janë raportuar dhe në vende të tjera 
si Poloni, Çeki, etj. Ky historik i 
shkurtër i pesticideve është dhe 
faktori kryesor pse ato gjenden në 
tokat bujqësore apo në produktet 
ushqimore edhe sot. 

Pesticidet klororganike mbeten 
shumë të qëndrueshëm me kalimin 
e kohës, prandaj dhe produktet 
e degradimit të tyre vazhdojnë të 
gjenden në tokat bujqësore, në ujrat 
sipërfaqësore dhe, rrjedhimisht, në 
produktet ushqimore. Proceset e 
bioakumulimit dhe biomagnifikimit 

bëjnë të mundur kalimin e tyre 
tek bimë dhe kafshët, e më tej 
dhe tek njeriu. Në studimet e 
derimëtanishme ne kemi konstatuar 
se nivelet e tyre në përgjithësi janë 
shumë më të ulëta se normat ligjore 
të përcaktuara si për vendin tonë 
dhe për normat ndërkombëtare. 
Megjithatë, institucionet përgjegjëse 
shtetërore duhet të ushtrojnë 
kontrolle të vazhdueshme mbi 
ndotjen ushqimore nga pesticidet, 
pasi kjo lidhet drejtpërsëdrejti me 
shëndetin e konsumatorëve.

4. Kur mund të konsiderohet si 
shqetësues për konsumatorin niveli 
i këtyre ndotësve në ushqime?

Studimi i ndotësve organik dhe 
sidomos atyre klororganik është 
një detyrim ligjor thuajse për të 
gjithë produktet ushqimore. Është 
e rëndësishme që këta ndotës 
klororganikë të përcaktohen në 
produkte ushqimore, pasi ata 
paraqesin efekte shëndetësore për 
njeriun për shkak të toksicitetit 
të tyre të njohur. Në disa mostra 
ushqimore, në mënyrë të izoluar, 
jo frekuente, kemi identifikuar 
prani të pesticideve klororganike 
në nivele më të larta se nivelet e 
rekomanduara, por jo në nivele 
alarmante. 

Efekti toksik i një ndotësi varet 
shumë nga doza që merret, çka 
do të thotë se, nëse një person me 
peshë normale 60-70 kg konsumon 
një herë në javë peshk i cili kalon 
normën 2-3 herë mbi kufijtë e 
lejuar, ekspozohet shumë më pak 
ndaj ndotësit sesa një person i 
cili konsumon sasi më të madhe 
peshku brenda një jave, edhe nëse 
ky peshk mund të ketë nivele 
ndotjeje në limitin e normës. Ne 
si konsumatorë, kryesisht duhet të 
jemi të kujdesshëm, sidomos me 
sasitë ditore që konsumojmë nga 
një produkt ushqimor i caktuar. 
Të kujdesshëm duhet të jenë, 
gjithashtu, dhe fermerët që përdorin 
pesticide. Ata duhet të zbatojnë me 
kujdes aplikimin e pesticidit mbi 
frutat dhe perimet, si dhe të mos 
e nxjerrin produktin në treg para 
kohës së rekomanduar. 

5. A mendoni se janë vetëm 
pesticidet që e cënojnë sigurinë 
ushqimore apo ka dhe klasa të tjera 
kimikatesh? 

Pesticidet klororganike që ne 
studiojmë në laboratorin tonë 
janë të ndaluara të përdoren. Ato 
janë vetëm një bashkësi e vogël 
e ndotësve që mund të prekë një 
produkt ushqimor. Sot, lejohet të 
përdoren në bujqësi pesticide të 
tjera me azot, fosfor dhe squfur, 
të cilat degradohen më shpejt 
në mjedisi. Por, nga përdorimi 
jo-korrekt mund të jenë të 
pranishme dhe në produktet që 
ne konsumojmë përditë në tryezat 
tona. Përdorimi i antibiotikëve, 
antiseptikëve apo kimikateve të 
tjera tek kafshët (si p.sh. substanca 
që nxitin rritjen e peshës), bën që 
këta ndotës të jenë të pranishëm 
në mish, qumësht dhe produkte 
të tjera. Përdorimi i konservuesve, 
ngjyruesve ushqimorë, ëmbëlsuesve 
artificialë, etj., është i zakonshëm, 
sidomos në produktet ushqimore 
të përpunuara. Kjo gjë nuk përbën 
shqetësim nëse përdorimi i tyre është 
realizuar sipas rekomandimeve dhe 
normave të përcaktuara. 

6. Në përfundim, si duhet të 
veprohet që të jemi sa më të sigurtë 
për atë që konsumojmë?

Siguria ushqimore mund të 
cënohet nga shumë drejtime, 
prandaj institucionet përgjegjëse 
për kontrollin e ushqimit duhet të 
jenë gjithmonë në gjendje alerti. 
Raportime të tejkalimit të ndotësve 
të ndryshëm janë bërë dhe nga 
vende shumë më të zhvilluara si 
Belgjika, Hollanda, Japonia, etj. 
Ky fakt duhet të nxitë kontrolle 
më të shpeshta e më të rrepta nga 
autoritetet shtetërore. Duhet që 
fermerët dhe prodhuesit ushqimorë 
të informohen vazhdimisht mbi 
mënyrën e përdorimit të kimikateve 
dhe të kontrollohen për llojet 
dhe cilësinë e kimikateve që ata 
përdorin, në mënyrë që të jenë 
të vetëdijshëm për problemet që 
mund të shkaktojnë tek njerëzit një 
përdorim jo korrekt i tyre.
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Ndotja e mjedisit nga zhurmat 
urbane në mjediset e jashtme dhe 
hyrja e këtyre zhurmave në mjediset 
e brendshme të banimit vlerësohen 
si një fenomen me rrezik serioz për 
shëndetin e njeriut. Janë të eviden-
tuara tashmë efektet negative jo-
auditive, të zhurmave të trafikut 
rrugor brenda në banesë si: deficiti 
auditiv, interferenca në komuni-
kim, çrregullimet e gjumit, efek-
tet psikofiziologjike, çrregullimet 
mendore, niveli i performancës dhe 
efektet sociale dhe turbullimet në 
mënyrën e sjelljes së individit.

Në këtë kuadër, në përputhje dhe 
me qëllimin e organizatës, përmes 
projektit XXX, Shoqata Shqiptare 
e Industrialistëve Mjedisorë (AAIE) 
synon të sjellë në vëmendje prob-
lemin e cilësisë së ajrit dhe ndotjen 
akustike, e cila rezulton në vlera të 
larta të konsiderueshme që arrijnë 
në mbi 70 dB(A) në zonat urbane, 
duke sjellë efekte të konsider-
ueshme negative social-ekonomike 
të komunitetit dhe të mjedisit.

Në referencë të vlerave të larta 
të ndotjes akustike, popullata në 
zonat urbane të ekspozuara në 
nivele LAeq 8 orë - 74 dB(A) ose 
më pak, edhe në rast ekspozimi të 
zgjatur në vendet e punës janë nën 
riskun e deficitit auditiv, i cili përku-
fizohet si rritje e pragut të dëgjimit. 
Çrregullimet e gjumit janë rrjed-
hojë e rëndësishme e zhurmave në 
mjedis. Për një gjumë cilësor, niveli 
zanor ekuivalent i ponderuar nuk 
duhet të kalojë 30 dB(A) për zhur-
mat bazë të vazhdueshme, ndërsa 
niveli i zhurmës mbi 45 dB(A) duhet 
të shmanget. 

Ndotja akustike dhe zbatimi i 
Ligjit në vëmendje të shëndetit të 
popullatës

Arti Çiçolli

Shoqata Shqiptare e Industrialistëve Mjedisorë (AAIE), Tiranë

Tek punonjësit e ekspozuar në 
zhurma dhe personat që banojnë 
pranë aeroporteve, zonave industri-
ale ose rrugëve të zhurmshme, ek-
spozimi ndaj zhurmave ka një efekt 
negativ mbi funksionet fiziologjike. 
Efektet kardiovaskulare janë 
shfaqur, gjithashtu, pas një ekspo-
zimi me zgjatje të madhe kohore në 
trafikun ajror dhe rrugor, me vlerë 
të LAeq T(24 orë) nga 65-70 dB(A). 
Edhe pse shoqërimi është i rrallë, 
efektet janë më të rëndësishme tek 
personat që vuajnë nga turbullime 
kardiake se sa tek ata me hyperten-
sion.

Interferenca në komunikim 
është thellësisht një proces i fshe-
hur, ku interferenca me zhurmën e 
bën bisedimin të pamundur. Meqë-
nëse niveli i presionit akustik të dis-
kutimit normal është afërsisht 50 
dB(A), një zhurmë me nivele zanore 
35 dB(A) ose më tepër, pengon të 
kuptuarit e fjalëve në hapësira të 
vogla. Për grupet delikate, nivelet 
bazë duhet të jenë akoma më të 

ulta, kjo edhe në mjedise shumë të 
qeta. 

Analiza dhe diskutimi lidhur me 
situatën aktuale të ndotjes akus-
tike konkludon se trendi i nivelit 
të ndotjes nga zhurmat në Tiranë 
përgjatë viteve të fundit (2010–
2017) rezulton në vlera të kon-
siderueshme të larta, që mbërrijnë 
mbi 70dB(A) ditën dhe 63dB(A) 
natën. Këto vlera janë më të larta 
se normat e rekomanduara nga Or-
ganizata Botërore e Shëndetësisë 
dhe Bashkimi Evropian në nivelin 
55dB(A), si vlera të pranueshme për 
shëndetin e popullatës. Gjithashtu 
janë më të larta edhe se objektivat 
afatmesme kombëtare në nivelin 
56dB(A), vendosur në vitin 2017 
nga autoritetet shqiptare. 

Studimi rekomandon se moni-
torimet dhe rezultatet e detajuara 
duhet të jenë instrumenti kryesor 
në proceset poltikëbërëse dhe në 
zbatimin e Planit Kombëtar të Vep-
rimit për Menaxhimin e Zhurmave 
në Mjedis. 
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Ish-uzina e PVC-së klor-alkaline 
pranë Pyllit të Sodës në Vlorë 
filloi prodhimin e saj normal të 
sodës kaustike dhe sodës alkaline 
në shkurt të vitit 1967. Tashmë e 
braktisur, kjo zonë është renditur 
në listën e “zonave të nxehta” në 
Shqipëri për nivelin e lartë të ndotjes 
nga mërkuri, si shkak i depozitimit 
të 65 ton mërkur gjatë viteve të 
operimit të uzinës. Mërkuri përdorej 
në proceset e punës për prodhimin e 
sodës kaustike. Ndonëse e mbyllur 
në vitin 1992, ndotja në këtë zonë 
është ende e pranishme, duke 
rrezikuar shëndetin e banorëve 
dhe mjedisin në tërësi. Edhe pse 
në raportet ndërkombëtare është 
cilësuar si një “zonë e nxehtë” 
bazuar në nivelin e ndotjes nga 
mërkuri, kjo zonë është strehë e të 
paktën 100 familjeve. 

Qendra EDEN, mbështetur 
nga IPEN, ka zhvilluar një sërë 
studimesh në këtë zonë, që prej vitit 
2012. Të gjitha studimet e zhvilluara 
kanë treguar qartazi nivele të 
ndotjes nga mërkuri, si në zinxhirin 
ushqimor edhe tek banorët vendas. 

Në kuadër të një studimi 
ndërkombëtar gjatë vitit 2016, në 
lidhje me rrezikun që iu kanoset 
grave në moshë riprodhuese, që 
jetojnë në këtë zonë, për nivelet e 
larta të mërkurit në peshën trupore, 
EDEN grumbulloi 30 mostra 
flokësh nga gra të moshës 18 - 44 
vjeç.

Një nga shqetësimet madhore 
ishte se gjatë periudhës së 
shtatëzanisë, metil-mërkuri mund 
të përçohet në fetus duke shkaktuar 

Mërkuri, ky ndotës i rrezikshëm për 
shëndetin e banorëve në rrethinat e 
ish-uzinës së PVC-së

Jonida Mamaj

Qendra EDEN Tiranë

dëme të mëdha dhe të pariparueshme. Nivelet e larta të metil-mërkurit 
në gjak tek foshnjet ende palindur dhe tek ato të porsalindur dëmton 
zhvillimin e sistemit nervor.

Të gjitha mostrat e grumbulluara u ekzaminuan nga një laborator i 
çertifikuar (Laboratori Hulumtues i Jetës së Egër të Institutit të Kërkimeve 
të Biodiversitetit), duke përdorur analizues direkt të mërkurit (DMA) sipas 
metodës EPA 7473. nga spektroskopi absorbues atomik i amalgamimit 
ari pas desorpcionit termik të mostrës duke përdorur Milestone DMA-80. 
Nivelet e mërkurit në flokët e njeriut variojnë nga <0,025 miligram për 
kilogram (mg/kg) deri në 90,4 mg/kg, me një mesatare prej 1,685 mg/kg. 
Një përqëndrim prej 1 mg/kg është ekuivalent me 1 pjesë për milion (1 
ppm), që është niveli i referencës të përdorur në këtë vlerësim.

Të dhënat e dala nga analizat treguan se 7 nga mostrat e marra kalonin 
vlerën referenciale 1 ppm, referencë ku ky studim u bazua. Ndërkohë, 
11 mostra rezultuan me nivele më të larta se standardi 0.58 ppm, i cili 
është niveli i referencës mbi bazën e të dhënave të sugjeruara, ku efektet e 
dëmshme të mërkurit vihen re dhe në nivele më të ulëta ekspozimi. 

Duke u rikthyer pak në histori në kohën kur kjo zonë u identifikua si 
“zonë e nxehtë”, në raportin e botuar për herë të parë në vitin 2000 nga 
Programi i Kombeve të Bashkuara për Mjedisin, janë cituar udhëzime të 
AKM-së, ku propozohej “zhvendosje e menjëhershme e të gjithë banorëve 
që banojnë brenda ose pranë uzinës në vendbanime më të përshtatshme, si 
dhe t’u mundësohej monitorimi i shëndetit të tyre”.
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Profil

Kapërcimi i barrierave të shkaktuara nga 
ndryshimet klimatike është një nga sfidat e 
Komisionit Evropian dhe një prej projekteve me 
zgjidhje novatore, i cili do të ndihmojë për kapërcimin 
e këtyre dukurive natyrore, është projekti BRIGAID 
“BRIdging the Gap for Innovations in Disaster 
Resilience”. 

Kapërcimi i katastrofave natyrore për BRIGAID 
konsiston në pajisje/prudukte të prekshme, të cilat 
do të përballin përmbytjet (tuba gome fleksibël; 
plane në rast të përmbytjeve të digave nga rrjedhjet 
lumore; digë metalike e ndërtuar mbi një argjinaturë 
mbrojtëse të lumit (me funksion të dyfishtë - 
pedonale dhe mbrojtëse në rast se lumi kalon nivelin 
e argjinaturës), etj). Elementë të tjetër, si pjesë e këtij 
programi janë stacionet monitoruese, aplikacionet 
me të dhëna në formë hartash për paralajmërimin, 
funksionimin dhe mirëmenaxhim e situatave të 
emergjencave në kuadër të ndyshimeve klimatike. 

Plani i zbutjes dhe 
sistemi i  zgjidhjes

DMRIS - 
“Disaster 
Mitigation 
& Response 
Information 
System” 

Muaji dhjetor 2017 filloi me një 
përballje të furishme me anën e egër të 
natyrës - përmbytjet. Në këto momente 
nuk ka vend për të gjetur fajtorin apo t’i 
drejtohet përgjegjësia të tjerëve. Populli 
shqiptar u ndodh në një situatë ku 
mirëmenaxhimi ishte kryefjala. 

Jemi të rrethuar 
nga momente 
kur natyra nuk 
të pyet ku je? ku 
ndodhesh? pse je? 
Ajo di vetëm të 
reagojë dhe të jetë 
e ashpër. 
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Profil

Sistemi kompleks, i sugjeruar 
nga kjo kompani, si një zgjidhje për 
ndryshimet klimatike (përmbytjet, 
thatësirën dhe motin ekstrem); është 
dizenjuar për të mbështetur çdo 
fazë të situatave emergjente: nga 
parandalimi, përgatitja, përshtatja, 
menaxhimi dhe kontrolli i dëmeve 
dhe përmirësimi. 

Propozimi i këtij novacioni është 
mbi bazat e një sistemi gjeografik 
informativ bazuar në platfomat 
Esri ArcGIS Technology Platform, e 
cila bën të mundur bashkërendimin 
dhe shpërndarjen e informacionit 
në kohë reale të disa agjentëve 
kryesorë për një proces, siç janë 
situatat emergjente (Emergjencat 
Civile, Agjencitë Meteorologjike, 
Agjencitë Planifikuese, Instituti 
i Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit 
dhe Mjedisit, Shërbimi Gjeologjik 
si dhe çdo organ tjetër në nivel 
qendror dhe vendor, i lidhur më 
menaxhimin dhe monitorimin e 
situatave emergjente). 

Kjo platformë, e propozuar 
tanimë në projektin BRIGAID, 
bazohet në të dhënat Esri ArcGis 
duke bashkërenduar informacionin 
që vjen nga sensorët e specializuar 
dhe nga agjencitë të cilat kanë të 
dhëna mbi demografinë, topografinë, 
transportin, mjedisin apo dhe në 
aspekte të tjera të ndryshimeve 
klimatike. Duke integruar këto 
burime të dhënash, bëhet e 

mundur arritja e një zgjidhjeje për 
menaxhimin e emergjencave, të cilat 
në përfundim do të përkthehen në 
të dhëna në kohë reale në ndihmë 
të emergjencave të popullatës për 
marrje masash paraprake, përgatitje 
dhe përballim të situatave.

Në fokus të kësaj platforme 
janë skenarët më të ndjeshëm për 
Shqipërinë (përmbytjet, zjarret, 
moti ekstrem). Vizualizimi dhe 
sinjalizimi është një e dhënë për 
trupat e gatishmërisë së lartë, 
të cilët ndërhyjnë në situatat 
emergjente dhe do e kenë më të 
lehtë organizimin e ndërhyrjes dhe 
mundësinë për paralajmërimin 
e popullatës për evakuim, duke 
qenë në dijeni të një skeme të 
qartë të rrugëve të aksesueshme 
dhe të mundura për shpëtim. Një 
tjetër avantazh është se një shfaqje 
e situatave me problematikat e 
emergjencave do të shërbejë dhe si 
një e dhënë historike për organet 
të cilat merren me menaxhimin e 
emergjencave në vend.

Nëse jeni të interesuar dhe 
ju ka tërhequr vëmendjen ky 
sistem kompeks, për më shumë 
informacion mbi risi alternative të 
kësaj natyre të zhvilluara në kuadër 
të projektit BRIGAID klikoni në 
faqen zyrtare të projektit:

Plani i zbutjes dhe sistemi i  zgjidhjes 
Një projekt propozim i cili vjen nga kompania GDi Albania

http://brigaid.eu/

http://climateinnovationwindow.eu/

Planifiko, Testo, Marketo

PROTOTIPI

PROCESI I INOVACIONIT

PËRFITUESI

LËNDINA E VDEKJES
Inkubatori i novacioneve
Inventarizimi i novacioneve

Marketim në shkallë të gjerë
Novacionet e gatshme për treg
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Strategjia e parë gjithpërfshirëse 
evropiane për plastikën, e miratuar 
në fillimit të këtij viti, është pjesë e 
tranzicionit drejt një ekonomie më 
gjithpërfshirëse.

Kjo strategji do të mbrojë 
mjedisin nga ndotja plastike, 
ndërkohë që nxit rritjen dhe 
inovacionin, duke e kthyer sfidën 
në një axhendë pozitive për të 
Ardhmen e Evropës. Ekziston 
një rast i fuqishëm biznesi për 
të transformuar mënyrën se si 
produktet projektohen, prodhohen, 
përdoren dhe riciklohen në 
Bashkimin Evropian, dhe duke 
marrë drejtim në këtë tranzicion, 
ne do të mund të krijojmë mundësi 
të reja investimi dhe vende të reja 
pune. 

Shpërdorimi i plastikës: Një strategji 
evropiane për të mbrojtur planetin, 
qytetarët tanë dhe për të fuqizuar 
industritë tona

Deklaratë e Komisionit Evropian

Sipas planeve të reja, të gjitha 
paketimet plastike në tregun e BE-
së do të jenë të riciklueshme deri 
në vitin 2030, konsumi i plastikës 
një-përdorimshe do të reduktohet 
dhe përdorimi i qëllimshëm i 
mikroplastikës do të jetë i kufizuar.

Frans Timmermans, zëvendës 
presidenti i parë i Komisionit 
Evropian dhe njëkohësisht 
përgjegjës për zhvillimin e 
qëndrueshëm, shprehet se: "Nëse 
nuk ndryshojmë mënyrën se si ne 
prodhojmë dhe përdorim plastikën, 
do të kemi më shumë plastikë sesa 
peshq në oqeanet tona deri në vitin 
2050. Ne duhet të ndalojmë që 
plastika të kalojë në ujë, në ushqime, 
madje edhe në trupin tonë. E vetmja 

zgjidhje afatgjatë është reduktimi i 
mbetjeve plastike, duke i ricikluar 
dhe i ripërdorur më shumë ato. Kjo 
është një sfidë me të cilën qytetarët, 
industria dhe qeveritë duhet të 
përballen së bashku. Me Strategjinë 
e Bashkimit Evropian për Plastikën, 
po krijojmë një model të ri biznesi 
më qarkullues. Ne duhet të 
investojmë në teknologji të reja 
inovative, të cilat i mbajnë qytetarët 
dhe mjedisin tonë më të sigurt 
dhe njëkohësisht industrinë sa më 
konkuruese".

Çdo vit, evropianët gjenerojnë 
25 milion ton mbetje plastike, por 
më pak se 30% e tyre grumbullohet 
për riciklim. Në të gjithë botën, 
plastikat përbëjnë 85% të mbetjeve 
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Sipas strategjisë së re, 
Bashkimi Evropian do ta 
bëjë riciklimin fitimprurës 
për bizneset; do të kufizojë 
mbetjet plastike duke u 
orientuar drejt llojeve 
të tjera të plastikës një 
përdorimshe; do të ndalojë 
hedhjen e mbetjeve në det; 
do të orientojë investimet 
dhe novacionet; do të 
promovojë ndryshimin. 

"
të plazhit. Edhe më shqetësuese 
është fakti se plastika po arrin 
në mushkëritë dhe në tavolinat 
e ngrënies së qytetarëve, përmes 
mikroplastikës në ajër, ujë dhe 
ushqim, duke patur një ndikim të 
panjohur në shëndetin e njerëzve. 

Strategjia e sotme për plastikën 
do të transformojë mënyrën 
se si produktet projektohen, 
prodhohen, përdororen dhe 
riciklohen në BE. Shpesh, mënyra 
se si plastika prodhohet, përdoret 
dhe hidhet poshtë nuk arrin të 
mbledhë përfitimet ekonomike të 
një qasjeje më qarkulluese. Ajo 
dëmton mjedisin. Qëllimi është 
mbrojtja e mjedisit ndërkohë që 
hidhen themelet e një ekonomie të 
re për plastikën, ku projektimi dhe 
prodhimi respektojnë plotësisht 
nevojat e ripërdorimit, të riparimit 
dhe të riciklimit dhe të zhvillimit 
të më shumë materialeve të 
qëndrueshme ekologjikisht.

85%

15%

plastikat 
përbëjnë 85% 
të mbetjeve të 

plazhit
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