
RIVIERARIVIERA

VAZHDON  ME  VAZHDON  ME  

KAOSIN  E  KAOSIN  E  

NDERTIMEVE NDERTIMEVE 



NNëë bregdetinbregdetin e e VlorVlorëëss dhedhe OrikumitOrikumit ççdodo ditditëë ““hapenhapen ““tokatoka ttëë rejareja mbimbi detdet dhedhe

pushtetipushteti i i lejonlejon oseose bashkbashkëëpunonpunon . . Ligji i ri i ndalon ndLigji i ri i ndalon ndëërtimet deri 100 m larg rtimet deri 100 m larg 

bregut. Pbregut. Pëërverveçç kkëësaj fauna dhe flora e detit nsaj fauna dhe flora e detit nëë thellthellëësitsitëë 11--3 m 3 m ëështshtëë mmëë e e 

pasura sepse ka dritpasura sepse ka dritëë por me kpor me këëto platforma gurto platforma gurëësh ajo varroset sh ajo varroset 

perfundimisht.perfundimisht.



NNëë bregdetinbregdetin e e VlorVlorëë--OrikumitOrikumit vazhdojnvazhdojnëë ndndëërtimetrtimet e e pontilevepontileve me me 

gurgurëë duke duke ndryshuarndryshuar krejtkrejtëësishtsisht kufirinkufirin detardetar ttëë hartavehartave tonatona dhedhe

duke duke shkatshkatëërruarrruar marrmarrëëdhenietdheniet e e detitdetit me me toktokëënn ttëë vendosuravendosura nnëë

mmëënyrnyrëë natyralenatyrale ppëërgjatergjate mijramijra vjetvjetëëshsh



JanJanëë me me dhjetradhjetra ““gadishujgadishuj”” artificialartificialëë me me hedhurinahedhurina ttëë krijuarakrijuara dhedhe

qqëë vazhdojnvazhdojnëë ttëë shtohenshtohen ppëërgjatrgjatëë bregdetitbregdetit ttëë VloreVlore--OrikumitOrikumit

ndonndonëësese ka ka dydy vjetvjet qqëë ppëërr kkëëttëë zonzonëë me me ligjligj u u hartuahartua planiplani i i 

menaxhimitmenaxhimit territorialterritorial



NNëë ççdo 50 metra hidhen shkdo 50 metra hidhen shkëëmbinj mbinj 

nnëë det. det. HapjaHapja e e tokavetokave nnëë detdet



Me kMe këëttëë pamje priten turistpamje priten turistëët qt qëë hyjnhyjnëë nnëë HimarHimarëë. . 

NNëë ververëë makinat duhet tmakinat duhet tëë mbyllin dritaret dhe tmbyllin dritaret dhe tëë

hapin dritat kur kalojne phapin dritat kur kalojne pëërmes tymrave trmes tymrave tëë dendura dendura 

qqëë vijnvijnëë nga vetnga vetëëdjegja e vazhdueshme e kdjegja e vazhdueshme e këëtyre tyre 

plehraveplehrave



PPëërballrballëë plehraveplehrave turistturistëëtt mundmund ttëë shohinshohin fshatinfshatin e e 

riri ttëë romeveromeve qqëë jetojnjetojnëë me me plehratplehrat dhedhe ppëërr ttëë

ruajturruajtur territorinterritorin e e tyretyre ppëërdorinrdorin njnjëë kopekope prejprej 8 8 

qenshqensh mjaftmjaft agresivagresivëë



JanJanëë qentqentëë e e romromëëveve , , mjaftmjaft agresivagresivëë qqëë i i vvëërsulenrsulen ççdodo

kalimtarikalimtari qqëë hynhyn nnëë qytetinqytetin e e HimarHimarëëss me me makinmakinëë , me , me motorrmotorr

apoapo bibiççikletikletëë qoftqoftëë. . BashkiaBashkia e e HimarHimarëëss ttëë paktpaktëënn duhetduhet ttëë

vendosvendosëë njnjëë tabeltabelëë ttëë tilltillëë::”” KujdesKujdes! ! QentQentëë juju vvëërsulenrsulen, , mundmund

tt’’juju kafshojnkafshojnëë oseose tt’’juju rrrrëëzojnzojnëë nganga motorrimotorri oseose bibiççikletaikleta””



JaJa se se kushkush punonpunon gjithegjithe vitinvitin nene plazhplazh !!!!



Plehrat e HimarPlehrat e Himarëës ps pëërfundojnrfundojnëë nnëë njnjëë ppëërrua i cili i rrua i cili i 

ççon non nëë plazhin mplazhin mëë ttëë bukur turistik tbukur turistik tëë HimarHimarëës ts tëë

quajtur Livadhe .quajtur Livadhe .



KyKy hotel i hotel i riri ëështshtëë rezultatrezultat i i virusitvirusit ttëë SarandSarandëëss qqëë ka ka infektuarinfektuar

bregdetinbregdetin e e QeparoitQeparoit nnëë HimarHimarëë. . EshtEshtëë ndndëërtuarrtuar mbimbi detdet. . 

BankaBanka BotBotëërorerore punoipunoi 4 4 vjetvjet me me njnjëë projektprojekt , , drejtuardrejtuar nganga

dhdhëëndrrindrri i i BerishesBerishes, , JamarbJamarbëërr MallteziMalltezi, , ppëërr ttëë bbëërrëë njnjëë plan plan ttëë

integruarintegruar ttëë zhvillimitzhvillimit nnëë kkëëttëë bregdet.Zotibregdet.Zoti JamarberJamarber, , juju lutemlutem

, , tregojinitregojini vjehrritvjehrrit tuajtuaj se se sisi popo zbatohetzbatohet planiplani nnëë kkëëttëë bregdetbregdet ..



Kjo Kjo ëështshtëë ura e vjetura e vjetëër nr nëë Borsh Borsh 

. . Lumi nuk e deshi mLumi nuk e deshi mëë !!!!



VirusiVirusi i i ndndëërtimitrtimit ttëë SarandSarandëëss ka ka filluarfilluar ttëë veprojveprojëë

dhedhe nnëë maletmalet e e QeparoitQeparoit ttëë HimarHimarëëss. Pas . Pas pakpak vjetvjetëëshsh

kkëëtutu do do ttëë kemikemi njnjëë shembullshembull tjettjetëërr ttëë shkatshkatëërrimitrrimit

urban .urban .



Virusi i Golemit nVirusi i Golemit nëë bregdetin e bregdetin e 

VlorVlorëës s 

(tek vila e Mehmet Shehut)(tek vila e Mehmet Shehut)



Mire hotelet , po plazhi do tMire hotelet , po plazhi do t’’i i 

mbaje gjithe keta turiste ?!mbaje gjithe keta turiste ?!


