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SHQIPERIA ME BURIME TE MEDHA – VUAN PER UJIN

TELEFON I GJELBER 04 2234 851
NDOTJA E PEISAZHIT - KUSH DUHET TE MERRET ME TE?

Na informoni dhe kërkoni informacion në telefonin e gjelbër.
JU MIREPRESIM

 Nga Pirro CENKO dhe Madlina PUKA
HAPET NE VLORE, SARANDE E

TIRANE FUSHATA E UJIT TE PIJSHEM
 Me nismën e Milieukontakt

International-Shqipëri dhe me mbështetjen
e rreth 50 organizatave mjedisore, po
vazhdon veprimtaria “Vepro tani!” në të
cilin shoqëria civile, institucionet publike
e private po përfshihen në fushatën
mjedisore për ndryshime në mjedis me
fokus Ujin, Ajrin, Mbetjet Urbane dhe
Pjesëmarjen e Publikut,e mbështetur
financiarisht nga Ambasada e Mbretërisë
së Vendeve të Ulta në Shqipëri.

SHQIPERIA NE DITEN BOTERORE
TE UJIT

Komisioni për Veprimtarinë Prodhuese
ka mërrë në shqyrtim, ditët e para të prillit,
projektligjin “Për mbrojtjen e ajrit nga
ndotja”. Nisma ligjore e propozuar nga
qeveria vjen si rezultat zhvillimit industrial
dhe  problemeve që ka sjellë në cilesine e
ajrit dhe mjedisit në tërësi. Në komision
merrnin pjesë ekspertët e Ministrisë së
Mjedisit, të cilet shpjeguan aspektet
teknike dhe teorike për shtesat e
propozuara. Sipas tyre ky draft sjell
hapësira të reja ligjore për ruajtjen dhe
menaxhimin sa më të mirë të cilësisë së ajrit
në Shqipëri sipas kritereve evropiane.

Një pjesë e mirë 40%, e konsumatorëve janë akoma pa
matësa dhe paguajnë “aforfe” prej vitesh. Po ashtu edhe një
pjesë tjetër, rreth nje e treta, që pranohet nga Ujesjellesi,,
kanë vite që nuk paguajnë fare. Lidhjet e paligjshme, të
pranuara dhe të luftuara disa herë, janë akoma prezente në
rrjet e me ujin e pijshëm lahen makinat e vaditen të mbjellat
në periferi. Shpesh cilësia e ujit që na vjen nëpër banesa
është e pamjaftueshme apo,më keq, të përzjerjes e ujit të
pijshëm me ujrat e zeza. Mirë qytetarët që presin nga shteti
të rregullojë problemin, po shtetarët kujt ja kërkojnë
zgjidhjen? Ka njëzet vjet që flitet, por ka dhe gati po kaq që
po investohet. Kur do të rregullohet gjendja?

Sipërfaqja e liqenit është zvogëluar 70% në 40
vjet Reduktimi dramatik i liqenit Aral në Azinë
qendrore, që jemi mësuar ta quajmë det, është sot
një nga katastrofat ekologjike më të mëdha në
botë.Sipërfaqja e këtij liqeni të kripur, që në fund të
viteve 70-të ishte i katërti nga madhësia në planet
me 68 mijë kilometra katror,është reduktuar me 70%
dhe kjo për shkak të dorës së njeriut.

KAPITALIZMI NATYROR OSE REVOLUCIONI TJETER
INDUSTRIAL

Nga Themi PERRI, Sekretar
i Përgjithshëm i Federatës

së Gjuetareve të
Shqipërisë

Në Vitin Ndërkombëtar të
Biodiversitetitt, roli i
gjahtarëve në natyrë dhe
sidomos në konservimin e saj
do të jetë i pranishem në
veprimtarinë e Federatës së
Gjuetarëve,pasi janë të
përfshirë në mbi 65% të
sipërfaqes se tokës-objekt
zone gjuetie duke e bërë këtë
në bashkëpunim me palët e
tjera të rëndësishme, fermerët,
pronarët, njesite e qeverisjes
vendore dhe OJQ-të.

Kater parimet e kapitalizmit natyror
Nga format e kapitalit, e vetmja që ka

karakteristikat dhe mundësinë të
rigjenerojë apo të shtojë vlerën e vet, pa
ndërhyrjen e njeriut, është kapitali
natyror. Elementi kyç i teorisë së
kapitalizmit natyror është ajo që
ekonomia të spostojë vëmendjen nga
prodhimtaria njerëzore në prodhimtarinë
e burimeve për të rivlerësuar zënien me
punë, të përmirësojë kushtet e jetesës
së më të varfërve dhe të reduktojë sa më
tepër impaktin njerëzor në mjedis.

ARAL - AGONIA E NJE LIQENI

KUVENDI  PER  MJEDISIN

Lexo fq. 2

VEPRO TANI !

Lexo fq. 5

Lexo fq. 8

MESAZHI VITIT 2010 – VITI I SFIDAVE DHE
MUNDESIVE

Lexo fq. 4

Lexo fq. 7
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SEKSIONI I
DISPOZITA TË

PËRGJITHSHME
1.Objekti
Ky vendim ka për objekt:
a) Të sigurojë vënien në

dispozicion të publikut dhe

përhapjen e vazhdueshme,
sistematike dhe në një mase sa
më të gjerë të informacionit
mjedisor dhe të garantojë të
drejtën për të patur informacionin
mjedisor që disponohet nga
autoritetet;

b) Të përcaktojë kushtet,
mënyrat dhe masat praktike për
ushtrimin e të drejtës për të patur
këtë informacion, për përhapjen
e tij tek publiku, për mundësimin
e shkëmbimit të lirë të mendimeve
të publikut si dhe të pjesemarrjes
së tij efektive në vendim-marrjen
mjedisore.

SEKSIONI II
VENIA NE DISPOZICION

DHE PERHAPJA E
INFORMACIONIT MJEDISOR

për PUBLIKUN

2.Përhapja e informacionit
mjedisor

a)Autoritetet publike, me
përjashtim të rastit të nën-
paragrafit b), grumbullojnë dhe
organizojnë infomacionin
mjedisor që lidhet me funksionet
e tyre dhe që mbahet nga ata apo
për ata, për t’ia përhapur
sistematikisht publikut me anë të
internetit dhe/ose mjeteve të tjera
elektronike të komunikimit kur
disponohen mjete të tillë
komunikimi.

b)Kërkesa për ta bërë
informacionin mjedisor të
disponueshëm me anë të
internetit dhe/ose mjeteve të tjera
elektronike të komunikimit nuk
zbatohet për informacionin e
grumbulluar përpara hyrjes në
fuqi të këtij vendimi, në rastet kur
ky nuk disponohet në forme
elektronike.

c)Autoritet publike
informojnë publikun në mënyren
e duhur për të drejtat që ai gëzon

MBI TE DREJTEN E PUBLIKUT PER TE MARRE INFORMACION MJEDISOR
në kuader të ketij vendimi dhe
ofrojnë informacion, udhezime
dhe këshilla për këtë qëllim.

d)Autoritetet publike ruajnë
infomacionin mjedisor që lidhet
me funksionet e tyre në forma
lehtësisht të riprodhueshme dhe

të mundëshme për t’iu vënë në
dispozicion publikut me anë të
internetit dhe/ose mjeteve të tjera
të komunikimit elektronik.

3.Informacioni që i vihet në
dispozicion dhe i përhapet
publikut

Autoritetet publike përkatëse
vënë në dispozicion dhe i
përhapin publikut, të paktën
informacionin që vijon:

a)Tekstet e traktateve, kon-
ventave e marrëveshjeve
ndërkombëtare dhe të
Komunitetit Europian, të
legjislacionit kombëtar ose
vendor për mjedisin apo të
legjislacionit që lidhet me të;

b)Politikat, planet dhe
programet për mjedisin apo që
lidhen me te;

c)Raportet e progresit
në zbatim të nën-
paragrafeve i dhe ii të këtij
paragrafi, në rastet kur ato
përgatiten dhe/ose
mbahen nga autoritetet
publike në formë
elektronike;

d)Raportet mbi
gjëndjen e mjedisit të
referuara në paragrafin 5
të ketij vendimi;

e)Të dhënat ose pë-
rmbledhjen e të dhënave
të mbledhura nga
monitorimi i aktiviteteve
që ndikojnë ose mund të
ndikojnë në mjedis;

f)Autorizimet, lejet
dhe liçencat për
aktivitetet me ndikim të
rëndësishëm në mjedis dhe
marrëveshjet mjedisore ose një
referencë për vendin se ku mund
të kërkohet ose të gjendet ky
informacion;

g)Studimet për ndikimin në
mjedis dhe vlerësimin e rreziqeve

që lidhen me përbërësit e
mjedisit, si ajri dhe atmosfera,
uji, dheu, toka, peizazhi dhe
zonat natyrore, përfshirë
ligatinat, zonat bregdetare e
detare, zonat e mbrojtura,
diversitetin biologjik dhe
përbërësit e tij si dhe organizmat
e modifikuar gjenetikisht dhe
ndërveprimin midis tyre, ose një
referencë për vendin se ku
mund të kërkohet ose të gjendet
ky informacion.

4.Raportet mbi gjendjen e
mjedisit

a)Autoritetet publike
përkatëse publikojnë raporte
mbi gjendjen e mjedisit të
paktën çdo katër vjet [çdo dy
vjet].

b)Këto raporte hartohen në
nivel kombëtar, dhe kur
gjykohet e nevojshme edhe në
nivel rajonal dhe vendor.

c)Këto raporte përfshijnë, në
menyre të veçante, informacion
mbi cilësinë e mjedisit dhe
trysnitë e ushtruara mbi të.

5.Perhapja e informacionit
mjedisor në rastin e një
kërcënimi të mundshem të
afert

 Autoriteti Publik, në rastin
e një kërcënimi të mundshem të
afert për shëndetin publik ose
mjedisinqe shkaktohet nga
aktivitetet njërëzore apo nga
shkaqe natyrore, perhap
menjëhere dhe pa vonese të
gjithe informacionin që
disponohet prej tij ose për të tek
publiku që mund të ndikohet, me
qellim që ky të marre masa për të
parandaluar ose minimizuar
dëmet e mundshme.

1 Duhet theksuar se ligji
ekzistues mbi Mbrojtjen e
Mjedisit i amenduar kërkon
raporte të tilla cdo vit. Direktiva
kërkon raporte “në intervale të
rregullta që nuk i kalojnë katër
vjet”. Drafti i ri LMM nuk i

(Draft)
specifikon frekuencat e këtyre
raporteve. Si rrjedhim lind nevoja
për të diskutuar nëse raportet
duhen bërë cdo 2 ose 4 vjet: nga
njëra anë është më mirë të bëhen
raporte më të shpeshta, por nga
ana tjetër shtrohet pyetja nëse
autoritetet publike që merren me
këtë i kanë kapacitetet për të
përgatitur raporte cdo 2 vjet.

SEKSIONI III
PROCEDURAT PER TE

DREJTEN E MARRJES SE

INFORMACIONIT MJEDISOR
KUNDREJT KERKESES

1. Marrja e informacionit
mjedisor kundrejt kërkesës

a) Autoriteti publik kundrejt
kërkesës së aplikuesit vë në
dispozicion te tij  informacionin
mjedisor qe mbahet prej tij apo per
te.

b)Aplikuesi nuk është i
detyruar të tregoje aresyet per kete
kerkese.

c) Autoriteti publik vë
informacionin e kerkuar
në dispozicion të
aplikuesit brenda nje kohe
sa më të shkurter por
brenda një muaji nga
dorëzimi i kërkesës.

2. Mënyrat ose
formatet e perhapjes së
informacionit mjedisor

a) Autoriteti pu-
blik, me përjashtim te
rastit te nen-paragrafit b)
vë në dispozicion te
aplikuesit informacionin
mjedisor ne ate menyre
ose format qe kerkohet
prej tij, përfshirë këtu
edhe kopje te do-
kumentave.

b)Autoriteti publik, nuk e vë
informacionin mjedisor në
dispozicion te publikut sic
kërkohet ne paragrafin a) ne rastet
kur:

i. informacioni mjedisor është i
disponueshëm publikisht në një
mënyrë ose format tjetër, sikurse

parashikohet ne paragrafin 4 te
ketij vendimi, dhe është lehtësisht
i aksesueshem nga aplikuesi, ose

ii. autoriteti publik gjykon te
arsyeshme t’ja vërë në
dispozicion informacionin
mjedisor në një mënyrë ose format
tjetër, duke dhene edhe arsyet
respektive.

c) Autoriteti publik, ne rastin
e nen-paragrafit b) i kthen
aplikuesit përgjigje me shkrim për
arsyet e refuzimit te vënies në
dispozicion të informacionit

mjedisor plotësisht ose
pjesërisht, sipas mënyrës ose
formatit te kërkuar, brenda një
muaji nga kërkesa e tij.

d)Autoritetet publike për
qëllimet e këtij paragrafi,
ndërmarrin të gjitha hapat e
nevojshme per te ruajtur
informacionin mjedisor qe mbahet
prej tyre në mënyra ose formate
qe janë lehtësisht të
riprodhueshme dhe të
aksesueshme me anë të mjeteve
te telekomunikimit kompjuterik
ose mënyrave të tjera elektronike.

3. Përgjegjësitë e autoritetit
publik

Autoriteti publik ka keto
pergjegjesi:

a) Të mbështesë publikun kur
kërkon informacion mjedisor.

b)T’i vere ne dispozicion dhe
t’i beje te aksesueshme listën e
autoriteteve/ institucioneve
publike.

c) Të përcaktojë masat
konkrete qe sigurojne ushtrimin
e të drejtës se publikut për të patur
ne dispozicion informacionin
mjedisor, përfshirë këtu caktimin
e punonjësve të informacionit,
krijimin dhe mirëmbajtjen e
mjediseve dhe paisjeve për
shqyrtimin e informacionit
mjedisor të kërkuar dhe te
regjistrave ose listave te
informacionit mjedisor që
disponohen nga autoritetet
publike apo pikat e informacionit,
me përcaktime të qarta se ku mund
të gjendet ky informacion.

 Komisioni për Veprimtarinë Prodhuese  ka mërrë në shqyrtim, ditët e para të prillit,
projektligjin “Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja”. Nisma ligjore e propozuar nga qeveria vjen si
rezultat zhvillimit industrial dhe  problemeve që ka sjellë në cilesine e ajrit dhe mjedisit në

KUVENDI  PER  MJEDISIN
tërësi. Në komision merrnin pjesë ekspertët e Ministrisë së Mjedisit, të cilet spjeguan aspektet
teknike dhe teorike për shtesat e propozuara. Sipas tyre ky draft sjell hapësira të reja ligjore për
ruajtjen dhe menaxhimin sa më të mirë të cilësisë së ajrit në Shqipëri sipas kritereve evropiane.
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nga 22 lekë në 33 lekë për metër kub.
Në 22 mars, Shoqata e Ujësjellës-
Kanalizime të Shqipërisë,në
bashkëpunim me Ujësjellës-
Kanalizime (UK) Tiranë,
organizuan  aktivitete sensi-
bilizuese në sheshin “Skënderbej”.
Drejtori i ujësjellësit për
Tiranën,z.Sahit Dollapi u shpreh se
administrimi i mirë i ujit si dhe
mirëmbajtja e tij janë një fakt për një
shëndet më të mire dhe njoftoi se
Shqipëria është e përfshirë në një

22 Marsi, jo vetëm fillim pranvere
por edhe Dita Botërore e Ujit. Kjo
ditë është parë si një mjet për
fokusimin e vëmendjes në
rëndësinë e ujit të pastër dhe
promovimin e menaxhimit të
qëndrueshëm të burimeve të ujit.
Që prej 22 Marsit 1993 si celebrimi
i parë i Ditës Botërore të Ujit, Çdo
vit kjo ditë ka theksuar një aspekt
specifik të tij. Për 2010, “Ujë i pastër
- për një Botë të shëndetshme” thekson
si cilësinë ashtu edhe sasinë e burimeve

të ujit të cilat tashmë janë në rrezik.
 Më shumë njerëz vdesin nga uji i

pasigurt se nga të gjitha format e
dhunës, duke përfshirë edhe luftën.
Këto vdekje janë një ofendim për
njerëzimin tonë të përbashkët dhe
dëmtojnë përpjekjet e shumë vendeve
për të arritur potencialin e tyre të
zhvillimit. Sekretariati i Përgjithshëm

SHQIPERIA DHE UJI
program për integrimin e burimeve
të gjithë rajonit të

Mesdheut.Veprimtaria kishte edhe
një temë të këtij viti : “Ujë të pastër,

Dita Botërore e Mbrojtjes së
Ujit, në vendin tonë, u “ përkujtua”
që disa ditë më parë datës së saj.
Kjo u bë me një njoftim të ERU (Enti
Rregullator i Ujit) me rritjen e çmimit

Mirë qytetarët që presin nga shteti të rregullojë
problemin, po shtetarët kujt ja kërkojnë zgjidhjen?
Ka njëzet vjet që flitet, por ka dhe gati po kaq që

po investohet. Kur do të rregullohet gjendja?

- 40% e konsumatorëve janë pa matësa dhe
paguajnë “aforfe”

- Nje e treta e konsumatoreve nuk e paguan ujin
qe perdor prej vitesh

- Mëse një miliard njerëz në
botë nuk kanë qasje në ujë të
pijshëm dhe 2,4 miliardë nuk e
kanë të mjaftueshëm për
kërkesat higjenike minimale: një
mungesë që shkakton vdekjen e
3,4 milion njerëzve. Vetëm fëmijë
vdesin 5 mijë çdo ditë. Nëse
vazhdohet pa ndërhyrë, në vitin
2020 nuk do të kenë ujë të
pijshëm rreth 4 miliardë njerëz
ose gjysma e populsisë së Botës

- 40 % e popullsisë botërore
banon në zona të thata ose
gjysëm të thata. Në dhjetë vitet e
ardhshme do të shkojë në 60%.

-Nga viti 1950 deri sot
konsumi global i ujit është
trefishuar por 21 % e popullsisë
botërore kontrollon 76 % (65%
nga subjekte private) të burimeve
hidrike të përdorëshme dhe

konsumon 97 %. Xhiro vjetore e
biznesit të ujit është 300 miliardë
dollarë.

- Mesatarisht një person
konsumon në ditë rreth 30 litra
ujë : 5 l. Për të pirë e gatuar;25 l.
Për higjenën personale. Një
familje e Amerikës së Veriut
konsumon nga 350-500 litra ujë
në ditë, një familje europiane –
160 litra ndërsa një afrikane
vetëm 20 litra.

- rreth 40 miliardë orë pune
harxhohen në Afrikë për të
nxjerrë e marrë ujë nga burime që
sghpesh janë të ndotura

UJI NE SHIFRA

për një botë të shëndetshme“.
 Për vendin tonë, në media e

deklarata të zyrtarëve tanë, por
dhe të specialistëve, thuhet
shpesh se jemi me burime të
bollshme ujore. Këtë e dimë dhe
pa këto deklarata zyrtare, qoftë
për ujin e pijshëm apo për ato
rezerva që janë përdorur e mund

të përdoren për prodhimin e
energjisë. Por, qoftë edhe vetëm
në Tiranë, zona si “Komuna e
Parisit apo nga fundi i rrugës
“Sami Frashëri” problemet e
sotme me furnizimin e “ari të
bardhë “ janë akoma të
pazgjidhura. Një pjesë e mirë,
flitet për 40%, të

konsumatorëve janë akoma pa
matësa dhe paguajnë “aforfe”
prej vitesh. Po ashtu edhe një
pjesë tjetër, rreth nje e treta, që
e pranon dhe drejtori i UK
tirane, kanë vite që nuk
paguajnë fare. Ka mundësi, që
siç ka ndodhur (e ndofta
ndodh) me energjinë elektrike,
që kjo pagesë tju “faturohet”
atyre që paguajnë, d.m.th. që
duhet paguajnë dhe për të
tjerët, boll që ujësjellësi të marrë
paratë. Por edhe lidhjet e
paligjshme, të pranuara dhe të
luftuara disa herë, janë akoma
prezente në rrjet. Vlen të

përmenden sidomos rastet, që
megjithë zvogëlimin, akoma nuk
janë zhdukur, cilësia e
pamjaftueshme e ujit që na vjen
nëpër banesa apo,më keq, të
përzjerjes e ujit të pijshëm me
ujrat e zeza.

 Në Shipëri nuk është vetëm
Tirana ku përqëndrohet edhe
vëmendja e shtetit, qoftë për
numurin e banorëve dhe për
mundësinë e “shfaqjes publike
“ më të madhe të problemeve
apo reklamimit të zgjidhjeve.

(vijon ne faqen 6)

i Ujit, në të cilin bëjnë pjesë UN, FAO
dhe UNEP thekson në mesazhin e
këtij viti se :“Bota ka eksperiencen
dhe dijen për zgjidhjen e këtyre sfidave
dhe të jetë kujdestarja më e mirë për
burimet tona ujore. Uji është në
qendër të të gjitha qëllimeve tona të
zhvillimit. Siç e kemi shënuar edhe
qendra e Dekadës Ndërkombëtare për
Veprim, dhe presim që Samiti i këtij
viti për Objektivat e Zhvillimit të
Mijëvijeçarit, të japë mesazhe e detyra
për mbrojtjen dhe menaxhimin e
qëndrueshëm të ujërave tona për të
varfërit, të pambrojturit dhe për të
gjithë jetën në Tokë.”

 Është thënë e do të thuhet shumë
për ujin dhe siç dihet nga të gjithë,
Shqipëria është një vend me pasuri të
bollshme ujore. Por, si e trajtojme ne
ujin dhe sa kujdesemi për të? Dikush
mund edhe të çuditet sesi në çdo
artikull gazete, apo shkrime të
ndryshme e gjen këtë shprehje por në
shtëpi, kur hap rubinetin,nuk ka ujë
apo edhe kur ka nuk kemi kurajon që
ta përdorim për të pirë por gjejmë e
krijojmë mënyra për ta rezervuar sa
më pranë vetes që ta përdorim për
shërbime të ndryshme, ndërsa për të
pirë blejmë ujë të ambalazhuar.

 Pavarësisht nga kjo ka edhe disa
shembuj të mirë. Në këtë kuadër është
për t‘u përshëndetur inisiativa e
Milieukontakt International e cila me
mbështetjen e rreth 50 organizatave
mjedisore e kurorëzoi vitin 2010, nje
vit aksion “Vepro tani!” në të cilin
shoqëria civile, institucionet publike

e private po përfshihen në fushatën
mjedisore për ndryshime në mjedis me
fokus Ujin, Ajrin, Mbetjet Urbane dhe
Pjesëmarjen e Publikut,e mbështetur
financiarisht nga Ambasada e
Mbretërisë së Vendeve të Ulta në
Shqipëri.

 Nën “Vepro Tani!”, Qendra për
Kërkim, Zhvillim e Bashkëpunim
(CRCD) një organizatë mjedisore është
angazhuar në menaxhimin e fushatës
me fokus ujin.Së bashku me tre
organizata të tjera mjedisore Agjencia
Joniane e Medias, Mjedisit dhe
Informacionit (AJMMI) në Sarandë,
Qendra per Zhvillimin e shoqërisë
Civile (CSCD) në Vlorë dhe
“Ndërgjegjësim për Progres” në Tiranë,
kësaj të fundit i është bashkangjitur
edhe shoqata “Pëllumbat” në zonën e
Bovillës të cilat lançuan fillimin e
fushatave lokale me fokus ujin më 22
mars 2010, në Ditën Botërore të tij.

 Në këto qytete u organizuan
aktivitete ndërgjegjësuese të cilat
synuan jo vetëm publikun e gjerë dhe
biznesin por edhe institucione
vendimarrëse dhe përgjegjese për ujin
dhe u shoqëruan me aktivitete
konkrete në drejtim të ruajtjes së
pastërtise së ujit.Media lokale si Radio
Saranda dhe të gjitha televizionet
lokale në Vlore shoqëruan këto
aktivitete duke u bërë një partner i
rëndësishëm në promovimin e kësaj
fushate,jo vetëm në këtë ditë,por edhe
në vijim. Kjo ditë shërbeu si ditë
mobilizuese e të gjithëve përdoruesve
të ujit privatë apo publikë, si dhe

institucioneve përgjegjëse për
sigurimin e ujit me cilësi, madje pati
edhe mbështetje financiare nga biznesi
privat si Kompania ALBSTAR duke
e cilësuar një përgjegjësi sociale të saj
bashkëpunimin me qëllim konser-
vimin dhe kursimin e ujit për një
mjedis më të mirë e jetë më të
shëndetshme.

 Në Sarandë, gjatë gjithë Javës së
Ujit, 17-22 Mars 2010, nuk munguan
mesazhet drejtuar qytetarëve dhe
përdoruesve të tjerë të ujit nga
AJMMI në Radio “Saranda” në
rubrikat mjedisore te emisionit
“Mëngjes i Ri në Sarandë”. Më 22
Mars, në studion e kësaj radio, ishte i
ftuar Drejtori i Ndërmarrjes së
Ujësjellësit dhe Kanalizimeve Sarandë

i cili përshëndeti aktivitetet që po
ndërmerren në kuadrin e fushatës
kombëtare mjedisore dhe ofroi
bashkëpunimin e kësaj Ndërmarrjeje
për të ndërmarrë hapa të përbashkëta
në përmirësimin e situatës së Ujit.
Këto aktivitete reflektuan edhe punën
e kryer nga AJMMI dhe CRCD, në
Këshillin Bashkiak të Sarandës, ku

VEPRO TANI !
HAPET NE VLORE, SARANDE E TIRANE FUSHATA E UJIT TE PIJSHEM

 Nga Pirro CENKO dhe
Madlina PUKA

DITA BOTERORE E UJIT

një muaj më parë u prezantua Letra
e Pozicionimit për Ujin e cila mori
vëmendjen e gjithë anëtarëve të
Këshillit dhe angazhimin e tyre për
aktivitete e punë konkrete për
menaxhimin e ujit në qytetin e
Sarandës.

 Në Vlorë, rreth 30 vullnetarë u
përfshinë në shpërndarjen e
materialeve informative e edukatives
për ruajtjen e kursimin e ujit dhe
nxitën dhe realizuan që qindra
qytetarë në këtë ditë të jepnin
mesazhe të shkruara drejt për drejt
tek vendimmarrësit lokal për
përmirësimin e cilësisë së ujit në
qytet. Edhe Ndërrmarja e Ujësjellsit
dhe Kanalizimeve të qytetit ju
bashkangjit fushatës për të
promovuar një sjellje më të mirë të
përdoruesve ndaj ujit si dhe
detyrimet financiare të
konsumatorëve të ujit.

 Në fshatrat përreth rezervuarit
të Bovillës, u zhvilluan aktivitete
ndërgjegjësuese me Komunen Cudhi
dhe shkollen 9-vjeçare te fshatit
Rranxë ku u realizua nje ekspozitë
me vizatimet e fëmijeve me temë për
ujin si dhe fillimi i punimeve për
ndërtimin e një grope septike që do
t‘i shërbejë grumbullimit të ujërave
të përdorura me qëllim që të mos
infiltrojnë dhe derdhen në rezervuarin
e Bovilles. Ky është një model që
duhet t‘i paraprijë ndërtimeve të tjera
me qëllim që të mbrohet sadopak
cilësia e ujit në rezervuarin e Bovillës.

 Fushata vazhdon.
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Viti 2010 filloi me miratimin e
ligjit të ri të gjuetisë,ku Federata
dhe shoqatat e gjuetarë ve kthehen
në identitet e kanë tashmë me ligj
autoritetin, të drejtat dhe detyrimet

e tyre për të ushtruar një veprimtari
bashkë kohore në perputhje me
standartet Europiane.Kemi
kapacitetet e nevojshme për të
perfaqë suar antarë sine më mirë se
kurrë duke kë rkuar një herazi
zhvillimin në një stad të ri të nivelit
të bashkepunimit dhe mirë kuptimit
me aktorë t e tjere e sidomos me
MMPAU, Policinë e Shtetit,
organet e qeverisjes vendore e
drejtoritë e shë rbimit pyjor për
zhvillimin, ruajtjen dhe
menaxhiminm e faunës së gjuetisë.

 Duhet të pranojmë faktin se
pavarësisht nga humbja e
vazhdueshme e biodiversitetit, një
sasi e konsiderueshme e ruajtjes së
natyrës është duke u zhvilluar.Në
shumicën e peisazhit Shqiptar, ky
konservim përfshin edhe gjuetarët,
të cilët punojnë me palët e tjera për
të ruajtur natyrën. Gjahtarët e
ruajnë natyrën jo vetëm me qëllim
për të gjuajtur, por për shkak të
lidhjes së tyre të rrënjosur thellë
në pasionin për gjuetinë dhe
natyrën.

 Ekziston një nevojë për të
balancuar një numër të
konsideratave të gjithesecilit në
mënyrë që të sigurohet një veprim
kuptimplotë. Së pari duhet të bëjmë
mbledhjen e të gjitha fakteve dhe
komunikimin e tyre komunitetit të

MESAZHI VITIT 2010 – VITI I SFIDAVE DHE MUNDESIVE
 Nga Themi PERRI, Sekretar i
Përgjithshëm i Federatës së

Gjuetareve të Shqipërisë

gjuetisë në mënyrë që të ketë një
debat të balancuar e me vlera për
të ardhmen. Të gjitha zgjidhjet
duhet të bazohen në vlerësimet e
rrezikut që vijne nga perdorimi i
dritave dhe prozhektoreve naten,
i aparateve imituese, zëndjellëse e
grackave, helmeve e përdorimi i
rrymës elektrike, i mos zbatimit të

diteve për të ushtruar gjuetinë,
zonave dhe kalendarit të gjuetisë,
mungesa e bashkë punimit me
aktorë te tjerë duke luftuar
mentalitetin e dëmshëm të disave
që faunen e egër e quajne parcelë
të tyre,sidomos ata që kanë ngritur
nga një agjensi turistike dhe bëjnë
gare se kush do të sjellë më shumë
gjuetarë të huaj,por duke ushtruar
një gjueti të kundraligjëshme me
mjete imituese,stampa aparate
zëndjellëse,dhe çdo mjet
tjetër,duke vrarë tej normave të
lejuara, madje edhe specie të
ndaluara.Prandaj është e
domosdoshme që, së pari ne duhet
të ndryshojme mendjet tona,duke
ndryshuar sjelljen tonë me botën
e egër.Duhet të punojme fort që
gjuetari të mos shkojë për të vrarë
një kafshë apo shpend dhe ta tregë
tojë në pazar duke e kthyer kë të
hobi në biznes që jo kushdo ka
privilegjin ta ushtrojë,por së pari
ai të mendojë për konservimin e
faunë s së gjuetisë.

 Ne, po ashtu, kemi nevoje për
një polici pyjore të fortë duke
zbatuar ligjin për kë do,ashtu
sikunder është domosdoshmeri
imediate ndihma e policisë së
shtetit për disiplinimin e armë ve
të gjahut që në vendin tonë
ndodhen me bollë k.

 Viti 2010 është Viti
Ndërkombëtar i Biodiversitetit.
Roli i gjahtarëve në natyrë dhe
konservim, në vendin tonë, do të
jetë i pranishem,pasi janë të
përfshirë në ushtrimin e
veprimtarisë së tyre në mbi 65% e
sipërfaqes se tokës objekt zone
gjuetie dhe ata e bëjnë këtë në
bashkëpunim me palët e tjera të
rëndësishme, duke përfshirë
fermerët, pronarët, njesite e
qeverisjes vendore dhe OJQ-ve të
tjera të konservimit.Prandaj,edhe
për vitin në vazhdim, Federata e
Gjuetarëve të Shqiperisë do të jetë
krenare që do të përfaqësojë
komunitetin e gjuetareve në mbarë
vendin, të cilët, 17 mijë gjuetarë,
qendrojnë të bashkuar në veprimet
e tyre, të vogla apo të mëdha, për
gjueti bashkë kohore Europiane
dhe rol vendimtar në ruajtjen e
natyrës.

 Ka një kërkesë në rritje në nivel

rajonal dhe kombëtar për të
siguruar informacion rreth
aktivitetit të gjuetise dhe se si
është realizuar ajo. Në mënyrë që
t’ju sigurojmë vendim-marrësve
njohuritë e domosdoshme, është
e nevojshme një përshtatje e
monitorimit të sotëm të ushtrimit
të gjuetise për dukurite e reja në
lidhje edhe me rëndësinë e
ndryshimeve klimatike.

 Gjahtarët luajnë një rol të
rëndësishëm në monitorimin e
kafshëve të egra, dhe përmes
punës sonë të monitorimit të vëmë
themele të forta për menaxhimin e
mençur të lojës së gjuetisë. Kemi
një traditë të gjatë të mbledhjes së
statistikave që ofrojnë njohuri të
dobishme në lidhje me trendet e
popullsisë së kafshëve e
shpendëve të egra. Prandaj është
domosdoshmëri dhe detyrim për të
gjitha shoqatat në kontributin e tyre
për të bërë me dijeni se çdo program
i ardhshëm kombëtar e europian për
monitorimin e lojës se gjuetise
duhet të bazohet në grumbullimin

e vazhdueshëm kombëtar apo
rajonal të të dhënave nga gjuetarët,
por dhe të tjerë.

 Kjo duhet të zgjerohet më tej
dhe do të kërkojë mbështetje për
të koordinuar metodat dhe
interpretuar statistikat në mënyrë
që të sigurojnë informacion për
hartuesit e politikave
evropiane.Nismat tona për
menaxhimin e qëndrueshmërise së
gjuetisë në Shqiperi janë në
përputhje me politikën e ruajtjes
së natyrës së BE,të cilat ndër të
tjera, kërkojnë të përmirësojnë
njohuritë e popullsisë së kafshëve
të egra të pë rfshira në Direktivat e
Shpezëve dhe Habitateve.

 Projekti Artemis, i cili
promovon mbledhjen e
statistikave, është drejtuar
aktualisht nga FACE dhe
shoqatat anëtare të saj, duke
perfshire dhe Federatë n tonë. Ky
projekt është fokusi i shumë

diskutimeve dhe shihen si

prioritet për veprim, si për të
përmbushur kërkesat për
informacion të tillë ashtu edhe për
të siguruar qëndrueshmërinë
ekologjike dhe sociale të gjuetisë.

 Përafërsisht mbi 70% të tokës-
zone gjuetie në vendin tonë

menaxhohet apo kontrollohet nga
pushteti lokal dhe nga pronarët e
tokës. Për të patur sukses në mirë
kuptimin e tyre, ata kanë nevojë për
stimuj për të vazhduar ruajtjen e

natyrën si një e mirë publike, për
pajisje, shërbime dhe vlerën e
brendshme që ajo ofron. Si
gjuetarë, ne e njohim këtë rol të
rëndësishëm të pronarëve dhe
menaxherëve dhe punojmë me ta
për ruajtjen e natyrës. Por roli dhe
kontributi i shoqatave është
percaktues.

 Kemi shanset dhe mundesit që
ate që nuk e kemi bërë më parë ta
bëjmë më mirë.Kjo edhe për faktin
se MMPAU dhe personalisht
ministri Mediu janë tepër të
angazhuar në vlerësimin dhe

përmirësimin e popullatave të
gjahut në vendin tonë që,për hir të
së vërtetës, këto vite ka pësuar
dëme të pallogariteshme,ku një
pjesë e përgjegjësisë është edhe e
komunitetit të gjuetarëve e
strukturave drejtuese të shoqatave.

Gjahtarët luajnë një rol të rëndësishëm në
monitorimin e kafshëve të egra, dhe përmes punës
sonë të monitorimit të vëmë themele të forta për

menaxhimin e mençur të lojës së gjuetisë.

“Rrëshqitjet e tokës, shkaqet
natyrore dhe antropogjene të tyre,
masat për parandalimin dhe
minimizimin e tyre” ishte tema e një
takimi të organizuar nga REC-
Shqipëri.Qëllimi ishte për të bërë
prezent këtë fenomen dhe diskutimin

e zgjidhjeve në situatat problematike
të kohëve të fundit.

Takimi u u përqëndrua në rëndësinë
e studimeve gjeologo-inxhinerike,
aspektet ligjore për detyrimet
hidrogjeologjike, efektet negative të
dukurisë,rolin hidrologjik të pyjeve,

 Bashkia e Durrësit ka
prezantuar Planin Rregullator të
Investimit për të gjithë qytetin e
Durrësit në kuadër të projektit
LAMP ku morën pjesë, veç
kryetarit e stafit të Bashkisë,
edhe përfaqësues të grupeve të
interesit, arkitektë, specialistë të
inxhinierisë e mjedisit, qytetarë
etj. Plani është hartuar nga Hydea
srl. Engineering Architecture-
Firence dhe  financuar nga Banka
Botërore.

   Në prezantim kryetari i
Bashkisë së Durrësit z.V. Dako ka
bërë një përmbledhje të  vizionit
për zhvillimin e Durrësit i cili fillon
me këtë plan dhe do të vazhdojë
në një shtrirje 20 vjeçare. Plani
parashikon rregullimin në mënyrë
teknike të gjitha zonat e qytetit

ndryshimin e sipërfaqes dhe mbulesës
pyjore, treguesit aktualë morfologjikë
e hidrografikë, planifikimin e
emergjencave civile dhe vleresimin e
risqeve.

  Morën pjesë dhe referuan
profesorë dhe ekspertë në fushen e

mjedisit, të gjeologjisë e pyjeve,
përfaqesues të Fakultetit të Gjeografise,
Institutit të Gjeo-shkencave,
përfaqësues të MPPTT, si dhe të
komunave të ndryshme të vendit që
janë përballur me këtë fenomen dhe
problemet e shkaktuara prej tij.

megjithë se një çështje, siç është
porti i peshkimit, është akoma e
debatueshme sepse plani sugjeron
që ai të ndërtohet në kalatën lindore
të portit dhe jo në pjesën
perëndimore siç kërkohet nga

PLANI  RREGULLATOR I  DURRESITNGA  VENDI
TAKIM  PER  RRESHQITJET  E  TOKES

qeveria. Plani që ka filluar këtë vit
dhe do të mbarojë në 2012 përfshin
analizat SWOT, vizionin e qytetit
dhe zhvillimin strategjik, planin
strukturor, atë rregullator dhe
planin e investimeve.
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Prej një viti ka përfunduar
puna për guidën turistike
“KURVELESHI:” e para e këtij
lloji,në gjuhët shqip dhe anglisht.

Autoret e guidës Ylber Hysi
dhe Shkëlqim Hajno kanë bërë që
në këtë botim dygjuhesh të
përfshihen  resurset kryesore
historike, gjeografike, kulturore,
gjeonatyrore, etj më të spikatura
të krahinës malore të Labërise.
Itinieraret e tyre  nëpër fshatrat
Lekdush, Progonat, Gusmar,
Rexhin, Nivicë,etj, dhe realizimi i
fotove artistike nëpër

NJE GUIDE TURISTIKE PER KURVELESHIN
rafshnaltën e krahinës me lartësi
rreth 800-1000 m mbi nivelin e
detit; eksplorimi i kanioneve të
thella ëne Guvat e Nivicës,
kataraktet e Stomiries, Cockos,
Gusmarit, Llufës, Këndrevicës,
etj.  sjellin imazhet dhe peisazhe
befasuese, ende të panjohura në
publikun e gjerë vendas e të
huaj.

  Mundesimi i këtij botimi
mendohet se  do të ketë impakt
pozitiv në promovimin turistik të
Kurveleshit, që  do të shërbejë
si një destinacion i ekoturizmit

dhe atij malor për kushtet e
shkëlqyera që paraqet kjo zonë.

  Frut i një bashkëpunimi të
autorëve, specialistë guidash
dhe të gazetarisë profesioniste,
gudia “Kurveleshi” synon të
sjellë në vëmendjen e çdo turisti,
udhëtari dhe njeriu të interesuar,
virgjërinë e pasurive natyrore të
një relievi të mrekullueshem, me
pllaja, kanione, gërxhe, lëndina,
ujvara dhe pamje të fshatrave që
bartin një histori të admirueshme
shumëshekullore dhe të një
mjedisi me bukuri të paprekur.

 Bordi i Grupimit “ Ekolëvizja”
zhvilloi takimin e radhës më 13
prill.Në këtë takim u mor në
shqyrtim Rregullorja e Grupimit,

vizioni i ri dhe planifikimi
strategjik, takimi i ardhshëm i
Grupimit, si dhe veprimtaria për
zgjerimin e rrjetit.

 Takimin e hapi z. Xh Mato dhe
shtroi për diskutim projekt
rregulloren e përgatitur si detyrë
nga takimi i kaluar me qëllimin për
të zbërthyer dhe konkretizuar
Statutin e Grupimit. Gjatë
diskutimeve mbi rregulloren lindi

ideja e afrimit të personaliteteve në
takimet dhe aktivitetet e Grupimit
duke i quajtur ata“Antar nderi në
Bord, apo Miku i Mjedisit”, cilët

mund të ishin kandidatë etj...Po
ashtu u morën në shqyrtim
ristrukturimi i Grupimit për rritjen e
veprimtarive dhe impaktin në
publik dhe tek vendimmarrësit;
procedurat për për shoqatat e reja
; arritjet dhe sfidat e Ekolëvizjes
etj

 Në fund të takimit u përgatit u
përcaktuan problematika e takimit
të ardhshëm.

TAKIM I BORDIT TE EKOLEVIZJES

 Qendra EDEN,sëbashku me
Milieukontakt International
Amsterdam Hollandë, KOCKA
Maqedoni dhe OZON Mali i Zi
po zbatojnw projektin “Partneritet
Europian për Axhendën e
Gjelbër”, mbështetur nga
programi IPA : Lehtësime për
shoqërinë civile: Mbështetje e
veprimatrive me bazë
partneriteti “Mjedis, Eficencë
Energjie, Shëndet dhe Siguri në
Punë” si një vazhdimësi e
programit të Axhendës së Gjelbër
në Ballkanin Perëndimor.

 Axhenda e Gjelbër është një
metodë pjesmarrëse për të
zhvilluar dhe implementuar
strategji dhe plane lokale me
zhvillim të qendrueshëm, me
përfshirje aktive të sektorëve të
ndryshëm në Komunën ku
drejtohet ky proces. Kjo metodë
është e vecantë, pasi identifikon
vlerat dhe jo problemet, përfshin

jo vetëm ekspertë por të gjithë të
interesuarit dhe si përfundim ky
proces dhe rezultatet e tij
zotërohen nga vetë personat e
komunitetit lokal.

 Procesi i Axhendes se Gjelbër
përfshin 6 vende të Ballkanit
(Shqiperia, Maqedonia, Mali i Zi,

Serbia, Bosnje Herzegovinë dhe
Kosova), 17 organizata, 54 grupe
pune dhe 6 grupe trajnerësh. Në
Shqipëri, tre komunat me të cilat
po punohet janë Preza, Voskopoja

dhe Dajci dhe organizatat
përkatëse janë APA, TWA dhe
PPNEA. Projekti ka qëllim të
ndihmojë autoritetet lokale të
marrin në konsideratë dhe të
inkorporojnë principet e një
qeverisjeje të mirë në zhvillimin e
politikave mjedisore lokale. Vetëm

një nga të tre komunat, e
përzgjedhur sipas kritereve të
mirëpërcaktuara, do të ketë
mundësi për mbështeje të
mëtejshme në kuadër të këtij
projekti.

PROJEKT PER ZHVILLIMIN E STRATEGJIVE
LOKALE MJEDISORE

Mungesa e ujit të ngrohtë dhe
ngrohja e ambienteve të
përbashkëta në kopshtet dhe
çerdhet e Tiranës është marrë në
shqyrtim për miratim në Keshilli
Bashkiak në bazë të projektit
“Energjia diellore - alternativë

promjedisore dhe ekonomike”.
Ky projekt do të realizohet në
bashkëpunim dhe me financimin
e REC-Shqipëri dhe Qendres
EDEN.Projekti synon të
përmirësojë cilësinë e jetës së
fëmijëve dhe edukatoreve të

ENERGJI  DIELLORE  PER
ÇERDHET  E  TIRANES

çerdheve nr. 1 dhe 8 në Tiranë,
përmes promovimit të energjisë
diellore si energji alternative dhe
miqësore me mjedisin duke
siguruar në to ngrohjen gjatë
periudhës së dimrit dhe, po
ashtu edhe ngrohjen e ujit

sanitar përgjatë
gjithë vitit. Ky
projekt përfshin
instalimin e
sistemit ngrohës
në dy çerdhet dhe
të 66 paneleve
diellore për
ngrohjen e ujit
sanitar.

O b j e k t i v a t
kryesore të këtij
projekti janë të
a d o p t o h e n
panelet diellore si

energji alternative për ngrohjen
e ujit dhe mjediseve në çerdhet
nr. 1 dhe 8 ; të reduktohet sasia e
energjisë elektrike të përdorur
me të paktën 10%  dhe të
reduktohet lënda ngrohëse
(naftë) me të paktën 35%.

hirin ndërsa sot edhe ato janë
rikthyer.Në këtë gazetë e ngritëm
problemin në maj 2009. Thamë se
ekspertët llogarisin se nga duhani
vdesin 3800 vetë në vit, disa herë
më shumë se në aksidentet
automobilistike; se 60% e
qytetarëve janë duhanpirës ; se
për duhan shqiptarët harxhojnë
270 milionë dollarë amerikanë për
konsum duhani çdo vit ; thanë se

në vend konsumohen rreth 5900
ton cigare,një pjesë e mirë
kontrabandë dhe më e keqja e
pinë duhanin edhe 16 % e
nxënësve.

 Po në maj 2009 (31 maj është
Dita Botërore Kundër Duhanit) u
tha nga instancat shtetërore se
do të fillonin të mblidheshin
gjobat e vitit 2007, pra me dy vjet

Në konkursin e projektit
COMBI, “Shqipëria ime e pastër
dhe e bukur “, fëmijët pjesëmarrës
të shkollave të Tiranës, kishin për
temë ripëtdorimin dhe riciklimin e
plastikës. Por midis gjithë
veprimtarive të bukura që u
zhvilluan, fëmijët shfaqën dhe një
dramatizim të vogël kundër dëmeve
të pirjes së duhanit në përgjithësi
dhe në lokalet publike në veçanti.

 Që në fillim të recitimit nga
fëmijët mu kujtua një zyrtar i shtetit
tonë kur paraqiti në medis një ligj
të ri. U shpreh tekstualisht “se ky
ligj nuk do të kishte fatin e atij të
ndalimit të duhanit në lokalet
publike”. Po ashtu mu kujtua dhe
ambasadori Lohan që, në një takim
me shtetarët tanë, theksonte se
zbatimi i ligjeve nuk duhet t’i
ngjante zbatimit të ligjit antiduhan.

 Ky ligj, i miratuar në maj 2007,
është një shembull i përkryer i
moszbatimit të ligjeve. Përveç një
fushate, ku u vunë edhe gjoba,
asgjë nuk është bërë dhe ka ngelur
në ndërgjegjen e pronarëve të
lokaleve. Dikur u hoqën taketuket
e vendosej ndonjë enë tjetër për

vonesë. U tha edhe se do të niste
një fushatë e madhe
sensibilizuese me qëllim edukimin
e prindërve dhe fëmijëve se
duhani është i dëmshëm për
shëndetin. Por mbledhja e
gjobave, siç duket kishte për
qëllim mbledhjen e ca fondeve
dhe jo zbatimin e ligjit. Sepse
“heshtja “ vazhdon edhe sot,
pavarësisht përpjekjeve që janë
bërë, kryesisht nga Instituti i
Shëndetit Publik. Një tregues,
shumë domethënës, ishte gjoba
e vënë Qendrës Spitalore
Universitare për pirjen e duhanit
në mjediset e saj?!

 Nëse nuk dëgjojmë ankesat e
të rriturve, le të dëgjojmë ato të
fëmijëve tanë. Vjet e mbylla
shkrimin me shprehjen : “më mirë
vonë se kurrë“. Sivjet, megjithëse
më pak besues, po e mbyll po me
këtë shprehje.Të shohim, nëse,
përveç Ditës Botërore kundër
Duhanit, do të kujtohen ata që e
kanë për detyrë edhe 364 ditët e
tjera të viti.

A. DALIPI

ANTIDUHANI – LIGJI I HARRUAR
DHE FEMIJET



6

Koncepti i peisazhit është,
sipas specialistëve, efekti pamor i
realitetit nga pikëvështrimi
njerëzor. Në peisazhin urban,
niveli i projektimit teknik, shprehet

në fakt para se të mendojmë për
pamjen që do të ketë dhe
karakteristikat e tij varen nga
transformimet që kërkojmë për
banimin, lëvizjen, ekonominë
etj...Qytetet, sidomos ato të
mëdhatë, zhvillohen më bazë të
këtyre kërkesave por, me
plotësimin e tyre, dalin dhe nevojat
e plotësimit të disa kushteve për
peisazhin edhe nga ana estetike,
me arsyen se edhe peisazhi është
pjesë e një mjedisit të jetës reale.  

 Në epokën e sotme të zhvillimit
urban, rritja në lartësi është bërë
një farë simbol, përveç se nevojë

 Erupsioni i vullkanit në Islandë
nuk është i pari as në këtë vend
dhe as gjetkë.Evakuimi i rreth 700
vetëve nga venbanimet e tyre
është tepër i vogël në krahasim me

ato që kanë ndodhur, për shëmbëll,
gjatë shpërthimeve të vullkanëve
në Havai. E veçantë e këtij vullkani
ishte reja e smogut që, për herë të
parë interesoi Europën dhe ndaloi

Jemi mësuar t’i shikojmë
pamjet e qytetit me tela elektriku,
telefoni e, tashmë së fundi edhe
me të internetit të varura
ngado.Po ashtu jemi mësuar të
shikojmë, në mes të rrugëve të
rikonstruktuara, edhe shtylla që
rrinë në mes të tyre e kanë sjellë
edhe aksidente. Shikojmë përditë
rrobat e varura edhe në pallatet
në qendër të Tiranës.Shikojmë
kazanët e plehrave që ndrrojnë
vend sipas dëshirës së banorëve
e aq më tepër të pronarëve të
lokaleve që mund t’i kenë afër aq
sa kanë zënë vend, prej vitesh,
në stacionin e autobuzit qytetës,
para Postës 8. Por dhe fenomene

REJA VULLKANIKE, SHENDETI DHE NGROHJA GLOBALE
mbi 70 përqind të fluturimeve në
kontinent. Kjo për shkakun se në
zona ajrore të tilla motorët reaktivë
të avionëve nuk marrin dot
oksigjenin e nevojshëm për të
djegur karburantët,gjë që sjell
edhe bllokimin e tyre.

 Por kësaj here, më tepër se më
parë, ky shpërthim u pa nga
specialistët e ekpertët edhe nën
pikëshikimin shëndetësor dhe të
ngrohjes globale.Në vendet
veriore të Europës, ku dhe reja e
shkaktuar nga vullkani ka mbrritur,
u bënë matje dhe doli se rreth 25%
e smogut përbëhet nga pjesëzat
PM10 (particulate matter), të cilat
dëmtojnë sistemin respirator sepse
depërtojnë shumë më thellë në

mushkri se pluhuri i zakonshëm.
Për këtë ju bë dhe thirrje publikut
(sidomos në Angli) që të
moshuarit dhe fëmijët të
qëndrojnë në mjedise të
mbrojtura.

 Një aspekt tjetër që është
theksuar nga ekspertët është
ndikimi i shpërthimit në ngrohjen
globale. Vullkani ndodhet në
akullnajën islandeze të
Eyjafjallajokull dhe shpërthimi i
tij mund të jetë në të ardhmen
më i shpeshtë për shkak të
ndryshimeve klimatike dhe
shkrirjes së kalotave të akullit.
Shkrirja e akullnajave në Islandë,
lidhur dhe me ngrohjen globale
do të provokojë erupsione të reja

meqënëse edhe toka do të ketë një
temperaturë më të lartë. Por kryesorja
është se do të mungojë pesha e

madhe e akullit që çliron edhe
presionin e terrenit që mundëson

edhe ngritjen e magmës në thellësi
më të vogla që shkaktojnë
shpërthimin.

 Ky është përfundimi ku kanë
arritur studiuesit e Universitetit të
Leeds në Angli. Ata marrin dhe një
shembull nga përfundimi i erës së
fundit të akullnajave para 10 mijë
vjetësh kur, pas çlirimit të tokës
islandeze nga akujt, pati një
periudhë me shumë erupsione të
vullkanëve. ky fenomen do të jetë
prezent, sipas ekspertëve, edhe në
vullkanet e Mont Erebus në
Antarktik, ishujt Aléutiene në
Alaskë ose në Patagoni në
Amerikën e Jugut për shkak
gjerësisë gjeografike me mot të
ftohtë.

 A. D.

 TTTTTELEFONI i GJELELEFONI i GJELELEFONI i GJELELEFONI i GJELELEFONI i GJELBERBERBERBERBER
NDOTJA E PEISAZHIT - KUSH DUHET TE MERRET ME TE ?

të tjera që prishin imazhin e qytetit
dhe shkaktojnë atë që quhet
ndotje e peisazhit urban.

 Nisur nga kjo u zhvillua
anketimi i radhës me telefonin e
gjelbër, për ndotjen e peisazhit
urban,me pjesëmarrjen e 34
personave, nga të cilët :

- 15 (44 %) me arsim të lartë;
- 16 (47%) me arsim të mesëm ;
- 3 (8%) me arsim të ciklit të

ulët.
 Pyetjes se çfarë është ndotja

e peisazhit urban u përgjigjën në
këtë mënyrë :

- 19 (56%) vetë e lidhnin vetëm
me bukurinë e peisazhit në
përgjithësi, të natyrës apo të

qyteteve dhe e konceptonin në
mënyra të ndryshme, jo të plota
dhe disa edhe të gabuar.

- 6 (18%) vetë kishin dijeni
të mjaftueshme për të (pesë
nxënës të shkollave të mesmë
dhe një inxhinjer ndërtimi).

- 9 (26%) të anketuar (të
gjithë me shkollë të lartë dhe tre
prej tyre arkitektë) kishin
njohuri të plota.

 Të pyetur për gjendjen
aktuale të ndotjes apo pastërtisë
së peisazhit urban në Tiranë
përgjigjet ishin :

- 29 (85%) vetë janë të
mendimit se ndërtimet të reja, të
veçuara apo qendrat

rezidenciale, kanë zhvilluar një
koncept të ri të fasadave, rrugëve
të brendëshme,hapësirave të
gjelbra dhe instalime të energjisë
dhe telefonisë.

- 31 (91%) të anketuar mendojnë
se në ndërtimet e vjetra
mbizotërojnë lidhjet elektrike të
jashtëme e të pakontrolluara, linja
të shumta telefonike dhe të
internetit ë cilat, jo vetëm ndotin
peisazhin urban por, duke qënë
jashtë kushteve teknike, bëhen
shkak për aksidente apo ngjarje të
jashtëzakonshme.

- 8 (24%) persona ngrenë
problemin e mosbashkëpunimit të
ndërmarrjeve që merren me

administrimin e qytetit. Gjatë
rikonstruksionit të rrugëve pak
bashkëpunim ka midis ndërtuesve
(nëpërmjet Bashkisë) dhe
ujësjellësit, KESH apo Albtelekom,
gjë ka çuar në mos shfrytëzimin e
punimeve për të futur nën tokë
instalimet e energjisë apo
telefonisë.Ka rrugë ku shtyllat e
energjisë elektrike janë akoma në
mes të tyre duke shkaktuar dhe
aksidente.Për këtë 26 të anketuar
mendojnë se është rezultat i
ndërhyrjeve politike në instancat e
pushtetit lokal dhe atyre të varura
nga pushteti qendror.

Anketimi vazhdon numurin e
ardhshëm.

 PEISAZHI DHE NDOTJA E TIJ

 KONCEPTI I PEISAZHIT
për të shfrytëzuar sipërfaqen sa
më tepër dhe ndërtesat e larta janë
treguesi më i mirë për këtë. Kështu
qytetet ekspozojnë dhe zhvillimin

e tyre. Sipas Kenneth
Clark,historian arti, pamja e
peisazhit ka katër motivime :një
përdorim simbolik të pamjeve
natyrore ; kuriozitetin për faktet
dhe aspektet e vetë natyrës
(vizioni i eksploratorëve apo
ambjentalistëve); një
shpërfytyrim i natyrës nisur nga
ndrojtja prej saj dhe dëshira për
një harmoni utopike apo rregull
fantastik i përfytyruar dhe i
dëshiruar (jo real) nga vetë
njerëzit.

 Peisazhi tradicional është
natyral, forma dhe drita që ne
shohim, por, sidomos peisazhi

urban,përmbledh edhe “gjurmët” e
prezencës dhe veprimtarisë së
njeriut. Elementë themelorë janë bërë
edhe ndyshimet më të vogla të

shkaktuara nga njeriu, jo vetëm
fasadat e pallateve apo rruget,

lulishtet etj, por dhe suvaja e
rënë nga një mur, një dritare veç
të tjerave, antenat në çati etj..Në
peisazhin urban, hapësira dhe
drita janë kthyer në forma të
perceptuara nga ne, të mpleksura
me ato natyrore dhe
konsiderohen si shenjë e
progresit e statusit të kulturës
sonë materiale. Kjo quhet edhe
autoportreti i qytetërimit teknik
ku, pjesa më e madhe e
veprimitarisë i takon arkitekturës
e cila ka dhe ndarjen e saj
sociale.Për shembull, tjetër
peisazh do të krijojë një pallat

KONVENTA EUROPIANE EKONVENTA EUROPIANE EKONVENTA EUROPIANE EKONVENTA EUROPIANE EKONVENTA EUROPIANE E
PEISAZHEVEPEISAZHEVEPEISAZHEVEPEISAZHEVEPEISAZHEVE

 Konventa evropiane e peizazheve është miratuar në Firence (Itali)
më 20 tetor 2000. Ajo ka për qëllim të nxisë mbrojtjen, menaxhimin dhe
planifikimin e peizazheve evropiane dhe të organizojë bashkëpunimin
evropian për probleme të mbrojtjes së tyre. Kjo është marrëveshja e
parë ndërkombëtare që lidhet ekskluzivisht me të gjitha përmasat e
peizazheve evropiane. Ajo zbatohet në të gjitha territoret e palëve
dhe lidhet me zonat natyrore, urbane dhe ndër urbane, si: në tokë, në
ujrat e brendëshme dhe det. Ajo lidhet jo vetëm me peizazhe të bukura,
por edhe me çdo peizazh të zakonshëm dhe zona të dëmtuara.Në këtë
konventë është pjestar edhe vendi ynë.

banimi për shtresat e mëdha
qytetare dhe tjetër një vilë me
hapësira të shumta të gjelbra,
pishinë etj..

 Por, si çdo pjesë e mjedisit,
egziston dhe mdotja e peisazhit
dhe nuk janë vetëm ndotja nga
mbetjet urbane. Edhe rezervuarët
e taracave, telat e elkrikut të varura
e të shpërndara kuso, lulishte apo
mjedise publike të parregulluara
etj..

 Mbi këtë argument u zhvillua
dhe anketimi i radhëS me Telefonin
e Gjelbër.
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Në ekonominë klasike, kapitali
hyn në tre faktorët prodhues, së
bashku me tokën dhe punën dhe
ne këtë kapital bëjnë pjesë gjithë
objektet fizike që shërbejnë për
veprimtaritë (ndërtesat, makineritë,
burimet që përdoren në
veprimtarinë prodhuese). Më vonë

ky nocion u zgjerua duke futur
faktorë të tjerë dhe filloi të flitej edhe
për kapitalin financiar, kapitalin
intelektual, kapitalin njerëzor.

 Nga këto forma të kapitalit, e
vetmja që ka karakteristikat dhe
mundësinë të rigjenerojë apo të
shtojë vlerën e vet, pa ndërhyrjen
e njeriut, është kapitali natyror.
Elementi kyç i teorisë së kapitalizmit
natyror është ajo që ekonomia të
spostojë vëmendjen nga
prodhimtaria njerëzore në
prodhimtarinë e burimeve për të
rivlerësuar zënien me punë, të
përmirësojë kushtet e jetesës së më
të varfërve dhe të reduktojë sa më
tepër impaktin njerëzor në mjedis.

 Me nocionin tradicional të
kapitalit është i lidhur edhe ai i
përfitimit që kuptohet si rritje e të
ardhurave në terma financiare
(monetare) për një periudhë të
caktuar kohe. Por kapitalizmi
natyror është krejtësisht ndryshe
nga ai tradicional që ka lënë pas
dore (edhe pa llogaritur) vlerat
monetare të burimeve natyrore dhe
shërbimeve të marra nga
ekosistemet pa të cilat nuk mund
të zhvillohet asnjë veprimtari
ekonomike (Lexo “Kostot e verteta
te mjedisit “, Ekolevizja Nr.116). Në
të kundërt kapitalizmi natyror, i
llogarit burimet dhe ka qëllim
efektshmërinë : të prodhojë sa më
shumë me sa më pak. Ai riprojekton
logjikat industriale mbi bazën e një
modeli që përjashton
shpërdorimet, pakëson prodhimin
e mbetjeve, zëvëndëson mallrat me
shërbime, investon në mbrojtjen
dhe shtimin e kapitalit egzistues.
Ai niset nga fakti i thjeshtë se pa
kapital natyror nuk ka jetë, pra edhe
veprimtari ekonomike. Natyra
shikohet si një furnizuese gjigante
e shërbimeve, të vështira për tu
zëvëndësuar dhe krejtësisht falas
si cikli i të ushqyerit, stabiliteti
klimatik, përbërja e atmosferës,
prodhimtaria biologjike. Në shumë
pak raste egzistojnë “shërbime “ që
zëvëndësojnë ato natyroret dhe që
janë shumë pak të efektshme në
krahasim me to.

 Katër parimet bazë të
kapitalizmit natyror, shprehur
shkurt, janë:

 1. RRITJA E
PRODUKTIVITETIT TE
BURIMEVE NATYRORE

 Nëpërmjet ndryshime
thelbësore, si në hartimin e
prodhimit, edhe të teknologjisë,
kompanitë janë duke zhvilluar
mënyra për ti vënë burimet natyrore

 Jeta në Tokë ka filluar rreth 3.5
miliardë vjet më parë dhe pikërisht
në oqeanin botëror. Sot, askush
nuk e di numrin e organizmave që
jetojnë atje, vetëm se ky numur
është shumë i madh dhe se vetëm
një pjesë e vogël është i njohur
për njerëzit. Ndërsa në tokë rreth
18 milionë km2 janë të mbrojtura,
vetëm 10% e zonës ujore është e
mbrojtur në oqeane, edhe pse ajo
mbulon 71% të sipërfaqes së
Tokës.

 Ekosistemet
detare janë një
kompleks i habitateve
të përcaktuara nga një
gamë e gjerë fizike,
kimike e gjeologjike.
Ato shkojnë nga
rajonet shumë
produktive afër
bregut në zonat e
thella e të banuara
vetëm nga organizma
të përshtatura në ato
kushte.

 • Ekosistemet
detare ofrojnë
shërbime të
rëndësishme, globale
e lokale, të cilat janë thelbësore
për mmundësimin e jetës në
planetin tonë. Megjithatë,
biodiversiteti detar përballet me
një gamë të paparë të presioneve.
Në vitet e fundit ndryshimet e
klimës kanë shkaktuar ndryshime
në shpërndarjen e llojeve dhe
paraqet sfida të reja për oqeanët
që po bëhen më acide.

• Shumica e problemeve që
ndesh biodiversitetit detar janë
identifikuar kohë më parë. Ppo
përkundër kësaj ka një mungesë
të të dhënave të integruara dhe
informacion të dokumentuar në
masën dhe peshën e problemeve
apo dhe për përparimin drejt
zgjidhjeve. Të dhënat e

mbledhura në bazë të Direktivës
17 të Habitateve zbulojnë se të
panjohurat për llojet detare dhe
habitatatin ujor janë shumë më të
madhe se sa ato për ekosistemet
tokësore.

• Biodiversiteti Evropian detar
është i mbrojtur kryesisht me

- energjinë, mineralet, ujin, pyjet, në
një shfrytëzim me përfitime pesë,
dhjetë, por edhe 100 herë më tepër
se sa bëhet sot, domethënë të rritet
efektshmëria në energjineë e lëndët
që na duhen për prodhim. Ky parim
rrjedh nga fakti se, sot, vetëm 1% e
burimeve të shfrytëzuar shkon për
të mira materiale që kanë jetë të gjatë.
Kursimet që do të rezultojnë në
kostot operacionale, investimin e
kapitalit dhe kursimi i kohës, mund
të ndihmojnë kapitalistët (natyrorë)
të zbatojnë tre parimet e tjera.

2. ZHVENDOSJA DREJT
MODELEVE E MATERIALEVE

TE PRODHUARA
BIOLOGJIKISHT

 Kapitalizmi natyror nuk kërkon
vetëm reduktimin e mbeturinave,
por të eliminojë konceptin e

mbeturinës. Në sistemet me cikël të
mbyllur të prodhimit, të modeluar
sipas sistemit natyror, çdo prodhim

ose duhet kthyer i
padëmshëm në
ekosistem si një
lëndë ushqyese,
p.sh. përzierje
plehrash, ose të
bëhet kontribut (si
lende e pare) për një
tjetër proces
prodhimi. Proceset

industriale do të shtojnë
veprimtarinë natyrore, duke
reduktuar vartësinë nga inputet jo
të rinovueshme dhe duke bërë të të
mundur,përherë e më
shpesh,fenomenin e prodhimit më
të efektshëm i cili mund të rezultojë
në prodhime të thjeshta, por rivale
me çdo gjë që ka bërë njeriu deri më
sot.

3. TE SHESEN SHERBIMIN
NE VEND TE MALLIT

 Modeli i biznesit të prodhimit
tradicional mbështetet në shitjen e

mallrave. Në modelin e ri vlerat do
të nxirren, jo nga shitja e një
malli,por nga oferta e shërbimit për
të cilin ai mall është prodhuar. Një
shembull tepër i thjeshtë është : nuk
do të kemi nevojë për të blerë llamba
elektrike, nëse dikush na ofron
ndriçimin si shërbim nëprëmjet
pagesës. Kjo shpie në një
veprimtari, në interes të klientit dhe
furnizuesit të tij, që ta bëjnë
produktivitetin e burimeve, më të
madh, më të mirë dhe pa
shpërdorime.

4. FORMAT E
RIINVESTIMIT

 Parimi i fundit i takon formave
të investimit të fitimeve. Kjo do të
bëhet duke i riinvestuar në mënyrë
më frytdhënëse që do të thotë të
mbështesësh dhe të shtosh

kapitalin natyror. Me këtë duhet
kuptuar krijimi i rezervave biologjike
dhe të “shërbimeve të ekosistemeve”
më të bollshme dhe më të
qëndrueshme. Mund të prodhohet,
për shembull, më shumë ushqim me
fitime më të mëdha dhe risqe më të
ulta, duke imituar funksionimin e
ekosistemit,në vend që ta trajtojmë
tokën me produkte ndotëse.

 Vlerat e kapitalizmit natyror,
shtohen edhe me ndihmesën për
rritjen e punësimit dhe përmirësimin
e cilësisë, sigurisë dhe nivelit të
përfitimit nga puna. Kompanitë që
reduktojnë mbeturinat mund të
ofrojnë më shumë punë (dhe më të
mirë) për një numër më të madh të
njerëzve;vendet që do të kalojnë
taksimin e punës dhe të të
ardhurave si investim tek
shpërdorimet dhe ndotja do të
kenë më pak nevojë (më pak para)
për të riparuar dëmin e shkaktuar
në mjedis dhe në shëndetin e
popullatës dhe kështu me radhë.

Pergatiti A. D.

krijimin e Natura 2000, por ka
vonesa serioze në identifikimin e
fushave dhe vonesa akoma më të
madh në ngritjen e statusit të tyre.
Nuk ka dëshmi se zonat detare të
mbrojtura mbështesin
biodiversitetin detare dhe
peshkimit që do të rriste shkallën
e përmirësimit të tyre.

• Qeveritë e BE janë dakord se
përqasje me baza në ekosistem
është mënyra më e mirë për të
administruar dhe qeverisur

aktivitetet që ndikojnë mjedisin
ujor. Ky është qëllimi i strategjisë
së integruar ndërsektoriale të
Evropës për shfrytëzimin e
qëndrueshëm të mjedisit detar, e
cila tani është duke u zbatuar me
anë të Direktivës së Strategjisë
Detare dhe Politikën Detare
Integruar (me synimeve për deri
në vitin 2020).

• sinergji midis kësaj kornize
detare / bregdetare të politikës
dhe të ndërtuara mirë detare të
mbrojtura të natyrës politike do
të përfitojnë biodiversitetin
Evropian detare.

Në politikat europiame drejt
përmirësimit të ekosistemeve
detare hyjnë : ndotja e tyre,

përfshirë atë detare e
bregdetare,sidomos në
menaxhimin e mbetjeve industriale
dhe të bujqësisë ; eksplorimi i
monitorimi i burimeve detare ;
ndryshimet klimatike dhe
acidifikimi i deteve dhe ndërhyrjet
ndaj përhapjes së specieve aliene.

KAPITALIZMI NATYROR OSE REVOLUCIONI TJETER INDUSTRIAL
Kater parimet e kapitalizmit natyror

Nga viti 1970 në atë 2000,
planeti ka humbur 37 përqint të
biodivesitetit dhe sot janë në rrezik
për zhdukje 16.118 specie të gjalla.
Ky pohim ka dalë në një takim të
organizuar nga UNESCO, në

kuadër të veprimtarive të
organizuara për Vitin
ndërkombëtar të Biodiversitetit.
Kjo është quajtur dhe “zhdukja e
gjashtë “, duke marrë parasysh
epoka si zhdukja e dinosaurëve dhe
ato të akullnajave deri rreth ̀ 5 mijë
vjet më parë. Por, ekspertët thonë
se në epokën tonë speciet po
zhduken me një ritëm që është
shumë më i lartë se ai natyral.

NE 30 VJET HUMBET 37%
E BIODIVERSITETIT

 Për të ndryshuar këtë rrjedhë,
sipas UNESCO, është e nevojshme
“ të plotësohen nevojat e brezit
aktual të njerëzimit pa
kompromentuar kapacitetin
rigjenerues të mjedisit”, pragun e
të cilit, sipas specialistëve, tashmë
e kemi kaluar.

 Një propozim mund të jetë edhe
ajo që ti japim natyrës kapacitetin
për “tu përgjigjur “ që do të thotë,
për shembull, mbjellje masive të
pemëve që mund t’i përgjigjen më
mirë ndryshimeve klimatike. Dhe
kjo duke bërë këtë jo vetëm në
hapësirat rurale dhe ato të
pabanuara por dhe në terrenet
urbane për të luftuar ndotjen nga
mbipopullimi që shumë specialistë
kanë filluar ta quajnë “efekti i
kopshtit zoologjik.

Në fund të takimit u nënëshkrua
dhe një dokument midis UNESCO
dhe Fao-Erp (Educational for
Rural People), WWF etj ku
nënvizohet nevoja e kujdesit për
biodiversitetin e planetit.

2010 VITI I BIODIVERSITETIT
10 MESAZHE PER VITIN 2010
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KY NUMUR I GAZETES EKOLEVIZJA
SPONSORIZOHET NGA PROGRAMI : " FORCIMI I

SHOQERISE CIVILE SHQIPTARE PER NJE
MJEDISI ME TE MIRE ", MBESHTETUR NGA

AMBASADA HOLLANDEZE NE SHQIPERI

Sipërfaqja e liqenit është
zvogëluar 70% në 40 vjet

 Reduktimi dramatik i liqenit
Aral në Azinë qendrore, që jemi
mësuar ta quajmë det, është sot
një nga katastrofat ekologjike më
të mëdha në botë.Sipërfaqja e këtij
liqeni të kripur, që në fund të

viteve 70-të ishte i katërti nga
madhësia në planet me 68 mijë
kilometra katror,është reduktuar
me 70% dhe kjo për shkak të dorës
së njeriut. Për të ujitur orizoret dhe
fushat e pambukut të
Uzbekistanit, projektet bujqësore
të ish Bashkimit Sovjetik,
devijuan rrjedhjen e lumenjve që
furnizonin këtë liqen. Si rrjedhojë,
që në vitin 1990, u nda në dy
liqene të vegjël, një në veri në
Kazakistan dhe një në jug në
Uzbekistan. Sot, pjesa më e madhe
e sipërfaqes, dikur me ujë, është

Në barrierën e famshme
koraline të verilindjes
australiane, në 3 prill, është
përplasur dhe ka ngecur një anije
kargo kineze me 65 mijë ton
qymyr. Nga përplasja janë
derdhur edhe karburant duke
dëmtuar rëndë ekosistemin e
brishtë detar të kësaj zone.Me
përpjekjet e marinës australiane,
pjesa më e madhe e karburamtit
është popmpuar dhe anija është
tërhequr në një vend më të sigurt.

 Sipas ekspertëve të Parkut
Natyror detar, të caktuar për të
vlerësuar impaktin, anija Sheng

 Bangladeshi dhe India kanë
qënë përherë në mosmarrëveshje
për një ishull në derdhjen e lumit
Hariabhanga që është dhe kufiri
midis tyre. Ishulli i pabanuar në
Indi quhet Talpatti i jugut dhe në
Bangladesh ishulli Mori i Ri.
Quhej?! Sepse nuk ekziston më.
Ai është zhdukur nën ujrat e detit.
Me një lartësi diçka më tepër se .5
metra mbi nivelin e detit, me rrijen
e nivelit të ujrave dhe nga erozioni

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

 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
 Zyra e Monitorimit Ambjental, Shoder, Zamir LLAZANI.
 Instituti për Mirëqënie dhe Ambient, Luan LUSHA
 Instituti për Mirëqënie dhe Ambient, Luan LUSHA

kthyer në një shkretëtirë të kripur
e të ndotur. Rreth tij edhe uji i
ëmbël po mungon përherë e më
tepër, peshkimi është në krizë dhe
banorët që jetojnë në këtë zonë
janë nga më të varfërit. Pakësimi i
ujit ka rrënuar ekonominë lokale
që bazohej në peshkim. Avullimi i
ujit ka lënë prapa shtresa rëre që
që erërat i cojnë deri në
Skandinavi e në Japoni dhe kanë
probleme të shumta shëndetësore
në popullsinë lokale.

 Në rajon, ditët e fundit bëri një
vizitë edhe sekretari i Përgjithshëm
i OKB-së, Ban Ki-Moon. Duke
filluar vizitën në Muynak,
Uzbekistan ai u gjend para një
qyteti që dikur ishte buzë liqenit
dhe sot në shkretëtirë ku devtë
kalojnë përbri karkasave të anijeve
të mbetura në tokë. Ai u shpreh : “
Kam mbetur i tronditur.Është pa
dyshim një nga shkatërrimet
mjedisore më të mëdha në botë dhe
ftoj gjithë liderët e Azisë Qendrore
të gjejnë sëbashku një zgjidhje”.
Megjithë krijimin e një fondi të
vendeve të rajonit për shpëtimin e
liqenit, basjkëpunimi është
penguar nga mosmarrëveshjet për
burimet e pakta ujore.

AUSTRI - AKULLNAJAT
TERHIQEN ÇDO VIT

 Në alpet austriake, pjesa më e
madhe e akullnajave po
reduktohen për shkak të rritjes së
temperaturave mesatare. Sipas të
dhënave të Klubi Alpin Austriak
85 nga 93 akullnaja, të monitoruara
nga vjeshta 2008 në vjeshtë 2009,
janë sot me sipërfaqe më të vogël,
7 kanë mbetur njëlloj dhe vetëm
një është më e madhe se para
monitorimit.

 Sipas raportit vjetor të Klubit,
publikuar nga ekspertët në
Insbruk, akullnaja që ka shkrirë më
tepër është ajo e Niederjochferner
(akullnaja e Similaun) që është
tërhequr me 46 metra. Mesatarja e
reduktimit të gjithë akullnajave të

tërhequra është vetëm këtë vit
14.4 metra quest’anno, por të
paktën dhjetë prej tyre kanë një
reduktim mbi 30 metra.

ATLASI URBAN I EUROPES
 Hapësirat urbane të Europës,

në të cilat banojnë tre të katërtat e
e popullsisë së rajonit, janë rritur
me shpejtësi në dhjetëvjeçarin e
fundit. Qendrat urbane dhe
periferitë e tyre të mëdha janë
transformuar.

 Për këtë, pas një studimi
disavjeçar, EEA, Agjensia
Mjedisore Europiane, ka
publikuar Atlasin Urban, të
përbërë nga hartat e 117 qyteteve
më të mëdha të kontinentit.
Zhvilluar dhe monitoruar nga
GMES (Global Monitoring for
Environment and Security), Atlasi
Urban është një hartografi
dixhitale mbarëeuropiane që do të
ndihmojë në planifikimin urban të
të ardhmes. Atlai përmban dhe
mijra imazhe satelitore të detajuara

të zonave të gjera urbane dhe,
brenda dy vjetëve të ardhëshme,
do ta çojë numurin e qyteteve të
monitoruara në më tepër se 300.

Për më tepër : http://
www.eea.europa.eu/highlights/

FENOMENI I
PERMBYTJEVE NE RRITJE

 Nga shkaku i ngrohjes
globale, dhe ndofta jo vetëm nga
ajo, në Franca janë verifikuar shira
në periusha të shkrtra por me
dëndësi të mdhe që shpesh po
shkaktojnë përmbytje. Ky është
konkluzioni i studiuesve të
institutit francez “Cemagref “ në
një publikim zyrtar.

 Këto periudha shirash të
dëndura kanë egzistuar përherë
vetëm se janë studjuar rralë.
Studiuesit kanë përdorur kësaj
here, veç të dhënave të Météo-

France,një model matematik të
quajtur “gjenerator i shiut” që, në
bazën e të dhënave në
dispopzicion, prodhon edhe të
dhënat e munguara të dekadave
të fundit.Përveç kësaj, modeli
tregon edhe probabilitetin e
këtyre rreshjeve në të ardhmen
apo dhe rrezikun e përmbytjeve.

Ky sistem u vërtetua sivjet me
rreshjet e shkurtit që sollën
përmbytje në krahinat
perëndimore të Francës.

Neng 1, një kolos prej 230 metra,
ka dëmtuar koralet duke hapur

një kanal prej 3 kilometrash me
gjerësi deri në 250 metra. Veç
shkatërrimit dhe ndotjes nga
nafta, ekspertët ndruhen se do

të dëmtojë tepër edhe boja
toksike më të cilën është lyer
anija.Dëmtimet, për tu rikuperuar
nga natyra dhe kujdesi i njeriut,
do të kërkojnë më tepër se njëzet
vjet.

Ndërkohë, autoritetet lokale e
qendrore, kanë kërkuar nga
armatorët kinezë zhdëmtimin e
plotë dhe po përgatiten për të
rritur disa herë penalizimet ndaj
anijeve që mund të derdhin
karburant apo do të shkaktojnë
dëmtime të tjera në barrierë e cila
është shpallur trashëgimi
natyrore e njerëzimit.

ai dallohet tashmë vetëm nga
sateliti i zhytur në ujë duke

përfunduar kështu dhe
mosmarrëveshjet midis dy
vendeve dhe duke larguar anijet
luftarake të rojes bregdetare që
India mbante në zonë. Drejtori i
Institutit të Studimeve
Oqeanografike të Kalutës, që
mori fotot e para satelitore u
shpreh se “Atë që s’e zgjidhën
dot politikanët e dy shteteve e
zgjidhi ngrohja globale”.

Shkurt nga bota

ARAL - AGONIA E NJE LIQENI AUSTRALI – ANIJA NGEL NE BARRIEREN KORALINE

ZHDUKET ISHULLI I “GRINDJEVE”


