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Nga fillimet e vitit 2016, Shqipëria ka kaluar një situatë të përmbytjeve e cila zgjati pothuajse 1 javë. I
gjithë vendi dhe gjithë krahinat ishin të përfshirë në një situatë të përmbytjeve që prekën familjet,
bujqësinë dhe blegtorinë. Kohët e fundit Shqipëria ka kaluar situatën e përmbytjeve shumë shpesh, dhe
kjo është hera e tretë që nga 2015, duke përmendur këtu përmbytjet të cilat kanë ndodhur në shkurt
dhe në tetor 2015, dhe Observatori ka nxjerrë të dhëna rreth situatës, të cilat ju mund të gjeni në vijim
në Link: http: http://observator.org.al/the-situation-in-the-flooded-areas-in-vlora-fier-berat-and-korcaand-the-need-for-intervention/ .
Observatori për të Drejtat e Fëmijëve, me stafin e tij në 12 rajone të vendit ka mbledhura informacion
në lidhje për situatën e përmbytjeve dhe gjendja është :
Rajoni Berat: Në Berat situata është nën kontroll. Flukset e lumit Devoll në komunën Ura Vajgurore janë
duke u monitoruar. Prania e ujit është vërejtur në të dy anët e lumit Devoll që mbulojnë një sipërfaqe
prej 15 hektarë tokë.
Rajoni Diber: Bazuar në informacionin e Shtabit të Emergjencës së Prefekturës Dibër, situata në Mat dhe
Bulqizë është nën kontroll, por në rrethin Dibër (njësi administrative e Melanit) një nga shkollat u mbyll
për shkak të disa dëmtimeve që kanë ndodhur në rrugën që lidh shkolla me fshatin për shkak të ujit që
rrjedh jashtë nga rrjedhat e lumit. Mësuesit nuk mund të kalojnë rrugën kështu që mësimi është
pezulluar. Në Muhurr, fshati Vajmedhej mësimi nuk është zhvilluar në shkollë, për shkak të dëmeve në
çatinë e ndërtesës për shkak të reshjeve, por është zhvilluar në disa ndërtesë private. Ndërhyrja e
forcave të ushtrisë në argjinaturën e lumit Drin, shpëtoi 200 familje nga përmbytjet në fshatin Gjoricë.
Në përgjithësi situata është nën kontroll. Nuk ka asnjë familje të evakuuar apo të prekur nga përmbytjet,
dhe mësim në shkolla ka qenë i vazhdueshëm.
Qarku i Durrësit: Bazuar në informacionin e Shtabit të Emergjencës së Prefekturës Durrës disa familje të
dëmtuara janë strehuar në (Kavalishence)vendpushimet e Ministrisë së Brendshme. Institucionet
qendrore dhe vendore shtetërore kanw shpërndarë rreth 2000 pako ushqime dhe veshmbathje për

familjet, nga të cilat 600 paketa janë shpërndarë nga Bashkinë e Durrësit. Në mbledhjen e Shtabit të
Emergjencës u theksua nevoja për të marrë masa të menjëhershme për të stabilizuar situatën e rrugëve
të përmbytura dhe shtëpive të dëmtuara, dhe për të kontrolluar situatën me anw tw procesverbaleve.
Stafi urgjencës ka theksuar edhe nevojën për investime për të forcuar argjinaturën e lumit Erzen. Në
Komunën e Shijakut 50 familje u evakuuan dhe në Sukth janë evakuar 30 familje.

Qarku Fier: Sipas Shtabit të Emergjencave, në rajonin e Mallakastrës, Lumi Seman ka rrjedhur nga shtrati
i lumit të saj, por situata është nën kontroll dhe se ata janë duke vëzhguar situatën e Bashkisë Fier. Disa
nga oborret e shtëpive në Levan kanë pasur pak ujë, por nuk ka dëme në shtëpitë apo familjet e prekura.
Shtabi i Emergjencës Fier në bashkëpunim me Policinë ka evakuuar 30 familje dhe kanw njoftuar familjet
e tjera të largohen nga shtëpitë e tyre për shkak se situata e cila ishte e rrezikshme për shkak të niveleve
të larta të ujit të lumit Shkumbin, në afërsi të fshatit Çermë-Sektor.
Qarku Elbasan: Rruga nga Gramshi në Elbasan nuk ishte e kalueshme, sepse ura ishte dwmtuar.
Strukturat vendore janë duke punuar për të bwrw urën brenda një periudhe të shkurtër kohe. Në fshatin
Miza situata është duke u mbajtur nën kontroll, edhe pse niveli i ujit ka arritur nivelin më të lartë dhe
është marrë me pompa motorike.
Rajoni Lezhë: Në Fushë Kuqes, nw Bashkinw Lac disa toka bujqësore janë mbuluar nga uji por gjendja
është nën kontroll dhe nuk ka dëme në materiale. Rruga Pllanë-Zejmen-Lezhe është e vështirë për t'u
kaluar nga automjete, për shkak të rrwshqitjes sw tokws.
Rajoni Shkodër: Në Komunën e Vaut tw Dejës 20 familje në fshatin Fan dhe 50 familje në Bashkinë
Shkodër rrezikonin nga përmbytjet, por nga ndërhyrjet gjendja është mbajtur nën kontroll. Në Hajmel
500 hektarë tokë u përmbytën, dhe një urë në Vig Mnelle u shkatërrua .Rruga Qafë Thore-Boge-Theth
nuk është e kalueshme dhe rrugën Puke - Iballë është e kalueshme vetëm në një mënyrë.

Rajoni Tiranë:Zona Don Bosko është një nga zonat më të prekura nga përmbytjet në Tiranë. Uji ka
bllokuar rrugët për shkak të bllokimit të kanaleve kulluese. Rruga nuk është e kalueshme dhe njerëzit
nuk ishin në gjendje të kalojë nga njëra anë e rrugës në tjetrën. Stafi urgjencës në Tiranë thekson se ata
kanë evakuuar 60 familje rome të zonës Bregu Lumit, të cilët ishin strehuar në mjedisin e shkollws Misto
Mame. Niveli i lumit të Lanës ka arritur maksimumin dhe rreziqet e saj të dalin në zonën pranë pallatit
me shigjeta. Në rrugë Mentor Xhemali për shkak të shirave të dendur rrezikonin qw uji ti hynte mbrena
nw shtëpitë. Në Berzhita 4 familje janë evakuuar nga Shtabi i Emergjencave për shkak të rrezikut të
rrëshqitjes së dheut. Në komunën e Rrogozhinës, lumi Shkumbin ka përmbytur zonën dhe stafi i
Emergjencës po ndërmerr veprime pwr të evakuohen disa familje.

Krahasimi i numrit të familjeve të evakuara nga përmbytjet Shkurt 2015 vs tetor 2015 vs janar 2016

