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HYRJE

Dita Botërore e Ujit, e cila manifestohet çdo vit me 
22 mars, ka për qëllim tërheqjen e vëmendjes për 
rëndësinë e ujit. Tema e këtij viti “Natyra për ujin” 
shqyrton zgjidhjet të bazuara në natyrën( ZBN – 
zgjidhjet e bazuara në natyrën) për sfidat lidhur me 
ujin me të cilat përballemi në shekullin e 21-të.

Fushata quhet „Përgjigja është në natyrë” dhe ngre 
vetëdijen për zgjidhjet të bazuara në natyrë (ZBN). 
Një porosi qendrore është se ZBN, siç është mbjel-
lja e pemëve për të rimbushur pyjet, ri-lidhja e lu-
menjve me zonat e përmbytura dhe rivendosja e 
kënetave, është një mënyrë e qëndrueshme dhe me 
kosto efektive për të ndihmuar ribalancimin e ciklit 

të ujit, zbutjen e efekteve të ndryshimeve klimatike 
dhe përmirësimin e shëndetit dhe mirëqenies së 
njerëzve.

Duke përdorur ZBN-në për të ndihmuar në plotësi-
min e kërkesës për ujë për popullsinë që është në 
rritje, ne do të kontribuojmë në krijimin e një eko-
nomie rrethore, duke ndihmuar në mbrojtjen e 
mjedisit natyror dhe reduktimin e ndotjes - të dyja 
objektive kryesore në Qëllimin 6 për zhvillim të qën-
drueshëm, e cila e detyron botën të sigurojë qasje 
dhe një menaxhim të qëndrueshëm me ujin dhe 
kanalizimin për të gjithë deri në vitin 2030.

SI MUNDEMI T’I ZVOGËLOJMË VËRSHIMET, THATËSIRAT DHE NDOTJEN E UJIT?
DUKE SHFRYTËZUAR ZGJIDHJET TË CILAT VEÇ MË EKZISTOJNË NË NATYRË.

http://worldwaterday.org

Përgjigja është 
në natyrë
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FAKTE THEMELORE

Kërkesa për ujë:

•	 2,1 miliard njerëz nuk kanë qasje në ujë të sigurt 
për pije.  

•	 Deri në vitin 2050, popullsia e botës do të rritet 
me rreth 2 miliard njerëz dhe kërkesa globale e 
ujit mund të jetë deri në 30% më e lartë se sot. 

•	 Për momentin bujqësia merr pjesë me 70%  
nga sasia e përgjithshme e ujit që harxhohet, 
kryesisht për ujitje – numër i cili rritet në zonat 
me mungesë të ujit dhe popullsi të dendur. 
Industria harxhon 20% nga sasia e përgjithshme, 
ku dominojnë prodhimi i  energjisë dhe 
prodhimtaria. 10% tjera shkojnë për përdorim 
në amvisëri – përqindja e cila përdoret si ujë për 
pije është shumë më e vogël se 1%.

Qasja në ujë:

•	 Sot, rreth 1.9 miliard njerëz jetojnë në zona 
potencialisht serioze me sasi të kufizuara të ujit. 
Deri në vitin 2050, ky numër mund të rritet në 
rreth 3 miliard njerëz.

Cilësia e ujit:

•	 Rreth 1.8 miliard njerëz përdorin burime 
të papërshtatshme të ujit të pijshëm, të pa 
mbrojtur nga ndotja me fekalet e njerëzve.

•	 Globalisht, më shumë se 80% e ujërave të zeza të 
krijuara nga shoqëria kthehen në mjedis jetësor 
pa u trajtuar ose pa u ri-përdorur.

Klima dhe mjedisi jetësor:

•	 Numri i njerëzve të ekspozuar rrezikut nga 
vërshimet pritet të rritet nga 1,2 miliard në 
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rreth 1,6 miliard në vitin 2050  - gati 20% nga 
popullsia botërore. 

•	 Sot, rreth 1,8 miliard njerëz janë të prekur 
nga degradimi i tokës dhe shkretëtirëzimi. 
Së paku  65% e tokës pyjore është në gjendje 
të degraduar.

•	 Është vlerësuar se 64-71% e kënetave 
natyrore janë zhdukur që nga viti 1900 si 
rezultat i aktivitetit njerëzor.

•	 Erozioni i tokës merr me vete 25 deri në 40 
miliard ton të shtresës sipërfaqësore të tokës 
pjellore, duke ulur ndjeshëm rendimentet 
dhe aftësinë e tokës për të thithur ujin, 
karbonin dhe lëndët ushqyese.

 CILAT JANË ZGJIDHJET E BAZUARA NË 
NATYRËN (ZBN)?

Kthimi i pyjeve, kullotave dhe kënetave natyrore, 
ri-lidhja e lumenjve me zona të përmbytura, duke 
krijuar zona buferike të vegjetacionit përgjatë 
rrjedhave ujore - janë shembuj të ZBN që ndihmojnë 
në menaxhimin me qasjen në ujë dhe me cilësinë e 
ujit.

Shumica e ZBN-ve, duke përfshirë peisazhet në 
zonat urbane, në thelb përfshijnë menaxhimin me 
vegjetacionin, tokën dhe / ose me kënetat, duke 
përfshirë lumenj dhe liqene.

ZBN-të nuk janë bar për shërimin e sfidave kritike 
lidhur me ujin me të cilat përballemi ndërsa rritet 
popullsia globale, por ato mund të ofrojnë mundësi 
të reja dhe me kosto efektive për të plotësuar 
infrastrukturën e pamjaftueshme ose të vjetëruar 
të ujit. Për shembull:

•	 Qasja dhe furnizimi me ujë: Grumbullimi i ujit 
përmes kënetave natyrore, lagështisë së tokës 
dhe / ose akumulimi i ujërave nëntokësorë, 
mund të jenë më të qëndrueshme dhe më 
ekonomike sesa infrastruktura gri, siç janë digat

•	 Cilësia e ujit: Ndotja e ujit nga bujqësia mund 
të zvogëlohet në mënyrë drastike nga ZBN siç 
është bujqësia e qëndrueshme, e cila mbron 
nga erozioni tokën, ose shtresat bregdetare, 
vijat tokësore përgjatë lumenjve të mbjellura 
me pemë dhe shkurre.

•	 Menaxhimi me rrezikun: Ndikimet e 
ndryshimeve klimatike, siç janë përmbytjet e 
shpeshta ekstreme, mund të zbuten me një seri 
të ZBN, siç janë tamponimi i zonave bregdetare 
ose lidhja e lumenjve me zonat e përmbytura.

Zbatimi i disa ZBN-ve krijon atë që njihet si 
“infrastrukturë e gjelbër”: sisteme natyrore ose 
gjysmë natyrore që na japin përfitime të njëjta ose të 
ngjashme me një “infrastrukturë gri” konvencionale 
të ndërtuar nga njeriu.

ZBN-ja shpesh kontribuon për përfitime jashtë 
shërbimeve lidhur me ujin. Për shembull, kënetat 
e ndërtuara që përdoren për trajtimin e ujërave të 
zeza, mund të sigurojnë biomasa për prodhimin e 
energjisë, të përmirësojnë biodiversitetin dhe të 
krijojnë hapësira rekreative dhe punësime lidhur 
me ato.
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SI DO TË DUKET NJË INFRASTRUKTURË E 
GJELBËR DHE GRI NË CIKLIN E UJIT?

•	  Në fillim të ciklit, kur uji buron nga burimi ose 
bie si shi, pyjet e shëndetshme dhe fushat me 
menaxhim të qëndrueshëm sigurojnë tokë të 
qëndrueshme dhe me cilësi të lartë për rënien 
dhe rrjedhjen e ujit.

•	 Akumulacionet dhe digat e ndërtuara nga njeriu 
mbledhin ujin, i cili mundëson ujitjen e tokës 
përreth, prodhim të energjisë dhe rregullon 
rrjedhën e lumit.

•	 Kënetat e mbrojtura ndihmojnë në filtrimin 
dhe pastrimin e ujit dhe në përmirësimin e 
biodiversitetit, ndërsa ujërat e devijuara mund 
të plotësojnë burimet e ujërave nëntokësor dhe 
të lehtësojnë përmbytjet në drejtim të rrjedhjes 
së ujit.

•	 Impiantet për trajtimin e ujërave të ndotura për-
gatisin ujin e ëmbël dhe ujëra e zeza për konsum 
njerëzor dhe i pompojnë ato në rrjetet e tubave.

•	 Barrierat dhe përmbytjet të krijuara me qëllim 
nga njeriu mund të kontrollojnë përmbytjet dhe 
të zvogëlojnë rrezikun nga fatkeqësitë, pasi uji 
këthehet në fillim të ciklit.

РЕ

 ZGJIDHJET E BAZUARA NË NATYRËN 
DHE QËLLIMET E ZHVILLIMIT TË 
QËNDRUESHËM

ZBN–ja, për menaxhim me furnizimin me ujë dhe 
cilësinë e tij, mbështet arritjen e të gjitha objekti-
vave të Qëllimit 6: për të siguruar qasje në ujë dhe 
menaxhim të qëndrueshëm të ujit dhe kushteve 
sanitare për të gjithë.

ZBN-ja, gjithashtu mund të luajë rol në një numër të 
madh qëllimesh tjera të zhvillimit të qëndrueshëm:

•	 Qëllimi 1: Jo varfëri 2: Zero Uri, Objektivi 3: 
Shëndet të mirë: Punësime të reja shpesh  krijo-
hen nga ZBN-ja, ndërsa shëndeti më i mirë nga 
cilësia më e mirë e ujit do të thotë produktivitet 
më i lartë.

•  Objektivi 7: Energji e pastër në dispozicion, 
Qëllimi 9: Industri, risi dhe infrastrukturë, 
Qëllimi 11: Qytete dhe komunitete të qën-
drueshme, Qëllimi 12: Konsumim dhe prod-
himtari  e përgjegjshme: ZBN-ja kërkon pak ose 
aspak energji dhe mund t’a zvogëlojë varësinë 
nga sistemet gri të energjisë. Ata, gjithashtu, 
ndihmojnë për të siguruar burime më të qën-
drueshme të ujit për t’i shërbyer vendbanimeve 
në rritje.

•  Qëllimi 14: Jeta nën ujë, Qëllimi 15: Jeta në tokë: 
Kënetat mund t’a zvogëlojnë ndotjen përmes fil-
trimit dhe të rrisin biodiversitetin duke zgjeruar 
habitatet natyrore.

SHEMBUJ TË ZGJIDHJEVE BAZUAR NË 
NATYRËN

Diga të rërës

Në zonat e thata, shtretërit e lumenjve janë sezonal, 
lumenjtë dhe përrockat e kohëpaskohshme shpesh 
kanë rezerva të cekëta nëntokësore, të cilat mbush-
en sa herë që rrjedhin lumenjtë. Derisa individët 
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mund të gërmojnë për të ekstrktuar ujë për familjet 
e tyre, këto burime uji rrallë përdoren në korniza 
sistematike për bujqësi dhe aktivitete të tjera.

Digat e rërës janë mure të gërmuara në tokë që janë 
të vendosura tërthorazi me lugun e lumit. Në lumin 
Sasane në Zimbabve, digat e rërës janë ndërtuar 
dhe pajisur me pompa diellore me kosto të ulët. 
Duke rritur digën në një lartësi në faza, sedimenti 
shtresohet prapa digës, duke rritur sasinë e ujit të 
grumbulluar dhe duke e bërë atë të disponueshëm 
nëpërmjet pompave. 

Ky burim shtesë i ujit zgjat sezonin e korrjeve për 
fermerët lokalë dhe ndihmon në prodhimin e një 
rendimenti shtesë, e cila në anën tjetër inkurajon 
biodiversitetin. Sistemet e monitorimit të bazuara 
në komunitet ndihmojnë në menaxhimin e burime-
ve dhe sigurojnë për mjaftueshmërinë në përdori-
min shtëpiak dhe komercial.

Restaurimi I pejsazheve

Reshjet jashtëzakonisht të ulëta të shiut në periud-
hën 1985-86, të kombinuara me prerje të tepruar, 
kanë çuar në thatësira më të këqija në historinë e 
Rajasthan, Indi. Qarku Alwar, një nga më të varfrit 
në vend, u godit rëndë. Ujërat nëntokësor u tërho-
qën nën nivelet kritike, duke detyruar Qeverinë të 
urdhërojë për kufizime të nxjerrjes së mëtejshme të 
ujërave nëntokësorë. 

Me mbështetjen e OJQ-ve (organizatave joqe-
veritare) vendore, komunitetet në këtë zonë kanë 
ndërtuar struktura të vogla të grumbullimit të ujit 
në kombinim me rigjenerimin e pyjeve dhe tokave, 
veçanërisht në pellgjet e sipërme, për të ndihmuar 
në plotësimin e ujërave nëntokësore.

Furnizimi me ujë u rivendos në 1,000 fshatra në të 
gjithë vendin; pesë lumenj që thahen pas fillimit 
të sezonit të monsuneve, filluan përsëri të rrjedhin 
dhe rifilloi peshkimi; niveli i ujërave nëntokësorë 
është rritur për rreth gjashtë metra; toka prodhuese 
bujqësore është rritur nga 20% në 80% në zonën e 
pellgjeve; një mbulim kyç i pyjeve, duke përfshirë 
edhe zonat bujqësore, që ndihmon në ruajtjen e in-
tegritetit dhe kapacitetit për ruajtjen e ujit në tokë, 
është rritur për 33%; është raportuar edhe kthimi i 
kafshëve të egra, si antilopa dhe leopardi.

Bujqësia e qëndrueshme

Bujqësia e qëndrueshme bazohet në tre parime: 
minimizimin e çrregullimeve të tokës; mirëmbajtjen 
e vazhdueshme të mbulesës organike të tokës dhe 
/ ose bimëve; dhe kultivimin e llojeve të ndryshme 
bimore.

Heqja ose minimizimi i përpunimit ose lëvrimit të 
tokës, shmang zbërthimin strukturor të shtresës 
sipërfaqësore të tokës lartë, si dhe redukton em-
itimet nga makineria bujqësore. Kjo rezulton me 
mbajtjes së tokës më të qëndrueshme, rritjes e dre-
nazhimit, ngadalësimin e rrjedhjeve dhe zvogëlimin 
drastik të ndotjes së burimeve të afërta të ujit.

Përfitimet ekonomike nga bujqësia e qëndrueshme 
janë krijuar në sisteme të ndryshme në mbarë botën, 
nga sistemet e vogla bujqësore në Amerikën Latine 
dhe Afrikën Sub-Sahariane deri në sistemet e mëd-
ha tregtare për prodhim në Brazil dhe Kanada. Ak-
tualisht, rreth 1.8 milion km² e tokës së punueshme 
i përkasin bujqësisë, duke përfshirë rreth 12.5% të 
sipërfaqes globale, që paraqet një rritje prej pothu-
ajse 70% që nga viti 2008.

Sfungjer qytete, Kina

Qeveria kineze nisi iniciativën „Sponge City“ për 
të përmirësuar disponueshmërinë e ujit në vend-
banimet urbane. Autoritetet e qytetit përdorin një 
kombinim të ZBN-së dhe infrastrukturës gri për të 
reduktuar vërshimet në qytete, për të përmirësuar 
ekosistemet lokale dhe për ta ruajtur ujin për për-
dorim të sërishëm në raundin e dytë eventual në 
qytete. 

Deri në vitin 2020, 16 pilot - qytete do të zbatojnë një 
sërë masash, siç janë kulmet dhe muret e gjelbëra, 
trotuaret e përshkueshme dhe kanalet mbledhëse 
(kanalet e ndërtuar të filtrimit) për të mbledhur ujin 
dhe për ta kthyer atë në një rezervoar natyral të rig-
jallëruar për ujitje dhe pastrim gjatë periudhave të 
thatësirave.

Qëllimi i projektit është që 70% e ujit nga shiu të 
absorbohet dhe të ripërdoret përmes përshkuesh-
mërisë së përmirësuar të ujit, ruajtjes dhe depoz-
itimit, pastrimit dhe kullimit, si dhe kursimit dhe 
ripërdorimit të tij. Ky qëllim duhet të plotësohet 
deri në vitin 2020 në 20% të zonave urbane dhe në 
80% të zonave urbane deri në vitin 2030.
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PROBLEME GJATË MENAXHIMIT ME 
UJËRAT (SHërbimi primar i cili duhet të 

sigurohet)

ZGJIDHJE PËR INFRASTRUKTURË
TË GJELBËR

LOKALIZIMI ZGJIDHJE E 
PËRSHTATSHME 

PËR 
ARKITEKTURËN 
GRI (NË NIVEL 

PRIMAR TË 
SHËRBIMEVE)D
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Rregullimi i furnizimit me ujë

Pyllëzimi dhe ruajtja e pyjeve •
Diga dhe 

pompimi i ujërave 
nëntokësore

Sistemi i 
shpërndarjes së 

ujit 

Lidhja e lumenjve me sipërfaqe të përmbytura •

Ruajtja e kënetave / rivendosja e tyre • • •

Ndërtimi i kënetave • • •

Mbledhja e ujit • •

Zonat e gjelbra (biorelizimi dhe infiltrimi) •

Trotuaret e lëshueshëm •

Regullimi I 
kualitetit të ujit

Pastrimi i ujit

Pyllëzimi dhe ruajtja e pyjeve •

Impianti i trajtimit 
të ujit

Zonat mbrojtëse bregdetare (nga vegjetacioni) •

Lidhja e lumenjve me sipërfaqet e vërshuara •

Ruajtja e kënetave/ restaurimi I tyre • • •

Konstruimi I kënetave • • •

Sipërfaqe të gjelbëra(bioretencioni dhe infiltrimi) •

Trotuare të lëshueshëm •

Kontrolli I erozionit

Pyllëzimi dhe ruajtja e pyjeve •

Forcimi i shpateveZonat mbrojtëse bregdetare (nga vegjetacioni) •

Lidhja e lumenjve me sipërfaqet e vërshuara •

Kontrolli biologjik

Pyllëzimi dhe ruajtja e pyjeve •

Impianti i trajtimit 
të ujit 

Zonat mbrojtëse bregdetare (nga vegjetacioni) •

Lidhja e lumenjve me sipërfaqet e vërshuara •

Ruajtja e kënetave/ restaurimi I tyre • • •

Konstruimi I kënetave • • •

Kontrollimi I 
temperaturës së ujit

Pyllëzimi dhe ruajtja e pyjeve •

Diga

Zonat mbrojtëse bregdetare (nga vegjetacioni) •

Lidhja e lumenjve me sipërfaqet e vërshuara •

Ruajtja e kënetave/ restaurimi I tyre • • •

Konstruimi I kënetave • • •

Sipërfaqe të gjelbëra(bioretencioni dhe infiltrimi) •

Мasa gjatë 
situatave 
ekstreme 

(vërshimet)

Kontrollimi I 
vërshimeve të 

lumenjve

Pyllëzimi dhe ruajtja e pyjeve •

Diga dhe 
argjinaturë

Zonat mbrojtëse bregdetare (nga vegjetacioni) •

Lidhja e lumenjve me sipërfaqet e vërshuara •

Ruajtja e kënetave/ restaurimi I tyre • • •

Konstruimi I kënetave • • •

Ndërtimi I kanaleve përmbledhëse nga vërshimet •

Rrjedhja e ujërave 
atmosferike nëpër 
mjediset urbane

Kulme të gjelbëra •
Infrastruktura e 

ujërave atmosferik 
në zonat urbane

Sipërfaqe të gjelbëra(bioretencioni dhe infiltrimi) •

Përmbledhja e ujërave • • •

Trotuare të lëshueshëm •

Kontrolli I vërshi 
meve bregdeta re 

(stuhive)

Mbrojtje/kthimi I rizoforës, kënetave bregdetare dhe 
dineve

•
Mure në det

mbrojtja/kthimi I shkëmbinjve nënujorë (korale/
guaca)

•

СВЕТСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАЗВОЈ НА ВОДАТА 2018 И ПОТРЕБАТА ЗА ПОВЕЌЕ ИСТРАЖУВАЊА
Raporti Botëror për Zhvillimin e Ujit 2018 dhe nevoja për më shumë kërkime

Për më shumë detaje rreth zgjidhjeve lidhur me ujin, ju lutemi referojuni Raportit Botëror për Zhvillimin e 
Ujit 2018, botuar më 22 Mars 2018. Megjithëse ka shumë përparime emocionuese në raportim, publikimi 
konfirmon nevojën për më shumë kërkime në fushat kyçe të performancës, ndikimit dhe përshtatshmërisë 
së ZBN-së, ndër të tjera.


