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TELEFON I GJELBER 04 2234 851
NGA VJEN NDOTJA ME E MADHE NE TIRANE ?

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

EDHE NJE HERE PER
UJIN E PIJSHEM

KUJTOHEMI PER TE
VETEM KUR E PESOJME

2010 VITI I BIODIVERSITETIT
10 MESAZHE PER VITIN 2010

MESAZHI 5 - Pyjet

ASGJE E RE NGA FRONTI I PLAZHEVE

SI ESHTE E ARDHMJA MJEDISORE E BALLKANIT?
Raport i Agjencisë Evropiane të Mjedisit, publikuar në 12 Maj 2010

Perceptimi i rolit të pyjeve dhe përdorimi
i tyre varet shumë nga kushtet kombëtare
mjedisore dhe sociale - në masën e pyjeve,
dendësinë e popullsisë dhe zhvillimit
ekonomik. Faktorë të tillë si strukturat e
pronësisë të pyjeve dhe rëndësinë e
pylltarisë në ekonomitë kombëtare mund të
ndikojnë në mënyrë të konsiderueshme ndaj
ekosistemit në objektivat e menaxhimit të
pyjeve, orientuar drejt qëndrueshmërisë
afatgjatë të përdorimit të tyre. Lexo fq. 7

Në formën e një të ardhme të
qëndrueshme mjedisore, të gjithë aktorët
në rajon duhet të bashkëpunojnë me njëri-
tjetrin dhe me vendet fqinje për të trajtuar
sfidat kryesore të tilla si ndotja dhe çështjet
e shëndetit, ndikimet e ndryshimeve
klimatike dhe kërcënimeve të ekosistemit.
Zgjedhjet e sotme do të ndikojnë jo vetëm
mjedisin e rajonit në dekadat e ardhshme,
por edhe atë të vendeve të tjera evropiane.Lexo fq. 7

 Shpesh përmëndet nëpër fjalime se do të bëhen
përmirësime në legjislacion për ruajtjen e mjedisit,
por kjo nuk mjafton. Kjho duhet patjetër të
shoqërohet me masa urgjente për parandalimin e
fenomeneve të tilla që shkaktojnë pasoja negative
mbi ekonomine e banorëve të zonës dhe mjedisin.

DEMTIMI I PRITAVE MALORE DHE EROZIONI  NE KURBIN
Nga Zef MILOTI, kryetar i shoqatës “Progresi Pyjor dhe Mjedisi “, Kurbin

Lexo fq. 6

Pothuaj jemi
mësuar me lajme
të tilla si: ‘ uji i
përzier me ujrat e
zeza “ ; “ uji shkon
në familjet i ndotur
“, apo të tjera si
këto. E keqja më e
madhe është se kemi vite që na
ndodhin, kemi vite që ankohemi, kemi
gati njëzet vjet që “reformojmë”, “
ristrukturojmë ‘, “ riparojmë “, gjejmë
shkaqet dhe fajtorë që nuk dënohen
dhe pastaj presim të na ndodhë
“Ballshi “ i radhës. Dhe kjo çdo vit.

Lexo fq. 3

Ndonëse kryeministri z. Sali Berisha ka kërkuar me tone të forta pastrimin sa më shpejt të zonave turistike, ka
dekretuar një Task-Forcë për vlerësim të problematikave mjedisore e ju ka dhënë detyra, ka theksuar se “kjo
detyrë ka për qëllim ndryshimin rrënjësor të shpejtë dhe energjik të pamjes së këtij vendi” dhe “përbën paraqitjen
më të keqe për miliona turistë, që vijnë për të kaluar pushimet në Shqipëri”, gjendja nuk duket se ka ndryshuar.

  Ndofta nga “nxehtësia” e politikës dhe nga moti i ftohtë i ditëve të fundit, hapja e sezonit të verës e plazheve
kaloi si pa u vënë re. Megjithatë njerëzit do të pushojnë edhe këtë vit. Por si janë e si do të jenë plazhet? Çfarë
kemi bërë që nga viti i kaluar?

Ligjet mjedisore, njohja e tyre, përbëjnë një
armë të fuqishme që publiku të mbrojë veten,
mjedisin përreth, të mbrojë cilësinë e jetës. Me
këtë ide u zhvillua një tryezë e rrumbullakët me
temë “Pjesëmarrja Publike në Hartimin dhe
zbatimin e legjislacionit mjedisor”, mbështetur
nga Milieukontakt International- Shqiperi dhe
Ambasada e Vendeve të Ulta.Merrnin pjesë
përfaqësues të shoqatave të Grupimit
“Ekolëvizja” e shoqatave të tjera, ekspertë
mjedisorë e ligjorë, përfaqësues të Ministrisë
së Mjedisit, Bashkisë së Tiranës, z. Jemin Gjana,
Kryetari i Komisionit Parlamentar të Shendetit
dhe Mjedisit etj..

NJOHJA E PUBLIKUT ME
LIGJET MJEDISORE,

DOMOSDOSHMERI PËR TË
MBROJTUR MJEDISIN

Lexo fq. 4
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 Sipas statistikave në Shqipëri
ka rreth 65 venddepozita mbetjesh
bashkiake, por që janë jashte
standardeve. Pothuajse nuk

ekzistojnë venddepozitime në
zonat rurale. Ekzistojne gjithashtu
309 venddepozitime të mbetjeve
të vogla dhe jashte kuadrit ligjor
mjedisor.

 Projektit INPAEL, i financuar
nga Komisioni Evropian sipas
programit CARDS 2006, në vijim
të përpjekjeve të Shqipërisë për të
arritur standardet mjedisore, në
frymen e integrimit në Bashkimin
Evropian, ka hartuar nje strategji
kombëtare për menaxhimin e
mbetjeve në vend.

Afrimi i stinës së verës na
“kujtoi” dhe zjarret. Në Radhimë
ka rënë zjarr në plantacionet e
ullinjve dhe, veç banorëve, është

dashur ndërhyrja e zjarrfikësve
për ta fikur, megjithë kushtet e
vështira të terrenit për afrimin e
makinave.

 Po ashtu, një vatër zjarri është
zhvilluar në Pasha Liman, në
mjediset e uzinës ushtarake, ku
ndërhyrja e mjeteve zjarrfikëse
nuk ka arritur të shpëtojë asgjë.

 Këto vatra zjarresh, veç dëmit,
mendojnë se duhet të shërbejnë
si kujtesë për strukturat përkatëse
e të mos ndodhë si vitet e kaluara

kur na janë djegur sipërfaqe të
mëdha pyjore.

AMC NE MBESHTETJE TE
MJEDISIT

 Në Parkun Kombëtar të
Llogorasë, për të shtuar siperfaqen
e gjelbër të parkut dhe ndihmuar

në parandalimin e rrëshqitjes së
tokës, me mbështetjen e
kompanisë AMC, janë mbjellë mbi
22 000 fidane bredhi. Pemët janë
mbjellë në një sipërfaqe prej 6.5
hektarësh të Parkut Kombetar
edhe për të kompensuar pemët e
prera apo të djegura nga zjarret e

NGA VENDI
viteve të fundit.

 Perfaqesuesi i AMC, zoti N.
Parastatidis, deklaroi se “fushata
për mbjelljen e pemëve në Llogora

përbën një kontribut për Parkun
dhe njëkohësisht është pjesë e
angazhimit të AMC për të
përmiresuar mjedisin. AMC do të
mbështesë përherë nisma në të
mirë të natyrës edhe në të
ardhmen”.

 Kjo është hera e dyte që AMC

tregon një përkujdesje të veçante
për Llogoranë. Edhe gjatë
fushatës së mëparëshme të
mbjelljeve u pyllëzua një
sipërfaqe e njëjtë prej 6.5
hektarësh. Kjo kompani po
zbaton edhe një projekt për
riciklimin e letrës duke dhënë një
kontribut dhe një shembull për
ruajtjen e pyjeve nga prerja.

POST-GERDEC
QEVERIA SPANJOLLE PER

MJEDISIN E RREZIKUAR NGA
SHPERTHIMI

Me pjesëmarrjen e
Ambasadorit të Spanjes, z.
M.Montobio është zhvilluar në
qytetin e Vorës ceremonia e
përurimit të punimeve për
rehabilitimin mjedisor të zonës së
prekur nga shpërthimi i marsit
2008. Në fjalen e tij, z. Montobio,
duke u shprehur i kënaqur për
mirenjohjen dhe cilësine e
bashkëpunimit me Bashkinë e
Vorës, tha se “banorët e Vorës

meritojnë të jetojnë jo vetem në një
mjedis më të mirë, por dhe në një
shoqeri të sigurtë dhe moderne.
Ndihma nga qeveria spanjolle është
një mbështetje për popullin e Vorës,

e cila duhet dhe mund t’i hapë rrugë
një ringjallje të jetës dhe mjedisit në
këtë zone”.

 Veprimtaria, veç të tjerave, pati
dhe një vizitë në fshatin Marqinet,
ku eshte bere rehabilitimi i kodres
se shkaterruar nga shperthimi, me

mbjelljen e 2700 fidane ullinj, te
gatshem per prodhim.

 Investimet në Bashkinë e Vorës
jane pjesë e projektit “Post -
Gërdec: Mbështetje për

rehabilitimin mjedisor dhe
rehabilitimin e komunitetit pas
ngjarjes së Marsit 2008”, të zbatuar
nga Qendra Rajonale e Mjedisit
(REC-Shqipëri ) dhe të financuar
nga Qeveria Spanjolle nëpërmjet
AECID.

 Plani Kombëtar i Menaxhimit
të Mbetjeve përcakton drejtimin e
politikave të Qeverisë për
menaxhimin e qëndrueshem të

mbetjeve gjatë 15 viteve të
ardhshme.

 Me nismën e Institutit të
Kërkimeve Urbane, në kuader të
projektit REA dhe Lëvizjes BELLS,
në bashkëpunim me Ministrinë e
Mjedisit, me financim të
Ambasadës së Mbretërisë së
Hollandes në Tirane, u organizua
tryeza e diskutimit e Koalicionit
Kombëtar për Mjedisin. Merrnin
pjesë Ministri i Mjedisit, z. Fatmir
Mediu, Kryetari i Komisionit të
Kuvendit për Veprimtaritë

Prodhuese, Tregtinë dhe
Mjedisin, z. Jemin Gjana,
Zevendesministri i Ministrise se
Punëve Publike, Transportit dhe
Telekomunikacionit, z. Edmond
Haxhinasto, autoritete lokale si
prefektë, kryetar bashkish dhe
donatorë të ndryshem që
financojne në fushën e mjedisit.

 Kjo tryeze kishte synim
dhënien e kontributit në rritjen e
ndërgjegjësimit të grupeve të
interesit për të njohur projekt-

strategjine dhe të ofrojë
ekspertizën e vet përmes
pyetjeve dhe debatit të
çështjeve me interes për një

DISKUTOHET STRATEGJIA KOMBETARE
MENAXHIMI I MBETJEVE URBANE

 Bashkia e Tiranës dhe Sweco
International, me financimin e
SIDA (Swedish International
Developement Agency),
organizuan në Tiranë fazën e dytë
dhe finale të “Forumit
Ndërkombëtar mbi Menaxhimin e
Mbetjeve”. Pjesëmarrës në këtë
aktivitet ishin përfaqësues të
Sweco-s, si dhe ekspertë në
fushën e menaxhimit të mbetjeve
urbane nga vende të ndryshme
si Suedia, Sërbia, Bosnja,
Kroacia, Maqedonia dhe
Kosova. Nëpërmjet këtij forumi,
Bashkia synon edhe të krijojë një
rrjet të përbashkët rajonal për
shkëmbimin e eksperiencave të
fituara deri më tani, si dhe të
sigurojë financime nga “SIDA”
për projektet e paraqitura nga

menaxhim cilësor të mbetjeve në
vend.

 Zbatimi i këtij plani do të
vendosë një kërkesë të larte në
termat profesionale të burimeve
njerëzore, por edhe në ato të
burimeve financiare. Duke ndjekur
kërkesat e Direktivave të BE-së,
barra financiare për zbatimin e planit
nuk do të bjere vetëm mbi qeverinë
qendrore. Qeverisja vendore do të
sigurojë një pjesë të kostos
financiare, duke qene se menaxhimi

i mbetjeve do të kryhet në nivelin
vendor/rajonal. Një pjesë e këtyre
kostove do të perballohen nga vetë
bizneset dhe sektori familjar.

pjesëmarrësit që përfaqësojnë
Shqipërinë në këtë aktivitet.

 Në forum morën pjesë dhe
folën ekspertë të Bashkisë së

Tiranës, Ministrisë së Mjedisit,
Ministrisë së Shëndetësisë,

Agjencisë Rajonale të Mjedisit,
Institutit të Shëndetit Publik,

FORUM NDERKOMBETAR PER MENAXHIMIN E MBETJEVE NE TIRANE
kompanitë e pastrimit të qytetit,
organizata jofitimprurëse,
Departamenti i Inxhinierisë së
Mjedisit, ekspertë të pavarur dhe
aktorë të tjerë.

 Gjatë takimit u trajtuan tema të
tilla si, “Menaxhimi i mbetjeve të
ngurta në Tiranë”; “Kuadri ligjor i
menaxhimit të mbetjeve spitalore
në Shqipëri”, “Kontributi i OJF-ve
në menaxhimin e mbetjeve të ngurta
në Shqipëri”; “Eleminimi i ndotjes
në grykëderdhjet e lumenjve të
Ishmit dhe Matit të shkaktuara nga
depozitimi i materialeve plastike”;
“Landfilli i ri në qytetin e Korçës”;
“Edukimi nga Green Pack në
sistemin e mesëm arsimor”;
“Problemet në shëndetin e
komunitetit nga keqmenaxhimi i
mbetjeve të ngurta”.

NJE KUJTESE
PER ZJARRET

E VERES
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Ndofta nga “nxehtësia” e politikës
dhe nga moti i ftohtë i ditëve të fundit,
hapja e sezonit të verës e plazheve kaloi
si pa u vënë re. Megjithatë njerëzit do
të pushojnë edhe këtë vit. Por si janë e

si do të jenë plazhet ? Çfarë kemi bërë
që nga viti i kaluar ?

Kësaj here le të sjëllim vetëm disa
fakte të këtij viti:

- Janar 2010: Firmat e ndërtimit
vazhdojnë të hedhin inerte në bregdetin
e Durrësit.Alarmi jepet nga përgjegjësi
i Agjencise Rajonale të Mjedisit, z.
R.Kalia që pranon se plazhi i Durrësit
është një nga plazhet më të ndotura në
Shqiperi. Disa komplekse turistike në
bregdetin e Durrësit vazhdojnë të mos
përdorin gropa skeptike për ujërat e
zeza, por i derdhin ato drejt e në det,
duke ndotur mjedisin e larguar
pushuesit. Ende pa ardhur mirë vera,
banorë të zonës së plazhit, e
konkretisht të Shkëmbit të Kavajës janë
ankuar për ndotjen e bregut të detit që
po ngjet këto ditë për shkak të
shkarkimit të ujërave të zeza brenda në
det. Disa kanë preferuar që të hapin në
rërën e plazhit kanale të përkohshme
nëpërmjet të cilëve po shkarkojnë
ujërat e zeza, në vend që t’i thithin ato
me autobote. Janë 6 kanale të tilla që
vazhdojnë të derdhen në det.

 Probleme të tilla ka edhe plazhi i
Vlorës, kryesisht zona e “Pyllit të
Sodes”, plazhi i Vjetër dhe deri tek “Uji
i Ftohtë”, ku hidhen sasi të medha

Dihet nga të dhënat e OKB-së
(UNEP -UN Environment
Program), dhe këtë e dinë dhe
institucionet e shtetit, se uji i
ndotur vret sot në botë, çdo vit,

më tepër njerëz se nga të gjitha
format e dhunës, duke përfshirë
edhe luftën. Eshtë vlerësuar se dy
miliardë tonë të ujërave të zeza që
shkaktojnë përhapjen e
sëmundjeve dhe shkatërrimin e
ekosistemit, vijnë nga rrjedha e
kanalizimeve, industria dhe
bujqësia.

 Kësaj here ndodhi në Ballsh.
Siç ka ndodhur më parë në Kuçovë,
disa herë në Tiranë, Urën
Vajgurore, Kukës (përzjerje e ujit
të pijshëm, kryesisht me ujërat e
zeza ), Berat (ku uji kalon “
nëpërmjet “ varrezave ) apo dhe
gjetkë. Pothuaj jemi mësuar me

lajme të tilla si: ‘ uji i përzier me ujrat
e zeza “ ; “ uji shkon në familjet i
ndotur “, apo të tjera si këto. E keqja
më e madhe është se kemi vite që
na ndodhin, kemi vite që ankohemi,
kemi gati njëzet vjet që
“reformojmë”, “ ristrukturojmë ‘, “
riparojmë “, gjejmë shkaqet dhe
fajtorë që nuk dënohen dhe pastaj
presim të na ndodhë “Ballshi “ i
radhës. Dhe kjo çdo vit.

 Ditë më parë përkujtuam Ditën
Botërore të Ujit. Me një vullnet të
mirë, edhe Drejtoria e Ujësjellësit në
Tiranë e përkujtoi këtë datë me një
veprimtari në sheshin

“Skënderbej”. Por edhe në këtë datë
na u kujtua rritja e çmimit të ujit që,
për një familje mesatare u ngrit nga
rreth 500 lekë, në 1500 në muaj. Siç

duket qytetarët e rregullt do të
paguajnë edhe për ata ( rreth 40%)
që kanë vite që marrin ujë “falas
“.Por jemi mësuar më këtë, siç jemi
mësuar me 40% të atyre që nuk
paguajnë as energjinë elektrike.
Dhe kjo kur ka furnizim, me ose pa
orar, me ujë të pastër apo të ndotur.

 Sinjali i parë, të paktën për këtë
vit u dha gjatë përmbytjeve të
Shkodrës nga rreziku i përzierjes së
ujit të pijshëm me ato të zeza. Po
ashtu, në këtë kohë, për Tiranën, z.
M. Gecaj nga ARSH, deklaronte se
“Për të pasur një situatë të mirë dhe
të qëndrueshme të ujit të pijshëm,
ASHR bashkëpunon me Drejtorinë
e Ujësjellësit dhe Kanalizimeve,
kryen monitorimin e përditshëm në
31 pika fundore të ujësjellësve. Për
çdo ditë, merren dhe analizohen 31
pikat fundore të tubacioneve të
qytetit, dy herë në muaj depot dhe
pus-shpimet, ujësjellësit e
fshatrave, si dhe Impianti i
Bovillës”. Por ai thotë edhe “duhet
të pranojmë që në Tiranë, një pjesë
e madhe e rrjetit është e amortizuar
dhe herë pas here ka rrjedhje apo
çarje të tubacioneve dhe për këtë
arsye, kemi edhe ndotje të ujit në
disa zona”. Kështu ndodh që të

kemi probleme çdo vit, hërë te
“Komuna e Parisit”, herë te siptali
“ Nënë Tereza”, herë te “Avni
Rustemi”, në rrugën e Dibrës, në
rrugën e Durrësit, ku ndotja është
përsëritur tre herë vetëm gjatë muajit
prill, në rrugën “Thanas Ziko”, në
“Rrugën Bardhyl”, në Tiranën e Re
e kështu me radhë. Nga 913 analiza
që ishin kryer nga ISHP, 41 analiza
treguan se ka ndotje bakteriale ne 5
zona, megjithëse jo në vazhdimësi.

 Nuk është hera e parë që, si
drejtori Gecaj, kanë folur dhe të tjerë.
Kemi njëzet vjet që dëgjojmë. Të
njëjtat fjalë tha dhe drejtori i
Politikave në Ministrinë e
Shëndetësisë, z. P. Pipero. Ai tha
(në Tv ALSAT ) se infeksionet
gastrointestinale kanë ardhur nga

uji i pijshëm dhe u bëri thirrje
banorëve që të mos ndërhynë në
rrjetin e ujësjellësit sepse sjellin
këto probleme. Por megjithëse
kishte kaluar më tepër se një javë

nga emergjenca me të cilën u
deklarua se do të bëheshin dhe
analizat, nuk tha se çfarë infeksioni
kishte ky ujë. Megjithatë nuk harroi
disa herë të kritikonte ata që po e
politizojnë këtë ngjarje, se ministri
Vasili nuk po e politizonte, se fajin e
kishte ujësjellësi që varet nga
pushteti lokal e kështu me radhë.Ai
deklaroi se për një farë kohe ishte
ndërprerë edhe uji gjë që nga Ballshi
e mohuan strukturat e pushtetit
lokal dhe Ujësjeëllësi.Por, edhe tre
javë më vonë, z.T. Zenelaj, drejtor
për ujësjellësit në Ministrinë e
Punëve Publike kërkon të gjenden
përgjegjësit sepse “ ka kallzime
penale në prokurori por nuk ka
gjykime për ta “. Këtë duhet tja
kërkojë gjykatës e jo pushtetit

vendor, me të cilin, edhe ti kërkojë
llogari Brenda ligjit, por dhe të
bashkëpunojë.

 Deri kur do të kujtohemi vetëm
kur e pësojmë ?

EDHE NJE HERE PER UJIN E PIJSHEM
KUJTOHEMI PER TE VETEM KUR E PESOJME

Kemi vite që na ndodhin, kemi vite që ankohemi,
kemi gati njëzet vjet që “reformojmë”, “

ristrukturojmë ‘, “ riparojmë “, gjejmë shkaqet dhe
fajtorë që nuk dënohen dhe pastaj presim të na

ndodhë “Ballshi “ i radhës. Dhe kjo çdo vit.

ASGJE E RE NGA FRONTI I PLAZHEVE

inertesh nga firmat e ndërtimit.
- Nga 3 plazhe publike që ishin lënë

vitin e kaluar dhe që u pushtuan edhe
ato nga privatët, këtë sezon turistik
është menduar që të caktohen katër
hapësira për plazhe publike, ku çdo
pushues mund të shfrytëzojë rërën dhe
të vendosë çadrën e vet pa pasur nevojën
të paguajë për këtë. Kjo pritet të ndodhë
nëse nuk do të pushtohen sërish.

- Mars 2010: Investimi prej 8.5
milionë euro i Bankës Botërore dhe asaj
Europiane për ngritjen e impiantit të
ujerave të zeza në Shenavlash ka mbetur
në vend, megjithëse ishin parashikuar
investime për përmirësimin e rrjetit
sekondar të zonës së plazhit. Edhe vitin
e kaluar, për te përmirësuar situatën
para sezonit turistik, u vunë në
funksionim pesë autobote për
zhbllokimin e kolektorëve. Realizimi i
këtij projekti do të eliminojë (kur ?)
derdhjen e ujrave të zeza në det duke
shmangur dhe rreziqet për shëndetin e
turistëve.

- 1 Prill 2010: Ndotja e bregdetit,
pikërisht në prag sezoni, duket
alarmante edhe për drejtuesit e shtetit.
Ndotja e madhe e vijës bregdetare, nga
mbetjet urbane dhe inerte, ka shqetësuar
strukturat e Ministrisë së Mjedisit.
Ministri, z.Fatmir Mediu ka deklaruar
se është ngritur një grup ndërministror,
i cili do të merret jo vetëm me
përcaktimin e zonave të ndotura por
edhe me pastrimin e tyre. “Kemi ngritur

një komitet ndërministror. Ministria e
Mjedisit do të bëjë një përcaktim të
qartë të vijës së ndotur dhe do të
përpiqemi të japim kontributet tona
përpara sezonit veror”, u shpreh
ministri. Ai ka theksuar se është shume
i rëndësishëm bashkëpunimi mes të
gjitha strukturave të pushtetit vendor
që e ka detyrë primare pastrimin dhe
më pas atij qendror, por edhe
ndërgjegjësimi i qytetareve dhe i
vendimmarrësve. “Përveç vullnetit të
qeverisë për të vepruar sa më shpejt,
duhen marrë masa penaliteti ndaj çdo
lloj subjekti. Krahas tyre duhet rritur
koshienca qytetare, si dhe përpjekja
më e madhe e të zgjedhurve vendorë”.
Ministria ka përgatitur një draft mbi
strategjinë kombëtarë te menaxhimit te
mbetjeve urbane, përmes se cilit
synohet jo vetëm mbledhja,
grumbullimi dhe përpunimi, por edhe
stimulimi i bizneseve qe përmes
riciklimit te mbetjeve mund te përftojnë
energji apo produkte te tjera. Mediu
shprehet se së shpejti pritet te kemi
një ligj për kufizim te prodhimit te
ambalazheve plastike te cilat do te
zëvendësohen me materiale letre apo
qelqi.

- Prill: Shqipëria, një vend me disa
nga plazhet më të bukura në rajon,
mbetet e penguar si pasojë e ndotjes së
madhe përgjatë bregdetit dhe
segmenteve ujore. Ky është një artikull
i agjencisë Reuters, në prill. Kjo agjensi
përmend veçanërisht zonën e Rodonit,
që e cilëson si një nga perlat e Shqipërisë
dhe sot e mbuluar nga mbeturinat, uji
edhe toka të të ndotura nga lëndë
toksike dhe që përbëjnë kërcënim për
qeniet njerëzore dhe për kafshët.

- 26 Prill 2010: Në prag të sezonit
plazhi i Shëngjinit është i pushtuar nga
mbeturinat, kryesisht ato plastike.
Këtu iu zhvillua dhe një veprimtari e

200 vullnetarëve nga qytete të
ndryshme, si dhe nëpunës së komunës
Shëngjin, organizuar nga Korpusi i
Vullnetarëve.Rreth 5 kilometra plazh
u pastrua, duke larguar nga brezi ranor
dhe pylli i pishave pranë tij qindra
thasë me mbeturina.

- 7 Maj 2010: Kryeministri z. Sali
Berisha, kërkon pastrimin sa më shpejt
të zonave turistike nga skeletet e
makinave të prishura. Ai ka mbledhur
Task-Forcën për vlerësim të
problematikave mjedisore, që
shkaktojnë mbetjet urbane dhe makinat
e dala jashtë përdorimit, ku theksoi se
“kjo detyrë ka për qëllim ndryshimin
rrënjësor të shpejtë dhe energjik të
pamjes së këtij vendi, që shëmtohet në
mënyrën më të pamerituar nga mijëra
skelete makinash të hedhura në të katër
anët e vendit, pa asnjë kriter dhe asnjë
përgjegjësi. Kjo përbën paraqitjen më
të keqe për miliona turistë, që vijnë për
të kaluar pushimet në Shqipëri. Mund
të ecni mijëra apo edhe dhjetëra mijëra
kilometra në rrugët e Evropës dhe një
situatë si kjo, në Shqipëri nuk e gjeni”.
Ai, po ashtu, kritikoi qëndrimin
indiferent të pushtetit vendor për
pastrimin e territorit.

 Në mbledhje u vendos që çdo
varrezë makine e licencuar do të jetë e
detyruar të largohet 5 kilometra nga çdo
aks rrugor kombëtar ose rajonal.

- 9 Maj: Bashkia e Durrësit kërkon

bashkëpunimin me biznesin privat, për
të pastruar plazhet që ndodhen nën
administrimin e saj meqë nuk zotëron
mjetet motorike dhe fuqinë punëtore
për të pastruar plazhet e gjendura
brenda vijës së verdhë, të cilat shtrihen
në 18 kilometra gjatësi. Plazhi i Durrësit
nuk është akoma gati për të inauguruar
sezonin turistik, ndaj kjo është edhe
arsyeja që ceremonia zyrtare është
shtyrë në kohë. Leshteriku, mbetjet e
ndryshme urbane, si bidonë plastikë,
kanaçe alumini, shishe qelqi, plehra të
çdo lloji, dhera dhe madje inerte, kanë
pushtuar jo vetëm 62 kilometrat e vijës
bregdetare të Qarkut, nga Rodoni te
“Përroi i Agait”, por edhe plazhin që
ndodhet brenda vijës së verdhë të
Bashkisë së Durrësit, nga Bisht-Palla
në Porto-Romano, Currila e deri te
“Plepat”. Aksioni i Bashkisë së Durrësit
për pastrimin e plazhit, ka filluar në
fund të muajit prill dhe por akoma nuk
ka mbaruar, pavarësisht ritmit të lartë

të punës me dy turne nga Ndërmarrja
Komunale e Plazhit për pastrimin e
rërës, e cila do t’i nënshtrohet proceseve
të pastrimit sipërfaqësor, transportit të
mbeturinave, plugimit dhe më pas
dezinfektimit nga bakteret dhe insektet.

 Këto janë disa nga zhvillimet e
këtyre muajve. Duke marrë parasysh
edhe se, pushteti qendror e ai lokal në
gjithë zonat që trajtojnë turizmin, do të
kritikojnë njeri tjetrin, por edhe, akoma
më mirë, mund të bashkëpunojnë, le të
presim, megjithese me vonese, rezultate
per një vere me plazhe të pastra.

Ndonëse kryeministri z. Sali Berisha ka kërkuar me tone të forta pastrimin sa më shpejt të zonave turistike, ka dekretuar një Task-Forcë për vlerësim të problematikave
mjedisore e ju ka dhënë detyra, ka theksuar se “kjo detyrë ka për qëllim ndryshimin rrënjësor të shpejtë dhe energjik të pamjes së këtij vendi” dhe “përbën paraqitjen më të keqe
për miliona turistë, që vijnë për të kaluar pushimet në Shqipëri”, gjendja nuk duket se ka ndryshuar.

  Ndofta nga “nxehtësia” e politikës dhe nga moti i ftohtë i ditëve të fundit, hapja e sezonit të verës e plazheve kaloi si pa u vënë re. Megjithatë njerëzit do të pushojnë edhe
këtë vit. Por si janë e si do të jenë plazhet? Çfarë kemi bërë që nga viti i kaluar?
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NGA ZHVILLIMI I TRYEZES

“Pjesëmarrja Publike në Hartimin dhe

 Z.Enio HAXHIMIHALI bëri
një prezantim të legjislacionit
Shqiptar duke theksuar ato nene
dhe VKM ku flitet për informimin e
publikut të gjerë (Kushtetuta, Kodi

i procedurave administrative,
legjislacioni i veçantë për mjedisin,
Konventa e Arhus-it etj..).Ai
theksoi se ka nje urdher te
Kryeministrit (2005 ) që i drejtohet
çdo Ministrie të cilat duhet të
botojnë legjislacionin përkatës në
faqet zyrtare të web-eve të tyre.
Nga analiza e faqeve të Ministrive
dhe konkretisht të Ministrisë së
Mjedisit është vërejtur se kjo faqë
nuk është perditesuar. Ka një
pjesë të legjislacionit të
perditesuar në faqen e web-it por
nuk janë të fshira aktet nënligjore
apo VKM-të e shfuqizuara gjë që
krijon konfuzion.Publiku nuk është
afruar aq sa duhet nga Ministritë.

 Z. Haxhimihali beri edhe nje

30 Prill 2010

FJALA E HAPJES NGA Z.XHEMAL MATO
Duke falenderuar pjesë-

marrësit për prezencën u shpreh
se sot kemi një temë diskutimi e
cila është shumë aktuale. “Ligjet
mjedisore, njohja e tyre, përbëjnë
një armë të fuqishme që publiku
të mbrojë veten, mjedisin përreth,

të mbrojë cilësinë e jetës”. Gjatë
tryezës së parë të rrumbullakët
“Pjesëmarrja Publike në Hartimin
dhe zbatimin e legjislacionit
mjedisor”, u theksua se zbatue-
shmëria e ligjeve në fushën e
mjedisit, mbetet problematike.

 Njohja e publikut me këto
ligje, njëkohësisht përvetësimi dhe
përdorimi i tyre merr rëndësi për
të mbrojtur mjedisin në tërësi, por
dhe për veten, pasi njerëzimi
kërcënohet nga rreziqet mjedi-
sore. Mosnjohja e problemeve
mjedisore dhe moszbatimi i ligjeve
ndikon shpesh në katastrafa të
mëdha.

 Vlen te përmendet rasti i
Çernobilit, kur ish Bashkimi
Sovjejtik bllokoi informacionin
mbi këtë ngjarje. Për thuajse 10
ditë që nuk u dha ky informacion,
nuk u përvetësua nga publiku,
nuk u përdorën ligjet që mund të

ishin në atë kohë për t’u mbrojtur,
ndërkohë, me mijëra vetë vdiqën
nga konsumimi i ushqimve dhe
lëndëve radioaktive.

 Raste të tilla ka mjaft në botë,
që mosinformimi dhe mos-
përdorimi i ligjeve të mjedisit ka
bërë që të sjellë katastrofa të
mëdha në uzina, zona urbane
qoftë edhe mostregimi i një zone
bregdetare të ndotur, ku, për
shkak të mosmarrjes së infor-
macionit, mund të ndodhin
sëmundje tek fëmijët, sëmundje
infektive të lëkurës, etj...

 Qëllimi i takimit të sotëm, me

pjesëmarrjen e të përfaqësuesve
të Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve
dhe Administrimit të Ujrave,
njësive vendore, shoqata
mjedisore dhe atyre civile, etj,
ishte nxitja e publikut për t’u
bërë më aktiv, vendimarrës,

pjesëmarrës, nëpërmjet njohjes
dhe ndërgjegjësimit me ligjet
mejdisore.

 Përsa i takon situatës
aktuale të pjesëmarrjes publike
në vendimmarrjen mjedisore,
edhe pse kemi një legjislacion
të mirë mjedisor për informimin
e publikut dhe pjesëmarrjen e tij
në vendimmarrje, në mjaft raste
ai nuk është respektuar nga
institucionet shtetërore. Nuk
diskutohet ta njohim ligjin për
kulturë por duhet ta kemi atë
një armë të fuqishme në duart
tona.

analize te zbatimit te ketyre ligjeve,
pengesave qe dalin dhe edhe
shembuj te proceseve gjyqesore te
hapura ne vitin 2009 per Nenet 199
- 200 ( veprat penale që cënojnë
regjimin juridik të tokës) dhe nenet
201 – 207 ( per veprat penale
kundër mjedisit).

Pyetje: Z.Xhemal MATO
drejtuar Z.Gjana: Si është çështja e
përfshirjes së publikut në
komisionin që ju drejtoni ?

 Z.Jemin GJANA, Kryetar i
Komisionit Parlamentar të
Shendetit dhe Mjedisit.: Për fat
Shqipëria është e mbushur me OJF
dhe unë e shikoj që ekziston një
lloj vështirësie komunikimi me të
gjitha. Ne si komision nuk kemi as

kushte të përshtatshme, një sallë
të vecantë ku të realiziojmë
takime të hapura ndërkohë kur
çdo ditë janë 10-15 persona që
kërkojnë të marrin pjesë në
takimet tona. Megjithatë
pjesëmarrja e publikut është e

rëndësishme sikurse në hartimin
e ligjeve edhe në zbatimin e tyre.

 Nuk është vetëm legjislacioni
mbi mjedisin, ka shumë ligje që
dalin dhe që kanë të bëjnë edhe
me mjedisin pasi çdo gje është e
lidhur me mjedisin.

 Përsa i përket botimit të
legjislacionit në fletore zyrtare,
arsyeja pse ka një numur Vendime
të Këshillit të Ministrave apo akte
nënligjore që nuk botohen në

fletoren zyrtare është faktori kohë i
cili ngadalëson hyrjen në fuqi të
këtyre ligjeve. Secili akt nënligjor
pasqyrohet në faqet e Ministrive
përkatëse.

 Duhet të kemi parasysh se numri
i institucioneve që prodhojnë akte
nënligjore është me qindra, nuk janë
vetëm Ministritë. Mjafton që këto
akte të bëhen të njohura për
administratën, ata t’i kenë në
kompjuterat e tyre.

 Përsa i përket përfshirjes së
grupit të interesit dhe publikut që
nuk janë e njëjta gjë ka disa
hapësira.Mund të punohet kur
materiali është një draft, edhe pasi
del nga Ministritë ka një hapësirë
shumë të madhe, bëhet fjalë për
diskutimet në komisionet
parlamentare.

Çdo rregullore e ka të përcaktuar
se kush janë detyrimet ligjore, cilat
janë ndërhyrjet.

Vetëm 10% e numrit të ligjeve
qëndrojnë të pandryshuar pasi vijnë
nga Qeveria, përveç Konventave, të
gjitha të tjerat ndyshohen.

 Shpesh diskutimet që jepen për
një draft ligj apo akt nënligjor nuk
janë konkrete, nëse nuk je konkret
mendimi nuk merret parasysh. Secili
duhet ta përkthejë diskutimin e tij në
amendament që ti bashkangjitet ligjit.
Jam dakort që pjesëmarrja publike
është e rëndësishme, por duhet të
kemi parasysh edhe që jemi në një
proces maturimi, kështu është edhe
publiku. Në shumicën e rasteve
debati ngec dhe kthehet në një ngërç.

Ligjet mjedisore na shpjegojnë se
si t’i shfrytëzojmë burimet natyrore

në mënyrë të qëndrueshme.Por nga
ana tjetër kemi dhe një luftë politike
mes vendimmarrësve politikë,
institucioneve qendrore dhe
vendore.

 Unë pranoj që ende nuk ka
transparencë por kjo vjen edhe si

rezultat i dixhitalizimit të pajisjeve
pasi menaxhimi dixhital i
dokumentave dhe akteve brenda
institucioneve duhet të
përmirësohen ndjeshëm. Unë do
tju ftoja të ndiqnit programet e
punës të çdo Ministrie të
vendosura në faqet zyrtare të web-
eve të tyre, pasi në çdo plan pune
janë përcaktuar edhe aktet
nënligjore që duhen prodhuar.
Ndërkohë që ju mund të futeni në
ato ligje ku mendoni se kemi
ekspertizë.

 Pasuritë e vendit janë për t’u
shfrytëzuar, nëse ne ecim me moton
këtu s’mund të ndërtohet, nuk
mund të zhvillohet vendi. Ne nuk
duhet të themi s’duhet të bëhet por
duhet të themi ajo që do bëhet
duhet të bëhet brenda standarteve.

 Dua tju garantoj në emër të
komisionit që drejtoj që jemi të
hapur që ju të na sillni oponencën

tuaj pranë komisionit të Shendetit
dhe Mjedisit.

  Z.Enio HAXHIMIHALI: Do të
çojmë një letër zyrtare komisionit
për ato akte nënligjore ku nuk
është marrë mendimi i publikut.
Unë do të kërkoja që të garantohet
mendimi i publikut.

  Z.Xh.MATO: Ju çfarë mund të
bëni për t’u zbutur kjo pjesë?

 Z.Jemin GJANA: Problemet e
vendimmarrësve dhe grupeve të
interesit janë shumë të mëdha,
megjithatë nëse ju keni identifikuar
ligje që nuk janë zbërthyer me anë

të akteve nënligjore më thoni dhe
unë marr përsipër ta verifikoj.
Natyrisht zbatimi pastaj është i një
dimensioni të madh.

 Z.Xh.MATO: Nëse aktet nuk
botohen, ato bëhen formale dhe

Çështjet mjedisore              Çështjet      Çështjet
                                      e regjistruara   dërguar në gjyq

199 Shpërdorimi i tokës, 117  37
199a - Ndërtimi i paligjshëm,
200  Pushtimi i tokës 57 23
201 Ndotja e ajrit, 10  9
202 Transportimi i mbeturinave toksike, 1 0
203 Ndotja e ujërave, 5 0
204 Peshkimi i ndaluar, 12
205 Prerja e paligjshme e pyjeve, 186 105
206 Prerja e drureve dekorative dhe frutore, 9 2
206a Shkatërrimi me zjarr i pyjeve
        dhe i mjedisit pyjor 4 0
206b Shkatërrimi nga pakujdesia me zjarr
         i pyjeve dhe i mjedisit pyjor 1 0
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ES SE RRUMBULLAKET:

e zbatimin e legjislacionit mjedisor”
nuk zbatohen, ju si mund të
ndikoni në këtë pikë?

Z.Jemin GJANA: procesi i
edukimit dhe i zbatimit do të na
hajë shumë kohë ende.

Secili prej ligjeve e ka të

përcktuar se ku kërkohen akte
apo vendime të Këshillit të
Ministrave. Duhet bëre presion
mbi këto institucione. Aktet
nënligjore nuk janë kompetencë
e parlametit por e institucioneve.
Pasi ligji është aprovuar dhe ka
dalë fillon puna me aktet
nënligjore. Ajo që mund të bëjmë
është të kërkojmë bashkë me
projekt-ligjin edhe aktet
normative.

 Z.Xh.MATO: Falenderojmë
Z.Gjana por jemi vazhdimisht të
interesuar të bashkëpunojmë me
komisionin dhe të japim
ekspertizën tonë.

 Znj.Edlira DERSHA, zyra e
informacionit praën Ministrisë së
Mjedisit:

E mora fjalën pasi materialet
që u prezantuan nga
Z.Haxhimihali kishin të bënin me
Ministrinë e Mjedisit. Do të doja
të thoja që OJF-të nuk duhet të
demoralizojnë administratën
shtetërore. Ka shumë për t’u bërë
edhe në Ministrinë e Mjedisit
sikurse edhe në të gjithë
Shqipërinë. Ka mangësi por nuk
mund të hedhim poshtë punën e
një dikasteri.

 Do te kisha dashur që
prezantimi i Z.Enio të kishte filluar
me fjalinë: në faqen e web-it të
Ministrisë së Mjedisit ekziston i
uploaduar legjislacioni mbi
mjedisin, por duhen hequr aktet
e shfuqizuara. Nuk është e drejtë
të na thoni që ne nuk e bëjmë
punën tonë pasi nuk është e
drejtë.

 Z.Xh.MATO: Ne ju kemi ftuar
për të bashkëpunuar edhe më
shumë, informacionet e
paraqitura nuk ishin akuzuese por
thjesht për informacion.

 Znj.Edlira DERSHA: Ligjet
janë hedhur jo vetëm te faqja e
Ministrisë së Mjedisit por edhe
te faqja e Arhusit. Gjithashtu ne
ju kemi ftuar shpesh në takime për
diskutimet e legjislacionit dhe

akteve, por duhet të keni
parasysh që takime të tilla bëjmë
cdo javë dhe nuk kemi fonde të
printojmë dhe shpërndajmë ftesa
cdo javë.

 Z.Xh.MATO: Së fundmi unë

kam marrë pjesë në komentet për
ligjin e Gjuetisë, dhamë komentet
tona, u aprovuan dhe më pas
marrim vesh që Zv.Ministri i heq
të gjitha komentet tona pa na
njoftuar fare. Përse vlejtën
komentet tona në këtë rast?

 Znj.Blerta KRAJA: kam
punuar për 8 vjet te Draft-Ligjet
në Kryeministri. Do të doja të
sillja këtu rastin e vetëm të fituar
në rrugë ligjore nga komuniteti.
Rasti i kompleksit të derrave.

Ne kemi tendencën që i
kopjojmë ligjet dhe vetë krijojmë
përplasje mes tyre. Ligjet duhet
të bëhen apo të përshtaten me
shpirtin e popullit. Përse janë dy
ligje për mbrojtjen e mjedisit?
Aktet nënligjore duhen shkruar
mirë. Duhet bërë një kodifikimi
ligjor. Ligji duhet të ndryshohet
në mënyrë përfundimtare që të
mos ketë ndryshime të herë pas
hershme. Njerëzit e fiksojnë ligjin
duke pasur të njëjtin dhe duke
mos e ndryshuar shpesh. Nëse i
rikthehemi rastit të kompleksit të
derrave kemi një kryetar komune
i cili jep nje leje duke mos njohur
fare ligjin e mjedisit.

 Ajo që unë do të sugjeroja
është: Te procesi I draftimit,
Ministria duhet të mendojë a do
ta bëjmë ligjin copa-copa, ta
mendojmë apo ta kodifikojmë.
Ligji nuk duhet të kopjohet, dhe
duhet botuar në fletoren zyrtare
sic e kërkon Kushtetuta dhe kjo
nuk është e diskutueshme. Nëse
unë paraqis një cështje në
Gjykatë, unë nuk mund të
bazohem në faqen e ëb-it të
Ministrisë por vetëm te Fletorja
Zyrtare pasi ajo njihet me ligj.

 Znj.Merita MANSAKU-
MEKSI: Kjo që ju thoni ka më
tepër të bëjë me informimin,
ndërkohë ne kemi probleme edhe
me pjesëmarrjen. Si mundet që
shoqatat të japin komentet e tyre
dhe ato të ngelen?

 Znj.Blerta KRAJA: kur akti
nënligjor kalon në Parlament

shoqatat mund të bëjnë
oponencë duke dhënë komentet
tuaja në media. Nga ana tjetër
nëse sensibilizoni Presidentin ai
e kthen aktin me Veton e
Presidentit nëse ju
ndërgjegjësoni atë.

Rruga tjetër është Gjykata.
 Unë ju sugjeroj t’i bëni një

propozim Ministrit të Mjedisit,
për të pasur një tryezë të
rrumbullakët me të dhe të
diskutoni për të ndryshuar gjërat
pozitivisht.

 Z.Xh.MATO: Ligji duhet të
vendosë akte të forta për shkeljet
ligjore, duhen vendosur gjoba
sic është jashtë shtetit. Disa
gjoba janë qesharake dhe nuk e
zëvendësojnë dëmin. Si mund të
ndikojmë në këtë pjesë?

 Znj.Blerta KRAJA: Ligjet
për mjedisin janë të reja, kemi
krijuar kaos, ligjet janë kopjime,
nuk kanë kuptim kur i lexon dhe
nuk të ngelen në vëmendje,
duhen rregulluar patjetër.

 Fletorja zyrtare nuk shkon

deri në Vermosh, është i
domosdoshëm të bëhet edukim
mjedisor. Komunat nuk i njohin
ligjet mjedisore, duhet bërë
informim tek ata.

Duhet zbatuar ana represive
e shtetit.

 Duhen pasur parasysh kur
flasim për kryetarët e Komunave
fakti që komuna merr 18% të
investimi pa llogaritur punësimin
e vendasve. Me këto të ardhura
Këshilli i Komunës bie dakord të
japë lejen mjedisore.

 Z.Enio HAXHIMIHALI: Unë
dua të sqaroj se prezantimi im nuk
kishte tendencën të kritikonte
apo të nënvlerësonte rolin e
Ministrisë, unë sot kisha për
detyrë të nxirrja dhe të analizoja
problemet.

 Janë dy mënyrat se si mund
të bëjmë ligjet të
zbatueshme:Formimi (informimi
që tek shkollat)- Ministria e
Mjedisit së bashku me Ministrinë
e Arsimit duhet të bëjnë plane
pune konkrete. Duhet të futen
iformacione mbi ligjet mjedisore
në Ministri.

 Ligji- sanksionet e tij: ka të
parashikuara sanksione për

veprat penale dhe shkeljet në
mjedis. Jo vetëm nëpunësit kanë
për detyrë të denoncojnë, por të
gjithë punonjësit shtetërorë e
kanë për detyrë të bëjnë
denoncime. Nëse një person nuk
e bën këtë ai duhet të hiqet nga
puna, dhe të sanksionohet. Ka
struktura të cilat duhet psh. të
mbrojnë tokat, pasi për atë qëllim
ekzistojnë.

Z.Xh.MATO: në takimin e
sotëm ne kemi përfaqësues edhe
nga Bashkia e Tiranës, do të ishte
me interes të dimë se si e bën
Bashkia informimin në publik.

XXXX Bashkia e Tiranës
ndjek disa rrugë për informimin e
publikut

E para është informimi me anë
të zyrës së informimit, pastaj
është kthimi i përgjigjeve ku rreth
95% e ankesave të qytetarëve
janë shqyrtuar dhe ju është
kthyer përgjigje, dhe e treta janë
komisionet qytetare të Bashkisë
së Tiranës. Për çdo vendim të
Këshillit Bashkiak merret

mendimi i qytetarëve.
 Gjithashtu kemi edhe

publikimet në faqen zyrtare të
internetit të Bashkisë së Tiranës,
ku gjendet edhe legjislacioni
përkatës për administratën dhe të
tjerë të interesuar.

Bashkia e Tiranës ka bërë
takime me OJF-të e ndryshme, ka
dhe shumë projekte të

përbashkëta me to edhe me fokus
mjedisin. Gjithashtu është edhe
këndi i qelqtë në të cilin shpallen
njoftime dhe merren mendime.

 Z.Xh.MATO: Kur ju merrni
një vendim a hyn në fuqi ai pasi
hidhet në fletoren zyrtare?

 XXXX Jo Bashkia nuk i hedh
në fletoren zyrtare vendimet,
bashkia e Tiranës i boton vendimet
në një gazetë zyrtare si dhe në faqen
e internetit të Bashkisë. Bashkia e
Tiranës nxjerr akte vetëm për
territorin e Bashkisë së Tiranës.

 Bashkia e Tiranës ju jep
informacione edhe qytetarëve të
cilët bëjnë kërkesë për të marrë
informacione të ndryshme. Ka
pasur raste kur ju kemi dhënë
informacion qytetarëve edhe në
mënyrë jo-zyrtare me anë të e-mailit.
Takimet që bën Bashkia janë
normative dhe të përcaktuara.
Ndërkohë që në ambientet e
Bashkisë janë të afishuara të
drejtat e qytetarëve.

 Z.Pirro CENKO: Puna e
dikastereve qendrore të Mjedisit,
këto 2-3 vitet e fundit ka filluar të
ndjehet ne ligjet edhe në
zbatueshmërinë e tyre. Në Jug nuk
ka gazeta, radio dhe shpesh
banorët atje ngelin të painformuar.
Janë bërë disa faqe interneti për
disa institucione por edhe ato kane
ngelur të pa-përditësuara me
informacion. Ministria e Mjedisit
ka bërë mjaft megjithatë ne duhet
të jemi gjithmonë të pakënaqur
sepse nëse kënaqemi atëherë
rrezikojmë mjedisin. Disa vende
bëjnë monitorime dhe deklarime
lidhur me zhvillimin e
Qëndrueshëm. A mund të hedhim
ne ndonjë ide në këtë pjesë?

 Znj.Edlira DERSHA: jemi larg
nga standartet, ne na sjellin shifra
të cilat i marrim të mirqëna pasi nuk
kemi pajisje ti monitorojme apo
verifikojmë. Kemi vetëm 8 qytete
të cilat monitorohen dhe kjo bëhet
me anë të kontratave me
institucionet e specializuara.

 Z.Xh.MATO: Fabrika e
çimentos ne Fushë Krujë bën vet-
monitorim.A është i saktë ky
informacion?

 Znj.Edlira DERSHA: Agjencia
e Mjedisit dhe e Pyjeve është ajo
që merr në dorëzim monitorimet.

Znj.Valbona MAZREKU: Do
të ketë një tryezë të dytë nga
fundi i Qershorit lidhur me
mekanizmat e funksionimit të
legjislacionit ku ju ftojme te merrni
pjese.
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 Në momentet e shirave me
stuhi, banorët e qytetit Milot
shpesh janë zënë në befasi dhe
alarmuar nga volumet e ujit i cili
zbret me shpejtësi nga pjerrësitë
e thepisura të malit të Sukës dhe
nga mallet e fshatit Malbardhë.
Nga natyra e përbërjes së tokes,
volumi i ujit që sjell ky përrua,
gërryen dhe mer me vete dhera
dhe gurë duke ndotur qytetin si
dhe duke venë në rrezik familjarët
dhe tregun e qytetit, njëkohësisht
tregun e njohur – pazarin e
Milotit.

 Drejtuesit e Shoqates “
Progresi Pyjor dhe Mjedisi” të
rrethit Kurbin, kanë bërë një
investigim të dëmtimit të veprave
të artit “pritave malore”, si dhe
ndotjes së mjedisit. Këto vepra
janë ndërtuar që mbi 20 më parë
dhe si rezultat i dëmtimit të tyre,
përmbytjet kanë qëne te shpeshta
nga prurjet e përrenjve. Në mënyë
të veçantë në zonën e Milotit dhe
fshatin Delbnisht janë prishur prej
shumë vitesh thuajse të gjitha
pritat malore dhe nuk është
kujtuar njeri për ti ndërtuar ato,
por janë lënë në harresë duke e
neglizhuar këtë fenomen.Grryerjet

Biodiversiteti është një term
shumë i gjerë që përmbledh gjithë
qëniet e gjalla që popullojnë Tokën.
Edhe ne bëjmë pjesë në të dhe

shfrytëzojmë shërbimet që na
ofron: ushqimin, ujin, energjinë dhe
burimet e tjera për jetën tonë të
përditëshme.

 Biodiversiteti, me
shumëllojshmërinë e tij, matet që
nga niveli i geneve, llojeve,
popullimeve dhe ekosistemeve. Një
llojshmëri e pabesueshme e
organizmave, nga bakteret e
padukshme me sy të lirë e deri tek
gjitarët e mëdhej, përbëjnë një shifër
mbi dy milionë: baktere - 10.000
lloje; kërpudha - 72.000 lloje;
organizma të thjeshta - 50.000 lloje;
bimë - 270.000 lloje. Llojet e kafshëve
janë rreth 1.318.000, nga të cilët
1.265.000 jovertebrorë dhe 52.500
vertebrorë (2.500 peshq, 9.800 zogj,
8.000 reptilë, 4960 amfibë e 4.640
gjitarë). Por ky numur shpreh
pjesën që njohim dhe specialistët

BIODIVERSITETI – Ç’ESHTE AI ?
kanë hedhur hipotezën se mund të
jetë rreth 12 milionë. Sa për
shembëll: një shkencëtar natyralist
gjeti në një pemë të vetme në Peru,

plot 43 lloje të ndryshme
milingonash, një numur i barabartë
me ato të zbuluara në gjithë

Britaninë.
 Biodiversiteti nuk është një

fenomen i ri por fryt i 3 miliardë e
gjysëm vite të evolucionit. Disa

mjedise në Tokë janë veçanërisht
tepër të pasura me biodiversitet:
barrierat koraline, pyjet tropikalë
dhe luginat e lumejve mbajnë rreth
gjysmën e qënieve të gjalla të
planetit, megjithë se mbulojnë
vetëm 6% të sipërfaqes tokësore.

 Biodiversiteti është një
trashëgim universal për
njerëzimin dhe, për këtë, ruajtja e
tij është për ne një detyrë
parësore. Për këtë edhe viti 2010
është shpallur Vit i Biodiversitetit

dhe shumë shtete kanë ndërmarrë
objektiva për të reduktuar
humbjet e tij.

 Termi biodiversitet është

përdorur zyrtarisht, për herë të parë
në mësin e viteve 80-të nga
shkencëtari Walter G. Rosen në
Forumin për Biodiversitetin në
Washington, organizuar nga
National Academy of Science dhe
Smithsonian Institute.

 Për një kuptim më të mirë të tij
është e nevojshme të analizohet në
bazë të niveleve të organizimit që
ka bërë shkenca:

- Diversitetieti gjenetik: format
e ndryshme të secilit gen prezent
në AND e individëve. -Diversiteti i
organizmave: shprehur nga
varieteti i sjelljes, morfologjisë dhe
fiziologjisë të çdo individi.

- Diversiteti i popullimve:
treguar nga varieteti i karakte-
ristikavë sasiore e hapësinore të
popullsive të kafshëve e atyra
vegjetale.

- Diversiteti specifik: ose
llojshmeria e qënieve të gjalla, të
njohura si lloje, që kanë aftësinë të
shumohen midis tyre.

- Diversiteti i bashkësive: i lidhur

me llojshmërinë sipas strukturës
dhe përbërjes të raporteve
ekologjike midis organizmave
(popullsi e lloje që ndajnë të njëjtin
mjedis ).

- Diversiteti i ekosistemeve: që
përcaktohet nga ndërvartësia midis
komuniteteve dhe biokushteve të
mjedisit.

- Diversiteti midis qënieve
tokësore dhe të ujit: ose i eko-
sisteneve të këtyre tipeve
mjedisore.

- Diversiteti biogjeografik: i
përcaktuar nga llojshmëria e
historisë evolutiv i qënieve të gjalla
në një rajoni në relacion me

historinë gjeologjike, gjeografike e
klimatike të tij.

 Një pjesë e shtuar së fundmi në
fjalorin dhe punimet e shkencës
është dhe diversiteti Kulturor, që
vërehet veçanërisht tek njerëzit, por
jo vetëm tek ta. Ky është i lidhur me
ndërveprimin e individëve humanë
me llojet e tjra dhe habitatin.

A. DALIPI

dhe shplarja e përrenjve ka bërë
të mundur prishjen e
bazamenteve anësore të kodrave.
Me rënien e shirave uji është
futur në thellësi dhe kodrat kanë
pësuar rrëshqitje të pjesshme dhe
massive.

 Kjo dukuri ka dy anë negative,
e para se ka vënë në vështirësi
disa banorë të fshatit pasi e
shohin të pamundur për të jetuar
tek ndërtesat ekzistuese. Nga ana
tjetër bëhen shpenzime çdo vit për
të hequr me kamjon dherat në
përroin e qytetit. Pritat malore
kanë qënë të ndërtuara prej guri
ose betoni në vënde të pjerrëta
për të frenuar vërshimin e ujit dhe
për të mbrojtur tokën nga
grryerjet. Grryerjet sjellin dhera,
gur e shkurre duke krijuar kushte
për rrëshqitje të kodrave.

 Në hyrje të qytetit të Milotit
dhe praën stacionit të trenit
ndodhen dy kanale në një segment
dhe paralel me njëri tjetrin, të cilët
janë ndërtuar që në vitet 1956-
1957 ku përdoreshin për të marrë
ujë nga lumi Mat për vaditjen e
tokave të zonës së Kurbinit dhe
ish-fermën e Thumanës. Kanali
tjetër shërbente për të kaluar
prurjet e rrëkeve në drejtime të
planifikuara. Ky sistem kullimi
dhe vaditjeje, në shumë
segmente, është mbushur me
dhera duke krijuar pellgje me ujë
të ndotur dhe kallamishte me
pamjen e një kënete, duke ndotur
edhe mjedisin. Si rezultat i prurjeve
nga përroi i fshatit Malbardhë,
rruga nacionale shpesh pëson
bllokime, duke u mbushur me gurë
e balte dhe kështu asfalti
dëmtohet çdo vit pasi krijohen
gropa. Fatkeqsisht asfalti i rrugës
nga Miloti deri në jug të bashkisë
Mamurras, në një gjatësi 15 km,
është bërë shqetësues për
këmbësorët dhe shoferët e
makinave. Kjo gjëndje ka ardhur

si pasoje e mosfunksionimit të
urave të bëra kohë më parë dhe e
kanaleve anësorë të rrugës. Uji i
rrëkeve dhe disa përrenjve duke
kaluar dhe qëndruar mbi asfalt e
ka bërë rrugën thuajse jashtë
përdorimit.

 Rrezikshmëri ka paraqitur edhe
përroi i fshatit Delbnisht pasi edhe
këtu janë shembur thuajse të gjitha
pritat malore. Ujrat që zbresin nga
malet e këtij fshati kanë krijuar
shëmbje të rrugës, rrëshqitje
masive tek pronat e banorëve deri
në afërsi të banesave të tyre.
Prurjet e këtij përroi spesh kanë

bllokuar turbinën, vëndin kryesor
që kalon uji nga kanali vaditës për
në tokën e fshatit Shullaz dhe
pikërisht në afërsi të ish-uzinës së
bakrit në Laç.

 Katastrofa që solli natyra këtë
vit ka bërë dëme kryesore dhe
frikësuar popullsinë vëndase.
Këto pasoja duhen frenuar pasi
kemi të bëjmë me jetë njerzish dhe

dëme të pallogaritshme të
ekonomisë, që lidhet direkt me
furnizimin me produkte bujqësore
dhe blegtorale të popullsisë.

 Dukuri tjetër negative dhe që
duhet frenuar e rregulluar është
ajo e ndërtimit të banesave praën
kanaleve vaditëse që kanë sjellë
dëmrime të brigjeve të kanaleve
nga banorët që i kanë bërë të tyre,
ëdhe duke i mbjelle me pemë e
kopshte.

 Ngrihen pyetje: nga dhe si do
të veprojmë mjetet për të hequr
dherat në kanale, ku do ta çojnë
këtë volum të madh të dherave ?

Pse nuk është zbatuar ruajtja e
distancës për manovrime të
mjeteve për pastrim, kullim dhe
vaditje?

 Ky fenomen i neglizhuar dhe
tepër negativ ka bërë që të mos
jenë në gadishmëri kanalet
vaditëse për stinën e verës.Kjo
kërkon, në mënyrë urgjente,
ndërtimin e pritave të reja,

rindërtimin e atyre që janë
dëmtuar, njëkohësisht të bëhën
mure anësore aty ku janë shënjat
e rrëshqitjeve, por kjo nën
kujdesin e specialistëve përkatës.
Po ashtu kërkohet dhe është e
nevojshme të merren masa për
mbjelljen e kodrave me drurë
frutorë dhe jo frutore, duke ja
përshtatur llojit dhe përbërjes se
tokës në pjesën perëndimorë të
Kurbinit.

 Shpesh përmëndet nëpër
fjalime se do të bëhen përmirësime
në legjislacion për ruajtjen e
mjedisit, por kjo nuk mjafton. Kjho

duhet patjetër të shoqërohet me
masa urgjente për parandalimin e
fenomeneve të tilla që shkaktojnë
pasoja negative mbi ekonomine e
banorëve të zonës dhe
mjedisin.Për këtë, edhe shoqata
jonë është e gatshme të japë, siç
ka punuar deri më sot, ndihmesën
e saj, si në veprimet e pushtetit
vendor edhe ati qendror.

DEMTIMI I PRITAVE MALORE DHE EROZIONI NE KURBIN

Nga Zef MILOTI, kryetar i
shoqatës “Progresi Pyjor

dhe Mjedisi “, Kurbin

Biodiversiteti është një trashëgim universal për
njerëzimin dhe, për këtë, ruajtja e tij është për ne

një detyrë parësore

Biodiversiteti nuk është një fenomen i ri por fryt i
3 miliardë e gjysëm vite të evolucionit.
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Raport i Agjencisë Evropiane të Mjedisit,
publikuar në 12 Maj 2010

 Zhvillimi ekonomik në vendet e Ballkanit
Perëndimor është duke duke kryer veprimtari
në mjedis, që ndikojnë në radhë në përdorimit
të burimeve, të mbeturinave dhe
biodiversitetit. Një raport i ri nga ana e
Agjencisë Evropiane të Mjedisit (EEA) ofron
një analizë të detajuar të presioneve
mjedisore dhe forcave në lojë dhe kërkon
nga politikëbërësit për të marrë veprime në
drejtim të zhvillimit të qëndrueshëm.

 Raporti EEA “Trendet e mjedisit dhe
perspektivat në Ballkanin Perëndimor:
prodhimi në të ardhmen dhe modelet e
konsumit” pohon se rezultatet e trendet
aktuale nuk janë të pashmangshme dhe
zbatimin e politikave të përshtatshme mund
të minimizuar efektet e tyre negative në
mjedis. Në formën e një të ardhme të
qëndrueshme mjedisore, të gjithë aktorët në
rajon duhet të bashkëpunojnë me njëri-tjetrin
dhe me vendet fqinje për të trajtuar sfidat
kryesore të tilla si ndotja dhe çështjet e
shëndetit, ndikimet e ndryshimeve klimatike
dhe kërcënimeve të ekosistemit. Zgjedhjet e
sotme do të ndikojnë jo vetëm mjedisin e
rajonit në dekadat e ardhshme, por edhe atë
të vendeve të tjera evropiane.

Konsumi, trendet e prodhimit dhe
ndikimet.

- Konsumi, modelet e reja dhe rritjen e
konsumizmit, të ndihmuara nga
supermarkete të reja dhe produkte të
përpunuara ushqimore, është përhapur
shpejt dhe do të rrisë ndikimin në mjedis në
lidhje me ushqimin.

- Pasagjerët dhe transporti i mallrave u
rritën me 40% dhe 100% përkatësisht në
periudhën 2000-2007, në rastin e transportit
të mallrave shumë më shpejt se GDP.Vëllimi
i transportit ajror është trefishuar në të

• Pyjet mbulojnë një pjesë të madhe të
Evropës, por shpërndarja e ekosistemeve
të tilla varion në mënyrë të konsiderueshme
në të gjithë kontinentin. Ato përmbushin
funksione të shumta për shoqërinë, duke
siguruar përfitime ekonomike, sociale dhe

mjedisore dhe duke shërbyer si një rezervuar
kryesor i biodiversitetit.

 • Rritja e pyjeve natyrore dhe gjysëm
natyrore janë lloji më i vlefshëm në drejtim
të ruajtjes së biodiversitetit dhe absorbimit
të karbonit.

 • Ndotja e ajrit, menaxhimi i
paqëndrueshëm, copëzimi dhe ndryshimi i
klimës janë kërcënimet kryesore ndaj
biodiversitetit të pyjeve të Europës. Presioni
veprimtarisë njerëzore mbi ekosistemet
pyjore ka kërcënuar llojet dhe habitatet e
kontinentit.

 • Përdorimi i zonave të mbrojtura dhe
masa të tjera të menaxhimit në vendet
evropiane kanë mbrojtur dhe rivendosur
biodiversitetin e pyjeve. Përveç kësaj, edhe
qytetarët janë bërë përherë e më tepër
administrues të kujdesshëm të pyjeve.

 • Viti ndërkombëtar i Pyjeve në 2011, në
përputhje me veprimet dhe mbështetjen e
këtij Viti të Biodiversitetit, do të jetë një sfidë
që duhet përmbushur.

 Perceptimi i rolit të pyjeve dhe përdorimi
i tyre varet shumë nga kushtet kombëtare
mjedisore dhe sociale - në masën e pyjeve,
dendësinë e popullsisë dhe zhvillimit
ekonomik. Faktorë të tillë si strukturat e
pronësisë të pyjeve dhe rëndësinë e
pylltarisë në ekonomitë kombëtare mund të
ndikojnë në mënyrë të konsiderueshme ndaj
ekosistemit në objektivat e menaxhimit të
pyjeve, orientuar drejt qëndrueshmërisë
afatgjatë të përdorimit të tyre. Në
përgjithësi, rreth 40% e pyjeve janë në
pronësi publike dhe 60% në duart e

Këto rreshta i shkrova me shtysën e një
mikut tim të vjetër. Më tha se, sikur ?!, gjithë
këto vite të tranzicionit, në vënd të
marihuanës, të kishim mbjellë fidane
pemësh, Shqipëria do të kishte shumë tepër
pyje se sa kemi prerë, me dhe pa leje, në
këto vjet.

 E dimë se pyjet pastrojnë ajrin, e
pasurojnë me oksigjen, freskojnë klimën,
ruajnë rezervën ujore të burimeve dhe
lumenjve, thithin pluhurat e gazrat, ngor-

dhin mikrobet e shërojnë njerëzit, mbajnë
në gjirin e tyre florën dhe faunën. Dimë,
gjithashtu, se u bë dhe inventarizimi nga
një kompani e huaj me një çmim 800 mijë
dollarë, dhe nga të thënat e drejtuesve të
Ministrisë së Mjedisit ( ish ministri Xhuveli
– 2005), kemi 1.045 mijë ha pyje dhe 415 mijë
ha kullota. Por specialistët thonë se janë më

SI ESHTE E ARDHMJA MJEDISORE
E BALLKANIT?

njëjtën periudhë. Këto trende si dhe emetimet
e gazit ndikojnë në ndotjen e ajrit,
veçanërisht në zonat urbane. Shumë
automjete private në rajon janë të vjetra dhe
shumë ndotëse, gjë që rrit problemet e
ndotjes.

- zonat urbane janë zgjeruar në ndërtime
për turizmin përgjatë bregdetit. Kjo është një
nga kërcënimet kryesore për biodiversitetin
e pasur të rajonit.

- Prodhimi i mbeturinave komunale është
rritur në mënyrë të vazhdueshme në vitet e
fundit. Është vlerësuar aktualisht të jetë në
nivele të ngjashme me ato të BE-12.
Menaxhimi i mbeturinave komunale është i
dobët në shumë pjesë të rajonit dhe shumë
objekte për menaxhimin e tyre janë të vjetra
me akumulim të mbeturinave industriale dhe
minierave, që janë gjithashtu një problem
serioz në disa zona.

- Braktisja e tokës bujqësore ka ndikime
në biodiversitet. Në të njëjtën kohë, prodhimi
bujqësor dhe përdorimi i plehrave është në
rritje, që tregon se bujqësia në rajon është
bërë më intensive. (vijon )

Per ta lexuar të plotë: http://
www.eea.europa.eu/highlights/how-will-the-
western-balkans?
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privatëve në rajon. Pothuajse tre të katërtat
e popullsisë jeton në në zonat urbane dhe
kjo pritet të rritet në 80% nga viti 2020.
Kështu që pyjet janë duke u bërë gjithnjë e
më të rëndësishme për shërbimet esenciale
ndaj ekosistemit në aglomeratet urbane.

Pyjet përreth dhe brenda qyteteve janë të
nevojshme për të siguruar ajër të pastër dhe
ujë të freskët, dhe për të zvogëluar pluhurat
dhe zhurmën. Midis funksioneve të tjera,
ata shërbejnë si një tampon mikroklimatik
për ngrohjen urbane dhe për qëllime
rekreative.

 Roli shumëfunksional i pyjeve është
kuptuar gjithnjë e më shumë, dhe përcaktuar
në “Green Paper on Forest Protection and
Information “ të BE-së, miratuar nga

Komisioni Europian më 1 mars 2010. Aty
theksohet rëndësia e pyjeve evropiane, si
ofruesit për vende pune, përfitime ekonomike,
lëndë të para për industrinë dhe energjinë e
ripërtëritshme, për të mbrojtur vendbanimet
dhe infrastrukturë dhe përmirësuar cilësinë e
jetës. Ajo identifikon sfidat kryesore për pyjet
e BE, që rrjedhin nga ndryshimet klimatike.
Gjithashtu paraqet një pasqyrë të mjeteve
ekzistuese për mbrojtjen e pyjeve, sistemet e
informacionit që mund të përdoren për të
adresuar sfidat dhe monitorimin e ndikimit
në mjedis.

pak. Duke marrë parasysh se “sopata e
dardharit “ dhe zjarret në këto vjet kanë
shkatërruar sipërfaqe të mëdha, derisa, për
shembull, u prekën thellë dhe pyjet e Lurës,
gjendja nuk duhet të jetë ajo që thuhet.

 Në Strategjinë për Zhvillimin e Sektorit
të Pyjeve (MMPAU), në masat që duhen
marrë, thuhet: Ndërprerja e shfrytëzimeve
tregtare për 10 vjet ; Ulja sa të jetë e mundur
më shumë e nivelit të prerjeve ilegale dhe
Ruajtja e pyjeve të virgjër ose pothuajse të

virgjer duke kaluar
në konservimin e
plotë të tyre.Nuk
dimë sa janë arritur,
ashtu siç nuk ka dhe
shifra të sakta të
sasisë dhe të vende-
ve ku janë bërë
mbjelljet të reja që
fillojnë me ceremoni
çdo dhjetor. Për këtë
ka patur dhe projekte
si ai i Bankës
Botërore (27 milion
dollarë) e janë dhënë
shifra çdo vit.

 Por, po i kthehen mendimit të mikut tim.
Nga të dhënat e policisë në media, kemi
marrë vesh për dhjetra, në mos qindra raste
të prerjes se canabis sativa, dhe çdo herë
me mijra rrënjë. Dhe miku im ka të drejtë:
Sikur të ishin mbjellë pemë ? Por punët nuk
bëhen me sikur.

A.D.

CANABIS SATIVA DHE PYJET TONA

Pyjet e Europës në shifra:
• 46 vendet evropiane që marrin pjesë në konferencën ministrore për
Mbrojtjen e Pyjeve në Evropë (MCPFE) përmbajnë 25% të pyjeve të

botës.
• 80% e pyjeve Evropian janë të vendosura në Federatën Ruse.
• Në vendet anëtare të konventes se Pyjeve, sot pyjet mbulojnë

33% të sipërfaqes së tokës, që i korrespondon 185000000 ha.
• Në BE-27, pyjet dhe toka të tjera të mbuluara me drurë 177000000

hektarë, ose 42% të sipërfaqes së tokës në 2005.
• Zonat më të mëdha të pyjeve janë në Suedi (31.000.000 ha, baras
me 75% te territorit), Spanja (28.000.000 ha), Finlandë (23.000.000
ha, 77% të territorit) dhe Franca (17.000.000 ha). Ofruesit më të

mëdha të drurit të pyjeve janë Suedia (65 milionë m3 në vit),
Gjermania dhe Franca (62 milion m3 secila), Finlanda (51.000.000 m3)

dhe Polonia (32 milionë m3).
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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

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

Para dy javesh, për tre ditë me
radhë përfaqësuesit diplomatikë
të 175 vendeve morën pjesë në
konferencën për klimën,
organizuar nga OKB. Megjithë që

u përmend edhe mirëadministrimi
i parave të taksapaguesvë për
mjedisin, konferenca u mbyll
pothuaj pa asnjë rezultat:
pjesëmarrësit do të mendohen
përsëri gjatë samitit të qershorit
për tu takuar në dhjetor në
Kankun të Meksikës, ku pritet të
nënëshkruhet një marrëveshje për
të zëvëndësuar Protoklollin e
Kyotos.Dr Yvo de Boer, sekretar
në Konferencën e Shteteve Palë
të Konventës (IPÇ), i cili së shpejti
do të dalë në pension, u shpreh
koha shtesë ishte thelbësore në
mënyrë që negociatat “ të mos
mbyten “ në Kankun.

 Bëhet e ditur se nuk do të jetë
një takim i qershorit të krerëve të
qeverive në Bon. Qëllimi i takimit
është që të lejojë veprime të OKB-

17 Maj: - Christiana Figueres nga Kosta Rika do
të jetë sekretare e re e Konventes se OKB-së për
ndryshimet klimatike. E bija e ish presidentit të vendit
të saj, ajo do të zerë vendin e austriakut Yvo de Boer
që ka dhënë dorëheqjen nga ky post pas dështimit të
takimit ndërkombëtar për klimën në Kopenhagen,
dhjetorin e kaluar. Ajo do të fillojë punën në korrik të
këtij viti, pesë muaj para negociatave të radhës për
klimën në Kankun të Meksikës.

 Çdo fund Qershori, Qendra
Mjedisore EDEN e cila punon për
zhvillim, edukim dhe rrjetëzim,
organizon shkollën verore të
Edukimit Mjedisor. Ajo përbën
aktivitetin më të këndshëm të
organizuar në kuadër të këtij
edukimi, e cila nxit dhe përfshin në
mënyrë aktive nxënës të shkollave
9-vjeçare, të cilët do të frymëzohen
mbi aktivitete në dobi të mjedisit.

 Tema e këtij viti është
“Harmonizou me natyrën”.
Bashkohu edhe ti me mijra shkolla
mjedisore dhe fëmijë të tjerë të cilët
janë angazhuar në këtë nismë!

Pjesëmarrësit e regjistruar do të
përfitojnë shërbimet e mëposhtme:

* Njohuri mbi Edukimin
Mjedisor përmes aktiviteteve dhe
lojrave të shumëllojshme duke
përdorur mjetet didaktike mjedi-
sore në qendrën e informacionit.

* Zhvillimi i oreve të lira në
laboratorin e qendrës, ku fëmijet
do të mësojnë të përdorin
mikroskopin dhe të punojnë me të.

* Eskursion në Kopshtin
Zoologjik, Kopshtin Botanik, në
Parkun Kombëtar të Liqenit
artificial të Tiranës, në Muzeun e
Shkencave të Natyrës dhe në
Parkun Kombëtar të Dajtit.

* Konkurse artistike, sportive
midis skuadrave që do të formohen
përgjatë shkollës verore.

 17 Maj: Green Peace ka zhvilluar një betejë të gjatë
gjyqësore me kompaninë e mirënjohur Nestle për ndalimin
e përdorimit nga ana e saj të produkteve që vijnë nga
pyjet tropikale. Ajo e kishte denoncuar kompaninë
nultinacionale për përdorimin e vajit të palmave, përdorimi
i të cilit, bashkë me atë të letrës, ëështë shkaku kryesor i

shpyllëzimit të pyjeve të mbetura të juglindjes aziatike dhe kërcënimi
kryesor për mbijetesën e shumë specieve, midis të cilave edhe
orangotangët.

 Nestle ka marrë përsipër të përjashtojë nga aktiviteti i saj ata furnizues
që kanë prona apo drejtojnë plantacione në rrezik ose të përfshira në
shpyllëzime, siç është rasti i Sinar Mas, prodhues i njohur i vajit të
palmës dhe letrës në Indonezi, i kritikuar shpesh për shpyllëzimet e
mëdha që ka shkaktuar.

së për identifikimin e politikave të
qeverive dhe sidomos për krerët
potencialisht kokëfortë të
qeverive që qëndrojnë në pozita
të palëkunduea me kërkesat e tyre.

 Dr de Boer, në fund të takimit,
tha se ai nuk ishte i sigurt se një
Traktat ligjërisht detyrues do të
ishte i tillë që kryetarët e shteteve
të binin dakord në Kankun: ai
mendon dhe shpreson se
negociatorët duhet të kujtojnë atë
që u bë me diskutimet që çuan në
Protokollin e Kyotos. Por edhe
zyrtarët e OKB, por sidomos
vendet e ashtuquajtura të botës
së tretë, po përballen me një
dilemë. Nëse burokratët do ta
kërkojnë dhe do të bëjnë presion
për të nxituar procesin, ashtu siç
bënë gjatë periudhës deri në
takimin e Kopenhagenit, dhjetorin
e kaluar, diskutimet dhe miratimi i
çfarëdo dokumenti do të jetë i
vështirë.

 Egziston edhe një një mundësi

që OKB mund të përpiqen për të
paraprirë me bindjen e Kryetarëve
të Qeverive për të arritur një
marrëveshje të plotë, si një Traktat
detyrues që në takimin e qershorit.
Kjo do të sjellë një avantazh tepër të
çmuar ku pjesën kryesore të rolit do
ta luajnë vendet e pasura dhe
SHBA, me që Obama ka premtuar
për mjedisin një politikë ndryshe
mga paraardhësi i tij dhe me
shumicën në senatin amarikan do të
kalojë dhe ligjet përkatëse.Kësaj i
shtohet dhe objektivi 20-20-20 i BE-
së, që me gjithë krizën ekonomike
nuk ka pësuar ndryshime.

 Ka një dallim interesant në mes
të botës së parë (vendeve të pasura)
dhe botës së tretë. Delegatë nga
vendet perëndimore priren të jenë
shumë më pak të gatshëm për
shkencën dhe mbështetjen
ekonomike për pasojat e ngrohjes
globale dhe tregohen më pak
bashkëpunues se sa kolegët e tyre
në botën e tretë. Për shembëll,
delegatët e Afrikës, në veçanti, në
takimin e fundit, shfaqën
gatishmërinë për marrjen e masave
por edhe kërkuan që ndihma
financiare të jetë më e madhe nga
vendet e pasura që janë
njëkohësisht edhe ndotësit më të
mëdhej.

 Por hija e krizës ekonomike e
financiare që filloi në SHBA vitin e
kaluar, kriza e Greqisë këtë vit që ka
vënë në lëvizje Bashkimin Europian
dhe Fondin Monetar Ndër-
kombëtar, kanë lënë gjurmët e tyre
në politikat e qeverive. Edhe në ato
të pasurat e deri te vendet në
zhvillim.

POST KYOTO – NJE RRUGE E VESHTIRE

SEKRETARE E RE PER KONVENTEN E KLIMES

* Të shfrytëzojnë bibliotekën
në qendrën e informacionit.

* Të mund të shfaqin aktivitetet
mjedisore që do të zhvillojnë gjatë
shkollës verore në faqen zyrtare
të EDEN.

* Do të mund të zgjerojnë
rrethin e tyre shoqëror dhe të
vendosin kontakte me ta.

 Shkolla do të zhvillohet në
datat 21 Qershor – 2 Korrik 2010,
nga ora 8:30 – 16:00.

 Regjistrimet do të mbyllen më
datë 04 Qershor 2010.

 Pranohen fëmijë të
grupmoshave të ndryshme.

Fëmijët duhet të shoqërohen
dhe të merren nga prindërit tek
hyrja e kopshtit zoologjik.

Pagesa totale për t’u rregjistruar
në shkollën verore është 4000 lekë.

Për regjistrimet na kontaktoni
në numrat e tel: 2239 619 dhe
0672030511.

 JU MIREPRESIM !
 QENDRA “EDEN”

GREEN PEACE FITON BETEJEN
ME KOMPANINE NESTLE

NJOFTIM I QENDRES
“EDEN”


