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Gjithashtu ndër të tjera në këtë numër do të lexoni: 

 Ekspozitë për promovimin e energjive të rinovue-

shme dhe efiçencës energjitike  

 Eleminimi i kimikateve në bujqësi nëpërmjet 

biopesticideve 

 Hecet ekologjike  

Lexo fq. 5 

Në vazhdën e aktiviteteve për të 

forcuar rrjetin mjedisor të 

formuar në kuadër të  Programit 

SENiOR-A, Grupimi Ekolëvi- 

zja zhvilloi një vizitë studimore 

në fshatin “Agave”, Porto 

Palermo (Himarë), i cili është 

fshati i parë ekologjik në 

Shqipëri. Lexo fq. 4 

Investimi me nxitim pendimi me nge 

Përpjekjet e administratës 

Obama për të aprovuar në 

Kongres masa kundër ndry-

shimeve klimatike kanë dësh-

tuar në të kaluarën, prandaj ky 

plan mbështetet në masat që 

vetë presidenti dhe adminis-

trata mund të ndërmarrin në 

mënyrë të pavarur nga kon-

gresi dhe senati.  

Obama shpall planin e SHBA-së kundër 
ndryshimeve klimatike 

Një raport i hartuar nga CEE Bankwatch Network, SEE Change Net 

dhe WWF, i publikuar në 25 qershor, kritikon institucionet 

ndërkombëtare financiare (IFN)  për investimet e tyre jo mjedisore 

dhe aspak ndihmuese për përmbushjen e kritereve për aderimin në BE 

të vendeve të Ballkanit. Raporti evidenton se bankat europiane të 

zhvillimit janë duke shpenzuar 32 herë më shumë në burime fosile se 

sa në burimet e energjisë së rinovueshme jo Hece.   

Përsa i përket investimeve në Shqipëri raporti tregon që: 

BERZH dhe Banka Botërore, 25% të kredive e kanë dhënë për 

burimet fosile. Ato nuk kanë dhënë asnjë kredi për energjitë e 

rinovueshme jo hidrike  kurse për efiçencën energjitike kanë dhënë 

më pak se 2% të fondeve të destinuara për energjinë. 

Planet për të investuar në infrastrukturën e gazit duhet të rishikohen 

me kujdes, sepse investimet e nevojshme janë shumë të mëdha dhe 

përdorimi i fondeve për gazin do të pakësonte fondet në dispozicion 

për energjitë e rinovueshme. Gazi mbetet një burim fosil, përdorimi i 

të cilit do të duhet të pakësohet në terma afatgjatë (deri në 2050). 

Kreditë për HEC-et janë dhënë pa pasur qeveria një vlerësim 

strategjik mjedisor që të vlerësojë efektin kumulativ të gjithë HEC-

eve.  Raporti jep rekomandime për Institucionet Financiare 

Ndërkombëtare (IFN) të cilat i gjeni në:  

Lexo fq. 4 

Lexo fq. 4 

 

Lexo fq. 3 

Lexo fq. 4 

Aktivitete të projektit “ Ekosistemi i ko-
munikim-informimit mjedisor”  

 

Lexo fq. 7 

Milieukontakt Albania, pjesë e rrjetit 

për Informim dhe Ndërgjegjësim në 

projektin "Ekosistemi i Informacio-

nit Mjedisor" (ECIM) ka hartuar një 

pyetësor për të matur shkallën e in-

formimit  të  qytetarëve mbi 

rrezikshmërinë që mbartin kimikatet 

në produket e përditëshme. Pyetësori 

është shpërndarë në terren dhe në 

mënyrë elektronike. 
Lexo fq. 2 

Lexo fq. 2 

Lexo fq. 5 
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Ekspozitë për promovimin e energjive të rinovueshme dhe 

efiçencës energjitike 

Qendra EDEN dhe Qendra Grupimi Ekolëvizja  organizuan në 28 qer-

shor 2013, në një ambjent të hapur, pranë liqenit Artificial të Tiranës 

ekspozitën me temë “Shembuj të mirë të shfrytëzimit të energjive të 

rinovueshme dhe efiçencës së energjisë në Shqipëri dhe rajon”. 

Ekspozita synoi  të informojë dhe ndërgjegjësojë publikun mbi 

mënyrat për të konsumuar me efikasitet energjinë dhe për të ulur kos-

ton financiare. Qëllimi i saj është nxitja e financimit dhe zbatimit të 

projekteve të cilët sjellin një zhvillim të qëndrueshëm në fushën e en-

ergjisë dhe ekonomisë në vend si dhe të nxisë sjelljet mjedisore të 

qytetarëve.  

Punët të cilat u pasqyruan në këtë ekspozitë ishin projekte të organi-

zatave mjedisore, institucioneve, studime të realizuara për zbatime të 

projekteve të burimeve të rinovueshme të energjisë dhe efiçencës en-

ergjitike. Punët e paraqitura nga Shqipëria dhe nga rajoni u konkreti-

zuan edhe me praninë e një paneli diellor. Kalimtarët shprehën interes 

për ekspozitën, për vecantinë e saj dhe përgëzuan nismat e mira të 

ndërmara deri më tani në Shqipëri. 

Z. Ismail Beka e mbështeti këtë nismë dhe ishte i gatshëm që çdo vizi-

tori kureshar t’i shpjegonte se si funksion paneli diellor, përparësitë e 

përdorimit dhe sa përfitim ka vendosja e një paneli diellor në banesa 

apo institucione.  

Më vjen mirë që ka ekzpozita të tilla, ka disa nisma nga institucionet 

tona dhe nga organizatat, edhe pse do të ishte më mirë që intensiteti i 

projekteve të efiçencës energjitike dhe praktika të tilla të shtohen edhe 

më shumë”- shprehet një kalimtar. 

Gjatë ekspozitës u paraqit dhe botimi “Investimi me nxitim, pendimi 

me nge” i cili i drejtohet investimeve të Institucioneve Nderkombetare 

Financiare (IFN) të cilat janë duke vepruar negativisht në vendet e 

Ballkanit Jug-Lindor duke penguar këto shtete në plotësimin e kërke-

save energjitik dhe klimatike që ka Bashkimi Evropian për vitin 2020, 

2030, 2050. 

Për realizimin e kësaj ekspozite duam të falenderojmë të gjitha, instu-

tucionet, organizatat shqiptare dhe të rajonit, ekspertët, të cilat kanë 

kontribuar me materialet e tyre pa të cilat kjo ekspozitë do të ishte e 

pamundur. 

Ekspozita realizohet në kuadër të projektit “Politika për Energjinë e 

Qendrueshme në Evropën Jug Lindore (SEE- SEP)” dhe mbështetet 

financiarisht nga Bashkimi Evropian, PNUD dhe Fondi Ballkanik për 

Demokracinë. 

 

Ekspozitë e projekteve në fushën e energjive të rinovue-

shme dhe efiçencës energjitike, në javën Evropiane të Qën-

drueshmërisë Energjitike 24-28 Qershor 

Qytetarët anketohen për njohjen e kimikateve në produktet 
e përditshme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në kuadër të programit SENiOR-A, Milieukontakt Albania pjesë e 

“rrjetit të Informim – Ndërgjegjësimit” ka ndërmarrë një fushatë sensi-

bilizuese për të informuar publikun mbi rrezikshmërinë e përdorimit të 

kimikateve. Synimi i kësaj ankete është të nxjerrë në pah shkallën e 

informimit të publikut të gjërë mbi rrezikshmërinë që paraqesin prania 

e kimikateve në produktet e ndryshme që qytetarët përdorin në 

përditshmërinë e tyre. Rezultatet e këtij anketimi do të publikohen në 

median elektronike dhe të shkruar si dhe në raportin final të këtij pro-

jekti. Anketa është shpërndarë në dy forma: në mënyrë elektronike dhe 

në terren. Anketimi vazhdon deri në fund të korrikut, rezultatet e të 

cilit do të publikohen në këtë gazetë. Për t’u bërë pjesë e këtij anketimi 

k l i k o n i  n ë  l i n k u n :  h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s /

d/1StM7eFYp7JeNL28MXlLT2ghvuxzFEOire1BwFRvfWSY/viewform  
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Bankat europiane investojnë në ndotjen e mjedisit 

 

Një raport i hartuar nga CEE Bankwatch Network, SEE Change Net 

dhe WWF, i publikuar në 25 qershor, kritikon institucionet 

ndërkombëtare financiare (IFN)  për investimet e tyre jo mjedisore dhe 

aspak ndihmuese për përmbushjen e kritereve për aderimin në BE të 

vendeve të Ballkanit. Këto banka nuk i kushtojnë vemendje 

investimeve në efiçencën energjitike, në burimet e rinovueshme dhe 

investojnë në projekte dhe në plane të cilat janë dëmtuese për 

zhvillimin e qëndrueshëm të këtyre vendeve. 

Raporti evidenton se bankat europiane të zhvillimit janë duke 

shpenzuar 32 herë më shumë në burime fosile se sa në burimet e 

energjisë së rinovueshme jo-

HEC. 

Ky trend do të thotë që vendet 

e Ballkanit Perëndimor janë 

duke marrë një drejtim të 

kundërt nga objektivat që ka 

BE-ja mbi energjinë dhe 

ndryshimet klimatike për vitet 

2020 dhe 2050, objektiva të 

cilat janë të nevojshme për t’u 

përmbushur për vendet as-

piruese të BE-së. 

Grupet lëshojnë një thirrje për 

të  ndaluar  inves t imet 

ndërkombëtare publike në 

karburante fosile dhe për rrit-

jen e investimeve për 

efiçencën energjitike në 

banesa dhe kursimin en-

ergjitik. 

 

Përsa i përket investimeve në Shqipëri raporti tregon që: 

BERZH dhe Banka Botërore ~25% të kredive e kanë dhënë për 

burimet fosile, nuk kanë dhënë asnjë kredi për energjitë e rinovueshme 

jo hidrike, kurse për efiçencën energjitike kanë dhënë më pak se 2% të 

fondeve të destinuara për energjinë. 

Planet për të investuar në infrastrukturën e gazit duhet të rishikohen me 

kujdes, sepse investimet e nevojshme janë shumë të mëdha dhe 

përdorimi i fondeve për gazin do të pakësonte fondet në dispozicion 

për energjitë e rinovueshme. Gazi mbetet një burim fosil, përdorimi i të 

cilit do të duhet të pakësohet në terma afatgjatë (deri në 2050). 

Institucionet financiare ndërkombëtare duhet të kenë prioritet 

investimet në projekte që kanë vështirësi në gjetjen e fondeve në 

bankat private, prandaj këto nuk duhet të investojnë në projekte gazi.   

Kreditë për HEC-et janë dhënë pa pasur qeveria një vlerësim strategjik 

mjedisor që të vlerësojë efektin kumulativ të gjithë HEC-eve.  

Duke patur parasysh domosdoshmërinë për të ndihmuar vendet e 

rajonit të orientohen drejt objektivave të BE-së të 2020, 2030 dhe 

2050,  raporti rekomandon që IFN-të:  

 

• Të ndalojnë financimin e projekteve që përkrahin lëndët djegëse 

fosile, kryesisht qymyrin në shtetet e ardhshme anëtare të BE-së.  

• Të përfshijnë me shpejtësi në fokusin e financimit të projekteve 

kursimin e energjisë, efiçencën energjitike dhe burimet e rinovueshme 

të qendrueshme; Efiçenca energitike në banesa dhe kursimi i energjisë 

të shndërrohen në prioritetin kryesor të rajonit; 

• Të ndjekin një përqasje me tolerancë zero ndaj treguesëve të korrup-

sionit apo shkeljeve të standardeve mjedisore të çdo projekti; 

• Të mbështesin diversifikimin e burimeve të energjisë së rinovueshme 

dhe të mos mbështesin projektet dëmtuese të hidrocentraleve, sidomos 

ato projekte që kanë si synim eksportin; 

• Të caktojnë fonde dhe përgatisin programe për mbështetjen e 

vendeve të rajonit që dëshirojnë të përmbushin objektivin 20 përqind të 

efiçencës energjitike, veçanërisht në rastet kur kjo do të ndihmojë në 

luftimin e varfërisë energjitike; 

• Të përgatisin fonde dhe 

programe për mbështetjen e 

vendeve të rajonit për të nda-

luar humbjet alarmante tek-

nike dhe komerciale të sis-

temit energjitik në rajon; 

• Të thjeshtojnë transpar-

encën e projekteve në lidhje 

me fondet dhe ndërmjetësit 

në mënyrë që të jetë e qartë 

se cilat fonde përdoren për 

çfarë. 

 

Garret Tankosić-Kelly, 

Drejtuesi i SEE Change Net 

dhe bashkëautor i raportit 

shprehet : Le të jemi sa më të 

qartë se kush do të paguajë 

për shumën aktualisht të 

planifikuar prej 30 miliard Euro, në lidhje me zhvillimet energjitike. 

Kryesisht 20 milion ose më shumë konsumatorë të Evropës Jug-

Lindore të cilët do të paguajnë nëpërmjet rritjes së çmimit të energjisë 

dhe shlyerjeve të huave të IFN-ve. Kur këto dëme do të duhet të 

zhbëhen si pasojë e anëtarësimit të shteteve në BE- këto kosto shtesë 

do të përballohen përsëri nga publiku në rajon dhe taksapaguesit e BE-

së. 

Raporti i plotë është i aksesueshëm në linkun: 

http://seechangenetwork.org/index.php/publications/invest-in-haste-

repent-at-leisure.html  

Raportin përmbledhës për Shqipërinë mund ta gjeni në linkun:  

http://www.eden-al.org/media/Investimi%20me%20nxitim,%

20pendimi%20me%20nge.pdf  

 

Organizatat partnere të projektit “ Politika per Energjine e qen-

drueshme ne Evropen Jug-Lindore” – SEE-SEP janë: 

SEE Change Net (regional)              Ekolevizja (Albania)  

Analytica (Macedonia)                     Eko-Svest (Macedonia)  

ATRC (Kosovo)                               Forum za slobodu odgoja (Croatia)  

Cekor (Serbia)                                  Fractal (Serbia)  

CPI (Bosnia and Herzegovina)         Front 21/42 (Macedonia)  

CZZS (Bosnia and Herzegovina)     Green Home (Montenegro)  

DOOR (Croatia)                                MANS (Montenegro)  

EDEN (Albania)                                CEE Bankwatch Network 
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Në kuadër të programit SENiOR-A, mbështetur nga REC dhe finan-

cuar nga Qeveria Suedeze Grupimi Ekolëvizja organizoi në datat 29 -

30 Qershor – një vizitë studimore në fshatin ekologjik “Agave”, Porto 

Palermo. Tematika e vizitës studimore ishte:  “Demostrim i aplikimit të 

energjive të rinovueshme dhe efiçencës së energjisë”. Në këtë vizitë 

morrën pjesë përfaqësues nga rrjeti i shoqatave të programit SENiOR-

A, nga organizata mjedisore dhe gazetarë të medias së shkruar. Gjatë 

rrugës për në Porto Palermo mjedisori Xhemal Mato diskutoi me të 

pranishmit  për problematika të ndryshme mjedisore. Ai nuk la pa ko-

mentuar peizazhe natyrore të hasura gjatë rrugës si: Lagunën e Nartës,  

Pishën flamur të shpallur monument natyre në Llogora etj. Ai  foli dhe 

për problematikën e  dhënive të 21 lejeve për akuakulturë në gjirin e 

Palermos. Gjithashtu gjatë udhëtimit me mikrobuz pjesëmarrësit bënë 

një prezantim të shkurtër të organizatës, apo gazetës që përfaqësonin. 

Në mbërritjen në Porto Palermo mjedisori Xhemal Mato solli në ve-

mendje për të pranishmit problematikën e mungesës së ndriçimit në 

kalanë e Ali Pashë Tepelenës, si një ndër objektet me rëndësi sa  kul-

turore aq edhe turistike.  Në këtë vizitë studimore të pranishmit u njo-

hën me të gjithë objektet efiçente dhe të energjive të rinovueshme që 

ky fshat ofron. Panelet diellore për të ngrohur ujin,  panelet fotovol-

taike me ndriçim djellor, gatimi me saç nëpërmjet energjisë djellore, 

mbledhja e ujit të shiut në depozita të mëdha, frigoriferi që vihet në 

përdorim nëpërmjet energjisë së erës, llambat efiçente LED etj. janë 

vetëm disa nga zgjidhjet ekologjike që ky fshat ofron. Z. Xhemal Mato 

u ndal në secilën nga këto elementë për t’ua shpjeguar të pranishmëve.       

Përshkrimi i fshatit “Agave” me detaje     → vijon në faqen 8 

                                                                                                  Nga: Alisa Peçi 

Fshati “Agave” - fshati i parë ekologjik në Shqipëri 

 

Eleminimi i kimikateve në bujqësi nëpërmjet 

biopesticideve 

 

Në kuadër të Projektit “Ekosistemi i komunikim informimit mjedisor, 

Qendra “Grupimi Ekolevizja” dhe shoqata “Together for life” organi-

zuan trajnimin “Ndotja nga kimikatet në shëndet e mjedis”. Ekspertja e 

takimit, kimistja Prof. As. Dr. Magdalena Cara  diskutoi ndër të tjera, 

për rëndësinë që ka trajnimi i fermerëve në përdorimin e pesticideve në 

bujqësi. Në vazhdën e investigimeve për këtë problematikë zonja Mag-

dalena Cara shpërndau një pyetësor tek tregtarët e pesticideve 

(fitofarmacistët). Gjithashtu  ajo  së bashku me profesor Jordan Merku-

rin zhvilluan  në  Maminas (Durrës) dhe Vresht (Kavajë) një takim me 

fermerë, për t’i ndërgjegjësuar ata mbi rëndësinë që ka përdorimi i bio-

pesticideve në bujqësi. Ata i paraqitën fermerëve  demonstrime, tek-

nika alternative të përdorimit të biopesticideve dhe eleminimit të kimi-

kateve në bimë dhe në tokë. Nga vrojtimi në ferma u pa se përdorimi i 

gabuar i pesticideve kishte shkaktuar fitotoksicitet. Niveli i pesticideve 

në bimë ishte shumë i lartë. Ndaj është mjaft imediate trajnimi i fer-

merëve mbi mënyrën dhe dozën e përdorimit të pesticideve.   

 

 

Përdorimi i gabuar i pesticideve në bostan ka  
shkaktuar fitotoksicitet. Maminas, Durrës.  

 

Demonstrime, 
teknika alter-
native të për-
dorimit të bio-
p e s t i c i d e v e 
dhe eleminimit 
të kimikateve 
në bimë dhe 
në tokë.  

Demostrime të gatimit në saç me  
energji djellore 
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Hecet ekologjike 

Shqipëria ka rreth 60 HEC-e në funksionim, vitet e fundit janë dhënë 

kontrata konçesionare për mbi 300 HEC-e. Pra pritet një ndërtim masiv 

HEC-esh në dekadat në vijim. HEC-et janë burim i ripërtëritshëm en-

ergjie, por kanë pasoja negative në biodiversitetin e lumenjve. Ndër 

gjallesat ujore të prekura më rëndë nga HEC-et janë peshqit migrues si 

ngjalat dhe troftat. Digat pengojnë migrimin e tyre në rrjedhën e 

sipërme, kurse turbinat bëhen shkak për copëtimin e peshqve që për-

fundojnë në fletët e tyre. Prandaj ngritja e një HEC-i në një lum natyral 

mund të sjellë zhdukjen e peshqve migrues, një burim i rëndësishëm të 

ardhurash për banorët e zonës së prekur. 

Por ka teknologji që mund ta zbusin këtë problem mjedisor dhe eko-

nomik. Bashkimi Europian ka një Direktivë Kuadër për Ujin, qëllimi i 

së cilës është rikthimi i biodiversitetit në lumenjtë e dëmtuar nga ak-

tivitetet njerëzore. Kjo direktivë është bërë shkas për përdorimin në 

rritje të teknologjivee ekologjike në HEC-e. 

Pikërisht për tu njohur me këto teknologji dhe me përpjekjet e 

mjedisorëve për përhapjen e tyre, Grupimi ”Qendra Ekolëvizja” u ftua 

në një vizitë studimore në Francë. U vizituan dy HEC-e, HEC-i i kom-

panisë Maïa pranë qytetit Roanne, si dhe HEC-i Poutes mbi lumin 

Alier. 

Martin Arnould, përfaqësues i WWF, Francë, si dhe Roberto Epple, 

president i Rrjetit Europian të Lumenjve, ishin udhëheqësit e vizitës 

studimore, të cilët prezantuan dhe situatën franceze të HEC-eve. 

Franca ka rreth 250,000 km lumenj, mbi të cilët gjatë shekujve janë 

ndërtuar 60,000 diga. Nga këto 50,000 tashmë nuk përdoren për asnjë 

qëllim, 2500 diga shërbejnë për prodhim energjie, 550 janë diga të 

mëdha. Vetëm 5000 km lumenj janë pa diga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lumi Roanne dhe rezervuari i HEC-it ndërtuar nga Maïa Power. 

Ky HEC është ndër të paktët që ka shkallë peshku, një teknologji e cila 

ndihmon migrimin e peshqve lart lumit. 

Shkallë peshku. Kalimi i ujit në hapësirat e ngushta rrit shpejtësinë e 

tij dhe i tregon peshkut se aty ka lum, duke e terhequr.  

Shkallët përdoren për migrimin sipër lumit të peshqve migrues si sal-

moni, ngjala etj.. 1.2 m3 ujë kalon përmes 

shkallëve të peshkut. 

Kostoja e shkallëve të peshkut ndryshon në 

vartësi të madhësisë së digës (sa e lartë 

është), më e pakta kushton 50,000 euro dhe 

mund te shkojë në miliona euro. Ka shkallë 

peshku gjigande të cilat shkojnë deri në 1 

km gjatësi (në lumin Kolumbia, SHBA). 

Teknologjia është e vjetër, që prej shekullit 

të 19-të, por me kalimin e kohës është përmirësuar. Gjithsesi edhe kjo 

teknologji ka problemet e saj. Nqs. lumi ka disa HEC-e, dhe disa 

shkallë peshku, migrimi i peshqve ngadalësohet shumë, aq sa peshqit 

mund të mos arrijnë në kohë në destinacionin e udhëtimit. 

HEC-i i Roannës ka fuqi 2 MW. Kur në vitin 2003-2012 u realizua 

ndërtimi i tij pati një debat midis OJF-ve mbi pasojat mjedisore të tij. 

Më në fund pas 8 vitesh debati të ndezur, kompromisi u arrit. OJF-të 

ranë dakort se HEC-i ishte i nevojshëm, por për të ndihmuar migrimin 

e peshqve HEC-i duhej të kishte të ashtëquajturat ”shkallë peshku”. 

Gjithashtu, gjatë ndërtimit peshkatarët kërkuan nga kompania Maïa që 

të respektonte rregulloren e BE-së për vendosjen e një grile përpara 

turbinave, me hapësira 2.5 cm për pengimin e futjes së peshqve në tur-

bina. Rregullorja hynte në fuqi pas ndertimit të HEC-it, por peshkatarët 

kërkuan respektimin e saj që gjatë fazës së ndërtimit. Ata e hodhën në 

gjyq ndërtuesin dhe e fituan gjyqin. Grila nuk lejonte ngjalat që ta 

kapërcenin por pakësonte prodhimin e energjisë. 

10% e ujit të lumit lihet si rrjedhë e lirë ekologjike (nuk kalon në tur-

bina) bazuar në kërkesën e legjislacionit francez. Kjo rrjedhë e lirë 

mundëson migrimin në rrjedhën e poshtme të peshve, por nuk 

mundëson migrimin e sipërm (për lart) të peshqve. 

Në sajë të ndërtimit të shkallëve, në vitin 2012 për herë të parë brenda 

50 viteve, një salmon arriti të migronte sipër lumit. 

Mbi këtë HEC ka 3 HEC-e të tjera të mëdhaja, të cilat për momentin 

nuk kanë shkallë peshku. Qëllimi i mjedisorëve francezë është që sal-

moni të arrijë të migrojë deri në 300 km lart mbi HEC-in e Roannit. 

Autoritetet e rajonit të Luarit, ku shtrihet dhe HEC-i i Roannit, prej 

2005 i klasifikojnë lumenjtë në dy kategori kryesore: kategoria e parë, 

është ajo e lumenjve ku nuk duhen ndërtuar më HEC-e për shkak të 

dëmeve ekologjike; dhe kategoria e dytë ku hyjnë lumenjtë ku mund të 

ndërtohen HEC-e por këto duhet të kenë shkallë peshku. 20% e lumen-

jve në rajonin e Luarit janë klasifikuar në kategorinë e parë. Ky vendim 

i autoriteteve rajonale është kritikuar mjaft nga bizneset e HEC-eve, të 

cilat shikojnë potencial të madh prodhimi në Alpe. Gjithashtu ka 

pakënaqësi në bizneset e bujqësisë, të cilat janë të interesuara për më 

shumë diga. 

Për lumenjtë ku HEC-et duhet të pajisen me shkallë peshku, autoriteti 

bën marrëveshje me biznesin për afatin e investimeve. Në rast mungese 

të likuiditeteve për realizimin e investimit, afati zgjatet në 4-5 vjet. 

Autoritetet kanë gjithashtu në plan që digat e papërdorura të shkatërro-

hen. Ka mjaft diga 200-1000 vjeçare të cilat nuk përdoren për asgjë 

dhe përbëjnë pengesë për migrimin e peshqve. Në disa rajone, agjen-

sitë e ujit financuan vetë për heqjen e digave të papërdorura. 

HEC-i Poutes 

Ky HEC ndodhet mbi lumin Alier dhe prodhon 50 GW energji në vit. 

HEC-i do të shkatërrohet pjesërisht dhe në vend të tij do të ndërtohet 

një HEC më i vogël, me shkallë peshku. Kjo do të kushtojë ~7 milion 

euro. Sipas Roberto Epple, president i Rrjetit Europian të Lumenjve, 

OJF-të mjedisore franceze dhe kompania më e madhe energjitike në 

Francë dhe botë, grupi EDF, kanë arritur një marrëveshje për HEC-et 

ekologjike. Sipas marrëveshjes do të ketë një bashkëpunim midis OJF-

ve mjedisore dhe grupit EDF mbi projektet e ardhshme të HEC-eve. 

Në bazë të marrëveshjes disa prej HEC-eve të vjetra do të rindërtohen, 

kurse HEC-et joprodhuese do të hiqen. Një ndër objektivat e mar-

rëveshjes është krijimi i një marke për HEC-et ekologjike, markë e cila 

do të promovonte energjinë elektrike të prodhuar prej tyre. 

HEC-i i Poutes-it është një ndër HEC-et që do të rinovohet bazuar në 

këtë marrëveshje. HEC-i aktualisht përdor ashensor për të ndihmuar 

migrimin e peshqve në lumin e sipërm.      →  Vijon në faqen 6 

      Shkallë peshku 



 6 

Njoftim konsulence - Ekspert analist 
Në kuadër të programit të bashkëpunimit dhe zhvillimit 
Italo - Shqiptar  Milieukontakt Shqipëri, Bashkia Për-
met dhe CESVI po zbatojnë projektin: Shanse të reja të 
përfshirjes social ekonomike të grave dhe të rinjve të 
papunë në zonat rurale (RISE – OP) të financuar nga 
granti i Konvertimit të Borxhit për Zhvillim (IADSA).  
Projekti kërkon kandidatë të kualifikuar për të zhvilluar 
një analizë të situatës në luginën e Vjosës në fushën e artizanatit dhe të 
shërbimeve në turizëm sidomos për grupin e synuar (gratë rurale dhe të 
rinjtë e papunë). Eksperti do të vizitojë zonën e projektit, do të takohet 
me aktorët lokal e do të identifikojë aftësitë aktuale dhe ato të hum-
bura, boshllëqet dhe burimet (lëndët e para, burimet njerëzore dhe 
mjetet financiare) dhe do të japë rekomandime mbi zhvillimet e këtyre 
sektorëve potencial.  
Periudha e shërbimit: 13 ditë pune, gusht-shtator 2013  
Vendi: Rrethi Përmet.  
 
Kualifikimet e kërkuara 
Diplomë universitare në shkencat sociale. Studime të mëtejshme në 
çështjet gjinore ose në fushat përkatëse është një avantazh;  
Së paku pesë vjet eksperiencë dhe ekspertizë në çështje sociale, të 
barazisë gjinore dhe zhvillimit në Shqipëri;  
Aftësi prezantuese dhe komunikuese shumë të mira;  
Aftësi të punoj në situata komplekse dhe nën presionin e kohës. 
Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze. 
Njohuri dhe kontakte me aktorët vendor përbëjnë avantazh. 
 
Proçesi i aplikimit 
Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë me e-mail në 
adresën office@milieukontakt.org duke çuar një letër interesi, me-
todologjinë e punës (maksimumi 1 faqe A4) dhe një CV në anglisht. 
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimit është 08 gusht 2013.  
Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistën me 
gojë. Për më shumë informacion mund të vizitoni adresën 
www.milieukontakt.org    

 
 
 
 

Njoftim konsulence - Ekspert komunikimi dhe 
marrëdhënieve me publikun 

Në kuadër të programit të bashkëpunimit dhe zhvillimit 
Italo - Shqiptar. Milieukontakt Shqipëri, Bashkia Përmet 
dhe CESVI po zbatojnë projektin: Shanse të reja të përf-
shirjes social ekonomike të grave dhe të rinjve të papunë 
në zonat rurale (RISE – OP) të financuar nga granti i 
Konvertimit të Borxhit për Zhvillim (IADSA), Projekti 

kërkon kandidatë të kualifikuar për pozicionin ekspert komunikimi dhe 
marrëdhënieve me publikun për të realizuar detyrat e mëposhtme.   
Data e fillimit: menjëherë.  
Kohëzgjatja: 3 muaj provë me mundësi zgjatjeje deri në përfundim të 
projektit. 
Detyra dhe përgjegjësi  
Të  marrë pjesë aktive në ekipin e manaxhimit të projektit; 
Të hartoj së bashku me drejtuesin e projektit fushatën e vizibilitetit dhe 
ta zbatoj atë; Punë aktive me median sociale të projektit; 
Të jetë aktiv në kërkim të burimeve të reja të informimit dhe 
vizibilitetit; 
Promovimin e projektit dhe të aktiviteteve të tij edhe në aktorë të tjerë 
në Përmet dhe në nivel kombëtar; 
Bashkëpunim dhe konsultim i ngushtë me stafin e projektit; 
Përgatitjen e materialeve promovuese të projektit  
 
Kualifikimet e kërkuara 
Diplomë universitare në shkencat sociale; 
Së paku pesë vjet eksperiencë dhe ekspertizë në çështje të komunikimit 
dhe vizibilitetit;  
Eksperiencë në përgatitje botimesh dhe PR material për organizata; 
Aftësi prezantuese dhe komunikuese shumë të mira;  
Aftësi të punoj në situata komplekse dhe nën presionin e kohës. 
Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze. 
Eksperiencë në përpunim dhe mirëmbajtje webi. 
 
Proçesi i aplikimit 
Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë me e-mail në 
adresën office@milieukontakt.org duke çuar një letër interesi  dhe një 
CV në anglisht. Afati i fundit për dorëzimin e aplikimit është 08 gusht 
2013. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për in-
tervistën me gojë.  Për më shumë informacion mbi projektin mund të 
vizitoni adresën:   www.milieukontakt.org  

→ Vijon nga faqja 5 

Ashensori i peshqve për-
doret nga 50% e sal-
monëve që mbërrijnë në 
digë. Gjatë vitit 2012, 65 
salmonë të rritur e për-
dorën ashensorin. 10 vjetë 
më parë vetëm 5-10 sal-
monë arrinin ta përdornin. 
100 vjet më parë ky lum 
ka pasur me mijëra sal-
monë. Ashensori është 
ndërtuar në vitin 1986, 
ashensori i dytë i peshkut 
në Francë. Kjo teknologji 
zakonisht përdoret në diga 

të larta. Çdo dy orë ashensori ulet dhe merr 500 litra me vete, këtë ujë 
pastaj e derdh në rezervuarin e digës (në rrjedhën e sipërme të lumit). 
Gjatë ngritjes së ashensorit një kamera e vendosur në të bën foto. Për 
migrimin për poshtë të peshqve, diga ka një mekanizëm tjetër i cili kri-
jon një rrëke me shpejtësi në rritje. Peshqit i drejtohen grykës së 
rrëkesë nëse ndjejnë se ka korrent dhe shpejtësia e tij është në rritje. 
90% e peshqve që mbërrijnë tek mekanizmi arrijnë të migrojnë poshtë 
lumit. Por vetëm rreth 50% e peshqve të vegjël të rezervuarit mbërrijnë 
tek mekanizmi i daljes. Shumë peshq të vegjël qorrollisen brenda rez-
ervuarit dhe nuk arrijnë të gjejnë daljen. Edhe këtu është vendosur një 
kamera e cila filmon peshqit duke migruar poshtë lumit. Në vit filmo-
hen rreth 15,000 salmonë të vegjël. Sasia e salmonëve në migrim të 

poshtëm ka ardhur duke u pakësuar për shkak të ndërprerjes së popul-
limit artificial me salmonë të rritur artificialisht. Nga ~16 m3 ujë që ka 
lumi, ~1 m3 ujë/sekondë lihet për migrimin e sipërm të peshqve, ~1 
m3/sekondë lihet për migrimin e poshtëm. HEC-i i ri do të përdorë 
shkallë peshku si dhe do të ketë vëllim më të vogël rezervuari (nga 2 
km do të jetë 200 metra i gjatë). Qëllimi i rinovimit është që peshqit 
migratorë të dëmtohen sa më pak nga ekzistenca e HEC-it. Projekti i 
HEC-it parashikon zëvendësimin e digës 17 metra të lartë me një digë 
4 metra të lartë, me porta të hapshme. HEC-i aktual ka 3 porta, nga të 
cilat 2 hapen në raste përmbytjesh. HEC-i i ri do të ketë 2 porta të hap-
shme gjatë përmbytjeve, të cilat do të jenë të tilla që sedimentet e 
grumbulluara pas digës të kenë mundësi të largohen pas hapjes. Portat 
parashikohen të hapen edhe gjatë periudhës së migrimit të salmonit lart 
lumit (në mars), në rast se shkallët e peshkut do të dalin të pae-
fektshme. Uji i rezervuarit do të pompohet në një tunel nëntokësor, 14 
km të gjatë, nga ku do të kalojë në turbinat e HEC-it. 90% e kapacitetit 
prodhues të HEC-it do të ruhet. Çka e bën të veçantë ristrukturimin e 
këtij HEC-i është se në vendimmarrje kanë marrë pjesë aktivisht 
ekspertë peshku, OJF mjedisore dhe autoritetet lokale. Për të penguar 
tërheqjen e peshqve drejt pompave të ujit projekti parashikon njëtra-
jtëzimin e shpejtësisë së ujit pranë pompave. Pasojat e HEC-it të ri në 
migrimin e peshqve pritet të studiohen nga shkencëtarët në bash-
këpunim me investitorët. Teknologji të tilla duhet të përhapen edhe në 
HEC-et shqiptare. Nisur nga ndërtimi i planifikuar masiv i HEC-eve, 
adoptimi i teknologjive ekologjike bëhet më i domosdoshëm dhe 
urgjent.  

                                                                              Nga: Rita Strakosha 

Njoftime 

 

Peshqit migrues ngjiten nëpër  
rrëshqitësen ku rrjedh uji, drejt ashensorit 
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  Obama shpall planin e SHBA-së kundër 
ndryshimeve klimatike 

 
Presidenti Obama në 25 Qershor shpalli planin e administratës së tij 

për të luftuar ndryshimet klimatike. Ky është plani i parë kombëtar i 

SHBA-së mbi ndryshimet klimatike. Përpjekjet e administratës Obama 

për të aprovuar në Kongres masa kundër ndryshimeve klimatike kanë 

dështuar në të kaluarën, prandaj ky plan mbështetet në masat që vetë 

presidenti dhe administrata mund të ndërmarrin në mënyrë të pavarur 

nga kongresi dhe senati.  

Masat kryesore që parashikon plani janë:  

Vendosja nga Agjensia e Mbrojtjes sw Mjedisit të limiteve twemetimit 

tw karbonit ndaj termocentraleve. Deri më sot në SHBA nuk ka patur 

kufizime për ndotjen nga karboni. 

Aprovimi i tubacionit të naftës Keystone X vetëm nëse ky nuk 

përkeqëson ndjeshëm problemin  e ndotjes nga karboni; 

Nxitja e rritjes së prodhimit të gazit natyror me qëllim që ky te 

zevëndësojë burimet më ndotëse me karbon si qymyri dhe nafta. Ky 

është objektiv afatmesëm, në një periudhë afatgjatë edhe gazi natyror 

synohet të zëvendësohet me burime jo-fosile energjie; 

Administrata do i kërkojë kongresit të ndërpresë lehtësirat tatimore për 

kompanitë e mëdha të naftës, dhe të investojë në kompanitë e energjive 

të pastra të së ardhmes. 

Dyfishimi i prodhimit të energjisë nga era dhe dielli; 

Departamenti i Brendshëm do të autorizojë  deri në vitin 2020 

prodhimin privat të energjisë së rinovueshme në prona publike me 

kapacitet për furnizimin e 6 milion shtëpive; 

Departamenti i Mbrojtjes-konsumatori më i madh i energjisë në 

SHBA- do të instalojë 3 gigavat energji të rinovueshme në bazat e tij 

ushtarake, dhe do të prodhojë çdo vit aq energji saç prodhohet nga 3 

milion tonë qymyr.  

20% e elektricitetit  të përdorur nga qeveria federale do të vijë nga 

burimet e rinovueshme brenda 7 viteve të ardhshme; 

Do të bashkëpunohet me prodhuesit e kamionave që të rrisin përsëri 

efiçencën e brezit të ardhshëm të kamionave.  

Do të inkurajohen bizneset private që të fillojnë të investojnë për 

kursimin e energjisë.  

Do të hapen për publikun të dhënat e SHBA-së për klimën si dhe 

albumi i NASA-s për klimën, me qëllim që qytetet dhe shtetet të 

vlerësojnë rrezikun sipas skenarëve të ndryshëm klimatikë.  

Për të ndihmuar që më shumë vende të tranzitojnë më shpejt drejt 

energjive të pastra, SHBA do të bashkëpunojë me sektorin privat për të 

aplikuar teknologji të patentuara në vendet që do të tranzitojnë drejt 

gazit natyror.  

Administrata do të marrë masa që financimi publik i termocentraleve të 

reja të qymyrit nëpër botë nga SHBA të ndërpritet-me përjashtim të 

termocentraleve me teknologji sekuestrimi karboni, apo të vendeve të 

varfra që nuk kanë mënyrë tjetër për të prdhuar energji.  

SHBA do të fillojë bisedime për tregëtinë e lirë të mallrave dhe 

shërbimeve ekologjike, përfshirë teknologjitë e energjive të pastra, që 

më shumë vende të kapërcejnë fazën e ndotur të zhvillimit dhe ti 

bashkohen ekonomisë globale me karbon të ulët.  

SHBA do të dyfishojë përpjekjet për përfshirjen e partnerëve 

ndërkombëtarë në arritjen e një marrëveshjeje globale të re për marrjen 

e masave konkrete për ndotjen nga karboni.  

 

Presidenti Obama e mbylli fjalimin me fjalët:  

“...........kjo nuk është vetëm çështje e politikës. Prandaj të gjithë ju 

duhet të edukoni shokët e klasës, kolegët, prindërit, miqtë tuaj. 

Tregojuni se çfarë rrezikojmë. Diskutoni në këshilla vendorë, në kisha, 

në  mbledhje me prindërit. Luftoni disinformimin. Tregoni faktet. 

Zgjeroni rrethin e atyre që dëshirojnë të luftojnë për të ardhmen.  

Bindni njerëzit në pushtet të pakësojnë ndotjen tonë nga karboni. 

Nxisni komunitetet tuaja të kenë praktika më inteligjente. Investoni. 

Çinvestoni. Kujtojuni njerëzve se nuk ka asnjë kundërshti midis 

mjedisit të shëndetshëm dhe rritjes së fortë ekonomike. Dhe kujtoni ata 

që ju përfaqësojnë në qeverisje se mbrojtja e gjeneratave të ardhshme 

nga ndryshimet klimatike është kusht i votës suaj. Bëjeni zërin tuaj të 

dëgjohet. 

E kuptoj se në politikë do të jetë e vështirë. Kjo sfidë nuk do të ketë një 

moment të qartë fitoreje. Nuk kemi një ushtri përpara për të mposhtur. 

Nuk kemi një marrëveshje paqeje për të nënshkruar. Kur presidenti 

Kenedi deklaroi se do të shkelnim në Hënë brenda një dekade, e dinim 

se do ndërtonim një anije kozmike dhe do të arrinim objektivin. 

Progresi ynë në 

këtë rast matet 

ndryshe: kriza do 

të shmanget, 

planeti do të 

ruhet. A mundë të 

ketë qëllim më 

fisnik? Ndoshta 

nuk do të jetojmë 

për të parë 

realizimin e plotë 

të ambicieve tona, 

por do të ikim me 

kënaqësinë se 

bota që po i lëmë 

fëmijëve do të 

jetë më e mirë në sajë të përpjekjeve tona. 

Astronauti tha shumë vite më parë “Kupton se sa vlerë ka Toka”. 

Imazhi i Tokës, i globit të ndritshëm ngjyrë blu mbi horizontin e 

Hënës, në të me gjithçka të vyer- të qeshurat e fëmijëve, perëndimin e 

diellit, me ëndrrat dhe dëshirat për të ardhmen-ja çfarë është në rrezik. 

Për këtë po luftojmë. Nëse këtë nuk e harrojmë, jam i sigurtë se do të 

fitojmë.”                                                     Përshtati: Rita Strakosha                       
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Numra  kontakti  Tel.  0481 52 71    Mob. 068 40 53 164  

E-mail: ekolevizja@yahoo.com  
Website: http://ekolevizja.wordpress.com 

                www.ekolevizja.org (në ristrukturim) 

Shoqata " EGNATIA ", Librazhd, Agim 
Blloshmi 
Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit 
Natyror, Shkodër - Fatbardh Sokoli 
Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit 
Natyror, Tirane - Pranvera Bekteshi 
Shoqata  “Progresi pyjor”, Tiranë - Liljana 
Shehu 
Albaforest, Tiranë - Mehmet Meta 
Qendra Eden, Tiranë - Ermelinda Mahmutaj 
Klubi Ekologjik, Krujë - Muharrem Goci 
Lilium Albanicum, Librazhd- Ferit Hysa 
Masmedia dhe Mjedisi - Xhemal Mato 
Qendra Kombëtare e Lëvizjes Ambjentaliste, 
Tiranë - Haziz Marku 
Klubi Ekologjik, Elbasan - Ahmet Mehmeti 
Instituti i Studimeve të Ambjentit, Tiranë - 
Agron Deliu 
SEEP, Vlorë - Pajtim Ribaj
Laguna e Kaltër, Orikum - Skënder Mejdiaj 
Klubi Ekologjik, Librazhd - Naim Disani
Forumi për integrimin social, ekonomik e kul-

turor, Gjirokastër – Luan Pogaçi       
Milieukontakt International, Tiranë,Valbona 
Mazreku 
Shoqata “Pylli i Blertë” - Pogradec, Ruzhdi 
Hymetllari 
Shoqata e Përmakulturës, Tiranë - Edlira Mulla  
Klubi Ekologjik, Tiranë - Fatos Xhemalaj 
Auleda, Vlorë 
Shoqata “Mjedisi Ekologjik dhe Turistik 
Lura”, Lurë - Ismail Hysa 
Federata e gjuetarëve sportivë të Shqipërisë, 
Tiranë – Themi Perri 
Qendra e konsulencës veterinare dhe sigurisë 
ushqimore, Tiranë – Gani Moka 
Klubi Ekologjik, Maliq – Myzafer Gjiriti 
Shoqata “Natyra për njeriun”, Durrës – Fali 
Ndreka 
Shoqata “Adriatiku”, Vlorë – Petrit Dervishi
Shoqata “Miqtë e Thethit”, Shkodër– Dedë 
Nika 
Instituti Kombëtar për Studime  te Mjeksisë 
dhe Mjedisit “Fillonid Durrachieni” – Flamur 
Tartari 

Shoqata "PASS”, Tiranë - Majlinda Lleshi  
EPER Center, Tiranë -Elvis ÇELA  
Shoqata “Nënujsat” Ened Mato 
Shoqata “Vazhdon” Gazmend Koduzi 
Shoqata "Ekologjisti "- Durrës, Bashkim Shyle. 
Ekomjedisi, Durrës - Magdalena Cara 
Shoqata e Mbrojtjes së Peizazheve Natyrore në 
Shqipëri- Skënder Sala 
Agjensia Joniane e Mjedisit, Medias dhe Infor-
macionit, Shkëlqim Hajno, - Sarandë 
Instituti për Mirëqënie dhe Mjedis, Tiranë - Ali 
Lusha 
Fondacioni: “Instituti i Kërkimeve në Bio-
teknologji”, - Agron Lamko 
Qendra e Studimit të Burimeve Natyrore, -
Sherif Lushaj 
Instituti i Politikave Mjedisore -Edvin Pacara 
Zyra e Monitorimit Ambjental, Shkodër -
Zamir Llazani. 
ECO Partners for sustainable development  - 
Enetela Pinguli 

GgGRUPIMI EKOLËVIZJA 

 → vijon nga faqja 4.        Fshati “Agave” e ka marrë emrin nga bima 

e agave. Kjo bimë është unike dhe 

gjendet vetëm  në këtë fshat, të cilën 

e kanë mbjellë kinezët gjatë kohës së 

marrëdhënieve të mira me Kinën. Ajo 

shërben për të prodhuar  tekilën dhe 

kërpin. “Ekoturist” është një pikë  

turistike e ngritur sipas koncepteve 

ekologjike, në fshatin e Agave. Ky fshat u ofron pushuesve jo vetëm 

një turizëm të këndshëm por edhe i mëson sesi të jenë sa më  miqësor 

me mjedisin. “Ecoturist” përbëhet prej 10 bungalosh dhe një ndërtesë 

prej druri e cila shërben si guzhinë e hapur e përbashkët, ku turistët 

mund të gatuajnë vetë sipas dëshirës. Të gjitha ndërtesat janë prej 

druri, pra nuk kanë asnjë ndikim mbi mjedisin përreth. Bungalot prej 

druri janë një element dhe zgjidhje mjaft ekologjike për të banuar. 

Zgjidhjet e izolimit termik janë gjithashtu ekologjike në pershtatje me 

mjedisin. Çatitë janë izoluar me kallama dhe koridore ajri, bungalot 

jane lyer me bojë të bardhë për të reflektuar rrezet e diellit, ventilimi 

natyror është studjuar në shërbim të freskisë në verë. Një zgjidhje e 

veçantë është bërë për energjinë elektrike. I gjithë ndriçimi i brend-

shëm i bungalove dhe ndriçimi i jashtëm i rrugëve sigurohet nga en-

ergjia diellore nëpërmjet  paneleve fotovoltaike dhe llambave super 

ekonomike LED, ndërsa energjia për frigoriferët është  siguruar nga 

energjia e erës e cila është e bollshme në këtë gji. Këto zgjidhje të sig-

urimit të energjisë së rinovueshme për një fshat të tillë, janë një rast i 

veçantë, i realizuar për herë të parë në Shqipëri, që funksionon prej 3 

vjetesh. Në këtë fshat nuk paguhet energji elektrike për ndriçim. Ujërat 

e bardha, të lavamanit dhe të dushit janë ndarë nga ujërat e zeza dhe 

derdhen në natyrë anash fshatit duke gjelbëruar mjedisin përreth dhe 

nga ana tjetër ato nuk mbushin gropën septike, duke mos e rritur kos-

ton e saj. Ujrat e shiut nga çatitë e bungalove mblidhen me ulluqe dhe 

mbushin 5 depozita të mëdha 1000 litërshe duke krijuar një rezervë të 

mirë për ujitjen e gjelbërimit të fshatit gjatë muajit të thatë të Gushtit.  

Përreth kampit si dhe brenda tij janë ruajtur bimët autoktone të vetë 

terrenit, të cilat janë përshtatur me klimën e nxehtë të kësaj zone në 

verë,  si sherebeli, cfaka, agavet (që  vetëm në këtë  vend gjenden në 

Shqipëri) dhe ullinjtë e egër. Perveç  gatimit me gaz në guzhinën e per-

bashkët për vizitorët, ofrohet dhe gatimi me energji diellore nëpërmjet 

një saçi të madh satelitor dhe një kutie të izoluar që janë dy demos-

trime mjaft efikase të përdorimit të energjisë diellore për gatim në se-

zonin e verës. Të gjitha këto aplikime ekologjike e kanë bërë  këtë 

fshat ekoturistik mjaft tërheqës për vizitorët dhe një qendër demostrimi 

të zgjidhjeve ekologjike mjaft ekonomike.  

Ky botim është bërë i mundur nga një grant i REC në kuadër të programit SENiOR-A 
“Mbështetje për Organizatat Mjedisore të Shoqërisë Civile në Shqipëri”. Ky program është 

financuar nga Qeveria Suedeze” 

 


