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Qendra e Grupimit dhe redaksia e gazetës “ Ekolevizja” falenderojnë gjithë
shoqatat, bashkëpuntorët dhe institucionet e vendit e të huaja, që themeluan
gazetën, punuan me vetmohim e pasion dhe e mbështetën atë në këto 100
numura të saj. Midis tyre veccohen Milieukontakt International, Qendra Rajonale
e Mjedisit-Shqipëri ( REC ), Shoqata e Bujqësisë Organike, Banka Botërore,
Klubi Ekologjik Krujë, Co-Plan etj..
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Në 15 maj u zhvillua ceremonia e përfundimit të projektit : “Trajnimi i gazetarëve në
fushën e investigimit mjedisor”, mbështetur nga Ambasada Amerikane dhe projekti
“DEMOCRACY COMMISSION SMALL GRANTS - U.S. Embassy

 “Bashkohu me ne, jeto shëndetshëm”,
“Redukto, Ripërdor, Riciklo”, “Riciklo, bëj
art” ishin motot, nën të cilat fëmijët dhe
organizatorët, Qendra EDEN, në
bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës,
Ambasadën Amerikane e disa shkolla 9-
vjeçare dhe kopshte, festuan këtë në
mënyrë të veçantë Ditën Ndërkombëtare
të Tokës festoj ndryshe këtë ditë.

DITA NDERKOMBETARE E TOKES

Nisur nga mungesa dhe nevoja emergjente
e sipërfaqeve të gjelbëra, nga fluksi i lëvizjeve
demografike gjatë tranzicionit të vendit, dhe
me qëllimin për të kontribuar në gjelberimin
urban dhe edukimin mjedisor në shkolla,
Qendra-ALBAFOREST, në bashkëpunim e
me mbështetjen dhe financimin e Ambasadës
Japoneze për Shqiperinë, përuroi më 30 Prill
projektin e gjelbërimit të oborreve të
shkollave të Bathores dhe Qendër-Kamëz.

Presidenti i SHBA Barak Obama dhe ish-
presidenti Bill Klinton, në Ditën e Tokës,
kanë mbjellë pemë, së bashku me
vullnetarët e Korpusit të Paqes.

AMBASADA JAPONEZE GJELBERON
SHKOLLAT E BATHORES E QENDER-KAMEZ

PRESIDENTI OBAMA
MBJELL PEME
NE 22 PRILL

300 kilogram hidromat pluhur në ujrat e
liqenit kanë dëmtuar jo vetëm ujrat por edhe
faunën që, për shkaqe që njihen, edhe ashtu
është e varfër. Ka mbetur pas era e keqe e
ndotja, peshqit e ngordhur, zogjtë që po
largohen dhe “ shiu “ i akuzave e
kundërakuzave politike të njerës apo tjetrës
palë.

PARKU I MADHI TIRANES
NDRYSHON …POR
NDOTET LIQENI !!

PERFUNDON PROJEKTI I TRAJNIMIT TE
GAZETAREVE NE FUSHEN E MJEDISIT

Gazeta  “ Ekolëvizja “ po  del  me  numrin  e  radhës  100 . Me  këtë  rast , Qendra  e
Grupimit  organizoi  një ceremoni  ku  merrnin  pjesë  përfaqësues  të  shoqatave  të
Grupimit , themelues  e  bashkëpuntorë  të  gazetës , specialist  e  ekspertë  të  mjedisit
etj . Merrnin  pjesë  gjithashtu , zv.Ministri  e  bashkëpuntor  i  vjetër  i  gazetës z.
Taulant  BINO ; Z. Mihallaq  Qirjo  nga  REc  e  të  tjerë .

PERKUJTOHET  BOTIMI  I  NUMURIT
TE  PARE  TE  “EKOLEVIZJES”
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Procesi i transformimit të
Parkut të Madh të Liqenit, si
pjesë e një projekti ekologjik me
standarde europiane, do të bëjë
që kjo mushkëri e Tiranës të
rivitalizohet me mijëra pemë të
reja, që Bashkia e Tiranës ka
nisur të mbjellë në të gjithë
sipërfaqen e tij.

 Ky park do të jetë një
hapësirë e madhe natyre brenda
qytetit, në funksion të të gjithë
atyre që duan një hapësirë pa
makina, një hapësirë ku do të
ecet lirisht, një hapësirë ku të ketë
korsi për vrapuesit, korsi për
biçikletat,  hapësirë për
këmbësorët, për të moshuarit, për
fëmijët, me kënde pushimi dhe
kënde argëtimi. Por, të gjitha këto
janë pjesë e fazës së parë. Në
fazën e dytë parashikohet

Disa ditë pas këtyre fjaleve,
dikush hedh rreth 300 kilogram
hidromat pluhur në ujrat e liqenit
duke dëmtuar jo vetëm ujrat por
edhe faunën e këtij liqeni që, për
shkaqe që dihen, edhe ashtu
është e varfër.

 Hamëndjet janë të shumta, dhe

nuk është rasti i parë, shkaktari ka
ikur në “ drejtim të paditur “ e nuk
dihet a do të gjendet. Ka lënë pas
erën e keqe e ndotjen, peshqit e
ngordhur, zogjtë që po largohen
dhe “ liqenin “ e akuzave e
kundërakuzave politike të njerës
apo tjetrës palë.

 Së pari : Hyrja e makinave në
përgjithësi e atyre të mëdha në
veçanti, në zonën e parkut është e
ndaluar. Se sa zbatohet kjo shikoni
foton e hyrjes në park ngjitur me
derën e Gardës së Republikës, ku
gropat e lëna nga kamionët janë
dëshmitare. E aty ka përherë një
roje private e një polic. Këtu më
kujtohen fjalët e nënkryetarit të
Bashkisë, z. E. Shalësi që, për të
ndaluar hyrjen e mjeteve, kishin
qenë të detyruar të ndërtonin
edhe mure në rrugën e
Gjeologjikut, dhe për të ndaluar

lavazhet pa leje duhet të shkoje çdo
ditë për ti mbyllur sepse nuk vononin
ti hapnin edhe brenda 24 orëve pasi
ishin prishur. Kjo tregon shkallën e
ulët të ndërgjegjësimit, por dhe
mungesën e kontrollit nga ata që e
kanë për detyrë ta bëjnë. Megjithatë
më kujtohet dhe dikush, para disa
vitesh, që preu kumbulla të kuqe në
rrugën e Kavajës sepse nuk ishin të
“ partisë së tij “.

 Së dyti, që është dhe më
kryesorja, nuk është vetëm gjetja e
fajorit, por dhe çdo të bëhet, sepse
shumë specialist kanë mendimin që
ndotja shkon deri në thellësi dhe
duhet zbrazur edhe i gjithë uji, që
është e vështirë për arsye financiare,
por më e vështirë për ujin që duhet
ta mbushë. Burimet e pakta janë prerë
dhe uji nga rezervuari i Farkës më
shumë nuk vjen e kanali është
dëmtuar.

 Politika do ta shfrytëzojë edhe
këtë fakt që, shumë mendojnë se nuk
është vetëm papërgjegjshmëri e atij
që e bëri. Por po i mbyll këto radhë
me fjalët e zv.ministrit të Mjedisit, z.
T. Bino, në një takim të Ekolëvizjes :
“ky nuk është problem i pushtetit
qendror apo lokal. Për vetë kushtet
duhet bërë problem i të gjithëve e,
në radhë të parë, i specialistëve, për
të gjetur rrugën më të mirë e më të
shpejtë për ta shpëtuar liqenin “.

Është tashmë e njohur se, për
shkak të levizjeve demografike
dhe zhvillimit të vrullshëm të
zonave të Bashkisë Kamëz, janë
krijuar gjatë tranzicionit qyteza te
reja dhe është shumëfishuar numri
i popullsisë. Nëse Kamza kishte
pas viteve ’90-të rreth 30 mijqe

banore, ajo ka sot mbi 90 mijë
banorë dhe janë krijuar qyteza të
reja si Bathore, Laknas, Valias e
është gati trefishuar Bashkia e
Kamzës si në territor dhe në
popullsi.

Dhe ky zhvillim i gjithanshëm
dhe i nderimeve të reja, të cilat u
legalizuan së fundmi, ka ende
mungesë të theksuar të mjediseve
të duhura dhe të mirëmenaxhuara
urbane dhe sidomos të gjelbërimit
të tyre. Nevoja më emergjente për

PARKU I MADHI TIRANES NDRYSHON

pastrimi i ujit të Liqenit Artificial,
sepse është shumë i ndotur për
shkak të ujërave të zeza që

dredhen në të. “Ne do të
ndërhyjmë me një projekt të
madh, por tërësisht të

mundshëm, të risistemimit të
pasqyrës ujore të Parkut të
Liqenit, e cila do të ribëhet nga e
para, me një infrastrukturë të
modernizuar, me plazhin urban,
që do të bëhet aty ku sot është
diga e liqenit.  Kemi marrë
miratimin në parim për këtë
investim nga qeveria kuvajtiane
dhe presim ta realizojmë në muajt
në vijim”, - ka deklaruar
kryebashkiaku Rama.

 Bashkia, gjithashtu,
organizoi një ceremoni për
shpërndarjen e medaljeve për
sipërmarrësit kontribues si dhe

individëve që u bënë pjesë e
nismës për gjelbërimin e Tiranës
“ Një qytetar – një pemë”.

…POR NDOTET LIQENI !!
 Edi Rama :“Në fazën e dytë parashikohet

pastrimi i ujit të Liqenit Artificial, sepse
është shumë i ndotur për shkak të
ujërave të zeza që dredhen në të.”

 Erisa LLAKA, Qendra EDEN

AMBASADA JAPONEZE GJELBERON
SHKOLLAT E BATHORES E QENDER-KAMEZ

mjedise të gjelbërta është në
territoret e shkollave, si ato të
Bothores dhe të Qendër-Kamëz,
ku studjojnë mbi 5000 nxënës.

 Nisur nga mungesa dhe
nevoja emergjente e sipërfaqeve
të gjelbëra, nga fluksi i lëvizjeve
demografike gjatë tranzicionit të

vendit, dhe me qëllimin për të
kontribuar në gjelberimin urban
dhe edukimin mjedisor në
shkolla, Qendra-ALBAFOREST,
në bashkëpunim dhe marreveshje
dypalëshe e me mbështetjen dhe
financimin e Ambasadës
Japoneze për Shqiperinë, përuroi
më 30 Prill projektin e gjelbërimit
të oborrve të shkollave të
Bathores dhe Qendër-Kamëz.

 Për firmosjen e marrëvshjes
dhe kontratës së bashkepunimit

Tashmë është bërë traditë që edhe
në Shqipëri të festohet Ditëlindja e
Tokës. Këtë vit Qendra EDEN në
bashkëpunim me Bashkinë e
Tiranës, Ambasadën Amerikane,
disa shkolla 9- vjeçare dhe kopshte,
vendosi ta festoj ndryshe këtë ditë.

 “Bashkohu me ne, jeto
shëndetshëm”, “Redukto, Ripërdor,
Riciklo”, “Riciklo, bëj art”. Këto
ishin motot nën të cilat fëmijët dhe
organizatorët punuan për të festuar
Ditën e Tokës. Në këtë aktivitet
fëmijët sollën punime të ndryshme
artistike të realizuara me materjale
të përdorura të cilat u ekspozuan
për të ftuarit në Pavionin e Qelqtë
në qendër të qytetit. Të pranishëm
në këtë aktivitet ishin përfaqësues
nga Ambasada Amerikane, Bashkia
Tiranë dhe Qendra EDEN, të cilët
përshëndetën dhe u uruan festën të
pranishmëve. Pati të ftuar edhe nga

DITA NDERKOMBETARE E TOKES
OJF të tjera mjedisore, mësues si dhe
prindër.

Pjesmarrësit u përshëndetën nga
nxënësit e shkollës jo publike
“Albanët” me një skeç, i cili përcolli
tek të gjithë mesazhe të qarta në
mënyrën sesi ne duhet të sillemi dhe
të veprojmë me mbetjet që ne
prodhojmë. Dhurata më e bukur që
mundën t’i bënin Tokës këta fëmijë
në këtë ditë të shënuar ishte mesazhi
ndërgjegjësues që ata përcollën
përmes punimeve artistike dhe lojës
së aktorëve.

Më pas fëmijët përfaqësues të
shkollave dhe kopshteve të
ndryshme u shpërblyen me dhurata
simbolike për punën e tyre, të cilat
ishin paketuar po me materiale të
përdorshme. Ata janë ftuar të marin
pjesë në një aktivitet që grupi i
Guidave Natyrore të Qendrës EDEN
dhe përfaqësues të Bashkisë Tiranë
do të organizojnë së shpejti në malin
e Dajtit.

midis Ambasadës Japoneze dhe
Qendrës AlbaForest, në Bashkinë
Kamëz, erdhi vetë ambasadori
japonez për Shqipërine Z.
Hiroyasu Ando dhe
përfaqësuesja direkte për
projektet e zhvillimit për
Shqipërinë Znj. Yukako Ochi. Ata
u pritën nga Kryetari i Bashkisë
së Kamzës Z. Xhelal Mziu.

 Në ceremoninë e organizuar
me këtë rast, në Bashkinë Kamëz,
ambasadori japonez Z. Ando
theksoi se Qeveria Japoneze, ne
kuadrin e programit të saj të
mbështetjes së zhvillimit për
Shqipërinë, do të vazhdojë të
mbështesë projekte të ndryshem
zhvillimi.

Ky projekt i përmirësimit të
mjediseve të shkollave të
Bathores dhe Qendër-Kamëz, si
dhe edukimit mjedisor të
nxënësve dhe mësueseve të
këtyre shkollave, është një shtysë
më tepër dhe një sipar në fushen
e rehabilitimit dhe zhvillimit të
mjedisit në kuadrin e
bashkëpunimit të kësaj ambasade
me Shqiperine dhe me OJQ-të
mjedisore.

 Mbas firmosjes së
marrëveshjes së bashkëpunimit,
misioni japonez, i shoqëruar nga
Kryetari i Bashkisë Kamëz z.
Xhelal Mziu dhe Drejtuesi i
Qendrës ALBAFORST, z.
Mehmet Metaj, bënë dhe një vizit
në shkollat e Bathores, ku u
mirëpriten dhe nga një grup-
nxënësish të këtyre shkollave ku
do të realizohet gjelbërimi nga ky
projekt.
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 Në 15 maj u zhvillua
ceremonia e përfundimit të

projektit : “Trajnimi i gazetarëve
në fushën e investigimit
mjedisor”, mbështetur nga
Ambasada Amerikane dhe
projekti “DEMOCRACY
COMMISSION SMALL
GRANTS - U.S. Embassy.
Merrte pjesë dhe z. P. Shkaba
nga Insituti Shqiptar i Medias.

 Ky projekt, i zbatuar me
njëzet gazetarë nga Qendra e
Grupimit “ Ekolëvizja “, u
zhvillua me trajnimin e gzetarëve,
zbatimin në praktinë të
investigimit dhe publikimin në
shtypin e përditshëm të të gjithë
punës së bërë .

 Në fjalën e rastit, drejtori

 Në takimin e vjetor të të gjithë
shoqatave në vitin 2003 u ideua
edhe krijimi i një gazete të
shoqatave për problemet

mjedisore  që  do  të shërbente
për gjallërimin, bashkëpunimin
dhe forcimin e lëvizjes mjedisore
. Kjo ide u konkretizua pak kohë
më vonë, kur 11 shoqata
mjedisore u bashkuan në
angazhimin për të mbështetur
realizimin e kësaj gazete, të cilën
e pagëzuan me emrin
“Ekolëvizja”. Ky zotim,pas

SI LINDI GAZETA “ EKOLEVIZJA”
mbledhjes së dytë  u përmirësua
dhe,pas takimit të pestë lindi
numëri i parë i gazetës,
mbështetur nga  shoqatat, që

tashmë ishin mbledhur  brenda
“Grupimit  Ekolëvizja”.
   Gazeta “Ekolëvizja”  mori
përsipër  ta kthente atë në një pikë
referimi të lëvizjes mjedisore të

PERFUNDON PROJEKTI I TRAJNIMIT TE
GAZETAREVE NE FUSHEN E MJEDISIT

shoqatave,me synimin për t’u
bërë  një tribunë e mendimit të

OJF-ve mjedisore në zhvillimin
e vendit, një tryezë e
rrumbullakët në diskutimin dhe
zgjidhjen e problemeve të tyre
në  periudhën  e re të levizjes
mjedisore, një pikë
bashkëpunimi dhe sinergjie e
mendimit cilësor në fushën e
mjedisit, një zë i fuqishëm në
informimin dhe ndërgjegjësimin
e  shoqërisë, gjithmonë  në
ndihmë të mbrojtjes së mjedisit

dhe zhvillimit të qëndrueshëm.
11 shoqatat mjedisore, të cilat  sot
janë bërë mbi tridhjetë, krijuan një
bord politikash, të përbërë nga
anëtarë të OJF-ve iniciatore, të
cilët percaktonin strategjinë e
botimit  të  gazetës e  realizimin
konkret të saj, por  dhe zgjerimin
dhe forcimin e bashkëpunimit të
lëvizjes mjedisore në Shqipëri .

ekzekutiv i Qendrës së Grupimit,
theksoi rëndësinë e investigimit

në fushën e mjedisit. Si fushë që
relativisht është e re në media,
investigimi dhe publikimi i

problemeve mjedisore të vendit, ka
rëndësi të madhe, sidomos për
sensibilizimin dhe ndërgjegjsimin e
publikut të gjerë, por dhe të
vendimmarrësve.

 Në takim u diskutua për vlerat
e trajnimit dhe impaktin pozitiv në
medis të publikimeve. Po ashtu u
diskutuan e u dhanë edhe mendime
për atë që mund të bëhet në të
ardhmen, jo vetëm për trajnimin
por edhe për mënyrat që mund të
ndiqen në fushën e gazetarisë
mjedisore. Për vështirësitë që
paraqet, por dhe mungesën e
suportit, gazetaria investiguese
nuk është në atë shkallë që duhet
të jetë. Kjo vërehet edhe në botë e

jo vetëm në vendin tonë, ku të tillë
gazetarë janë të paktë dhe në
shumë gazeta, edhe për arsye të
përfitimit financiar, shpesh marrin

prioritet scoop-et e jo lajmi i
vërtetë.

 Gazetarët dhanë mendime
edhe për gazetarinë freelance, për
të cilën u tha se jemi herët aq më
tepër edhe nga varësia politike e
financiare aktuale e medias ; për
gazetarinë elektronike që vuan
nga mungesa e përhapjes së
internetit, sidomos në zonat
rurale etj..

 Në ceremoni ju shpërndanë
gazetarëve edhe çertifikatat e
trajnimit .

Gazeta “ Ekolëvizja” po del
me numrin e radhës 100. Me këtë
rast, Qendra e Grupimit organizoi
një ceremoni ku merrnin pjesë

përfaqësues të shoqatave të
Grupimit, themelues e
bashkëpuntorë të gazetës,
specialist e ekspertë të mjedisit
etj. Merrnin pjesë gjithashtu,
zv.Ministri e bashkëpuntor i
vjetër i gazetës z. Taulant BINO
; Z:mihallaq Qirjo nga REc e të
tjerë.

 Në fjalën e rastit z. Xhemal
Mato vuri në dukje përpjekjet
për themelimin e vazhdimësinë e
gazetës, kontributin e shoqatave
e institucioneve të tjera si dhe
detyrat që dalin përpara kësaj
gazette si e vetmja në fushën e
mjedisit. Ai falenderoi gjithë
bashkëpuntorët e institucionet
që kanë kontribuar në publikimin
e kësaj gazete e në mënyrë të
veçantë Milieukontakt
International, Qendra Rajonale e
Mjedisit-Shqipëri ( REC ),
Shoqata e Bujqësisë Organike,
Banka Botërore, Klubi Ekologjik
Krujë, Co-Plan etj..

 Z. Taulant Bino falenderoi
stafin e vuri në dukje vëmëndjen
me të cilën ndiqet gazeta “
Ekolevizja “ dhe ndihmesën që i
jep ajo edhe Ministrisë së
Mjedisit në punën e saj. Ndërsa
z. Mihallaq Qirjo u shpreh se :
“Gazeta ka arritur të jetë një
sistem referimi për problemet e

PERKUJTOHET  BOTIMI  I
NUMURIT  TE  PARE  TE

“EKOLEVIZJES”
mjedisit. Por arritja më e madhe
është vazhdimësia e saj, ku të tjerë
nuk ja kanë arritur dot “. Ai shtoi
edhe vështirësitë e që ka gazeta,

për vetë përmbajtjen që kërkon
gazetari investigative, gjë që, edhe
për gazetat e mëdha ngelet një
problem. Ai, në emër të REC,,mori
përsipër të shtojë përpjekjet në
suportin që kërkon botimi i “
Ekolevizjes “.

 Veç urimeve që u bënë nga të
pranishmit, u dhanë dhe mendime
për rritjen cilësore e sasiore të
Gazetës. Z. Lavdosh Ferruni, pasi
përgëzoi për cilësinë në rritje të
gazetës e faqes së internetit të
Grupimit, thekoi dhe nevojën e
rritjes së shpërndarjes e abonimit.

 Z. Sherif Lushaj ngriti
problemin e kontributeve në
mbështetjen e botimit që, në asnjë
mënyrë nuk duhet të ndalët.
Bashkëpuntori i vjetër, z. Sali
Hamzaraj u ndal në rritjen e rolit të
shoqatave të Grupimit në ndihmë
të gazetës dhe ndjekjen në
vazhdimësi të problemeve të
ngritura. Ndërsa z. Mehmet Metaj,
veç rolit të rëndësishëm që ka
luajtur botimi, duhet të rritet e
fryma kritike ndaj Ministrisë së
Mjedisit, sepse kjo ministri nuk e
ka luajtur si duhet rolin e saj në
mbrojtje të mjedisit në Shqipëri.

 Po kështu edhe Enio
Haxhimihali e të tjerë vunë në dukje
rolin e madh që ka luajtur gazeta
në lëvizjen ambjentaliste.



4

Përshëndetje për num
EDLIRA MULLA
 Në 2002-in, në Durres, kur

shoqatat mjedisore hodhën
idenë që të kishte një gazetë
mjedisore të tyre, na u duk si
ëndërr . Menduam se kush do
të shkruajë, si do të
shpërndahet, a do të lexohet
etj etj shqetësime normale si
këto. Por ja që tashme e kemi
në dorë për të 100-ën herë
“Ekolëvizjen” tonë në letër.

 Falenderoj mbështetësit e
gazetës për mundësinë që na
kanë dhënë për të patur një
forum të mendimit të lirë
mjedisor.

 Urimet e mia më të mira për
punën e bërë, jo vetëm prej
stafit të Ekolëvizjes, por edhe
bashkëpunëtorëve të saj:
individë apo shoqata që kane
kontribuar që të përmirësohet
si gazetë. Sot Ekolevizjen e
shoh si një zë që ngrihet për
mbrojtjen e “të drejtave të
mjedisit”, për të cilat tek ne
ende po bëhet shumë më pak
nga sa duhet prej atyre që i
kemi vënë si administratorë të
mjedisit.

 Mirëupafshim në numrin e
200-të gazetës “EKO-
LËVIZJA”.

LILIANA SHEHU, OJF
Progresi PYJOR

Gazetës “EKOLËVIZJA”
dhe ju personalisht ju urojmë
jetë të gjatë dhe po aq kurajo
dhe vetveprim në denoncimin
e fakteve në dëm të mjedisit.

BESNIK ALIAJ,
Universiteti “Polis”.

Uroj sinqerisht për punen
dhe përkushtimin  e gazetës
“Ekolevizja”.Fakti që ka arritur
numri 100 dëshmon për

qëndrueshmerinë e saj.Gazeta
tashmë është pjesë edhe e
bibliotekës sonë në
Universitetin “Polis”. Ju uroj
me respekt suksese të
mëtejshme, dhe falenderoj
sinqerisht për kontributin Tuaj.

 MUHARREM GOCI,
President i KLUBIT

EKOLOGJIK KRUJE
 “ Gazeta “Ekolevizja” lindi

pas takimit të shoqatave
mjedisore në fund të vitit 2003,
ku morëm pjesë edhe ne, Klubi
Ekologjik, Krujë.

 Gazeta “Ekolevizja”
gradualisht ka fituar reputacion
për zhvillimin dhe mbrojtjen e
mjedisit. Meritë për këte ka
Bordi i Grupimit “Ekolevizja”
drejtuar nga Z. Xhemal Mato
si dhe puna në vite e stafit të
tij. Gjithashtu meritë ka Zyra e
MKI-së drejtuar nga Znj.
Valbona Mazreku. Shkrimet e
bëra nga specialistë të mjedisit
dhe të tjerë, kanë bërë jehonë
si brënda dhe jasht vendit.
Këte e tregojnë edhe çmimet
Kombëtare dhe
Ndërkombëtare që ka marrë
Grupimi “Ekolevizja” gjatë
viteve të botimit të gazetës.

 Numri i antarëve në
Grupimin “Ekolevizja” është
rritur nga viti në vitë. Nga 8
(tetë) shoqata që ishin në vitin
2004, sot, në vitin 2009, numri
i tyre ka arritur në 37.

PERVOJE
 Klubi Ekologjik Shqiptar -

Krujë është krjuar me 28
Gusht 1992. Ka 145 antarë,
nga të cilët 15 paguajnë kuotë
vjetore antarësimi dhe 125
janë vullnetarë, angazhuar në
Grupet :Ekologu i Ri: të
shkollave. Shoqata ka Bordin
prej 5 (pesë) vetash. Ka 5
(pesë) seksione që drejtohen

nga çdo antarë bordi si: -
Seksioni Organizimit –Seksioni
Informacion-Financës –
Seksioni i Gjelbërimit –
Seksioni Higjenës – Seksioni i
Shkollave. Janë abonuar në
gazetën “Ekolevizja” 20 vetë.
Si shoqatë kemi realizuar 30
projekte. Antarë të Klubit
Ekologjik Krujë kanë marrë
pjesë në disa veprimtari
Kombëtare e Ndërkombëtare.
Disa nga antarët kanë shkrua
për punën e bërë dhe gjendjen
e mjedisit në Krujë, në Rajon e
më gjërë.

SUGJERIME
 Sugjerime : Më shumë

duhet të përpiqemi për të
realizuar një mjedis sa më
tërheqës duke u lidhur : - Me
Presidentin e Republikës, ish
antarë i Klubit Ekologjik
Shqiptarë – Me organet e
pushtetit vendor e qëndror –
Me shoqatën e Juristëve – Me
grupe shoqatash në Prefektura
dhe Qarqe (Rajone) – Me
specialistë të Institutit të
Shëndetit Publik – Të
angazhohen më shumë disa nga
antarët e Grupimit “Ekolevizja”
– Të lidhemi më shumë me
biznesmenë Rajonal – Të
zhvillohet një Konferncë
Kombëtare për zhvillimin dhe
mbrojtjen e mjedisit – Të
shtohet numri abonimeve në
gazetën “Ekolevizja” në gjithë
vendin – Disa nga problemet e
ngritura duhen ndjekur më nga
afër etj.

Duke përfunduar, i uroj
Grupimit “Ekolevizja” e gazetës
suksese të mëtejshme për të
rritur më tej lëvizjen ekologjike
në Shqipëri.

SAJMIR BEQIRAJ
 Për mendimin tim, gazeta

“Ekolëvizja” ka qënë një nga

“zërat” më të fuqishëm
ambientalistë në Shqipëri në vitet
e fundit. Me informacionet e
shumta dhe problematikën e
gjerë mjedisore të publikuar në
këtë gazete, me shkrimet e
karakterit të mprehtë analitik,
profesionalizmin gazetaresk,
pasionin dhe ndërgjegjen
ambientaliste, shpreh bindjen se
kjo gazete ka qënë një “ushqim”
shumë i mire, por njëkohësisht
edhe zëdhënese e efekteshme
e ambientalistëve në përgjithësi,
si dhe ekspertëve të fushave të
ndryshme të lidhura me
mbrojtjen e mjedisit.

 Në kushtet e mundësive të
kufizuara në aspektin teknik,
infrastrukturor dhe financiar, në
të cilat ndodhet gazetaria
mjedisore në Shqipëri, mendoj
se “Ekolëvizja” ka përmbushur
me sakrificë misionin e saj dhe
është një shembull i mirë i
pasionit, ndërgjegjes
profesionale dhe kulturës
qytetare.

Duke përgëzuar stafin e
gazetës, por edhe të gjithë
ambientalistët që kanë
kontribuar në 100 numrat e parë
të “Ekolëvizjes”, shpreh
njëkohësisht urimin për
vazhdimësinë e suksesëshme të
kësaj gazete, me deshirën që
ndikimi i zërit ambientalist të
forcohet më tej, sidomos në
nivelet e vendim-marrjes!

Punë të mbarë!

ZAMIR DEDEJ
 Eshtë kënaqësi për mua që

më jepet rasti të shpreh
mendimin tim në këtë numër të
100 të gazetës “Ekolëvizja”. Si
nga të paktët persona që e kam
përjetuar jetën e shkurtër të
gazetës në të dyjat anët e
medaljes (si punonjës shtetëror
dhe përfaqësues OJF-sh),
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umrin 100 të gazetës
mendoj se gazeta përbën një
arritje për të përcjellë zërin e
ambjentalistëve dhe
specialistëve të mjedisit tek
shumë njerëz, të cilët kanë
nevojë për këtë informacion.
Kam përshtypjen se bashkë me
shtimin e numrit të gazetës është
rritur edhe niveli e standartet e
saj, duke pasqyruar kështu atë
ngritje në cilësi që mendoj se ka
sot lëvizja ambjentaliste në
Shqipëri. Nuk jam dakort që
mjedisorët duhet të shihen si
frenues të zhvillimit ekonomik,
po si ruajtës dhe zhvillues të tij,
dhe mendoj se sot gazeta arrin
ta bëj këtë gjë. Kuptohet kjo
vlen për ata që duan ta lexojnë
si duhet informacionin e dhënë.

 Duke përfituar nga ky rast,
duke përgëzuar të gjithë stafin
që punon për nxjerrjen e kësaj
gazete, shpresoj që ajo të
vazhdoj punën e saj dhe rritjen
e nivelit në të gjitha drejtimet.

THEMI PERRI,
FEDERATA E

GJUETAREVE: 
 Është nder për Federatën

tonë dhe gjithë komunitetin që
përfshihet në të, i cili i kalon të
17000 anëtaret, anetare me të
drejta të plota në Këshillin
Ndërkombëtar për Gjuetinë
dhe Konservimin e Jetës së Egër
(CIC) dhe Federata e
Shoqatave për Gjuetinë dhe
Konservimin të BE (FACE), që
të marrim pjesë në veprimtarinë
tuaj me rastin e numrit të 100-
të të gazetës “Ekolëvizja”.

 Ky organ i fuqishëm, në të
shumtën e rasteve, jo vetëm na
ka ndihmuar në kapjen e
problemeve që shqetësojnë
botën e egër dhe mjedisin në
vendin tone, po shpesh janë
bërë edhe ngacmuese që ne të
hartojmë programe pune në

mënyrë që komunitetin e
gjuetarëve ta orientojmë në
zhvillimin dhe mbrojtjen e
faunës së egër dhe më tej
ushtrimin e gjuetisë në kushte
bashkëkohore europiane.

 
Prof.Dr.SHERIF

LUSHAJ
        
Të vërtetat në 100 numërat

e Gazetës “EKOLEVIZJA”:
 Kam kënaqësine që

Gazetën Ekolëvizja në numërin
e saj të 100-të e konsideroj
një nga organet e shtypit të
shkruar,të cilen e lexoj
rregullisht dhe ku gjej një
informacion me interes për
çeshtjet e mjedisit dhe për
publikun e gjerë.Ajo nuk është
një gazete politike dhe as të
shfaqet si pjesë e shtypit të
pamvarur sikurse shfaqen disa
të tilla,por që janë të mvarura
nga faqja e parë-në të
fundit,nga rreshti i parë-në të
fundit dhe asgjë të pamvarur
nuk kanë.

 Faqet e kësaj  gazete, si
botim i Grupimit të Shoqatave
Mjedisore Ekolëvizja,
mbushen me informacion për
një çështje të madhe
kombëtare, jetësore, me
problemet e mjedisit shqiptar
qe, siç dihet, është në një
situatë problematike.

Një gazetë që trajton
cilësine e ajrit e të ujit, ngrohjen
globale e rrëshqitjet e tokës,
degradimin e mjedisit dhe
biodiversitetit,për prerjen e
pyjeve e ujërat e zeza.Në
përgjithesi shkruhet për çështje
madhore të degradimit dhe 
mbrojtjes të mjedisit, për
përmirësimin dhe mbrojtjen e
cilësisë së jetës.

 Eshtë gazeta më kurajoze
në median e shkruar, që ka
denoncuar me forcë shkeljet e

rënda ligjore dhe të
ndërhyrjeve nëpërmjet
veprimtarive dhe pasojat në
shkatërrimin e mjedisit me
ndërtimin e fabrikave të
çimentos, ndërtimin e Teceve
në vende të pa përshtateshem
në Vlorë e Porto Romano,që
do t’i marrin frymën këtij
populli dhe shëndetit të tyre,
zhvillimit të turizmit Shqiptar,
importimin e ndotjeve për të
eksportuar energji, dëmtimet
serioze të flores dhe
faunës,masakrën në burimet
natyrore,  gërryerjen  e maleve
dhe kodrave me shfrytëzimin
e guroreve.Gazeta nuk ka
ndalur as në vlerësimin e
pasojave që mund të krijojë
euforia Qeveritare për
ndërtimin e  centraleve
bërthamore.Ne kemi një
ëndërr, ishte një nga titujt e
gazetës që ju dha shpresë
qytetarëve të Tiranës,kur
kërkohej ndërprerja e
ndërtimeve dhe rritja e
sipërfaqes së gjelbër në
komunën e Farkës dhe përreth
Tiranës, ëndër që u shua
shpejt, jo për faj të gazetës.

Gazeta Ekolëvizja, edhe pse
ka një jetëgjatësi prej 100
numëra botimi,ajo dhe stafi që
e drejton kanë bërë shumë në
informimin e publikut,për një
çështje të madhe. Rreshtat e
shkruar zorr se mund të
harrohen,idetë që çfaqen, sot
ose nesër, do të zenë vendin e
merituar dhe do të dëgjohen
nga vendimarresit.

 Urojmë stafin që të
vazhdojë me optimizmin, se
gazeta që botohet i bën një
shërbim shoqërisë shqiptare,
në pozicionimin aktiv që duhet
të marrë çdo strukturë
shtetërore e lokale, po ashtu
edhe shoqëria civile për
mbrojtjen e Mjedisit.

MEHMET METAJ,
AlbaForest

 Urime për edicionin e
100-të të Gazetës “
Ekolëvizja” !

 Unë, si një nga ata që e kanë
përjetuar gjithë periudhën e
daljes/edicionit të parë dhe deri
më sot, të gazetës “Ekolëvizja”,
mund të them vërtetë se kjo
gazetë, që në fillim dukej si nje
risi por lexohej pak, sot është
bërë një “ushqim” i
domosdoshëm dhe lexohet
shumë dhe jo vetëm nga ne
ambientalistët, por dhe nga
publiku i gjerë.

 Megjithëse në Shqipëri ka
një mori gazetash të ndryshme,
asnjera nuk ka publikime-
periodike mjedisore.

Në këto kushte, të mungesës
së një edukimi solid, sidomos
për brezin e ri të shkollave, por
dhe për mbarë publikun tonë
qytetar dhe në kushtet e një
problematike të madhe
mjedisore dhe që sa vjen e
rëndohet në Shqipëri,
ekzistenca dhe fuqizimi, por dhe
perfeksionimi i kualitetit dhe
semantikës së gazetës
“Ekolëvizja”, është tashmë një
imperativ dhe detyrë e rrjetit
“Ekolëvizja” për nxjerrjen e saj.

 Me këtë rast unë do të
sugjeroja së, siç edhe ka filluar
në edicionet e fundit, të shkohet
më tej me futjen dhe të artikujve
njohës për mjedisin dhe
kërcënimet e ngrohjes globale,
krahas artikujve problematikë
mjedisorë aktuale të cilët duhet
të jenë me shifra dhe fakte dhe
më të ashpra.

Edhe njëherë urime edicionit
të 100-të gazetës “Ekolevizja !
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Pranvera BEKTESHI,
SHRMNSH: Solidarizohemi
plotësisht me peticionin.

 Edlira MULLA, Shoqata e
Permakulturës. Miratoj plotësisht
peticionin, ndoshta do të duhet të
shtoheshin si edhe ato dokumenta
që ajo godinë nuk u përket
pronarëve, për shkak të të qënit
pronë e shtetit.

Dr. Romeo HANXHARI :
 Në emër personal dhe në emër

të “Shoqatës për Politika të Reja të
Mjedisit”, që kryesoj, mbështes
plotësisht dhe fort Letrën e hartuar
për problemin e Muzeut të

Shkencave të Natyrës. Mbështes
po ashtu çdo iniciativë në favor të
kësaj kauze, me thirrjen që kjo
çështje e rëndësishme të
ruhet nga politizimi, i cili
potencialisht po e rrezikon.

Mendoj se duhen marrë në
konsideratë rekomandimet  praktike
të Jamarbrit, nëse duam rezultat.
Peticionin le ta bëjme patjetër
se sensibilizon, por... nuk shkon më
shumë se kaq. Interesat në pyetje
qënkan shumë të forta, e nuk
zgjidhen thjesht me peticion. Unë
do sugjeroja që të mund të
financohet shpejt një kerkim në
arkivë për të gjetur dokumentet që
ndihmojnë në nivel juridik këtë
kauzë.

 Gjithashtu mendoj të njëjtën gjë
në lidhje me përfshirjen e politikës
në këtë çështje, pra mendoj se kjo
përfshirje nuk i ndihmon çështjes,
në asnjë aspekt. Mjaft me politikën
që mundohet të perfitojë vetem
imazh.

 
J MALLTEZI :
 Peticioni është shumë pozitiv

pasi ngre vëmendje publike, por
çështjen nuk e zgjidh as ky peticion
dhe as vizitat e atyre që japin leje
ndërtimi në lulishte dhe në rrugë
publike.

 Tironsit e vjetër dinë që
ndërtesa është përdorur nga
Italianët të cilët ishin shumë të
rregullt për pronën private dhe e
shpronësonin për interes publik
(duke paguar çmimin përkatës) ose
e merrnin me qera. Ne këtë rast
çuditërisht nuk nxjerrin as

TE GJITHE KUNDER LARGIMIT TE MUZEUT TE SHKENCAVE TE NATYRES.
KETE E DUAN VETEM SHTETI DHE PRONARET

skandal të padëgjuem, miratojmë
peticionin dhe shprehim
mbështetjen e plotë në favor të
çështjes së ngritur.

 Ardian KLOSI, analist : jam
plotësisht me përmbajtjen e kësaj
proteste, e vendos pa ngurrim
emrin tim bashkë me tuajët.

 
 

Valbona MAZREKU, biologe,
drejtuese e Milieukontakt - zyra
Shqiperi

Personalisht, dhe në emer të
organizatës që punoj, kam qënë dhe
jam mbështetëse e një peticioni të
tillë.

Lirim SELFO : Mbështes
plotësisht peticionin për muzeun.

 
     Bashkim SHYLE, President i

Shoqates “EKOLOGJISTI”,  
Durres ;

 Shoqata
mjedisore ”Ekologjisti” është
shumë e shqetësuar për prishjen e
Muzeut të Natyrës, ngritur me aq
mund e djersë, nga Profesorët e
nderuar të sistematikës së botës së
gjallë, biologë etj. Ky muze, me
përmasa të mëdha e vlera të pa
përsëriteshme për atë që mbart për
shkencat natyrore, po u prish nuk
ngrihet më, pasi kërkon një vlerë
leku aq të madhe sa është e
pamundur që të vihen në
dispozicion nga qeveritë e vendit
tonë, pasi vetëm arsimin, nuk e
kwane  qejf. Pale pastaj që shumë
prej specieve, po u levizen,
dëmtohen në mënyrë të pa
riparueshme.

 Për këte arsye shoqata jonë
solidarizohet totalisht dhe
mbështet pa asnjë mëdyshje
Peticionin e Drejtorisë së Muzeut
të Natyrës për mos prishjen e këtij
monumenti shkencor të pa
përsëritshëm për vendin tonë.

Pronarët e truallit n.q.s janë
megjithmend të tillë (pasi rezulton

se s’jane të tillë), le të
kompensohen dy-fish në një vend
tjetër.   

 
 Faik ISLAMI : Jemi plotesisht

dakort mesa  keni përgatitur.Ju
mbështesim  pa asnjë mëdyshje.

   ShoqatA. “Per një shoqëri pa
armë droge dhe trafike”

 Agim BLLOSHMI :
Shoqata”EGNATIA” Librazhd
Shoqata Egnatia  mbeshtet 

thirrjen per  tekstin e  peticionit 
hartuar nga Muzeu i Natyres per
problemin e largimit te tyre nga
ndertesa.

 
 Haki KOLA, CFMP expert
Une nuk e di nese psh keni

gjetur ndonje rruge per te informuar
shkollat e mesme te Tiranes, me nje
fjale mua me duket nga reagimet e
gji,mazisteve, qe ata jane te
ndjeshem. Kuptohet qe nga une
keni mbeshtetjen e plote per
peticionin, po keshtu do te
bisedojme me shoqaten e pyjeve
komunale

 
 Merita MANSAKU-MEKSI,

Qendra EDEN :
 Une sigurisht që e mbështes

peticionin jo vetëm si mjedisore, por
edhe si ish studente e Biologjisë
që i njeh vlerat e jashtëzakonshme
të ketij muzeu.

 Sugjerimi i Jamarbërit më duket

me vend dhe ndoshta mund të ishte
një zgjidhje e mirë për kushtet në të
cilat ndodhemi.

Ju lutem na njoftoni se si mund
të jemi ndihmës në këtë kauzë

 
Ferdinand BEGO, Drejtor i

Muzeut :
Në emër edhe të stafit të Muzeut

ju shpreh të gjithëve simpatinë dhe
mirënjohjen tonë më të thellë për
qëndrimin dhe mbështetjen tuaj si
qytetarë dhe intelektualë të ketij
vendi, i cili meriton të ketë një Muze
të Historisë së Natyrës, si gjithë
vendet e tjera të qytetruara të
Europës.

 
REXHEP UKA, deputet, 25

Tetor : Në dilemën nëse e di ose jo
shteti rëndësinë e një Muzeu të
Shkencave të Natyrës për
shoqërinë, në morinë e pafundme
të përgjigjeve, po zgjedh njërën:
fqinji ynë më i afërt, Maqedonia, ka
të paktën katër të tillë, ndërsa ne po
humbim edhe një të vetëm që kemi.

dokumentin e shpronësimit dhe as
dokument qeraje.

 Pala pretenduese (e mbështetur
nga lobet e ndërtimit) ka arritur të
sigurojë vendim gjyqsor në gjithë
shkallët e gjykimit. Lobet e Ndërtimit
janë të fuqishme dhe nuk është çudi
kjo vendim-marrje. Nga ana tjeter
nuk besoj se një vendim gjykate
mund të rrëzohet thjesht pse në
gjykimin e çështjes vërehen
parregullsi. Kjo mund të shërbejë
shumë mirë për të marrë shpagim
për vendim-marrje të parregullt, por
nuk rrezon dot akt-gjykimin.

 Nëse jemi të ndershëm me veten
për shpëtimin e muzeut ka veç dy
zgjidhje në respekt të shtetit ligjor:

1) Duhet ose gjetur ndonjë
dokument i ri (që të përbejë bazë
për rifillim çështje gjyqsore) dhe
Tironsit e vjetër mund të kenë
ndonjë informacion më të saktë në
këtë drejtim, ose nëse nuk gjendet
dokument i ri,

2) Nëse ka interes publik të madh
duhet që shteti të paguajë pronaret
që ka njohur gjykata (shpronësim
për interes publik).

 Të shpresojmë që Muzeu të
shpetohet dhe rinovohet pasi
paraqet një pasuri që është lehtë të
humbet, por shumë vështirë të
vihet.

 Lavdosh FERRUNI, Shoqata e
Bujqësise Organike :plotësisht
dakort.

 Shkëlqim HAJNO, drejtor i
bordit të AJMMI-t: Agjencia
“AJMMI”, (Qendra “Agjencia
Joniane e Mjedisit, Medias dhe
Informacionit”), Sarandë : AJMMI
solidarizohet me  shqetësimin e
ngritur në këtë Peticion dhe e
miraton plotësisht atë.Faleminderit
dhe suksese në përmbushjen e

objektivit tonë të përbashkët të
përcjellë nëpërmjet Peticionit.

Fatos LUBONJA, analist.
 Mbështes Peticionin. Lexova e-

mailin e Jamarbër Malltezit lidhur
me Muzeun, sigurisht me vëmendje
të veçantë. E-mail i tij na sugjeron
se shteti (në këtë rast gjykatat dhe
jo vetëm) është nën pushtetin e
kompanive të ndërtimit - çka ka
kohë që e dimë dhe se prandaj
duhet të kërkojmë rrugë të tjera nga
peticioni për të fituar një çështje që,
e shtruar kështu, është kundër
shtetit që punon për interesat e
kompanive të ndërtimit e jo ato
publike. Në këto kushte pak
shpresë kemi që tia dalim mbanë.
Sepse është shteti ai që duhet të

kërkojë dokumentet që vërtetojnë
se toka e muzeut është publike
(dmth e tij) dhe po ashtu është
shteti ai që duhet të kompensojë
pronarët edhe nën presionin tonë.
 Sugjerimi që të kërkojme në sirtaret
e tironsave të vjetër dokumente që
normalisht duhet të jenë në arkivat
e shtetit më duket humbje kohe. A
e kuptoni se sa e pashpresë është
gjendja. Në këto kushte nuk kemi

asgjë në dorë veçse ta denoncojmë
sa më fort këtë batakçillëk dhe të
ngremë zërin që shteti t’i kthehet
funksionit të tij në shërbim të së
mirës publike.

 Enver ISUFI, Instituti i
Bujqësise Biologjike  BioAdria :

 Unë solidorizohem plotësisht 
me tekstin e peticionit    për
mbrojtjen e Muzeut.

Kur prishet  një Muze,  i
natyrës  së balsamosur  dhe të
herbarizuar,  është paralajmerim  i
vdekjes  së  kafshëve  dhe bimëve
të gjalla. Kur  paralajmërohet 
vdekja  e  kafshëve  dhe bimëve ,
radha i vjen vdekjes  shpirtërore  të
njerëzeve  dhe pasohet me vdekjen
fizike të tyre. Le  të  luftojmë për
mbrojtjen e jetës. Le  të behet  një 
debat i hapur ,   ku të jenë  edhe 
juristë e gjykatës  dhe të dalin 
autorët e vërtetë  të kanibalizmit të

trojeve.

 Perikli QIRJAZI : plotësisht me
ju.

 Shoqata EIRLA, Kryeari Ali
BRAHIMI, Sekretari  JAk GJINI :

 Në emër të shoqatës EIRLA që

përfaqesojmë, në emër të shumë
intelektualëve Lezhjanë që patën
rastin të vihen në dijeni për këtë

REAGIME PER PETICIONIN DERGUAR PRESIDENTIT TE REPUBLKES Sh.T. BAMIR TOPI

Ferdinand BEGO, Drejtor
i Muzeut :

Në emër edhe të stafit
të Muzeut ju shpreh të
gjithëve simpatinë dhe
mirënjohjen tonë më të
thellë për qëndrimin dhe

mbështetjen tuaj si
qytetarë dhe

intelektualë të ketij
vendi, i cili meriton të

ketë një Muze të
Historisë së Natyrës, si
gjithë vendet e tjera të
qytetruara të Europës.

Rexhep Uka, deputet,
25 Tetor : Në dilemën
nëse e di ose jo shteti
rëndësinë e një Muzeu

të Shkencave të
Natyrës për shoqërinë,
në morinë e pafundme

të përgjigjeve, po
zgjedh njërën: fqinji ynë
më i afërt, Maqedonia,
ka të paktën katër të

tillë, ndërsa ne po
humbim edhe një të

vetëm që kemi.
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“WALT DISNEY”
MBJELL 2.700.000 PEME
 Disney ka vendosur të

mbjellë 2 milion e 7 qind mijë

pemë për të luftuar ngrohjen
globale. Kjo bëhet e mundur
edhe falë spektatorëve të filmit
të ri “Earth-Toka “, një film

Në Ditën Ndërkombatare të Tokës, presidenti i SHBA
Barak Obama dhe ish-presidenti Bill Klinton, kanë

mbjellë pemë, së bashku me vullnetarët e Korpusit të
Paqes.

Biodiversiteti dhe ekosistemi
në Evropën Jugore dhe
Juglindore do të preken rëndë nga
ndikimet e ndryshimeve
klimatike. Kjo do të çojë në

humbjen e mëtejshme të llojeve
dhe habitatave, shumica e të cilave
janë të rralla e të rrezikuara.Ky

 Partneriteti Global për Ujin dhe
Rrjeti Ndërkombëtar i Organizatave
të Baseneve kanë publikuar një

udhëzues për menaxhimin e
integruar të burimeve ujore. Botimi,
për përgatitjen e të cilit punuan

NDRYSHIMET KLIMATIKE DHE EUROPA
JUGLINDORE

është përfundimi i detajuar i tre
raporteve, përgatitur në kuader të
një projekti një vjeçar nga Qendra
Evropiane për Mbrojtjen e
Natyrës në bashkëpunim me

Qendrën Rajonale të Mjedisit
(REC) për Evropën Qendrore
dhe Lindore, fokusuar në pesë

shtete të rajonit të Evropës
Juglindore: Shqipëri, Bosnjë
Hercegovine, Mal i Zi, Sërbi dhe
Turqi.

 Megjithëse të kuptuarit e
procesit kompleks që vërtitet
rreth ndikimeve të ndryshimeve
klimatike është ende në fazat
fillestare, nga projekti del qartë se
tendenca e rritjes së
temperaturave, presioni mbi
burimet ujore, rritja frekuente e
kushteve të këqia të motit dhe
përmbytjet, rritja e erozionit
bregdetar dhe shtimi i zjarreve
në pyje do të vazhdoje. Në
shumë raste këto janë të
dukshme dhe po ushtrojnë
ndikim mbi njerëzit, vendet dhe
punësimin në shumë zona të
rajonit. Ndikimi i këtyre
elementeve në biodiversitet
konfirmohet tashmë, nëpërmjet
këtij projekti, dhe nga aktorët e
interesuar,shkencëtaret dhe
ekspertët në rajonin e Evropës
Juglindore.

 Projekti rezultoi me rritjen e
njohurive dhe ndërgjegjësimit të
politikbërësve, ekspertëve,
shkencëtarëve dhe aktorëve të
tjerë mbi ndikimet e ndryshimeve
klimatike në biodiversitetin dhe
ekosistemin e Evropës
Juglindore.

MENAXHIMI I INTEGRUAR I BURIMEVE
qindra specialistë nga shumë
vende të botës, shërben për
lehtësimin e procesit të zbatimeve

teorike në praktikë nga menaxherët,
autoritetet publike që përdorin e

dokumentar për pasojat e
ndryshimeve klimatike në planet.
Shtëpia e famshme prodhuese
kishte premtuar, para publikimit
të fimit, se për çdo biletë të
shitur javën e parë të shfaqjes,
do të mbillte një pemë.

 Spektatorët dhe fansat e
Disney, megjithëse film
dokumentar, nuk kanë
zhgënjyer. Në javën e parë të
shfaqjes së filmit në kinematë e
SHBA, është arkëtuar një shumë
prej 16 milion dollarë, një shifër
rekord për një dokumentar mbi
natyrën. Pyjet që do të përfitojnë
nga mbjelljet janë ato të Brazilit
atlantik, nga më të prekurat nga

shpyllëzimi ilegal.

BE PER KURSIMIN E
ENERGJISE

 Bashkimi Europian ka
adoptuar “ ekodesign” për
kursimin e energjisë dhe luftën
kundër shpërdorimit të saj, si një
nga objektivat e deklaruara të tij.
Deri më sot, direktivat
rregullonin vetëm prodhimet hi-
tech ( të teknologjisë së lartë ).

 Tashti, me vendimin e ri, BE
rregullon me ligj prodhimin e
gjithë materialeve për
konstruksione të përshtatshme
ekologjikisht dhe me harxhim të
ulët energjie, si dritaret, rubinetat

kundër humbjeve dhe materiale
izolimi, që lejojnë mbajtjen e
nxehtësisë në dimër dhe freskisë
në verë.

SHTETI PER
BIÇIKLETAT

 Italia ka vendosur, në masat
e saj kundër ndotjes nga
karburantët fosilë e sidomos nga
makinat, të financojë 30 % të çdo
biçiklete që do të blehet deri në
fund të vitit. Kjo bëhet me
ndërhyrjen e fondet e Ministrisë
së Mjedisit.

 Kjo masë hyn në paketën e
promovimit qeveritar të mjeteve

JO VETEM PER KURIOZITET

duhet të mbrojnë mjedisin e,
sidomos, ekosistemin ujor.

 Problemet e ardhura nga
përmbytjet, ndotja e madhe nëpër
basenet ujore që është shtuat
dekadat e fundit, ndryshimet
klimatike e pasojat e tyre, harxhimi
pa kriter i ujrave etj.. janë bërë tepër
serioze për shumë vende të botës.
Këto probleme kërkojnë edhe
zgjidhje nëpërmjet një një
menaxhimi të integruar dhe të
qendrueshëm të burimeve,
ekosistemeve ujore dhe të tokës.
Mbi këtë bazë, mbështetur në
përvojën e shumë vendeve të
përparuara e legjislacionin e tyre
kombëtar, marëveshjet ndërkufitare
për ujrat etj, është hartuar dhe botimi
i “ Menaxhimit. ..”.

pa karburant dhe përfshin një
shifër rreth 9 miliardë euro.
Pritet që efekti të jetë i madh në
qytetet e mëdha për të luftuar

ndotjen atmosferike dhe trafikun
e rënduar.

PRESIDENTI OBAMA MBJELL
PEME NE 22 PRILL

EKO QUIZ

Në 2050, njerëzimi  do  të  jetë  9  milardë  dhe  dy  të
tretat  do  të përqëndrohen  në  zonat  urbane . Sot
rreth  50 % e  banorëve  të  planetit  janë  qytetarë .
Sipas  raportit  të  fundit  të  “OKB-Habitat” vetëm  në
qytetet  afrikane , në  2050, do  të  ketë  1.2  miliardë
banorë .
-Si  po  quhet  qyteti  i  të  ardhmes ?
1. Qytet  ekologjik
2.Qytet  i  qëndrueshëm
3.Qytet  eko i qëndrueshëm
Çfarë  tregon  shkurtimi  ICLEI ?
1. International community for local Ecology Initiatives
2. International Council for Local Economy Intiatives
3. International Council for Local Environnemental
Initiatives
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GRUPIMI “EKOLËVIZJA”
• 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
• Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit Natyror, Berat

- Genta Decolli
• Lilium Albanicum, Librazhd- Ferit Hysa
• Masmedia dhe Mjedisi - Xhemal Mato
• Qendra për Komunikimin Elektronik, Tiranë – Ladi Balla
• 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
• 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
• G&G Group, Tiranë - Sazan Guri
• 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

CMYK

KY NUMUR I GAZETES “ EKOLEVIZJA “ SPONSORIZOHET
NGA PROJEKTI “ SHQIPERIA IME E PASTER DHE E
BUKUR “, MUNDESUAR NGA UNICEF, MBESHTETUR NGA
AMBASADA HOLLANDEZE

• Klubi Ekologjik, Maliq – Myzafer Gjiriti
• Shoqata “Natyra për njeriun”, Durrës – Fali Ndreka
• Instituti Kombëtar për Studime dhe Kërkime të Mjeksisë

dhe Mjedisit “Fillonid Durrachieni” – Flamur Tartari
• Shoqata “Adriatiku”, Vlorë – Petrit Dërvishi
• Shoqata “Miqtë e Thethit”, Shkodër– Dedë Nika
• Shoqata "PASS”, Majlinda Lleshi
• Shoqata “Nënujsat” Ened Mato
•  Shoqata “Vazhdon” Gazmend Koduzi
•  Shoqata "EKOLOGJISTI "- Durres, president Bashkim

Shyle.
•  EKOMJEDISI, Durres, Presidente Magda CARA
•  Shoqata e Mbrojtjes së Peizazheve Natyrore në Shqipëri,

Skënder Sala
•  Agjensia Joniane e Mjedisit, Medias dhe Informacionit,

Shkëlqim Hajno

 Grupimi " EKOLEVIZJA " vazhdon në rrethet zbatimi i projektit " Shqipëria ime e pastër dhe
e bukur ", mundësuar nga UNICEF, mbështetur nga Ambasada Hollandeze.

 NGA VEPRIMTARITE NE. ..TIRANË  DURRËS

LEZHË


