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KOLAPSI  MJEDISOR  U  PARATHA  
40  VJET  ME  PARE  

Si mund të vazhdojë ekonomia kapitaliste pa naftë , pa 

burime mjedisore dhe pa mundësinë që toka të 

rigjenerohet ? Këto janë pyetje që sot janë në rend të 

ditës por që janë ngritur që 40 vjet më parë në një 

studim të institutit Mit në Boston . “The Limit Of 

Growth” ( Kufiri i zhvillimit ) është një studim i 

publikuar që në 1972 dhe për një farë kohe edhe i 

kritikuar si “obstruksionist” ndaj biznesit . Por sot po i 

njihet vërtetësia që modeli i sotëm i zhvillimit është çdo 

gjë por jo i qëndrueshëm nga pikëpamja mjedisore .  

                                      Lexo faqe 8 

Të dashur lexues e qytetarë! 
  Grupimi Ekolëvizja ka 

vënë në shërbim tuaj këtë 

numur telefoni ku do të 

gjeni mbështetje nga 

ekspertë mjedisorë .  

Telefononi për çdo  

informacion , në dëm të 

mjedisit dhe pyetjet që 

keni për problemet 

mjedisore lidhur me 

Kur u pyet një nga ekspertët e KE-së në takimin 
e organizuar para një jave për Ndryshimet 
Klimatike dhe ndikimin e tyre në Shqipëri , se a 
do ta vlerësonte një zhvillim pozitiv ndërtimin e 
443 hece-ve në 6 lumenjtë tanë, ai u përgjigj:  
"Në asnjë mënyrë JO. Ju duhet të shihni 
koordinimin e të gjitha energjive të 
rinovueshme dhe veçanërisht efiçencën e 
energjisëdhe jo vetëm të mbishfrytëzoni " . 
 
Kryeministri Berisha : Janë firmosur me sek-
torin privat 104 kontrata për ndërtimin e 327 
hidrocentraleve. Në total janë për t'u ndërtuar 
443 hidrocentrale . Duke iu referuar  shifrave,  
Berisha shpreh bindjen se kjo ecuri pozitive do 
ta bëjë Shqipërinë një vend eksportues të en-
ergjisë më të çmuar, energjisë së gjelbër në 
rajon. 

NAIM  FRASHERI  :  

 “  e  ju  lumenjt’  e  kulluar “ 

Qendra e Grupimit “Ekolëvizja” organizoi një 
tavolinë të rrubullakët për diskutimin e menaxhimit 
të qëndrueshëm të lumenjve në vendin tonë dhe 
efektet mjedisore që ka sjellë shfrytëzimi i tyre . Ky 
takim u zhvillua në kuadër të projektit  “Menaxhimi i 
qëndrueshëm i lumenjve “ mbështetur nga SOROS 
dhe vënë në jetë nga grupimi Ekolëvizja .  

                            Lexo faqe 4-5 

NJE FSHAT TURISTIK TERESISHT EKOLOGJIK  
   VIZITE  STUDIMORE  PER  ENERGJINE  E  RINOVUESHME  

ZONAT E MBROJTURA, PARQET KOMBËTARE DHE MENAXHMI BASHKËKOHOR I TYRE 
  Nga Mehmet Metaj , Alba forest 
 Gjatë tranzicionit janë zaptuar rreth 50 mijë ha 
territore në bregdet dhe zona tw tjera me vlera 
natyrore duke shkatërruar me vandalizëm pyllëzimet 
e zonës bregdetare, rivierën , resortet turistike dhe 
duke rrezikuar në mënyrë të parikthyeshme 
potencialet e zhvillimit të vendit .Ndikim ka edhe 
dhënia përmes V.K.M-ve abuzive e lejeve të 
shfrytëzimit të pyjve në këto zona për gurore dhe 
furra gëlqereje dhe bizneze turistike të paligjshme . 

                               Lexo faqe 6 

   Në kuadër të fushates së fundit të projektit 
“Shërbime të komunikimit të gjelber” nga Shoqata e 
biologëve të Shqipërisë e ECO Partners , mbështetur 
nga Delegacioni i BE-së , qendra e Tiranës, organizoi 
një tour studimor në fshatin ekoturistik “Agave” në 
Porto Palermo . Touri u zhvillua me qëllim paraqitjen  
praktike të përdorimit të energjisë së rinovueshme 
dhe zgjidhjeve që ajo ofron . Aplikimet ekologjike e 
kanë bërë këtë fshat ekoturist mjaft tërheqës si dhe 
një qendër demostrimi të zgjidhjeve te gjelbra e mjaft 
ekonomike.  

                            Lexo faqe 5 

PER MENAXHIMIN E INTEGRUAR TE 
LUMENJVE NE SHQIPERI 

HIDROCENTRALET  DHE NDIKIMI  I  TYRE  NE  MJEDIS  

Nga Agim DALIPI  
  Hidrocentralet janë quajtur tradicionalisht miqësorw 
ndaj mjedisit , kjo sepse përbëjnë  një burim të pastër 
dhe të ripërtëritshëm të energjisë . Por ndërsa ka 
shumë përfitime për përdorimin e hidrocentraleve  , 
ka dhe jo pak edhe ndikime mjedisore. Këto ndikime 
në përgjithësi kanë të bëjnë me mënyrën se si një 
projekt hidroelektrike ndikon në ekosistemin e një 
lumi dhe habitateve të tij dhe të kuptuarit e këtyre 
çështjeve është me rëndësi jetike. 

                               Lexo faqe 7 

NDERTIMET E 443 HEC-eve NE LUMENJ SI NDERTIMET NE SARANDE . KY NUK ESHTE ZHVILLIM I QENDRUESHEM  
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   Në plazhin e Nartës ( Vlorë ) shoqata SEEP 
(Edukimi  Social dhe Mbrojtja e Mjedisit ) , me 

drejtues Simo Ribaj , në nismën e saj tëfundit ka 
mbjellë mbi pesëqint pemë . Kjo u krye 

duke  angazhuar të rinjtë  gjimnazistë për punë 
vullnetare në kuadrin e edukimit mjedisor të tyre. 
  Veprimtaria u realizua në bashkëpunim me 
Komunën Qendër Vlorë dhe pikërisht në këtë zonë 
që ka një interes të lartë turistik si një plazh i madh 
dhe shumë i  frekuentuar nga pushuesit . Kësaj zone , 
ku infrastruktura rrugore dhe parkimi janë 
parapërgatitur i mungonte pikërisht gjelbërimi. 
   Nxënësit mbollën mbi 300 rrënjë ligustra anës 
trotuarëve dhe mbi 200 pisha përreth parkimit . 
Bimët  ju dorëzuan Komunës për kujdesin e 
m ë t e j s h ë m  t ë  t y r e  .  
   Në veprimtari morën pjesë mbi 100 persona, 
kryesisht gjimnazistë të "Ali Demit" në Vlorë por 
dhe banorë të komunës, punonjës dhe drejtues 
të  saj , përfaqësues nga Këshilli i Qarkut , , Dhoma e 
Tregëtisë Vlore ndërsa kontribuan edhe Agjensia 
"Mermes Lines" dhe  Transporti urban Nartë për 
transportin e aktivistëve ; fotostudio Axhushi me 
fotot e filmimet , Tv 6+1 Vlora që realizoi 
publikimet , kompania "Petrolifera" që mundësoi 
blerjen e bimëve . 

DIMENSIONI  
MJEDISOR  NE  NJE  

RADIO  

 Radio "Saranda", e krijuar në vitin 2000 , mbulon 
me valët e saj rajonin jugperëndimor të vendit . Nisur 
edhe slogani i  saj : “Radio private por me fytyrë 

publike”, që prej fillimit të transmetimit ka hapur dhe 
vazhdon të ketë një  rubrikë të veçantë tradicionale: 
Rubrika Mjedisore në Radio .Drejtuesit e saj bëjnë të 
ditur për gazetën  “Ekolëvizja” se kjo rubrikë prej 
vitesh ka fokusuar në programet e saj aspekte 
të mjedisit dhe ekosistemeve në hapësirën e kësaj 
zone , një nga më të pasurat për biodiversitetin dhe 
praninë e tre siteve arkeologjike : Butrinti, Foinike 
dhe Onhezmi (Saranda antike). 
   Disa nga  çështjet e trajtuara në këtë rubrikë kanë 
qënë miqësimi dhe armiqësimi me mjedisin; 
vendimarrja mjedisore në fund të listës; këshillimi 
me publikun për çështje mjedisore ; kërcënimi i detit 
si ikonë e Sarandës ; katastrofa e zjarreve në pyje; të 
bësh qymyr me drutë e pyjeve për paidhaqet greke 
dhe ca para në xhepat e drejtuesve të  drejtorive 
pyjore; guroret faraonike në hyrje të rruges tur-
istike  dhe të pejzazhit Sarandë-Himarë-Vlorë dhe 
pasojat mjedisore ; barbaria e vjeljes së ullinjve me 
sopata; etj, . 
   Në shumë raste gjatë kësaj rubrike , drejtuar nga 
Sh. Hajno , gazetar dhe ambientalist i njohur , kanë 

marrë pjesë të ftuar specialistë të pyjeve, drejtues të 
nnjësive , zyrtarë të nënprefekturës e të qarkut, 
ekspertë të mjedisit etj.. Disa herë çështjet mjedisore 
janë trajtuar edhe në gjuhën e pakicave etnike 
(greqisht) në një emission të përjavshëm .  
  Duke qënë se në audiencën e saj përfshihet edhe një 
numër i madh emigrantësh shqiptarë që punojnë në 
Greqi , reagimet e dëgjuesve për problemet mjedisore 
kanë qënë të shumta për mbrojtjen nga zjarri , për 
ndotjet në det,  investimet në ujin e pijshëm e çështje 
të tjera . 
  Me devizë - “Pa frikë dhe privilegje” , kjo radio ka 
patur dhe reagime negative por dhe kërcënime nga 
persona që janë prekur nga rubrika apo lajmet 
mjedisore  për çështje si heshtja e drejtuesve të 
drejtorive të shërbimit pyjor kur bëhet qymyr druri në 
afërsi të parkut kombëtar të Syrit të Kalter , për 
prerjen e drurëve në pyjet e Çorrajt, për marrjen e 
rërës nga plazhet e Borshit . 
   Ky emision shumë i ndjekur transmeton vazhdi-
misht edhe informacione mjedisore për detin dhe 
Gjiret e  Sarandës, për pyjet , me anë të kuiz-eve 
nxitet rritja e njohurive për mjedisin  si për Monu-
mentet e natyrës në  jug të Shqipërisë e për turizmin e 
qëndrueshëm .   A. D. 

  Në ditën Ndërkombëtare të Mjedisit u 
organizua nga programi Ecovolis stafeta e 
flamurit me biçikleta . Kjo veprimtari u 
zhvillua me pjesëmarrjen e Ambasadorit 
Amerikan z.Arvizu, Ministrit të Mjedisit z. 
Fatmir Mediu dhe përfaqësive të ambasadave 
Hollandeze, Ceke, Franceze, Spanjolle etj.. 

   Stafetën e hapi ambasadori Arvizu që mori 
i pari flamurin nga skuadra Ecovolis. 
Ambasadori përshendeti stafetën duke 
theksuar rëndësinë e sipërmarrjeve të tilla dhe 
duke falenderuar Ecovolis për përfshirjen e 
grupeve diplomatike në këtë aktivitet. Ai 
theksoi se biçikleta dhe programi Ecovolis 

kanë gjetur një mik të mirë pranë Ambasadës 
Amerikane, e cila është e gatshme 
të mbështesë cdo aktivitet që 
përcjell një mesazh të tillë. Më tej 
Ambasadori ia dorezoi stafetën 
perfaqes ise a merikane dhe 
pedalimi filloi drejt gjithë 
partnerëve të tjerë diplomatikë. 
   Megjithë reshjet e dendura, 
rrugët e bllokuara dhe trafikut të 
ngjeshur, stafeta e gjelbër, arriti të 
dorëzojë flamurin e saj në duart e 
Minis t r it  të  Mjedis i t  dhe 
Ambasadorit Sequi. Disa përfaqësi 
të tjera, si ajo daneze dhe austriake 
përshëndetën këtë nisëm në rrugën  
Skënderbej , nga ku ajo kaloi, 
ambasadë pas ambasade për të 
përcjellë stafetën, deri sa ajo u 
përcoll prej rreth 30 përfaqësuesve 
dhe aktivistëve drejt Ministrisë së 
Mjedisit, bashkë me mesazhin e 
do mos dos hmë r is ë  pë r  n j ë 

mbështetje konstante dhe në bashkëpunim të 
çështjeve të mjedisit që na rrethon.  
  Me kete rast , ambasadori i Bashkimit 
Evropian ne Shqiperi z.Ettore Sequi, tha se 
nevojitet një reduktim i problemeve 
mjedisore : “Ne kujdesemi për Shqipërinë 
dhe veçanërisht për mjedisin shqiptar. Minis-
tria e Mjedisit duhet të aspirojë në rrugën 
drejt BE-së. Mbrojtja e mjedisit duhet të 
bëhet nga çdo qytetar.  

STAFETA  NE  DITEN  NDERKOMBETARE  TE  MJEDISIT  

Nga  zhvillimi i veprimtarise   

Qendra Mjedisore EDEN, në bashkëpunim me 
Delegacionin e BE-së në Shqipëri , Ministrinë e 
Integrimit dhe mbështetjen e Agjencisë Austriake të 
Zhvillimit, zhvilloi një takim informues me 
organizatat e shoqërisë civile (OSHC) mbi asistencën 
e Bashkimit Europian për vendin tonë . Qëllimi ishte 
informimi i OShC-ve mbi programimin e fondeve 
IPA si dhe mundësite për pjesëmarrjen e tyre në fazat 
e ndryshme të programimit. 
   Znj. E. Mahmutaj, drejtoreshë e EDEN hapi 
takimin dhe foli për rëndësinë e përfshirjes dhe 
angazhimin e OShC-ve gjatë procesit të programimit 
të fondeve IPA . 
  Më pas , znj. Astrid Win drejtore e zyrës së 
Agjencise Austriake shprehu mbështetjen për nisma 
të tilla dhe rëndësinë e zhvillimit të komunikimit për 
të përfshirë OShC-të në këtë proces dhe i sugjeroi 
Ministrisë së Integrimit për të rritur vizibilitetin dhe 
zhvilluar më tej mënyrat e komunikimit me publikun 
e interesuar sepse  “krijimi i një platformë të OShC-
ve mjedisore aktive është një domosdoshmëri “ .  
  Z. C. Rumbold, sektori Politik, dhe z. F. Begeot, 
sektori Operacional në Delegacionin e BE-së  dhanë 
një këndvështrim politik të procesit të programimit 
dhe principet e përgjithëshme të tij duke u shprehur 
se përfshirja e OShC-ve në konsultime është shumë e 
rëndësishme dhe e domosdoshme.Për këtë z. 
Rumbold u shpreh se : "OShC-të janë përfaqësuse të 

popullit, jane zëri i tij dhe përbëjnë strukturën 
demokratike të shtetit" .  
  Znj. E. Gollaj, përgjegjëse e sektorit të programimit 
në Ministrinë e Integrimit prezantoi gjendjen aktuale 
të programimit të fondeve IPA 2013 dhe mirëpriti 
idenë e pjesëmarrjes së OShC-ve në Komisionet e 
Monitorimit.  Takimi u organizua në kuadër të 

nismës së Qendres EDEN për perfshirjen e shoqërise 
civile në strukturën e programimit të fondeve IPA në 
Shqipëri.  Kjo nisme ka filluar në shumë shtete të 
rajonit që perfitojnë nga Fondet IPA si Kroacia, 
Sërbia, Maqedonia etj. dhe udhëhiqet nga organizatat 
partnere të CEE Bankwatch Network. 
 

TAKIM INFORMUES PER FONDET IPA ME OJQ-të  

 VEPRIMTARI  EDUKUESE  MJEDISORE  

Ambasadori Arvizu duke nisur flamurin e stafetës “Për sa më pak CO2” te 

programit Ecovolis 

Takimi informues me organizatat e shoqërisë civile mbi asistencën e Bashkimit 

Europian për vendin tonë  
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Qendra e Grupimit “Ekolëvizja” organizoi një 
tavolinë të rrubullakët për diskutimin e menaxhimit 
të qëndrueshëm të lumenjve në vendin tonë dhe 
efektet mjedisore që ka sjellë shfrytëzimi i tyre . Ky 
takim u zhvillua në kuadër të projektit  “Menaxhimi i 
qëndrueshëm i lumenjve “ mbështetur nga SOROS 
dhe vënë në jetë nga grupimi Ekolëvizja . Merrnin 
pjesë përfaqësues nga shoqatat e grupimit 
Ekolëvizja , ambjentalistë , përfaqësues të Ministrisë 
së Mjedisit , ekspertë etj..   Në këtë veprimtari u 
paraqitën studimet “Situata aktuale e HEC-eve te 
vegjel “ nga Aheron Hizmo ( GIZ Open Regional  

 
Funds Energy Efficiency) ; “ Hidrocentralet në 
Shqipëri dhe risqet që sjellin ato në rrjetin 
hidrologjik kombëtar “ nga Zamir Dedej , Instituti i 
ruajtjes së natyrës  ; “ Reforma institucionale në 
sektorin e ujit “ nga Halit Kamberi , ekspert i 
pavarur , “Menaxhimi i Integruar i Burimeve Ujore 
dhe Ruajtja e Natyrës “ përgatitur nga Pranvera 
Bekteshi , PPNEA .  
  ( vijon ne faqen 4-5) 

PER MENAXHIMIN E INTEGRUAR TE LUMENJVE NE SHQIPERI 

LETER E GRUPIMIT EKOLEVIZJA MBI  PASOJAT MJEDISORE TE 
NDERTIMIT TE HIDROCENTRALEVE TE  VEGJEL NE LUMENJTE TANE  

  DREJTUAR:  
Kryeministrit 

Ministrisë së Mjedisit 

Këshillit Kombëtar të Ujërave 

Ministrisë së Ekonomisë, Tregëtisë dhe 

Energjitikës 

Komisionit Europian 

  SUBJEKTI:  Mbi pasojat mjedisore të ndërtimit të 
hidrocentraleve te vegjel mbi lumenjte tane 
       Burimet ujore janë një ndër pasuritë natyrore më 
të mëdhaja për Shqipërinë. Qeveria shqiptare ka 
vendosur si objektiv të shfrytëzojë ekstremisht 
lumenjtë për prodhimin e energjisë elektrike 
nëpërmjet HEC-ve, pa menduar më parë për një 
vlerësim strategjik mjedisor të zhvillimit të këtyre 
aktiviteteve me ndikime të shumanshme mjedisore 
në natyrën tonë dhe në këto lumenj dhe basene 
ujëmbledhës. Përpos 108 hidrocentraleve të vjetër që 
kanë qenë në funksionim që përpara viteve 90, në 
periudhën 2007-2011 janë dhënë 120 konçencione 
dhe numri i përgjithshëm i licencave të studiuara për 
hidrocentrale të vegjël është mbi 400. Ky numër i 
madh i ndërtimeve te HEC-ve, i vendosur vetëm në 7 
lumenjtë kryesore të vendit, përbën një shfrytëzim  
ekstrem të tyre me pasoja për këto ekosisteme të 
rëndësishme të vendit tone.  
    Ne e vlerësojmë prodhimin e energjisë nga 
hidrocentralet si një energji të pastër dhe me ndikime 
më të vogla në mjedis, në krahasim me energjinë e 
prodhuar nga termocentralet, por në tërësinë e tyre, 
ndikimi i përbashkët (kumulativ) i 400  HEC-eve, do 
të tjetërsojë regjimin hidrik si dhe ekuilibrin 
biologjik të këtyre rrjedhave ujore. 

Punimet hidro-teknike te nevojshme si digat, veprat e 
marrjes, kanalet dhe tunelet devijuese të lumit, do 
prekin parametrat bazë jetësore të gjallesave që rriten 
në to dhe në tërësi do te shkaktojnë një ndikim me 
pasoja mjaftë të rënda në biodiversitetin e këtyre 
ekosistemeve të mëdhenj. 
   Ekonomia e peshkut në këto ekosisteme dëmtohet 
mjaftë rëndë (veçanërisht peshqit migrues si ngjala 
dhe trofta). Kujtojmë se para viteve ’90 në lumenjtë 
tanë ekonomia e peshkut siguronte mbi 1100 kv 
peshk në vit dhe punësonte në zonat rurale me 
dhjetra njerëz. 
Prurjet e lumenjve poshtë HEC-ve, në pjesën fushore 
të rrjedhës, do të pësojnë pakësim. Duke shtuar këtu 
dhe ndikimin e ndryshimit klimatik global, do të ketë 
pasoja në ujin e pijshëm, ujitjet bujqesore dhe 
humbje dhe varfërim të tokave në grykat dhe brigjet 
e lumenjve poshtë HEC-ve (nga ndikimi i HEC-ve 
mbi kaskadën e Drinit  në bregdetin e Lezhës gjate 
10 vjetëve te fundit kanë humbur 42 ha tokë ) 
Ne vlerësojmë se ky lloj shfrytëzimi i lumenjve, 
vetëm për energji elektrike, nuk  maksimizon 
rezultatin ekonomik te këtyre ekosistemeve dhe nuk 
përmirëson  mirëqenien shoqërore të zonave përreth.  
   Për arsyet e sipërpërmendura, mbështetur dhe ne 
ligjin nr. 8990, datë 23.1.2003 “Për vlerësimin e 
ndikimit në mjedis“, kërkojmë që: 
   • përpara se të vazhdojnë të jepen lejet për HEC-et, 
të bëhet vlerësimi strategjik mjedisor (VSM) i 
lumenjve.  
• Sugjerojme si më emergjente vlerësimin strategjik 
mjedisor (VSM-në) për lumin e Vjoses i cili është 
cilësuar si lumi i fundit në Evropë që ende ruan 
vlerat e tij natyrore. 
•Të ndërpritet dhënia e mëtejshme e lejeve të 
ndërtimit të HEC-eve pa këtë strategji. 
    Kryerja e një vlerësimi të tillë strategjik mjedisor 
do të ishte dhe në harmoni me Direktivën Europiane 
2001/42/EC “Mbi Vlerësimin Strategjik Mjedisor”, 
direktivë e cila bën të detyrueshme kryerjen e një 
vlerësimi strategjik mjedisor të planeve/programeve 
të qeverisjes qëndrore dhe vendore të cilat mund të 
kenë ndikime të ndjeshme në mjedis.  
   Shoqatat mjedisore te Grupimit Ekolëvizja janë të 

gatshme të kontribuojnë për përgatitjen e 
strategjive mjedisore pilot.  
 Qendra e Grupimit “Ekolëvizja” 

Gjate zhvillimit te takimit  

HIDROCENTRALI  QE  PO  NDRYSHON  BRIGJET  E  DRINIT  
Në komunën e Bërdicës në Shodër , ndërtimi i 
Hidrocentralit të Ashtës ka krijuar grryerje toke dhe 
uji i lumit Drin tashmë rrezikon edhe banesat dhe 
lokalet në anë të rrugës Shkodër-Lezhë.  Banoret janë 
shprehur se ata nuk janë kunder investimeve në 
energjetikë, por projekti duhet të kishte marrë 
parasysh dhe këtë fenomen që po ndodh ku , vetëm 
gjatë dy-tre muajve të fundit kanë humbur 500 metra 
tokë si pasojë e ndryshimit të rrjedhës së lumit me 
hapjen e tij tek diga e Spatharit . Banorët shprehen se 
"Uji po u afrohet banesave dhe askush nuk na thotë 
asgjë. Ndihemi të kërcënuar pasi toka vazhdon të 
mbulohet nga uji për shkak të ndryshimit të rrjedhës 
që po vazhdon “ .  

   Kryetari i Komunës Bërdicë Besnik Brahimi ka 
deklaruar se u ka kërkuar institucioneve përkatëse 
ndërtimin sa më të shpejtë të argjinaturave mbrojtëse 
me qëllim që të pengojë këtë fenomen . Ai kërkon 
nga shteti edhe dëmshpërblim të pasojave nga 
ndërtimi i hidrocentralit sipas ligjeve në fuqi" . 
Kërkesa u është drejtuar institucioneve te shtetit, që 
nga dikasteri i bujqësise e deri tek Prefektura dhe 
Qarku i Shkodrës që ka bërë dhe matjet  përkatëse së 
bashku me Bordin e Kullimit , por strukturat lokale 
nuk e kanë mundësinë financiare e teknike për ta 
realizuar vetë ndertimin e pritës në të gjithë 
gjatesinë .  

Nga punimet ne lumin e Drinit 

HAPET PROGRAMI SENiOR-a 

     
  Ka më shumë se 100 OSHC shqiptare që punojnë 
në fushën e mjedisit, por pak prej tyre janë aktive 
gjatë gjithë vitit, me infrastrukturën dhe kapacitetet e 
nevojshme njerëzore për të shërbyer në komunitet 
dhe për të adresuar shqetësimet lokale e kombëtare 
mjedisore. Nëpërmjet mbështetjes së SIDA-s, REC 
Shqipëri do të synojë vendosjen e objektivave 
strategjike në këtë drejtim dhe rritjen e rolit dhe të 
veprimtarive të OSHC-ve. 
   Në këtë kuadër Ambasada Suedeze , Agjencia 
Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe Qendra 
REC kanë zhvilluar një takim ku paraqit programi i ri 
për mbeshtetjen që do t’i jepet shoqërisë civile për 

vitet 2012-2015 në fushën e mjedisit . Morën pjesë 
përfaqësues nga Ambasada dhe Agjencia Suedeze , 
përfaqësues të shoqërisë civile , të pushtetit vendor, 
donatoreve etj. 
    Z. M. Qirjo, Drejtor i REC Shqipëri bëri një 

prezantim të Programit SENiOR-A, duke u ndalur 
specifikisht te objektivat kryesore dhe rezultatet e 
pritshme te ketij programi. Ndërsa Znj. B. Olofsson 
si drejtuese e Programit për Zhvillim dhe 
Bashkëpunim spjegoi prioritetet e Agjencisë në 
ndihmesën për Shqipërinë dhe shoqërine civile në 
veçanti.  
   Në takim u kryen disa prezantime nga personalitete 
të fushës së mjedisit si z. Lirim Selfo, z. Xhemal 
Mato dhe përfaqësues të medias  si znj. Anila Basha 
që dhanë refleksionet e tyre mbi lëvizjen mjedisore 
dhe shoqërine civile gjatë këtyre viteve tranzicion 
dhe perspektivën që ka vendi ynë në këtë fushë . 
  Z. E. Cani ( REC) bëri dhe një përshkrim më të 

detajuar të programit ndërsa të pranishmit zhvilluan 
një sërë diskutimesh për të shprehur vlerësimin për 
programin si një  domosdoshmëri për fazën në të 
cilën ndodhet Shqipëria . 

   Instituti i Studimeve Mjedisore organizoi një 
konferencë ku prezantoi rezultatet e studimit pilot 
mbi potencialet e zhvillimit të energjisë së 
ripërtëritshme dhe të ekonomisë së gjelbër në qytetin 
e Kukësit. Relatorët Rodion Gjoka dhe Edvin Pacara, 
drejtor ekzekutiv i IEP-it njohën të pranishmit me 
këtë studim.  Sektorët ku u përqëndrua studimi ishin: 
energjia diellore, energjia e erës, riciklimi, 
kompostimi i mbeturinave organike, bujqësia urbane, 
termoizolimi i ndërtesave, grumbullimi i ujit të shiut 
dhe trajtimi ekologjik i ujërave të zeza. Studimi 
shikon energjinë e rinovueshme si një alternativë të 
mirë si ndaj burimeve fosile, të cilat së shpejti arrijnë 
pikun e prodhimit dhe do të vijnë duke u shtrenjtuar, 
ashtu edhe ndaj hidroenergjisë, prodhimi i së cilës 
për shkak të ndryshimeve klimatike do të jetë më i 
paparashikuar. 
   Kukësi ka ekspozim të mjaftueshëm ndaj diellit   
dhe erës për të përhapur të dy format përdorimit të 

energjisë. Studimi sugjeron grumbullimin e 
diferencuar të plehrave, riciklimin e atyre inorganike 
dhe kompostimin e plehrave organike. Plehrat 
organike sugjerohen të kompostohen nga bashkia dhe 
tu shiten firmave private ose të kompostohen pranë 
çdo pallati dhe të përdoren nga kopshtaria urbane. 
Studimi u thellua dhe në metoda të grumbullimit të 
shiut, si çatitë e gjelbërta dhe instalimet nëntokësore, 
metoda të cilat mund të lehtësojnë furnizimin 
problematik të Kukësit me ujë. Për trajtimin e 
ujërave të ndotur u sugjerua përdorimi i një metode 
më kosto të ulët si ai i ligatinave. Autorët e studimit 
mendojnë se edukimi mbi teknologjinë e gjelbër 
duhet të përfshihet në kurrikulën e universitetit të 
Kukësit. 
   Në përfundim të seminarit u shqyrtuan mundësitë e 
financimit të tranzicionit drejt një ekonomie të 
gjelbër si dhe u përmblodhën konkluzionet e 
studimit.  

PROJEKT  PER  ENERGJINE  E  GJELBER  NE  KUKES  



 PER MENAXHIMIN E INTEGRUAR TE   LUMENJVE TE  VENDIT  TONE                 

   Një ndër prioritetet e qeverisë është që të investojë në projekte 
energjitike për të plotësuar kërkesat në rritje për energji. Psh. në 
“Strategjinë Kombëtare Për Zhvillim dhe Integrim 2007-2013” 
përfshihet synimi i qeverisë që të rrisë kapacitetet e prodhimit vendas të 
energjisë me synim plotësimin e kërkesës agregate për energji, me një 
kosto sa më të ulët dhe me ndikim sa më minimal në mjedis. 
   Në prezantimin “Situata aktuale e HEC-eve të vegjël “ , specialisti  i 
projektit rajonal të GIZ për efiçencën energjitike, z. Aheron Himzo dha 
një tablo të gjendjes aktuale dhe asaj të pritshme të investimeve në 

hidrocentrale. Kështu, nga 7 hidrocentralet më të mëdhenj, në periudhën 
2005-2011 është prodhuar mesatarisht 4600 gwh energji elektrike çdo 
vit. Kurse hidrocentralet e vegjël dhe privatë kanë prodhuar energji 
elektrike në rritje gjatë viteve, ku në vitin 2011 prodhimi i 83 
hidrocentralëve të vegjël ka qenë 95 GWh. Ai theksoi se nga viti 2007 
deri 2011 janë paraqitur në ERE 230 projekt-propozime për ndërtim 
HEC-ësh. Ndërkohë janë dhënë kontrata koncesionare për 120 HEC-e, 

me një kapacitet total të projektuar prej 1740 mË. Në lumin Vjosë pritet 
të ndërtohen 9 hidrocentrale; gjithashtu do të ndërtohen hidrocentrale në 
lumin Devoll, Drin etj. 
   Prodhimi i energjisë nga hidrocentralet ka disa anë pozitive si 
pakësimi i emetimeve të gazrave serrë; i pluhurave; i substancave acide; 
raporti i lartë i vetëshlyerjes energjitike; rritja e pavarësisë energjitike. 1 
Gëh energji e prodhuar nga hidrocentralet shmang emetimin e 480 tonë 
CO2 në atmosferë. Por kjo strategji zhvillimi do të ketë efektet e veta 
negative në mjedis, të cilat megjithëse jo aq të theksuara sa në rastin e 
burimeve të tjera energjitike, kanë peshën e tyre dhe duhen marrë në 
konsiderate përpara vendimmarrjes për projekte të veçanta . Dhe 
ndikimi i hidrocentraleve në mjedis varet dhe nga teknologjia e 
përdorur , hidrocentrale me derivacion që ka dhe një ndikim më të 

vogël mjedisor dhe me digë që 
kanë një ndikim më të madh sepse 
përmbytje , shpyllëzime etj . Si 
masa që mund të merren kundër 
efekteve negative mjedisore z. 
Himzo përmendi krijimin e 
rrugëkalimeve për peshqit ; 
përdorimin e turbinave që nuk 
dëmtojnë peshqit; lënien e 

r r jedhave 
të posaçme 
për ruajtjen 
e biodiversitet it; teknika për 
pakësimin e zhurmave si dhe 
përdorimin e bioinxhinjerisë . 
   Z. Zamir Dedej i Institutit të 
Ruajtjes së Natyrës në Shqipëri , në 
paraqitjen e studimit “ Hidrocentralet 
në Shqipëri dhe risqet që sjellin ato 
në rrjetin hidrologjik kombëtar “ 
ngriti disa problematika si : rrjeti i 
shpërndarjes së energjisë elektrike ka 
shumë humbje dhe mund të jetë më 
efiçent të pakësojmë humbjet në 
rrjetin e shpërndarjes se sa të 
ndërtojmë HEC-e të reja ; niveli i 
vlerësimeve të ndikimit në mjedis 

dhe i vlerësimeve strategjike 
mjedisore është shpesh herë i 
ulët e jashtë standartit, megjithë 
kuadrin ligjor në fuqi ; ka një 
mungesë të theksuar të 
transparencës në proçesin e 
liçencimit e të ndërtimit të 

HEC-eve ; kapacitetet institucionale 
janë të pamjaftueshme për të  
përballuar sfidën e zgjerimit të madh 
të potencialit  hidroenergjit ik , 
ekspertizat e dikasterit kanë një rënie 
të nivelit të tyre dhe si në komunitetet 
dhe tek vendimmarrësit ka një po 

ashtu niveli të pamjaftueshëm të ndërgjegjësimit dhe informimit për 
qëndrueshmërinë e këtyre investimeve. Ai vuri në dukje , për shkak të 
investimeve të mëdha financiare në këtë fushë edhe mundësinë e 
fenomenit të shfaqjes së korrupsionit . 
    Z. Dedej u ndal gjithashtu në faktin se në krahasim me strategjitë që 
ndjekin shtetet e tjera të rajonit, vihet re që në kornizat tona 
institucionale mbizotërojnë shkolla të mendimit dhe projekte “të 
vjetra”. Preferohen projektet e mëdhaja , si më të lehta për tu 
menaxhuar . Ai e shikon si pozitiv faktin që ato projekte që do të 
kryhen me kredi nga institucione europiane në kuadrin e asocimit në BE 
sepse mund të jenë më të monitoruara dhe aty ndikimi i shoqatave 
mjedisore mund të jetë më i madh . Ai informoi për planet e WWF-së 
për të krijuar një grup ndërinstitucional rajonal ekspertësh të cilët do të 

studiojnë ndikimin e hidrocentraleve në mjedis por  
kërkoi edhe një aktivizim më të madh të shoqatave, si psh. të jenë pjesë 
aktive e vlerësimit të ndikimit në mjedis; të analizojnë planet e 
ndërtimit të hidrocentraleve; të shkëmbejnë aktivisht informacione dhe 
të rrisin kapacitetet.   
   Eksperti i pavarur Halit Kamberi në prezantimin e tij theksoi nevojën 
e një ristrukturimi të menaxhimi të integruar të ujërave sepse aktualisht 
ka 8 ministri dhe 10 ligje që merren me këtë problem , çka sjell 
paqartësi në përcaktimin e prioriteve , përgjegjësive , mbivendosje 
kompetencash dhe si përfundim menaxhim jo të mirë të ujërave . Ai 
theksoi se , megjithë investimet e konsiderueshme në sistemet e ujitjes 
dhe sistemet e ujësjellës-kanalizimeve në 20 vitet e fundit, menaxhimi i 
ujërave është jo optimal dhe nuk janë arritur rezultatet e dëshiruara.     
(vijon ne faqen 5 ) 
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                           Zoti Aheron Hizmo paraqet punimin “Situata aktuale e 

HEC-eve te vegjel “   

Prof. Sherif Lushaj gjate diskutimit ne takimin “Per menaxhimin e integruar 

te burimeve ujore  

Z. Halit Kamberi paraqet studimin “ Reforma institucionale në sektorin 

Kryeministri Berisha , gjatë inaugurimit të një hidrocentrali në Lukovë është shprehur se  që prej 
nismës së qeverisë në vitin 2007 për garën e koncesioneve për ndërtimin e hidrocentraleve  
janë firmosur me sektorin privat 104 kontrata për ndërtimin e 327 hidrocentraleve. Në total janë për 
t'u ndërtuar 443 hidrocentrale, të cilat së bashku do të japin mbi 20 miliardë kv/orë energji. Duke iu 
referuar këtyre shifrave, Kryeministri shprehu bindjen se kjo ecuri pozitive do ta bëjë Shqipërinë 
një vend eksportues të energjisë më të çmuar, energjisë së gjelbër në rajon.  Berisha ka theksuar  
se : “ Rezultatet e kësaj gare janë të jashtëzakonshme, janë të pakrahasueshme me asnjë vend 
tjetër. Janë në ndërtim e sipër, në fillim të punimeve, apo punime të avancuara, 100 të tjera. Në 
total, këto përbëjnë një investim prej 2.5 miliardë eurosh, përbëjnë një prodhim prej 1400 MW, 
kundrejt 1200 MW që është sot kapaciteti i instaluar i riprodhimit të energjisë në vend. Për 
kaskadën e Osumit  një kompani ka sjellë një ofertë për ndërtimin e një serie hidrocentralesh, me 
kapacitet 3 herë më të madhe se ajo që mendohet, rreth 150 MW. Së shpejti në treg do të jetë 
kaskada e Vjosës që pret për t'u ndërtuar .  Shqipëria ka potenciale të jashtëzakonshme turistike . 
Unë mbetem i bindjes dhe mendimit se, pasuria e të gjitha pasurive në këtë vend, pas njerëzve, 
qytetarëve të saj, janë ujërat e Shqipërisë, të cilat vërshojnë në të katër anët e saj, nën tokë e mbi 
tokë, ujëra të cilat u japin mundësi shqiptarëve, me një shfrytëzim racional, të shndërrohen në një 
superfuqi energjetike të energjisë së rinovueshme në rajon, ujëra të cilat u japin mundësi shqip-
tarëve të ndërtojnë sistemet vaditëse më moderne dhe më të mira, ujëra të cilat u japin mundësi 
shqiptarëve të eksportojnë sasi kolosale drejt zonave ku ujërat mungojnë, apo plotësohen duke 
shkripëzuar detin” . 

“KUR  PEMA  E  FUNDIT  DO  TE  PRITET , LUMI  I  FUNDIT  DO  TE  
HELMOHET , PESHKU  I  FUNDIT  DO  TE  PESHKOHET , DO  TE  
KUJTOHENI  SE  PARAJA  NUK  MUND  TE  HAHET “ . 

Thënë në fillim të shekullit të kaluar nga Këmbë Korbi , indian 
nga Tre Kombet e quajtura Këmbëzinjtë në SHBA e Kanada . 

A  DO  TE  MBETET  NDONJE  PERRUA  PA  HIDROCENTRAL  ?!  

NGA  DEKLARATAT  E  KRYEMINISTRIT BERISHA 
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(vijon nga faqja 4 )  
  Sipas tij duhet të ketë një strategji të re kombëtare për menaxhimin e 
integruar të pasurive ujore. Kjo duhet realizuar dhe në zbatim të 
angazhimeve të ndërmarra në kuadër të MSA. Synimi të jetë përafrimi i 
standardeve të menaxhimit të integruar të ujërave, përafrimi gradualisht 
i legjislacionit tonë me direktivat kuadër dhe standardet e Bashkimit 
Europian. 
 Z. Kamberi dha idenë se strategjia e re e menaxhimit të integruar të 
ujërave duhet të shoqërohet me reformë institucionale për një 

administrim të centralizuar të pasurive ujore që duhet të bazohet në 
ligjin për menaxhimin e integruar të ujërave, në një plan kombëtar për 
menaxhimin e ujit, si dhe në plane menaxhimi të baseneve 
ujëmbledhëse.  
   Këto do të mundësojnë që Shqipëria të përmbushë objektivat e 
Direktivës Kuadër të Ujit të BE-së  dhë Strategjisë Mesdhetare të Ujit 
që menaxhimi i integruar dhe reforma institucionale të sigurojnë 
ruajtjen, zhvillimin dhe shfrytëzimin racional të rezervave ujore; 
zhvillimin e qëndrueshëm social-ekonomik; ruajtjen e mjedisit. 
 Edhe në prezantimin e Shoqatës së Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit 
Natyror në Shqipëri (PPNEA), u theksua nevoja e një menaxhimi të 
integruar të ujërave, ku të ndërthuret nevoja e zhvillimit të ekonomisë 
dhe ajo e ruajtjes së mjedisit .  
  Sipas PPNEA situata është krejtësisht kaotike dhe ky kaos duhet 
rikonceptuar dhe orientuar drejt standarteve të shëndosha . Menaxhimi 
duhet kryer në nivel baseni ujëmbledhës dhe duhet të udhëhiqet nha 
maksimalizimi ekonomik dhe social i të përfitimeve nga lumenjtë pa 
pasoja në mjedis ose më një minimum pasojash të tilla . Dhe kjo përmes 
një procesi që do të nxisë zhvillimin e kordinuar dhe menaxhimin e të 
gjithë pellgut ujëmbledhës duke përfshirë natyrën dhe vetë përdoruesit e 
saj sepse kështu sigurohet zhvillimi i qëndrueshëm pa sakrifica të 
skajshme ekonomike dhe shoqërore . Pra, është e nevojshme që edhe 
shoqëria të bashkëpunojë si një e tërë menaxherë, palë të interesuara, 
shkencëtarë etj… 
Edhe nga pjesëmarrësit u diskutuan shqetësimet e tyre mbi pasojat 
negative që po pësojnë lumenjtë tanë . Nga disa prej tyre u ngrit 
problemi i mungesës së specialistëve dhe aksesit ndaj informacionit, që 
shoqatat të kenë mundësi të përcaktojnë me saktësi nivelin e ndikimit në 
mjedis të projekteve të reja. 

  Prof. Sherif Lushaj u ndal në pasojat e erozionit në lumenjtë duke 
dhënë shembullin e Vjosës ku në çdo metër linear të saj humbet 1.5 ton 
tokë çdo vit . Shtrati i këtij lumi , sidomos pas urës së Mifolit ka një 
nivel shumë të lartë gërryerje dhe në kilometrat e fundit para derdhjes 
në det , nga ndotja , është bërë i papërshtatshëm edhe për vaditje . 
  Ai ngriti dhe problemin e shkatërrimit në masë të veprave hidrike që 
kanë sjellë shpesh pasoja të mëdha në përmbytje , erozion etj..Po ashtu 
edhe faktin që , megjithëse merren vendime për menaxhimin e 
qëndrueshëm të lumenjve , ato nuk gjejnë zbatim duke sjellë pasoja , 
shpesh edhe të pariparueshme në pakësimin e biodiversitetit të 
lumenjve , të peshkut; erozionin , humbjen e tokave bregdetare për 
shkak të pakësimit të sjelljeve të lumenjve , humbjen e tokave bujqësore 
ndryshimet e peisazhit etj. 
  Eksperti Mehmet Metaj dha mendimin se duhet që shoqëria civile të 
bëjë një oponencë më të fortë ndaj vendimmarrësve duke angazhuar 
edhe grupe ekspertësh . Po ashtu dha mendimin për tu përqëndruar tek 
projektet energjetike në përgjithësi e në veçanti në lumin Vjosë , i cili 
është i vetmi lumë që nuk është prekure nga projektet e enrgjisë . Po 
ashtu theksoi edhe përpilimin e një strategjie të organizatave mjedisore 
për këtë qëllim . 
Znj. Entela Pinguli (Shoqata e Biologëve të Shqipërisë ) , pjesëmarrëse 
në projekt , u ndal tek roli i organizatave për ndërgjegjësimin e 
komunitetit dhe se integrimi duhet kuptuar edhe si integrim i tij . 
Kontratat për ndërtimin e hec-eve janë të sakta por nuk është kështu se 
si duhen monitoruar ato dhe çfarë roli ka e duhet të lozë pushteti vendor 
dhe organizatat e shoqërisë civile në këtë drejtim . “Këtu u fol më 
shumë nga ana teknike “ , tha ajo , “ po duhet të përqëbdrohemi më 
tepër në atë se çfarë mund të bëjmë ne për të ndikuar në 
ndërgjegjësimin e komunitetit por dhe tek biznesi . Duhet ta adresojmë 
edhe biznesin në pasojat mjedisore të këtyre investimeve “ . 
  Nga gjithë pjesëmarrsit u tha se shoqatat ambjentaliste nuk janë në 
dijeni të realizimit të ndonjë vlerësimi strategjik mjedisor për 
hidrocentralet e reja psh. në Drin , në Vjosë etj. Ky vlerësim do të duhej 
studionte situatën aktuale të ekosistemeve të lumenjve dhe përrenjve të  
vendit; të bënte një parashikim të pasojave të ndërtimit të HEC-eve mbi 
to dhe do të përvijëzonte masat për tu marrë për zbutjen sa më të madhe 
të efekteve të tyre negative. 
    Z. Skënder Hasa nga drejtoria e Ujërave në MMPAU , pasi vlerësoi 
qëllimin dhe arritjet e takimeve të tilla vuri në dukje punën që bëhet në 
drejtim të kuadrit ligjor për menaxhimin e burimeve ujore ku po bëhet 
dhe kligji i ri . Po ashtu po përpilohen dhe planet e menaxhimit të 
baseneve ujore ku , si dokument bazë parashikohet dhe mënyra e 
monitorimit të tyre . Ai tha se , në projektet e hec-eve mungojnë planet 
e menaxhimit që duhet të kërkojë studimet paraprake e që duhet të 
kushtëzojë sasinë ujit të përdorur , ujin e pijshëm , atë për vaditje etj..  
 Ai gjithashtu u shpreh se “babëzisë për të ndërtuar sa më shumë duhet 
t’i kundërvihen edhe shoqatat edhe ministria “ dhe se , ndërsa për 
lumenjtë e tjerë janë dhënë lejet për ndërtime hec-esh , për Vjosën ka 
ende kohë për të ndërhyrë . 
Në përfundim të takimit organizatat e Grupimit Ekolevizja dhe 
pjesemarresit e tjere ranë dakort ti drejtohen institucioneve të larta 
shtetërore me kërkesë për kryerjen e vlerësimit mjedisor të strategjisë 
energjitike të ndërtimit të HEC-eve, veçanërisht për HEC-et e 
planifikuara të ngrihen mbi Vjosë e në përgjithësi për menaxhimin e 
integruar të lumenjve e burimeve të tjera ujore të vendit tonë . 

    PER MENAXHIMIN E INTEGRUAR TE   
LUMENJVE TE  VENDIT  TONE 

Zoti Zamir Dedej gjate prezantimit te studimit  

“ Hidrocentralet në Shqipëri dhe risqet që sjellin 

ato në rrjetin hidrologjik kombëtar “  

   FSHATI “EKOTURIST” 
 NE PORTOPALERMO  

  Në kuadër të fushates së fundit të projektit “Shërbime të 

komunikimit të gjelber” nga Shoqata e biologëve të Shqipërisë e ECO 

Partners , mbështetur nga Delegacioni i BE-së , qendra e Tiranës, 

organizoi një tour studimor në fshatin ekoturistik “Agave” në Porto 

Palermo . Morën pjesë specialiste të Ministrisë së Mjedisit , 

përfaqësues të shoqatave të ndryshme mjedisore , pjesëmarrës në 

projekt etj…Touri u zhvillua me qëllim paraqitjen  praktike të 

përdorimit të energjisë së rinovueshme dhe zgjidhjeve që ajo ofron.  

Energjia ne fshatin turistik “Agave” 

SIPERMARRJA E PARE MJEDISORE 

MODEL NE SHQIPERI  

Nga Mehmet METAJ  
 Kur ne, një grup ekologësh dhe ambientalistësh, mbritëm te Fshati 
“Ekoturist” për një shëtitje studimi, organizuar nga projekti “Telefoni i 
gjelbër” u surprizuam dhe shpesh u shtangëm .   
  Gjithçka ekologjike, gjithçka miqësore me mjedisin, që nga shtëpitë 
prej druri,  ndriçimi elektrik që vinte nga dielli, ngrohja e ujit përsëri 
nga panelet diellore, frigoriferët që ushqeheshin nga energjia e erës e 
prodhuar nga një gjenerator eolik, ujët e dusheve dhe lavapjatave që 
ishin ndarë nga ujrat e WC-ve dhe derdheshin anash fshatit, në terrenin 
përreth, duke iu kthyer përseri bimëve dhe së fundi  ujët e shiut që 
nëpërmjet ulluqeve të çdo bungaloje, mblidhej në gjashtë depozita 100 
litërshe për t’u përdorur në sezonin e thatë. 
   Por jo vetëm kaq. Sa hynë në fshatin ekoturistik “Agave” ndjen 

aromen e sherebelit dhe sfakës të cilat lulëzojnë përreth rrugicave ashtu 
të egra si kanë qënë para instalimit të kabinave prej druri. Këto bimë 
autoktone jane ruajtur në  terrenin e tyre,  bile menaxhuesit e fshatit i 
kanë  shtuar ato. Gjelbërimi të shoqeron kudo, qiparizë tipikë të jugut, 
gjithmonë të gjelbër, agavia amerikane ( që gjendet vetëm në këtë zonë 
në Shqipëri ) tashmë mbulon tërë hapësirën e Porto Palermos dhe shumë 
lloje pyjore dhe frutore të tjera . Në mes të shkallëve të çudit një ulli i 
egër. Sipërmarresi i fshatit ekoturistik tregon se kjo bimë e egër është e 

rrallë dhe vetëm në këto anë mund ta gjesh : “Ajo shpërtheu nga nën 
toka aty ku  jetonte dhe doli mes gurëve të shkallës. Ne e ruajtëm , e 
ujitëm dhe krasitëm. Tani është bërë mbi dy  metra e lartë”.  
  Përveç gatimit me gaz në kuzhinë ofrohet dhe gatimi me energji 

diellore nëpërmjet një shfrytëzimit të energjisë diellore me një impiant 

të ndërtuar vetë që është dhe një risi e veçantë dhe demonstrim mjaft 

efikas i përdorimit të kësaj energjie dhe që ju tregua praktikisht edhe 

pjesëmarrësve . Fshati është zhvilluar si një model i trajtimit të buri-

meve natyrore dhe energjive përreth duke e bërë investimin në breg-

detin e Jonit jo vetem miqësor me mjedisin, por dhe me ekonomik 

Gjithashtu ai përbën një vlerë të shtuar edhe në aspektin kulturor të 

përvojës shqiptare. Fshati është i shëndetshëm, i rrethuar nga flora 

mesdhetare, shkurre , pemë dhe qetësi bregdetare. Të tilla sipërmar-

rje ,jo vetëm që lehtësojnë mjedisin tonë të rënduar dhe argëtojnë 

turistët vendas dhe të huaj që vijnë në këto anë , por janë dhe dallëndy-

shet e para të sipërmarrjeve ekologjike në Shqipëri dhe ndoshta dhe në 

rajon. 

 

Pjesemarresi ne viziten studimore 

Pamje nga fshati ekologjik “ AGAVE”  

Porto Palermo 
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  MALIQI  RIKTHEHET NE KENETE                                                                                
 300 ha tokë bujqësore në Fushën e Maliqit janë duke u rikthyer në kënetë si 
pasojë e mosfunksionimit të kanaleve kullues. Fermerët e zonës kanë ngritur 
shqetësimin që tokat e tyre gjatë disa viteve të fundit janë duke u përmbytur 
vazhdimisht dhe nuk kanë mundur të marrin prodhimet që mbjellin si pasojë e 

kalbëzimit nga lagështira e tepërt . Po ashtu nuk mund ta kultivojne tokën pasi 
ujrat që e kanë permbytur nuk kullojnë dhe fara ju shkon dëm .  
  Nga ana e specialisteve sqarohet se e gjithe kjo situate vjen si rrjedhoje e 
bashkimit te ujrave te lumenjve Dunavec dhe Devoll, te cilat si pasoje e 
mosfunksionimit te kanaleve kullues permbytin tokat bujqesore. 
   

  Çka mbetur nga mbjelljet e vjeshtës në Maliq 

ZONAT E MBROJTURA, PARQET KOMBËTARE DHE MENAXHMI BASHKËKOHOR I TYRE 

Nga: Mehmet METAJ, Albaforest 
   Tranzicioni që po kalon shoqëria shqiptare shfaqi 
simptomat e tij pothuajse në të gjitha sferat, si në atë 
politike, ekonomike, sociale, demografike, ashtu dhe 
kulturore, pa kursyer dhe sistemin e manaxhimit te 
burimeve natyrore dhe në veçanti të biodiversitetit 
dhe zonat turistike, me vlera të veçanta siç është dhe 
parku kombëtar dhe kompleksi ligatinor “Divjakë-
Karavasata”. Ruajtja e natyres dhe biodiversitetit 
përbjnë aktualisht sot një ndër problemet më të 
mëdha në bote. Është vlerësuar se rrjedha në këtë 
trend e kërcënimit të ekosistemeve natyrore do të 
paraqes rrezik për të ardhmen e njerëzimit dhe mund 
te sjell pasoja të rënda në natyrë. 

  Ruajtja e natyrës brenda sistemit të zonave të 
mbrojtura (ZM) është vlerësuar si nje instrument i 
rendësishëm për ruajtjen “in situ” të biodiversitetit 
dhe sot si një mundësi më shumë për zhvillimin e 
turizmit dhe punësim. Zgjerimi i rrjetit të zonave të 
mbrojtura është një nga objektivat më të trumbetuara 
në programet e planet e Qeverisë dhe të Ministrise së 
Mjedisit nga viti 2005. Në fakt ka nje rritje qe sot 
arrin rreth 15% të territorit të vendit duke llogaritur 
edhe parkun detar të Karaburunit.  
  Por nga ana tjetër kjo rritje me vendime pa vlerë të 
zonave të mbrojtura po shoqërohet me nje rritje të 
problemeve që lidhen me mungesen e planeve të 
manaxhimit për ZM-të ; me krijimin e funksionimin 
jo të duhur të administratave të ZM-ve , me 
mungesën e personelit dhe ngritjen e kapaciteteve të 
tyre; mungesen e mjeteve dhe burimeve financiare; 
zbatimin dhe promovimin e praktikave tradicionale 
të perdorimit e planifikimit të territorit, dhe të 
zhvillimit të ekoturizmit miqësor me mjedisin si dhe 
vlerësimin dhe ruajtjen joefikase të botës bimore e 
shtazore brenda dhe jashtë sistemit të zonave të 
mbrojtura. 
   Administratat e ZM-ve sot janë brenda struktures 
organizative të Drejtorisë së Shërbimit Pyjor në 
rrethe. Objekti i veprimtarisë së këtyre 
administratave janë kryesisht parqet kombëtare, 
rezervat natyrore të menaxhuara, peizazhi i mbrojtur 
si dhe pjesë të ekonomive pyjore, si dhe monumentet 
e natyrës, pavarsisht se ku ndodhen. Detyrat dhe 
pergjegjësit e punonjësve të administratës janë të 
percaktuara në Vendimin e KM “Për krijimin e 
administratave të zonave të mbrojtura” dhe në 
dispozitat e ligjit “Për zonat e mbrojtura”. Duhet të 
përmiresohet urgjentisht administrata , rritja e 
niveleve të personelit e punonjësve që do të merren 
me administrimin dhe menaxhimin e ZM-ve që nga 
niveli profesional me kualifikim universitar, të cilët, 
krahas punëve drejtuese e organizative, të ndjekin 
dhe mbikqyrin programet e zhvillimit e të  
menaxhimit. 
  Identifikimi i të mirave dhe shërbimeve te ZM-ve, 
shërbimet dhe matja e këtyre vlerave nuk është 
gjithmonë një proçes i drejtpërdrejtë. Të mirat dhe 
shërbimet përfshijne turizmin dhe rekreacionin, 
habitatet natyrore, llojet e florës dhe faunës së egër, 
burimet gjenetike, furnizimin me ujë, mbrojtjen nga 
katastrofat natyrore, mbrojtjen e nga erërat e 
erozioni, përmiresimi i klimes, sigurimi i oksigjenit 

dhe sekuestrimi i karbonit, etj. Shumë nga to nuk 
janë të tregtueshme dhe si rrjedhim nuk kanë një 
vlerë të qartë tregu. Vlerat e tyre është e nevojshme 
të maten dhe shprehen në vlera monetare aty ku është 
e mundur, në mënyrë që ato të vlerësohen me të 
njëjtën shkallë si dhe komponentet e tjerë të 
tregtueshëm. Instrumentat ekonomike e financiarë 
duhet të mbeten ndër paresorët për funksionimin e 
administratës dhe të menaxhimit të ZM-ve, ruajtjes 
së mjedisit dhe përdorimit të burimeve bionatyrore . 
Taksat e tarifat ,si për ndotjen e mjedisit, pastrimin e 
tabelat, për biznesin e te turizmin, hyrjet e vizitorëve,  
dhënies në përdorim apo me qera të sipërfaqeve 
pyjore, kullotave, tokave me bimësi pyjore, etj. 
zbatohen pjesërisht dhe në zonat e mbrojtura. Në 
gjendjen aktuale të ZM, të shërbimit pyjor dhe të 
administrimit të tyre vet-financimi do të jetë tepër i 
vështirë, pasi më parë duhen bërë përmirësime 
ligjore përfshi dhe ato në buxhetin e shtetit.  
 Nga pikpamja ligjore ligji i zonave të mbrojtura 
miratuar në 2002 ka ezauruar rolin e tij duke sjellë 
nevojën imediate për tu ribërë. Tre janë drejtimet 
kryesore ku duhet të mbështetet ligji i ri :   
1. Futja e koncepteve europiane në ZM-të (Natura 
2000 dhe Direktivat Europiane), ZM detare;  
2. Përcaktimi i qartë i zonimit, menaxhimit dhe 
aktiviteteve që nuk lejohen në këto zona ; 
3. Ndarja e administratës së zonave të mbrojtura nga 

personeli pyjor dhe bërja e tyre të pavaruara në 
menaxhimin e 
zonave duke krijuar 
b o r d e t  e 
m e n a x h i m i t 
ndërinstitucional. 
  K r i j i m i  d h e 
k o n s e r v i m i  i 
parqeve kombëtare 
dhe zonave të 
m b r o j t u r a  n ë 
p ë r g j i t h e s i 
ka  njëkohësisht 
q ë l l i m e  d h e 
objektiva ruajtjeje e 
zhvillimi si tw 
t r a s h ë g i m i s ë 
n a t y r o r e  d h e 

shumëllojshmërisë së specieve , ruajtjen e vlerave 
ekologjike e kulturore dhe zhvillimin e turizmit si 
dhe promovimin dhe zhvillimin e rolit estetik dhe 
ekonomiko-social të tyre. 
   Gjatë tranzicionit janë zaptuar rreth 50 mijë ha 
territore në bregdet dhe zona tw tjera me vlera 
natyrore duke shkatërruar me vandalizëm pyllëzimet 
e zonës bregdetare, rivierën e vendit dhe resortet 
turistike dhe duke rrezikuar në mënyrë të parikthye-
shme potencialet e zhvillimit të 
vendit, që nga Velipoja e Kune-
Vaini, Patoku e duke vazhduar nw 
Gjirin e Lalësit e Golem, Divjakë 
dhe deri në rivierën e Vlorë-
Sarandës, etj, fenomen ky që 
vazhdon ende, megjithë kuadrin 
ligjor të miratuar, konventat e 
ratifikuara nga vendi ynë dhe V. 
K.M-tw. Janë dëmtuar rëndë dhe 
janë në gjendje të shkatërruar 
zonat që janë biokoridore të 
rëndësisë ndërkombëtare si masivi 
Dajt-Bizë-Martanesh, tjetersuar 
PK-Lurë dhe u prenë shumica e 
kurorave te qyteteve. 
 Ne kemi sot të shpalluara (në 
letër!) si zona të mbrojtura dhe parqe kombëtare rreth 
375,000 ha , rreth 12.5 % e teritorit të vendit (15 PK-

re me sip.=188,945 ha)  dhe synojme që të shkojmë 
në rreth 15 % të 
teritorit , standard 
ky , që përkon me 
atë mesatare të 
v e n d e v e 
E v r o p i a n e .  
Shfarosjes së 
n a t yr ë s  d h e 
biodivesitetit dhe 
p y j e v e  n ë 
pergjithesi nuk i 
kan shpëtuar as 
parqet kombëtare 
të vendit  . 
Keqmenaxhimi 
dhe dëmtimi i 
e k o s i s t e m e v e 

përbërës të tyre, siç është rasti i shkatërrimit të PK-
Lurë , i cili sot s’është më “de facto” i tillë dhe kjo 
megjithëse ka një V.K.M. pwr ta shpalluar si “Zonw 
e rëndësisë së veçante” (v. 1996) dhe rivierës 
bregdetare . Ndikim ka edhe dhënia përmes V.K.M-
ve abuzive e lejeve të shfrytëzimit të pyjve në këto 
zona për inerte, gurore dhe furra gëlqereje dhe 
bizneze turistike të paligjshme si dhe dhe pakësim të 
sipërfaqeve të tyre; 

    Ndër masat që duhen marrë për përmirësimin e 
gjëndjes së ZM-ve , PK-re janë :  
-Zhvillimi i mëtejshëm i kuadrit ekzistues ligjor dhe 
amendimi i Ligjit Nr. 8906, datë 06. 06. 2002  i 
“Zonave të Mbrojtura” dhe shoqërimi i tij me akte 
nën- ligjore dhe rregullatore ;  
- Përmirësimi i administrimit dhe mbarështimit të 
qëndrueshëm i Zonave të Mbrojtura (ZM) dhe 
Parqeve Kombëtare (PK), të biodiversitetit dhe 
faunes së egër, në zbatim të Strategjive dhe Planeve 
të Veprimit të Biodiversitetit (SPVB) dhe Strategjisë 
së Sektorit të Pyjeve dhe Kullotave (SSPK) si dhe 
hartimi dhe zbatimi i Planeve të Menaxhimit (PM) të 
ZM dhe PK më prioritare. 
  - Ristrukturimi i rrjetit ekzistues të ZM të vendit 
dhe shtrirja e sipërfaqes së tyre totale në 15 % të 
teritorit të vendit (430.000 ha ose 30 % e fondit pyjor 
dhe kullosor), duke riformuluar dhe legalizuar 
statusin e tyre sipas Ligjit të ZM, nr. 8906, dhe 
kritereve ndërkombetare të njohura të IUCN-se 
(Unionit Ndërkombëtar për Mbrojtjen e Natyrës) si 
dhe  Konventave Ndërkombetare të ratifikuara nga 
vendi ynë, si dhe studimi dhe hartografimi i 
habitateve kryesore të vendit dhe database-t 
përkatëse. 
  -Ngritja e strukturave dhe kapaciteteve menaxhues 
decentralizimi i politikave menaxhuese dhe 
administruese të ZM dhe PK;   
  - Promovimi i vlerave natyrore dhe te zhvillimit te 
turizmit dhe vënia e tyre në shërbim të komunitetit 
por pa cënuar kriteret e ruajtes së vlerave të 
biodivestistetit, peisazhit dhe ato ekologjike;   
  -Krijimi i administratës menaxhuese të parqeve 
kombëtare (sipas nenit 23 te Ligjit te ZM) dhe 
administrimi i pamvarur i parqeve-siç është rasti i 
PK-Butrint dhe Prespë;  
  -Trainimi i administrates për menaxhimin e parqeve 
kombëtare;  
  -Hartimi dhe apdeitimi i Planeve të Menaxhimit të 
PK-re dhe ZM-ra;  
  - Krijimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së PK-
re;  
  - Kontrolli i biznesve dhe zaptimit të teritoreve të 
tyre nga ndërtimeve ilegale ;  
  - Riinventarizimi i biodiversitetit dhe marrja e 
masave rehabilituese dhe konservuese;  
  - Zhvillimi planeve të ruajtjes, rehabilitimit dhe 
zhvillimit të tyre me pjesmarrjen e komuniteteve në 
juridiksion dhe rreth tyre;  
  - Mbeshtetja financiare dhe logjistike;  
  - Kryerja e studimeve dhe e monitorimit te gjendjes 
se zonave te mbrojtura dhe parqeve kombëtare;  
  - Forcimi i bashkëveprimit dhe  nxitja e OJQ-ve dhe 
komunitetit lokal për administrim dhe menaxhim të 
përbashkët të zonave të mbrojtura ;  
  - Mbështetje e institucioneve kërkimore-shkencore 
për këto zona. 

   Në zbatim të programit të qeverisë për bujqësinë , Agjencia 

për Zhvillim Bujqësor dhe Rural për vitin 2012 ka filluar të 

mbështesë fermerët sipas disa skemave financiare . Këtu 

përfshihen prodhimi i ullinjve , arrës e lajthisë , shegës e dhe 

rrushit , mollës, dardhës, kumbullës , qershive, pjeshkës , ftoit 

e deri tek agrumet , kivi dhe luleshtrydhja . Të bie në sy se 

mbështetja jepet për format intensive të kultivimit dhe për 

format tradicionale. 

  Sigurisht është për tu lavdëruar si një përparim i dukshëm 

në rritjen e ekonomisë rurale që do të sjellë , me prodhimin e 

pritshëm , rritjen e përfitimeve social-ekonomike për zonat në 

fjalë e po ashtu për gjithë vendin . Një kohësisht do të 

shkëputemi nga importi i prodhimeve të tilla gjë që do të 

kursejë dhe valutën tonë . 

   Por mendojmë se kanë dalë dy probleme . I pari është vënë 

re që pa filluar zbatimi i kësaj skeme dhe që ka të bëjë me 

ruajtjen apo dhe zhvillimin e pyjeve jo frutorë . Për shumë vite 

kemi prerë e shkatërruar sipërfaqe të mëdha të tyre , diku 

edhe me leje por më shumë pa leje . Rezultatet rashmë i kemi 

parë , ku dhe në administrimin nga komunat , në shumë 

raste , ishin këto vetë e titullarët e tyre që shfrytëzuan 

pothuajse pa kriter në emër të përfitimeve ekonomike nga 

popullsia e zonave . Shembulli i pyjeve në disa komuna të 

Ersekës e gjetkë e tregoi këtë .  

   Tashti , po nën administrimin e komunave , kanë filluar të 

priten këto pyje me qëllim mbjelljen e pemëve frutore sipas 

skemës së re dhe politikës për shndrrimin e Shqipërisë në 

prodhues të madh të frutave , sidomos të arrorëve e ullishteve . 

Çdo të bëhet me pyjet që kanë “fatin e keq” të mos jenë 

frutorë ? Do t’i presim për t’i zëvëndësuar me lajthi e ullinj 

apo do të shfrytëzojmë sipërfaqe të tjera ku nuk ka pyje ? 

Fillimi tregon se po ju biem në qafë pyjeve që , veç përfitimit 

të investimeve për mbjelljet e pemëve frutore japin dhe 

përfitimin tjetër të menjëhershën të shfrytëzimit të lëndës së 

parë . 

  Problemi i dytë lind nga një treguesët financiarë të 

mbështetjes qeveritare për fermerët . Në shumë raste , kjo 

mbështetje financiare , është më e madhe për format intensive 

të kultivimit dhe më e vogël për format tradicionale . Kjo do të 

thotë se mbështetet më tepër bujqësia intensive që kërkon dhe 

bëhet me ndikimin plehrave kimikë , pesticide e ndofta edhe 

me ndryshime gjenetike . Por , në këtë mënyrë do të lihen pas 

dorë mënyrat e kultivimit   tradicionale të cilat të çojnë tek 

rikthimi në atë që sot quhet bioprodhimtari , e kërkuar 

përherë e më shumë sot në botë . Kjo , jo vetëm për cilësinë e 

lartë të prodhimeve por dhe çmimit më të lartë të tyre në 

tregun botëror që është dhe një përfitim më tepër . Dhe e 

gjithë kjo do të bëhet sepse fermerët do të udhëhiqen nga 

mbështetja më e madhe financiare , prodhimit më të madh dhe 

kohës më të vogël të arritjes së rezultateve , domethënë 

shlyerjen e kredisë .Dhe kjo në kohën kur po kërkohet që e 

gjithë ekonomia të bëhet e qëndrueshme .  

  Këto subvencione janë pa dyshim të mirëpritura dhe 

shpresojmë se qeveria i ka marrë parasysh pasoja të tilla si ato 

që ngritëm më lart . Sepse , si të gjithë , edhe ne duhet të 

zgjedhim rrugën e duhur të zhvillimit. Le ta nisim atje ku 

duhet .  

A. DALIPI   

 

A  DO  T’I  PRESIM  PYJET  PER  FRUTORET ?  

LURA  SOT 

Qeveria ka miratuar dy ligje të rëndësishme që kanë të bëjnë me tokat, pyjet dhe 
kullotat në Shqipëri, të cilave mund t’i ndryshojë destinacioni me vendim të 

ministrit apo të Këshillit të Ministrave në rastet kur mbi to parashikohen të bëhen 
investime për zgjerim të qendrave të banuara apo edhe kur kërkohet të zhvillohen 

aktivitet privat, siç është mbjellja me arrorëve.  
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   Nga Agim DALIPI 
   Hidrocentralet janë quajtur tradicionalisht 
miqësorw ndaj mjedisit . kjo sepse përbëjnë  një 
burim të pastër dhe të ripërtëritshëm të energjisë . Të 
rinovueshme , sepse si term i referohet ciklit 
hidrologjik , pra uji nuk harxhohet por qarkullon e 
kthehet përsëri në lumenjtë tanë . Në projektet 
hidroelektrike ky ujë është përdorur si lëndë djegëse 
për të gjeneruar energji elektrike. Po ashtu edhe 
sepse hidrocentralet nuk ndotin ajrin , të kontribuojnë 
në shiun acid apo dëmtimin e shtresë së ozonit për 
shkak të emetimeve të dioksidit të karbonit që 
lëshojnë termocentralet më lëndë djegëse fosile por 
dhe mbetjët toksike e radioaktive që duhen trajtuar 
me kosto të larta nga centralet me energji 
bërthamore .  
   Por ndërsa ka shumë përfitime për përdorimin e 
hidrocentraleve si një burim të ripërtëritshëm të 
energjisë elektrike , ka jo pak edhe ndikime 
mjedisore. Këto ndikime në përgjithësi kanë të bëjnë 

me mënyrën se si një projekt hidroelektrike ndikon 
në ekosistemin e një lumi dhe habitateve të tij dhe të 
kuptuarit e këtyre çështjeve është me rëndësi jetike. 
   Eshtë e vërtetë se impakti mjedisor i 
hidrocentraleve duhet bërë apriori e për të gjithë 
sepse nuk ka dy projekte që të jenë saktësisht të 
ngjashme . Ai duhet bërë për secilin e prandaj , me 
ligj , kërkohet edhe vlerësimi i ndikimit të tyre në 
mjedis .  
Dhe këtu nuk duhet parë vetëm fakti se prodhojmë 
energji të pastër e jemi në rregull . Vërtet jemi në 
rregull por vetëm me ndotjen . Janë plot pasoja të 
tjera që ndikojnë . E këtu , me pak vëmendje , 
shohim se ka jo pak dëmtime të mjedisit që nga  
zënia e hapësirave të mëdha kullotash , pyjesh apo 
dhe toka buke e deri te ndikimi në faunën e florën e 
zonave të zëna nga digat e rezervuarët . 
  Po cilat janë ndikimet kryesore të tyre ? 
NDRYSHIMET  NE  EKOSISTEM  
  Ndikimet specifike të ekosistemit shkaktuar nga 
ndërtimi i hidrocentraleve , në një masë të madhe 
varet nga : 1) shkalla e madhësisë dhe rrjedhës së 
lumit ku është ndërtuar ;   
2) kushtet klimatike dhe të habitatit që ekzistojnë 
deri në ndërtimin e tij ;  
3) nga lloji , madhësia , projekti dhe mënyra e 
zbatimit të tij dhe 4) nëse efektet ndikuese që mund 
të ndodhin nëse HEC-i është vendosur në rrjedhën e 
sipërme apo të poshtme të projekteve t tjera. 
REZERVUARET  DHE  STRATIFIKIMI  
( SHTRESEZIMI ) 
  Rezervuarë apo liqenet siç i quajmë shpesh , janë 

krijuar për magazinimin e sasive të mëdha të ujit . 
Këto ndryshojnë edhe shpejtësinë e rrjedhës 
( ngadalësojnë ndjeshëm apo , si në rastin e 
përmbytjeve të Shkodrës , shtojnë sasinë e ujit në 
rrjedhë ) . Por e rëndësishme është edhe ndryshimet 
që sjellin në temperaturat . Temperaturat e sipërfaqes 
kanë tendencë të bëhen më të ngrohta dhe i ftohti 
shtohet sa më poshtë që shkon niveli i ujit . Kjo 
përfton një fenomen të quajtur “layering ose 
shtresëzim . ky ndryshim i temperaturave sjell një 
tjetër efekt të ekosistemit duke reduktuar nivelin e 
oksigjenit , duke varfëruar thellësitë dhe duke prishur 
ekuilibrat jetësorë të habitatit . 
MBISATURIMI  
  Mbisaturimi ndodh kur ajri bllokohet në ujë për 
shkak të moslëvizjes nga pengesa e digës duke 
krijuar turbullira . Për shkak se ajri është i përbërë 
nga 78% azot , niveli i azotit të tretur në ujë mund të 
rritet në mënyrë dramatike . Për peshqit dhe speciee e 
tjera, uji i supersaturuar mund të hyjë në indet e tyre 

duke ulur tensionin dhe ky efekt 
shkakton lëndime dhe ngordhjen e 
peshkut. 
NDRYSHIMI I NIVELIT TE UJRAVE  
   Ndërtimi i një hidrocentrali mund të 
ngrejë nivelin e ujit me diga nga pak 
deri në  qindra metra . kjo krijon një 
përmbytje të krejt zonës së rezervuarit 
dhe sjell ndryshime të thella të kushteve 
të habitatit .  Si rrjedhojë shfaqet një 
ekuilibër i ri i ekosistemit , krejt 
ndryshe nga i mëparëshmi . Ky 
ndryshim i dinamikës ndikon tek speciet 
tradicionale që kanë patur foletë , janë 
rritur e ushqyer tradicionalisht në këto 
zona por mund të sjellë dhe specie 
invazive që do të dëmtojnë habitatin dhe 
speciet vendase .  
 SEDIMENTIMI  
  Sedimentet janë materiale organike 

dhe inorganike që mblidhen në ujë për shkak sepse 

diga nuk i lejon të vazhdojnë me rrjedhën . Këto vinë 
nga erozioni , nga veprimtaria e njeriut dhe mund të 
ndryshojnë në bazë të kushteve natyrore të 
veçanta të lumit dhe të degëve të tij në rrjedhën 
esipërme. 
    Ky fenomen mund të prekë ekosistemin në 
dy mënyra. Së pari , kushtet jetësore të habitatit 
ndryshojnë duke ulur sasinë e  ushqyesve të 
rëndësishme organikë për speciet që rrojnë atje 
gje që sjell ose largimin e tyre ose aq më keq 
ngordhjen e tyre . Së dyti, këto sedimente 
brenda digës sjellin një efekt të quajtur 
"mbingarkimin me lëndë ushqyese" , shtimin e 
gjallesave dhe shkakton varfërimin me oksigjen 
të ujit .  
   Por sedimentimi shkakton dhe varfërimin e 
tokave poshtë digës , sidomos të tokave afër 
deltave të lumejve duke mos sjellë më efektin 
që agronomët e quajnë “mbathje” të tokës . Si 
shembëll për këtë merren tokat buzë Nilit pas 
ndërimit të digës së Asuanit që solli ulje të 
prdhimit bujqësor .  
 EROZIONI  
Ndryshimi në nivelet e ujit dhe mungesa e bimësise 
të rrymës (streamside)  mund të çojë në rritjen e 
erozionit . Kjo mund të rezultojë në ndryshime të 
mëtejshme në zonën e hidrocentralit apo rreth saj si 
dhe në speciet të cilat mbështesin jetesën aty . Kjo 
rrit edhe sasinë e sedimentimit pas një dige . 
NDRYSHIMI  I  HABITATIT  UJOR  DHE  JETES  
NATYRORE 
   Ndryshimet që ndodhin ndaj ekosistemeve 
ndryshojnë shumë nga projekti në projekt, në mënyrë 
që të bëjë ndryshime në vendbanim por në të gjitha 
ato habitati do të ketë ndikime rrënjësore . Prandaj 
dhe në vlerësimin e ndikimit në mjedis (VNM) 
kërkohet një pjesëmarrje e gjerë e ekspertëve të 
fushave dhe sa më tepër burime të mundshme të 
informacionit që nga gjeologët e hdroteknikët e deri 
te grupet lokale mjedisore . Puna e tyre duhet të ketë 
parasysh se në zonë do të krijohet një model i ri i 

aktivitetit biologjik , një ekuilibër i ri dhe me këtë 
ekuilibër të ri do të vinë dhe ndryshime në bimët , 

peshqit e kafshët e egra që kanë populluar e do të 
popullojnë zonën . Po ashtu ndryshime do të ketë dhe 
në bimësinë mikro e makroskopike që ndikon në 
sigurimin e kushteve të jetesës për kafshët e , zogjtë 
e peshqit . 
   Vegjetacioni në tokë e në ujë do të ndryshojë dhe 
mund të mos të sigurojë kushtet jetësore për shpendët 
e gjitarët e vegjël e të mëdhej . Liqenet , me 
përmbytjet që sjellin shkatërrojnë foletë dhe burimet 
ushqimore që do të jenë përkohësisht ose 
përgjithmonë të humbura . Kafshët janë të detyruara 
të shkojnë në vende më të larta apo zona të tjera ku 
kushtet e habitatit mund të jenë më pak të 
përshtatshme, grabitqarët më të shumtë ose ta gjejnë 
territorin e ri tashmë të pushtuar. 
   Por këtu duhet të mbahet në vëmendje ajo që , me 
kalimin e kohës do të kuptohet edhe se cilat specie të 
vazhdojnë të qëndrojnë në kushtet e reja e cilat jo . 
Bazuar në ciklin e tyre të jetës , por dhe të migrimit , 
do të ketë ndryshime edhe në specie të reja që mund 
të afrohen duke u bërë shpesh edhe kërcënim për ato 
që kanë jetuar tradicionalisht . Kjo kërkon që 
vëzhgimet dhe minitorimi i ekosistemeve të vazhdojë 
përherë .  
   Ne , si vend , mburremi për burimet ujore . Vitet e 
fundit , ca nga nevoja për energji e dhe ca nga 
dëshira e shtetarëve për tu bërë “superfuqi 
energjetike “ kemi patur një strategji , nëse është e 
tillë që na ka çuar nga termocentralet me naftë e 
qymyr ( në Vlorë u ndertua e në Porto Romano siç 
duket ka mbetur rrugës ) ; në energjinë e erës që do 
ta “mbillte “ parkun e mbrojtur të Karaburunit me 
impiante gjigantë eolikë ; në energjinë bërthamore që 
u përfol se do të ngrihej në Shkodër dhe e zbuluan 
fqinjët e Malit të Zi ; pas konferencës së 
Kopenhagenit kaluam tek “energjia e gjelbër “ duke 
dhënë me koncesion qinra projekte për 
hidrocentrale , por që dhe ato kanë thembrën e tyre të 
Akilit në mjedis e që kërkon të mendohemi mirë . 
Sepse kemi lumenjtë si një dhuratë nga natyra qe 
duam ti mbushim me hidrocentrale që , veç përfitimit 
të energjisë do të sjellin edhe humbje të bukurisë 
natyrore , të biodiversitetit , vlerave kulturore dhe që 
edhe ato kanë koston e tyre ekonomike e financiare 
që do ti ndjejmë ne por më tepër brezat që vijnë .  
  Prandaj duhet te kryhen me seriozitet e aftesi 
profesionale edhe e Vleresimet Strategjike sepse  
kemi parë të ndryshojnë shpesh vitet e fundit , edhe 
per hidrocentralet . Sepse ndikimi qe do te pritet nuk 
është i pakët .  

 HIDROCENTRALET  DHE  NDIKIMI  I  TYRE  NE  MJEDIS HIDROCENTRALET  DHE  NDIKIMI  I  TYRE  NE  MJEDIS HIDROCENTRALET  DHE  NDIKIMI  I  TYRE  NE  MJEDIS HIDROCENTRALET  DHE  NDIKIMI  I  TYRE  NE  MJEDIS     

NGA ANEKSI I III-te I AGJENSISE NDERKOMBETARE TE 

HIDRO ENERGJISE  

  Hidrocentralet dhe mjedisi janë identifikuar si sfidat 
më të rëndësishme të sektorit hidroenergjetik dhe 
rekomandimet për to mbulojnë pesë fusha . Këto 
rekomandime, të shoqëruara me kriteret e udhëzimet 
përkatëse mbulojnë një gamë shumë të gjerë për të 
përgatitur planifikuesit dhe operatorët e 
hidrocentraleve dhe operatorët lidhur me ndikimet 
mjedisore e sociale që duhen shmanget ose zbutur .  
    Pesë rekomandimet e Agjensisë Ndërkombëtare të 
Hidroenergjisë janë  
 § Kornizat politike që 
duhet të marrin parasysh 
qeveritë në përcaktimin e 
politikës kombëtare duke 
marrë parasysh të gjithë 
opsionet .  
§ Vendimmarrja : Krijimi i 
kushteve të barabarta , të 
besueshme dhe efektive 
për rregullat e vlerësimit 
mjedisor .  
§ Krahasimi i projekteve 
ku përzgjidhen alternativat 
për projektet .   
§ Përmirësimi i 
administrimit mjedisor të 

hidrocentraleve me sigurimin e duhur social 
dhe praktikave të menaxhimit të mjedisit .  
§ Ndarja e përfitimeve me komunitetet lokale ku 
pronarët duhet të bëjnë sigurimin e transfertave të 
barabarta gjatë gjithë jetës së projektit .  
  Një hidrocentral duhet të ndërtohet dhe të operojë 
bazuar në praktikat më të mira mjedisore dhe 
menaxhimit social ku të përfshihet bashkëveprimin 
me palët e interesuara gjatë gjithë kohës .  

gamën e plotë të çështjeve . 
Këtu hujnë kujdesi për 
shëndetin e njerëzve dhe 
çështjet e sigurisë , duke 
përfshirë ndikimet në 
cilësinë e ujit ; regjimet e 
rrjedhjes dhe rregullat që 
duhet të njohin e zbatojnë të 
gjithë përdoruesit ujit ; 
lejimi i kalimit të peshqve 
për speciet shtegtare ; 
veprimtaritë ndërtuese ; 
sedimentimin në rezervuarët 
dhe mbetjet në to si dhe 
monitorimin e vazhdueshëm 
mjedisor , efektivitetin e tij 
dhe masat zbutëse.  

JO VETEM PER KURIOZITET  
BIME MIKROSKOPIKE ZBULOHEN NE ARKTIK                                PESHK ROBOT PER MONITORIMIN E UJRAVE                                             LUMENJTË ME TE SHKURTER NE BOTE 

   Ag je ns i a  ha p ë s ino r e 
amrikane , NASA , ka 
njoftuar se ka zbuluar në 
Arktik , një sipërfaqe të 
mbushur me jetë detare 
mikroskopike bimore , më e 
pasur se çdo oqean tjetër në 
Tokë .  
  Zbulimi është kryer në ujërat 
rreth Alaskës veriperëndimore 
me përdorimin e teknologjisë 
optike. Kjo do të ndihmojë 
studiuesit për të kuptuar më 
mirë jetën në ujrat e Arktikut . 

Nga shkencëtarët evropianë për të 
përmirësuar monitorimin e ndotjes në 
ujrat detare kanë ndërtuar një peshk të 
robotizuar i projektuar për të notuar si 
peshk i vërtetë dhe pajisur me sensorë 
për të mon itoruar ndotësit nga anijet 
apo tubacionet nënujore por që 
ndihmon edhe për kërkimin dhe 
shpëtimin në det .  Koha që i duhet për 
të përcaktuar ndotësit  dhe t i 
transmetojë në stacionet në tokë është 
reduktuar nga një javë në disa 
sekonda . Roboti ka aftësinë që pas 
monitorimit të hapësirës detare të 
“kthehet “ vetë në stacionin e nisjes . 

Lumi Aril, që derdhet në liqenin e Gardës , pranë Veronës në Itali , 

është një nga lumenjtë më të shurtër në botë . Nga burimi deri në 

grykëderdhje është i gjatë 175 metra . Është një lumë me rrjedhje 

konstante në gjithë 

vitin . Ndërsa më të 

shkurtërit në botë janë  

Roe River, lumë në 

Montana ( SHBA ) i 

gjtaë 61 metra dhe lumi  

Reprua që rrjedh në 

Gjeorgji e derdhet në 

Detin e Zi që ka një 

gjatësi vetëm 18 metra. 
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EKONOMIA E GJELBER – 20 MILIONE VENDE  
PUNE DERI NE 2020  

BIODIVERSITETI  VUAN  MUNGESEN  E  VLERESIMIT  DHE  AKSIONIT  POLITIK   BIODIVERSITETI  VUAN  MUNGESEN  E  VLERESIMIT  DHE  AKSIONIT  POLITIK   BIODIVERSITETI  VUAN  MUNGESEN  E  VLERESIMIT  DHE  AKSIONIT  POLITIK   BIODIVERSITETI  VUAN  MUNGESEN  E  VLERESIMIT  DHE  AKSIONIT  POLITIK    
Në studimin e fundit , “Bota në vitin 2012: Drejt 
Zhvillimit të Qëndrueshëm”, Instituti Worldwatch, 
ngre përsëri nevojen e marrjes së masave për për 
rreziqet ndaj biodiversitetit dhe për mënyrat e luftës 
ndaj shpërdorimit dhe degradimit të ekosistemeve 
dhe shërbimeve që sjellin ato . Këto përpjekje janë 
urgjente , theksohet aty , sepse numri i bimëve dhe i 
kafshëve të rrezikuara për zhdukje vazhdon të rritet 
me të njëjtat ritme, megjithë ndërgjegjësimin më të 
madh të publikut e vendimmarrësve për rëndësinë e 
biodiversitetit. 
   Shpejtësia aktuale e zhdukjes së specieve është 
1000 herë më e lartë se shpejtësia historike e zhduk-
jes. Kjo nuk ka ndodhur që pas zhdukjes së dino-
zaurëve 65 milion vjet më parë. Instituti , në raportin 
e tij , informon se në periudhën 1980-2008, çdo vit 
mesatarisht 52 specie lëvizën një kategori më afër 
zhdukjes në Listën e Kuqe të Specieve të Rrezikuara 
të Unionit Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës 
dhe , ç’është më e keqja , kjo nuk ka asnjë shenjë 

ngadalësimi.  
   Megjithëse zhdukje në masë kanë 
ndodhur në Tokë gjatë gjithë kohërave 
gjeologjike, pakësimi aktual i biodiver-
sitetit është i pari që ndodh për shkak të 
një specieje të vetme: njeriut. Shkaqet 
kryesore që pothuajse të gjitha shkakto-
hen nga njeriu dhe po shkaktojnë humbjen 
e biodiversitetit janë : ndryshimi i habitat-
eve, shfrytëzimi pa kriter, ndotja, speciet 
invazive dhe ndryshimet klimatike. 
   Praktikat aktuale nënvleftësojnë brezat e 
ardhshëm kur ekosistemeve u japin 
pothuajse vlerën zero . Ky nënvleftësim 
është shpesh pasojë e mosnjohjes të 
përfitimeve që ka njeriu nga ekosistemet e 
shëndosha. Kështu, individët marrin 
vendime nisur nga përfitime afatshkurtra 
financiare, psh. kur presin pyjet, në vend 
që të konsiderojnë përfitimet e paduk-

shme nga pyjet, si psh. përthithjen e karbonit nga 
ajri, mbrojtjen nga përmbytjet, dhe funksioni si 
habitat për insektet pjalmuese.  
   Për të luftuar humbjen e kapitalit ekologjik të 
Tokës, shkencëtarët po përpiqen të monetarizojnë 
vlerën e burimeve natyrore me shpresën se një 
vlerësim ekonomik i shërbimeve të ekosistemeve 
mund të lehtësojë menaxhimin më të mirë të mjedisit 
por përcaktimi i rregullave të sakta, të thjeshta dhe të 
pranuara gjerësisht, për llogaritjen e vlerave të 
ekosistemeve, po përparon ngadalë .  
   Si përfundim vlerësimi i saktë i shërbimeve të 
ekosistemeve është jetik për të rritur ndërgjegjësimin 
dhe kërkesën e llogarisë mbi pasojat ekologjike të 
veprimeve tona në mjedis dhe duke monetarizuar dhe 
llogaritur shërbimet e ekosistemeve politikbërësit 
mund të çmojnë dhe , sidomos , të përmirësojnë 
pasojat ekologjike të politikave të tyre.  
A.D. 

   
Ekonomia e gjelbër mund të krijojë 20 milionë vende 
të reja pune deri në vitin 2020. Këtë ka deklaruar 
Komisioneri Evropian për Klimën ,Connie 
Hedegaard, duke shtuar se vetëm në efikasitetin e 
energjisë mund të rriten edhe 2 milionë vende të reja 
pune.    Rreth 560 mijë vende të tilla (deri në vitin 
2025 ) mund të vijnë nga veprimtaritë e riciklimit të 
lëndëve të para të përpunuara , ndërsa 2.8 milion 
njerëz mund të punojnë në fushën e energjisë së 
rinovueshme deri në fund të kësaj dekade.  
  Që ky punësim të ndodhë është e nevojshme për 
vendet anëtare të BE-së të miratojnë një plan të ri në 

reduktimin e emetimeve të propozuara nga 
Komisioni Evropian, i cili parashikon një sërë 
masash për të promovuar ekonominë e qëndrueshme. 
   Komisioneri i BE-së thotë se , nëse Evropa nuk do 
të shtojë përpjekjet e saj në ekonominë e gjelbër , do 
të rrezikohet humbja e mundësive për punësim në një 
sektor shumë të kualifikuar që do të ndikojë në uljen 
e papunësisë dhe zhvillimin e një ekonomie të 
qëndrueshme nga pikëpamja mjedisore . Sipas tij , 
për tu bërë efektive kjo nismë duhet që vendet e BE-
së duhet të angazhohen për të financuar investime me 
të paktën 2 për qind të PBB-së gjatë 5 viteve.  

  KOLAPSI MJEDISOR U PARATHA 40 VJET ME PARE  

Si mund të vazhdojë ekonomia kapitaliste pa naftë , 
pa burime mjedisore dhe pa mundësinë që toka të 
rigjenerohet ? Këto janë pyetje që sot janë në rend të 
ditës por që janë ngritur që 40 vjet më parë në një 
studim të institutit Mit në Boston (SHBA) .  
 “The Limit Of Growth” është një studim i publikuar 
që në 1972 dhe për një farë kohe edhe i kritikuar si 
“obstruksionist” ndaj biznesit . Por sot po i njihet 
vërtetësia që modeli i sotëm i zhvillimit është çdo gjë 
por jo i qëndrueshëm nga pikëpamja mjedisore . libri 
që është ribotuar kohët e fundit demostronte që 
atherë se shfrytëzimi i tejskajshëm i  mjedisit dhe 
konsumizmi i pa mëshirë nuk mund të kishin jetë të 
gjatë . Nëpërmjet analizës së disponushmërisë së 
naftës , të ushqimit dhe  rritjes demografike , 
hartuesit u munduan të jepnin një skenar të kolapsit 
mjedisor botëror të vitit 2100. Por sot shumë kush 
nga studjuesit e bie këtë datë në vitin 2030 sepse 
burimet nuk do të mund të përballojnë konsumin dhe 
ndotja e ngrohja globale kanë bërë që tashti të 
reduktohen edhe sot kulturat bujqësore .  
  Sigurisht që egzistojnë burimet për të evituar një 

krizë të naftës por kjo kërkon që të merret parasysh 
që sot për kalimin gradual të ekonomisë në atë të 
qëndrueshme , me një ndërgjegje të re dhe edukimin 
e njerëzve në uljen e normave te konsumizmit .  

Avioni zviceran “Solar 
Impulse “ që furnizohet me 
energji diellore kreu me 
sukses fluturimin e parë 
ndërkontinental . I drejtuar 
nga B. Pikard , fluturoi nga 
Madridi në Marok , pjesa e 
dytë e rrugëtimit prej 2500 
km që nga Zvicra . 
  Në Marok u prit nga M. 

Bakuri , presidenti i Agjensisë marokene për energji 
diellore i cili e quajti këtë fluturim si një "një 
moment magjik" dhe "pa një pikë karburanti fosil " . 
Po ashtu u shpreh se "Energjia diellore nuk është më 
e kufizuar në botën shkencore, por është duke u bërë 
një pjesë integrale e jetës sonë të përditshme". 
 Aty , ekipi Solar Impulse do ti bashkohet 
përpjekjeve të marokenëve për të rritur kapacitetin e 
teknologjive të rinovueshme të energjisë, veçanërisht 
të energjisë diellore, nën patronatin e mbretit 

Mohammed . Plani i tyre parashikon rritjen me të 
paktën 40%, deri në 2020 , të energjisë që merret nga 
dielli nëpërmjet një projekti gjigant , ndërtimit të 
pesë fushave me panele diellore që do të prodhojnë 
2.000 megavat energji . 
  Maroku është një nga vendet e pakta në rajon 
pothuajse tërësisht i varur nga importet për nevojat e 
tij energjetike  dhe me një ekonomi të goditur nga 
rritja e çmimeve të naftës gjatë viteve të fundit.  
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KY NUMUR I GAZETES MBESHTETET NGA SOROS, FONDACIONI “ SHO-
QËRIA E HAPUR PËR SHQIPËRINË”. 

• 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 Kombëtare progresi pyjor – Tirane, Liljana Shehu 
• Albaforest, Tirane, Mehmet Meta 
• Qendra Eden, Tirane - Merita Mansaku 
• 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 
• Laguna e Kaltër, Orikum - Skënder Mejdiaj 
• Klubi Ekologjik, Librazhd - Naim Disani 
• SEEP (Edukimi  Social dhe Mbrojtja e Mjedisit) , Simo Ribaj 
• Forumi për integrimin social, ekonomik e kulturor, 
             Gjirokastër – Luan Pogaçi       

 

• Shoqata Pylli i Blertë - Buçimas, Pogradec - Ruzhdi 
Hymetllari 
• Milieukontakt International, Tiranë – Valbona MAZREKU 
• 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, 
Tirane – Gani Moka 
• Klubi Ekologjik, Maliq – Myzafer Gjiriti 
• Shoqata “Natyra për njeriun”, Durrës – Fali Ndreka 
• Shoqata “Adriatiku”, Vlorë – Petrit Dërvishi 

 

• Shoqata “Miqtë e Thethit”, Shkodër– Dedë Nika 
• Instituti Kombëtar për Studime dhe Kërkime të Mjeksisë 
dhe Mjedisit “Fillonid Durrachieni” – Flamur Tartari 
 Shoqata "PASS”, Majlinda Lleshi 
• Shoqata “Nënujsat” Ened Mato 
• Shoqata “Vazhdon” Gazmend Koduzi 
• Shoqata "EKOLOGJISTI "- Durres, president Bashkim Shyle. 
• EKOMJEDISI, Durres, Presidente Magdalena CARA 
• Shoqata e Mbrojtjes së Peizazheve Natyrore në Shqipëri, 
Skënder Sala 
• Agjensia Joniane e Mjedisit, Medias dhe Informacionit, 
Shkëlqim Hajno   Saraande 
• Instituti për Mirëqënie dhe Mjedis, Tiranë, Drejtor Ekzekutiv, 
z. Ali Lusha 
• Fondacioni: “Instituti i Kërkimeve të Bioteknologji”, Agron 
LAMKO 
• Qendra e Studimit të Burimeve Natyrore, Sherif LUSHAJ 
• Instituti i Politikave Mjedisore, Edvin Pacara 
• Zyra e Monitorimit Ambjental, Shoder, Zamir LLAZANI. 
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