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ÇFARE  MENDONI  PER  HIGJENEN  E  QYTETIT?
SI  ESHTE  E  ÇFARE  MUNGON?

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

PERUROHET NJE PROJEKT PER GRUMBULLIMIN E
DIFERENCUAR DHE RICIKLIMIN E MBETJEVE URBANE NE FIER

 VEPRIMTARI PER DITEN
NDERKOMBETARE PA

MAKINA

 Me këtë thirrje, në Ditën Ndërkombëtare
pa Makina, Milieukontakt International -
Zyra Lokale Shqipëri, organizoi veprimtari
mbështetur edhe nga Ministria e Mjedisit
e në bashkëpunim me Ambasadën e
Mbretërise së Vendeve të Ulëta. Në sheshin
“Nënë Tereza” u zhvillua një ceremoni
kremtimi dhe krosi ciklistik: “Qyteti pa
makinën time”.

Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, prej vitesh ka punuar me komunitetet dhe strukturat publike për të adresuar çështjet e
zhvillimit urban dhe për të krijuar qytete dhe lagje të jetueshme. Ai ka zgjeruar fushën e tij të ekspertizës për të përfshirë të gjitha aspektet
e qeverisjes dhe të zhvillimit të qëndrueshëm hapësinor, planifikimin dhe zhvillimin urban dhe rajonal.

 Një projekt pilot i plotë, që nga grumbullimi i diferencuar në qytet e deri në riciklimin e tyre, është përuruar në qytetin e Fierit. I pari i këtij
lloji dhe përmasave në vendin tone, “Pilotimi i sistemit të ri të grumbullimit të mbetjeve me 3 kosha” është zbatuar nga Co-PLAN dhe Bashkia
e Fierit, me mbështetjen e Qeverisë së Mbretërisë së Vendeve të Ulta.

 Në veprimtarinë e organizuar me një pjesëmarrje të gjerë në bashkinë e qytetit për promovimin e projektit, asistuan edhe z. Henk van den
Dool, Ambasador i Mbretërisë së Vendeve të Ulta, zv/ministri i Mjedisit z. Tauland Bino, z. Dritan Shutina e përfaqësues të tjerë

nga Co-PLAN, administrata e bashkise, përfaqësues të strukturave të pushtetit vendor, të shoqërisë civile, biznesit, qytetarë etj..

Me datë 14-15 shtator u zhvillua takimi mes eksperteve të ujërave
dhe trajtimit të ujërave në kuadrin e Programit Living Water Exchange,
organizuar nga REC Shqipëri. Në këtë takim pat përfaqësues nga vendet
fqinje me Shqipërinë (Mali i Zi, Kosova, Maqedonia) se bashku me
përfaqësues nga qeveria shqiptare, UNDP, REC, GEF, Agjencitë Rajonale
Mjedisore, dhe përfaqësues nga shoqëria civile. Projekti “Ligatinë e
Ndërtuar për Reduktimin e Ushqyesve në Ujërat e Lumit të Tiranës”,
zbatuar nga Ekolëvizja dhe Instituti i Politikave Mjedisore, u prezantua
si një metode pilote.

EROZIONI I TOKES NE SHQIPERI DHE REDUKTIMI I
SEDIMENTEVE

ASLLAN SULA, NJE BIZNESMEN QE
NDIHMON PER MJEDISIN

 Nga Muharrem GOCI, Klubit Ekologjik Krujë

Biznesmeni Asllani Sula, duke qenë antar i shoqatës Klubi
Ekologjik Krujë, jo vetëm që ka marrë pjesë në disa veprimtari,
por ka kontribuar edhe nga ana finnaciare, duke sponsorizuar
disa aktivitete dhe gazetën Ekolëvizja. I urojmë atij suksese në
punën e tij të përditëshme dhe në ndihmë të mjedisit.

MERR BIÇIKLETEN – LER MAKINEN

Në Shqipëri ka 750 000 ha toka të eroduara dhe 63% e
territori është e predispozuar ndaj erozionit. Në kuadër të
Projektit të Zhvillimit të Burimeve Natyrore u zhvillua një
workshop ku u prezantua drafti final i studimit “Erozioni i
tokës dhe reduktimi i sedimenteve “, një investim i Bankës
Botërore dhe zbatuar nga Trinnity Company, Hungari në
bashkëpunim me studio dhe ekspertë shqiptarë.
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LIGATINA E LUMIT TE TIRANES NE NJE WORKSHOP
NDERKOMBETAR



2

KRYEMINISTRI PER
HIDROCENTRALET

 Kryeministri Berisha, i cili
mori pjesë në punimet e
asamblesë Parlamentare të
Kombeve të Bashkuara, në një
ekspoze të ekonomisë shqiptare,
tregoi dhe lehtësitë që ofron
Shqipëria për investime. Midis të

tjerave ai vuri në dukje edhe
përparësinë që I ka dhënë qeveria
shqiptare prodhimit të energjisë
nga hidrocentralet private.

 “Vendi im nuk është një vend
i madh, është një vend i vogël në
hartë, por me potenciale të mëdha

 Ditët e fundit, një pjesë furrash
të gëlqeres në zonën e Krujës, të
paliçensuara, u prishën gjatë një
aksioni të Drejtorisë së Kontrollit
të Mjedisit në Ministri, inspektorë
nga Agjencia Rajonale e Mjedisit
të Durrësit, Policia Pyjore e Krujës
dhe Inspektoriati Ndertimor
Urbanistik Kombëtar. Sipas një

vlerësimi paraprak, numërohen
rreth 46 furra gelqere të
paliçensuara. Aksioni është në
vijim për evidentimin dhe
penalizimin e gjithë subjekteve që
veprojne pa leje mjedisore, apo në
kundërshtim me normat e
vendosura për mbrojtjen e
mjedisit. Por do të thoshim se ky
fenomen, pothuajse nuk ka ndaluar
asnjëherë. Siç duket asnjë nga
aksionet e policisë së shtetit, as
pushteti lokal, as Inspektoriati i
Mjedisit, as prokuroria dhe as

Inspektorët e Mjedisit gjatë
monitorimeve për kontrollin e
subjekteve që ushtrojne aktivitet
me ndikim në mjedis kanë
konstatuar se aktualisht në të
gjithë vendin ka 3669 subjekte,
të cilat ushtrojnë veprimtarinë e
tyre pa leje mjedisore. Një e
dhënë që nuk ka nevojë për
koment, boll që të përmendësh
faktin që, vetëm një qytet si
Korça, ka numrin më të lartë të
këtyre subjekteve, plot 1324, apo
Durrësi -1099 qarku i Tiranës - 675
subjekte. Këto të dhëna jep z.
Alfred Deshati, drejtor i kontrollit
mjedisor në Ministrinë e Mjedisit.

 Subjektet që duhet të pajisen
me leje mjedisore dhe autorizim
mjedisor janë nga më të

 Nga Muharrem GOCI, Klubit
Ekologjik Krujë

 Disa antarë të Klubit Ekologjik
Krujë, kanë krijuar një përvojë të
mirë në drejtim të rregullimit të

mjediseve, në sektorët ku kanë
punuar ose punojnë, e deri në
mjediset familjare. ndër këta
veçojmë një shembull, që na duket
me vend ta përshkruajmë, ky është
Z. Asllan Sula. Asllani është ndër
të parët nismëtarë për krijimin e
shoqatës, Klubi Ekologjik Krujë.
Ardhja e tij në shoqatë lidhet me
të kaluarën e familjes së tij. Babai i

tij, Hasani, në pronën e tij rreth 20
Ha, në Krastë të Krujës, në një
terren të vështirë, me punë
këmbëngulëse, krijoi plantacione
me ullinj, me pemë dru-frutore dhe
vreshtari. Nën shembullin e tij,
Asllani, e vazhdoi punën jo vetëm
në pronën e trashëguar nga Babai,
por edhe në Ndërmarrjen

 Me datë 14-15 shtator u
zhvillua takimi mes eksperteve të
ujërave dhe trajtimit të ujërave në
kuadrin e Programit Living Water
Exchange, organizuar nga REC
Shqipëri. Në këtë takim pat
përfaqësues nga vendet fqinje
me Shqipërinë (Mali i Zi, Kosova,
Maqedonia) se bashku me
përfaqësues nga qeveria
shqiptare, UNDP, REC, GEF,
Agjencitë Rajonale Mjedisore,
dhe përfaqësues nga shoqëria
civile. Gjatë takimit u dhanë një
sërë prezantimesh dhe u zhvilluan
diskutime rreth ndotjes së
ujërave dhe sfidave që paraqet
ulja e ushqyesve në ujëra,
metodat e përdorura dhe situata
në këtë fushë në Shqipëri, Mal i
Zi, Kosovë, dhe Maqedoni.

 Projekti “Ligatinë e Ndërtuar
për Reduktimin e Ushqyesve në
Ujërat e Lumit të Tiranës”, zbatuar
nga Ekolëvizja dhe Instituti i
Politikave Mjedisore, u prezantua
si një metode pilote e zbatuar në
Shqipëri për të ulur sasinë e
ushqyesve që derdhen në lumin

në fushën e energjisë, një vend i
bekuar plot me ujëra... Falë një ligji
shumë të favorshëm ne ia dolëm që
të hapim një garë shumë të mirë për
ndërtimin e hidrocentraleve dhe
kështu në dy vite qeveria shqiptare
nënshkroi 220 kontrata për të
ndërtuar 220 hidrocentrale. Një prej
tyre do te jetë më i madhi në Evropë
sepse do të ndërtohet nga
kompania austriake EVN dhe ajo
norvegjeze Statgraft, por gjithashtu
ka nga e gjithë bota. Puna ka filluar
për ndërtimin e 36 prej tyre”, u
shpreh Berisha.

ERE PER BURIMET E
RINOVUESHME

 Enti Rregullator i Energjisë
është duke rishikuar rregullat dhe
procedurat e çertifikimit të burimeve
të rinovueshme me qëllim
harmonizimin e tyre me vendet e
tjera. Kjo kërkohet edhe nga ligji për
sektorin e energjisë elektrike dhe

ndryshimet që u bënë në fund rë
vitit të kaluar. Kuvendi, në dhjetor
miratoi disa ndryshime në ligj në
sajë të bashkëpunimit ndërmjet
Ministrisë së Energjisë dhe ERE.
Këto ndryshime bënë një përcaktim
më të hollësishëm të rolit të ERE
dhe përcaktojnë më konkretisht që
ERE do të jetë autoriteti përgjegjës
për caktimin e rregullave për
kualifikimin e centraleve prodhues
që do të përdorin burime të
rinovueshme, kategoritë e
centraleve, formulat dhe
koeficientët llogaritës të sasisë së
energjisë elektrike së prodhuar.

 Kjo është lënë detyrë për tu
plotësuar brenda këtij viti sepse
gjate vitit 2009 janë kualifikuar
vetëm dy subjekte me burime të
rinovueshme, duke e bërë numrin
e përgjithshëm të subjekteve të tilla
në tetë. Këtu hynë 6 parqe eolike,
një termocemtral me biomasë dhe
një hidrocentral me fuqi të
instaluar  (gjithsej) rreth 1530 MW.

arrestimet dhe hetimet e nisura që
vjet më nuk mund ta ndali këtë
masakër ekologjike dhe ndotjen tej
çdo mase të ajrit. Dhe kjo paçka se
Kodi Penal, në nenin 201
parashikon masat për ndotjen e
ajrit. kjo ndotje nga clirimi i
tymrave, gazrave dhe lëndëve të
tjera toksike tej kufirit të normave
të lejuara, kur vepra nuk përbën
kundërvajtje administrative,
përbën kundërvajtje penale dhe
dënohet me gjobe ose me burgim
gjer në dy vjet. Po kur ka shkaktuar
pasoja të rënda për jetën e
shëndetin e njerëzve dënohet me
burgim deri në dhjetë vjet.

 Të gjithë e dimë “historinë”
disa vjeçare të kësaj masakre Por
shumë kush e di edhe se gjobat
pothuajse nuk janë paguar
asnjëherë. Furrat, ashtu siç thuhet
nganjëherë me komunikatat e
policisë, nuk ikin dot në drejtim “të
paditur”. Ato kanë qënë aty, edhe
në mes të ditës e në sytë e atyre që
e kanë për detyrë ti ndalojnë. Bile
dallohet tymi i tyre që nga Tirana.
Le të shpresojmë se kësaj radhe
shteti do t’i shkojë deri në fund
këtij problemi dhe aksioni i nisur
të mos pësojë fatin e “aksioneve”
të mëparshme.

Komunale Krujë, para vitit 1991,
në sektorin e gjelbërimit. Brigada
që Ai drejtonte, bëri gjelbërimin në
rrugët dhe lulishten e qytetit, duke
mbjellë fidanë dekorativ dhe lule
të llojeve të ndryshme.

 Pas vitit 1991, Asllani, si shumë
krutanë të tjerë u fut në rrugën e
biznesit, në fushën e ndërtimit.
Krijoi, në nderim të babait të tij,
firmën “SAN-TARA”, shpk dhe në
vite ka realizuar disa projekte në
ndërtim rrugësh, ndërtesa private
e deri në pallate, në Krujë, Tiranë
etj. Gjithnjë në qendër të
vemendjes ka patur dhe
gjelbërimin. Pranë ndërtesave që
ka bërë, ka krijuar infrastrukturë
tërheqëse, e vlerësuar nga të
gjithë. Edhe në pallatin ku Asllani
banon, në katin e sipërm, ka krijuar
një mjedis shumë tërheqës, e ka
gjelbëruar, me fidanë dekorativë,
me lule shumëngjyrëshe, sa që po

ta shohësh nga lart, duket
si një minipark ekologjik.

 Ky është një shembull
i rrallë, tek ne, duke iu
referuar ndërtimit të
pallateve shumë katëshe.
Gjithashtu, është shembull
sensibilizues për të gjithë,
pavarësisht se ku banon,
në pallat apo në shtëpi
private.

 Biznesmeni Asllani
Sula, duke qenë antar i shoqatës
Klubi Ekologjik Krujë, jo vetëm që
ka marrë pjesë në disa veprimtari,
por ka kontribuar edhe nga ana
finnaciare, duke sponsorizuar disa
aktivitete dhe gazetën Ekolëvizja.
I urojmë atij suksese në punën e tij
të përditëshme dhe në ndihmë të
mjedisit.

e Tiranës, me anë të biofiltrimit në
ligatina. Gjithashtu, u diskutua dhe
mundësia e përhapjes së kësaj
metode në vendet fqinje me
Shqipërinë.

 Gjatë takimit u bënë vizita në
ligatinë e lumit të Tiranës ku
pjesëmarrësit patën mundësi të
bëjnë pyetje, të vëzhgojnë procesin

e biofiltrimit nga afër, biodiversitetin
dhe ekosistemin e krijuar në ligatinë
si dhe ndotjen e Lumit të Tiranës.
Pjesëmarrësit ishin mjaft të
interesuar rreth mënyrës së si
bimësia dhe mikroorganizmat në
ligatinë bënin shpërbërjen dhe
kapjen e ushqyesve të tepërt në

ujërat e ndotur.
Takimi u përmbyll me diskutime

rreth përsëritjes së projektit në
vendet fqinje me Shqipërinë dhe
ndotjes në Lumin e Tiranës.

 Përfundimet nga takimi ishin:
Rritja e ndërgjegjësimit mbi
ndotjen e Lumit të Tiranës,
përmirësim i mëtejshëm dhe analiza

dhe monitorime të mëtejshme
të saj, përsëritje e projektit në
pika të tjera në Shqipëri dhe
vendet fqinje si dhe
mundësia për organizimin e
trajnimeve rreth metodave të
ndërtimit të ligatinave për
biofiltrim

  Ministria e Mjedisit, e ka
vleresuar organizimin e ketij
takimi dhe projektin pilot në
ujrat e lumit të Tiranës.

Ministria gjithashtu ka marrë disa
nisma me partnerët ndërkombëtarë
me qëllim arritjen e një menaxhimi
të integruar të rezervave ujore dhe
harmonizimin e legjislacionit tonë
me legjislacionin përkatës të BE
dhe ka në proces hartimin e draft
ligjit “Per menaxhimin e ujerave”.

NGA VENDI
AKSION PER PRISHJEN E
FURRAVE TE GELQERES

larmishmet, që nga karburanti, linja
të industrive të ndryshme,
veprimtari të industrise së ndertimit,
servisit të makinave e deri në furra
buke, landfille, thertore, ujësjellsa -

kanalizime, fitofarmacitë etj.
 Edhe një here Ministria e

Mjedisit u ka bërë thirrje të gjitha
subjekteve që ushtrojnë të tilla
veprimtari që kërkojnë leje

mjedisore përndryshe do të
penalizojë me ndëshkime
maksimale. Por gjithë këto subjekte
që kanë ushtruar veprimtari të tilla,
si e kanë marrë lejen e akrivitetit
kur, midis dokumentacionit të
kërkuar, është dhe leja mjedisore ?
Kjo mbetet e paqartë.

 Por, ajo që është më e
çuditëshme, është fakti që ka dhe
struktura të pushtetit lokal që e
kanë bërë një gjë të tillë. Një
shembull u mor vesh ditët e fundit
nga Elbasani kur Agjensia
Rajonale e Mjedisit ka gjobitur
Bashkinë me 1 milion lekë sepse
kjo nuk është e pajisur me leje
mjedisore por dhe nuk ka plotësuar
disa kërkesa për mirëmbajtjen e
pikës së mbetjeve urbane.

3700 SUBJEKTE PA LEJE MJEDISORE ?!

ASLLAN SULA, NJE BIZNESMEN
QE NDIHMON PER MJEDISIN

LIGATINA E LUMIT TE TIRANES NE NJE
WORKSHOP NDERKOMBETAR
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Me këtë thirrje, në Ditën Ndërkombëtare
pa Makina, Milieukontakt International - Zyra
Lokale Shqipëri, organizoi veprimtari
mbështetur edhe nga Ministria e Mjedisit e
në bashkëpunim me Ambasadën e

Mbretërise së Vendeve të Ulëta. Në sheshin
“Nënë Tereza” u zhvillua një ceremoni
kremtimi dhe krosi ciklistik: “Qyteti pa
makinën time”. Përveç pjesëmarrësve nga
veprimtarët e Milieukontakt, nxënësve e
studentëve, përfaqësues nga shoqata
mjedisore e qytetarë të tjerë, morën pjesë z.
Henk van den Dool, Ambasador i Hollandës,
z. Fatmir Mediu, Ministër i Mjedisit,

funksionarë nga ambasadat e vendeve të
huaja të akredituara në vendin tonë, nga
institucione qeveritare si dhe nga shoqëria
civile e të tjerë.

 Që para fillimit të veprimtarisë, sheshi
“Nënë Tereza” dhe një pjesë e bulevardit
“Dëshmorët e Kombit “, ku ishte ndaluar edhe
qarkullimi i automjeteve, ishte gjallëruar nga
shumë pjesëmarrës ku shumicën e përbënin

Në kuadër të Projektit të Zhvillimit të
Burimeve Natyrore u zhvillua një workshop
ku u prezantua drafti final i studimit
“Erozioni i tokës dhe reduktimi i
sedimenteve “, një investim i Bankës

Botërore dhe zbatuar nga Trinnity Company,
Hungari në bashkëpunim me studio dhe
ekspertë shqiptarë. Morën pjesë
përfaqësues të shoqatave mjediore,
specialistë e ekspertë të fushave të
ndryshme që lidhen me problemin e trajtuar
etj. .

 Prof. Asc. Sazan Guri, në fillim të takimit
bëri një prezantim të shkurtër të projektit

fëmijë të shkollave që shëtisnin me biçkleta.
Në veprimtari, stafi i ambasadës së
Mbretërisë së Vendeve të Ulta, erdhi me
biçikleta. Po ashtu me këtë mjet erdhi dhe
Ministri i Mjedisit, zoti Fatmir Mediu.

 Ambasadori hollandez e filloi fjalën e tij
me një shembull shume domethënës :
Hollanda, me një popullsi prej 16. 6 milion
banorë, ka në përdorim më tepër se 15 milion

biçikleta. Z. Van de Dool th shprehimisht se
“përveç bebeve, të gjithë hollandëzët kanë
nga një biçikletë”.

 Në fjalën e përshëndetjes, znj. Valbona
Mazreku, Menaxhere e Përgjithshme e
Milieukontakt International, zyra lokale
Shqiperi, theksoi angazhimin e shoqërise
civile për partneritet dhe bashkëpunim të
vazhdueshëm në arritjen e qëllimit të
përbashkët për një ajer më të pastër në çdo
ditë të vitit e jo vetëm kur marrim leje për
bllokimin e rrugëve si në këtë rast.

 Znj. Mazreku theksoi se “ Për kryeqytetin
tonë trafiku rrugor mbetet kontribuesi kryesor
në ndotjen e ajrit dhe kjo na shqetëson pa

masë. Cilësia e karburanteve, mosha e
automjeteve dhe keq-mbajtja e tyre,
infrastruktura jo e përshtatshme rrugore,
kombinuar këto edhe me mungesën e
sigurisë për të ecur në rrugë, për të ngarë
biçikletën apo mungesa e komoditetit në
transportin publik urban, kanë bërë që pasojat
t’i vuajmë të gjithë në shëndetin tonë dhe në
cilësinë e jetës!” Dhe më poshtë shtoi : “Si

përfaqësues të shoqërise civile, në kuadrin
e Fushatës Kombëtare për Ndryshim në
Mjedis “Vepro Tani!”, të mbledhur sot, në
këtë shesh, do të dëshironim që t’u bënim
thirrje të gjithe Institucioneve që kanë lidhje
direkte dhe indirekte me menaxhimin e
cilësisë së ajrit që të ndërgjegjësohen dhe
të nisin të veprojne sa më parë”.

 Fjalën e tij, Ambasadori hollandez, e filloi
me një shembull shume domethënës :
Hollanda, me një popullsi prej 16. 6 milion
banorë, ka në përdorim më tepër se 15 milion
biçikleta. Z. Van de Dool th shprehimisht se
“përveç bebeve, të gjithë hollandëzët kanë
nga një biçikletë”.

 Më tej ai foli për rëndësinë e rrugëtimit
me biçikletë si dhe përfitimin e shumanshëm
që vjen prej tij, si në aspektin shëndetësor e
të pastrimit të ajrit por edhe në aspektin
ekonomik sepse na bën të kursejmë vlerat e
karburantit të harxhuar. Ai u shpreh se : “Ju
jetoni në një nga kryeqytetet më të ndotura
të Europes, në një nga qytetet me trafikun
më të ngjeshur në Europë. T’i japësh
biçikletës në Tirane është njësoj si të

vrasësh veten. Ndonjëherë unë dhe gruaja
ime bëhemi trima  dhe vendosim të ngasim
biçikletën gjatë pasditeve. E provuam këtë të
diel dhe desh vramë veten të paktën pesë
herë. Eshtë shumë e rrezikshme dhe arsyeja
kryesore është se shumë shqiptare, sa venë
duart në timonin e makinës, i duket vetja
mbret i rrugës, pavarësisht nga rregullat dhe
ligjet. Edhe të ngasësh makinën këtu është e
rrezikshme”,.

 Ministri Mediu, në fjalën përshëndetëse
theksoi se “ky aktivitet i përvitshëm synon
të ndërgjegjësojë publikun për pasojat
negative që shkakton përdorimi i automjeteve
në mjedis, në cilësinë e ajrit, shtimin e
zhurmave, si dhe për të inkurajuar zhvillimin
e transportit publik”.   Në këtë kontekst
ministri Mediu konstatoi se “ajo çfarë vihet

re me shqetësim është se rrugët e qyteteve
nuk janë dizenjuara, duke pasur parasysh
përmirësimin e kushteve për kalimtarët dhe
biciklistët e të gjitha moshave. Planifikimi jo i
duhur urban çon çdo ditë në trafik të rënduar,
apo në mungesë të sigurisë në rrugë”.
Ministri kerkoi që, jo vetëm qytetarët, por
edhe pushtetarët të sensibilizohen për
problemet që po i shkaktohen mjedisit.

 Në ceremoni përshëndeti, duke kujtuar
problemet mjedisore dhe zgjidhjet e tyre,
edhe z. Robert Carr, përfaqësues nga Unicef,
Shqipëri.

 Pas kësaj, të gjithë pjesëmarrësit, me në
krye ambasadorin Van Den DOOL dhe
minitrin Mediu, u bashkuan në krosin ciklistik
“Qyteti pa makinën time” nga Sheshi “Nënë
Tereza” përgjate bulevardit kryesor deri tek
Parku Rinia, ku më pas u zhvilluan nga
UNICEF dhe INCA, disa veprimtari për
fëmijet sipas pjesëmarrës në programin
CLEEN.

 Veprimtari të ngjashme për Ditën
Ndërkombëtare pa Makina u zhvilluan dhe
në qytete të tjera sin ë Vlorë, Fier, Lezhë etj.

dhe ecurisë së tij. Ai theksoi se ky ishte nje
projekt i cili shfrytëzoi përfshiu edhe
përvojën lokale dhe punën e shumë
specialistëve dhe ekspertëve.

 Z. Mehmet Meta vuri në dukje se e reja
e këtij projekti ishte se bëri edhe një vlerësim
të mikrobaseneve. Në Shqipëri kemi 750 000
ha toka të eroduara, tha ai, dhe theksi i këtij

projekti ishte pikërisht erozioni. Ai sugjeroi
se nuk duhet harruar adresimi i problemit
në shkallën e reduktimit të këti femomeni në
zonat e trajtuara nga projekti dhe jo vetëm
të komstatojë sesa erozion na ndodh në
vend. Gjithashtu duhet të jape edhe
përmirësimet e sedimenteve që shkojnë në
det si rezultat i rrjedhjes se lumenjve. Ai
shtoi gjithashtu se jemi në prag të një
projekti me një financim më të madh, në
mënyre që të përfshijë ujëmbledhes më të
mëdhenj sesa ata që jane trajtuar në këtë
projekt.

 Bence Fullop, Trinity, duke falenderuar
pjesëmarrësit u shpreh se synimi i këtij
projekti ishte përpjekjet për një mjedis më të

shendetshëm por edhe përmirësimi i nivelit
ekonomik të zonave të prekura nga erozioni.
Në prezantimin që i bëri ecurisë së këtij
projekti spjegoi objektivat si reduktimi i
erozionit, vlerësimi i dherave të vendit, një
analize e pyjeve etj.

 Një rëndësi e veçantë, spjegoi ai, ju dha
të dhenave dhe përpilimin e hartave të
dixhitalizuara, të cilat janë disa e të ndyshme
dhe që tregojnë gjendjen e erozionit në
Shqiperi. Grupi i punës shqiptar, së bashku
me kolegët hungarezë kanë qenë në mbi 40
komuna për të parë efektet e shkallës së
reduktimiit të erozionit. Në këtë projekt janë
aplikuar sisteme me përmirësime, por dhe

kryer investime në mikrobasene, diga etj.
Kemi 10-15 diga të ndërtuara për secilën

zone, zona të zhveshura që janë mbjellë etj..
 Në aspektin social të gjithë kanë

perfituar nga ky projekt, pasi është bërë
edhe në përputhje me kërkesat e komunitetit
Europian.

 Më tej Prof. Sherif Lushaj foli për të
gjitha ndërhyrjet që janë bërë nga viti 2006
deri në Mars të 2010 e bëri një ndarje pasi
edhe shkalla e ndikimit te tyre është e
ndryshme.

 Ai theksoi se reduktimi i erozionit është
i ndyshëm nga haloret tek fletoret por dhe
sa është reduktuar erozioni gjate këtyre
viteve. Ai bëri dhe një paraqitje të punës së
bëre, nga mbjelljet e deri te rrethimet që jane
kryer në mënyë që të ndalohet kullotja.
Frytet e kësaj pune do të duken më tej pasi
edhe mbjelljen duan kohë sepse, pemët
halore, për shembull, duan më shumë se 10
vjet që të bashkojnë kurorat. Së fundmi Prof.
Lushaj vuri në dukje se ky projekt do ishte
mirë të kishtr njqe monitorim i vazhdueshëm.

 (vijon ne faqen 6)

EROZIONI I TOKES NE SHQIPERI DHE REDUKTIMI I SEDIMENTEVE

VEPRIMTARI PER DITEN NDERKOMBETARE PA MAKINA

MERR BIÇIKLETEN – LER MAKINEN

Ambasadori Van den Dool: “Ju
jetoni në një nga kryeqytetet
më të ndotura të Europes, në
një nga qytetet me trafikun
më të ngjeshur në Europë”.

Ministri Mediu: “jo vetëm
qytetarët, por edhe

pushtetarët të sensibilizohen
për problemet që po i
shkaktohen mjedisit”.

Në Shqipëri ka 750 000 ha
toka të eroduara

63% e territori është e
predispozuar ndaj erozionit
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 Raport progresi i fundit i EU për Shqipërinë në fushën e menaxhimit të mbetjeve ka theksua
menaxhimin e mbetjeve ; vazhdon derdhja e pakontrolluar dhe djegia e plehrave dhe sidomos aku
prodhimit të mbetjeve dhe të promovohet riciklimi.

 Ndërkohë që kanë filluar përpjekjet dhe është duke u finalizuar Strategjia Kombëtare e Menax
2010) rëndësia e rolit proaktiv të pushtetit lokal në ofrimin e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve

 Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, prej vitesh ka punuar me komunitetet dhe strukt
jetueshme. Ai ka zgjeruar fushën e tij të ekspertizës për të përfshirë të gjitha aspektet e qeverisjes

 Një projekt pilot i plotë, që nga grumbullimi i diferencuar në qytet e deri në riciklimin e tyre, është
të ri të grumbullimit të mbetjeve me 3 kosha” është zbatuar nga Co-PLAN dhe Bashkia e Fierit, m

 Në veprimtarinë e organizuar me një pjesëmarrje të gjerë në bashkinë e qytetit për promovimi
zv/ministri i Mjedisit z. Tauland Bino, z. Dritan Shutina e përfaqësues të tjerë nga Co-PLAN, admin
qytetarë etj.

Gjatë këtyre dy dekadave të
fundit vendi ynë, si një vend në
tranzicion, dita ditës po
shndërrohet në një shoqëri
konsumatore. Rritja e sasisë së
mbetjeve të gjeneruara dhe
mungesa e infrastrukturës për
trajtimin e tyre ka çuar në rritjen e
volumit dhe të llojshmërisë së tyre
në vend-depozitimet duke sjellë
pasoja të rëndë në ndotjen e
mjedisit, prishjen e ekosistemeve,
në shfaqen e sëmundjeve
infektive dhe deri në prishjen e
cilësisë së jetës të qytetarve.
Sigurisht që pushteti qëndror dhe
ai lokal kanë përgjegjësinë
kryesore në këtë çështje jo vetëm
në adresimin e këtij problemi, por
edhe në gjetjen e zgjidhjeve të
përshtatshme në përputhje me
standartet. Por nga ana tjetër edhe
aktorë të tjerë si qytetarët,
bisneset, media, shoqëria civile
luajnë një rol shumë të
rëndësishëm si kontribuesit dhe
zbatuesit kryesore në zgjidhjen e
kësaj çështje.

Në këtë kontekst, ndërkohë që
kanë filluar përpjekjet dhe është
duke u finalizuar Strategjia
Kombëtare e Menaxhimit të
Mbetjeve (draft prill 2010) dhe
Plani Kombëtar për Menaxhimin
e Mbetjeve (draft prill 2010),
rëndësia e rolit proaktiv të
pushtetit lokal në ofrimin e
shërbimit të menaxhimit të
mbetjeve mbetet momenti më kyç

dhe sfida e radhës për të pasur
një plan të zbatueshëm. Për këtë
shërben dhe projekti që po

 Eshte gjithmonë një kënaqësi të
jesh në qytetin e Fierit dhe ky qytet
është edhe më afër nesh, ambasadës
dhe Vendeve të Ulta. Më kujtohet
që para një vit e gjysëm ishim këtu
për lançimin e projektit dhe sot kur
erdhëm e ndjemë veten si në
Hollandë, sepse pamë në rrugë
infrastrukturën e grumbullimit të
mbetjeve me tre kosha dhe të
shoqëruara me informacionin
përkatës. Ne ndihmuam Fierin duke
sjellë disa kosha dhe kemi dëshirë
që ky qytet të na ndihmojë duke na
sjellë disa palma të mrekullueshme
në Hollandë.

 Unë mendoj se duhet
përshëndetur puna e madhe e Co-
PLAN, që ka qënë shumë e
rëndësishme në këtë projekt.

 Projekti është zhvilluar në disa
faza duke arritur në rezultate që do
të çojnë në një impakt të
qëndrueshëm për qytetin por,
çështë më e rëndësishmja, ka krijuar
mundësitë për nisma të tjera për
qytetin e Fierit.

 Një nga objektivat e Strategjisë
suaj Kombëtare për menaxhimin e
mbetjeve, është edhe riciklimi. Sot
do të kemi mundësinë të shikojmë
për herë të parë grumbullimim me
tre kosha, që është një levizje e
duhur në drejtimin e duhur. Por
puna vetëm fillon këtu. Ajo që është
më e rëndësishme është që procesi
shkon deri në fushën e grumbullimit
të mbetjeve ku bëhet edhe
përpunimi i tyre.

 Që në fillimin e projektit ai ka
synuar që të krijonte lidhjen e
aktorëve në nivel lokal e kombëtar
dhe në këtë mënyrë ky model i
ndërtuar do të bënte një diferencë të
rëndësishme duke e çuar projektin
në një shkallë më të lartë. Prandaj
jam shumë i kënaquir që ky model i
menaxhimit të mbetjeve urbane po

PERMIRESIMI I PERFORMANCES MJE
PERUROHET NJE PROJEKT PER GRUMBULLIMIN E DIFEREN

promovojmë sot.
 Veprimtaria e sotme zhvillohet

në serinë e aktiviteteve të
parashikuara në kuadër të
projektit “Përmirësimi i
Performancës Mjedisore të
Qeverisjes Lokale” dhe konsiston
në dy momente kryesore:

 Bashkia promovon sistemin e
ri të grumbullimit të mbetjeve
bashkiake në mënyrë të
diferencuar i cili konsiston:

 - vendosja e 120 kontenierëve
të rinj për mbledhjen e
diferencuar të mbetjeve – sistemi
me tre kosha;

 - futjen në punë të dy
makinave të reja teknologjike dhe
dy makinave të vogla për

grumbullimin e mbetjeve inerte
dhe të riciklueshme;

 - pajisjen e 8 shkollave të
arsimit 9-vjeçar dhe të mesëm me
kosha për grumbullimin e
mbetjeve të riciklueshme;

 - ndërtimi i stacionit të parë të
transferimit dhe ndarjes së
mbetjeve të riciklueshme në vend-

Strategjina Kombëtare e Menaxhimit te
Mbetjeve dhe Plani Kombëtar i Menaxhimit të

Mbetjeve përcakton një seri objektivash
specifikë për t’u përmbushur nga autoritetet

vendore si:
1. Të ofrojë një numër të nevojshëm koshash
dhe kontenierësh në çdo pikë të grumbullimit
të mbetjeve në të gjithë vendin deri në 2015.

2. Mbyllja e vendepozitimeve të vjetra (në
numër) deri në 2015.

3. Përgatitja për ripërdorim, riciklim (sasia në
% e peshës) e letrës, plastikës, qelqit,

metaleve, mbetjeve organike, lëndëve fossile
të përdorura të paktën 20% deri në 2015

4. Riciklimi i qelqit, letrës dhe kartonit,
metaleve dhe plastikës e materialeve të

riciklimit (sasia në % e peshës) 20% deri në
2015.

5. Reduktimin e sasisë së lëndeve organike që
transportohen në landfil (sasia në % e peshës
të sasisë së dërguar në 2010) deri në 75%.
6. Kompostimin e 25% të lëndës organike.

përqafohet edhe nga njësi të tjera
vendore dhe pa dyshim që ky
model ka bërë të mundur atë që të
ndikojë edhe në strategjinë

kombëtare. Kjo provon suksesin e
këtij projekti por edhe vërteton se
qëllimi nuk është vetëm për qytetin
e Fierit por për ta bërë gjithë
Shqipërinë të tillë.

 Është e nevojshe të theksojmë
një gjë që e ka kthyer këtë projekt
në një histori suksesi dhe kjo është
qëndrimi proaktiv i Bashkisë që ka
sjellë dhe mbarëvajrjen e këtij
projekti.

 Nëpërmjet Ambasadës në
Tiranë, qeveria hollandeze ka qenë
një mbështetës i fortë në drejtim të
mjedisit, sidomos të adresuar në
problemin e menaxhimit të

mbetjeve urbane. Kjo mbështetje
do të vazhdojë edhe më tej që
Shqipëria të jetë një vend “ i gjelbër
dhe i pastër”

 I uroj zotit kryetar dhe të gjithë
atyre që kanë punuar për këtë
projet, sigurisht edhe organizatës
Co-Plan në veçanti, suksese të
mëtejshme në shërbim të mjedisit.

 NGA FJALA
E Z. DRITAN SHUTINA

depozitimin aktual të mbetjeve;
Bashkia është e

ndërgjegjëshme që suksesi i
skemës nuk varet vetëm tek
investimet e kryera (rreth 200
mijë EUR) por edhe tek sjellja e
qytetarëve. Ndaj aktiviteti i
sotëm i drejtohet dhe synon të
inkurajojë banorët dhe bizneset
e lagjeve dhe rrugëve ku po
zbatohet skema e re e

grumbullimit të diferencuar të
mbetjeve, por edhe gjithë
shoqërinë civile, mediat dhe
sidomos bizneset e riciklimit e
gjithë qytetarët e Fierit që të
ndajnë mbetjet dhe t’i hedhin
ato në mënyrë të diferencuar
sipas kategorive dhe koshave
përkatës.

 Fushatat sensibilizuese që
kanë filluar dhe do vazhdojnë
edhe në vijim “Kontribuoni
edhe Ju për një Qytet të Pastër”
synojnë në informimin dhe
edukimin e qytetarëve dhe
bizneseve si aktorët kryesorë
në zbatimin me sukses të skemës
së re.

 Në përfundim do doja të
theksoja që Bashkia e Fierit,
është e para në rang vendi që
synon të pilotojë këtë skemë të
re të mbledhjes së diferencuar
të mbetjeve, duke krijuar edhe
modelin e parë që do të jetë
edhe feedbaku kryesor për
Planin Kombëtar të Menaxhimit
të Mbetjeve.

 FJALA E AMBASADORIT
HENK VAN DEN DOOL



5

eksuar se është bërë progres i pjesshëm. Ai thekson se ende nuk është hartuar një strategji për
s akute është gjendja në zonat rurale. Për këtë kërkohen përpjekje të qenësishme në reduktimin e

enaxhimit të Mbetjeve (draft prill 2010) dhe Plani Kombëtar për Menaxhimin e Mbetjeve (draft prill
tjeve mbetet momenti më kyç dhe sfida e radhës për të pasur një plan të zbatueshëm.
trukturat publike për të adresuar çështjet e zhvillimit urban dhe për të krijuar qytete dhe lagje të
isjes dhe të zhvillimit të qëndrueshëm hapësinor, planifikimin dhe zhvillimin urban dhe rajonal.
është përuruar në qytetin e Fierit. I pari i këtij lloji dhe përmasave në vendin tone, “Pilotimi i sistemit
t, me mbështetjen e Qeverisë së Mbretërisë së Vendeve të Ulta.
vimin e projektit, asistuan edhe z. Henk van den Dool, Ambasador i Mbretërisë së Vendeve të Ulta,
ministrata e bashkise, përfaqësues të strukturave të pushtetit vendor, të shoqërisë civile, biznesit,

 
( vijon ne faqen 6)

 Së pari dua të theksoj se jemi
duke implementuar strategjinë e
zhvillimit ekonomik e social të
qytetit dhe duke e zbatuar atë do
të bëjmë që kushtet e jetesës në
qytetin tonë të vinë duke u
përmirësuar vazhdimisht. . Në
bazë të Planit Rregullues që
sugjeron strategjia, filluar që para
gjashtë vjetësh, kemi krijimin e një
modeli të një qyteti të pastër dhe
përmirësimin e kushteve mjrdisore
e të jetesës. Ne jemi të sigurtë se
kjo filozofi na çon në përmirësimin
e standarteve që proceset
integruese shtrojnë përpara nesh.
Këtu hyn edhe përurimi i sotëm
që po bëjmë bashkë me
përfaqësues të Ambasadës
Hollandëze dhe të Ministrisë së
Mjedisit për riciklimin e mbetjeve
urbane dhe për të kaluar më pas,
në një fazë tjetër, atë të përpunimit
të këtyre mbetjeve.

 Menaxhimi i mbetjeve të
ngurta urbane është evidentuar si
një nga problemet më të mprehta
me impakt të fuqishëm në
zhvillimin e sotëm por dhe atë të
perspektivës. Për të qënë më
efektiv, në nivelin e vendimmarrjes
politike, plan i menaxhimit të
mbetjeve urbane është integruar
me planet e tjera të zhvillimit të
qytetit dhe pasqyron kërkesat e
politikave kombëtare dhe
legjislacionit shqiptar edhe në
drejtimet ekonomike e sociale.

 Ne jemi të bindur që sfidat tona
janë të mëdha e ndaj ne kemi

zgjedhur të punojmë shumë në këtë
drejtim edhe në partneritet të plotë
me qytetarët, shoqërinë civile dhe
biznesin duke i bërë pjesë të

Sot, në krahasim me një vit e
gjysëm më parë, sepse këtu kemi
qënë këtu të gjithë ne, jemi në një
kontekst të ri zhvillimi, të një
projekti që është afër përfundimit
dhe po jep rezultatet e para që janë
nismëtare për menaxhimin e
mbetjeve në Bashkinë e Fierit. Në
fakt, një diskutim i tillë, mund të
zhvillohej në çdo bashki e njësi të
qeverisjes vendore në Shqipëri
sepse problemi i mbetjeve urbane
nuk është problematik vetëm në
Fier por gjithkund.

 Vendi sot është në një situatë
të vështirë për menaxhimin e
mbetjeve urbane dhe jemi duke
punuar për ta ndryshuar këtë
situatë. Prandaj është kënaqësi që
marr pjesë në një promovim të tillë,
të një nisme të re, që ka të bëjë me
ndarjen e mbetjeve që në burim,
në tre kosha, sikurse parashikohet
edhe në planet strategjike të
qeverise. Por është kënaqësi
njëkohësisht që të ndajmë bashkë
rolin thelbësor që ka pushteti
vendor në menaxhimin e mbetjeve
urbane.

 Qeveria harton plane, përpilon
strategji e vendos standarte e

kritere ligjore për menaxhimin e
këtyre mbetjeve por është pushteti
vendor dhe qytetarët që i zbatojnë
ato në praktikë, sigurisht me
ndihmën e qeverisë.

 Në objektivat e qeverisë në
fushën e menaxhimit të mbetjeve
kemi përcaktuar që deri në vitin
2018 të mbyllen gjithë vend-
depozitimet sepse kemi vend-

JEDISORE NE QEVERISJEN VENDORE
RENCUAR DHE RICIKLIMIN E MBETJEVE URBANE NE FIER

depozitime të pakontrolluara,
mbeturina që digjen në ajër të
hapur, duke ndotur ajrin tokë, e
ujrat nëntokësore. Të gjitha këto
duhet të mbyllen. Ne kemi
objektiva për riciklimin të cilat, së
bashku me një partner të
rëndësishëm si shoqata e biznesit
të riciklimit kemi objektiva që deri
në vitin 2015 të riciklohet 20% e
mbetjeve urbane por edhe kjo
shifër duhet të rritet edhe me
kontributin që do ti japë qeveria
kësaj industrie. Ne kemi gjithashtu
objektiva për mbetjet bio të
degradueshme, ato organike,
fillimisht me reduktim të tyre dhe
pastaj me 25% të kompostimit të
ryre.

 Këto janë vendime që ne nesër
të mund të kemi vend-depozitime
që i rezistojnë dhe kohës sepse
kemi të tilla që mbushen për tre
vjet dhe detyrohet qeveria e
pushteti vendor që të kërkojë
vende të reja për to. Duhet të kemi
hapësirë që ti bëjmë në mënyrë të
qëndrueshme e për një kohë sa
më të gjatë. Prandaj bëhen de
projekte te tilla si ky që po
përurojmë sot për reduktim,
ripërdorim dhe riciklim të mbetjeve
urbane.

 Por do të prisja dhe ca përgjigje
për sasinë e mbetjeve të
grumbulluara, a do të
grumbullohen për gjithë qytetin e
të mos kemi dy standarte sepse
edhe periferia është pjesë e qytetit,
A do të funksionojë kjo në
vazhdimësi, përgjigje të cilat ne do
ti marrim edhe gjatë vizitës në
terren.

 Është kënaqësi që të
falenderoj financuesit, Qeverinë

Hollndeze dhe zbatuesit, Co-
PLAN dhe Bashkinë e Fierit, t’i
inkurajoja e t’ju siguroj për
mbështetjen e MMPAU që këtë
nisëm ta nxisim edhe në qytetet e
tjera e sidomos në bashkitë
kryesore ku menaxhimi i mbetjeve
mbetet një problem si në Durrës,
Shkodër, Vlorë e Tiranë.

NGA FJALA E
Z. TAULANT BINO

vendore”, me një investimim prej
më tepër se 20 milion lekësh. Ky
është një projekt pilot me
grumbullimin e mbetjeve me tre

kosha, i pari në nivel
kombëtar që do të
realizojë që në burim
ndarjen e mbetjeve
urbane dhe riciklimin
e tyre.

 Aktualisht,
Bashkia e Fierit, me
këtë sistem të
grumbullimit të

diferencuar mbulon 25-30% të
qytetit e 50% të shkollave
publike në qytet. Ky do të jetë
një sistem i vazhdueshëm që

ndarja e mbetjeve në burim do të
vazhdojë me transportin drejt
qendrës së riciklimit, të ngritur
pranë fushës së grumbullimit të
nbetejeve urbane.

Ky proces nuk mbaron këtu
pasi synohet që brenda pesë
vjetësh të mbulojmë gjithë
territorin.

 Shpreh falenderimin për
Ambasadën, Ministrinë e
Mjedisit, Co-plan dhe gjitha ata
që mundësuan këtë projekt. Por
shpreh edhe vendosmërinë time
e të administratës të bashkisë për
të punuar që qyteti të bëhet me
kushte jetese sa më të mira dhe një
qytet mik i mjedisit.

 Jemi mësuar që, në çdo qytet,
të shikojmë reklamat e bizneseve
dhe, spas sasisë, pas tyre, postera
të fushatave elektorale, te
kandidatëve të pushtetit vendor
e qendror e të partive. Si rrallë
herë, në Fier, sapo kaloje në
rrethrrotullimin e hyrjes në qytet,
të binin në sy banderolat për

mbetjet e riciklimin e tyre. Ishin
në çdo rrugë e me shkronja të
mëdha.

Nuk mungonin posterat për
këtë, për veprimtaritë e projektit
pilot që promovohej e as për Ditën
pa Makina që ishte zhvilluat një
ditë më parë.

 Që në takimin e parë me
Kryetarin e Bashkisë, z. Baftjar

Zeqaj, mu kujtua shprehja e Eskilit
: Me njerëzit që dinë, unë flas me
qejf. Dhe vërtetë Kryetari dinte,
por edhe dinte si ti zbatonte ato
që kishte në mend.

 Një njeri i gjallë e i lëvizshëm,
kur i kërkova një intervistë e ju
shpreha vetëm për “ pesë minuta
“, mu përgjigj : “Pesë minuta janë

shumë”. Për një
njeri që punon
edhe kjo ishte e
kuptueshme :diku
jepte një porosi,
diku priste një të
ftuar, aty
interesohej për një
problem e këtu
kërkonte të merrte
një informacion.

 Por atë që dinte
më mirë Kryetari
ishte ajo që e quajti

vetë “amaneti e porosia” e
qytetarëve të vet. Dhe me këtë
“amanet” ai punon dhe, sigurisht,
edhe rezultatet nuk i kanë mungua.
Qyteti, jo vetëm në zonat ku
zbatohej projekti, ka ndryshime
pozitive dhe, urojmë, që ky kryetar
“që e di mirë punën e vet “, të
vazhdojë e ti shtojë rezultatet e
deritanishme.

FIERI DHE KRYETARI I TIJ I BASHKISE

NGA FJALA E Z. BAFTIAR ZEQAJ, KRYETARI I
BASHKISE FIER

rëndësishme të vendimmarrjes dhe
duke krijuar mundësinë e zbatimit
të këtyre vendimeve bashkë me ta.

 Ky plan plan adreson objektiva
afat shkurtra e afatmesme por dhe
parashikon edhe strategjinë për
objektiva afatgjatë. Ne jemi sot në

një stacion të rëndësishëm të një
studimi dyvjeçar i realizuar në
bashkëpunim të ngushtë me
Ambasadën Hollandeze dhe Co-
plan që bënë të mundur edhe
projektin “Përmirësimi i per-
formancës mjedisore në qeverisjen
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(vijon nga faqja 5)
 Z. Dritan Shutina, Drejtor

Ekzekutiv i Co-PLAN, që hapi
takimin, foli për përgjegjësinë që

kanë pushteti qëndror dhe ai lokal
kryesore në çështjen e menaxhimit
të mbetjeve urbane dhe jo vetëm
në adresimin e këtij problemi, por
edhe në gjetjen e zgjidhjeve të
përshtatshme në përputhje me
standartet. Gjithashtu, tha ai, edhe
aktorë të tjerë si qytetarët,
bisneset, media, shoqëria civile
duhet të luajnë një rol të
rëndësishëm si kontribuesit dhe

( Vijon nga faqja 3 )
 Z. Adam Kovacs, Trinity u

ndalnë vështirësinë që kanë dalë
pasi nuk ka pika monitorimi në

nivele lokale, zonat jane të
shpërndara në të gjithë vendin
dhe është zgjedhur modeli me i

 Rrethi i Kurbinit, në veçanti
zona malore dhe kodrinore renditet
në zonat më të pasura për larminë
e bimësisë. Këtu rritet pisha, ahu,
frashëri, plepi, shkoza, dëllinja,
shelgu, blini, shqopa, mareja etj. .
në mbi njëzetë lloje. Por këtu rriten
edhe pemë frutore si gështenja,
kunbulla, mani, pjeshka, darsha,
molla, rrushi, thana etj. . si dhe bima
mjekësore si trumza e sherebela.

 Për tu theksuar është se në
vazhdim të vargmaleve nga Miloti
në Mamurras egziston dhe një
faunë e pasur në lloje të tilla si derri
i egër, dhelpra, shqarthi, ketri e
vjedulla.

 Nga vëzhgimet e vazhdueshme
që ka kryer shoqata jonë kemi vënë

re fenomene negative ndaj trajtimit
të mjedisit në këto zona. Një
tregues i tillë është vënia dorë në
këto pasuri nga banorë të
ndryshëm për interesat e tyre. Bile
ka nga ata që, për të përligjur
dëmtimet që sjellin venë si arsye
se kjo apo ajo korie apo faqe mali
është pronë stërgjyshore dhe mund
të bëjnë ç’të duan. Në zonën e
Milotit, subjektet private e individë,
me dhe pa leje po presin drurë lisi e
shkoze që i shesin hapur për dru
zjarri.

 Ka djegje të pyllit, që në
shumicën e rasteve rezultojnë të
qëllimshme për të bërë ripërtëritjen
e bimësisë së re të kullotave. Të
tjera djegje dhe prerje bëhen për të
nxjerrë lëndë drusore ndërtimi si
trarë e drrasa. Këro kanë sjellë që
në lindje të qytetit të Laçit (foto)

po vijon djegja e prerja e pishave
të mbjella që në vitin 1970 dhe për
tu shfrytëzuar për troje e ndërtime

të reja. Por ka dhe raste kur, vetë
puntorët e pyjeve, kur bëjnë
pastrimin e vendit ku është bërë
djegja e pemëve, presin trupat e

pishave duke i marrë për interest e
tyre e duke lënë mbetjet po aty.

 Këto neglizhime që i lënë pa

mbrojtje kodrat kanë bërë që
erozioni të shtohet dhe masive
dherash të përfundojnë në kanalin

BASHKEPUNIM QE DUHET TE RRITET
Nga Zef MILOTI, Kryetar i

Shoqatës “Progresi Pyjor dhe
Mjedis”, Kurbin

kryesor vadtës që merret ujë nga
lumi i Matit dhe më të cilin dikur
vaditej gjithë zona e tokave
bujqësore, vreshtave e deri në
sektorët e fermës në Thumanë.
Kato kanë sjellë që për të rivënë
në funksionim këtë kanal me rreth
20 km gjatësi do të duhen vlera të
mëdha financiare.

 Shoqata jonë, nëpërmjet
veprimtarive të ndryshme po
punon për ndërgjegjësimin e
banorëve e komunitetit për
mënjanimin e zjarreve, ruajtjen e
pasurive pyjore dhe ekosistemin
e zonës. Por kjo kërkon një
angazhim më të madh edhe nga
strukturat e pushtetit lokal e
sidomos të atyre pyjore ai dhe një
bashkëpunim të tyre me shoqatat
tona dhe komunitetin.

EROZIONI I TOKES NE SHQIPERI DHE REDUKTIMI I SEDIMENTEVE
thjeshtë për të parë reduktimin e
erozionit, modeli i fosfatit. Nëse ju
referohemi shifrave erozioni, i cili ka

qënë 90. 1 milion ton/vit tani këto
vlera janë reduktuar në 53 milion ton/
vit. Mesatarja në nivel vendi është

31. 5 ton /vit. Ai thekoi se sërish ne
mund të bëjmë edhe më shume për
t’i reduktuar këto shifra. Nga të
dhënat e këtij projekti rezulton se
4875 km2 sipërfaqe është shumë

problematike ndërkohe që e gjithë
sipërfaqja e vendit është 28 mije km2.

 Në territorin e vendit 63% e tij
është i predispozuar ndaj erozionit.
E mira e këtij projekti është se kemi
kultivim me bimë të ndyshme dhe
jo me një bimë të vetme. Gjithesesi
për efektin duhet pritur, sepse tani
nuk jemi akoma në gjendje të

4875 km2 sipërfaqe
është shumë
problematike

zbatuesit kryesore në zgjidhjen e
kësaj çështjeje.

 Në fjalën e tij, Kryetari i Bashkisë
z. Baftiar Zeqaj, midis të tjerave,
theksoi përkushtimin e strukturave
që drejton në zbatim të projektit dhe
zgjerimin e tij për gjithë territorin e
projektit. Ambasadori Van den Dool
u shpreh se projekti është një çeles
për të hapur mundësitë për projekte
më madhore brenda strategjisë
kombëtare të zhvillimit. Ndërsa zv.
minitri Taulant Bino sugjeroi se
ecuria e projektit do të kërkojë më
shumë bashkëpunim dhe me shumë
komponentë problemi i mbetjeve
nuk është vetëm në Fier, por
gjithandej, prandaj duhet që të gjithë
të ndihmojmë këtë sistem të ri në
vend. Më tej, z. . Konalsi Gjoka,
MSc, Menaxher i programit
mjedisor, bëri prezantimin e skemës
së re të grumbullimit të mbetjeve me
3 kosha. Ai theksoi se, në bazë të
studimeve të kryera, rezultoi se
prodhimi ditor i mbetjeve të ngurta
në Fier është 108 ton që, e ndarë për
popullsinë është 0. 9 kg për banor
në ditë. Po ashtu është përcaktuar
edhe potenciali për riciklim që del
28 ton ose 30% e mbetjeve ditore.
zoti Gjoka ei bëri gjithashtu një

paraqitje të hollësishme ecurisë së
projektit, fazave të tij dhe mënyrës
së zbatimit.

 Veprimtaria vazhdoi me një
vizitë të pjesëmarrësve në Sheshin
“Nënë Tereza” për përurimin e
skemes së grumbullimit të
diferencuar të mbetjeve ku ishin

vendosur për të filluar punën edhe
katër automjetet e reja të
grumbullimit e transportit të
mbetjeve. Me një ceremoni të
bukur u bë përurimi dhe
ambasadori ju përgjigj edhe
pyetjeve të gazetarëve. Interesimit
për vazhdimësinë e projektit, z.

Van den Dool u përgjigj : ”Ky
është i pari projekt i tillë në Shqipëri
dhe do të jetë një hap i mirë që
qeveria jonë të sjellë
bashkëpunime të tjera. Unë jam
optimist se sistemi që po fillon të
zbatohet sot, grumbullimi i
mbetjeve urbane në mënyrë të

diferencuar do të gjejë zbatim, pasi
kemi parëe qëe Fieri ka njëe
qeverisje vendore qëe punon me
seriozitet. Shpresojmëe qëe ky
projekt pilot tëe zgjerohet edhe nëe
qytete tëe tjera”.

 Vizita vazhdoi në rugën
“Kastriot Muço” dhe në të
quajturin “Bllok Pilot të Riciklimit”

PERMIRESIMI I PERFORMANCES MJEDISORE NE QEVERISJEN VENDORE
PERUROHET NJE PROJEKT PER GRUMBULLIMIN E DIFERENCUAR DHE RICIKLIMIN E MBETJEVE URBANE NE FIER

në lagjen “ 8 Shkurti “ për të parë
nga afër vendosjen e koshave.
Ary, në një tendë të organizuar
bukur, vullnetarë mjedisorë
veprimtari sensibilizuese me
komunitetin, shspërndarje
materialesh informative, bluza e
kapele me logon e projektit dhe

prezantimi i skemës për ndarjen e
mbeturinave. Në fund,
pjesëmarrësit e shumtë që morën
pjesë në këto vizitë të gjatë shkuan
në vend depozitimin e mbetjeve ku
u përurua nga anbasadori Van den
Dool edhe qëndra e re e transferimit
të mbetjeve dhe u demonstrua edhe
ndarja praktike e mbeturinave.

shohim një ndikim të shpejtë dhe
një shifër prej 4. 6 ton në vit
mendohet të arrihet pas 25 viteve.

 Në takim diskutuan e dhanë
mendimet e tyre edhe specialistë e

eksprte si Arsen Proko, Lavdosh
Ferruni, Vangjo Kovaçi, Kajtaz
Alikaj, Sami Cenko, Xhemal Mato,

Agim Kadiu, Agim Shehu, Romeo
Hanxhari, Mihallaq Qirjo, etj...
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Rajonet malore Europiane
ofrojnë shërbime esenciale të
ekosistemit për zonat fushore dhe
mbartin një diversitet të madh të
habitateve dhe llojeve, shumë
prej tyre të përshtatura ndaj
kushteve të veçanta klimatike
ekstreme.

 Ekosistemet malore janë të
brishtë dhe të pambrojtur, dhe
përballen me kërcënime të rënda
nga braktisja e tokës, intensifikimi
i bujqësisë, ndikimet e zhvillimit
të infrastrukturës, shfrytëzimit të
paqëndrueshme dhe ndryshimit
klimaterik.

 Kornizat për bashkëpunim
janë bazat për menaxhimin e
qëndrueshëm malor dhe zhvillimin
në Europë.  Suksesi afatgjatë
varet nga zbatimi i detajuar në
nivel rajonal dhe lokal.

Rajonet malore Euro-
piane ofrojnë shërbimet
esenciale në ekosistem
për zonat e ulëta

 Shërbimet e ofruara nga
ekosistemi malor

 Ekosistemet malore të luajë
një rol kyç në ciklin e ujrave për
rajonet fushore në Europë.  Ata
ndikojnë në temperaturat dhe
rreshjet, si dhe rregullojnë
regjimin e mbushjes së tepërt.  Uji
si nga shiu dhe nga bora ruhet në
bimësinë malore dhe në tokë dhe
pastaj lirohet gradualisht.  Ai
transporton sedimente në drejtim
të rrymës, duke siguruar ushqyes
për zonat e ultëta, duke
zëvendësuar sedimentet lumor
dhe bregdetare, dhe duke
kontribuar në rikarikimin
nëntokesor ujor në zonat e ulëta.

 Ekosistemet malore
kontribuojnë në parandalimin e
lehtësimin edhe të rreziqeve
natyrore si rrëshqitjet e tokës dhe
orteqet.  Ata u ofrojnë shërbime
jo vetëm njerëzve në male por
edhe në zonat fushore, ku është
e lartë kërkesa nga qendrat e
popullsisë, bujqësia dhe
industria. Sigurimi i vazhdueshëm
të shërbimeve të tilla kërkon
menaxhim të kujdesshëm të këtyre
ekosistemeve delikate.  Për
shembull, rezerva masive të

2010 VITI i BIODIVERSITETIT

10 MESAZHE PER VITIN 2010
karbonit të vendosura mbi mijëra
vjet në male dhe toka organike
malore nuk është vetëm një pjesë
thelbësore e e vendbanimeve të
rralla e të kërcënuara por edhe një
burim potencial i madh i ngrohjes
së mëtejshme të klimës, nëse nuk
menaxhohet në mënyrë të

përshtatëshme.
 Sigurimi i shërbimeve: ujë të

pastër, ajër të pastër, lëndë
drusore, ushqim, furnizimi me
energji të rinovueshme etj. .

Shërbimet rregulluese:
klima, uji, ajri, erozioni dhe
rregullimi natyror i rreziqeve,
sekuestrimi i karbonit ëtj. .

Shërbimet kulturore: turizmi
rekreativ, vlerat estetike,
trashëgimia kulturore dhe
shpirtërore etj. .

Shërbimet mbështetëse:

funksionet e ekosistemit duke
përfshirë energjinë dhe materiale
të tilla si prodhime të lëndëve të
para, ciklin e ujit dhe lëndëve
ushqyese, akumulimin i tokës dhe
ofrimin e habitateve.

 Diversiteti i specieve
 Duke filluar nga Arktiku në

Mesdhe dhe duke përjetuar klimat
nga oqeanike te ato kontinentale,
ekosistemet malore të Europës
janë tepër të larmishme dhe
mbulojnë 36% të kontinentit, duke
përfshirë 29% të Bashkimit
Europian.  Në gjithë kontinentin,
pyjet mbulojnë 41% të sipërfaqes
së ekosistemeve malore dhe mbi
gjysmën e zonës së Karpateve,
malet qendrore dhe juglindore të

Europës, Alpet dhe Pirinejt.

 Biodiversiteti në malet e
Mesdheut

 Rajoni i Mesdheut ka 13 000
specie endemike bimore - numrin
e dytë më të madh në rajonet e
botës. Qendrat e
shumëllojshmërisë bimore dhe
endemike në rajonin e Mesdheut
janë pothuajse ekskluzivisht në
zonat e larta malore.  Në veçanti,
më shumë se 20% e llojeve janë
endemike në kompleksin Betic-
Rifan në të dyja anët e Ngushticës
së Gjibraltarit, në Atlasin e Mesëm
dhe të Lartë në Marok, në Sistemin
Qendror Iberik, në ishujt e
Korsikës, Sardenjës dhe Sicilisë,
në Malet e Pindit në Greqi, dhe në
Kretë,

Qipro, malet jugore të Turqisë
dhe malet e Libanit.  

 Intensiteti bujqësor
 Intensiteti i ulët bujqësor në

Europë, veçanërisht rritja dhe
metodat tradicionale të kultivimit
të blegtorisë, kanë krijuar habitate
gjysëm-natyrore që mbështetin
një sërë llojesh të tilla si specie të
pasura me fusha, livadhe bari dhe
ligatina. Diversiteti funksional në
shumë ekosisteme varet direkt
nga llojet tradicionale të
shfrytëzimit të tokës bujqësore
dhe praktikave bujqësore.

 Trashëgimi e pasur
kulturore

Kushtet specifike të mjedisit
dhe burimet e maleve - shpatet e
pjerrta, toka e cekët dhe e varfër,
dhe kushtet ekstreme klimatike -
kanë rezultuar gjithashtu në
diversitet të lartë kulturor dhe në
praktikave të ndryshme të
përshtatura në përdorimin e tokës
që reflektojnë njohuritë
tradicionale, kulturore dhe
shpirtërore të vlerave.  Njerëzit së
bashku me natyrën formojnë
kulturat e ndryshme dhe të pasura,
të cilat tërheqin turistë nga ultësira
Europiane dhe përtej, duke
mbështetur një industri të madhe
turizmi në verë dhe dimër.

Ekosistemet malore në një
kompleks të shpejtë
ndryshimesh.

 Ekosistemet malore janë të
brishtë dhe të pambrojtur ndaj
ndryshimeve për shkak të
kushteve të tyre të veçanta dhe
ekstreme klimatike dhe
biogjeografike.  Në Alpet, për
shembull, presionet kryesore mbi
biodiversitetin e maleve janë të
shkaktuara nga ndryshimet në
praktikat e përdorimit të tokës,
zhvillimit të infrastrukturës, të
turizmit të paqëndrueshëm,
mbishfrytezimit të burimeve
natyrore, fragmentimin e
habitateve, si dhe ndryshimin e
klimës.

 Rajonet malore Europiane, në
përgjithësi, janë duke përjetuar
ndryshimin e fortë të klimës, si dhe

ndryshimin e përdorimit të tokës
për shkak të presioneve socio-
ekonomike.  Tokat anësore në
rajonet malore Europiane po
braktisen, ndërsa shfrytëzimi i
tokës është duke u intensifikuar
në zonat fushore dhe përgjatë
ultësirave dhe më pak në shpatet
e luginave malore.

 Biodiversiteti dhe braktisja
e tokës

 Në krahasim me praktikat
tradicionale të përdorimit të tokës,

shumëllojshmëria bimore është
reduktuar në zonën alpine si nga
intensifikimi dhe braktisja e tokës.
 Ndërsa menaxhimi i bujqësisë në
pjesët ekonomikisht fitimprurës në
Alpe është duke u intensifikuar,
zonat e largëta ose ato me
prodhime potencialisht më të ulëta
janë duke u braktisur.

 Zhvillimet në infrastrukturë
dhe copëzimi i ekosistemeve
malore

 Politikat e fokusuara në
ultësira që injorojnë dobësitë dhe
karakteret e pafavorizuara të

maleve, si dhe kërkesën e lartë
për burimet malore nga njerëzit e
zonave të ulëta, shpesh
përkeqësojnë presionet e njeriut
dhe çrregullimet mjedisore në
male.  Për shembull, ndërtimi i
autostradave rrit izolimin dhe
copëzimin e mjediseve natyrore
malore dhe numrin e barrierave
fizike të lëvizjes natyrore të shumë
organizmave.

Shfrytëzimi i paqëndrueshëm
kërcënon shërbimet e ekosistemit
malor

 Turizmi masiv mund të përbëjë
një kërcënim serioz për
biodiversitetin, sikurse zhvillimi
mund të çojë në dëmtime të mëdha
të natyrës dhe peisazheve.  Ajo
gjithashtu favorizon futjen
pushtuese të specieve të huaja në
vendbanimet amtare.  Speciet
pushtuese ( të ashtuquajturat
aliene) po hasen në rajone të

mëdha më tepër se kurrë më parë.

 Ndryshimet klimatike kanë
pasoja të mëdha për malet

 Ndryshimi i klimës kërcënon
shërbimet e rëndësishme të
ekosistemit malor, duke përfshirë
mbështetjen e pasur të
trashëgimisë së biodiversitetit dhe
sigurimin e ujërave të ëmbla në
zonat e gjera të ultësirës.
Ndryshimi i klimës po ndikon në
malet e Europës në mënyra të
ndryshme.  Në nivelin rajonal,
ndryshimet e temperaturës dhe
rreshjeve rezultojnë në ndryshime

tek shtresa e borës, vëllimi dhe
masa akullnajore.  Në Alpet,
temperatura mesatare u rrit me
rreth 2 ° C në mes të shekujve të
19 dhe fillim 21. Kjo ishte më shumë
se dy herë nga shkalla e ndryshimit
në hemisferën veriore si një e tërë
dhe rezultoi në humbje të
konsiderueshme të volumit
akullnajor

 (vijon ne numrin e ardhshem)

EKOSISTEMET MALORE
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GRUPIMI “EKOLËVIZJA”
 Shoqata " EGNATIA ", Librazhd, Agim Blloshmi
 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

Shkurt nga bota

KY NUMËR I GAZETES EKOLEVIZJA
SPONSORIZOHET NGA PROGRAMI: "FORCIMI I

SHOQERISE CIVILE SHQIPTARE PER NJE
MJEDIS ME TE MIRE", MBESHTETUR NGA
AMBASADA HOLLANDEZE NE SHQIPERI

EUROPA “ DENON” EDHE
LLAMBAT 75 WATT

 Më 1 shtator filloi faza e dytë
e ndalimt në BE të prodhimit e

shitjes së llambave 75 watt
inkandeshente. Kjo pason një fazë

ATJE KU LIGJI ZBATOHET

e parë, shtator 2009, kur llamba 100
Watt u largua gradualisht nga
tregu. Rregullorja e Komisionit
Evropian 244/2009 mbi projektimin
e prodhimin e ndriçuesve,

miratuar më 18 mars 2009,
mund të çojë në kursimet
vjetore të energjisë elektrike
deri në 40TeraWh në vitin
2020. Sipas zyrtarëve, kjo ka
një vlerë rreth 5 miliardë euro
por, më e rëndësishmja është
një reduktim deri në 15
milion ton në vit

shkarkimeve të CO 2.
 Vitin e ardhëm “radhën” e kanë

llambat 60 e 40 watt. Deri tashti

llogaritet, nga përdorimi i llambave
fluoreshente dhe LED, veç
përfitimeve mjedisore, një kursim
vjetor mesatar për familjet deri ne
170 euro.

ARGJENTINA NDALON
INDUSTRINE NE
AKULLNAJAT

 Ligjvënësit argjentinas kanë
miratuar ditët e fundit një ligj për
që kërkon të mbrojë akullnajat
malore dhe zonat përreth tyre duke
i kufizuar dhe, në disa zona,
ndalimin e minierave dhe të
aktivitetit tjetër industrial.

 Projekt-ligji ka tërhequr

kundërshtimin nga industria e
minierave në Argjentinë duke
argumentuar se ata zbatojnë ligjet

në fuqi për mbrojtjen e mjedisit
në vend. Ndërsa grupet

mjedisore, në anën tjetër, kanë
bërë thirrje për masa më të rrepta

madje edhe se ato
të propozuara në
ligjin e miratuar këtë
javë.

 Qeveria ka
deklaruar se bazuar
këto fakte, në stu-
dimet e miratuara të
ndikimit në mjedis
dhe kontrolleve, ne
do të vazhdojmë me
aktivitetet tona
normale dhe në

përputhje me kornizën ligjore në
fuqi.

HOLLANDE

 Një gjykatë hollandeze ka
gjobitur kompaninë tregëtare “
Trafigura” me një gjobë një milion
euro sepse ka eksportuar në
mënyrë të paligjshme mbeturinave
toksike nga Europa në Bregun e
Fildishtë, të cilat përfunduan duke
u lënë në ajër të hapur. Gjykatësi
tha gjatë vendimit se kompania u
gjobit për shkak se theu rregullat
Evropiane për eksportin e

mbeturinave në Botën e Tretë dhe
ka dëmtuar mjedisin e u shpall
fajtore edhe për fshehjen e natyrën
e dëmshme të mbeturinave.

 Materiali i hedhur në Abixhan
të Bregut të Filishtë ka ngritur zërin
e banorëve për shtimin e
sëmundjeve të lidhura me
mbeturinat dhe nga të cilat kanë
gjetur vdekjeb 16 vetë. Gjoba ka

Ylli italian i muzikës elektronike,
fitues i çmimit Grammy Award dhe
një nga dhjetë disc-jockey më të
mirë në botë, Benny Benassi, ka
marrë një nismë të re.

Me rastin e Ditës Botërore pa

Makina ai ka ndërmarrë një projekt
midis muzikës, sportit dhe
ekologjisë. Ky projekt, i quajtur
Bike Tour i Benny Benassit, është
një udhëtim muzikor në SHBA, i

arritur një vlerë prej 198 milion
dollarë.

 JAPONI
 Gjykata e Qarkut Tokio ka

dënuar hekurudhën Odakyu
Electric për të paguar një
dëmshpërblim prej 107 000 euro 42
personave për zhurmat e
shkaktuara nga trenat e saj në një
seksion të linjës në qytet. Ky
vendim është konsideruar i rrallë

dhe mund të detyrojë gjithë
operatorët e hekurudhave të marrin
masa shtesë për të ulur zhurmat e
shkaktuar nga shërbimet e trenit
ne qytetet e mëdha.

 Zhurma, që vijnë nga trafikut
hekurudhor janë rritur katërfish dhe
kjo, sipas vendimit të gjykatës ‘’ i
ka bërë banorët të vuajnë dëme nga
tejkalimi i niveleve të lejueshëm”.

BENNI BENASSI - NJE DISC-JOCKEY EKOLOGJIST

bashkërenduar me Grammy
Awards Best DJ dhe
Iridefixedmodena, një kompani
prodhuese biçkiletash.

 Me këtë udhëtim me “dy
rrota, Benassi do të promovojë

albumin e tij të fundit muzikor
“Spaceship” në një tur çiklistik
me imapkt zero në mjedis.

Etapat janë nga San Francisco

- Një person në moshë
humbet rreth 6 kg nga

pesha vitin e parë që fillon
të përdorë biçikletën.
- Tre orë rrugëtim me

biçikletë në javë redukton
rrezikun e atakut kardiak

me 50%.
- Në SHBA, në vitin 1964,

kur 50% e fëmijëve
shkonin në shkollë me

biçikletë, niveli i obezitetit
tek ta ishte 12%. Në 2004,
kur 3% prej tyre përdorin
biçkletën, niveli i obezitetit

ka kaluar në 45%.

- SHBA do të kursente 1 miliardë e 749 milionë litra
karburantë (dhe pasojat që sjell djegja e tyre në
mjedis ) në se do të rriste nivelin e përdorimit të

biçkiletave nga 1% në 1. 5%.

në Santa Cruz, Santa Barbara, Los
Anxhelos dhe San Diego.

 I pyetur për këtë nismë,
Benassi ka theksuar se :

“Unë kam qenë gjithmonë një
çiklist. Babai im më ka vënë mbi
një biçikletë para se të filloja të
ecja në këmbë. Në zonën ku jetoj
në Italinë e Veriut, çiklizmi është
popullor edhe si një sport dhe si
një mënyrë për të shëtitur rreth
qytetit, si në Holandë! Unë
gjithmonë kam menduar se do të
ishte një gjë e mirë për të shtuar
elementin e çiklizmit në një turne
timin. Kur vizitova Bregun
Perëndimor të SHBA me të
dashurën time, e vendosëm këtë
nismë.


