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LUMENJTE TANE PO NA I MERR “LUMI”

Lexo fq. 8

Për të diskutuar problemet e degradimit
të Liqenit e Parkut të madh të Tiranës,
përcaktimit të statusit ligjor dhe mundësitë
sa më të shpejta të rehabilitimit të tyre, me
kërkesën e Grupimit “Ekolëvizja “ u zhvillua
një takim me Grupin Parlamentar të
Kuvendit të Shqipërisë të Veprimtarive
Prodhuese ( që mbulon dhe mjedisin ). Ky
diskutim bën pjesë në objektivat e projektit
“Problemet e Degradimit Mjedisor të
Liqenit Artificial …. ” zbatuar nga grupimi
e mundësuar nga Shoqata e Biologëve dhe
mbështetur nga KE.

• Janë të ndotur aq sa mund të quhen
lumenj të ujrave të zeza. Të gjithe
qytetet i derdhin ujrat e zeza ne lumenj.

•Jane kthyer në lumenj të
mbeturinave urbane. Të gjitha fshatrat
dhe zonat urbane ndërqytetare i hedhin
plehrat nëpër përrenj dhe anash
lumenjve

• Janë të shfrytëzuar për inertet deri
në rrënim , diku me leje të strukturave
përkatëse e më tepër në mënyrë ilegale
por ditën me diell .

• Dhe tani mbi shtratet e këtyre
lumenjve po vërsulen “hordhite e HEC-
eve” për tjua tharë shpirtin krejtësisht,
HEC-e të medhenj dhe të vegjël që në
tërësi janë rreth 400. Vetëm në një lumë
janë dhënë rreth 30 licenca për to .

Për këto probleme, grupimi
Ekolëvizja, ka organizuar krijimin e një
grupi ad hoc me ekspertët më të mirë
të fushës, për të monitoruar këtë lloj
“zhvillimi” dhe për të ndikuar në
politikbërësit dhe vendimarrësit për të
ndjekur një strategji e politikë të
përgjegjëshme si dhe një zhvillim të
qëndrueshëm në sistemin e lumenjve
të vendit tonë.

Dhjetori, i quajtur tradicionalisht si
Muaji i Pyjeve kaloi pothuaj pa zhurmë.
Jemi mësuar që, herë vetëm e herë
shoqëruar nga ambasadorë, shtetarët tanë
të mbjellin fidanë çdo dhjetor. Ky muaj nuk
është për të motivuar Shërbimin Pyjor apo
Ministrinë e Mjedisit, detyrë e të cilëve
është kujdesja gjatë gjithë vitit për mirë
menaxhimin e burimeve pyjore. Qëllimi i
fushatës është të sensibilizojë ata që janë
jashtë kësaj fushe, që të paktën një muaj
të kujtohen të japin kontributin e tyre në

Janë 12 hapa që mund të marrim të
gjithë për të reduktuar impaktin tonë në
mjedis

Zgjidhjet dhe zgjedhjet më te mira
janë ato që praktikojmë rregullisht dhe
që kanë një synim dhe qëllim të
rëndësishëm. Në botë ka njerëz të uritur,
varfëri dhe ndryshimet klimatike i shohim
dhe i përjetojmë cdo ditë të vitit. Për fat
të mirë praktika të tilla si më lart mund të
ndihmojnë drejtpërdrejt në zgjidhjen e
problemeve të mjedisit. Le të ndihmojmë
të gjithë që ky vit të jetë më i
shendetshëm, më i lumtur, dhe më i
gjelbër për të gjithë!

MBJELLIM FJALE APO PYJE ?

përmirësimin e burimeve pyjore. Por sivjet
kjo nuk ndodhi. Mos ndoshta po mbjellim
vetëm fjalë e jo fidanë ?

Lexo fq. 2

2012 - 12 HAPA PER MJEDISIN !

PESHKIMI DHE LUMENJTE TANE
Nga Tom Miraku

Peshkimi në lumenj është nje veprtimtari e njohur
dhe e hershme. Me forcimin e ndermarjeve të krijuara
në vitet 1946-50 dhe shtimin e përhapjen e përvojes së
fituar u bë e mundur të rritet sasia e peshkuar në lumej
dhe grykëderdhjet e tyre. Sasia prej rreth 1100 kv që
peshkohej çdo vit kishte sigurisht rëndësi ekonomike
për zona të veçanta, sidomos ato malore, si dhe luante
rol të rendësishëm edhe për punesimin e njerëzve në
këto zona. Krahas kësaj, rëndësi më të madhe kishte
ruajtja e rezervave të peshkut, zbatimi i ligjit të

peshkimit, mbrojtja e vendeve të riprodhimit
dhe strehimit të të vegjëlve të tyre.Lexo fq. 5

PROBLEMET E LIQENIT TE TIRANES MERRET NE
SHQYRTIM NE KOMISIONIN PARLAMENTAR

Lexo fq. 3

Nga Xhemal MATO
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merren me shfrytëzimin e
sipërfaqeve pyjore, pjesa më e
madhe e tyre, pa nivel të caktuar
teknologjik, pa kushte
profesionale, ekspertizën e
nevojshme për të kryer aktivitetet
në nivelin që duhet. Për një
sipërfaqe pyjore, siç është
Shqiperia, është shumë e tepërt për
të pasur një numër të tillë, që tregon
një raport jo të qëndrueshem dhe
të drejtperdrejtë, qofte të këtyre
kompanive, por dhe të individëve
me pyjet. Ka ardhur koha për një
reformë të thellë, nëse duam t’i
ruajmë pyjet dhe t’i shtojmë në
mënyrë racionale, duhet të gjejme
raportin e përgjegjësisë të
përdoruesve dhe atyre që shtojne
pyjet”.

   Dhe, gjithashtu, tha edhe se
në 2011, Viti Ndërkombëtar i
Pyjeve, janë janë ripyllëzuar e
rehabilituar një sipërfaqe që arrin
rreth 1000 ha. Sa janë

Nga Alisa Peçi
Në kuadër të shqyrtimit të

kërkesës për lejimin e importimit
të mbetjeve të metaleve jo ferroze,
aluminit, bakrit, bronxit, tunxhit
dhe zinkut Shoqëria “ ZODIAK”

zhvilloi një takim për të
mundësuar njohjen me proçesin,
teknologjinë e përdorur dhe
kapacitetin riciklues që ofron ajo.

 Drejtuesit e kompanisë, që
është anëtare e Byreau of
Internacional Recycling (BIR),
federata botërore e industrive
ricikluese, vunë në dukje se ka një
kapacitet vjetor të përpunimit me
rreth 12000 ton skrap, prej të cilave
rreth 5000 ton sigurohet nga tregu
i brendshëm. Po ashtu theksuan
se fabrika punon me teknologjitë
më të avancuara bashkëkohore
me kushte mjaft të mira dhe
ndikimi në mjedis apo ndotja
akustike janë të papërfillshme.
Normat e shkarkimit, të raportuara
nga kjo kompani janë brenda

 Kruja, midis të tjerash, nuk
harron dhe historinë e martesës së
Skënderbeut kur ne dasme mbolli
dhe ullinj. Që atherë u bë zakon që
çdo i ri kur martohej do të mbillte
fidanë ulliri.

 Në bazë të kësaj tradite, çdo vit,

në 18 dhjetor, në Krujë zhvillohet
“FESTA E ULLIRIT ” duke idhënë
një rëndësi të veçantë, sidomos për
edukimin e brezave të rinj. Me këtë
rast Shoqata Kulturore
“Skënderbeu”, Qendra Kulturore e
Fëmijve Krujë nën drejtimin e z.
Mehmet Llubani dhe Klubi Ekologjik
i rrethit organizuan edhe këtë vit

NDOTJE NGA PLUMBI NE
BERAT

 Në Uznovë, në ish- uzinën e
baterive ka një ndotje të lartë me
plumb. Nga analizat e kryera
rezulton se toka, uji dhe ajri jane
dy-tre herë më të ndotura me
plumb se normat e lejuara nga
Bashkimi Europian dhe OBSH.
Specialistët dëshmojnë se kjo ka
bërë që 2500 banoret e kësaj zone
të shfaqin në shumë raste

Banorët e komunës Qendër të
Librazhdit kanë zhvilluar ditët e
para të vitit një protestë kundër
hedhjes së mbetjeve në territorin
e tyre. Gjatë kësaj proteste ata kanë
bllokuar edhe mjetet që sjellin
mbeturinat në vendgrumbullim,
duke bllokuar për pak kohë edhe
rrugën. Ata janë shprehur tepër të
shqetësuar ndotjen që, sipas tyre,
ka sjellë dhe vdekjen e një personi.

 Banorët pohojnë se
vendgrumbullimi i plehrave

Në 31 tetor u zhvillua
konferenca “Politikat e Pylltarisë
shqiptare drejt standardeve
evropiane”  organizuar me
bashkëpunim midis Akademisë së
Shkencave të Shqipërisë  dhe
 Akademisë Mbretërore Suedeze
për bujqësinë dhe pyjet. Ministri
i Mjedisit, zoti Fatmir Mediu, duke
vlerësuar kontributet e këtyre dy
institucioneve shpalosi vizionin
e MMPAU në menaxhimin e
hapësirave pyjore. Ai theksoi se
aktualisht “Shqipëria po harton
një program kombëtar pyjesh
fokusuar në menaxhimin e
qëndrueshëm të tyre dhe
balancimin e funksioneve
ekonomike, ekologjike e sociale
për të kontribuar në mënyrë të

ndjeshme në zhvillimin e
qëndrueshëm të vendit “.

   Në këtë veprimtari,Ministri
deklaroi se : “Për fatin e keq në
Shqipëri janë mbi 240 firma, të cilat

MBJELLIM  FJALE  APO  PYJEINDUSTRIA E RICIKLIMIT
BAZOHET TE IMPORTI

standarteve mjedisore evropiane,
si për shkarkimet në ajër, ujë dhe
mbetje të ngurta.

 Me një herë mbas miratimit të
ligjit për importimin e mbetjeve në
Shqipëri janë pajisur me leje

mjedisore tre kompani riciklimi :
ZODIAC për riciklim metali,
ETNAPOLIMER për riciklimin e
plastikës dhe EVEREST për
përpunimin e mbetjeve PET
(shishet plastike). Ndërkohë
lëvizja ambientaliste e qytetare ka
kërkuar anullimin e ligjit për
importimin e mbetjeve dhe kërkesa
e saj për zhvillimin e një
referendumi është pranuar nga
KQZ.

 Në këtë takim morrën pjesë
zëvëndës Ministri i Mjedisit z. T.
Bino por pjesëmarrja nga shoqatat
mjedisore ishte e pakët dhe u
shprehën, jo vetëm kundër
importit të mbetjeve por reaguan
negativisht kësaj kompanie për
ndikimin në mjedis.

festimet.
 Në veprimtari merrnin qytetarë,

përfaqësues të pushtetit vendor,
mësues e nxënës si dhe të ftuar nga
Tirana dhe Durrësi. U dha edhe një
koncert i bukur këngë, valle, recitime
etj që u prit me duartrokitje nga të

pranishmit. Një gjë e bukur dhe e
veçantë ishte dhe koncerti i Grupit
karakteristik të të mirënjohurve Pleq
të Krujës.

 Veprimtaria është mbështetut
nga Firma Shpk “SANTARA” me
President z. Asllan Sula i cili ka
mbështetur vazhdimisht evenimente
të tilla dhe ne fushen e mjedisit.

FESTA E ULLIRIT – NJE
TRADITE E BUKUR E

KRUJES
Sulejman BLUSHI, Muharrem
GOCI, Klubi Ekologjik Krujë

HOT-SPOTE QE VAZHDOJNE TE NDOTIN
probleme mendore, shenja
alergjie, marrje mendsh, këputje
trupore etj. Mjekja M. Buhuri,
specialiste e mjedisit në bashkinë
e Beratit shprehet e shqetësuar
sepse “ “ Eshtë një nga territoret
e ndotura, e futur tashmë në listën
e hot-spoteve që ka qyteti dhe në
listen e hot-spoteve të vendit”.

 Kjo uzine ka funksionuar si
shtetërore për rreth 17 vjet. Por

PROTESTE NE LIBRAZHD PER
VENDGRUMBULLIMIN E MBETJEVE

urbane, aq më keq derdhjet e
mbetjeve spitalore dhe pulat e
ngordhura të hedhura nga një
pularia aty pranë, janë bërë shkak
për ndotjen e helmimin e mjedisit
që kanë sjellë shqetësime serioze
tek disa banorë të shtruar edhe në
spital “.

 Autoritetet e Librazhdit kanë
thënë se vendi është miratuar dhe
pritet leja mjedisore. Por Kryetari i
komunës z. E. Shkurti, që ka
mbështetur protestën, flet

ndryshe: “Leja për hedhjen e
plehrave është dhënë në një
mjedis tjetër, më larg, por
vazhdojnë të hidhen këtu. Ne jemi
të pafuqishëm ta frenojmë këtë
dukuri me pasoja”.

 Për banorët e komunës Qendër
kjo është protesta e parë që kërkon
largimin e mbeturinave. Ata
lajmërojnë se së shpejti do
vendosin blloqe betoni në rrugë
për të penguar mjetet e rënda të
shkarkohen aty.

“rehabilituar” e sa janë mbjelljet
e reja është për tu parë. Sepse
dhjetori, i quajtur tradicionalisht
si Muaji i Pyjeve kaloi pothuaj pa
zhurmë. Jemi mësuar që , herë
vetëm e herë shoqëruar nga
ambasadorë, shtetarët tanë të
mbjellin çdo dhjetor fidanë.

   Fushata “Dhjetori Muaji i
Pyjeve” nuk është për të motivuar
Shërbimin Pyjor apo  Ministrinë e
Mjedisit, detyrë e të cilëve është
kujdesja gjatë gjithë vitit për mirë
menaxhimin e burimeve pyjore.
Qëllimi i fushatës është të
sensibilizojë ata që janë jashtë
kësaj fushe, që të paktën një (apo
disa muaj në vit) të kujtohen që
duhet të japin kontributin e tyre
në përmirësimin e burimeve pyjore

të cilët të gjithë e pranojmë që janë
mushkëritë e gjelbra të planetit
tonë. Por sivjet kjo nuk ndodhi.
Mos ndoshta po mbjellim vetëm
fjalë e jo fidanë ?

edhe pas vitit 1997 në të uzine ka
filluar e vazhdon shkrirja dhe
riciklimi i baterive nga biznesi
privat, duke ndotur qytetin në një
rreze 500 -700 metra dhe me siguri
që ky biznes është paisur dhe me
leje mjedisore. Por si hot-spot që
është, në se nuk merrt me këtë
problem shteti, kush duhet të
merret me të kur rregullat e normat
janë të qarta ?
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 Rritja e numrit të popullsisë në
Tiranë dhe reduktimi i sipërfaqeve
të gjelbra parashtron si mundësi
përmirësimi kujdesin ndaj rrezikut
të degradimit të parkut të madh të
Tiranës dhe rehabilitimin e tij.
Aktualisht ky park nuk gëzon
ndonjë lloj statusi të veçantë dhe
si pasojë përballet me probleme të
mëdha sidomos për sa i përket
Liqenit Artificial që është dhe
zemra e këtij parku.

 Problemet e shumta të

konstatuara prej kohësh janë
marrë në konsideratë edhe në
projektin “Problemet e Degradimit
Mjedisor të Liqenit Artificial të
Tiranës dhe Zbatimin e Masave
Mbrojtëse dhe Rehabilituese ndaj

tij” zbatuar nga grupimi
“Ekolëvizja. Për këtë, me kërkesën
e Grupimit u zhvillua një takim me
Grupin Parlamentar të Kuvendit të
Shqipërisë që mbulon dhe
mjedisin. Takimin e drejtoi z. Jemin
Gjana, Kryetar i Komisionit
Parlamentar për Veprimtaritë
Prodhuese, i cili në fjalën e tij të
hapjes falenderoi shoqatat
ambientaliste për rëndësinë që i
kanë dhënë problemeve mjedisore
e, veçanërisht atyre të Liqenit e
Parkut të Tiranës. Në fjalën e tij ai
theksoi se ky debat, për vetë
rëndësinë e tij, zhvillohej edhe me
pjesëmarrjen e tre institucioneve,
Ministrisë së Mjedisit, asaj të
Punëve Publike dhe Transportit
dhe Bashkisë së Tiranës.

 Në takim, përveç deputetëve,
anëtarë të Komisionit parlamentar,
merrnin pjesë nënkryetari i
Bashkisë së Tiranës,
administratore e Parkut e Liqenit,
z. Edmond Panariti, përfaqësues të
Grupimit Ekolëvizja, znj Valbona
Mazreku, presidente e Grupimit
dhe drejtori ekzekutiv z. Xhemal
Mato, znj. Entela Pinguli nga
Shoqata e Biologëve të
Shqipërisë, z. Lirim Selfo, z. Romeo
Hanxhari, z. Sherif Lushaj, z. Sazan
Guri etj. . .

 Z. Xhemal Mato parashtroi

mjaftë bashkëpunues deklaroi në
public : “Shumë shpejt Parku do
të marrë statusin mbrojtës”. Pastaj
u organizua një Konferencë e
hapur me publikun në mjediset e
parkut me pjesmarrës të shoqata
mjedisore dhe qytetarë të Tiranës.

Drejtuesit e parkut informuan
pjesmarrësit se parku ka nevojë,
jo vetëm për status mbrojtës, por
patjetër për një plan e veprime
menaxhuese. Përsëri u zhvillua një
takim në Bashkinë e Tiranës me
pjesëmarres dhe nga komuna e
Farkës, Universitetet, Qarku i
Tiranës, shoqatat mjedisore dhe
përsëri unitet i të gjithëve për të
vepruar sa më shpejtë.
 Po ditët kalonin dhe liqeni i Parkut
po thahej nga thatësira e
tejzgjatur e vjeshtes 2011. Së fundi
takim me Komisionin Parlamentar
që trajton edhe mjedisin. Me
pjesëmarrës nga Ministria e
Mjedisit, deputetë, Bashkia,
Komuna shoqatat dhe mediat.
Këtu kryetari i Komisionit zbuloi
të vërtetën përse Parku i madh nuk
e ka marrë një emër ligjor që kur
është krijuar dhe veçanërisht pas
viteve 90-të kur atij ju vërsulën për
ta copëtuar: “Sepse s’ju ka
interesuar ky status “ –tha ai. U
diskutua përsëri biografia e
parkut, të mirat dhe hallet e tij,
përsëri u zotuan të gjithë
pjesmarrësit për të, por ja qëpërsëri

Bashkia nuk e futi këtë çështje në
mbledhjen e parë të saj, si kishte
premtuar. “Duhet të bëjmë të
gjitha degjesat me publikun sipas
ligjit” - tha z. Panariti- “ dhe këtu
falenderojmë Ekolevizjen që po na
ndihmon në reealizimin e tyre. ”
Po përse për ndërtimin e lagjes në
breg të liqenit jugor nuk u bënë
dëgjesa publike?. . .
 Në strategjinë tonë për mbrojtjen
e Parkut dhe nxitjen e
vendimarrësve ne kemi aksione të
tjera dhe këtë radhë ne jemi
optimistë.

PROBLEMET E LIQENIT TE TIRANES MERRET NE
SHQYRTIM NE KOMISIONIN PARLAMENTAR

problematikat e evidentuara në
Parkun e Madh të Tiranës i cili sa
vete e po zvogëlohet për shkak të
ndërtimeve pa kriter në këtë zonë.
Më tej z. Mato vuri në dukje se
mungesa e statusit ligjor luan një
rol esencial në degradimin e këtij
parku ka krijuar një sërë problemesh
për sa i përket florës dhe faunës në
Liqenin Artificial të Tiranës dhe se
mungesa e një plani për
menaxhimin e qëndrueshëm ka
reduktuar hapësirat e gjelbëra. Ai u

shpreh se synimi i grupeve
ambientaliste për zgjidhjen e këtyre
problemeve dhe përmirësimin e
gjendjes do të ishte krijimi i një
Parku Rajonal ku të përfshiheshin
edhe kodrat që ndodhen në jug të

qytetit, të cilat kërcënohen. Ato janë
nën dy pronësi të Bashkisë së
Tiranës dhe të Komunës së Farkës
dhe përfshirja e kodrave në Parkun
e Madh dhe krijimi i një Parku
Rajonal do të lejonte rehabilitimin e
kësaj zone.

 Znj. E. Pinguli, nga Shoqata e
Biologëve tha se shtoi se plani i
menaxhimit të Parkut duhet të bëhet
me një investim nga qeveria pasi
tashmë kjo zonë është përballuar
me një sërë problematikash të cilat
kërkojnë dhënien e statusit si hapin
e parë për nisjen e rehabilitimit por
njëkohësisht edhe përpilimin e një
plani të plotë për menaxhimin. Këto

janë bërë emergjente, si plani i
menaxhimit dhe ai i investimit. Ka
ardhur koha, shtoi ajo, për nevojën
emergjente të një plani investimi.

Z. Sazan Guri propozoi që Parkut
duhet tii jepet Statusi i kategorisë
së Dytë pasi vetëm ky status nuk
lejon as edhe një ndërtim në këto
zona.

 Nënkryetari i bashkisë së
Tiranës, z. Edmond Panarit u
shpreh se mbrojtja dhe rehabilitimi
i Parkut është një problem i cili do
një angazhim shumëdimensional

duke parashikuar ndalimin e
degradimit, masa emergjente për
pastrimin e liqenit nga ndotjet
kimike në mënyrë që mos të
përsëritet më i njëjti problem që u
shfaq dhe dy vjet më pare, kur liqeni
u shndërrua në kokteil bojrash. Po
ashtu kërkohet edhe parandalimi i
abuzimeve me florën dhe faunën si
dhe dhënien e statusit maksimal
ligjor “Park Rajonal Kombëtar”, i cili
është dhe statusi që përkon më
shumë me karaktersistikat e zonës
në fjalë. Z. Panarit premtoi se ky
projekt në janar do të kalojë në
Këshillin Bashkiak e më vonë në
Këshillin e Qarkut pasi pa ndaluar
degradimin nuk ka kuptim nisja e
rehabilitimit dhe së pari duhet të
asgjësohen burimet potencile të
ndotjes. Sipas tij Liqeni ka vetëm
“Statusin e një Zone me Rëndësie
të veçantë” që parashikon
monitorimin e Parkut nga një roje,
gjë që në fakt nuk zbatohet.

 Deputeti i Blendi Klosi, për
gjendjen aktuale të krijuar në liqen,
bëri fajtore qeverinë pasi nuk ka
parashtruar as edhe një plan
buxhetor për këto mjedise të
rëndësishme për qytetin e qytetarët
e Tiranës, gjë që bën të pamundur
rehabilitimin e tij. Deputeti theksoi
se, pavarësisht nga zhvillimi i
debateve, në Liqenin Artificial
vazhdon të përkeqësohet gjendja.
Këtë gjë e vërtetoi me faktin se po
ato ditë ka filluar ngritja e një
ndërtese pa leje në këto territore,
ndërkohë që mungon reagimi i

bashkisë për parandalimin e këtij
ndërtimi, pavarësisht faktit se
Liqeni përbën aktualisht mjedisin
më të madh, më të rëndësishëm, dhe
të vetmin të mbetur për shplodhje,
aktivitetin fizik dhe kulturor për
banorët e Tiranës.

( Vijon ne faqen 6 )

SA VESHTIRE E KANE
VENDIMMARRESIT TE MBROJNE

PARKUN E LIQENIT
Nën hundën e Qeverive dhe para
syve të Ministrisë së Mjedisit,
Bashkisë së Tiranës dhe tërë
shoqatave kryesore dhe
qytetarëve të Tiranës, Parku i
madh i Liqenit vazhdon të
degradojë deri në tjetërsimin e vet.

Vitin e fundit këtë na e tregoi dhe
ngordhja massive e peshqeve në
liqen. Por ka me dhjetra dukuri të
tjera që tregojnë së kjo hapësire e
gjelbër, e vetmja që i ka ngelur
Tiranës për tu çlodhur në ajër të
pastër, mund të kthehet një ditë
në një lagje betoni të Tiranës si
shumë hapësira të tjera të gjelbëra
brënda tij. Ndonësë emrin e ka të
madh, “Parku i madh i Liqenit” por
s’ka asnjë ligj që ta mbrojë. Ai
s’është i regjistruar as si “park
publik” as si “zonë e mbrojtur”.
Pra ligjërisht ai është i zbuluar, pa
status. Ndërkohë që banorët në
pjesën juglindore të parkut kanë
marrë letrat “si pronarë “ të një
pjese te teritorit të parkut bile dhe
të tokave që kanë dalë nga nën
uji, kështu që me ligj tashmë ata
mund të ndërtojnë cfarë të duan.
 Qendra e grupimit Ekolevizja që
para 3 vjetësh (2009 ) ka realizuar
disa takime me vendimarres dhe
politikbërës, nga Ministria e
Mjedisit, Bashkia e Tiranës, Qarku
dhe Komuna e Farkës, për t’i nxitur
t’i vendosnin për Parkun e Liqenit
një status mbrojtës. Të gjithë e

pranuan gjëndjen absurde, të
gjithe u zotuan që shumë shpejt
do të dilte një ligj dhe një VKM
për ta trajtuar Parkun ligjërisht,
por kaluan 3 vjet dhë fjalët ngelën
në letrat e 2009.
 Nën mbështetjen e Shoqatës së
Biologëve, në kuadrin e një
projekti te KE-se ( Telefoni i
gjelber) Ekolëvizja ka rifilluar
fushatën për mbrojtjen dhe
menaxhimin mjedisor të Parkut të
Liqenit. Këtë radhë u bë një
strategji fushate dhe lobimi më e
fortë: Takim më drejtuesit e rinj të
Bashkise së Tiranës. Z. Panariti,

Në Komisionin Parlamentar për Veprimtaritë Prodhuese për
parkun e liqenin e Tiranës

Atje ku dikur ishte liqen dhe kishte ujë

GJANA  : Për të shpëtuar parkun nga degradimi i plote
punët duhen bërë sa më shpejt e sa më urgjente. Në
qoftë se ligji , gjykoni se ka nevojë për tu amenduar ,

duhen përcaktuar e klasifikuar dhe procedura të tjera, le
të bëjmë amendimet e duhura .

PANARITI  : Mbrojtja dhe rehabilitimi i Parkut është një
problem i cili do një angazhim shumëdimensional duke

parashikuar ndalimin e degradimit , masa emergjente për
pastrimin e liqenit nga ndotjet kimike , parandalimi i
abuzimeve me florën dhe faunën si dhe dhënien e
statusit maksimal ligjor “Park Rajonal Kombëtar”.

Nga takimet dyvjeçare per problemet e Liqenit e Parkut të Tiranës
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Në vitin 2010 Ministria e
Mjedisit kërkoi pezullimin e lejeve
të shfrytëzimit të shtretërve të
lumenjve për inerte. Kreu i këtij
dikasteri z. Fatmir Mediu deklaroi
në Komisionin Parlamentar të
Veprimtarive Prodhuese se situata
ishte alarmante dhe se shtretërit e
lumenjve ishin shfrytëzuar pa kriter
nga firmat private duke rrezikuar
përmbytje dhe eroZion. Ministri u

shpreh : “Mendimi im dhe
Ministrisë së Mjedisit është që ne
duhet të arrijmë në frenimin e
shfrytëzimit të lumenjve, sidomos

në gjendjen që jemi sot sepse kemi
vajtur në tabanet e tyre duke krijuar
probleme shumë të mëdha në ujrat
nëntokësore me shpejtësinë e ujit,
të cilat shkaktojnë përmbytje. Duhet
patjetër të pezullojmë dhënien e
lejeve, të bëjmë një studim për të
bërë reduktimin dhe pastaj të
shikojmë dhe një studim më të
avancuar për të bërë dhe investime
më të qënësishme në shtretërit e
lumenjve për ti kthyer ata në
kanionet e tyre natyrale apo për të
krijuar kanione artificiale që do të
bëjnë të mundur shfrytëzimin më me
kriter pa krijuar probleme”.

 Por iku 2010 dhe viti 2011 filloi
me përmbytje në Shkodër e në
Lezhë, pasojat e të cilave, i pamë të
gjithë. Ca nga natyra e ndofta më
tepër nga dora njerëzore, Drini e
Buna u “ hakmorën” për për at çfarë
u kemi bërë. Po le të vazhdojmë më
tej me një kronikë të shkurtër, por

PAK NGA KRONIKA TEPER E HIDHUR PER LUMENJTE E VENDIT TONE NE 2011
tepër të hidhur, të gjendjes së
lumenjve në vendin tonë dhe si jemi
sjellë me ta.

 KIRI
 Në prill, banorët e lagjeve

përreth “Varrezave të dëshmorëve”
në Shkodër ankoheshin se vazhdon
pandërprerë hedhje e mbeturinave
në breg të lumit Kir kur dihet se ai
lumë kalon në dy lagje. Premtimi për
t’i depozituar mbeturinat e

Shkodrës në landfillin e Bushatit
vazhdon të mbetet i tillë, pra vetëm
premtim. Problem tepër shqetesues
është bërë dhe ngushtimi i

përditshem i shtratit të këtij lumi që
krijohet nga hedhja e mbeturinave.

 ZALL HERR
 Po ato ditë shfrytëzimi i lumit

në Zall-Herr vazhdonte nga mbi 10
subjekte që nxirrnin inerte edhe pse
disa prej tyre nuk kishin rinovuar
lejet mjedisore për vitin 2011 por
vijonin t’i shfrytezojnë pa të drejtë
shtetërit e lumenjve në Zall-Herr e
në Lumin e Tiranës sepse asnjë

institucion nuk u pezullon ushtrimin
e veprimtarisë.

 DEVOLLI
 Në muajin maj doli mbi “ ujë”

problemi i lumit Devoll dhe përroit
të Papërr-Sallakut. Jo vetëm aty, por
shfrytëzimi i inerteve në basenet

ujore të Qarkut të Elbasanit është
kthyer në një problem tepër serioz
edhe për jetën e banorëve që
ndodhen pranë tyre, të cilët
rrezikohen që të preken nga
përmbytjet. Në mënyrë të
pandërprerë firmat vazhdojnin të
merrnin materiale inerte. Sipas
drejtorit të baseneve, Sh. Kuka, i
cili, i informuar nga media ?! bëri
një verifikim doli se kishte shkelje
në Komunën Papërr. I pyetur nëse
Drejtoria e Baseneve ishte në dijeni
për shfrytëzimin e inerteve mbi
lumin Devoll, Kuka u përgjigj por
shtonte se duhej bashkëpunim mes
instancave sepse një drejtori e
vetme nuk ka mundësi që të
kontrollojë të gjitha pasuritë ujore
të qarkut. Vetëm në Elbasan
operojnë 34 firma të shfrytëzimit të
inerteve ndrësa një pjesë e tyre
punojnë kontrabandë.

SHKUMBINI EDHE
POLIGON USHTARAK

 Me lumin Shkumbin është bërë
vërtet një masakër natyrore. Buzë
tij, pothuajse në të gjithë gjatësinë
gjenden mbetje urbane, të cilat
shkaktojnë një ndotje të madhe të
ujit. Shkumbini mblodhi dhe këtë
vit, pavarësisht edhe shqetësimit
të kryeministrit Berisha, mbetjet
urbane dhe ujërat e zeza të bashkive
së Përrenjasit, Librazhdit, Elbasanit,
Rrogozhinës dhe të shumë
komunave përreth duke u derdhur
në plazhin e Divjakës ku, në
grykëderdhjen e lumit vërehen
mijëra ton mbetje urbane. Ndotja
bëri që inspektorët e higjienës të
ndalonin qytetarët për tu larë në të.
Tre faktorë, ujërat e zeza, mbetjet
urbane dhe mbetjet e skrapit janë
bërë prej kohësh një rrezik për
zhdukjen e faunës dhe florës së këtij
lumi. Por për Erzenin “u kujdes “ në
tetor dhe Ministria e Mbrojtjes që
digjte municione në shtratin e tij.

Digjej baruti për demontim, me apo
pa leje mjedisore, dhe askush nuk
kishte menduar për pasojat në
florën e faunën e as për ndotjen
kancerogjene që i bëhej lumit nga
mbetjet e djegjeve. Kjo ndodhte
kur ligji e ka të qartë që demontimi i
municioneve luftarake bëhet vetëm
në poligone ushtarake, nën masa
tepër të rrepta e duke përmbushur
disa standarde si për shembëll larg
digave apo burimeve ujore.

 DRINO – LUME APO
MOÇAL

 Në qershor lumi i Drinos ishte
kthyer në një moçal dhe ku
mbizotëronin gjithfarë mbetjesh të
të gjitha llojeve. Ky lumë, që ushqen
dhe Vjosën, vazhdon të ndotet çdo
ditce e me teper dhe specialistet dhe
studiuesit e konsiderojne atë si një
rrezik për shendetin e banorëve.

 Një studim mjedisor i kohëve të
fundit nga Fakulteti i Shkencave
Natyrore në universitetin “Eqrem
Çabej” të Gjirokastrës ka treguar se
shkalla e ndotjes së lumit është në
nivelin maksimal dhe vetë lumi
është kthyer në një vatër të

rrezikshme infeksioni. kjo vjen nga
mbetjet që hidhen në lumë, sidomos
në kohën e verës kur edhe prurjet e
ujit pakësohen. Dhe kjo po ndodh
prej gati dy dekadash e në ujerat e
lumit Drino depozitohen
gjithfarëlloj mbetjesh, duke filluar
nga kimikatet, ato urbane, inertet
dhe për një periudhë të gjatë në të
hidheshin edhe të gjitha mbetjet
spitalore.

 Pavarësisht alramit të dhënë
nga ambientalistët e banorët për
katastrofën ekologjike, asnje
nderhyrje konkrete nuk është kryer
për pastrimin apo marrjen e masave
për të shmangur depozitimin e
mëtejshëm të mbetjeve sepse me
shirat ndonjëherë lumi duket sikur
është prej plastike.

 ERZENIT I “NXIRRET
TABANI “

Në korrik, nga mediat u
denoncua një masakër tjetër që po
ndodhte me lumin e Erzenit.
Dhjetëra kamionë vazhdojnin
përditë të merrnin zhavorr pa
ndërprerje për llogari të një firme

ndertimi që punonte për projektin
e Unazës së Rë të kryeqytetit dhe
autostradën Tiranë-Elbasan. E
gjithë zona e lumit pranë Urës së
Peshkatarit, që dy-tre vjet më parë
ju “ nxorr dhe tabani “, ishte kthyer
në një kantier gjigant ku fadromat
ngarkonin kamionët me një ritëm
impresionues. Shtrati aty ka mbetur
pothuajse i shkatërruar e i ndarë në
rrjedha të shumta. Shteti heshti gati
tre muaj për këtë problem deri sa
nga MMPAU u mor vesh se një
pjesë e firmave, të cilat janë
kontraktuar për ndërtimin e Unazes
së Madhe kishin leje provizore
mjedisore për shfrytëzimin e lumit
Erzen, leje, që do të perfundonte
me procesin e mbushjes së gjithë
segmentit të Unazes së Madhe “ si
vepër publike me rëndesi të madhe
kombetarë”.

Dhe çuditërisht, pas masakrës,
firmat e inerteve do të merrnin
përsipër rehabilitimin e dëmeve në
lumë. Se çfarë është ky rehabilitim
e dina ata por deri tani asgjë nuk ka
ndryshuar. Po në Erzen, banorët e
Grumblleshit po mbeten pa urë si
pasojë e gërmimeve pa ndërprerje
në shtratin e lumit sepse këmbët e

saj janë zhvendosur dhe pusi i ujit
ka dalë jashtë funksionit. Aty, sa
herë ka reshje, toka në kufi të lumit
pëson shembje dhe ju është afruar
banesave.

 LUMENJE E SHKODRES PA
ZOT

 Në vjeshtë, ndërkohë që
qeveritarët flisnin për masat
antipërmbytje e për marrëveshjen
me Malin e Zi për lumin e Bunës,
lumenjtë që rrethojnë Shkodrën
vazhdonin të shfrytëzoheshin
paprerë nga individë e firma që
marrin inerte, pavarësisht nga
vendimet e shtetit, duke prishur
kështu ekuilibrat natyrorë të
shtretërve të lumenjve. Fadromat e
ekskavatorët thellojnë e gërryejnë
shtratin e Drinit e Kirit dhe kjo dukej

si një situatë e zakonshme megjithë
që një subjekti i ishte vënë një gjobë
prej 50 mijë lekësh. Siç duket gjobat,
kur mendon përfitimin e privatëve,
nuk bëjnë punë dhe shteti i kthehet
“ sehirit “. Kjo po vazhdon prej
vitesh. E në të njëjtën kohë, në këto
dy lumenj, shteti ka investuar në

argjinatura me qëllim mbrojtjen e
Shkodrës nga përmbytjet.

 Mund të flasim gjatë për këtë
kronikë të zezë të lumenjve. Që nga
Mati që shfrytëzohej edhe ditët e
fundit të viti, tek Lana që kalon
pranë selisë së qeverisë e mbushur
me plastikë e ujra të zeza, tek Ishmi
e pothuaj të gjithë lumenjtë “të
plastifikuar “, Semani e Gjanica që
“shkëlqejnë” nga mbetjet e
hidrokarbureve, tek Vjosa që qe ka
nuk sillte kurrë përmbytje e tashti e
bën, tek barbaria e shfrytëaimit të
inerteve e kështu me radhë.

 Kjo është e vërteta e lumenjve
tanë. E kemi para syve, ne dhe
shtetarët. Ne kemi ngritur e duhet
të ngremë zërin përsëri. Dhe shteti
e shtetarët që duhet të dëgjojnë
kambanat e alarmit që po bien prej
vitesh, duhet edhe ta mendojnë
dëmin që kemi bërë e që vazhdojmë
ta bëjmë me këtë pasuri që do
kujdes e vëmendje, plane e sigurisht
edhe para, por në radhë të parë
kuptim të drejtë të problemit e
vendosmëri për zbatim të ligjeve që
shpesh mbeten në letër. Le ta
shohin pak më larg se horizonti i
një mandati qeverisës.

Lumi i Bunës në shtratin që ka zgjedhur çdo dimër

Lumi i Matit në ditët e fundit të dhjetorit

 Ministri Mediu “Mendimi im dhe Ministrisë së Mjedisit
është që ne duhet të arrijmë në frenimin e shfrytëzimit

të lumenjve, sidomos në gjendjen që jemi sot sepse
kemi vajtur në tabanet e tyre duke krijuar probleme

shumë të mëdha”.

Tre faktorë, ujërat e zeza, mbetjet urbane dhe mbetjet
e skrapit janë bërë prej kohësh një rrezik për zhdukjen

e faunës dhe florës së Shkumbinit.

Lumi i Drinos eshte kthyer në një moçal, mbizotërojne
mbetjet. Ndersa specialistet dhe studiuesit e
konsiderojne atë si një rrezik për shendetin e

banorëve.
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Erzenit, ata që shfryëzonin do të “
rehabilitonin “ në fund edhe lumin,
sic duket duke zëvëndësuar rërën
e zhavorrin qindra e mijra vjeçar
!.

 Në 1 Nëntor 2011, me vendim
të Këshillit të Kombëtar të

Ujërave, shtrati i lumenjve nuk
duhet të shfrytëzohej nga firmat
e inerteve nga kjo datë deri në
fund të muajit qershor. Por
shfrytëzimi i pamëshirshëm i
shtretërve të lumenjve vazhdon
për shëmbëll në lumin e Matit,
pranë urës së Zogut edhe në këto
ditë të fundit. Këtë fakt e
dëshmojnë edhe fotot e fundit të
dhjetorit.

Por shkatërrimin e
biodiversitetit dhe pasurive
peshkore të lumenjve po e

shkakton tani furia për të ndërtuar
sa më shumë HEC-e mbi ta, pa
patur një vlerësim mjedisor
strategjik për tërë lumin.

Dhjetra të tillë të ndërtuar mbi
një lumë do të ndryshojnë
tërësisht biodiversitetin e do të
sjellin humbje të pazëvëndë-
sueshme në florën e faunën e tyre.
Me këtë shfrytëzim është e sigurt
që shume shpejt lumenjtë tanë jo
vetëm që nuk do të kenë më peshk
për banorët përreth por dhe
rrjedhja ujore do të reduktohet
deri në tharje. Sipas
institucioneve shkencore, baseni
i një HEC-i avullon rreth 10% të
ujit të lumit. Po 30 HEC-e mbi nje
lumë sa ujë do të thajnë? Cilat do
të jenë pasojat për bujqësinë dhë
vijen bregdetare ? Për këto nuk
ka përgjigje derisa tahmaja për
ndërtimin e sa më shumë HEC-eve
është kthyer si ëmënduria e futjes
së parave në firmat piramidale të
’97.

 Për këto probleme, grupimi
Ekolëvizja, ka organizuar krijimin
e një grupi ad hoc me ekspertët
më të mirë të fushës, për të
monitoruar këtë lloj “zhvillimi”
dhe për të ndikuar ne
politikberesit dhe vendimarresit
per te ndjekur një strategji e
politikë të përgjegjëshme si dhe
nje zhvillim te qendrueshem në
sistemin e lumenjve të vendit tonë.

Eshtë zhvilluar dhe takimi i parë
i këtij grupi ku pjesëmarrësit sollen
argumenta dhe fakte për pasojat

Nga Tom Miraku

 NJE HISTORIK I
SHKURTER I PESHKIMIT NE

LUMENJ
 Peshkimi në lumenj është nje

veprtimtari e njohur dhe e hershme
e cila filloi të organizohej ne grupe e
skuadra të veçanta që në vitet 1946-
1950. Krijimi i kooperativave të para
të peshkimit, të cilat më vonë u
shnderruan në ndermarjë, i dhanë
një shtysë të re veprimtarisë së
peshkimit, sidomos në lumenjte
kryesorë si Buna, Drini, Mati, Drini
i Lezhës, Shkumbini, Erzeni, Semani,

Vjosa, Drinosi etj. Me forcimin e
ndermarjeve të krijuara dhe shtimin
e përhapjen e përvojes së fituar u
bë e mundur të rritet sasia e
peshkuar në lumej dhe
grykëderdhjet e tyre.

 Në zona të veçanta larg

ndërmarjeve të fuqishme si ato të
Shkodrës, Lezhës, , Durresit, Vlorës,
Sarandës etj. . peshkimi në lumenj

PESHKIMI DHE LUMENJTE TANE

që do të sjellë për ekosistemet
ujore dhe rajonale përreth këtyre
lumenjve zhvillimet e pastudjuara

dhe te pakontrolluara.
Gjithashtu u sollën dhe analiza

për pasojat ekonomike që po sjell
shkaterrimi i ekosistemeve ujore

të Shqipërisë për tërë rajonet
përreth tyre.

LUMENJTE TANE PO NA I MERR “LUMI”
 Më 21 qershor 2006 me urdhër

të z. Berisha, u ngrit një grup pune
për ndalimin e marrjes se inerteve
në lumenj i cili vendosi ndërprerjen
e menjëhershme dhe në një kohë
të pacaktuar të shfrytëzimit të
inerteve në shtretërit e lumenjve

Ishëm dhe Erzen si dhe në disa
pjesë të lumit Drin, Shkumbin dhe
Vjosë. Kjo nuk u zbatua dhe
lumenjtë e shfrytëzuan përsëri
brenda e jashtë kufijve kohorë të
vendosur. Në mars 2009 Qeveria
ndërmori nismën në përditësimin e
regjistrit të burimeve ujore e filloi
një process për krijimin e një sistemi
monitorimi për Matin, Erzenin dhe
disa basene të tjera kryesore të
vendit. Por gjendja nuk ndryshoi
dhe në 2011 lumenjtë vazhdojnë të
shfrytëzohen pa kriter. Në rastin e

 Grupi do të vazhdojë ta
monitorojë këtë problem si dhe të
grumbullojë informacione dhe të

dhena të cilat do të permblidhen
në një studim të plotë të gjendjes
shoqëruar dhe me sugjerimet e një
zhvillimi të qëndrueshëm që do t’i

paraqitet institucioneve vendim-
marrese përkatëse.

ju besua kooperativave bujqësore
si grupe peshkimi të cilat

furnizoheshin me mjete e u jepej
ndimë teknike nga ndërmarjet e
përmendura me lart.

 Llojet kryesore qe
peshkoheshin deri ne vitet 90 ishin
kryesisht skobuzi, mrena , mlyshi
(kleni), trofta. Krahas këtyre llojeve
peshkoheshin në sasira më pak të
rëndësishme edhe cironka, skorti
me vizë, mrena e egër, mustakori,
skorti i zi e i bardhë, e troftat e malit.
Kjo e fundit në disa lumenj malorë
zë peshen kryesore.

 Lloje të tjera si kubla, qefulli i
verës dhe qefulli i vjeshtës, të
vegjëlit e ngjales që ziheshin jo
vetëm ne lumenj por edhe në
grykëderdhjet e tyre. Sasia prej rreth
1100 kv që peshkohej çdo vit kishte
sigurisht rëndësi ekonomike për

zona të veçanta, sidomos ato
malore, si dhe luante rol të
rendësishëm edhe për punesimin e
njerëzve në këto zona. Krahas
kësaj, rëndësi më të madhe kishte
ruajtja e rezervave të peshkut,
zbatimi i ligjit të peshkimit, mbrojtja
e vendeve të riprodhimit dhe
strehimit të të vegjëlve të tyre.

 Grupet e peshkatareve, që në
të shumtën e rasteve e kishin
peshkimin veprimtarinë e tyre
kryesore ekonomike, ishin
shndërruar në mbrojtësit e parë të
ligjshmërise. Veprimtaria e tyre
zhvillohej mbi baza e kritere të
njohura teknike që garantonin një
zhvillim deri diku të qendrueshëm
të rezerveve peshkore e, për
rrjedhojë, edhe të peshkimit në
zonat që mbulonin. Ata
kujdeseshin veçanërisht që gjuetia
të zhvillohej pas riprodhimit të
peshqve dhe ruanin me rigorozitet
vende të caktuara që njiheshin, në
të cilat grumbulloheshin për strehim
të vegjëlit e peshqve për një
periudhë të caktuar kohore.

 Pak më lart evidentuam sasitë e
peshkut që ziheshin në
grykëderdhjet e lumenjve për të
theksuar një fakt që është shumë
më i rendesishem se prodhimi që
peshkohej në to. Eshtë fjala për të

vënë në dukje rolin e
pazëvendësueshëm që kanë ato si
baza kryesore të ushqimit e
strehimit të peshqve të
rëndësishëm detarë si qefulli,

levreku, kocat e ndryshme, ngjala
(e cila lumenjtë i ka si rrugë kalimi
peër te liqenet ) dhe disa lloje
molusqesh. Për mbrojtjen e tyre
përveç ligjit të peshkimit janë në
fuqi edhe konventa ndër-

kombetare. Ndalem të grykëderdhjet
sepse mbrojtja e tyre është e lidhur
ngushtë me mënyrën se si i mbrojmë
ne lumenjtë nga ndërhyrjet e
papërgjegjeshme që behen në to, si
për inertet, devijimet për qellime të

ndryshme ekonomike si
ndërtimi hidrocentraleve,
kanaleve kullues e vaditës,
ndërtimet në to ose në afersi
të shtratit të tyre etj.

 Trajtimi serioz i lumjve
mërr rëndësi të veçantë
lidhur me faktin se disa prej
tyre (Drini, Buna) shërbejnë
për furnizimin e liqeneve
kryesore të vendit tonë si
liqeni Shkodres dhe Ohrit
me peshk (riprodhues ose
të vegjël të peshkut -ngjala)
dhe kuptohet edhe me ujë e
lëndë ushqimore që ato

sjellin. Shumë serioze është gjendja
e furnizimit të liqenit të Ohrit me të
vegjël të ngjalës. Para ndërtimit të
digës (ura e Spatharit) kishte
furnizim normal. Pas ndërtimit të saj

të vegjlit zvarriteshin në skarpatet e
kësaj prite dhe kuintalë të tërë
bëheshin pre e fshatarëve që i
peshkonin me qëllim përdorimin e
tyre si ushqim për derrat e shpendët.

Vijon ne numrin e ardhshem

Lumi Sasia e 
peshkuar në 

lumenj 

Sasia e 
peshkuar në 

grykëderdhje 
Buna 120 kv 80 kv 

Drini Lezhës 40 kv 50 kv 
Drini Shkodrës 30 kv  

Drini Kukës 100 kv  

Erzeni  30 kv 
Shkumbini  30 kv 

Seman 40 kv 60 kv 
Vjosë 110 kv 160 kv 
Drinos 210 kv  

Mat  50 kv 
 Totali 650 Kv Totali 460 Kv 

Të dhënat për sasitë e peshkut të zëna
në lumenj para viteve 90- të

Sasia e peshkut para viteve 90-të ishte rreth 1100 kv
çdo vit. Sot mund të llogaritet me kilogramet e ndonjë

amatori të peshkimit që nuk ka hequr dorë nga
lumenjtë

• Janë të ndotur aq sa mund të quhen lumenj të ujrave
të zeza. Të gjithe qytetet i derdhin ujrat e zeza ne

lumenj.
•Jane kthyer në lumenj të mbeturinave urbane. Të gjitha
fshatrat dhe zonat urbane ndërqytetare i hedhin plehrat

nëpër përrenj dhe anash lumenjve
• Janë të shfrytëzuar për inertet deri në rrënim , diku me

leje të strukturave përkatëse e më tepër në mënyrë
ilegale por ditën me diell .

• Dhe tani mbi shtratet e këtyre lumenjve po vërsulen
“hordhite e HEC-eve” për tjua tharë shpirtin krejtësisht,
HEC-e të medhenj dhe të vegjël që në tërësi janë rreth
400. Vetëm në një lumë janë dhënë rreth 30 licenca për

to.

Shumë serioze është gjendja e furnizimit të liqenit të
Ohrit  me të vegjël të ngjalës. Para ndërtimit të digës

kishte furnizim normal e pas ndërtimit të saj ayre ju pre
rruga.

Veprimtaria e grupeve të peshkimit para viteve 90-të
tyre zhvillohej mbi baza e kritere të njohura teknike që

garantonin një zhvillim deri diku të qendrueshëm të
rezerveve peshkore.
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( Vijon nga faqja 3 )
 Gjatë debatit z. Shalsi, ish

nënkryetar i Bashkisë së Tiranës
theksoi se mbledhje me tematikë
të tillë janë mbajtur edhe në të
kaluarën, por është e nevojshme
të merren masa konkrete dhe jo të
mbeten në kuadrin e fjalëve. Sipas
tij dhënia e statusit është një
element i rëndësishëm, por jo i
mjaftueshëm për për të përmirësuar
situatën. Ai po ashtu shtoi se të
gjithë e kanë tendencën për
miratimin e një statusi të tillë, por

Parlamenti është institucioni i cili
duhet të miratojë dhënien e statusit

“Park Rajonal Kombëtar”. Ai
kritikoi Ministrinë e Mjedisit e cila
nuk ka bërë investimet e
nevojshme për të nisur
rehabilitimin e Liqenit si dhe nuk
ka qenë efikase në dhënien e
statusit të merituar pasi kjo bisedë
dhe ky debat është ezauruar edhe

dy vjet më parë.
Z. Shalsi tha se problem

esencial është edhe mosfuksionimi
i kanalit furnizues nga Liqeni i
Farkës, gjë që e lë liqenin në
mëshirën e shiut.

 Deputeti Shalsi shtoi edhe se
në radhë të parë problemi është
vetëm financiar dhe në zgjidhje
duhet të përfshihet edhe komuna
e Farkës por dhe pronarët aktualë
të cilët kanë ndërtesa në zonën e
Parkut të Madh të Tiranës. Vetëm

Pashë si i pushtuan qytetet e brishta monopolet,
si i sulmuan detet e oqeanet me platformat lundruese të  naftës,
si kthyen malet përmbys për të gjetur uraniumin,
ngritën mijëra oxhaqe, si furça që lyenin me blozë qiellin,
re të trasha villnin shiun acid,
tubacione gjigante mbushnin detin me vrerin e industrive.
Përse të flas tjetër?
Për brigjet e ndotura që s’i pastrojnë dot as tajfunet,
për dëborën e zezë që mbulon brënda një nate parqet me lodra të
fëmijëve?
Për smogun që të loton sytë dhe ti anullon shëtitjen me të dashurën?
Për lumenjtë e sëmurë, lebrozë, në reaminacion?
Për ata lumenj që shterrin dhe s’arrijnë dot të ushqejnë liqenet që
vdesin,
për ligatinat ku ngecin në një llum nafte rosat në fund të shtegtimit
dhe është e pamundur të fluturojnë,
për vdekjen dalëngadalë të tyre
dhe qiellin që u rrjedh si lotë nga sytë e ftohur?

Dallgët gulçojnë nga tonelatat e peshqve të ngordhur
që i nxjerrin në bregun e mbushur
me skeletet e qenieve të dikurshme detare.
Zogjtë bien coftë si gurë nga qielli.
Drurë lakuriq e të hirtë shfaqen në mes të avujve të squfurit,
dhe më tej pallate të nxirra si lugetër të dalin përpara.
Ja thithën palcën tokës. Aty ku ngrihej një mal,
tani të përpin një humnerë,
dhe humnerën e dikurëshme
e kishte mbushur një mal.
Dhe unë gërthas:
mos u lani nëpër liqenet që ju mashtrojnë
me bukurinë e tyre shterpe,
në se ju duhet ende lëkura për të jetuar.
Tabelë paralajmëruese po ve poezinë time:
“Ujë i ndotur kimikisht!”
Më tej, te horizontet ku të zihet fryma:
“Atmosferë e ndotur! Vini maskat!”
“Mungojnë rezervat e ajrit të pastër!”
  Dhe unë gërthas me mushkritë e përvëluara:
“Ndaleni këtë tren me ngarkesa radioaktive!
Nuk dihet për ku do ta lerë vrapin nëpër natë
dhe të helmojë ngjizjen e mijëra bebeve
në krevatet e pafajëshme bashkëshortore”!
Anije fantazma enden nëpër oqeane
dhe shfaqen para porteve të ngarkuara me mbeturina toksike
si të molepsurit nga kolera para qyteteve të Mesjetës.
Ku do ta zbrazin vdekjen  që mbartin nëpër hambare?
Ulërima e brigjeve të tmerruara dëgjohet së largu.

në këtë mënyrë, duke bërë dhe
shpronësimin dhe kompensimin e
pronarëve mund të krijohet
mundësia e zgjerimit dhe
rehabilitimit të Parkut e Liqenit. Po
ashtu ai theksoi se mungesa e
kufirit të përcaktuar për parkun
është një ndër problemet pasi
matjet janë të paazhornuara që nga
viti 2004. Më pas gjatë debatit
deputeti Besnik Baraj, pasi
falenderoi nismëtarët që ngritën
këtë problem, theksoi se për
zgjidhjen e tij duhet bashkëpunim

nga disa institucoine siç janë
Pushteti Lokal, Qarku, Bashkia,

Ministria e Mjedisit si dhe një
strukturë që të mbikqyrë këtë
bashkëpunim. Ai u shpreh se
vetëm kordinimi i intitucioneve
është hapi i vetëm që do të sjellë
një zgjidhje konkrete. Z. Baraj tha
gjithashtu se mungesa e një
studimi të mirëfilltë shkencor

studimor është një pengesë pasi
mungojnë shifrat dhe të dhënat e
sakta shkencore për gjendjen e
liqemin, përbërjen kimike, atë
hidrike etj….

 Nënkryetari i Bashkisë së
Tiranës, z. Edmond Panariti shtoi
se nuk do të pritet më dhënia e
statusit për të ndërmarrë masa
konkrete, por tashmë sipas tij janë
marrë masa nga bashkia për
pezullimin e ndërtimeve, për
ndalimin e derdhjes së ujrave të

zeza në liqen, nisma për
investigimet e duhura në këtë
territory në mënyrë që të
parandalohet degradimi i
mëtejshëm i tij, si dhe janë në
kërkim të donatorëve për
përmirësimin e gjendjes aktuale.

 Deputeti Osman Metalla, në
diskutimin e tij u shpreh se duhet
miratuar një projektligj ku të
përfshihen Ministri e Mjedisit, ajo
e Bujqësisë dhe Transportit për ti
dhënë statusin e merituar kësaj
zone. Sipas tij nuk mjafton vetëm

një ndërhyrje, por duhet
mirëmbajtja e vazhduar në mënyrë
që të funksionoi rehabilitimi i
Parkut duke përfshirë si aspektin
inxhinjerik ashtu edhe atë juridik
dhe financiar.

 Përfaqësues nga drejtuesit e
Ministrisë së Mjedisit munguan në
takim. Një përfaqësuese nga ana e
tyre u shpreh se problemet janë
evidentuar nga Ministria, por
duhet një projekt me një kosto
konkrete në mënyrë që të vendoset
nëqoftëse është e përballueshme
nga ana kësaj Ministrie.

 Kryetari i Komisionit, z. Jemin
Gjana, vuri në dukje se për të
shpëtuar parkun nga degradimi i
plote punët duhen bërë sa më

shpejt e sa më urgjente. “ Në qoftë
se ligji, gjykoni se ka nevojë për tu
amenduar, duhen përcaktuar e
klasifikuar dhe procedura të tjera,
le të bëjmë amendimet e duhura”
shtoi ai.

 Komisioni i ngarkoi Ministrisë
së Mjedisit që, për miratimin e
statusit të nevojshëm për Parkun
e Liqenin, të ndaje qartësisht
kompetencat me Bashkinë e
Tiranës dhe se kush do të jetë
zbatuesi i tij.

VEGIME PER
MJEDISIN

PROBLEMET E LIQENIT TE TIRANES MERRET
NE SHQYRTIM NE KOMISIONIN PARLAMENTAR

Nga Agim MATO

PINGULI : Plani i menaxhimit dhe i investimit janë bërë
emergjente pasi tashmë kjo zonë është përballuar me
një sërë problematikash të cilat kërkojnë dhënien e
statusit si hapin e parë për nisjen e rehabilitimit por
njëkohësisht edhe përpilimin e një plani të plotë për

rehabilitimin e tij.
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 Planifikime të gabuara dhe
mbrojtje e lumenjve në mënyra të
papërshtatëshme nuk kanë lënë
vend për siguri që në të ardhmen
ujrat të rrjedhin si deri më sot duke
vënë në rrezik furnizimin me ujë të
specieve të panumurta. Nga
Gangu në Danub, lumenjtë më të
mëdhej të botës po thahen në

mënyrë të pandërprerë dhe me
pasoja shkatërruese. E ka bërë të
ditur këtë një raport i WWF
International. Organizata e
mirënjohur ambientaliste u ka bërë
thirrje qeverive të gjithë botës, që
në marsin e vitit të kaluar, me

rastin e ditës së ujit në 22 mars,
për të ndërhyrë me të shpejtë, para
se uji të bëhet akoma më i pakët.

 WWF ka monitoruar dhjetë
nga lumenjtë më të mëdhej të
Tokës. E të dhjetë kanë rezultuar
në rrezik. Të akuzuarit e parë janë
ndotja, ndryshimet klmatike, digat
dhe shfrytëzimi i papërgjegjshëm.
Por kanë kontribuar në shëndetin
e rrjedhjeve të ujit edhe lundrimi
sin ë rastin e Danubit, shtimi i
specieve invasive dhe marrja e

1500 të vdekur dhe 1000 të
zhdukur janë pasojat e shkaktuara
nga stuhia “Ëashi”, e cila goditi
jugun e Filipineve në muajin dhjetor,
si pasojë e ndryshimeve klimatike.
Shkaqet e kësaj ngjarjeje nga një
studim rezultuan se janë
ndryshimet klimatike, shkarja e
tokës dhe shpyllëzimet masive që
e rënduan edhe më tepër
fatkeqësinë. Presidenti Aquino
deklaroi se orët e vazhdueshme të
shiut që erdhën përpara stuhisë
“Ëashi” nuk do të kishin shkaktuar

FILIPINET DHE NDRYSHIMET KLIMATIKE
fatkeqësinë në rast se nuk do të
ishin kryer shpyllëzime masive.
Solli 28 000 shtëpi të dëmtuara dhe
mbi 266 mijë banorë të prekur nga
stuhia e të mbetur pa shtëpi.

 Kombet e Bashkuara po
përpiqen që të mbledhin ndihma
emergjente për zonat e goditura më
shumë nga kjo stuhi, si në ishullin
Mindanao, por është duke
ngulmuar një punë më të madhe
sensibilizuese. Si pasojë e
ndryshimeve klimatike, në vitin
2011, Filipinet i janë nënshtruar disa

ngjarjeve të rënda klimatike që kanë
shkaktuar mijëra viktima dhe janë
renditur mes dhjetë vendeve më të
ekspozuara nga këto ndryshime.

 Në Filipine cdo vit përjetohen
afro 20 stuh por stuhia “Ëashi” apo
sic njihet nga faktori ndërkombëtar
“Sendong” ka qenë dhe stuhia më
e fortë që ka goditur Filipinet pas
viteve 80-të, ndërkohë që janë
paralajmëruar se efekte si shirat e
rënduara dhe rrëshqitjet e tokës do
të vazhdojnë të ndihen.

 Ela SHKURTI

AGONIA E 10 LUMENJVE ME TE MEDHEJ
RAPORT I WWF

tepëruar e ujit për të pirë, për
bujqësinë apo industrinë.

 Në gjendj agonie janë
vlerësuar Jangce, i njohur dhe si
Lumi Blu, Mekong, Salvin, Gangu
e Indi në Azi, Danubi në Europë,
Rio de la Plata, Rio Grande ( ose
ndryshe Rio Bravo ) në Amerikën
e jugut, Murray-Darling në
Australi dhe Nili e liqeni Viktoria
në Afrikë. Por këta janë më të
mëdhejtë dhe nuk përfshihen
edhe shumë të tjerë në gjendje
emergjente në botë.

 Në raport lexohet : “ Në
pesëdhjetë vjetët e fundit,
ekosistemet, përfshirë dhe ato
hidrike, kanë pësuar ndryshimet
më të mëdha se në çfarëdo
periudhe tjetër të historisë : rritja
demografike, zhvillimi ekonomik e
industrial kanë shkaktuar
transformime të ekosistemit ujor
që nuk ka patur ndonjëherë e në
disa raste edhe në mënyrë të
pakthyeshmë “.

 Pra risku është i lartë sepse
nga to varet mbijetesa e baseneve
të monitoruara dhe të popullsive
që janë të varura nga to e i
shfrytëzojnë për jetesë.

“ Duhet kujtuar se 41% e
popullsisë botërore jeton në
basenet e lumenjve të ekspozuar

ndaj stress-it hidrik - thekson
raporti – dhe më tepër se 20% e
dhjetëmijë specieve të ujit të
ëmbël janë zhdukur ose janë të
kërcënuara rëndë si pasojë e
ndryshimeve dhe humbjes së
habitatit, shfrytëzimit të
tejskajshëm të ujrave, ndotjes,
shtimit të specieve invasive dhe
shfrytëzimit jo të qëndrueshëm të
burimeve ujore “.

 Por le të shohim dhe arsyet e
kësaj gjendjeje.

 Indi dhe Nili kanë psuar më
tepër nga ndryshimet klimatike. I
pari është në më se 30% në
gjendje thatësire për shkak të
shkrirjes së akullnajave të masivit
të Himalajës nga të cilat është i

varur dhe manifeston një
pamjaftushmëri për të ujitur të
lashtat për shkak të mungesës të
ujit. Ndërsa Nili po ndjen në

mënyrë dramatike deri në atë masë
sa që si lumi më i gjatë në botë po
ndalon së derdhuri ujra të ëmbla
në Mesdhe duke provokuar
alteracione në nivelin e kripës në
deltën e tij. Dhe, vetëm nga këta
të dy lumenj varet një popullsi

prej mbi 500 milion banorësh.
 Ndryshe janë kushtet e

lumejve të Azisë, Jangce e
Mekong. Ata përballen kryesisht
me ndotjen dhe shfrytëzimin për
peshkim. duhet”.

Jangce përfaqëson, me
popullsinë rreth tij rreth 40% të
GDP-së kineze por, në 50 vitet e
fundit, nivelet e ndotjes janë rritur

me 73%. Ndërsa Mekong ka një
prej baseneve ku peshkimi sjell një
të ardhur tregëtare prej 1. 7 miliardë
dollarë në vit por peshkimi pa kriter
dhe praktika ilegale të tij kanë bërë
evident rrezikun për të privuar mbi
55 milion banorë pa burimet

Brigjet kroate – “dhurata” plastike e lumenjve tanë

kryesore të jetesës.
 Përsa i përket Danubit në

Europë, digat përgjatë tij kanë
shkatërruar tashmë 80% të pellgut
të ligatinave.

 “Situata e lumenjve sipas

raportit thekson krizën e ujit të
freskët - thotë J. Pittock, drejtor i
programit të WWF për ujrat e
ëmbla - dhe skenari po

përkeqësohet ndërsa shumë
organizata kanë vite që kanë
shprehur shqetësimin në rritje. Ne
mendojmë se për këtë janë
përgjegjës politikanët që nuk merret
me këtë problem menjëherë sepse
përndryshe do të jetë shumë vonë.”
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KY NUMUR I GAZETES MBESHTETET NGA SOROS,
FONDACIONI “ SHOQËRIA E HAPUR PËR

SHQIPËRINË”.

1. Riciklimi
Programet për riciklim ekzistojnë

edhe tek ne dhe ato ndikojnë duke
ndihmuar në ruajtjen e energjisë dhe
mbrojnë mjedisin. Duhet të riciklojmë
por duhet të ngremë dhe strukturat e
grumbullimit të diferencuar në qytetet

tona. Për vlerën e këtij veprimi mund
të përmendet se vetëm për çdo kile
alumini që riciklohet, ne mund të ruajmë
7, 5 kilovat-orë energji elektrike.

Çfarë mund të bëjmë?
Vendosni një enë të veçantë tjetër

në krah të plehrave tuaja, duke e bërë
më të lehtë për të ricikluar shishet
plastike, kanaçet apo letrën.

2. Kurseni dritat
 Të shtunën e fundit të marsit,

miliona njerëz, biznese dhe institucione
qeveritare në mbarë botës fikin dritat

për një orë si pjesëtarë të lëvizjes “Ora
e Tokës”, një lëvizje kjo me qëllim
sensibilizimin për ndryshimet klimatike.

Çfarë mund të bëni?
“Ora e tokës” ndodh vetëm një herë

në vit por ju mund të ndihmoni ëdo ditë
duke fikur dritat gjatë ditëve të ndritshme
ose sa herë largoheni për një periudhë
të gjatë kohore.

3. Bëj ndryshimin
 Në 2007 Australia u bë vendi i parë

për “të ndaluar përdorimin e llambave”,
një mënyrë drastike për të reduktuar
përdorimin e brendshëm të llambace
inkadeshente elektrike. Deri në fund të
2011 shumë shtete i kanë nxjerrë jashtë
përdorimit ato dhe vetëm në SHBA u
reduktuan rreth 4 milion ton gazra që
shkaktojnë efektin serrë në mjedis.
Llambat fluoreshente kompakte (CFLs)
përdorin vetëm 20-30 përqind dhe
llamba LEDs vetëm 10 për qind të
energjisë së kërkuar për të ndriëuar me
të njëjtën sasi të dritës duke kursyer dhe
në faturat tona. . të energjisë duke sjellë.

Çfarë mund të bëni ?
 Ka ardhur koha që kjo të bëhet me

ligj edhe tek ne por ju ndërkohë mund
ta aplikoni këtë metodë në shtëpi, duke
ndihmuar për të reduktuar faturat
elektrike dhe emetimet e karbonit.

4. Hapni rubinetin për të pirë
u j ë

 Industria e shisheve të ujit shet
vetëm në SHBA mbi 9 miliard litra ujë
me një 11 miliardë dollarë në vit Por

shishet plastike krijojnë edhe probleme
të mëdha mjedisore. Energjia e
nevojshme për të prodhuar dhe të
transportuar këto shishe mund të
rifurnizoj përafërsisht 1. 5 milion
makina në, por rreth 75 për qind e
shisheve të ujit nuk janë të riciklueshme,

ato përfundojnë në tokë, mbeturinave,
dhe ndotin ujrat e lumenjve e oqeaneve.
Ndërsa uji i rubinetit është subjekt i
rregullave strikte të sigurisë së mjedisit,
industria e shisheve nuk është e detyruar
të raportojë rezultatet e testimit për
produktet e tyre dhe ato përmbajnë një
gamë të gjerë të ndotësve, duke përfshirë
mbetje farmaceutike e deri arsenik.

Çfarë mund të bëni?
 Mbushni shishet prej qelqi dhe

shishet e ripërdorshme me ujë nga

rubineti. Duke eliminuar blerjen e ujit
në shishe ju mund të ndihmoni për të
ruajtur rreth miliona shishe nga
groposjet si dhe do të kurseni të holla
nga blerja e ujit.

 5. Pakësoni ngrohjen
 Vlerësohet se konsumatorët mund

të kursejnë deri në 15 për qind për
ngrohje dhe ftohje në faturat e energjisë
vetëm duke rregulluar termostatet e tyre.
Duke ulur temperaturën e ngrohjes nga
5 gradë për tetë orë mund të reduktojë
5-15 për qind në faturën e energjisë që
ju vjen në shtëpi.

Ë’farë mund të bëni?

 Fikni termostatet tuaja kur shkoni
për punë ose përdorni një termostat të
programueshëm për të kontrrolluar
parametrat e ngrohjes.

6. Mbështet programet e
rimëkëmbjes së ushqimit.

 Sipas Kombeve të Bashkuara për
Bujqësinë dhe Ushqimin (FAO ) ëdo vit,
rreth një e treta e të gjithë ushqimit të
prodhuar për konsum njerëzor, afërsisht
1. 3 miliardë ton shkon dëm, ushqim i
përditshëm që në realitet është i
ngrënshëm, por estetikisht jo perfekt.
Si përgjigje, programet e rimëkëmbjes

së ushqimit ose shoqatat bamirëse
mbledhin këtë ushqim dhe e përdorin atë
për tja shpërndarë tek të uriturit, duke
ndihmuar për të mos ta përfundojë në
koshat e mbeturinave dhe t’ua ofrojnë
njerëzive që kanë nevojë.

Ë’farë mund të bëni?
 Inkurajoni restorantet dhe dyqanet

ushqimore për t’u bërë partnerë me
organizatat që ndihmojnë për
shpërndarjen e ushqimit. Kontrolloni në
raftet tuaja dhe dhuroni ndonjë ushqim
që nuk prishet, ushqime të konservuara
dhe të thata që ju nuk do t’i përdorni
duke i depozituar në shoqatat bamirëse.

7. Bleni nga bizneset lokale
 Bizneset e vogla lokale janë më të

qëndrueshme, sepse ato janë shpesh më
të përgjegjshëm për veprimet e tyre, kanë
gjurmë të vogla në impaktet mjedisore
dhe përtërihen për të përmbushur kushtet
lokale duke u bërë model për të tjerët për
të mësuar.

Çfarë mund të bëni?
 Në vend që të mbështeten

ekskluzivisht supermarketet e mëdha,
merrni në konsideratë tregjet dhe fermat
lokale për prodhimin e tyre si vezët,
qumështin, dhe mishin. Ushqimi nga këto
burime është zakonisht i fresket dhe
paratë tuaja do të shkojnë direkt në
prodhuesit e ushqimit.

8. Dil jashtë dhe përdor
bicikletën

 Të gjithë e dimë se përdorimi i
transportit publik ndihmon për të
reduktuar efektet e gazit, si dhe faturat
tona me benzinë e naftë. Tani edhe tek
ne po investohet në përmirësimin e
transportit publik. Por është i
rëndësishëm përdorimi i biçikletave
personale apo duke i marrë me qira ato
për afat të shkurtër përdorimi. Programe
të ngjashme ekzistojnë në qytete si
Tirana e Durrësi.

Çfarë mund të bëni?
 Përdorni bicikletat tuaja apo me qera

për udhëtime të vogla dhe për të vajtur
dhe kthyer nga puna sepse kështu ju keni
eliminuar kostot e transportit. Për
lehtësinë e përdorimit të yre edhe tek ne
janë vendosur korsi biçikletash duke e
bërë më të lehtë dhe më të sigurt
përdorimin e tyre.

9. Ndani një makinë
 Përhapja e lëvizjes së përnashkët me

një makinë është përhapur so në mbarë
botën. Çdo makinë e përdorimit të
përbashkët zëvendëson 15 automjete në
pronësi personale. Në vitin 2009, në
SHBA përdorimi i makinave të
përbashkëta pati vlerë të madhe në
reduktimin e dioksidit të karbonit në më
shumë se 482. 000 ton.

Çfarë mund të bëni ju?
 Krijoni mundësinë e lëvizjes së disa

personave vetëm me një makinë në vend
të disa të tillave. Edhe nëse ju nuk doni të
“hiqni krejtësisht qafe” automjetin tuaj,
kini parasysh që duke përdorur një makinë

të përbashkët, kur udhëtoni mund të
zvogëloni sfidën për të gjetur parkim si
dhe ndikimin tuaj pozitiv në shpëtimin e
mjedisit.

10. Ndërtoni një kopësht
 Nëse jetoni në periferi apo keni një

vend të lirë në oborrin tuaj rritja e
perimeve tuaja është një mënyrë e
thjeshtë për tju sjellë ushqim të freskët.
Studjuesit e FAO dhe Programi i
Kombeve të Bashkuara për Zhvillim
vlerësojnë se 200 milion banorë nëpër
botë tashmë janë duke rritur dhe shitur
ushqimin e tyre duke ushqyer kështu dhe

rreth 800 milion fqinjë të tyre. Rritja e
perimeve apo frutave në kopësht nuk zë
hapësirë të madhe dhe duke ju referuar
çmimeve të larta ushqimore të ndihmon
të ruash lekë dhe për më tepër ul frikën
për sigurinë dhe cilësinë e ushqimit.

Çfarë mund të bëni ju:
 Mbillni qoftë edhe pak sallatë në një

kuti në dritare. Fara e sallatës është e lirë
dhe e lehtë për t’u gjetur, dhe kur mbillet
në diell të plotë, një kuti në dritare mund
të sigurojë sasi të mjaftueshme për të
bërë disa sallata me vlerë për të gjithë
sezonin.

11. Kompostoni plehrat organike
 Eshtë një mënyre e mirë dhe organike

për të bërë kopshtin tuaj më pjellor, pa
përdorur plehra kimike dhe, jo vetëm që
do të zvogëloni shpenzimet duke blerë
më pak pleh, por gjithashtu do të
zvogëloni edhe mbetjet organike në
mjedis.

Çfarë mund të bëni ju:
 Nëse nuk jeni të sigurt për mënyrat

e përzierjeve të plehrave, në faqet e
internetit mund të gjeni të dhëna si për

• 02 Shkurt: Dita Ndërkombëtare e Ligatinave.
• 05 Mars: Dita Botërore e Efiçencës së Energjisë.
• 15 Mars: Dita Ndërkombëtare e Konsumatorit.
• 22 Mars: Dita Ndërkombëtare e Mbrojtjes së Ujit.
• 23 Mars: Dita Botërore e Meteorologjisë.
• 24 Mars: Dita Evropiane e Parqeve.

• 07 Prill: Dita Botërore e Shëndetit - “Fëmijët dhe Mjedisi”.
• 22 Prill: Dita Ndërkombëtare e Tokës.
• 24 Prill: Dita Botërore për Mbrojtjen e Kafshëve Laboratorike.
• 15 Maj: Dita Ndërkombëtare e Ndryshimeve Klimatike.
• 22 Maj: Dita Ndërkombëtare e Biodiversitetit.
• 31 Maj: Dita Botërore kundër Duhanit.
• 05 Qershor: Dita Botërore e Mjedisit.
• 08 Qershor: Dita Botërore e Oqeaneve.
• 17 Qershor: Dita Botërore e Luftës kundër Shkretirizimit
• 21 Qershor: Dita e Liqenit të Ohrit.
• 11 Korrik: Dita Botërore e Popullsisë.
• 18 Gusht: Dita Ndërkombëtare e Gjeologjisë.
• 26 Gusht: Dita Botërore e Maleve të Pastra.
• 16 Shtator: Dita Ndërkombëtare e Mbrojtjes së Ozonit.
• 22 Shtator: Dita Botërore e Qyteteve të Pastra.
• 04 Tetor: Dita Botërore për Mbrojtjen e Kafshëve.
• 06 Tetor: Dita Botërore e Habitateve.
• 08 Tetor: Dita Ndërkombëtare për Pakësimin e Shkatërrimeve.
• 15 Tetor: Dita Ndërkombëtare e Ecjes në Natyrë.
• 16 Tetor: Dita Botërore e Ushqimit.
• 17 Tetor: Dita Ndërkombëtare për Zhdukjen e Varfërisë.
• 31 Tetor: Dita Ndërkombëtare e Detit të Zi.
• 08 Nëntor: Dita Ndërkombëtare e Zonave Urbane
• 11 Dhjetor: Dita Ndërkombëtare e Maleve.  

KALENDARI MJEDISOR 2012

2012 - 12 HAPA PER MJEDISIN !
Janë 12 hapa që mund të marrim të gjithë për të reduktuar impaktin tonë në mjedis

mbledhjen e këtyre mbetjeve, ashtu edhe
për përdorimin e tyre.

12. Ulni konsumit tuaj të mishit

 Prodhimet blegtorale llogaritet të
prodhojnë afërsisht 18 % të sasisë së
përgjithshme të gazrave që shkaktojnë
efektin serrë në mjedis si dhe përdorin
afërsisht 23 % të ujit global të përdorur
në bujqësi. Për më tepër prodhimi global
i mishit ka përjetuar një rritje rreth 20
për qind që nga viti 2000 për të plotësuar
kërkesat në rritje për frymë të konsumit
të mishit që llogaritet të jetë rreth 42
kilogram.

Çfarë mund të bëni ju :
 Ju nuk është e nevojshme të bëheni

vegjetarianë, por thjesht duke reduktuar
sasinë e mishit që ju konsumoni mund
të ndihmoni mjedisin. Konsideroni
idenë e zëvendësimit të një vakti mishi
me një opsion vegjetarian. Egzistojnë
menu dhe receta vegjetariane të shumta
që janë të shëndetshme për ju dhe
mjedisin.

Përshtati Ela Shkurti

Zgjidhjet dhe zgjedhjet më te mira janë ato që
praktikojmë rregullisht dhe që kanë një synim dhe
qëllim të rëndësishëm. Në botë ka njerëz të uritur,

varfëri dhe ndryshimet klimatike i shohim dhe i
përjetojmë cdo ditë të vitit. Për fat të mirë

praktika të tilla si më lart mund të ndihmojnë
drejtpërdrejt në zgjidhjen e problemeve të

mjedisit. Le të ndihmojmë të gjithë që ky vit të
jetë më i shendetshëm, më i lumtur, dhe më i

gjelbër për të gjithë!

Zgjidhjet dhe zgjedhjet më te mira janë ato që
praktikojmë rregullisht dhe që kanë një synim dhe

qëllim të rëndësishëm

Le të ndihmojmë të gjithë që ky vit të jetë më i
shendetshëm, më i lumtur, dhe më i gjelbër për të

gjithë!


