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KOPENHAGENI – NJE
SHPRESE E PERMBAJTUR
  “Bota është përballë një sfide pa precedentë.

Çasti për të vepruar kundër ndryshimeve klimatike
është tani. Nëse nuk e bëjmë këtë, rasti do të na
ikë nga dora dhe tranzicioni do të jetë shumë më i
kushtueshëm në të ardhmen “. Ky është apeli që
ka bërë qeveria daneze në ftesën zyrtare për
delegacionet e 192 vendeve që do të marrin pjesë
në Konferencën e Kopenhagenit për ndryshimet
klimatike, por dhe për të dhënë një “përgjigje
koherente e globale “ për ngrohjen globale.

Në Kopenhagen merr pjesë dhe
delegacioni ynë dhe, sigurisht që do të
thotë fjalën e tij për përpjekjet që do të
bëjë Shqipëria në betejën e madhe të
njerëzimit ndaj ndryshimeve klimatike
e ngrohjes globale. Ne nuk kemi hyrë
akoma në vendet që kanë kaluar limitet
e emetimeve të gazrave serrë. Por kjo
nuk do të thotë, që për tu bashkuar
me të tjerët në reduktimin e tyre, duhet
që ti rrisim ato, siç bëmë me tecin e
Vlorës, fabrikat e çimentos që

ndërtuam e do të ndërtohen dhe siç duket
do të bëhet edhe me dy tece në Porto
Romano, pavarësisht se komuniteti dhe
ekspertët mjedisorë janë shprehur kundër
ndërtimit të tyre.

   Një pasqyrë të ndotjes së ajrit dhe
për çështje të tjera mjedisore në Shqipëri,
me mosarritje mjedisore, dhe edhe
Raporti Progresiv, për vitin 2009 i
Komisionit Europian. Në këtë raport u
theksua se  ndotja e ajrit mbetet shumë e
lartë dhe ende nuk ka politika afatgjata,

kritikohej hedhja  dhe djegia e
pakontrolluar e mbetjeve urbane, cilësia
e ujrave e deri tek mungesa e madhe e
moszbatimit të ligjeve e veçanërisht
kordinimi i dobët institucional që mbetet
një nga pikat më të dobëta në vendin tonë.

   Megjithatë i urojmë Konferencës
dhe delegacionit tonë punë të mbarë dhe
le të shpresojmë se angazhimet që do të
marrim ne dhe konferenca, do të bëhen
realitet edhe në Shqipëri.

 Nga 29 nëntor deri në 3 dhjetor, shoqata
kulturore gjermano-shqiptare “Robert
Shëartz” organizoi një workshop me temë
:Nga e drejta mjedisore te vetedija
mjedisore. Morën pjesë e referuan
Wolfgang Stoppel, Mynih, Sebastian
Mielke, Augsburg, të dy ekspërtë të njohur
ligjorë gjermanë, Xhemal Mato, drejtor
ekzekutiv i Grupimit “ Ekolevizja”,
koordinator i workshopit, Ardian Klosi,

Në tryezën e punës për paraqitjen e
diskutimin e projektit “Studimi i Problemeve
të degradimit Mjedisor të Liqenit artificial
të Tiranës, informimin, ndërgjegjësimin dhe

TRANSMETUES SATELITORE NE GUASKËN E
BRESHKAVE DETARE NE PATOK

Nga Prof.Dr.Idriz HAXHIU
   Ka rreth dhjet vjet që hulumtues të Faunës të vendit

tonë, të Muzeumit të Shkencave Natyrore të Universitetit të
Tiranës, kryejnë studime intensive taksonomike dhe
bioekologjike për një popullatë Breshkash Detare në gjirin e
Rodonit. Krahas të tjerash Breshkat e Detit të studiuara janë
markuar (targuar) sipas një programi të veçantë për Shqipërinë
duke vendosur në to edhe transmetuesve satelitorë.

EKONOMIA E GJELBËR NË FOKUS TË POLITIKAVE
MJEDISORE NË SHQIPËRI

ME  ÇFARE  REZULTATESH  PO  SHKOJME  NE  KOPENHAGEN?

  Në datën 2 Dhjetor, u zhvillua konferencën
“Ekonomia e Gjelbër dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm”,
organizuar nga revista  “The Economist” në
bashkëpunim me Dhomën Greke të Ekonomisë dhe
Industrisë, si dhe Ministrinë Greke të Mjedisit.

METODË BASHKËKOHORE PËR STUDIME BIO-EKOLOGJIKE

NGA  E  DREJTA  MJEDISORE  TE  VETEDIJA
MJEDISORE

LIQENI i TIRANES, PROBLEME DHE ZGJIDHJE

nxitjen e vendimarrjes për zbatimin e masave
mbrojtëse dhe rehabilituese morën pjesë e
diskutuan dhe Zv.ministri i Mjedisit z.
Arben Demeti, Prefekti i Tiranës z. Keltis
Kruja, z. Farudin Hoxha nga Komiteti i
Digave, ish/nënkryetari i Bashiksë së
Tiranës z. Eduard Shalësi, Kryetari i
Komunës Farkë z. Fatbardh Plaku
përfaqësues rë REC-Shqipëri, të Grupimit
“Ekolëvizja “, të shoqatave mjedisore e të
tjerë.

Lexo fq. 2

drejtor ekzekutiv i shoqatës “Robert
Shwartz” etj...

Lexo fq. 3

Lexo fq. 7
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Anketimi u zhvillua me 28
qytetarë të Tiranës, nga të cilët :

- 16 me arsim të lartë.
- 9 me arsim të mesëm.
- 3 me arsim të ulët.
 Anketimi pati për temë

Konferencën e Organizatës së
Kombeve të Bashkuara për klimën,
sa njihen përpjekjet për reduktimin
e gazeve serrë dhe për energjinë e
rinovueshme, si dhe për masat që
janë apo do të merren për këtë
problem në vendin tonë.

   -11 vetë (39% e të anketuarve)
kishin dijeni për zhvillimin e
Konferencës së Kopenhagenit dhe
për përpjekjet për uljen e çlirimit të
CO2 dhe gazrave të tjerë me efektin
serrë.

  - !7 të anketuar (61%) nuk kanë
informacion për këtë, megjithë se
disa prej tyre e dinin se po
zhvillohet një konferencë e OKB.

   Për Komunikimin e dytë
Kombëtar të Shqipërisë, drejtuar
Konventës Kuadër të Kombeve të
Bashkuara ( UNFÇC ) mbi
Ndryshimet Klimatike, organizuar
nga Ministria e Mjedisit dhe  PNUD

- 2 vetë ( 7%) ishin plotësisht në
dijeni të zhvillimit dhe qëllimeve të tij.

- 4 persona ( 14%) kishin pak
informacion si veprimtari e
Ministrisë së Mjedisit  por nuk
njihnin më tepër.

- 22 të intervistuar (79%) nuk
kishin dijeni as për zhvillimin dhe

Nga 29 nëntor deri në 3 dhjetor,
shoqata kulturore gjermano-
shqiptare “Robert Shëartz”
organizoi një workshop me temë :
NGA  E  DREJTA  MJEDISORE  TE
VETEDIJA  MJEDISORE. Morën

pjesë e referuan Wolfgang
Stoppel, Mynih, Sebastian Mielke,
Augsburg, të dy ekspërtë të njohur
ligjorë gjermanë, Xhemal  Mato,
drejtor ekzekutiv i Grupimit “
Ekolevizja”, koordinator i
workshopit, Ardian Klosi, drejtor
ekzekutiv i shoqatës “Robert
Shwartz” etj... Workshopi u
zhvillua me pjesëmarrjen e
shoqatave mjedisore të Vlorës,
ekspertë mjedisi, avokatë, ekspertë
ligjorë etj..

    U punuan :
-Sebastian Mielke, “Imple-

mentimi i Konventës së AARHUS-
it në Ligjin Europian për Mjedisin”.

- Ardian Klosi, “ Historia e një
lëvizjeje mjedisore – Aleanca
Qytetare për Mbrojtjen e Gjirit të

Vlorës”.
- Avokate Blerta Kraja, “ Rasti

gjyqësor për të drejtat mjedisore :
Rranxat e Bushatit kundër Zooalb
sh.p.k.”.

- Wolfgang Stoppel e

Sebastian Mielke, “Konventa e
AARHUS-it – E drejta për
informim, pjesëmarrja e publikut,
e drejta për pjesëmarrje për
drejtësi – gur kilometrik për
shoqërinë civile “.

-Wolfgang Stoppel, Ligjet për
Mjedisin dhe realiteti Mjedisor në
Shqipëri “.

- Xhemal Mato, Propozime/
perspektiva  të Parkut kombëtar
të Karaburuit’.

   Nga të pranishmit u zhvilluan
dhe diskutime e u dhanë
mendime. Pas workshopit u dha
një konferencë për shtyp ku,
përveç komunikatës u fol  dhe nga
zz. A. Klosi, Xh. Mato e Wolfgang
Stoppel për problematikën e
paraqitur dhe zgjidhjet e kërkuara.

Në kuadër të projektit GOPA, në
datë 10 dhjetor, Këshilli i Ministrave
organizoi dhe zhvilloi diskutimin e
draftit “ Karta e shoqërisë civile -
Dokumenti Politik i Bashkëpunimit
midis Shtetit/Qeverise dhe
Shoqërisë Civile. Në të morën pjesë
z. Gj.Lezhja, sekretar i Përgjithshëm i
Këshillit të Ministrave dhe
përfaqësues nga rreth 30 organizata
të shoqërisë civile, midis tyre edhe
Grupimi “Ekolëvizja”.

   Sipas organiztorëve ky draft
nuk përbën një detyrim ligjor por një
angazhim politik, angazhim i cili njeh

publikisht Shoqërinë Civile si një
aktor social kyç në shoqërinë
shqiptare. Të dyja palët, shteti dhe
shoqëria civile, duhet të shprehin
dhe përcaktojnë në këtë dokument
angazhimet e tyre reciproke me qëllim
forcimin e demokracisë nëpërmjet
pjesëmarrjes më të madhe qytetare
dhe rritjen e përkujdesit që ekonomia
e tregut të mos diktojë një shoqëri
tregu por të sigurojë një kohezion
më të madh social.

    Kartën  (draft ) e prezantuan z.
Dritan Shutina  (shoqëria civile ) dhe
znj. Oriana Arapi (kryeministria).

 Nga të pranishmit u diskutua
gjatë e u dhanë edhe mendime për
përmirësimin e mundshëm  të Kartës.

   Për implementimin e kësaj
Karte, është menduar që :

-Brënda 6 muajsh që nga miratimi
i Kartës se Shoqërisë Civile, të
krijohet Komiteti i Përbashkët i
Qeverisë dhe Shoqërisë Civile
(KPQShC), i cili ka përgjegjësinë të
hartojë planin e zbatimit të Kartës së

Ne, grupi i organizatave rinore,
vullnetare dhe për zhvillim, në
kuadër të 5 Dhjetorit, Ditës
Ndërkombëtare të Vullnetarëve dhe
në prag të Konferencës së OKBsë
mbi Ndryshimet Klimatike,
mbështesim ndërmarrjen e një
drejtimi të ri në zhvillimin e politikave
mjedisore dhe forcimin e tyre në
nivel lokal dhe kombëtar.

Shqipëria njihet si një vend me
bukuri të mëdha natyrore.
Megjithatë, toka, uji dhe cilësia e
ajrit në zonat urbane janë në
përkeqësim, duke përberë një rrezik
serioz ekologjik, shëndetësor dhe
ekonomik.

   Konferenca mbi Ndryshimet
Klimatike në Kopenhagen do të

tërheqë vëmendjen e të gjithë botës
mbi ngrohjen globale dhe
angazhimet që shtetet duhet të
marrin. Në kuadër të përpjekjeve të
Shqipërisë për përmirësimin e
standarteve në mbrojtjen e mjedisit
duke qenë një aspirante për
kandidate në Bashkimin Europian,
dhe për të luajtur një rol partneriteti
konstruktiv në rajon, ne kërkojmë
marrjen e angazhimeve publike
kundrejt përmbushjes së
propozimeve të mëposhtme:

-Sikurse fqinji ynë Maqedonia
dhe vende të tjera të Bashkimit
Europian, të ndërmerrenmasa për
uljen e përdorimit masiv të qeseve
plastike në shitjen e artikujve dhe
blerjen eushqimeve.

-Ndërmarrjen dhe forcimin e
veprimeve konkrete për reduktimin
e emetimit të gazit

karbonik dhe pastrimin e ajrit në
qytete duke krijuar standarte
kombëtare për cilësinë eajrit,
forcimin e politikave nxitëse të
përdorimit të transportit publik dhe
ndalimin emjeteve motorrike të
vjetra, uljen e emetimit të gazit
industrial dhe rritjen e hapsirave
tëgjelbra.

-Zhvillimin e politikave në

ShC dhe të monitorojë imple-
mentimin e saj.

-KPQShC të hartojë Kodin e
Konsultimit që në 3 mujorin e parë
të veprimtarisë së tij.

-Qeveria angazhohet që ccdo 2
vjet të raportoje lidhur me zbatimin e
Kartës së Shoqërisë Civile.

-Organizatat dhe institucionet e
Shoqërisë Civile angazhohen të
promovojnë Kartën dhe principet e
saj midis anëtareve të tyre,
partnereve, donatorëve etj.

-Këshilli i Ministrave anga-
zhohet për promovimin e Kartës së
Shoqërisë Civile midis të gjitha
strukturave dhe agjencive qe-
veritare.

-Këshilli i Ministrave do të
emëroje brenda strukturës së tij një
sektor/person përgjegjës për
implementimin e Kartës se Shoqërisë
Civile.

Për më tepër, dokumenti i plotë:
http://www.ekolevizja.org/

index.php?id=322

as për qëllimin e tij.
   Për politikat mjedisore të

ndjekura nga qeveria shqiptare u
përgjigjën :

- 21 të intervistuar ( 75%)
mendojnë se nuk është bërë sa
duhet për mjedisin, nga të cilët
ngrenë këto probleme :

   a. 9 persona ( 32% ) ndotja e
bregdetit e plazheve nga ujrat e zeza
të qendrave të banuara që derdhen
direkt në det.

   b. 12 nga qytetarët e pyetur
mendojnë se ndotja e ajrit është
shtuar vitet e fundit, sidomos nga
numri i madh i makinave që
qarkullojnë në Tiranë ( rreth 300 mijë
të regjistruara ).

   c. 7 vetë ( 25%) mendojnë se
nuk duhet të ndërtohen centrale me
qymyr ose naftë për prdhimin e
energjisë.

  Për emetimet e dyoksidit të
karbonit në Shqipëri, në përgjithësi
personat e pyetur nuk dinin se sa
është emetimi total apo për banor
dhe, aq më tepër, nuk kishin dijeni
për normat e Bashkimit Europian.

  Pjesëmarrja e Shqipërisë në
Konferencën e Kopenhagenit, 24(
86%) të anketuar nuk kishin njohuri
dhe aq më pak për propozimet e
mundëshme që do të paraqesë
qeveria në këtë konferencë, ndërsa
ishin të informuar për pjesëmarrjen
e Ministrit të Mjedisit në të, vetëm 4
vetë (14%).

DISKUTIMI I KARTES SE SHOQËRISE CIVILENGA  E  DREJTA  MJEDISORE
TE  VETEDIJA  MJEDISORE
Workshop i organizuar nga shoqata kulturore

gjermano-shqiptare “Robert Shwartz”

LETER  E  HAPUR
Drejtuar Liderave, Politikë-Bërësve dhe Vendim-Marrësve Shqiptarë

mbështetje të iniciativave të
riciklimit, duke mbrojtur në këtë

mënyrë jo vetëm mjedisin, por
edhe zhvillimin e biznesit lokal.

-Reformim të programeve
shkollore nga kopshti deri në
nivelin e lartë mbi shkaqet,impaktin
e ndryshimeve klimatike dhe
zgjidhjet në lidhje me të.

Ndërmarrja e këtyre an-
gazhimeve dhe zbatimi i tyre, do të
ndikojnë në përmirësimin e cilësisë
së jetës së qytetarëve shqiptar, do
të kontribuoj në përmirësimin e
mjedisit dhe të imazhit të vendit
ndaj visitorëve të huaj, si dhe do të
lehtësojë integrimin e vendit tonë
në komunitetin ndërkombëtare.

Programi i Vullnetarëve të
OKBsë në Shqipëri (UNV), Common
Action Against Poverty (CAAP),
TAMAM Shqiperi, Rrjeti i
Studentëve Shqiptarë në Botë
(ASAN), Lëvizja MJAFT, Lëvizja
“Ndryshimi Fillon nga Ty”, JEF
Albania, “Balkan Case Challenge”
Shqipëri, Qendra Rajonale e
Mjedisit rec-Shqipëri, “Let’s Get
Started” Shqipëri, Këshilli Rinor
Shqiptar, Grupimi i Organizatave
Mjedisore “Eko-Levizja”

TTTTTELEFONI i GJELELEFONI i GJELELEFONI i GJELELEFONI i GJELELEFONI i GJELBERBERBERBERBER
KONFERENCA E KOPENHAGENIT DHE

SHQIPERIA

Në datën 2 Dhjetor, u zhvillua
konferencën “Ekonomia e Gjelbër dhe
Zhvillimi i Qëndrueshëm”, organizuar
nga revista  “The Economist” në

bashkëpunim me Dhomën Greke të
Ekonomisë dhe Industrisë, si dhe
Ministrinë Greke të Mjedisit ku mori
pjesë edhe Ministri i Mjedisit, zoti F.
Mediu.

   Në fjalën e tij Ministri Mediu foli
për proçesin intensiv të reformave të
qeverisë shqiptare, veçanërisht në
fushën e mjedisit, për angazhimin që
po ndërrmerret  për përafrimin e
legjislacionit shqiptar me atë të
Bashkimit Europian, sidomos në një
kohë kur çështjet mjedisore janë kthyer
në tema kryesore të debateve globale.

   Një vend të rëndësishëm zunë

politikat e qeverisë shqiptare për
promovimin e energjisë së rinovueshme,
si një ndër rrugët më të mira për
parandalimin e ndotjes dhe nxitjen e
ekonomisë së gjelbër.

   Zoti Mediu i vuri theksin
burimeve të konsiderueshme që
Shqipëria ka në fushën e burimeve të
rinovueshme, duke folur për politikat
promovuese të qeverisë për të nxitur
investimin e huaj dhe zhvillimin
ekonomik, nga njëra anë, por duke
treguar vëmëndjen e duhur ndaj
çështjeve mjedisore dhe zhvillimit të
qëndrueshëm.

   Ministri Mediu u takua me
Ministren greke të Mjedisit zonjën
Tina Birbili.  Gjatë takimit të dy
Ministrat shprehen kënaqësinë për
nënshkrimin e Deklaratës së Përbashkët
mes Kryeministrit Berisha, Papandreu
e Gruevski dhe konfirmimin e vullnetit
të përbashkët për mbrojtjen,
manaxhimin dhe zhvillimin e
qëndrueshëm të zonës së liqeneve të
Prespës.

   Të dy Ministrat shprehën
vullnetin për të rritur nivelin e bashkë-
punimit dypalësh, veçanërisht në
fushën e manaxhimit të përbashkët
ndërkufitar, të zonave dhe ujërave ndër-
kufitare, në fushën e legjislacionit, ku
Greqia mund të ofrojë përvojën e vet
në hartimin e legjislacionit sipas
standarteve të Bashkimit Europian, në
fushën e menaxhimit të mbetjeve
urbane, apo të parandalimit të zjarreve,
etj.

   Po ashtu, në kontekstin rajonal,
Ministrat theksuan rëndësinë e rritjes
së bashkëpunimit rajonal për çështje të
gjykimit dhe menaxhimit të përbashkët,
por edhe në kuadër të nismës  Joniano-
Adriatike për parandalimin e ndojtjes
në ujërat e përbashkëta.

   Të dy Ministrat rakorduan që të
gjitha vendit e rajonit duhet të shkojnë
në Kopenhagë me një qëndrim të qartë
dhe të përbashkët për çështjet e
ndryshimeve klimatike dhe zhvillimit
të ekonomisë së gjelbër.

EKONOMIA E GJELBËR NË FOKUS TË
POLITIKAVE MJEDISORE NË SHQIPËRI
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LIQENI i TIRANES, PROBLEME DHE ZGJIDHJE

DISKUTIMET
 Z. Xhemal MATO, Drejtor

ekzekutiv i Grupimit
“Ekolëvizja” : Problemi i liqenit

ka qenë vazhdimisht i ngritur
shumë, që nga çastin kur u
bllokua diga dhe u bë problem
liqeni se mund të përmbytej dhe
u pa që dolën shumë gjëra aty,
tuneli që thithte ujin e liqenit për
poshtë u bllokua, porta u
bllokua. Pastaj dolën problemet
e mjedisit, sepse në liqen hidhen
ndotje. Pati reagime, u shkrua
në shtyp dhe Tirana e ndjen
shumë.

 Ne jemi lidhur me parkun
shëtitjet, etj por harrojmë se ai
park pa liqenin do të humbte
shumë vlera. Ndaj e ka marrë
edhe emrin parku i liqenit, apo
liqeni i madh. Liqeni ka pasur
një injorim dhe keqmenaxhim,
jo vetëm si liqen që duhet të ishte
i gjalle, të merrte ujë, të lëshonte
ujë, në këtë mënyrë do të kishte
dhe peshq, shpendë ka dhe
aktivitetete të tjera. Liqeni nuk
u menaxhua edhe përsa i përket
ruajtjes si mjedis. Ujrat e zeza i
derdhin aty, janë mbi 100
objekte që derdhin ujrat e zeza
aty. Pjesa jugore e liqenit ka
ngelur si djerrë pa u menaxhuar
pa u trajtuar. Vetem njëra pjesë

ka pemë, stola. Pjesa tjetër duket
e braktisur pasi aty u janë ndarë
edhe pronat që ju janë njohur
disa banorëve.

 Liqeni ka mbetur si një
fëmijë i braktisur, që nuk i dihet
atësia. Ne bëmë një verifikim të
statusit ligjor dhe liqeni nuk është
aspak kombëtar, as i mbrojtur.
Quhet parku i madh i Tiranës,
nuk ka një status. Edhe parku i
Rinisë e ka një emër quhet park
publik. Me këtë gamë të madhe
që ne kemi zhbiruar nga ana
ligjore, ne pamë të nevojshme
të zhvillonim një tryezë e
rrumbullakët me përfaqësues të
pushteteve të ndryshme si dhe
me eksperte që njohin problemet
e parqeve. Ju falenderoj të
gjithëve për pjesemarrjen dhe le
te shpresojmë që do arrijmë ta
perkufizojmë se ca statusi do
ketë liqeni. Prezantimi në vijim
do të jetë vetëm për të ngacmuar
ato që do të debatojmë.

Pas fjalës së zotot Xhemal,
Z. Sherif Lushaj bëri
prezantimin e rezultateve të
projektit.

 Z. Fatbardh PLAKU,
Kryetar i Komunës Farkë : A

ka nevojë të rehabilitohet diga?
patjeter që po, a është i
rëndësishëm statusi i liqenit
patjetër që po. Unë si drejtues i
Komunës Farkë, them që kemi
të mirat dhe të këqijat nga liqeni.
Zona në periferi është kthyer në
një zonë banimi, por për fat të
mirë janë objektet e fundit në
proces.

 Eshtë zgjidhur sistemi i
kullimit të ujrave të zeza. Nuk
ka asnjë objekt që të shkarkojë
ujrat e zeza në liqen, përvec
ndërtesave që janë brenda
territorit të bashkisë, rreth 80
shtëpi.

 Lidhur me kthimin e
pronave tek ish pronarët, nuk
është ky problemi. Ka status,
studimi urbanistik i Bashkisë
bashkë me ne kemi firmosur
për një kufi-qark dhe të
ndarë, se ku eshte kufiri i
parkut qe perfshin edhe
zonen e pyllezuar edhe zonen
e liqenit. Parku duhet rrethuar
me kangjella, duhet shmangur
futja e bagëtive që hyjnë dhe
dëmtojnë pyllin. Pjesa e rrethuar
e parkut ka dhënë efekt.

 Ka ndërtime si me leje

dhe pa leje brenda territorit
të parkut. Në planin rregullues
rajonal mjedisor që kemi
miratuar prej 4 vitesh e gjithë

komuna e Farkës, kemi diskutuar
të tilla fenomene.

 Eshtë edhe parku i madh i
kodrave, rreth 750 ha, që duhet
të marrë në mbrojtje në atë
studim, është dhe parku i Farkës
i marrë në mbrojtje. Eshtë
rehabilituar diga në Farkë. Eshtë
shkatërruar rrjeti që
furnizonte dikur liqenin e
Tiranës. Eshtë edhe një
rezervuar, rezervuari i thatë ku
kemi filluar një projekt
rehabilitimi. Por ka disa
probleme, kemi ngecur në
ngërcin me Bashkinë. Duhet të
bashkëpunojmë patjetër me
bashkinë, pasi porta e shkarkimit
është nën juridiksionin e Bashkisë
ndërsa liqeni është nën
juridiksionin e Komunës Farkë.

 Probleme ka pasur plot
me dherat që hidhen. Te
rezervuari i thatë ka vetëm 3-4
shtëpi, nuk është e vërtetë që
është i bllokuar nga ndërtesat,

është rehabilituar zona. Liqeni
duhet të merret me seriozitet nga
bashkia. Une jam i mendimit që
Parkun e menaxhon ai drejtues i

njësisë vendore që e ka në
territorin e saj. Eshtë e
pamundur që qeveria të
menaxhojë dhe të mirëmbajë
parkun. Eshtë e pamundur që
qeveria të krijojë një nënnjësi për
menaxhimin e Parkut. Unë do ti
kem sektoret e sherbimit publik,
etj. Në pronësi liqenion e ka
Drejtoria e Ujrave, Ministria e
Bujqesise.

 Popr unë jam me atë që
emërtesa është gjëja më e
parëndësishme. Nuk e ndryshon
emërtesa. Parku i liqenit e ka
emrin, Parku i Liqenit të
Tiranës. Ka dalë një vendim
qeverie që thotë objekt i rëndësie
të vecantë. Kështu që duhet të
ishte i rrethuar me policë.

Mendimi im është që bashkia
e Tiranës ti kërkojë qeverisë
delegimin e gjithë kompetencave
asaj, kuptohet nëse ka nevojë për
këtë pjesë, shoqëruar edhe me
një fond rehabilitimi.

Kam përvojë për liqenin dhe
për shume gjëra që kanë ndodhur
në të. Në këtë tavolinë erdha disi
pesimist, por u ngroha nga
diskutimet e bëra këtu. Z. Bardhi
për komunën e Farkës tha që
nuk do të ketë më ndërtesa në
pjesën jugore. As në gjatësi as
në gjerësi nuk do ketë më
ndërtesa ndërsa pjesa juglindore
është nën territorin e bashkisë.

 Ideja është kjo. Së pari liqeni
e parku duhet të ketë statusin e
një zone të mbrojtur pavarësisht
nëse shoqërohet me faturë
financiare ose jo në momentin
përkatës, sepse kjo do të thotë
që nuk do të përkeqësohet më
tej. Nëse statusi do të ishte bërë
10 vjet më përpara do të ishin
mënjanuar tjetërsimet. Bazuar në
legjislacionin në fuqi, është
vetëm një zonë e mbrojtur
rajonale. Nëse jepet një gjë, nuk
mund ta japim vendimin ne këtu,
duhen takime të tjera por kjo
është kompetencë e Keshillit të
Qarkut, ndërsa procedurat e
propozimit dhe miratimit si dhe

FJALA E ZV/MINISTRIT Z. ARBEN DEMETI
rregullat e administrimit janë
detyra jonë për tja përçuar
Këshillit të Ministrave.

 Unë jam konsultuar me
Ministrin në mënyrë të veçantë
dhe unë përfaqësoj edhe vullnetin
e tij. Ne do ta mbështesim këtë
gjë maksimalisht. Ne e marrim
përsipër që të fillojnë procedurat
për një akt nënligjor të Këshillit të
Ministrave që të hapi rrugën e
miratimit të kësaj zone të mbrojtur
rajonale, që do të jetë në harkun
e disa muajve.

 Përsa i përket çështjeve të
fondeve kjo është e drejtë
absolutisht. Ka nevojë diga por
edhe kanalet. Kërkon një projekt
të vecantë dhe fonde të vecanta.
Nga kjo pikëpamje unë marr
përsipër këtë gjë, që të luajmë një
rol shtytës dhe koordinues si
Ministri në lidhje me Pushtetin
Qëndror dhe me aktorët e tjerë
për këtë problem. Ky takim nuk
quhet përfundimtar, por
nganjëherë shërbejnë nisma të tilla
për të ndërmarrë veprimtarinë.

 Shpresojmë që do të ketë një
ecuri të mbarëdhe i mirëkuptoj
plotësisht shqetësimet e njësive
vendore që duhet të ketë një
koordinim, jo vetëm rajonal, por
edhe me qeverinë, edhe që duhet
të ketë një financim. Ajo që më
ngroh është fryma positive e të
gjithëve për këtë problem dhe do
ta përcoj këtë në Ministri. Unë
marr përsipër se do ta luaj këtë
rol për atë pjesë që më takon. Dhe
theksoj edhe njëherë edhe
vullnetin e Ministrit.

TRYEZE DEBATI PER LIQENIN E TIRANES, ORGANIZUAR NGA “MASSMEDIA DHE MJEDISI”
Në përfundim të projekti

“Studimi i Problemeve të
degradimit Mjedisor të Liqenit
artificial të Tiranës, informimin,

ndërgjegjësimin dhe nxitjen e
vendimarrjes për zbatimin e
masave mbrojtëse dhe
rehabilituese “, të kryer nga

organizata “Massmedia dhe
Mjedisi”  , me mbeshtetjen
financiare te Qendres Rajonale
te Mjedisit (REC) u zhvillua

aktorët e interesuar. Në këtë
tryezë morën pjesë e diskutuan
dhe Zv. ministri i Mjedisit z. Arben
Demeti, Prefekti i Tiranës z.
Keltis Kruja, z. Farudin Hoxha

nga Komiteti i Digave, ish/
nënkryetari i Bashiksë së Tiranës
z. Eduard Shalësi, Kryetari i
Komunës Farkë z. Fatbardh

Plaku përfaqësues rë REC-
Shqipëri, të Grupimit
“Ekolëvizja “, të shoqatave
mjedisore e të tjerë.

vijon në faqen 4
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 Z. Edauard SHALESI,
Deputet, ish nënkryetari i
Bashkisë së Tiranës: Çështja e

statusit, nëse do të quhet parku
i madh i liqenit sic e ka emrin
aktualisht, apo parku rajonal,
nuk është se zgjidh problemin.
Do ta gjykoja shumë interesante
që diskutimi mbi parqet të
zgjerohet. Parku i liqenit ai është,
kemi nje vijë kufizuese të tij, edhe
me zhvillimet e fundit të planit
rregullues dhe atij të Tiranës janë
përcaktuar edhe dy parqe
rajonale ai i Farkës dhe i
Paskuqanit.

 Lidhur me parkun e liqenit,
ketu flas me cilësinë e ish-
nënkryetarit të Bashkisë duke
njohur shumë projekte. Eshtë
shumë e qartë se cfarë duhet
bërë me liqenin.

 Dy janë elementët : elementi
ujor dhe tokësor. Ne kemi një
projekt që në 2008-ën për
mënyrën se si furnizohet liqeni.
Pellgu i liqenit të Tiranës ka
dy opsione, një është
furnizimi nga Farka, ndërkohë
që zgjidhja del edhe përtej liqenit
të Farkës, kemi dhe liqenin e
Skoranës që është 25 km larg
liqenit të Farkës. Një tjetër
zgjidhje është dhe furnizimi
nga liqeni i Bovillës. i pari
kërkon një fond prej 2. 2 milion
euro, kalon nëpër territore ku
është ndërtuar në mënyrë të
paligjshme, kanali ekzistues
është dëmtuar disi, ku nuk mund
të ndërhyjë e vetme Bashkia. Për
zgjidhjen e dytë, furnizimi nga
Bovilla kërkohet të ndërtohet një
tub rreth 700 milimetrash i cili
të plotësojë dhe nje funksion
tjetër, të furnizojë me ujë të
pijshëm një pjesë të Tiranës dhe
është një investim që shkon rreth
5 milion euro. Ndërkohë që

vetëm rikonstruksioni i digës, që
përfshin një ndëryrje të plotë,
kërkon një investim rreth 1. 8
milion euro. Element tjetër është
ku do shkarkohet ky liqen. Janë
ndërtuar segmente të ndryshme,
dihet gjurma, çështja është
mënyra e financimit.

 Ka një tjetër element të
rëndësishëm siç është ai i
kanaleve të ujrave të zeza, i
ujrave të shiut por edhe i
përrenjve që derdhen në liqen,
ndërhyrje që do të kërkonin edhe
një shtesë tjetër prej miliona
euro. Për ta bërë këtë basen, një
mjedis ku zhvillohen edhe
aktivitete te tjera rekreative,
kërkohet një ndërhyrje që kerkon
një fond prej 11-12 milion euro.

 Ne kemi filluar pjesën e parë
të një projekti që ka të bëjë me

rrugët kryesore të cilat në një
fazë të dytë do lidhen me shtigje,
ndërkohe që do tia vë shumë
theksin, se degjova që u tha që
nuk ka problem me kthimin e
pronave, mua më duket shumë
paradoksale. Ne filluam vjet një
mbjellje pemesh dhe nga 2500
pemë që kishim në plan mbollëm
rreth 800-900 pemë sepse në një
pjesë dolën pronarë me
çertifikatë pronësie dhe një pjesë
pronarë të njohur. Nuk e kuptoj
për çfarë duhet njohur kthimi i
pronave në një park. Një
mundësi është që shteti tallet, ose
e dyta që të bëjë një shpronësim
diku tjetër apo të marri dhe masa
te tjera, ndërkohë që e legjitimon
që të ushtrojë trysni për të
ndërtuar në park.

 Z. Xhemal MATO : duhet
bërë një dallim nga njohja e
pronës deri te kthimi. Njohja
është e detyruar me ligj, kurse
kthimi duhet të negociohet.

 Z. Eduard SHALËSI : Për
cfarë shërben kthimi i pronës në

një park?Ndërsa dihet shumë
qartë kufiri i parkut të liqenit,
dihet fatura financiare që ka
rehabilitimi i basenit, dhe çfarë
fature me të cilën ne punojmë
intensivisht për pjesën e
rigjenerimit te bimësisë, krijimit
të shesheve rekreative.

 Z. Xhemal MATO: Cfarë
duhet të bëhet?

 Z. Eduard SHALËSI: nuk
është çështja tek statusi, çështja
është tek ndërhyrjet dhe tek
kompetencat. Çështja e parkut
të liqenit është e njëjtë edhe me
parqet e tjera si ai i Dajtit etj. që
kanëe degraduar, jo për shkak
të statusit, por për shkak se
shteti ka qenë i paaftë për ti
mbikqyrur dhe për ti ruajtur.

 Per parkun dihet siperfaqja,
kurrsesi nuk mund ti delegosh

një përgjegjësi njësisë vendore
nëse nuk e shoqëron me faturë
financiare. Kemi rastin e Digës,
çështja është në gjyq, pasi
pushteti qëndror i ka kaluar
pushtetit vendor kompetencën
pa asnjë konsultë apo ekspertizë
paraprake, pa marrë parasysh se
cfarë fature duhet.

 Z. Xhemal MATO: a mund
të nxjerrim një përfundim të
qartë se cfarë mund të bëhet?

 Z. Eduard SHALËSI: ne
jemi të qartë se c’duhet të
bëjmë, rrethimi i parkut ka
filluar. Ajo që ne po bëjmë
aktualisht është gjetja e fondeve.
Nëse duhet të rehabilitohet
baseni këtë nuk mund ta bëjë e
vetme Bashkia.

 Z. Xhemal MATO:
Mendoni ju që keto konflikte që
janë krijuar nëe Farkë, që diga i
takon tjetër kujt etj, vijnë si
rrjedhojë se nuk njihen mirë
marrëveshjet, duhet të
rregullohet dicka nga ana

statuore apo nuk pengon kjo
gjë? Një ide është që ti jepet një
status që pronari të mos njihet
në këtë mënyrë. Për shembull,
në Parkun Rinia nuk mund ti
kthehet toka pronarit.

 Z. Eduard SHALËSI:
Kthimi i pronave pronarëve
brenda territoreve të parqeve
rajonale apo kombëtare do të
ishin tërësisht të pajustifi-
kueshme.

 Z. Besnik BARE,
Deputet, ekspert Mjedisi :
Nëse ne kemi raste kur një
projekt vendim i qeverise do të
shoqërohej me projekte
paraprake, është një ndihmë që
i bëhet vendimarrjes për ta çuar
vendimin në mënyrë sa më të
argumentuar aty ku duhet.

Punën e bërë në Bashki që
ofron një projekt, unë e quaj
pozitive, është gjë tjetër pastaj
se sa janë marrë vesh me aktorët
e tjerë në këtë park për të marrë
harmoni mendimesh. Nëse jam
jashtë realitetit shqiptar më
duket shumë i rëndësishëm
statusi i parkut, kur vij në
realitetin shqiptar them se ai nuk
ka aq rëndësi.

 Në 20 vjet janë shpallur
parqe në letër por ka pasur
fare pak angazhim, dhe nuk
janë mbështetur
financiarisht. Ne mund të
marrim vendime por duhet të
shoqërohet me një vullnet
dashamirës nga pushteti qëndror
dhe lokal për ta kthyer atë në
polivlera. Aty mund të lidhësh
universitetin, institucionet
shkencore per monitorimin e
parkut qoftë nga pikpamja e
biodiversitetit qoftë nga ana e
cilësisë së ujit mund të bëhen
studime të jashtëzakonshme.
Mendimi im është që ne patjetër
duhet ti japim një status

maksimal, por kam frikë se mos
ne shtojmë një konflikt tjetër
ndërmjet dy pushteteve.
Realisht të krijohet ky status
ligjor por të shoqërohet me
efekte buxhetore nga
pushteti qëndror pasi Bashkia
ska fonde. Duhet se pari të kihet
vullnet dhe pastaj në një tavolinë
më të gjerë mund të vijnë edhe
aktorë të tjerë, sepse duket qartë
që aty ka dëmtime.

 Z. Fatbardh PLAKU: A e
ndjeni nevojën për marrjen e
territorit me gjithcka që ka mbi
vete, me pyllin, liqenin digën, si
një instrument që mund ta
menaxhojnë?

Z. Eduard SHALËSI: Në
rast se do të shoqërohen me
faturë financiare të mbuluar,
absolutisht po, dhe absolutisht
jo nëse nuk shoqërohen me
faturë financiare. De jure ne
kemi kompetenca mbi parkun
por ju thashë vetëm faturën e
rehabilitimit të elementit ujor që
ishte 11-12 milion euro.
Elementin toke që përfshin
bimësinë, rrugicat, mjediset
kreative. E gjitha është e lidhur
me një element të
domosdoshëm. Ka nje kosto për
shërbimet, për produktet e tyre.

 Z. Farudin HOXHA,
Komiteti Kombëtar i Digave
të Mëdha : Do të përqëndrohem

te diga dhe te liqeni. Keto janë
pjesët më të rëndësishme të këtij
parku. Liqen pa digë nuk ka. Me
keqardhje them që në Komitet
të Digave ka presione të mëdha
për ndërtime fare pranë digës,
nga pronarët. Puna e pronësisë
duhet parë me shumë kujdes. Ne
hidroteknikët, luftojmë që zonat
përreth liqeneve të mos
shpyllëzohen, tokat duhen
pyllëzuar që të mos rrisin
erozionin. Problemi është që në
stinën e vjeshtës prurjet vënë në
rrezik liqenin.

 Diga e ngritur në vitet 50
është projektuar në një zonë
djerrë të pabanuar. Sot diga ka
mijëra banorë nën veten e saj.
Bëhet fjalë për mijëra shtëpi.
Problemi nuk është që kjo digë
ka vetëm hallin e shkarkimit të
ujrave të tepërta. Kjo digë e
ndërtuar pa asnjë lloj teknologjie,
sot është në gjëndje jo të mirë.
Eshtë meremetuar por jo
rrënjësisht. Une do të sugjeroja
nga Këshilli i Ministrave që kjo
digë të rishikohet, në mënyrë që

vijon nga faqja 3

NJE PYETJE
Pyetje e Z Nihat DRAGOTI: Studimi është i kufizuar
rreth liqenit apo në gjithë sipërfaqen e parkut? Nese

është për të gjithë sipërfaqen e parkut në çfarë
konkluzionesh keni arritur përsa i përket aspektit te
mbulesës legjislative të përdorimit të territorit aktual
dhe çfarë prespektive ka ky park sipas studimit apo

planeve të miratuara qoftë nga Bashkia apo qoftë nga
Këshilli i Rregullimit të Territorit.

Z. Xhemal MATO: Ne jemi nisur nga liqeni pasi aty ka
pasur probleme këto dy vitet e fundit por liqeni nuk
mund të ndahet nga parku dhe nga rajoni rreth këtij

parku pikërisht që të zgjidhësh problemin e liqenit nuk
mund ti zgjidhësh nëse nuk zgjidh problemin e parkut.



5

kjo digë të mos rrezikojë banorët
që jetojnë atje. Kam parë
ndërtesa fare afër digës. Duhet
të ishte e domosdoshme që toka
rreth e qark të mos punohet por
duhet të pyllëzohet. Kjo do një
projekt shumë të kujdesshëm.

 Vlera e parkut kombëtar do
të binte shumë nëse nuk do të
ekzistonte liqeni dhe diga.
Statusi është shumë i
rëndësishëm. Në status
reflektohet rëndësia e një vepre.
Kjo vepër është klasifikuar vepër
e klasit te parë që duhet të ruhen
të mirëmbahen, të kontrollohen.
Unë mendoj që Këshilli i
Ministrave, përderisa i ka
dhënë këtë status duhet, të
japë edhe faturën financiare.
Unë do të doja që ky park të
kishte statusin më të lartë që
ekziston. Jo për madhësinë e tij,
por ka anekse të tjera që këtë
park e bëjnë shumë më të
rëndësishëm se parku i Dajtit.
Unë jam që parku të ketë statusin
më të rëndësishëm. Ky park nuk
mund të mbahet dhe
administrohet nga Qeveria.

 Diga dhe liqeni nuk mund të
ekzistojnë po nuk u mirëmbajtën
po nuk u kontrolluan. Për ne diga
është si një njeri. Në veprat e
mëdha, pasi ka nje tërmet,
njerezit përgjegjës duhet të
shkojnë dhe të shikojnë digën
nëse ka një dëmtim apo carje,
se ndryshe ajo digë po pesoi gjë
do të rrëzohet përtokë.

 Sipas ligjit është organi i
Këshillit të Ministrave që
merret me kontrollin e
sigurisë së digave në gjithë
Shqipërinë. Ka për detyrë të
shqyrtojë cdo projekt që
paraqitet. Çështjen e digës së
Tiranës, Komiteti Kombëtar e ka
ngritur disa herë që nga
Ministria e Pushtetit Vendor e
deri në KM. Kërkesa e komitetit
ka qenë e para, kjo digë të ketë
një administrator, se sot nuk e

merr asnjë përsipër as qeveritar
as lokal. Me ligj ne vetëm bëjmë
monitorimin, kontrollimin, dhe
i raportojmë Këshillit të
Ministrave. E keqja e kësaj dige
është se askush nuk kujdeset per
të, nuk ka administrator. Ne
mendojmë që diga duhet të jetë
në administrimin e asaj që merr
prodhimet e saj dhe ky është
pushteti vendor. Në park nuk
shkojnëe vetëm njerëz nga

Tirana por edhe nga rrethet dhe
për mua duhet të ketë statusin
më të rëndësishëm.

 Z. Eduard SHALËSI :
Çështja më e rëndësishme është
kush do ta bëjë investimin e
rehabilitimit të plotë të digës. Ajo
që ne kemi bërë është një
projekt, dhe sic ju thashë një nga
të cilat ka qenë një ndërhyrje në
digë që ka një faturë rreth 3. 5
milion euro. Nga ana tjetër është
e rëndësishme se kush do të
ndërhyjë, nuk ka fuqi Pushteti
Vendor ta bëjë një gjë të tillë me
ato burime. Meqënëse Zv.
Ministri i Mjedisit shprehu dhe
vullnetin, do ti lutesha në rast
se do ti japim një zgjidhje
konkrete të diskutojmë për
projektin, faturën, të ndajmë se
kush do ta bejë.

 Z. Klejdis KRUJA,
Prefekt i Tiranës: Nga

materiali që më keni prurë në
zyrë unë jam njohur me këtë
cështje. Për mua çështja më e
rëndësishme është te statusi
sepse nga ai do të fillojnë të
gjitha zgjidhjet që do i japim,
qoftë liqenit dhe parkut në
pergjithësi. Bashkohem me
mendimin e profesorit që duhet
të jetë statusi më i lartë që kemi.
Nëse ne zgjidhim cështjen e
statusit të gjitha gjërat e tjera do
të rrjedhin natyrshëm qoftë nga
detyrimet që do ti burojnë si

qeverisë dhe pushtetit vendor
nga statusi. Ajo që nuk kuptoj
është si funksionon menaxhimi
i digës, pasi unë pata përshtypjen
që menaxhohej nga Komiteti i
digave, menaxhohet nga
Bashkia apo?

 Z. Eduard SHALËSI: ka një
vendim nga Këshilli i Ministrave
që i kalon kompetencën e
administrimit të digës Bashkisë

së Tiranës, vendimin e kemi
quajtur arbitrar dhe e kemi
paditur në Gjykatë. Aktualisht
është ende në gjykatë. Do të
donim të mos ishte Gjykata ajo
që të vendoste por të bëhej një
zgjidhje se të gjithë jemi koshient
për pasojat që mund të ketë.

 Z. Klejdis KRUJA: Nuk
duhet të ishte gjykata ajo që do
të vendos por vullneti pozitiv që
më duket se në këtë tavolinë
ekziston.

 Z. Xhemal MATO : ka një
vendim nr. 3 te vitit 2002 të
Këshillit të Ministrave, që thotë
se digat e rezervuarve
administrohen nga Komiteti i
Digave.

 Z. Farudin HOXHA : Ligji
thotë që Komiteti i digave është
një organ i Këshillit te Ministrave
që kontrollon funksionimin e
digave si kontrolli i shtetit për
ekonominë.

Z. Xhemal MATO Duhet të
ketë një status sepse pas statusit
ndoshta dalin dhe shumë gjëra
të tjera. A mund ta përgatisim ne
një status, tia lëmë ekspertëve ta
përgatisin dhe më tej të ndiqet
problemi në shkallët e tjera se si
kjo mund të kristalizohet.

 Z. Irfan DASHI, Drejtori
i Pergjithshem i ndermarrjes
nr 1 te Gjelberimit: Një pjesë e

mirë e territorit të liqenit është
në territorin e Komunës. Sikurse
dhe Bashkia dhe ne kur kemi
dashur të mbjellim pemët
kemi pasur probleme me
pronarët. Si dhe të gjithë janë
koshient për ndotjen që iu bë
liqenit para pak kohësh. Ai që
është sektor më parë ka qenë një
drejtori e vecantë ku sot janë
vetëm 40 punonjës. Bashkia ka
bërë të mundur të ndërhyjë në
territorin e parkut dhe në shtimin
e llojeve të drurit. Ne jemi
hallka e fundit dhe vuajmë
pasojat e statusit që ka parku.
Ky është problemi dhe ajo që ju
diskutoni këtu sot është shumë
e rëndësishme për ti dhënë
parkut dhe liqenit statusit që ne
ta shfrytëzonim atë siperfaqe
ujore që është në dispozicion.
Duke qenë se nuk është zbatuar
vendimi i qeverisë i vitit 1996 për
ta ruajtur me forca policore,
Këshilli Bashkiak i Tiranës ka
nxjerrë një VKB ku merr përsipër
ta ruajë me policinë bashkiake.
Na duhet të bëjmë postbllok për
mos të lejuar hyrjen në park për

shkak edhe të aktiviteteve të tjera
që zhvillohen. Por është shumë e
vështirë me këtë status të bëhet

ruajtja e tij.

 Z. Mehmet META,
Albaforest, ekspert mjedisi :
Bashkia nuk mund të quhet më
administratore e parkut dhe liqenit
meqë edhe komuna ka një pjesë
të territorit nga ato që u sollen deri
tani në këtë tryezë. Në këtë situatë
them që për të shmangur
konfliktet të bëhet një status i
ri me një vendim të ri qeverie.
Të jetë prefektura ajo që duhet
ta udheheqë këtë, dhe të jetë e
përfshirë edhe Bashkia,
Komuna dhe Ministria e
Bujqësisë nëse edhe ajo ka
pronësi në liqen sic thuhet. Në
vendim të ndahet me ligj cfarë do
te jetë ky park, park kombëtar,
rajonal, qyteti. Si dhe të bëjmë një
grup pune.

Z. Klejdis KRUJA : Unë
mendoj që të ngrihet një grup
pune që ta udheheqë
institucioni i Prefekturës, kjo
është rruga më e mirë. Në grup
duhet të ketë përfaqësues nga
Bashkia, Komuna, Ministritë
përkatese edhe nga ju ku secili
do të marrë përgjegjësitë e veta
atje ku i takojnë. Prapë e theksoj
që nga të gjitha këto që kuptojmë
cështja më imediate është statusi.
Po zgjidhëm këtë  pjesë, pjesën
tjetër e zgjidhim hap pas hapi.
Edhe kjo puna e ndarjes së
koncepteve të digës dhe pjeses së
gjelbër bëjnë një lloj sensi pasi
parku mund të ketë status tjetër

dhe diga është objekt i rëndësisë
së vecantë dhe këto mund ti
shikojmë më vonë hap pas hapi.

Z. Arben DEMETI: Të
ngrihet grupi i punës me të gjithë

aktorët edhe nga shoqëria civile.
Ky grup krijohet dhe më pas me
vendimin e Këshillit të Ministrave

përcaktohen termat e
referencës që nga statusi deri
te problemet e digës dhe këtu
vihen objektivat. Ashtu siç
thamë po u vu statusi atëherë
do të ndalojmë përkeqësimin e
situatës. Dhe më pas zgjidhim
hap pas hapi problemet akute.
Me Ministrin unë do ta diskutoj
që sot këtë cështje, këtu kemi
dhe Prefektin që është
Kryeministri i qarkut, mendoj
që do të puqemi dhe të dy do
tja kalojmë kryeministrit këtë
cështje dhe KM. besoj që do të
ketë mirëkuptim në nivel të
lartë. Nëse e parashtrojmë drejt
problemin them se do të kemi
më mirëkuptim në nivel më të
lartë. Fatura financiare nuk
do të jetë e vogël por është e
justifikueshme për punën që
duhet të bëhet. Ne do ta vëmë
në lëvizje këtë punë dhe besoj
që do gjejmë mirëkuptimin në
nivelin e duhur. Nje grup pune
mund të ngrihet që pas dy
javëve të dalë vendimi nga KM.
Vullneti jonë është shumë pozitiv.

Z. Klejdis KRUJA: ne do
përpiqemi ta bëjmë prezent
problemin dhe ta paraqesim në
qeveri.

Z. Farudin HOXHA:
Hidrocentralet paret i nxjerrin
vetë, edhe bujqësia gjithashtu,
ndërsa ky është një objekt i
vecantë dhe nuk nxjerr të
ardhura. Duhet të ketë një

fond të vecantë për digën dhe
parkun.

Z. Arben DEMETI: Patjetër
që do të ketë një fond të
veçantë.
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Ka rreth dhjet vjet që hulumtues
të Faunës të vendit tonë, të
Muzeumit të Shkencave Natyrore
të Universitetit të Tiranës, kryejnë
studime intensive taksonomike
dhe bioekologjike për një popullatë
Breshkash Detare në gjirin e
Rodonit. Breshkat Detare në fjalë
përfaqësohen me numur të madh
individësh nga lloji Caretta
caretta, si dhe nga shumë pak
individë të llojit Chelonia mydas.

Krahas të tjerash Breshkat e Detit
të studiuara nga ana jonë janë
markuar (targuar) sipas një
programi të veçantë për
Shqipërinë.

 Dy vitet e fundit (2008-2009),
gjatë 4 muajve (pranverë e verë)
në Patok janë trainuar 8 studentë
të Biologjisë të Universitetit të
Tiranës dhe një syresh i
Universitetit “L. Gurakuqi” të
Shkodrës. Për këtë problem, si dhe
në studimin e Breshkave Detare ka
dhënë kontributin e tij, për dy vite

nga katër muaj, edhe Dr. Michael
White studiues anglez i Biologjisë
Detare të Mesdheut.

 Pika kulminante e studimeve të
Breshkave Detare në Patok arrihet
me sigurimin nga SHBA e tre
transmetuesve satelitorë të cilët më
shtator 2009 u instaluan në
guaskën e tre Breshka Detare të
llojit C. caretta :

 Një trasmetues u instalua në
guaskën e individit femër, të cilën e
pagëzuam me emrin Shpresa, që
do të thotë shpresë për të jetuar
edhe pse jeta është e vështirë nga
ndotja e tejskajshme e zonës në
fjalë. Një trasmetues tjetër u instalua
në guaskën e një individi mashkull
të cilit i vendosëm emrin Guximtari,
që do të thotë të jetosh me guxim
edhe pse jeta është e vështirë nga

 Ekologjia ka hyrë në fjalorin e
përditshëm e jo vetëm në atë të
specialistëve të mjedisit. E perdorin
njerëzit e zakonshëm e politikanët,
shkencëtarët e gazrtarët. Por nga vjen
fjala dhe cila është historia e kësaj
shkence, që sot ka marrë një përhapje
të gjerë.

 Fjala ka prejardhje nga dy rrënjë
të ardhura nga greqishtja e vjetër :
“oikos” që do të thotë shtëpi dhe
“logos” që përgjithësisht do të thotë
shkencë. Fillimisht kjo fjalë u përdor
për shkencën që studionte qëniet e
gjalla si dhe marëdhëniet e tyre me
mjedisin që i rrethonte. Në vitet
gjashtëdhjetë të shekullit të kaluar,
ekologjia projektoi lëvizjet shoqërore
për një ekuilibër më të mirë midis
njeriut dhe mjedisit natyror dhe
përmirësimit të tij. Kështu që sot kur
flitet për ekologjinë nënkuptohet atë
që është në fakt preokupimi shoqëror
për evolucionin klimatik, ndotjen,
ngrohjen e planetit dhe mjetet e
mënyrat për të risjellë ekuilibrin
natyror midis njerëzimit dhe mjedisit.

 Si term, ekologjia është përdorur
në 1866 fillimisht nga Ernst Hackel,
biolog gjerman, ku e përmend për herë
të parë në veprën e tij “Morfologjia e
përgjithështe e organizmave “. Është

 A. Lovins dhe L. H. Lovins janë
themeluesit e Institutit të Maleve
Shkëmbore, një organ i pavarur i

hulumtimeve mbi çështjet e
politikave të burimeve dhe të
nismave të reja të biznesit dhe
teknologjisë së përparuar. Ndër
botimet e tyre kujtojmë “Si duhet
vepruar për të reduktuar impaktin
mjedisor” etj…  “Kapitalizmi
Natyror “është botuar për herë të
parë Sh. B. A. në vitin 1999.

 Kapitalizmi natyror është
shumë i ndryshëm nga kapitalizmi
tradicional, i cili ka shpërfillur
gjithmonë vlerat monetare të
burimeve natyrore dhe shërbimet
që ka sjellë ekosistemi, pa të cilat
nuk do të kishte as biznes, por nuk
do të zhvillohej as vetë jeta.
Kapitalizmi natyror, në të kundërt,
llogarit burimet natyrore, pikun dhe
efikasitetin për të qënë në gjendje
të prodhojnë më shumë me më pak
burime. Rishikimin e logjikës së
zhvillimit industrial e bazon në një
model që përjashton sa më tepër
prodhimin e mbeturinave dhe
ekonomia të lëviza drejt një rritje të
vazhdueshme, por duke investuar
në mbrojtjen dhe zgjerimin e
kapitalit ekzistues natyror.  

Kapitalet natyrore dhe
kapitalet e krijuara nga njeriu

 Çdo zjarr, çdo hektar tokë
bujqësore të degraduar, çdo ndotje
në lumejtë e në detet produktivitetin
dhe integritetin e planetit. Dhe çdo
episod i tillë zvogëlon kapacitetin e

prishja e dëmtimi i kushteve të
shkaktuara nga ndërhyrjet e
gabuara të njeriut në ekositemet
detare deri në shpërthime të
dinamitëve për interesa meskine??.
Ndërsa trasmetuesi i fundit u
instalua në guaskën e individit
mashkull të cilin e pagëzuam me
emrin Patoku, për respekt të
njerzëve bujarë të kesaj treve, të cilët
dhanë një kontribut në realizimin e
këtij studimi.

 Ceremonia e vendosjes së
Transmetuesve Satelitor në tre
Breshkat Detare ishte nje ditë mjaft
e gëzuar, për fëmijët, nxënësit e
shkollave, studentët, peshkatarët,
etj., të cilët me përshëndetje e
duartrokitje ju uruan rrugë të mbarë:
Shpresës, Guximtarit dhe Patokut
për në banesën e tyre detin e
pafund. Studiuesit dhe studentët e
Biologjisë të Universitetit të
Tiranës, si dhe studiues të huaj, për
cdo moment marrin informacin për
vendndodhjen dhe rrugët e
shtegtimin të Breshkat Detare.
Patoku, tashmë është
ndërkombëtar, ai ka arritur në brigjet
e Korfuzit, ndërsa Shpresa dhe
Guximtari ndodhen në gjirin e
Rodonit.

Mjat të gëzuar dhe me emocione
janë larguar nga Patoku studentët
e Biologjisë që u trainuan dhe u
vlersuan me certifikatat për studimin
dhe mbrojtjen e Breshkave Detare
që ata realizuan gjatë muajve të
Verës.

 Nëpërmjet këtij infomacioni të
shkurtër, të përmëndur më lart, do
të dëshiroja të falenderoja të gjithë

ato që kontribuan në realizimin e
këtij evenimenti kërkimor shkencor
Biologjik të rëndësishëm dhe
interesant: Peshkatarët e Patokut,
intelektualët dhe pushtetin lokal të
zonës, në mënyrë të vecant
kryetarin e Qarkut të Kurbinit, z.
Bardhi Rica dhe Kryetarin e
Komunës Fushë Kuqe z. Ded Keraj;
gjithashtu dua të falenderoj
Ministinë e Mjedisit, GEF-in si
sponsori kryesor i ketij projekti dhe
në mënyrë speciale drejtuesin e
këtij institucioni z. Arian Gaçe, i cili
e ka ndjekur me shumë interes e
vëmendje realizimin me sukses të
këtij projekti duke u angazhu vetë
personalisht e duke shpenzuar
shumë kohë sidomos në sigurimin
e paisjeve të domosdoshme siç
ishin trasmetuesët satelitorë etj.

sistemeve të kapitalit natyror në
proceset e ujit, ajrit e gjithë
burimeve të tjera nga të cilat ne
prodhojmë materiale të reja.

Të ballafaquar me mbeturinat e
pafundme që prodhojmë, ndonjë
konflikt politik, juridik apo
ekonomik duket i vogël dhe i
parëndësishëm, jo për shkak se këto
çështje nuk janë të tilla, por sepse
duket se të gjithë injorojnë
kontekstin më të gjerë në të cilën
ato mbështeten.

 Ne jemi apo nuk jemi për
rikrijimin e rregullit në tokë? Kjo
është pyetja me të cilën duhet të
fillojë bisedimet, sepse vetëm në
këtë kontekst mund të kuptojmë
problemet dhe të kërkojmë zgjidhje.
Sepse shumica e asaj që flasim ne
për të dhënat e GDP-së, ose në listat
e bursave, për cilësinë dhe sasinë e
jetës që mundësohet në tokë, varet
nga aftësia e fotosintezës dhe
burimeve me lëndë ushqyese të
planetit.

 Për shkak se brenda shekullit
të kaluar popullata u dyfishua,
burimi nga ekosistemet për frymë
vazhdon të bjerëdhe askush nuk
mund të parashikojë saktësisht kur
mungesa e burimeve do të ndikojë
përfundimisht në sistemin social
dhe tregtisë. Megjithatë, është e
qartë se në vitet e ardhshme apo
dekada, vlera e kapitalit natyror do
të ndryshojë : bota e biznesit nuk
ka nevojë të presë për marrëveshjet

në çështjet e mjedisit, ose rregulla
të reja për të kuptuar se me siguri
duhen ndryshuar bazat dhe
disponibiliteti i kapitalit.

 Kapitalit natyror nuk është
krijuar nga një mrekulli, por në sajë
të punës të palodhur të mijëra e
mijëra llojeve në marrëdhëniet
komplekse. Sot nuk ka asnjë pjesë
të tokës që nuk është ndikuar nga
aktiviteti i njeriut dhe pasojat janë
të kuptueshme.

Zëvendësues apo plotësues ?
Shumë ekonomistë këmbë-

ngulin në përtëritjen e kapitalit
natyror dhe kjo nëpërmjet
veprimtarisë njerëzore, për të
zëvëndësuar atë që është dëmtuar.
Ndërsa një grup t tjetër, duke
pranuar humbjet ne sistemet
jetësore të planetet, besojnë se
forcat e ekonomisë së tregut, së
bashku me të mirat e tjera materiale,
do të jetë në gjendje të shpikin
teknologji dhe përmirësime të

përshtatshme për të kompensuar
humbjet e tilla. Gjithashtu janë të
qëndrimit se përpjekja për të krijuar
të mira zëvendësuese, do të kthehet
edhe si forcë shtytëse për të nxitur
financimin, rritjen e punësimit dhe
për të krijuar prosperitet më të madh
ekonomik. Nuk ka zëvendësues për
shumë mallra të tilla si qymyrguri
apo metalet, por këtu duhen
konsideruar zbulimet e derisotme
dhe ato që nuk janë shpikur ende.

(vijon ne numrin e ardhshem)

konsideruar si babai i ekologjisë, ai pati
një influencë të madhe në teorinë e
evolucionit që u përpunua nga Ç.
Darvin. Për zhvillimin e konceptit
“ekologji” kanë punuar dhe të tjerë,
që futi dhe termin “ekologjia

njerëzore”. Ekologjia njerëzore ve
njeriun në qendër të problematikës dhe
asaj që shkakton ai në mjedis me
veprimtarinë e tij : modifikimin e
ekosistemit dhe mjedisit, ndotjen,
shpyllëzimin, efektin serrë etj… Ajo,
në mesin e shekullit njëzetë, hyri dhe
u bë pjesë e politikës dhe u quajt
ekologjia politike dhe përfaqësonte një
mendim të ri që denonconte,
shqyrtonte dhe ndërgjegjësonte
shoqërinë e konsumit si shkaktare e

dëmeve që po i sillte mjedisit global
dhe rajonal.

 Në vitin 1962 në SHBA u botua
“Pranvera e heshtur “, nga R. Karlson,
ku denonconte dëmet në mjedis të
pesticideve, sidomos tek zogjtë, duke
ja drejtuar fajin industrisë kimike. Kjo,
së bashku me lëvizjen ambientaliste,
solli që në 1972 të ndalohej prodhimi
dhe përdorimi i të famshmes DDT.

 Shoqata e parë ekologjike, që
vazhdon dhe sot, “Friends of the
earth”, e cila u bë pothuaj menjëherë
ndërkombërare, krijoi amerikani D.
Brouer. Ndërsa në Stokholm, në vitin
1972, u mbajt konferenca e parë e OKB
për mjedisin, duke e bërë këtë të fundit
problem themelor të njerëzimit në vitet
që do të pasonin dhe ku lindi dhe
programi i OKB për klimën. Po në
këtë vit lindi në Francë, dhe partia e
parë ekologjike “Ekologjia dhe
mbijetesa “, në 1973 në Angli partia e
gjelbër dhe në Zvicër Partia e gjelbër e
Gjenevës. Mbas tyre u krijuan dhe
parti e shoqata ekologjiste në mbarë
botën, që po i japin tonin luftës dhe
përpjekjeve në përmirësimin e
mjedisit, në përpjekjet për ruajtjen e
mbrojtjen e ekosistemi natyror dhe në
luftën e filluar kundër ngrohjes globale.

 A. Dalipi

HISTORIA E EKOLOGJISE

KAPITALIZMI NATYROR OSE REVOLUCIONI TJETER INDUSTRIAL
Nga Amory Lovins

dhe L. Hunter Lovins

(Një përmbledhje e shkurtër)

METODË BASHKOHORE PËR STUDIME
BIO-EKOLOGJIKE

TRANSMETUES SATELITORE
NE GUASKËN E BRESHKAVE

DETARE NE PATOK
Nga Prof. Dr. Idriz HAXHIU
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 “Bota është përballë një sfide pa
precedentë. Çasti për të vepruar
kundër ndryshimeve klimatike është
tani. Nëse nuk e bëjmë këtë, rasti do
të na ikë nga dora dhe tranzicioni do
të jetë shumë më i kushtueshëm në

të ardhmen “. Ky është apeli që ka
bërë qeveria daneze në ftesën zyrtare
për delegacionet e 192 vendeve që
do të marrin pjesë në Konferencën e
Kopenhagenit për ndryshimet
klimatike, por dhe për të dhënë një
“përgjigje koherente e globale “për
ngrohjen globale.

 Përkthyer në fjalë më të thjeshta
e më të qarta kjo do të thotë se
marrëveshjet mbi reduktimin e
gazrave serrë, në nivel botëror, nuk
mund të shtyhen më. Në shënjestër
janë karburantet fosilë (nafta, gazi e
qymyret) që prodhojnë dyoksidin e
karbonit, gazi kryesor i efektit serrë.

 Në 1997 u firmos Protokolli i
Kyotos që detyronte vendet e

industrializuara të reduktonin gazrat
serrë, brenda vitit 2012, në masën 5-
8%, krahasuar me nivelet e vitit 1990.
Protokolli hyri në fuqi më 2005, por
disa vende qëndruan pa e ratifikuar
atë, ku bie në sy SHBA, emetuesi i

dytë botëropr i ndotjes, pas Kinës.
 Konferenca e Kopenhagenit, që

u hap më 7 dhjetor, ka për qëllim të
përcaktojë skenarët e pas Kyotos,
që mbaron në 2012. Por, vendet e
pasura e të industrializuara, ndotës
kryesorë të planetit, kanë kontraste
me vendet e varfra e në zhvillim. Në
këtë kontekst, ka diferenca edhe
midis Bashkimit Europian e Japonisë
nga njera anë, ku po rreshtohet dhe
Shteteve të Bashkuara, Kanadasë e
Australisë, ku, pak ditë para
konferencës së Kopenhagenit,
parlamenti nuk e miratoi ligjin e ri
për mjedisin të paraqitur nga
qeveria.

 Diskutime do të hapin dhe

ofertat e Kinës e Indisë, që i lidhin
reduktimet e gazrave serrë me
prodhimin e brendshëm bruto (GDP
– më pak rritje ekonomike – më pak
reduktim) dhe Moskës që
shfrytëzon uljen e ndotjes që nga
epoka sovjetike, për të kufizuar
masat e saj.

 Por nyja gordiane që duhet
zgjidhur është e lidhur direkt me
financimet dhe me kostot e larta
ekonomike, sidomos për vendet e
varfra. Këto vende e kanë hedhur
shikimin në ekonomitë industriale,
të parat për ndotje dhe, me
përkrahjen e Kinës dhe Indisë,
kërkojnë jo vetëm fonde investimi,
por dhe asisitencë teknologjike. Në
axhendën e Kopenhagenit ka dhe
një plan prej 10 miliardë dollarë, duke
filluar nga 2012, për të ndihmuar
vendet e varfra dhe për të përballuar
sfidën. Por këto vende e quajnë këtë
shifër të pamjaftueshme.

 Një lajm i fundit nga Shtëpia e
Bardhë u prit disi me kënaqësi nga
rrethet mjedisore, bile Greenpeace,
shprehu hapur kënaqësinë e
drejtuesve të saj : Barak Obama,
presidenti i SHBA nuk do të shkonte
në Kopenhagen në seancat e para
protokollare, por në takimet e fundit,
ku do të merrnin pjesë shumica e
kryetarëve të shteteve pjesëmarrës.

 Ky lajm, më tepër se me
pjesëmarrjen e Obamës, ka lidhje me
atë që pritet të kurorëzohet
konferenca. SHBA është jo vetëm
emetuesi më i madh botëror i gazeve
serrë, por dhe investitori i pritshëm
më i madh në betejën ndaj ngrohjes

globale. Ky lajm i mirëpritur, ishte
megjithatë i vakët nga deklarat e
SHBA, disa ditë më parë, se emetimet
që do të reduktonte ishin 17% në
krahasim me vitin 2000. Sepse, sipas
Protokollit të Kyotos, viti krahasimor
duhej të ishte ai 1990, dhe reduktimet
amerikane, reduktohen dhe ato në

një shifër pak më të lartë se 3%. Por
në sesionin e 64 të Asamblesë së
OKB, Obama pati thënë : “Kërcënimi
është i rëndë, urgjent dhe në rritje.
Në se nuk reagojmë, rrezikojmë tju
lemë brezave të ardhshëm një
katastrofë të pakthyeshme “. Dhe
analistët, megjithë që skeptikë,
mendojnë se mund të ketë dhe
surpriza në ditët në vijim.

 Konferenca e Kopenhagenit,
veç sesioneve ku shkenca do të
përsëritë rrezikun e ndryshimeve
klimatike, do të përqëndrohet
fillimisht në vendime politike e pastaj
në shifrat. Le të kujtojmë këtu
vështirësitë e konferencës së Balit,
ku më i rëndësishmi ishte vendimi
se bisedimet për një traktat të ri
botëror do të vazhdojnë dhe po
ashtu dhe takimin e Barcelonës, për

Barroso: «Nuk do të ketë një
marrëveshje detyruese »

 Në një konferencë për shtyp,
Presidenti i Komisionit Europian
Manuel Barroso, ka deklaruar se një
marrëveshje detyruese ligjërisht
nuk mund të arrihet në Kopenhagen
sepse, sipas tij, “shumë vende, në
radhë të parë Shtetet e Bashkuara
dhe Kina, nuk janë akoma të
gatëshme “. Por ai shtoi se është
“një detyrë” për të arritur një

mirëkuptim sepse ndryshimet
klimatike janë bërë tashmë një
“kërcënim efektiv”. Barroso,
përpara vështirësive që duhen
kapërcyer në Kopenagen, ka
përmendur dhe “skepticizmin” me

KONFERENCA E OKB PER KLIMEN
KONFERENCA PER NDRYSHIMET KLIMATIKE 7-18 DJETOR 2009

të cilin analistët thanë se u mbyll pa
asnjë rezultat konkret. Nga ana tjetër
konferenca po zhvillohet nën hijen
e krizës së cmmimeve të vitit të
kaluar, të krizës financiare të këtij viti
dhe të krizës ushqimore të vitit që
vjen ku, sipas Bankës Botërore, do

të përballet njerëzimi vitin që vjen
me mbi një miliardë njerëz të uritur.
Ndaj, për këtë, Ban Kimoon,
sekretari i përgjithshëm i OKB, ka
kohë që bën thirrje që këto kriza të
mos ndikojnë në vendimmarrjen e
Kopenhagenit.

 Le të shpresojmë se në
Kopenhagen do të arrihet
marrëveshja. Pika pa kthim e
ndryshimeve klimatike nuk mund të
përcaktohet me data e vite. Por
shkenca po thotë se jemi në limitet e
fundit dhe shtyrja e masave në të
ardhmen do të bëjë që tranzicioni
energjetik, në mos i pamundur, do të
jetë më i vështirë e me një kosto
ekonomike, politike e njerëzore
shumë herë më të lartë.

 A. Dalipi
7 dhjetor 2009

të cilin me të cilin shikohet nga disa
shtete konferenca, por theksoi se
është krenar për rolin e Europës në
betejën për klimën.

 Një sinjal i ri nga SHBA
 Lisa Jackson, drejtore e

Agjensisë Amerikane të Mjedisit
(EPA) ka deklaruar në një
konferencë shtypi se vendi i saj
është duke vënë në jetë politika
“pozitive “për kursimin energjetik,
eficencën e energjisë dhe

ndryshime në automjetet dhe mjetet
elektroshtëpiake. Ajo ka siguruar se
SHBA, në Kopenhagen, do të vijnë
me vullnetin për të ecur përpara. Ajo
u shpreh se “Duhet të veprojmë
menjëherë”.

Londra kërkon nga BE ulje
drastike të emetimeve për vitin

2020
 Anglia kërkon nga Europa një

ulje drastike dhe “reale” të
emetimeve ndotëse dhe të
kapërcehen ndrojtja dhe ndarjet.
“Vendet tona duhet të jenë aq
ambiciozë sa dhe pretendojnë të
jenë “ka deklaruar kryeministri
Browën. “Nuk mjafton “ka thënë ai,
“të shprehemi se do të bëjmë këtë e
atë, por të shkojmë drejt objektivit
30% të reduktimeve në vitin 2020”.
Por menjëherë pas kësaj deklarate,
Polonia është shprehur kundër.

Kina – vendeve të zhvilluara :
«Tregoni sinqeritet»

Pekini kërkon “impenjim
konkret” dhe “transferim të
teknologjisë “për vendet e varfra.
Qeveria kineze është shprehur se
këto vende, prezente në
Konferencë, “të tregojnë
sinqeritetin dhe vullnetin e tyre
politik”. Nëpërmjet zëdhënësit të
qeverisë kanë këmbëngulur që

çelësi i suksesit të konferencës
ndërkombëtare për klimën është “në
vazhdimin e parimeve të Protokollit
të Kyotos e të takimit të Balit”, që
do të thotë se vendet më të pasura
të marrin zotime preçize dhe të
detyrueshme për luftën kundër
ngrohjes klimatike.

Takimi në Kopenagen është
bërë “i paqëndrueshëm”

Në një komunikatë të
sekretariatit të Konferencës ka
njoftuar se numuri i atyre që duan të
marrin pjesë në seanca është
dyfishuar, duke bërë kështu që
mjedisi i Blla Centër, ku zhvillohen
punimet, të bëhet Jo i qëndrueshëm.
Kapaciteti I kësaj qendre është 15
vetë dhe kërkesat janë për rreth 34
mijë në ditë. Duke u bazuar në limitet
fizike të saj, organizatorët kanë
vendosur kufizime në hyrje për
pjesëmarrësit dhe gazetarët (3500 të
tillë). Ata kanë deklaruar gjithashtu
se janë marrë masat e duhura për
konsumin e energjisë dhe ndotjen e
brendëshme. Shtypi danez shkruan

se presioni “mjedisor” I shumë
delegatëve, të ngjeshur nëpër
hotele, shtëpi private, në rrethinat
dhe në qytetet fqinjë të Suedisë ka
bërë të pamundur mjedisin me
karbon “neutral”. Por theksojnë se
shumë rrallë ka patur një interes
publik si ky për një eveniment të
tillë ndërkombëtar.

Në Kopenhagen me tren
 Delegacionet e e Bashkimit

Europian që marrin pjesë në
Konferencë kanë udhëtuar nga
Brukseli e vendet e tjera me tren.
Kjo për të treguar edhe nevojën e
kursimit të energjisë së harxhuar

nga makinat e avionët dhe duke
reduktuar koston mjedisore të
emetimit të CO2 në rreth 10%.

KOPENHAGENI – NJE SHPRESE E PERMBAJTUR

8 DHJETOR 2009 - TE FUNDIT NGA KOPENHAGEN

 Duke përfituar nga natyra, njeriu
po përdor energjitë e rinovueshme
si ajo diellore, e erës, rrymat detare
për prodhimin e energjisë. Në vigjilje
të Konferencës së Kopenhagenit për
klimën, në Tofte të Suedisë u përurua
një central, i pari në botë, që do të
prodhojë energji elektrike nga
shfrytëzimi i fenomenit të osmozës.

 Parimi i osmozës është i thjeshtë:

JO VETEM PER KURIOZITET

kur dy rezervuarë, njeri me ujë të
kripur dhe tjetri me ujë të ëmbël,
vendosen në kontakt nëpërmjet një
membrane poroze, dy vëllimet
tentojnë të përzjehen për të
ekuilibruar sasinë e kripës.
Membrana nuk lejon kalimin e
kripës, por vetëm të ujit, duke bërë
që uji i ëmbël të rrjedhë në atë të
kripurin. Presioni i krijuar i rrjedhjes

drejtohet dhe shfrytëzohet në një
turbinë që prodhon energji elektrike.

 Eshtë parimi i osmozës që, me një
membranë gjysëm të kalueshme, që
lejon bimët të absorbojnë vesën
nëpërmjet gjetheve dhe qelizat
njerëzore që të tërheqin ushqimet
nga lëngjet. E shfrytëzuar në “drejtim
të kundërt “, osmoza shërben për të
prodhuar ujë të ëmbël nga uji i detit.

 Inxhinjerët e Statkraft,
ndërmarrje shtetërore norvegjeze,
që kanë vënë në jetë projektin, kanë
llogaritur se, duke shfrytëzuar
fenomenin e osmozës, do të
përfitohej në botë një sasi prej 1700
térawatt/orë (TWh), që është e
barabartë me gjysmën e prodhimit
të energjisë elektrike sot në Europë.

ENERGJI NGA OSMOZA
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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
• 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
• 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
• 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

KY NUMUR I GAZETES EKOLEVIZJA
SPONSORIZOHET NGA PROGRAMI:

"FORCIMI I SHOQERISE CIVILE SHQIPTARE PER
NJE MJEDIS ME TE MIRE", MBESHTETUR NGA

AMBASADA HOLLANDEZE NE SHQIPERI

• 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
•  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

KONFERENCA E OKB PER KLIMEN

 Obama ndodhet edhe nën
presionin e industris së naftës, që
hyn në të ashtuquajturin lob anti-
Kyoto. Ky lob është akoma i fortë
dhe përfshin, si American

Petroleum Institute (një
konglomerat që përfaqëson grupet
më të mëdha të industrisë së naftës
e kimike) dhe shumëkombëshet si
BP, SHELL, etj.. Por në të bëjnë
pjesë dhe shoqëritë e mëdha që
janë konsumatorë të mëdhej të
energjisë si ConocoPhillips apo
Koch Industries dhe kanë

të karburantëve fosolë me rreh
25%. Ndërsa Shtetet e Bashkuara
kanë 19% të totalit të emetive.
Ndërsa për banor (ton CO2 në vit),
SHBA rezulton me 23. 5 ton/banor
dhe Kina 5. 5 ton.

 Këto ndryshime vinë si
rezultat i aksesit më të pakët në
energji të vendeve të varfra e në
zhvillim në krahasim me vendet e
industrializuara.

 Emetimet për banor të CO2
variojnë për shtete të ndryshëm.
India (1 milard banorë) emeton 1.
7 ton në vit, Europa ka një
mesatare prej 10 ton, Australia –
26. 9 ton, Kuvajti – 35 ton dhe
shteti i vogël i Katarit ka një shifër
prej 55 ton për banor. Shifrat për
Shqipërinë janë një emetim total
prej 8, 5 milion ton dhe për banor
2-2. 5 ton CO2 në vit.

BASHKIMI EUROPIAN është
emetuesi i tretë në botë i ndotjes
së ajrit (12 % në totalin botëror)

por aspiron një rol udhëheqës në
reduktimet prej 20%, në vitin 2020
dhe, në se në Kopenhagen do të
ketë një marrëveshje ambicioze,
mund ta çojë këtë shifr ne 30%.
Kërkon gjithashtu nga vendet e
varfra reduktime të mjaftueshme
të emetimeve, duke ofruar dhe
teknologji dhe ndihma për rritjen
e efiçensës së energjive “të
pastra”.

EMETUESIT E MEDHEJ DHE PLANET E TYRE
 SHTETET E BASHKUARA Për
herë të parë përcaktojnë reduktime
konkrete (17% në 2020, krahasuar
me 2005), por kundërshtojnë një
marrëveshje legalisht të
detyrueshme. Në realitet,
reduktimet e premtuara janë të
barabarta me diçka më tepër se 3
% krahasuar me itin 1990, sipas
Protokollit të Kyotos. Dhe kjo nëse
Senati do të miratojë planin
Obama.

 JAPONIA ofron shkurtime të
25% të emetimeve (krahasuar
1990) por vetëm nëse miratohet në
Kopenhagen një marrëveshje
ambicioze. Gjithashtu kërkon
impenjim nga vendet e varfra dhe
objektiva të saktë nga çdo vend
për të rritur ndihmën e saj
ekonomike e teknologjike.

 RUSIA është e gatshme të
reduktojë 25% të emetimeve, nga

1990, por përfiton nga shifrat e
mëdha të ndotjes industriale të atij
viti kur ishte akoma pjesë e
Bashkimit Sovjetik të pandarë. Në
krahasim me vitin 2005, emetimet
në fakt do të rriten.

 AUSTRALIA : Një javë para
takimit të Kopenhagenit,
propozimet qeveritare për
shkurtimin e emtimeve u rrëzua në
parlament. Pritet që të ndryshojnë.

 KANADAJA ofron reduktime me
20% brenda 2020, por dhe ajo si
SHBA nuk do një marrëveshje të
detyrueshme. ma non vuole
impegni vincolanti.

 KINA, që mban vendin e parë për
ndotjen e ajrit (20. 7%-shtator 2009)
paraqiti një objektiv 40-45% në
2020 të “intensitetit karbonik”, një
masë e lidhur me GDP, dhe
krahasuar me vitin 2005. Por

kushtëzon një reduktim 40% nga
ana e vendeve të pasura, duke ju
kërkuar atyre 1% të GDP së tyre
në ndihmë të vendeve të varfra.
Në fakt reduktimi i gazrave serrë
do të varet nga rritja ekonomike
dhe nuk do të ketë një “tavan” të
përcaktuar qartë. Llogaritet se
emetimet kineze në fakt do të
rriten, megjithë se me një ritëm më
të ulët.

INDIA ka përcaktuar reduktime në
bazë të “intensitetit karbonik”
baras me 20-25% deri në 2020.
Eshte kunder caktimit të
objektivave të detyrueshme,
përveç se për vendet e pasura dhe
mendon për një përgjysmim të
reduktimeve në 2050. Po ashtu
nënvizon se emetimin për banor e
ka shumë të ulet për popullsinë e
saj prej më se një miliardë banorë.

 BRAZILI ka deklaruar

“vullnetarisht” një reduktim prej
36-39% brenda 2020, mbi të gjitha
duke ju kundërvënë shpyllëzimit
të Amazonës. Në këmbim kërkon
nga vendet e pasura të financojnë

reduktimet e vendeve të varfra.

 MEKSIKA Do të përgjysmojë
emetimet në 2050, por vetëm me
ndihma teknologjike e ekonomike
nga vendet e pasura.

AMERIKA, KOPENHAGENI DHE BIZNESI
mbështetjen republikane në
Kongresin amerikan.

 Së fundmi, gjë që deri para pak
kohësh nuk pritej, edhe industritë
teknologjike si Microsoft dhe
Apple dhe sindikatat e industrive
të rënda, duke filluar nga ajo më e
madhja e industrisë së çelikut,
United Steelworkers, janë
distancuar nga planet e klimës të
paraqitura nga Obama. Të gjithë
këta që u përmendën më lart kanë
filluar, këtë vit, një fushatë me njëzet
takime, të quajtur «energy citizen»,
në po kaq shtete të SHBA, në favor
të “negociatorëve” që shprehen se
nuk ka rrezik të ngrohjes globale.

 Nga ana tjetër kanë filluar
“mësymjen” edhe sipërmarrjet që
kanë nuhatur biznesin e “green
economy-ekonomisë së gjelbër” që
përfshin biznesin e paneleve
diellorë, impiantët e erës dhe
biokarburantët si Growth Energy
apo Iberdrola Renewebles. Ky lob

NDOTJESIT E MEDHEJ NE
SHIFRA

 Dy gjigandët e ndotjes, Shtetet
e Bashkuara dhe Kina, po shkojnë
me shifra të ndryshme në

Kopenhagen, si në impaktin e tyre
në ndotjen e planetit, ashtu dhe
në zotimet që pruten të marrin në
konferencën për klimën.

 Në ndotjen e ajrit në planet, si
sasi totale Kina ka “rekordin
“botëror me 20. 7 % dhe harxhim

përfshin mbi 300 ndërmarrje dhe
organizata si p. sh. America Wind
Energy Association (energjia e
erës), Solar energy Industry
Association (diellore) ose edhe
prodhuesit e misrit për bio-
karburante. Për prodhuesit e mëdhej
të automobilëve (General Motors,
Ford dhe Chrysler-Fiat), konvertimi
i prodhimeve të tyre në ekologjike
është një rrugë ku janë detyruar të
hyjnë, të detyruar nga politika
batërore për energjinë e gjelbër dhe
planet e Obamës. Por janë të shtyrë
dhe nga e ardhmja e biznesit të tyre,
për të qënë në pararojë të
makinave elektrike, hibride apo me
hidrogjen.

Edhe grupi gjigant i prodhimeve
kimike DuPont tashmë ka
investuar në bioteknologji dhe në
energjinë diellore si p. sh. në
Advanced Mechanical Products
që tani prodhon mijra automjete
elektrikë.


