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DITA BOTЁRORE E UJIT 2018 

 
 
 
Çka është Dita Botërore e Ujit? 
Dita bitërore e ujit, çdo vit më 22 Mars, është ditë e fokusimit të vëmendjes në rëndësinë 

e ujit. Tema për ditën botërore të ujit për vitin 2018 është "Natyra për ujin" – hulumtim I 

zgjidhjeve të bazuara në natyrën të sfidave lidhur me ujin me të cilat përballemi në 

shekullin e 21-të.   

Ekosistemet e dëmtuara ndikojnë në kuantitetin dhe kualitetin e ujit I cili është në 

dispozicion për ushqimin e njeriut. Sot, 2,1 miliarda njerëz jetojnë pa ujë të sigurt për pije 

në shtëpi, që ndikon në shëndetin, edukimin dhe mirëqenien e tyre. 

Qëllimi 6 për Zhvillim të qëndrueshëm e detyron botën që të sigurojë qasje për të gjithë 

deri te të gjithë deri në vitin 2030 dhe përfshin qëllime për mbrojtjen e natyrës dhe 

zvogëlimin e ndotjes.   
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Natyra për ujin 

 

Tema e këtij viti – Natyra për ujin – hulumton se si mundemi t’a shfrytëzojmë natyrën për 

të tejkaluar sfidat lidhur me ujin në shekullin e 21- të.  

Dëmi ekologjik, bashkë me ndryshimet klimatike, udhëheqin me krizën që ka të bëjë me 

ujin e që është e pranishme në gjithë botën. Vërshimet, thatësirat dhe ndotja e ujit po 

përkeqësohen nga degradimi i vegjetacionit, tokës, lumenjve dhe liqeneve. Kur e lëmë 

pas dore ekosistemin tonë, e bëjmë të vështirë për të gjithë që t'u sigurojmë atyre ujin që 

u nevojitet për të mbijetuar dhe për t’u zhvilluar.  
Zgjidhjet e bazuara në natyrën kanë potencial për të zgjidhur shumë sfida tona lidhur me 

ujin. Ne duhet të bëjmë më shumë me infrastrukturën e "gjelbër"  dhe ta harmonizojmë 

me infrastrukturën e "e hirtë" gjithnjë kur ekziston mundësia. Mbjellja e pyjeve të reja, 

rikyçja e lumenjve me sipërfaqet e përmbytura dhe restaurimi i kënetave, do të 

ribalancojë ciklin e ujit dhe do të përmirësojë shëndetin dhe mirëqenien e njeriut. 
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Ndotja e ujit nga bujqësia  
 Posted by Anna Nylander      On January 5, 2018     

Ndotja e ujit është një sfidë globale që është rritur në vendet e zhvilluara dhe në ato në 

zhvillim, duke gërryer rritjen ekonomike si dhe shëndetin fizik dhe mjedisor të miliarda 

njerëzve. 

Vendbanimet njerëzore, industritë dhe bujqësia janë burimet kryesore të ndotjes së ujit. 

Në nivel global, 80 për qind e ujërave të zeza komunale të patrajtuara shkarkohen në 

trupa ujorë ndërsa industria është përgjegjëse për depozitimin e miliona tonëve të 

metaleve të rënda, tretësve, llumit toksik dhe mbetjeve tjera në trupat ujorë çdo vit. 

Bujqësia, e cila merr pjesë me 70 përqind të abstraksionit të ujit në gjithë botën, luan 

rolin më të rëndësishëm në ndotjen e ujit. Fermat lëshojnë sasi të mëdha të kemikaleve 

bujqësore, materie organike, mbetje të barërave, sedimente dhe ujë të kripur në trupat 

ujorë. Ndotja rezultuese e ujit paraqet rrezik të dëshmuar për ekosistemet ujore, 

shëndetin e njeriut dhe aktivitetet prodhuese. 

 

 

 

Kontributi i Natyrës  

për Njerëzit  
 Posted by Anna Nylander      On January 27, 2018     

Duke shkruar në revistën Science, tridhjetë ekspertë në nivel global, të lidhur me 

Platformën Ndërqeveritare për Biodiversitetin dhe Shërbimet e Ekosistemit (IPBES -  

International Platform for support of biodiversity and protection of the ecosystem), 

paraqiti një qasje të re: idenë për përdorimin e të gjitha kontributeve të natyrës për 

njerëzit për të informuar politikat dhe vendim marrësit.  

„Kontributi i natyrës për njerëzit është me rëndësi të madhe si për vendet e pasura ashtu 

edhe për ato të varfëra, vendet në zhvillim dhe vendet e zhvilluara. Natyra mbështet 
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mirëqenien dhe ambiciet e çdo personi - nga shëndeti dhe lumturia deri te prosperiteti 

dhe siguria. Njerëzit duhet të kuptojnë më mirë vlerën e plotë të natyrës në mënyrë që të 

sigurojnë mbrojtjen dhe përdorimin e qëndrueshëm ", tha Sir Robert Watson, president i 

IPBES-së.   

„Kjo kornizë e re gjithpërfshirëse tregon se gjersa natyra na shpërblen me të mira për 

shërbime bazë, siç janë ushqimi, mbrojtja nga përmbytjet dhe shumë më tepër, ajo 

gjithashtu ka rëndësi të madhe sociale, kulturore, shpirtërore dhe fetare - e cila duhet të 

vlerësohet edhe në krijimin e politikave. 

 

Photo credit: Pixabay / CC0 License WATE 

 

Lojëra për Qëndrueshmëri 
 Posted by Anna Nylander      On January 26, 2018     

Në vitet e fundit, shkencëtarët kanë filluar të përdorin lojërat si një mënyrë për t'u dhënë 

komuniteteve mundësi për të përjetuar dilema shoqërore që lidhen me menaxhimin e 

burimeve të përbashkëta. Lojërat simulojnë vendime në jetën reale, të tilla si zgjedhja e 

teknikave më efikase të ujitjes dhe kulturat më të mira për një zonë të caktuar, dhe ato 

mund të përdoren si një pikë hyrëse për krijimin e një diskutimi në mesin e një 

komuniteti. Lojtarët marrin një pasqyrë në ndërlidhjen e burimeve të përbashkëta, 

ndërsa lojërat janë treguar të dobishme në forcimin e bashkëpunimit. 
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           Përmbytja në Ndotje  
 Posted by Anna Nylander      On January 25, 2018    . 

Termi "ndotje" vjen nga folja latine "polluere", që do të thotë të jetë e çnderuar ose e 

devijuar. Që nga kohët e lashta, qeniet njerëzore ndotin dhe e gjymtojnë natyrën dhe 

njerëzimin, dhe kohët e fundit filluam t'i quanim ato ndotje "ndikime të jashtme". 

Sot, më shumë se një e treta e peshqve dhe prodhimeve të detit përmbajnë plastikë, 

ndërsa 80 për qind e ujit në rubinetat në botë përmban grimca mikroskopike të plastikës. 

Ne u bëmë zotërues të këtij planeti duke ndërprerë ciklet e natyrshme të Tokës. Për të 

mbijetuar në këtë planet, ne do të duhet të mësojmë t'i integrojmë ato në sistemin tonë 

ekonomik. Ekonomia qarkulluese imiton proceset natyrore nga të cilat ne jemi bërë të 

huaj. 
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Përdorimi i modelit Airbnb  
 Posted by Anna Nylander      On January 24, 2018     

Ndryshimi i klimës mund të ndryshojë kënetat natyrore dhe kohën dhe vendin e 

migracionit të zogjve. Ekziston një rritje e kërkesës për tokë të mbrojtur kur zogjtë 

migrues kalojnë nëpër zona të tilla ose aty ku rriten speciet e kërcënuara. 

Konservatorët tani krijojnë "rezervate natyrore rezervë" në hapësirë të lirë, duke 

përdorur modelin ekonomik Airbnb. Programet e reja të ruajtjes së tokës përmes 

kontratave afatshkurtra dhe afatgjata i paguajnë njerëzit për të mbrojtur natyrën e vendit 

të tyre.  Inovacioni lejon që ai të shndërrohet në një qasje binare për përdorimin e tokës 

- ose për t'ju dhënë një zhvillimi privat ose për t'u bërë një rezervat natyror – ose diçka 

në mes. 
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       Pse kënetat janë me  

        rëndësi thelbësore 
 Posted by Anna Nylander      On January 23, 2018   

 

Urbanizimi është një nga trendet kyçe të mega-tendencave të kohës sonë. Plotësisht 

ndryshon se ku dhe si njerëzit do të jetojnë në të ardhmen. Në fakt, vlerësohet se numri i 

qyteteve të mëdha me më shumë se dhjetë milionë njerëz do të hidhet nga 31 në 41 deri 

në vitin 2030. 

Zhvillimi i vazhdueshëm i sotëm i vendbanimeve njerëzore është një shqetësim i madh 

për ruajtjen e kënetave dhe përdorimin e tyre me mençuri. Ashtu si rriten qytetet rriten 

edhe kërkesat për tokë, tendenca është të komprometohen kënetat. Ato shpesh 

konsiderohen si shkretëtira të disponueshme për largimin e mbeturinave ose për 

konvertimin e tyre për qëllime tjera. Sidoqoftë, kur ruhen dhe të shfrytëzuara në mënyrë 
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të qëndrueshme, kënetat urbane mund t’u sigurojnë qyteteve përfitime më ekonomike, 

sociale dhe kulturore. Këto toka janë si shpërblim dhe nuk janë shkretëtira, prandaj 

duhet të integrohen në planet e zhvillimit dhe menaxhimit me qytetet. 

 

 

Mbrojtja e sistemeve tona të 
ujërave të ëmbla  

 Posted by Anna Nylander      On January 9, 2018     

Gjatë 40 viteve të fundit, speciet e ujërave të ëmbla kanë rënë për 81% - dyfish më 

shumë se përqindja e specieve që jetojnë në tokë dhe oqeane. 

Ekosistemet e ujërave të ëmbla janë thelbësore për jetën e njerëzve, shëndetin dhe 

ekzistencën - sepse ato na sigurojnë ujë për të pirë, për ushqim, për industrinë dhe 
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energjinë. Përveç qëllimit të tyre produktiv, trupat e ujërave të ëmbla janë gjithashtu 

habitatet themelore për biodiversitetin: megjithëse ujërat e ëmbla përbëjnë vetëm 0.01% 

të ujit botëror, ajo mbështet gati 6 përqind të të gjitha specieve të përshkruara. 

 

Photo by World Bank PhotoCollection / CC BY-NC-ND 
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Dita Botërore e Ujit  

sfidë  
 Posted by Anna Nylander      On January 4, 2018     

Në këtë Ditë Botërore të Ujit, Grupi Rotarian i Veprimit për Ujë dhe sanitacion (WASRAG 

- The Water & Sanitation Rotarian Action Group), ka filluar të konkurojë me idenë e 

edukimit të komuniteteve në mbarë botën për rëndësinë e mbrojtjes së burimeve të ujit. 

Pse të mos e përfshini komunitetin tuaj lokal? Projekti duhet të përmirësojë cilësinë e ujit 

dhe / ose ndërgjegjësimin e komunitetit tuaj për këtë çështje. Për shembull, mund të 

krijoni një ekip për të pastruar mbeturinat në një lumë ose liqen lokal; bisedoni me 

nxënësit dhe inkurajoni ata që të shkruajnë ese për rëndësinë e ujit dhe për atë se çfarë 

mund të bëjnë për ta mbrojtur atë; dhe të inkurajoni fermerët në zonën tuaj për të 

përdorur kimikate ekologjike që nuk do të dëmtojnë sistemet e brishta të ujit. 

Shfrytëzoni imagjinatën tuaj. Në fund të fundit është për t’a edukuar komunitetin tuaj dhe 

për të marr aktivitete praktike.  

 

Photo credits: lovely john / CC0 Licens 
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Kënetat urbane i bëjnë qytetet  

të jetojnë 
 Posted by Anna Nylander      On January 4, 2018     

 

Në vitin 2017, më shumë se gjysma e popullsisë botërore jeton në qytete. Deri në 

vitin 2050, kjo përqindje pritet të rritet për dy të tretat. 

Kënetat urbane kanë shumë përparësi dhe janë të rëndësishme për t'i bërë 

qytetet të jetojnë. Për shembull:  

; • Ulin  përmbytjet 

  • Plotësojnë ujin e pijshëm; 

  • Filtrojnë mbeturinat dhe përmirësojnë cilësinë e ujit; 

  • Përmirësojnë cilësinë e ajrit urban; 

  • Promovojnë mirëqenien njerëzore; 

  • U mundësojnë njerëzve të fitojnë për jetesë 
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             Peshku i lumtur 
 Posted by Anna Nylander      On December 4, 2017     

Shumë specie migratore peshqish janë të rrezikuara seriozisht. Shkaqet kryesore janë 

aktivitetet njerëzore siç janë digat, digat e vogla që çrregullojnë rrjedhën natyrore të 

lumenjve dhe pengojnë migrimin e peshqve. Peshqit migrues janë një hallkë e 

rëndësishme në zinxhirin ushqimor dhe luajnë një rol të rëndësishëm në sistemet e 

lumenjve të shëndetshëm dhe produktivë. Për më tepër, ato ofrojnë një pjesë të 

rëndësishme të furnizimit me ushqim dhe mjeteve për jetesë për miliona njerëz në 

mbarë botën. 

Dita Botërore e Migracionit të Peshqëve është një festë njëditore në botë për të krijuar 

vetëdijen për rëndësinë e lumenjve të hapur dhe peshqve migrues. 
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Arti për Ujin 
 Posted by Anna Nylander      On December 3, 2017     

Nëpërmjet një ekspozite nga AGUA, artistët shprehin përgjegjësinë tonë kolektive për 

ujin. AGUA aktualisht po lëviz nëpër gjithë botën, duke shfaqur veprat e 23 artistëve 

pjesëmarrës. Qëllimi i ekspozitës është të rrisë ndërgjegjësimin publik për konceptin e 

ndërvarësisë, i rëndësishëm për ruajtjen e mjedisit tonë jetësor dhe për të ardhmen e 

planetit. Kur uji është nën kërcënim, të kërcënuara janë të gjitha format e jetës në Tokë.  

. 

 

Photo credit: Art for the World  
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Liqeni I mjellmave 
 Posted by Anna Nylander      On November 27, 2017     

Uji në El Lago Del Cisne, në Kolumbi, është bërë aq i ndotur saqë ka humbur kapacitetin 

e tij për të pasqyruar qiellin. Projekti i restaurimit mjedisor përdori bioteknologjinë për 

trajtimin e ujërave të zeza që hyjnë në liqen dhe pas një viti kafshët u kthyen në 

ekosistem. 

 

Photo credit: Fundación Reto Colombia 
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           Ndryshimi i detit   
 Posted by Anna Nylander      On November 27, 2017     

 

Ndryshimet e detit është një projekt i financuar nga BE për të ndryshuar mënyrën se si e 

shohin marrëdhënien e tyre me detin qytetarët evropianë. Qëllimi është të krijohen 

qytetarë të "Oqeanit të Lirë" të cilët do të jenë të autorizuar të ndërmarrin aktivitete të 

drejtpërdrejta dhe të qëndrueshme për të mbështetur shëndetin e oqeanit, komuniteteve 

dhe planetit në tërësi.    
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Vlerësimi i infrastrukturës 
natyrore të ujit   

 Posted by Anna Nylander      On November 25, 2017     

 

Shërbimet e ekosistemit që kanë të bëjnë me ujin kryejnë një funksion të ngjashëm me 

infrastrukturën, pasi që kënetat filtrojnë ujin e ndotur, mangrovët mbrojnë linjat 

bregdetare nga ngjarjet ekstreme të motit, zonat e përmbytura që thithin sasitë e tepërta 

të ujit dhe liqenet që ruajnë rezerva të mëdha uji. 

Megjithatë, ato nuk janë infrastructure e ndërtuar; këto infrastruktura natyrore të ujit janë 

të formuara, të rritura, të eroduara ose të depozituara nga natyra. 

Infrastruktura natyrore ofron shërbime që mbështesin mënyrën e menaxhimit tonë me  

rrjedhat e lumenjve, dhe kështu me mënyrën e prodhimit të ushqimit, prodhimit të 

energjisë elektrike dhe furnizimit të qyteteve me ujë. 

Puna me natyrën mund të përmirësojë efikasitetin dhe përfitimet financiare të 

infrastrukturës inxhinerike.  
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                                       Cila është  

       "Gjurma juaj e ujit"? 
 Posted by Anna Nylander      On November 24, 2017     

A mendoni se konsumoni vetëm disa gota ujë në ditë? Mendoni përsëri. 

Një "gjurmë e ujit" e çdo amerikani mesatar është 32.911 gota në ditë, sipas një 

informacioni mbi Mbrojtjen e Natyrës dhe Rrjetit për gjurmët e ujit. 

Ku është i gjithë ky ujë? Ai është "i fshehur" në ushqimin që hamë, në rrobat që mbathim 

dhe më shumë se kjo. Dhe nga vjen ai? Natyra. 

  

 

Photo by Kaboompics // Karolina / CC0 

 

       

 


