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përgjegjës 
për ndotjen dhe keqmenaxhimin e parave publike në këtë drejtim 
janë kryesisht qeveria qendrore dhe ato lokale



https://greenlungs.al/index.php?lng=al

, VOC, O3 , CO, CO



Parathënie

Koncepti i ndotjes urbane në Shqipëri lidhet qartësisht me 
shkarkimin e substancave të dëmshme, të cilat, në mënyrë natyrale 
dhe jonatyrale, futen dhe qëndrojnë në qytete dhe në zonat urbane. 
Emetime që lidhen me aktivitetet njerëzore si ndërtimi, transporti, 
banimi, industria etj., cilësohen si ndotësit më të mëdhenj në këto 
zona urbane; kjo për shkak të përqendrimit të lartë të njerëzve dhe 
aktiviteteve në qendrat urbane. Ndikimi që kanë këta lloj ndotësish, 

parandaluese apo zbutëse duhet të zbatohen në nivele lokale.

Raportet lokale dhe ato kombëtare mungojnë në Shqipëri prej më 
tepër se 4 vitesh. Përgjegjës për informimin e publikut në raport me 
cilësinë e ajrit dhe zhurmave janë Agjencia Kombëtare e Mjedisit si 
edhe Instituti i Shëndetit Publik. 

Në anën tjetër raportet ndërkombëtare e rendisin Shqipërinë

Në rast se vendet e rajonit kanë ndotje sezonale në 
qytetet shqiptare përqendrimi i ndotësve mbetet konstant  përgjatë 
gjithë vitit. Madje, së fundmi, Agjencia Evropiane e Mjedisit citon 
se ndikimet në shëndetin publik të lidhura me ndotjen e ajrit, sjellin 
një reduktim me rreth 184 ditë nga jeta e personave të ekspozuar 
ndaj saj. 

Konkretisht, në vendin tonë, ndotja është tërësisht e menaxhueshme 
dhe për fat të keq plotësisht e shmangshme, për sa kohë mbetet 

të gjelbra, ndërtimet e tepërta, karburante me cilësi të dobët dhe 
kryesisht nga moszbatimi dhe inspektimi i detyrimeve ligjore për 
parandalimin e shkarkimeve në ajër.



Të dhënat për ndotjen e zhurmës, gjithashtu, tejkalojnë standardin e 
lejuar si gjatë paradites edhe gjatë mbrëmjes. Në total, vlerësojmë 
se mbi gjysmë milion qytetarë të Republikës së Shqipërisë, operojnë 
çdo ditë nën ekspozimin dhe ndikimet e zhurmave dhe ndotësve të 
ajrit. Rëndësia e monitorimeve dhe përmirësimi i pritshëm i situatës 

Toleranca korruptive dhe e ndëshkueshme ndaj detyrimeve ligjore 
për menaxhimin e shëndetit mjedisor urban po shkakton degradim 
të cilësisë së jetës dhe të shëndetit të banorëve të qyteteve të 
mëdha në Shqipëri.

Monitorimet gjatë pandemisë COVID-19 treguan se në Tiranë 
(si qyteti me sasi më të mëdha shkarkimesh në ajër) u deshën 15 
ditë karantinë që përqendrimet e të gjithë ndotësve të binin nën 
standardet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Ndikimet 

shkarkimet kanë shtuar intensitetin gjatë orëve aktive. Rrjedhimisht, 

ditës, përqendrimet e ndotjes mbeten sërish të njëjta; në disa raste, 
edhe më të larta se përpara pandemisë.
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Ndotja e ajrit u referohet të gjithë atyre ndotësve që kanë ndikim 
negativ te njeriu dhe i gjithë planeti. Referuar Organizatës 
Botërore të Shëndetësisë, ajri i ndotur vret rreth 7 milionë njerëz 

vëmendje dhe marrjen e masave emergjente për të adresuar 
problematikën.

Monitorimi i Ndotësve 
të Ajrit
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Metodologjia për matjen e 
ndotësve të ajrit



Pajisja “IQAir” monitorim 24 orë Standardet e Cilësisë së AjritStandardet e Cilësisë së Ajrit



IQAir



 





Cilësia e Ajrit
Të dhënat për cilësinë e ajrit në Tiranë, sipas parametrave të matur: CO, NO , 
CO , O3, VOC.

Dyoksidi i azotit është një gaz pa ngjyrë, 
pa erë dhe pa shije i formuar nga 
emetimet e automjeteve motorike. Për 
NO2, janë matur vlera në 424 stacione në 
qytetin e Tiranës, ku standardi shqiptar, 
evropian dhe ai i OBSH-së është 40 /
m3. Më poshtë jepet harta përkatëse. 

Në përgjithësi, vlerat e matura të 
dioksidit të azotit kanë qenë më 
të larta se standardi në rrugët dhe 
kryqëzimet kryesore të Tiranës. Vlera 
më e lartë e regjistruar është 500 g/
m3

“Shqiponja” dhe rruga “Teodor Keko”, 
por edhe në zona të tjera si zona e 
Selitës, te “Qyteti Studenti” (ose zona te 
Depoja e Ujit), përgjatë bulevardit “Zhan 
Dark” (pjesa e Ali Demit), tet Ushtari i 

të larta. 

Përqëndrimi mesatar i këtij ndotësi 
nga matjet e realizuara në Tiranë është 
117 /m3

Shqiptare. Rruga e Barrikadave, Zona e 
Ushtarit të panjohur, Rruga e  Elbasanit, 
sheshi “Italia”, zona bashkiake Nr.5, 
kryqëzimi te shkolla “Kosova” dhe tek 
ish-këndi i lojërave “7 Xhuxhat” tregojnë 
184 /m3. Rruga “Abdyl Frashëri” 
janë zonat me tejkalim me 5-6 herë të 
normave të lejuara të dyoksidit të azotit, 

automjeteve. Këto zona kanë densitet 

gjatë orëve të pasdites që përkon me 
orarin e realizimit të matjeve. Zonë disi 
më pak e ndotur nga dyoksidi i azotit 
është zona e Kodrës së Priftit, zona e 5 
Majit drejt Freskut, mbase edhe se dhe 
numri i stacioneve të matura është i ulët.

Tiranë





në një numër të madh stacionesh. Mesatarja e matur është rreth 463 ppm po 
ashtu mbi vlerën standarde. Gjithë kjo ndotje vjen dhe si kontribut i të gjithë 

Vlera të tilla të larta gjejmë në ato zona ku edhe vlera e oksidit të karbonit janë 
të larta si rruga “Teodor Keko”, rruga “5 Maji”, si dhe shtohen në hartë disa 
zona të tjera të Tiranës si sheshi “Skënderbej” (matjet e realizuara gjatë kohës 

e Tiranës, si një fashë që e rrethon qytetin, duke nisur nga zona e Liqenit të 
thatë, zona te pishina, konkretisht Rruga e Kosovarëve, diga e Liqenit dhe Unaza 
e madhe pranë Kopshtit Botanik ku përsëri duhet theksuar se ka kantiere të 
mëdha ndërtimi, apo edhe përgjatë Rrugës së Durrësit dhe Rrugës së Kavajës. 
Në këto zona, vlera e regjistruar ka qenë 771 ppm. Vlerat afër normës së BE-së 
janë regjistruar te Pazari i ri, rruga “Luigj Gurakuqi”, Drejtoria e Tatimeve dhe 





Për sa i takon vlerave të matura për CO, ku standardi shqiptar, evropian dhe 
/m3

Tiranës. Më poshtë jepet harta përkatëse. Në përgjithësi, vlerat e matura kanë 
qenë më të ulëta se standardi, por ka dhe zona si rruga “Teodor Keko” (segmenti 
i Unazës së re) ku vlerat kapin dhe maksimumin prej 11,7 /m3. Duhet theksuar 
se matjet janë kryer gjatë muajve të fundit dhe të gjithë jemi të vetëdijshëm për 

punimeve për ndërtimin e rrugës dhe  rrethrrotullimit.

cilat banojnë në një zonë shumë të ngarkuar këto dy vitet e fundit (që nga nisja 
e prishjeve të ndërtimeve), si dhe me qindra e mijëra qytetarë të tjerë që lëvizin 
në këtë segment dhe janë të ekspozuar ndaj oksidit të karbonit dhe zhurmave 
të larta me minuta të tëra. Viheni re dhe dy-tre ishuj të vegjël me vlera të larta, 
mbi normën e lejuar të oksidit të karbonit në zonën jugore të Lumit të Tiranës 
dhe më konkretisht në fund të rrugës “5 Maji”, ku ka disa aktivitete industriale. 
Ndërkohë, në stacionet e tjera, vlerat e matura janë brenda normës dhe variojnë 

/m3 /m3.
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/m3 /m3. Shkarkimet e automjeteve 
si pasojë e motorrëve që përdorin lëndë djegëse (kamionët, mikrobusët, veturat) 

milimetrit). Këto shkarkime mund të jenë kancerogjene.

Standardi kombëtar është tejkaluar në më pak se gjysma e stacioneve të 
/m3

jugore dhe veri-perëndimore të unazës së qytetit të Tiranës deri te pallati i lojërave 
me dorë “Asllan Rusi”, te zona e Bllokut dhe një pjesë e rrugës “Myslym Shyri”. 
Po ashtu, vlera të larta ka edhe në zonën e Shkozës te zona e Fakultetit Ekonomik 

/m3 te bulevardi “Zogu I”, Rruga e Dibrës, ambasada amerikane, 
Universiteti Ekonomik, gjimnazi “Petro Nini Luarasi”, Zona bashkiake Nr. 5, Rruga 
e Kavajës dhe Rruga e Durrësit. Pika të veçuara me vlera mbi standardin janë 
të shtrira në të gjithë Tiranën, si te Pazari i vjetër. Vlera mesatare e matjeve të 

/m3

lejuar. Sigurisht kjo shifër paraqitet e ndikuar nga reduktimet e shkarkimeve gjatë 
periudhës së karantinës. Problematike mbetet gjurma e lartë e kësaj ndotjeje në 
qytet ku si rezultat jo vetëm shëndeti publik, por edhe higjena e përgjithshme, 
alergjitë dhe sëmundjet e traktit respirator janë përkeqësuar përgjate 5 viteve të 
fundit.







Matjet ditore në kohë reale të 
gjeneruara nga pajisja IQAir
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Monitorimi i ajrit në qytetin e
Durrësit
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Matjet ditore në kohë reale të 
gjeneruara nga pajisja IQAir
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Monitorimi i ajrit në qytetin e
Elbasanit

Elbasan
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Matjet ditore në kohë reale të 
gjeneruara nga pajisja IQAir





Konkluzione dhe rekomandime 
në nivel bashkie
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Përfundime



Shkodër
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Monitorimi i ajrit në qytetin e Shkodrës
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Matjet ditore në kohë reale të 
gjeneruara nga pajisja IQAir
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Standardet e Cilësisë së ZhurmësStandardet e Cilësisë së Zhurmës



Ndotja nga Zhurmat
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03Monitorimi i Gjelbërimit 
Urban



Hyrje



Monitorimi i Gjelbërimit Urban në 
qytetin e Tiranës
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Emri (shqip) Emri (latinisht) 107Numri i pemëve50
Ahu Fagus Sylvatica 10
Akacie Acacacia decurrens 847
Aringë Ailanthus altissima 60
Arrë Juglans Mandshurica 69
Blir Tilia x vulgaris 4,447
Bredh Abies alba 321
Carac Celtis australis 12
Cedër Cedrus deodara 98

Laurus nobilis 62
Dëllinjë Juniperius communis 12
Eukalipt Eucalyptus globulus 77
Fik Ficus carica 36
Frashër Fraxinus excelsior 116
Gështenjë e butë Castanea sativa 392
Gështnjë kali Aesculus hippocastanum 923
Ilqe Quercus ilex 185
Jasemin 30
Jukë 17
Kamfortë Cinnamomum Camphora 11
Kumbull Primis damestica 238
Ligustër Ligustrum lucidum, Ligustrum ovalifolium 775
Manjolë 114
Oleandër Nerium oleander 108
Palmë Washingtonia robusta 233
Pamjë Acer saccharinum, Acer negundo 1,076
Pishë Pinus pinea, Pinus nigra 588
Plep Populus alba 281
Rrap Platanus x acerifolia 2,046
Selvi Cupressus sempervirens 390
Tujë e lindjes Platycladus orientalis 107
Ulli Olea europaea 50
Të tjera 2,940

Emri (shqip) Emri (latinisht) Numri i pemëve
Ahu Fagus Sylvatica 10
Akacie Acacacia decurrens 847
Aringë Ailanthus altissima 60
Arrë Juglans Mandshurica 69
Blir Tilia x vulgaris 4,447
Bredh Abies alba 321
Carac Celtis australis 12
Cedër Cedrus deodara 98

Laurus nobilis 62
Dëllinjë Juniperius communis 12
Eukalipt Eucalyptus globulus 77
Fik Ficus carica 36
Frashër Fraxinus excelsior 116
Gështenjë e butë Castanea sativa 392
Gështnjë kali Aesculus hippocastanum 923
Ilqe Quercus ilex 185
Jasemin 30
Jukë 17
Kamfortë Cinnamomum Camphora 11
Kumbull Primis damestica 238
Ligustër Ligustrum lucidum, Ligustrum ovalifolium 775
Manjolë 114
Oleandër Nerium oleander 108
Palmë Washingtonia robusta 233
Pamjë Acer saccharinum, Acer negundo 1,076
Pishë Pinus pinea, Pinus nigra 588
Plep Populus alba 281
Rrap Platanus x acerifolia 2,046
Selvi Cupressus sempervirens 390
Tujë e lindjes Platycladus orientalis 107
Ulli Olea europaea 50
Të tjera 2,940
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Zona Sip. e gjelbërt ekzistuese (ha) Sip. e gjelbërt e humbur (ha)

Qëndrore (A) 9.34 4.38

Industriale (B) 4.99 1.79

Suburbane (C) 6.9 0.44

Plazhet (D) 2.3 2.1

TOTALI 23.53 8.71

Zona Sip. totale e çlirimit të 
oksigjenit (ton/vit O2)

Kosto (lekë) Sip. totale e sekuestrimit të 
karbonit (ton/vit CO2)

Kosto (lekë)

Qëndrore (A) 13.4 4498786 31 44612

Industriale (B) 25.22 7923126 9.45 185001

Suburbane (C) 25.8 8115206 9.68 191987

Plazhet (D) 15.2 4798047 5.7 113702

TOTALI 79.62 25335165 55.83 535302

Zona Sip. e gjelbërt ekzistuese (ha) Sip. e gjelbërt e humbur (ha)

Qendrore (A) 9.34 4.38

Industriale (B) 4.99 1.79

Suburbane (C) 6.9 0.44

Plazhet (D) 2.3 2.1

TOTALI 23.53 8.71

Zona Sip. totale e çlirimit të 
oksigjenit (ton/vit O2)

Kosto (lekë) Sip. totale e sekuestrimit të 
karbonit (ton/vit CO2)

Kosto (lekë)

Qendrore (A) 13.4 4498786 31 44612

Industriale (B) 25.22 7923126 9.45 185001

Suburbane (C) 25.8 8115206 9.68 191987

Plazhet (D) 15.2 4798047 5.7 113702

TOTALI 79.62 25335165 55.83 535302



Zona Sip. totale e energjisë së 
konservuar (MWh) Kosto (Lekë)

Qëndrore (A) 54.4 525425

Industriale (B) 45.27 430065

Suburbane (C) 62.81 596762

Plazhet (D) 21.5 204953

TOTALI 183.98 1757205

Zona Sip. totale e kapacitetit 
ujëmbajtës (m3/vit) Kosto (Lekë)

Qëndrore (A) 3687 107484

Industriale (B) 16442.23 31740

Suburbane (C) 16333.4 33008

Plazhet (D) 5403.4 10705

TOTALI 40866.03 182937

Zona Sip. totale e energjisë së 
konservuar (MWh) Kosto (Lekë)

Qendrore (A) 54.4 525425

Industriale (B) 45.27 430065

Suburbane (C) 62.81 596762

Plazhet (D) 21.5 204953

TOTALI 183.98 1757205

Zona Sip. totale e kapacitetit 
ujëmbajtës (m3/vit) Kosto (Lekë)

Qendrore (A) 3687 107484

Industriale (B) 16442.23 31740

Suburbane (C) 16333.4 33008

Plazhet (D) 5403.4 10705

TOTALI 40866.03 182937
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Raportet Vjetore të mëparshme








