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Abstrakt
Zonat e stërvitjeve ushtarake, ato të braktisura dhe aktive në Gjermani, disa prej tyre në
përdorim më tepër se një shekull, kanë qenë subjekt i trazirave mekanike si pasojë e
lëvizjes së automjeteve dhe tankeve ushtarake, si dhe ndikimeve të drejpërdrejta dhe
indirekte të të shtënave të artilerisë dhe stërvitjeve të bombardimeve shpesh të lidhura
me zjarret e shkaktuara si pasojë e municioneve shpërthyese. Këto zona stërvitjeje
shërbejnë si strehim dhe habitate për speciet e rrezikuara dhe ekosistemet e hapura të
tokës. Trazirat e braktisura ose të zvogëluara nga stërvitjet ushtarake kanë rezultuar në
një vazhdimësi të bimësisë drejt formimit të pyjeve, duke rezultuar në humbje të
habitateve për speciet e rrezikuara, të varura nga ekosistemet e hapura tokësore,
sidomos në luginat Calluna vulgaris. Në disa zona, efektet e dëshiruara të veprimtarive
ushtarake dhe zjarreve në ndërkohë zëvendësohen me kullotje të synuara, trajtim
mekanik ose zjarre të planifikuara. Mirëpo, brenda Gjermanisë një sipërfaqe totale në
madhësinë e 250,000 ha të vlerës së lartë të konservimit është e ndotur me municione
të pashpërthyera (UXO). Derisa vetëm kullotja nuk mund ta mirëmbajë këtë në të
gjitha rastet, trajtimi mekanik dhe djegia e planifikuar nuk mund të konsiderohen
gjithmonë si masa plotësuese ndaj kërcënimit të shpërthimit të UXO-ve. Një koncept
dhe teknologji të reja janë zhvilluar në projektet R&D , një zonë ushtarake e braktisur
në shtetin e Branderburgut, Gjermani, për të zbatuar në mënyrë të sigurt të zjarreve të
planifikuara duke përdorur tanket ushtarake të konvertuar si mjete për të ndezur zjarret
e planifikuara dhe si pajisje kundër zjarrit. Operacionet e planifikuara të djegies
mbështeten nga sistemet ajrore pa pilot (UAS) për monitorimin e progresit dhe
mbështetjes së vendimeve. Djegiet e para eksperimentale janë kryer në vitin 2012 dhe
2013, të pasuar nga aplikimi praktik, duke përfshi shtypjen e zjarreve në terrenet e
kontaminuara me UXO, ndërmjet viteve 2013 dhe 2015.
Fjalët kyçe: Zonat e stërvitjeve ushtarake, vazhdimësi, Calluna vulgaris, municione të
pashpërthyera (UXO), zjarr i planifikuar, djegie të planifikuar.
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Hyrje: Statusi i zbatimit të zjarreve të planifikuara në konservimin
dhe menaxhimin e peizazhit në Gjermani

Zonat e zgjeruara rurale të Eurazisë me temperaturë boreale janë të prekur nga
ndryshimi i përdorimit të tokës dhe/ose braktisja e kullotave dhe tokave bujqësore. Ky
zhvillim po kërcënon qëndrueshmërinë dhe mbijetesën e peizazheve kulturore të
hapura me habitetet e specieve të varura nga hapësira e hapur. Masat e zëvendësimit, të
cilat praktikohen në disa vende për t'u ballafaquar me këtë sekuencë të shpejtë dhe për
të ruajtur habitatet e hapura, shpesh subvencionohen shumë në vendet e Evropës
Perëndimore. Masat mekanike ose kullotja në shënjestër, megjithatë, janë të kufizuara
nga madhësia e sipërfaqes së tokës që duhet trajtuar, si dhe me rritjen e shpejtë të
shpenzimeve. Që nga vitet 1990 përdorimi i zjarrit të planifikuar është hetuar dhe
aplikuar në Gjermani në një numër projektesh pilot si një zëvendësim i mundshëm në
ruajtjen e habitateve të peizazhit të hapur (GOLDAMMER et al. 1997a, b, 2004, 2009,
2012, MEYER 2015). Në veçanti, në ekosistemet në vijim të varura nga trazirat, djegia
e planifikuar (përshkruar) është pjesë përbërëse e menaxhimit të habitateve:


Tokat Sub-Atlantike në Lunenburg Heath Nature Reserve (KEIENBURG &
PRÜTER 2004),



Tokat Atlantic Calluna në shtetin Schleswig-Holstein (HOFFMANN 2004),



Tokat Continental Calluna në zonat e braktisura të stërvitjeve ushtarake të
pastruara nga municionet e pashpërthyera (UXO) në Branderburg, shtetet e
Rhineland-Palatinate dhe North Rhine-Westphalia States (BRUNN 2009a, b,
GOLDAMMER et al. 2009, MAUSE 2009),



Peizazhet e hapura me kullota në ish-zonat e stërvitjeve ushtarake pa
kontaminime UXO si p.sh., Münsingen (shtetin Baden-Württemberg)
(GOLDAMMER et al. 2009, NITTEL 2016),



Shpatet ndërmjet kulturës së vreshtarisë në Kaiserstuhl, shtetin e BadenWürttemberg
(PAGE
&
GOLDAMMER
2004,
LANDSCHAFTSERHALTUNGSVERBAND EMMENDINGEN 2006, RIETZE 2009),



Livadhet malore në Pylin e Zi, shtetin Baden-Württemberg (GFMC TEAM &
PAGE 2009), and



Habitatet me shkurre në Gjermaninë Veriperëndimore (NIEMEYER 2004).

Në Gjermani, legjislacioni federal dhe shtetëror, veçanërisht ligjet dhe aktet nënligjore
që rregullojnë ruajtjen e natyrës dhe reduktimin e shkarkimeve, në përgjithësi ndalojnë
përdorimin e zjarrit në menaxhimin e vegjetacionit, përfshirë përdorimin e zjarrit për
asgjësimin e mbetjeve bujqësore dhe materialeve të tjera organike. Megjithatë,
përjashtimet nga ndalimi i përgjithshëm i aplikimit të zjarrit janë të mundshme dhe
janë të detajuara nga GOLDAMMER et al. (2012). Në praktikë, djegia e përshkruar (e
planifikuar) udhëhiqet nga personeli i autorizuar dhe i trajnuar. Në praktikën e
menaxhimit të vreshtarisë dhe tokës së hapur në shtetin e Baden-Württembergut
fermerët lokalë dhe kultivuesit e verës trajnohen dhe certifikohen për zbatimin e
zjarreve të përshkruara (planifikuara) dhe duhet të respektojnë rregullat e
përjashtimeve të publikuara çdo vit në nivel qarku. Për zonat e stërvitjeve ushtarake
aktive dhe të braktisura, si dhe zonat e qitjes pa kontaminim të UXO-ve, shërbimet e
zjarrit ushtarak lokal dhe Shërbimi Pyjor Federal marrin përgjegjësinë për kryerjen e
operacioneve të djegies duke u bazuar në rregullat individuale të përjashtimit
(GOLDAMMER et al. 2012, GLOBAL FIRE MONITORING CENTER 2014).
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Përdorimi i zjarrit të përshkruar në vendet fqinje të Eurazisë boreale reflekton një
numër aktivitetesh të lidhura joformalisht nën "Rrjetin për Konservim të Natyrës së
Eurazisë" (EFNCN) (GFMC 2004, 2009, EFNCN 2015). Në rajonin Euro-Mesdhetar,
theksi i aplikimit të zjarrit të përshkruar vihet në zvogëlimin e rrezikut nga zjarri dhe
përdorimi i zjarrit në shtypjen e zjarrit (zjarrfikja) (FIRE PARADOX 2010). Arsyetimi,
parimet dhe postullatet për mënyrën përpara në aplikimin e zjarreve të planifikuara
(përshkruara) në jetën shtazore dhe bimore të Europës janë përshkruar në
„Dokumentin (white paper) për Përdorimin e Zjarreve të Përshkruara gjatë Menaxhimit
të Tokës, Konservimit të Natyrës dhe Pyjeve në Eurazinë boreale” (GFMC & FIRE
ECOLOGY RESEARCH GROUP 2009) dhe monografin “Djegia e përshkruar në Rusi dhe
Eurazinë boreal fqinje” (GOLDAMMER 2013).

Fig. 1-3:

Calluna shkurret subjekt i ndërhyrjes dhe suksesionit me thupër dhe pisha (majtas)
dhe testimet e para të djegies në Zschorno Heath në periudhën e hershme të viteve
2000 (në mes dhe djathtas) (Fotografoi: Ekipi i Projektit).

Fig. 4-6:

Rikuperimi i zonave të testimit me djegie në Zschorno Heath fill pas zjarrit (majtas),
pas një viti (në mes) dhe dy vite pas djegies (djathtas) (Fotografoi: Ekipi i Projektit)
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Municionet e pashpërthyera dhe zjarret e vegjetacionit në Gjermani

2.1

Hyrje

Municionet e pashpërthyera (UXO) përfshijnë lëndë plasëse (ang. explosive ordnance)
(bomba, predha granata, mina tokësore dhe detare, armë tog, etj) të cilat nuk kanë
shpërthyer gjatë prëdorimit të tyre dhe akoma paraqesin rrezik shpërthimi, mundësisht
edhe pas disa dekadave ose një shekulli pas përdorimit ose deponimit të tyre. Në
Gjermani, UXO-t gjenden si mbetje të luftës në ish-terrene të luftimit, si dhe brenda
ose përreth lokaliteteve industriale dhe urbane të cilat kanë qenë të goditura nga
bombardimet ajrore gjatë Luftërave Botërore. UXO-t dhe municionet e papërdorura
dhe të hedhura si mbetje të konflikteve të armatosura dhe stërvitjeve ushtarake gjenden
në zona të mëdha të peizazheve natyrore dhe kulurore të Gjermanisë dhe shteteve
fqinje të Europës. Në lidhje me zjarret e vegjetacionit (zjarre të përdorimit të tokës dhe
zjarreve të egra) UXO-t përbëjnë një kërcënim të konsiderueshëm për shëndetin dhe
sigurinë e njeriut.
Zonat aktive dhe të braktisura të stërvitjes ushtarake të Gjermanisë janë inventarizuar,
mapuar dhe klasifikuar sipas vlerës së ruajtjes dhe janë të përfshira në bazën e të
dhënave "Ruajtja e Natyrës dhe Ushtarakët". Sipas azhornimit më të fundit, shumë prej
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632 zonave ushtarake aktive dhe të braktisura, duke mbuluar rreth 685,000 hektarë
(ha), kanë një vlerë të lartë ruajtjeje (NATURSTIFTUNG DAVID 2014, 2016). Më
shumë se gjysma e këtyre zonave regjistrohen nën rrjetin Natura 2000. Informacioni
për praninë e mjeteve shpërthyese (UXO) dhe mjeteve të tjera ushtarake në zonat
ushtarake aktive dhe të braktisura, si dhe zonat e qitjes, nuk është i mjaftueshëm. Kjo i
referohet sidomos zonave të stërvitjes që datojnë në fund të shekullit të 19-të dhe fillim
të shekullit të 20-të dhe në zonat që ishin përdorur nga Ushtria Sovjetike midis viteve
1945 dhe 1994. Mirëpo, informacioni i disponueshëm, i cili mund të burojë nga baza e
të dhënave, tregon se rreth 250,000 ha të zonave aktive dhe të braktisura të stërvitjes, të
cilat kanë një vlerë të lartë ruajtjeje, janë të kontaminuara nga UXO-t. Megjithatë, kjo
vlerë nuk mund të konfirmohet pikërisht për shkak të mungesës së statusit të ndotjes
nga UXO-t dhe pastrimit të UXO-ve (NATURSTIFTUNG DAVID 2016). Kjo bazë e
të dhënave nuk përfshin ish-teatrot luftarake të Luftërave Botërore. Në shtetin e
Brandenburgut - shteti i Gjermanisë me dendësi më të lartë të zonave ushtarake aktive
dhe të braktisura (Fig. 7) - 89% e zonave ushtarake janë braktisur sot.
Madhësia e zonave ushtarake me vlerë të lartë konservimi në Brandenburg prej rreth
195,000 ha (kjo vlerë nuk mund të konfirmohet saktësisht, shih NATURSTIFTUNG
DAVID [2016]) krahasohet me ca. 400.000 ha ish teatro luftarake dhe caqeve të
bombardimeve të Luftës së Dytë Botërore rreth Berlinit me ndotje të dyshuar të UXO
(REINHARDT 2004).

Fig. 7: Gjermania ka rreth 685,000 ha zona ushtarake aktive dhe të braktisura, si dhe zona të
qitjes me vlerë të lartë të konservimit. Rreth 250,000 ha të këtyre tokave janë të
kontaminuara me mjete shpërthyese (UXO). Burimi i hartave të azhornuara dhe
vlerësimit të kontaminimit: NATURSTIFTUNG DAVID (2016). Legjenda: Gjelbël – zonat
ushtarale aktive; okër – zonat ushtarake të braktisura.
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Vrojtimet e skuadrave për asgjësimin e mjeteve shërthyese (EOD) në shtetin e
Branderburgut zbulojnë që UXO-t gërryese ose municionet e hedhura, sidomos
fishekët dhe predhat e kalibrit të vogël (<20 mm), që përmbajnë fosfor dhe ekspozohen
ndaj oksigjenit dhe temperaturave të larta të verës mund të çojnë në vetë-ndezje dhe
shkaktojnë zjarre (REINHARDT 2004). Nga ana tjetër, zjarri që digjet në terrenin e
bimës, në të cilin UXO është ngulitur në shtresën e sipërfaqes së tokës, mund të ngrejë
temperaturën e kontejnerëve të UXO dhe detonatorëve në një pikë kritike dhe të
shkaktojë shpërthime të pakontrolluara, duke rezultuar në dëmtime njerëzore dhe
materiale. Sipas vëzhgimeve eksperimentale të ekipeve të EOD-it të Brandenburg-ut,
fishekët e armëve të vogla të vendosura në sipërfaqen e tokës, nën mbulesën e
vegjetacionit, shpërthejnë pas dy deri tre minutave të ekspozimit ndaj zjarrit; granatat e
kalibrit 2-3 cm shpërthejnë pas 10 deri në 15 minuta të ekspozimit ndaj një zjarri të
ngadalshëm. Shpërthimet e lëshuara nga raketa e kalibrit 20-30 mm janë vdekjeprurëse
deri në një distancë prej ca. 100 m. UXO-t e vendosur nën sipërfaqen e tokës minerale
janë më pak të ekspozuara ndaj nxehtësisë së gjeneruar nga zjarri vegjetativ.
Megjithatë, efekti i izolimit të nxehtësisë së tokës mund të kapërcehet nga zjarri që
digjen me një kohë të gjatë qëndrimi, p.sh. djegiet e kullotave të thata, grumbujt e
drurit ose karburantet e akumuluara në mënyrë të lartë (lëndë organike e djegshme).
Këto zjarre afatgjata mund të rrisin temperaturat e tokës dhe mund të çojnë në ngrohjen
e UXO deri në nivelin e shkaktimit të shpërthimit.
2.2

Zjarret që digjen në vendet e kontaminuara me UXO me vlerë të lartë
ruajtjeje: Kërcënimet e zjarrit ndaj sigurisë njerëzore dhe kufizimet për
përdorimin e zjarrit të përshkruar (planifikuar)

Nuk ka procedura të standardizuara të raportimit apo statistika të disponueshme për
zjarret në pyje dhe toka të hapura në terren të kontaminuar me UXO në Gjermani. Një
raport i sezonit të zjarreve të vitit 2003 nga Komisioneri i Zjarrit i Qarkut TeltowFläming Qarkut (shtetit të Brandenburgut) mund të shërbejë si një shembull (HEINE
2004). Nga sipërfaqja e përgjithshme e qarkut prej ca. 200,000 ha, rreth 49,000 ha
dyshohet se janë toka të kontaminuara me UXO. Në vitin 2003, në 48 ditë, u arrit
indeksi më i lartë i rrezikut të zjarrit meteorologjik IV. Sipërfaqja totale e bimësisë së
pyllëzuar dhe të hapur të goditur nga zjarri ishte 327 ha dhe prej tyre 275 ha vende të
kontaminuara nga UXO.
Kështu, djegia e zjarreve gjatë ditëve shumë të thata dhe të nxehta gjatë pranverës dhe
verës bart një rrezik të lartë të lëndimeve dhe vdekjeve të zjarrfikësve dhe popullsisë
civile. Kjo ndodh pikërisht në Brandenburg, shtetin më të kontaminuar të Gjermanisë,
ku fshatrat, fermat dhe strukturat e tjera janë të vendosura në mes të tokave ose janë të
shpërndara në tokat e kontaminuara (ndotura). Për këtë arsye, autoritetet publike
gjithnjë i japin përparësi mbrojtjes së shëndetit dhe sigurisë njerëzore sapo ndodh një
zjarr i shkaktuar në zonat ku dihet ose dyshohet për zona të kontaminuara me UXO.
Mirëpo, as shërbimet profesionale ose vullnetare të zjarrfikjes, as Forcat e Armatosura
Gjermane (të cilat mund të aktivizohen në rast të gjendjes emergjente) nuk posedojnë
pajisje të blinduara të zjarrfikjes, të cilat sigurojnë mbrojtje të personelit kundër
ndikimit të drejtpërdrejtë ose të largët të mjeteve shpërthyese. Shërbimi i fundit ajror i
zjarrfikjes privat i Gjermanisë, i cili operonte me avionë për zjarrfikje (PZL Dromader)
në Gjermani, mbylli biznesin në gusht të vitit 2014.
Duke pasur parasysh mungesën e pajisjeve të përshtatshme dhe me qëllim dhënien e
prioritetit për mbrojtjen e jetës njerëzore, disa qarqe të shtetit të Brandenburgut
vendosën që në vitin 2012 të ndalnin çdo luftim të zjarreve në terrenet e kontaminuara
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dhe të përqendroheshin në evakuime. Shërbimet e zjarrfikjes këshillohen në mënyrë të
rreptë për të mbajtur distancën minimale të sigurisë prej 1000 m nga çdo zjarr që digjet
në vendet e kontaminuara ose të dyshuara me UXO. Duke ndjekur këto rregulla, është
e pamundur të luftosh çdo zjarr që digjet në terrenin e kontaminuar me UXO.
Meqenëse distanca e sigurisë prej 1000 m është e aplikueshme edhe për hapësirën
ajrore mbi hapësirën e vendeve të kontaminuara me UXO, dmth. vertikalisht,
përdorimi i mjeteve ajrore (helikopterë, aeroplanë të vegjël) për zjarrfikje ajrore është e
ndaluar për shkak të rënies së ujit ose retardantëve (ngadalësues të zjarrit), përfshi dhe
shkumën nga lartësia > 1000 m mbi tokë janë joefikase. Megjithatë, kontaminimi i
UXO-ve të trashëguar, megjithatë, nuk është problem vetëm për shkaqet e
pakontrollueshme dhe pamundësisë - për të mos thënë paaftësisë - për kontrollin e
zjarreve, por edhe për përdorimin e zjarrit të planifikuar (përshkruar) për mirëmbajtjen
ose rikthimin e tipareve të ekosistemit të hapur.
Siç u elaborua më sipër, shumë zona të stërvitjes ushtarake janë klasifikuar si zona me
vlerë të lartë të konservimit për shkak të trazirave mekanike të ekosistemit të
shkaktuara nga lëvizjet e mjeteve ushtarake me ose pa zinxhirë duke përfshirë edhe
tanke dhe shpërthimet e mjeteve tokësore dhe ajrore. Zjarret e shkaktuara nga
aktivitetet e stërvitjes, sidomos në zonat e qitjes, paraqesin një tjetër faktor
karakteristik të traziravet dhe janë përgjegjës për gjenezën dhe mirëmbajtjen dinamike
të llojeve të vegjetacionit siç janë: shkurret Calluna vulgaris. Kërcënimet dhe
kufizimet potenciale për përdorimin e zjarreve të planifikuara varen nga llojet e
municioneve të përdorura në zona specifike të qitjes dhe saktësinë e regjistrimit të
municioneve të përdorura, duke përfshirë mosplasjet e lëndëve plasëse shpërthyese.
Zjarret e përshkruara mund të përdoren relativisht në mënyrë të sigurt në zonat ku janë
përdorur llojet e mëposhtme të municionit:


Municione të kalibrit të vogël për stërvitje (fishekë bosh)



Municione të stërvitjes (granata, raketa) me mbushje ushtarake jo eksplozive
(çelik, beton…)



Bomba ajrore për stërvitje dhe mina tokësore pa mbushje

Në disa zona të Gjermanisë, ku janë përdorur mjete shpërthyese, janë pastruar deri në
një thellësi prej disa metra. Këtu përdorimi i zjarreve të përshkruara është pa probleme
dhe kufizime. Shembuj për përdorimin e rrezikut të ulët të aplikimit të zjarreve të
përshkruara janë dokumentuar në Brandenburg nga BRUNN (2009a, b), shtetet
Rheinland-Pfalz dhe North Rheinland-Vestfalia (GOLDAMMER et al 2009, 2012,
MAUSE 2009).
Mirëpo, në shumë fusha të qitjes, në të cilat eksplozivi kishte qenë në përdorim për më
shumë se një shekull, ka mungesë të inventarëve të detajuar dhe hartave të UXO. Kjo
ndodh veçanërisht në fushat e qitjes së ish-Forcave të Armatosura Sovjetike. Në ato
zona, ekziston një kërcënim i menjëhershëm i shpërthimeve nga këto lloje të UXO:


Municion luftarak (granata, raketa me mbushje të pashpërthyer) përfshi dhe
municionin e imët që përmban fosfor



Bomba dhe mina tokësore të pa shpërthyera



Çfarëdo municion me ngarkesë të pa aktivizuar, të cilat janë humbur ose janë
hedhur në terrenin e stërvitjes

Kontrolli i zjarreve ose përdorimi i zjarreve të përshkruara në ato terrene është i
mundur vetëm me pajisje teknike që sigurojnë sigurinë e personelit kundër ndikimeve
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të shpërthimeve.

3

Djegie e planifikuar në terren të kontaminuar me UXO: një projekt
eksperimental i realizuar në shtetin e Branderburgut, Gjermani

3.1

Hyrje: Rëndësia e tokave me kaçubë/shkurre Calluna vulgaris në shtetin e
Branderburgut për konservim të biodiversitetit

Sa i përket Llojeve të Habitatit (LlH) sipas Shtojcës I të Direktivës së Habitateve, shteti
i Brandenburgut ka një rëndësi kombëtare dhe europiane, veçanërisht me vendet e thata
të Evropës (HT Code 4030).
Fushat e braktisura të stërvitjeve ushtarake në shtetin e Brandenburgut mbulojnë një
sipërfaqe totale prej ca. 71,000 ha të zonave Natura 2000 që përbëhen nga 38 Zonat e
Veçanta të Konservimit (ang. SAC) dhe nëntë Zona të Mbrojtjes Speciale (ang. SPA).
Më shumë detaje përshkruhen në NATUR & TEXT (2007).
Pengesa kryesore për të mirëmbajtur apo restauruar bimët e braktisura të shkurrevexhuxh është mungesa e njohurive mbi shkallën dhe kërcënimet nga UXO. Kjo është një
nga arsyet pse masat e synuara janë kryer vetëm në një pjesë të zonave të konservimit.
Projekti eksperimental (pilot) synonte testimin e metodave të sigurta dhe efikase të
përdorimit të zjarrit të përshkruar në terrenin e kontaminuar me UXO dhe përzgjodhi
zonën Natura 2000 dhe rezervatin natyror "Heidehof-Golmberg" (GOLDAMMER et
al., 2012) (Figura 8-9).

Fig. 8-9:

3.2

Rezervati natyror Heidehof-Golmberg karakterizohet me një mbulesë të hapur të
shkurreve-xhuxh Calluna vulgari, në të cilat thuprat dhe pishat janë gjithnjë e më
shumë prevalente (majtas), ndërsa ndërthuren me zonat e rërës dhe dunave (kodër
rëre) (djathtas) (Fotografoi: Ekipi i Projektit).

Objektivat dhe partnerët e projektit

Projekti "Zhvillimi dhe Testimi i Metodave për Menaxhimin e Shkurreve në Zonat e
Kontaminuara me UXO me anë të Djegies së Planifikuar në Rezervatin Natyror
Heidehof-Golmberg" (Qarku Teltow-Fläming) është hartuar që në vitin 2006 dhe
ndërmjet viteve 2010 dhe 2014.1 Projekti u financua nga NaturschutzFonds
Brandenburg (Fondi i Brandenburg për Natyrën) dhe me subvencione të Komisionit
1

Raporti i plotë i projektit (PROJECT TEAM 2014) i është dërguar sponsorëve financiar
NaturschutzFonds Brandenburg dhe Autoriteteve të Shtetit të Branderburgut, si dhe Qarkut
Teltow-Fläming. Ekipi i projektit është në dispozicion për të siguraar më tepër hollësi rreth
rezultateve të projektit.
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Evropian nëpërmjet Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und
Flurneuordnung (Agjencia Shtetërore e Brandenburgut për Zhvillim Rural). Objektivat
kryesore të projektit përfshijnë:


Zhvillimi i parimeve për përdorimin e sigurt, efektiv dhe efikas të zjarreve të
planifikuara (përshkruara) në zonat e kontaminuara me UXO që kanë vlerë të
lartë të konservimit për të përmbushur detyrimet e konservimit në përputhje
me Natura 2000 për llojet e habitateve me rrezik të lartë,



Studimi i efekteve të zjarreve të planifikuara për rigjenerimin e nëntipit subkontinental të luginave Calluna vulgaris dhe komunitetit të faunës,



Integrimi i pikëpamjeve të zvogëlimit të rrezikut të zjarreve me reduktimin e
karburanteve duke zbatuar zjarret e planifikuara,



Zhvillimi i parimeve eksperimentale dhe teknikave që do të lejonin përsëritjen
e metodave dhe teknologjive të zhvilluara në vendet e tjera të kontaminuara
për të rigjallëruar luginat e degjeneruara Calluna vulgaris,



Përkrahje aktive të marrëdhënieve me publikun për rritjen e pranimit të
publikut, administratave dhe pronarëve të tokës për zbatimin e zjarreve të
planifikuara si një mjet alternativ i masave të konservimit,



Kërkime të kualifikuara shoqëruese që do të siguronin efikasitet dhe optimizim
të përdorimit të zjarreve të planifikuara në zonat e konservimit.

Për më tepër, duhet të zhvillohen sinergjitë kolaterale nga projekti duke theksuar
rëndësinë dhe pranimin e rezultateve të pritura për të fituar njohuri dhe për të zhvilluar
më tej parimet dhe metodat për menaxhimin e zjarreve në terrenet e kontaminuara me
UXO, për asgjësimin e UXO pas zjarreve ose përdorimin e zjarreve të planifikuara për
të shpërthyer ose për të ekspozuar UXO-t që janë të ngulitura dhe të mbuluara nga
mbulesa vegjetative dhe e padukshme. Pas zjarrit, UXO-t mund të identifikohen dhe
hiqen me një kosto të ulët (Figura 10 dhe 11).

Fig. 10-11: Ekstrakt nga zonat e hapura me rërë: shumica e UXO-ve janë ngulitur në bimësi
ose pjesërisht në tokën minerale. Disa UXO do të shpërthejnë gjatë aplikimit të
zjarrit të planifikuar. UXO-t e tjera të pa shpërthyera do të bëhen të dukshme pas
zjarrit dhe mund të asgjesohen në mënyrë të sigurt nga ekipet EOD pas djegies
(Fotografoi: Ekipi i projektit).

Konsorciumi i projektit përbëhej nga administrata e autoritetit konservues të Qarkut
Teltow-Fläming (përgjegjës për koordinimin e projektit), Grupi Fire Ecology Research
Group (FERG) / Qendra Ndërkombëtare e Monitorimit të Zjarrit (GFMC) (përgjegjëse
për aktivitetet e djegies së planifikuar), kompania konsulente RANA (përgjegjës për
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monitorimin dhe vlerësimin e aspekteve të konservimit) dhe kompania DTF GmbH /
Dienstleistungen im Brand-und Katastrophenschutzfall (DiBuKa) (përgjegjëse për
zhvillimin e teknologjive të blinduara), me mbështetjen teknike dhe praktike
këshillimore të z. Egbert Brunn (Shërbimi Pyjor Federal Gjerman, Qarku Lausitz,
Shteti i Brandenburgut). Komponenti UAV / droni u kontribua nga kompania Crvena
Tipka sh.p.k. (Kroaci). Administratat lokale dhe shtetërore përgjegjëse për
konservimin, menaxhimin e tokës, shëndetin publik dhe sigurinë, pronarët e tokave dhe
grupet e interesit të shoqërisë civile morën pjesë në një grup këshillimor, i cili shoqëroi
projektin duke ofruar udhëzime dhe ishin gjithashtu të përfshirë në planifikimin dhe
zbatimin e test-provave në mënyrë aktive.
3.3

Lokacioni dhe kontamimi me UXO i zonës së projektit

Rezerva Natyrore dhe zona e Natura 2000 Heidehof-Golmberg ndodhet 50 kilometra
në jug të Berlinit në QarkunTeltow-Fläming dhe është pjesë e zonës së braktisur
ushtarake "Jüterbog Ost". Zona e projektit karakterizohet me një klimë kontinentale me
një reshje mesatare vjetore prej 530 mm, një temperaturë mesatare prej 8.7 ° C, verëra
relativisht të ngrohta dhe të thata dhe dimra me periudha të gjata të ngricave. Përdorimi
ushtarak filloi në shekullin e 19-të. Nga viti 1945 deri në vitin 1992 zona u përdor si
një hapërisë për stërvitje artilerike dhe ajrore nga forcat e armatosura sovjetike.
Gjithashtu, zona përfshin dhe municione të hedhura në fund të Luftës së Dytë Botërore,
duke përfshirë municionet e imëta që përmbajnë fosfor dhe që ndezen lehtësisht nga
temperaturat e larta gjatë ditës së verës ose nga zjarri.
Shkalla e kontaminimit me municionet e pashpërthyera është ende e panjohur në zonat
e zgjeruara. Si pjesë e projektit të hulumtimit dhe zhvillimit, duhej përgjigjur pyetja
sesi aplikimi i zjarreve të kontrolluar për menaxhimin e luginave mund të zbatohet në
zonat e kontaminuara me UXO duke pasur siguri të mjaftueshme.

Fig. 12:

Lokacioni i Rezervatit Natyror Heidehof-Golmberg në jug të Berlinit (Burimi i hartës:
RANA, bazuar në © Open Street Map)
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Fig. 13:

Fotografi ajrore e lokalitetit 10 të testimit para vënies së zjarrit (qendër) dhe
lokalitetit 4 (këndi i sipërm djathtas) në Rezervatin Natyror Heidehof-Golmberg e
shkrepur nga një dron (Fotografoi: Ekipi i Projektit)

Për të eksploruar dendësinë e kontaminimit me UXO, një zonë e vogël testimi prej 0.5
ha u pastrua nga UXO midis sipërfaqes së tokës dhe thellësisë prej 20 cm. Në këtë rast
një total prej 68 UXO u gjetën në këtë lokalitet. Për më tepër, u pastruan binarët e
sigurisë që shërbenin si frena të zjarrit dhe shtigje të sigurta për lëvizjen e automjeteve
të blinduara në një gjatësi totale prej 2.2 km me një gjërësi prej 7 m dhe me pastrimin
e UXO në thellësi prej 2 m, që korrespondon me një zone të pastruar prej 15,500 m2;
terreni i pastruar përfshiu caktimin e kufijve të ngastrave 20x20m të vendosura si pika
për lëvizjen/manovrimin e automjeteve (kur automjetet në binarë po manovrojnë për të
kthyer ato bëjnë presion të madh mbi tokë dhe mund të shkaktojnë shpërthim të UXO
që gjenden nën binarët e tyre), pikat e komandimit dhe të monitorimit, si dhe lokalitetet
e lançimit të UAV/dronë (3,000 m2). Në sipërfaqen e pastruar prej ca. 1.85 ha u gjetën
375 UXO dhe pjesë të tjera të municioneve. Llojet tipike të UXO-ve të gjetura janë
paraqritur në Figurën 14 dhe 15. Kostoja për një njësi/zonë për sigurimin e djegies së
sigurt të përshkruar duke pastruar shtigjet e sigurisë dhe pikat e kthesës të automjeteve
varen nga gjatësia e shtigjeve dhe numri i pikave të kthesës dhe madhësia e ngastrës që
duhet djegur. Një vlerësim ekonomik i projektit zbuloi se sigurimi i një ngastre prej 25
ha do të kushtonte 340 € / ha.

Fig. 14-15: UXO-t tipike të gjetura gjatë pastrimit të një terreni të gjërë 7 metrash rreth
lokalitetit të testimit nr. 10: (a) granata me ngarkesë të kalibrit 125-mm; (b)
bomba shpërthyese të lehta (70 kg) (Fotografoi: Ekipi i Projektit)
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3.4

Parakushtet e sigurisë, koncepti teknik dhe kërkesat teknologjike për
djegien e përshkruar në terrenin e kontaminuar me UXO

Parakushtet e sigurisë dhe koncepti teknik përfshinin konsideratat vijuese për
operacione të sigurta dhe efektive të djegies:


I gjithë personeli i përfshirë në ndezjen dhe kontrollin e zjarrit të përshkruar do
të veprojë në automjete të blinduara; të gjithë të tjerët duhet të mbajë një
distancë minimale sigurie prej 1000 m.



Personeli që operon me automjetet e blinduara për djegien dhe asgjësimin e
zjarrit do të lidhet me komandën duke vazhduar komunikimin me valë dhe do
të ketë shikueshmëri / pamje gjithëpërfshirëse.



Monitorimi i detajuar në kohë reale i progresit të operacionit do të sigurohet
nga një sistem ajror pa pilot (UAS) dhe do të transmetohet në komandën e
operacioneve dhe më tej tek automjetet e blinduara operuese.



Të gjitha procedurat e përshkruara të djegies do të respektojnë / ndjekin
standardet kombëtare dhe ndërkombëtare duke përfshirë ligjet dhe rregulloret
teknike të nevojshme.

Projekti u ballafaqua me sfidën për të vënë në funksion – nëse ende nuk janë të
qasshme në treg – dhe për të zhvilluar teknologji dhe procedura të veprimit që do të
përmbushin kërkesat për siguri dhe standardet ligjore.2
Teknologjitë e blinduara të ndezjes
Duhej të projektohet dhe ndërtohet një automjet i blinduar i ndezjes. U vendos që të
përdoret një tank komandues i pa armatosur i tipit BMP OT-R5, i cili u prokurua nga
DiBuKa në kurriz të kompanisë. BMP OT-R5 është prodhuar si mjet komandues me
licencë në ish-Çekosllovaki bazuar në dizajnin e transportuesit të blinduar të personelit
BMP-1, një mjet i shkathët, i fuqishëm dhe i lehtë për t'u mirlmbajtur.
Trashësia e armaturës së çelikut ndërmjet 12 dhe 20 mm është në gjendje të mbrojë
personelin kundër copëzave të bombave (shrapnel). Në bazë të Ligjit të Tregtisë së
Jashtme Gjermane (AWG) dhe Aktit të Kontrollit të Armëve të Luftës, duhej të merrej
leje për importim dhe operacionet e BMP OT-R5 plotësisht funksional (Figura 16 dhe
17).

Fig. 16-17: BMP OT-R5, i çarmatosur nga Forcat Ushtarake të Republikës Çeke (majtas) u
konvertua në një tank për djegie nga DiBuKa (Fotografoi: Ekipi i Projektit).

2

Hollësitë për kushtet ligjore dhe procedurat administrative, si dhe për masat e marrëdhënieve
publike janë përmbledhur nga GOLDAMMER et al. (2012)
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Me qëllim të përmirësimit të orientimit të ekuipazhit të BMP-së dhe sigurimin e
pamjes për të vëzhguar zjarrin gjatë ngasjes me kapanxhë të mbyllur, u instaluan katër
kamera të papërshkueshme nga uji. Me një rezolucion prej 700 linjave televizive në
pjesën e përparme dhe 420 linjave televizive në pjesën e pasme dhe anësore, imazhet
në kohë reale transferohen në një ekran të sheshtë me rezolucion të lartë në postin e
komandantit të tankut. Ekrani i imazhit mund të ndryshohet me një funksion të ekranit
me prekje, p.sh. duke zgjedhur midis një opsioni me katër imazhe ose vetëm një imazh
(Fig. 18 dhe 19). Linjat e komunikimit të brendshëm në tank dhe lidhjet e jashtme të
radios me automjetet e tjera (p.sh. tankun e fikjes së zjarrit) si dhe komandën e
incidentit sigurojnë shkëmbim të vazhdueshëm të informacionit me të gjitha njësitë e
përfshira në operacione.

Fig. 18-19: Katër kamera të instaluara në BMP ofrojnë pamje të terrenit nga brenda tanku
gjatë ngasjes me kapanxhë të mbyllur (Grafika dhe fotografitë: Ekipi i Projektit).

Dy lloje të teknologjive të ndezjes u testuan dhe u zbatuan me sukses:
1) Ndezja e vonuar në kohë dhe në hapësirë: BMP është e pajisur me Pyroshot
Green Dragon® (Figura 20). Pajisja është një lançues tokësor i projektuar për
përdorim në pylltari dhe menaxhim të zjarreve siç është djegia e përshkruar. Si
një mjet për ndezjen e zjarrit plotësisht automatik me motor CO2, pajisja ofron
një variable të ndezjes së ndryshueshme që mund të rregullohet për të shkrepur
më shumë se 30 sfera ndezjeje për minutë deri në 70 m larg. Sferat e plastikës
me polistiren me ndikim të lartë janë të mbushura me tre gram permanganat
kaliumi. Në momentin e qitjes, sferat e glykol etilenit injektohen nga një
gjilpërë, e cila inicion një reagim ekzotermik. Pas një vonese prej afro 30
sekondash, djegia fillon me tym të bardhë duke e nxjerrë atë nga vrima e
gjilpërës pas ndezjes së sferës. Menjëherë pas ndezjes, predha plastike
konsumohet si lëndë djegëse. Koha totale e djegies, pas ndezjes, është rreth 80
sekonda. Ndezjen e sferave e kontrollon personeli Brenda BMP-së. Distanca e
kohës ndërmjet shkarkimit të sferave dhe ndezjes së vegjetacionit, si dhe
lëvizjes përpara të BMP-së rezulton në ngritjen e intensitetit të zjarrit dhe
mbrojtjen nga kërcënimi i shpërthimi të UXO-ve në një kohë kur BMP-ja ka
arritur një distancë të sigurt, pra jashtë hapësirës së ndikimit direkt të
shpërthimit të armëve.
2) Ndezja direkte: Përveç kësaj, BMP është e pajisur me një pishtar ATV që
përdoret për të ndezur zjarrin e përshkruar ose djegien nga automjetet e terrenit
dhe gjithashtu operohet nga personeli brenda BMP (Fig. 21). Pishtari Foxfire
Trail-Blazer ATV Drip Torch ka një rezervuar prej 40 l me një përzierje
benzinë-dizel dhe një pompë karburanti 12 V. Pishtari mund të projektojë një
flakë prej 0,5 deri 5 m. Të voziturit përgjatë shtigjeve të pastruara nga UXO-t,
rreth një zone që duhet djegur, shkarkimi nga ATV-ja është efikas në qoftë se
mbulesa e vegjetacionit është brenda distancës së flakëhedhësit.
12

Fig. 20-21: Aparati Pyroshot Green Dragon (majtas dhe qendër) dhe aparati Foxfire TrailBlazer ATV Drip Torch (djathas) të montuar në tankun e konvertuar BMP OT-R5
(Fotografoi: Ekipi i Projektit)

Teknika e blinduar e fikjes së zjarrit
Me tankun kundëzjarr SPOT 55, DiBuKa siguron një teknologji të fuqishme të
blinduar kundër zjarrit që lejon zjarrfikje efektive dhe të sigurt në zonat e ndotura me
UXO. SPOT 55 u projektua dhe u ndërtua në ish-Çekosllovaki në bazë të tankeve
luftarake T 55 të madhësisë së mesme nga Pakti i Varshavës, i cili si BMP është i
njohur të jetë jashtëzakonisht i fuqishëm dhe relativisht i thjeshtë në konstruksion.
Trupi i blinduar i SPOT 55 ka mbetur i plotë dhe i paprerë që siguron mbrojtje të
përshtatshme të personelit. SPOT 55 ka dy rezervuarë uji me një kapacitet total prej
11,000 litrash. Për depërtimin më të mirë të ujit në materialin e djegshëm (lëndë
djegëse të thatë duke përfshirë shtresat e dufinit dhe materien organike të ngordhur)
mund të injektohet një agjent për lagështim / shkumë (përmbajtja e rezervuarit për
aditivë: 2000 l). Në majën e përparme, janë instaluar dy monitorë me ujë të
rrotullueshëm me presion të lartë (Fig. 22 dhe 23). Kapaciteti i pompimit është max.
1250 l / min dhe distanca e hedhjes së ujit është deri në 60 m. Në veprim kundër një
zjarri të ashpër, SPOT 55 mund të ftohet nga një mjegull uji, i cili gjenerohet nga një
numër grykash në sipërfaqen e mjetit. Gjithashtu poshtë majës së dozerit janë pajisjet e
ujit. Kjo siguron një lëvizje të sigurt mbi zjarrin e ulët mbi tokë ose grumbullimin e
materialeve djegëse. Ekuipazhi përbëhet nga shoferi dhe komandanti i cili gjithashtu i
operon monitorët e ujit. Njësoj sikur BMP edhe SPOT 55 drejtohet me kapanxhë të
mbyllur dhe është i pajisur me video-kamera, si dhe me komunikim të brendshëm dhe
të jashtëm.

Fig. 22-23: SPOT-55 në operacione terreni gjatë kryerjes së eksperimenteve të vitit 2012.
Fotografia ajrore e shkrepur nga UAV/dron e tregon kontrollin e një zjarri brenda
shtigjeve të sigurisë (Fotografoi: Ekipi i Projektit).
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Monitorimi nga Sistemet Ajrore pa pilot (UAS)
Gjatë fazës përgatitore të sprovave në terren u eksplorua përdorimi i automjeteve /
sistemeve ajrore pa pilot (UAV / UAS) për kryerjen e sigurt, mbikëqyrjen dhe
monitorimin e operacioneve të zjarreve të përshkruara. Kjo ishte e nevojshme për të
tejkaluar kufizimet e operacioneve rreth djegies së përshkruar e të sigurt në terrenin e
kontaminuar nga UXO duke respektuar (a) distancën e sigurisë së personelit të
pambrojtur prej 1000 m në largësi të zjarrit dhe (b) shpërndarjen e automjeteve të
blinduara në disa hektarë dhe distanca disa qindra metrash në kushte të pamjes së
kufizuar për shkak të tymit.
U testuan tre sisteme të vogla të platformave monitoruese pa pilot, të lidhura me
tullumbace, helikopterë dhe avionë të vegjël. Gjatë sprovave në terren të vitit 2012,
oktokopeteri CT-Bee 6B® i kontrolluar nga distanca siguroi video imazhe dhe
fotografi (Figura 24 dhe 25). Duhej të merrej leja për përdorimin e oktokopterit (shih
seksionin tjetër).

Fig. 24-25: Oktokopteri i vogël (droni) CT Bee 6B i manovruar nga partneri i projektit ‘Crvena
Tipka sh.p.k.’ (Kroaci) siguroi imazhe në kohë reale (fotografi dhe video) të
operacioneve për djegien e përshkruar/planifikuar dhe ndezjen precise dhe fikjen e
zjarrit (Fotografoi: Ekipi i Projektit).

Teknikat e përshkruara të djegies
Përdorimi i mjeteve të projektuara posaçërisht për djegie të përshkruar në terrenin e
kontaminuar i respektuan metodat e aplikuara në përgjithësi dhe praktikat më të mira,
dmth.

3.5



Vëzhgimin e hapave të përshkruara për marrjen e rezultateve të mira
ekologjike për rigjenerimin e specieve të synuara (djegia gjatë dimrit të
vonshëm në kohën e bimësisë dhe gjumit faunist)



Teknikat më moderne të ndezjes së zjarrit për të siguruar fikjen e zjarrit të
përshkruar në terrenin e synuar (shih EuroFire Standardet e Ndezjes dhe
Materialet e Trajnimeve) (EUROFIRE 2015)



Respektimin e rregullave të menaxhimit të tymit, gjegjësisht vëzhgimin e
kushteve të përshtatshme të motit dhe teknikat e qitjes për të shmangur
emetimet e tymit që ndikojnë drejtpërdrejt tek njerëzit, infrastruktura kritike
dhe trafiku i ndjeshëm ndaj tymit.
Dispozitat ligjore dhe administrative

Dispozitat ligjore dhe administrative që duhej respektuar për operacionet e djegies së
përshkruar janë dhënë në hollësi në GOLDAMMER et al. (2012). Shkurt, dispozitat
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kombëtare dhe federale gjermane në vijim duhej të respektoheshin dhe të merrej leje
për to:
1. Anulimin e ndalimit për përdorim të zjarrit në zonat e konservimit në shtetin e
Brandenburgut (Ligji për Konservimin e Natyrës së shtetit të Brandenburgut)
2. Anulimi i ndalimit për përdorimin e zjarrit lidhur me Ligjin për Kontrollin e
Emetimeve të shtetit të Branderburgut (ang. Emissions Control Law of
Brandenburg State)
3. Anulimi i ndalimit për përdorimin e zjarrit brenda ose në afërsi të pyjeve të
shtetit të Branderburgut (Ligji mbi Pyjet i shtetit të Branderburgut)
4. Respektimi i rregulloreve që lidhen me sigurinë në zonat e kontaminuara me
UXO në shtetin e Brandenburgut (Dekreti i shtetit Brandenburg për zvogëlimin
e rreziqeve në zonat e ndotura me UXO)
5. Koordinimi me shërbimet e zjarrfikjes locale (Ligji mbi Mbrojtjen nga Zjarret
dhe Fatkeqësitë Natyrore të shtetit të Branderburgut)
6. Importit të armëve të luftës (lidhur me importimin e tankut BMP nga
Republika Çeke në Gjermani) (Ligji Federal i Tregtisë së Jashtme dhe Ligji
Federal i Kontrollit të Armëve të Luftës)
7. Importi i aparatit Dragon Pyroshot Green dhe sferat e ndezjes që përmbajnë
permanganate potasium si një substancë kryesore për të prodhuar kokainë (leje
e kërkuar nga Agjencia Federale Gjermane e Opiumit)
8. Transporti i automjeteve të rënda si SPOT 55 dhe BMP nëpër rrugë publike
(Dispozitat e Përgjithshme Administrative mbi Trafikun dhe Transportin
Publik të Ngarkesave të Rënda)
9. Siguria e hapësirës ajrore në lidhje me shpërthimet e mundshme: lëshimi i
lejeve, paralajmërimi i avionëve dhe njoftimi për avionët (NOTAM)
(procedurat e koordinuara me Kontrollin e Hapësirës Ajrore Gjermane
[Deutsche Flugsicherung GmbH])
10. Siguria e hapësirës ajrore në lidhje me operacionet e UAV (Ligji i Trafikut
Federal të Hapësirës Ajrore dhe rregulloret nga Autoriteti i Kontrollit të
Trafikut Ajror Berlin-Brandenburg)
Sasia e lejeve të nevojshme për të kryer djegien e përshkruar në përgjithësi, dhe në
veçanti në terrenet e kontaminuara me UXO, tregon se është e nevojshëm një përgatitje
e kujdesshme e këtyre operacioneve. Përveç informatave të hollësishme të autoriteteve
federale dhe shtetërore në kuadër të aplikimit për leje, po ashtu ishte thelbësore që të
informohet edhe opinioni publik.
Në rast të sprovave eksperimentale, komuniteti lokal në të cilin gjendet lokaliteti i
djegies së përshkruar, si dhe komunitetet e tjera që kufizohen me ish-zonën e
stërvitjeve ushtarake, ishin të përfshirë ngushtë, si dhe u mbajtën disa tryeza të
rrumbullakëta dhe dëgjime publike.

4

Përmbledhje teknike e testeve në terren për vitin 2012 dhe 2013

Duke u bazuar në zhvillimin e teknologjive të përshkruara më sipër dhe të lejeve të
fituara, u zhvilluan dy sprova eksperimentale në terren në vitin 2012 dhe 2013 në
lokalitetin e projektit. Mësimet e nxjerra nga zhvillimi dhe zbatimi i teknologjive dhe
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teknikave të djegies së sigurt e të përshkruar në terrenin e kontaminuar me UXO janë
përmbledhur si më poshtë:
1. Parimet, teknikat dhe procedurat e zbatimit të zjarrit të përshkruar për
mirëmbajtjen dhe restaurimin e luginave të rrezikuara të Calluna vulgaris janë
të aplikueshme në terrenet e kontaminuara nga UXO.
2. Krijimi i një partneriteti publik-privat ndërmjet autoriteteve publike
(administratave), akademisë (institucioneve kërkimore) dhe private
(sipërmarrjeve tregtare) i mundësoi ekipit të projektit të zhvillojë një qasje të
koordinuar drejt përdorimit të teknologjive ekzistuese dhe zhvillimit të
teknologjive të reja për arritjen e djegieve të përshkruara të sigurta dhe të
efektshme në terrenet e kontaminuara.
3. Zhvillimi i një sistemi të integruar për ndezje të blinduar e të sigurt dhe
asgjësimin e zjarrit, si dhe përdorimin e UAV / UAS për monitorimin e
operacioneve dhe mbështetjen e vendimeve mbyllën një hendek kritik.
4. Operacionet e djegies në vitin 2012 dhe 2013 u zhvilluan në mënyrë të sigurt
pa ndonjë incident apo lëndim.
5. Janë bërë vlerësime ekonomike për përdorimin e teknologjive të blinduara për
djegie të përshkruar. Duke marrë parasysh kostot për transport dhe operacionet
e pajisjeve të rënda, rekomandohet të digjet një madhësi minimale prej ca. 2025 ha për ditë në mënyrë që të zvogëlohen shpenzimet për hektarët e djegur.
6. Efektet e projektit rezultuan në disponueshmërinë e teknologjive dhe
procedurave për menaxhimin e terreneve të kontaminuara nga UXO në lidhje
me


Reduktimin e rrezikut nga zjarri



Identifikimi i sigurt dhe ekonomik dhe asgjësimi i UXO-ve të mbetur
pas zjarrit



Përdorimi i teknologjive për asgjësim të sigurt të zjarrit

7. Pas vlerësimeve dhe gjykimeve të diskutueshme fillestare nga administratat
publike dhe diskutimet me shoqërinë civile, ishte e mundur të merret pëlqimi
që problemi i konservimit të zonave të Natura 2000 të kontaminuara nga UXO
dhe terreneve të tjera të mbrojtura dhe të pa mbrojtura duhet të adresohet dhe
se projekti siguroi një zgjidhje.
Rezultatet specifike lidhur me objektivat e konservimit të sprovave eksperimentale janë
përmbledhur në seksionin e mëposhtëm. Përshtypjet vizuale të sprovave jepen në
figurat 26 deri në 38.

Fig. 26-28: Ndezja e përparuar me pishtarin ATV Drip Torch (Fotografoi: Ekipi i Projektit)
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Fig. 29-30: Pamje tokësore e pikave të ndezjes me aparatin Dragon Pyroshot Green (majtas)
dhe pamje ajrore të ndezjes progresive nga droni (djathtas) (Foto: Ekipi i
Projektit).

Fig. 31-32: Pamja ajrore nga droni: SPOT 55 tregon kontrollin e një zjarri që kalon shtegun e
e sigurisë (majtas) dhe monitorimin e sjelljes së zjarrit dhe përparimin e djegies
(djathtas) (Fotografoi: Ekipi i Projektit).

Fig. 33-35: Intensiteti i zjarrit ndryshonte varësisht nga ngarkesat e karburantit dhe teknikat e
djegies (Fotografoi: Ekipi i Projektit).
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Fig. 36:

Konsideratat e menaxhimit të tymit kanë përcaktuar kushtet e preferuara të motit
dhe atmosferës, si dhe teknikën e djegies së përshkruar. Një zjarr me intensitet të
lartë lejoi zhvillimin e tymit konvektiv dhe eksportit të tymit vertikal, duke
shmangur kështu ndotjen e tokës së përafërt me tym. (Fotografoi: Ekipi i
Projektit).

Fig. 37-38: Pamjet nga ajri dhe terreni pas zjarrit në lokalitetin e testimit tregojnë se ishte e
mundur që të kontrollohej zjarri i përshkruar në mënyrë të sigurtë nga automjetet e
blinduara (Fotografoi: Ekipi i Projektit).

5

Monitorimi ekologjik

Përdorimi i zjarrit si një mjet për menaxhimin e habitateve mungonte për shumë vite në
ish-zonat e braktisura të stërvitjeve ushtarake. Humbja e stafit me përvojë pas tërheqjes
së trupave çoi në një vakum të të traditës së djegies. Ndër konservatorët, frika për
kontrollin e duhur të zjarrit ishte përzier me dyshime serioze lidhur me efektet e saj
pozitive në ekosistemin e luginave ose dëmtimet e mundshme, sidomos të faunës.
Prandaj, projekti aktual u shoqërua me një program intensiv të monitorimit ekologjik i
përbërë nga pjesët e mëposhtme:
-

Analiza e strukturave të biotopit dhe bimësisë, duke përfshirë llojet e
habitateve Natura 2000
Struktura e moshes së Calluna vulgaris
Rigjenerimi vegjetativ dhe riprodhues i Calluna vulgaris pas zjarrit
Ruajtja e biomasës dhe eksportet masive të shkaktuara nga zjarri
Bilanci i elementit ushqyes
Krijimi i hartës së taksonomisë fauniste, të tilla si merimengat, karkalecat dhe
zogjtë
Foto monitorimi

Dizajni i studimit përbëhej nga ngastra të ndryshme që përfshinin ngastrat e djegura
dhe ngastrat e pa menaxhuara, ku parametrat e ndryshëm u matën dhe u mapuan para,
gjatë dhe pas përdorimit të zjarrit (Figura 39). Rezultatet janë të dokumentuara në
raportin e projektit (PROJECT TEAM 2014). Rezultatet e zogjve të monitorimit,
karkalecave dhe brumbujve tokësor (Carabidae) (MEYER et al. 2016); detaje të
mëtejshme do të publikohen diku tjetër në të ardhmen e afërt.
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Fig. 39:

Struktura e biotopit e ngastrave të djegura para (2010) dhe pas djegies (2013)
(Burimi i hartës: RANA).

Këtu, kemi bërë një përmbledhje të disa gjetjeve dhe interpretimeve kryesore.




Calluna vulgaris mplaket më shpejtë nën kushtet klimatike sub-kontinentale
krahasuar me kushtet klimatike atlantike. Analiza jonë zbuloi një moshë
mesatare prej vetëm 14.8 viteve kur arrijnë fazën e ndjeshmërisë së ciklit të
jetës së tyre, përkundër ciklit të jetës prej 30 deri 40 viteve në zonën
Lunenburg Heath (PETERSEN 1990). Kjo jetëgjatësi më e shkurtër po ashtu
nënkupton që janë të nevojshme cikle më të shkurtra të menaxhimit
Mbulimi i kullotave konkurruese, mbi të gjitha Deschampsia flexuosa, rrit
post-djegien dhe supozohet se një shtypje efektive e llojeve të tilla konkurruese
mund të arrihet vetëm me intensitete të larta zjarri. Calamagrostis epigejos nuk
ka treguar ndryshime të dallueshme në frekuencën e saj.



Një rritje e nxitur e pemëve dhe shkurreve si rezultat i rritjes së raportit të tokës
së zhveshur nuk ka ndodhur, kështu që shqetësimet fillestare janë të
pajustifikuara.



Djegia e përshkruar kontriboi në eksportin prej 15.2 deri në 25.7 ton biomasë
për ha (mesatarisht 21.2 t/ha ose 76% të biomasës), e cila është në përputhje
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me të dhënat e publikuara të zjarrit të Calluna Heath 10- dhe 15-vjeçare në
Lunenburg Heath (72% ose 84% e eksportit të biomasës) (NIEMEYER et al.
2005).

6



Sasia e azotit total (N) u quantifikua si 209 ose 193 kg / ha në dy ngastra të
ndryshme. Këtu, zbatimi i zjarrit të përshkruar çoi në një eksport prej 73% të
sasisë origjinale të azotit (N), pra një mesatare prej 145 kg / ha. Duke supozuar
një cikël 15 vjeçar të menaxhimit, kjo sasi është pothuajse e mjaftueshme për
të kompensuar më shumë se gjysmën e konsumit vjetor atmosferik të N-së prej
15 kg/ha, siç përcaktohet për këtë pjesë të Gjermanisë (GAUGER 2011).
CHAPMAN (1967) publikoi një eksport edhe më të lartë prej 95% ose 173 kg
N/ha për luginat me shkurre në Anglinë jugore.



Menaxhimi i zjarrit, kur praktikohet në fund të dimrit, ka një efekt shumë
pozitiv në komunitetet invertebrore, sidomos në speciet e synuara të shkurreve
Calluna dhe dunat e rërës të cilat shpesh janë shumë të rrezikuara.
Rikolonizimi i ngastrave të djegura mund të regjistrohet menjëherë pas djegies,
shpesh brenda pak ditësh. Zhvillimi i specieve dhe i numrave individualë
pothuajse nuk mund të dallohen midis ngastrave të djegura dhe të referimit
menjëherë pas djegies, por një rritje më e madhe shihet në vendet e djegura më
pas. Lartësia e fortë e dendësisë së artropodit rezulton të jetë e dobishme për
zvarranikët dhe zogjtë.

Nga hulumtimi dhe zhvillimi në praktikë: Zhvillimi i koncepteve
për Menaxhimin e Integruar të Zjarrit (ang.IFM) në nivel të
peizazheve

Objektivi i përgjithshëm i projektit R&D (Hulumtim dhe Zhvillim) ishte të sigurojë
solucione novatore për përballimin e problemit të pazgjidhur me mirëmbajtjen dhe
restaurimin e specieve të rrezikuara në lokalitetet e kontaminuara me UXO të Natura
2000 dhe lokalitetet tjera të mbrojtura. Megjithëse janë realizuar këto objektiva
specifike, ekzistojnë edhe efekte të tjera anësore, të cilat kanë krijuar vlerë të shtuar për
zhvillimet e ardhme në këtë fushë.
Faza përfundimtare e projektit përkoi me rritjen e ndërgjegjësimit për kompleksitetin e
çështjeve të lidhura me zjarrin në shtetin e Brandenburgut dhe nevojën për
bashkëveprim të shumëfishtë të palëve të interesuara përgjegjëse për menaxhimin e
tokës (pylltarisë, konservimit), mjedisit dhe sigurisë publike. Në fund të projektit u
mbajt një tryezë e rrumbullakët "Menaxhimi i integruar i zjarrit në nivel kombëtar në
Gjermani - Shteti i Brandenburgut" në të cilin agjencitë shtetërore dhe përfaqësuesit e
shoqërisë civile (OJQ-të e përfshira në konservim, sipërmarrësit si p.sh., partneri i
projektit DiBuKa) konkluduan se tema e menaxhimit të zjarrit duke filluar nga
përdorimi i zjarrit në konservim deri në parandalimin dhe kontrollin e zjarreve që
digjen në terrene të rrezikshme do të meritonte një qasje të koordinuar dhe të integruar
në nivel shtetëror. Në një raport përfundimtar, i cili iu dorëzua qeverisë së shtetit të
Brandenburgut, u propozua të merren masa pro-aktive për t'u ballafaquar me
kërcënimet në rritje të ndryshimeve klimatike dhe dëmeve kolaterale të shkaktuara nga
zjarre që digjen në terrene të kontaminuar nga njëra anë dhe opsionet e përdorimit të
efekteve të mira të zjarrit të përshkruar/planifikuar dhe disa zjarreve (të kontrolluara)
për të mirën e konservimit në anën tjetër.
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Efekti anësor I: Koncept për një sistem të integruar për përdorimin e zjarrit në
luginat e koservuara dhe pastrimin e UXO-ve
Gjatë djegieve të përshkruara në sezonin e ftohtë (dimër) municioni i pashpërthyer, i
cili është tipikisht i ngulitur në mbulesën e bimësisë dhe shpesh i padukshëm,
ekspozohet dhe bëhet i dukshëm (Figura 40). Nivelet e ulëta të tokës dhe të sipërfaqes
gjatë sezonit të dimrit po e mbajnë UXO në një gjendje të temperaturave të ftohta.
Efekti i ngrohjes së municionit nga zjarret e përshkruara dimërore, sidomos nga zjarret
që përhapen me shpejtësi me erën dhe me kohë të shkurtër të qëndrimit, është mjaft i
ulët dhe kështu rezulton në një shkallë më të ulët të shpërthimeve krahasuar me zjarret
që ndodhin gjatë verës. Gjatë sezonit të nxehtë të verës, zjarret e përshkruara dhe
zjarret e pakontrolluara shpijnë në norma të larta të shpërthimeve sepse UXO-t janë
para-nxehur nga temperaturat e larta të tokës dhe nga rrezatimi diellor.

Fig. 40:

Gjatë djegieve të përshkruara në sezonin e ftohtë të dimrit, disa nga UXO-t, të
cilat më parë ishin të përfshira në mbulesën e vegjetacionit, mund të mos
shpërthejnë, por janë të ekspozuara dhe mund të asgjësohen lehtësisht dhe me
kosto të ulët nga ekipet EOD (Fotografoi: Ekipi i Projektit).

Gjatë projektit u zhvilluan konsultime të gjera me ekipet EOD të shtetit të
Brandenburgut. Vëzhgimet afatgjata të ekipeve të EOD tregojnë se shumica e UXO-ve,
të cilat fillimisht ishin nën sipërfaqe, po lëvizin gradualisht në sipërfaqen e tokës për
shkak të efektit të ngrirjes (pedoturbation). Koha e kaluar ndërmjet pastrimit
sipërfaqësor të UXO-ve dhe "gjenerimit" tjetër të UXO-ve që shfaqet në sipërfaqen e
tokës në përgjithësi duket të jetë në një distance kohore prej 15 vjetësh. Kjo periudhë
përputhet me të dhënat shkencore se shkurret Calluna vulgaris kërkojnë një rigjenerim
të djegies të paktën çdo 15 vjet. Është propozuar hartimi i një plani të integruar të
rikuperimit të shkurreve dhe pastrimit të UXO-ve, i cili do të kërkojë përdorimin e
zjarrit të përshkruar për rigjenerimin e luginave të Calluna vulgaris në zonat e
kontaminuara me UXO në intervale prej 15 vjetësh. Pas zjarrit, ekipet e EOD do të
heqin dhe asgjësojnë municionin e ekspozuar me një kosto të ulët.
Një vlerësim ekonomik i kostove për përdorimin e teknologjive të blinduara për
vendosjen dhe kontrollin e zjarreve të përshkruara në praktikë konkludoi se një
sipërfaqe prej të paktën 20-25 ha duhet të trajtohet në një operacion njëditor në mënyrë
që të shfrytëzohet më mirë personeli dhe kostoja e transportit të automjeteve të
blinduara. Në vitin 2012, shpenzimet ishin rreth 500 € / ha për një skenar të tillë (pa
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koston e monitorimit me UAS / UAV dhe kostot e sipërpërmendura për pastrimin e
UXO-ve nëpër shtigjet e sigurta.
Efekti anësor II: Koncept për parandalimin e zjarreve që përhapen nga terreni i
kontaminuar me UXO
Madhësia e problemeve të zjarreve në terrenet e kontaminuara me UXO në shtetin e
Brandenburgut dhe shtetet e tjera në Gjermani nga njëra anë dhe kërcënimet nga
shpërthimi i UXO-ve në situata të zjarrit në anën tjetër po bëjnë thirrje për zgjidhje që
po konsiderojnë një numër aspektesh që kanë nevojë të trajtohen me një qasje të
integruar drejt menaxhimit të zjarrit në nivel peizazhesh:
-

Kërcënimi ndaj popullsisë vendore: Në zonat më të kontaminuara të
fshatrave të shtetit të Brandenburgut, fermat dhe zonat tjera rezidenciale
gjenden pranë pyjeve, në zona të shkreta, zona të mbrojtura siç është zona
Kaçube-Xhuxh, ish-zona ushtarake të braktisura ose ose zona aktive ushtarake
me qasje të kufizuar. Kërcënimi i zjarreve që digjen në terrenet e kontaminuara
me UXO ndaj sigurisë njerëzore është jashtëzakonisht i lartë.

-

Dispozitat mbi sigurinë e zjarrfikësve dhe menaxhimin e terreneve të
kontaminuara: Rregullat e sipërpërmendura të sigurisë (paragrafi 2.2)
kërkojnë që forcat zjarrfikëse të mbajnë një distance sigurie prej 1,000 m (në
tokë dhe ajër) nga një zjarr aktiv mbi terrenin e kontaminuar me UXO nëse nuk
mbrohet në mënyrë të përshtatshme. Kjo e bën të pamundur zjarrfikjen me
pajisjet konvencionale.

-

Mbrojtja e tokave të shkreta dhe tokave fqinje: Në pjesë të ndryshme të
Gjermanisë, duke përfshirë edhe shtetin e Brandenburgut, janë vendosur zona
të shkreta, të cilat janë të përfshira në peizazhet kulturore dhe në të cilat lejohet
trashëgimia natyrore, ndërsa janë të ndaluara aktivitetet e menaxhimit të pyjeve
ose tokës. Disa prej tyre përfshijnë ish-zonat ushtarake të kontaminuara me
UXO. Këtu trajtimi i zjarreve të rrezikshme rritet në mënyrë të vazhdueshme
me kalimin e kohës për shkak të grumbullimit të ngarkesës së karburantit duke rezultuar në një rrezik më të madh nga zjarrit - në të cilat UXO-t janë të
ngulitura dhe të pamundura për t'u hequr / asgjësuar. Me fjalë të tjera: zonat e
shkreta të kontaminuara me UXO paraqesin një rrezik jashtëzakonisht të lartë
të zjarreve të rënda dhe të rrezikshme.

-

Zhvillimi i politikave “Le të digjet”: Duke marrë parasysh kërcënimet e
zjarrit nga njëra anë dhe nevojat për të pasur zjarre me qëllim për të mbajtur
disa zona të mbrojtura - kryesisht zona të braktisura ushtarake - në një gjendje
të shëndetshme në anën tjetër, sugjerohet të zhvillohen koncepte që do të
lejojnë që zjarri të digjet. Ky koncept do të zbatohej për zonat ku zjarri (a)
është i dëshiruar nga pikëpamja e konservimit, (b) nuk do të shkaktonte
degradim të lokaliteteve ose shkatërrim të burimeve vegjetative ekologjikisht
dhe ekonomikisht të vlefshme, dhe (c) mund të digjen deri në kufijtë e sigurt
pa rrezikuar sigurinë publike.

Përvojat në krijimin e ndërprerjeve të karburantit (zonat tampon) në ish zonat ushtarake
nga Shërbimi Pyjor Federal i Gjermanisë (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben,
Sparte Bundesforst) dhe rreth zonave të shkreta nga Fondacioni Peisazhet Natyrore
(Stiftung Naturlandschaften Brandenburg) zbulojnë se mund të planifikohen ndërprerje
të mëdha të karburantit në një përpjekje të kombinuar të mbrojtjes nga zjarri dhe
krijimit të lokaliteteve të konservimit me vlerë të lartë (Figura 41).
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Fig. 41:

Ndërprerja e karburantit (zona tampon) e themeluar në Zschorno Heath, Distrikti
Pyjor Federal i Gjermanisë Lausitz, shteti i Brandenburgut (Fotografoi: E. Brunn)

Në vazhdim të aktiviteteve të projektit u krijua një koncept i ndërprerjes së karburantit,
që përfshinte aplikimin e zjarrit të përshkruar duke përdorur teknikat e ndezjes dhe
kontrollit të blinduar për mirëmbajtjen e korridoreve të Calluna vulgaris dhe të
përshkruara sipas djegies së zonave të me pisha (Pinus sylvestris) për reduktimin e
ngarkesave të karburantit dhe intensitetin / rrezikun e mundshëm të zjarrit (Figura 42).

Fig. 42:

Propozimi për hartimin e ndërprerjes së karburantit (Burimi: Ekipi i Projektit)

Efekti anësor III: Koncepti i fikjes së zjarreve të pakontrolluara në terrene të
kontaminuara me UXO
Në Gjermani, shtypja e zjarreve është përgjegjësi e shteteve dhe zbatohet nga
shërbimet vullnetare të zjarrit dhe shpëtimit, të cilat organizohen, mbikëqyren dhe
koordinohen nga komisionerët e qarkut. Në rast të zjarreve më të mëdha, ndihma dhe
përforcimi ofrohen nga shërbimet profesionale zjarrfikëse urbane, njësitë vendore
(vullnetare) të Agjencisë Federale për Ndihmën ndaj Fatkeqësive (Bundesanstalt
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Technisches Hilfswerk) dhe - në rast të shpalljes së situatave të fatkeqësisë /
emergjencave - Forcat e Armatosura (Bundeswehr). Asnjë nga shërbimet apo
institucionet nuk është i pajisur dhe i trajnuar për kontrollin e zjarreve në terren të
kontaminuar me UXO. Në vitin 2012 - gjatë jetëgjatësisë së projektit - disa komunitete
në shtetin e Brandenburgut zbatuan rregullat dhe vendosën ndalime të rrepta për
shërbimet e zjarrit dhe të shpëtimit për t’u afruar çdo zjarri aktiv në një terren të
kontaminuar më afër se distanca e kërkuar e sigurisë prej 1000 metrash.
Në të njëjtin vit, një zjarr i pakontrolluar në terren të kontaminuar bëri që autoritetet të
thërrasin partnerin e projektit DiBuKa për të luftuar zjarrin (Figura 43). Pas operacionit
të suksesshëm u bënë marrëveshje ndërmjet autoriteteve të qarkut dhe partnerit të
projektit për të ofruar shërbime në mbështetje të autoriteteve për të qenë në dispozicion
për të luftuar këto zjarre të rrezikshme. Në vitin 2015, marrëveshja u pasua nga një
stërvitje e përbashkët ndërmjet agjencive për kontrollin e zjarreve në Qarkun TeltowFläming (Fig. 44).

Fig. 43-44: Në vitin 2012, partneri i projektit DiBuKa u thirr për herë të parë nga autoritetet
shtetërore të Brandenburgut për të luftuar një zjarr në terren të kontaminuar me
UXO (majtas). Fotoja djathtas tregon një stërvitje të partneritetit publiko-privat në
përgatitjen e gatishmërisë për luftimin e zjarreve në terrenet e kontaminuara në
shtetin Brandenburg në fillim të vitit 2015 (Fotografoi: Ekipi i Projektit dhe S.
Gragert).

Ngritja e kapaciteteve të personelit të specializuar në përdorimin e zjarrit të përshkruar
për ruajtjen dhe aplikimin e shkarkimit të zjarreve (zjarre kundër zjarreve) për luftimin
e zjarreve ishin në agjendën e partnerëve të projektit GFMC dhe Shërbimit Federal të
Pyjeve Gjermane. Një program i madh trajnimi u zbatua në Gjermani në vitin 2014 për
të trajnuar personelin e Shërbimit Federal të Pyjeve për të kryer përdorimin e sigurt dhe
efektiv të zjarrit në konservim (GFMC 2014).
Efekti anësor IV: Implikimet ndërkombëtare të projektit
Avancimet në përdorimin e zjarrit të përshkruar dhe luftimit të zjarreve në terrene të
kontaminuara me UXO janë vërejtur në nivel ndërkombëtar. Më 16 tetor 2013, një
stërvitje ushtarake në Zonën e Trajnimit të Marrangaroo pranë Lithgow, New South
Wales (NSW), Australi, detonoi municionet e pashpërthyera dhe kjo u rrit në një zjarr
masiv që digjej për më shumë se një muaj. Municionet e pashpërthyera e bënë shumë
të rrezikshme për zjarrfikësit që t’i afroheshin zjarrit dhe nuk u shpall i shuar deri më
20 nëntor 2013. Zjarri shkatërroi pesë shtëpi dhe u shtri në më shumë se 50,000 ha.
Dëmet mbi hekurudhën Zig Zag u vlerësuan rreth 30 milionë dollarë australian. Gjatë
emergjencës, GFMC ofroi mbështetje për Komisionerin e Zjarrfikjes të NSW duke u
lidhur me DiBuKa për ofrimin e mbështetjes së duhur. Pas incidentit, u ngrit një
Komision i Hetimeve mbi rolin e Departamentit të Mbrojtjes në menaxhimin e zjarrit
nga Departamenti i Drejtësisë i NSW, dhe e thirri partnerin e projektit GFMC për të
mbështetur seancën dëgjimore në vitin 2016 duke siguruar këshilla nga përvoja e
projektit.
24

Në vitin 2014, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) miratoi një
studim për Partnerin e Projektit GFMC për të hetuar dhe raportuar mbi praktikat dhe
rekomandimet më të mira për shtypjen e zjarreve në zonat e kontaminuara, me fokus
në terrene radioaktive. Studimi zbuloi se teknologjitë e zhvilluara dhe përvojat e fituara
gjatë projektit janë të rëndësishme për zhvillimin e mëtejshëm të praktikës më të fundit
në menaxhimin e zjarreve në terrene të kontaminuara (GOLDAMMER et al. 2014).
Aktualisht, GFMC po punon me Ekipin e Projektit dhe partnerët ndërkombëtarë për të
hetuar dobinë e përdorimit të UAV për ndezje ajrore dhe zjarrfikje, si dhe mjetet
tokësore të pa-manovruara (UGV) për krijimin e zjarreve në mbështetje të automjeteve
të blinduara të zjarrit (GOLDAMMER et al. 2014).
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Përmbledhje dhe konkluzione

Projekti ka adresuar sfida të shumta të menaxhimit të zjarrit në një peizazh, i cili
përfaqëson kushtet e rajoneve të tjera të Evropës që janë të ekspozuara ndaj një rreziku
të lartë të zjarrit në përgjithësi dhe veçanërisht sa i përket zjarreve që digjen në terrene
të kontaminuara me municione që burojnë nga konfliktet e armatosura historike dhe
stërvitjeve ushtarake. Koncepti i aplikimit të zjarrit të përshkruar në mirëmbajtjen dhe
restaurimin e luginave të ashtuq. Shkurre-Xhuxh ka hasur në një pranim të madh nga
autoritetet e konservimit dhe nga opinioni publik. Duke zhvilluar zgjidhje inovative
teknike dhe konceptuale, kufizimet e aplikimit të zjarrit të përshkruar në terren të
kontaminuar janë tejkaluar. Kuptimi i parimeve dhe kërcënimeve të përdorimit të
zjarrit të përshkruar në konservimin e terrenit të kontaminuar është thelbësor për të
zhvilluar aftësitë e menaxhimin të zjarreve të egra të rrezikshme për të cilat deri më
tani nuk ka pasur zgjidhje. Masat e synuara për parandalimin e përhapjes, luftimin dhe
mundësive për të lejuar djegien e zjarreve nën kushte të kontrolluara - nëse ndikimet e
këtyre zjarreve do të ishin në përputhje me objektivat e menaxhimit / konservimit të
tokës - janë propozuar si produkte me efekte anësore pozitive.
Ekipi i projektit krijoi një partneritet publik-privat (PPP) në të cilin aftësitë e zjarrit dhe
shkencës së konservimit, menaxhimit të zjarrit dhe habitateve, administrata publike dhe
sipërmarrësit privatë zhvilluan sinergjitë e nevojshme të cilat nuk mund të ishin krijuar
ndryshe. Në fund, janë arritur zgjidhje për Menaxhimin e Integruar të Zjarrit (IFM) në
nivel të peizazhit.
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Mirënjohje

Autorët i janë mirënjohës administratës së Qarkut Teltow-Fläming për rolin e saj
udhëheqës në zbatimin e projektit, dhe NaturSchutz-Fonds Brandenburg (Brandenburg
Nature Fund) dhe Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und
Flurneuordnung (Land Brandenburg Agjencia për Zhvillim Rural) për ofrimin e
burimeve financiare për projektin. Partnerët e projektit DTF / DiBuKa dhe Grupi Fire
Ecologz Research / Qendra e Monitorimit të Zjarrit Global (GFMC), Instituti Max
Planck i Kimisë, siguroi automjetet e blinduara, pajisjet për ndezje dhe pajisjet tjera
kërkimore në terren. Kryetari i bashkisë, administrata dhe banorët e angazhuar të
vendbanimeve Jänickendorf dhe Nuthe-Urstromtal ishin të dobishëm për të
ndërmjetësuar në diskutimin lidhje me pranimin e sprovave të djegies në territorin e
komunitetit. Shërbimi komunal i zjarrit i Nuthe-Urstromtal siguroi të gjitha mjetet e
mbështetjes teknike dhe logjistike për sprovat e djegies. Gjithashtu, falënderojmë
kontributin e SEI Industries për sigurimin e një pajisjeje ndezëse Pyroshot Green

25

Dragon për testimin e ndezjes së zjarrit të përshkruar nën kërcënimin shpërthyes të
UXO-ve dhe mbështetjen e UAV të ofruar nga Crvena tipka sh.p.k.
Falënderojmë kontributin e anëtarëve të Ekipit të Projektit dhe atyre të përfshirë në
planifikimin, zbatimin në terren dhe vlerësimin e projektit, Philipp Brade, Alexander
C. Held, Stefan Klein, Dirk Lämmel, Martin Schulze dhe Thomas Süßmuth. Jana
Planek dhe Katharina Kuhlmey, Naturstiftung David, e përditësuan me mirënjohje
hartën me zona ushtarake aktive dhe të braktisura (Figura 7) dhe dhanë komente të
vlefshme dhe informacione të azhornuara mbi shtrirjen e këtyre zonave dhe statusin e
tyre në lidhje me vlerën e konservimit.
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