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SHFRYTEZIMI I PALIGJSHEM I LUMENJVE
NIS QE DITEN E PARE TE VITIT

Lexo fq. 8

Në numrin e kaluar të gazetës sonë
botuam një përshkrim të shkurtër të asaj
që “kanë hequr” nga ne lumenjtë tanë
në vitin e kaluar. E mbyllnim me lumin
e Matit që po gërryhej edhe ditët e
fundit të dhjetorit. Por dhe ky vit,
pavarësisht vendimeve e urdhërave,
lumenjtë, siç duket, do të kenë të njëjtin
fat. Përsëri, që javën e parë, në mes të
ditës, pranë urës së Zogut, Mati po
shfrytëzohej përsëri. Dhe kjo kur, Task-
Forca e basenit ujëembledhëes të këtij
lumi sapo pati ndaluar dy subjekte tëe
licensuara qëe shfrytëezonin inerte
gjatëe periudhes së ndaluar.

 Pra, edhe ky vit filloi me të njëjtin
“avaz”. Dhe shembujt, si Mati, filluan
që në ditët e para të vitit, bile, edhe në
ditët e pushimeve, kur privatët nuk
pushojnë por shfrytëzojnë pushimet e
administratës shterëore duke ju shmagur
kontrollit të tyre. Por dhe institucionet
përgjegjëse nuk është se kanë bërë
shumë edhe kur i kanë patur ditët të
zëna “me punë”.

 Publikohet raporti State of the World 2011
 Gati gjysmë shekulli pas Revolucionit Green, një

përqindje e madhe e racës njerëzore ende vuajnë nga uria
kronike. Me këto probleme merren studimet e raportit State
of the World 2011, botim i përvitshëm i World Watch ku
theksohet se risitë në politikat botërore për bujqësinë do të
jenë çelësi për uljen e varfërisë dhe për të stabilizuar klimën
në planet. Raporti përmban një plan zhvillimi për investimet
në bujqësi dhe sigurinë e ushqimit, me referencë të veçantë
për 15 zgjidhje në teknologji të lartë dhe të
ulët që do ndihmojnë për të ulur urinë dhe
varfërinë.

Prof. As. Flamur BIDAJ

 Plotesimi i furnizimit te vazhdueshem
me energji elektrike te konsumatoreve te
ndryshem, eshte nje objektiv i realizuar, por
qe duhet te mbahet duke u pare i lidhur
ngushte edhe me dy faktore te tjere shume
te rendesishem qe lidhen me ekonomine
dhe mjedisin. Stadi i arritur edhe i shoqerise
shqiptare, po manifeston qarte ndikimin
reciprok te ketyre tre faktoreve, duke
kushtezuar zgjidhjen e qendrueshme, vetem
nepermjet plotesimit te njekohshem te tyre.
Ne kete kontekst mund te thuhet se
objektivi i drejte per rritjen e kapaciteteve
gjeneruese te energjise elektrike duhet te
plotesohet vetem nepermjet garantimit te
eficences se larte te perdorimit te burimeve
financiare dhe mbrojtjes se mjedisit.

Nga Tom MIRAKU

 Ndërhyrjet në shtratin e lumenjve për
inertet, ndërtimin e veprave ujitëse e
posaçërisht dhënia pa kriter e licensave e

Qendra EDEN, TIRANE

 Duket se qeveria Shqiptare shkel sërish
ligjet e saj dhe duket se përsëritet politika e
ndjekur edhe për projektin e Unazës së
Madhe të Tiranës edhe per rrugën e Arbrit.
Po çfarë po ndodh në zonën e punimeve?
Këtë e kemi ndjekur nga afër dhe asnjë nga
masat e përmendura në përmbledhjen
teknike të projektit nuk ishte në zbatim,
madje mbeturinat e ngurta gjenin rrugën
më të shkurtër të transportit drejt e në lumin
e Tiranës ku rrjedha e tij është e ndërprerë
në mënyrë të vazhdueshme me blloqe të
mëdha gurësh dhe pjesë të faqes anësore
të kanionit janë shndërruar në masa të
betonizuara.

ndërtimit të hidrocentraleve të tjerë do të
shkaterrrojë edhe ato pak lumenj të vegjël
qe deri tani kanë qene pothuaj se të
paprekur. Nuk mjafton vetëm të merret
thjështë miratimi i njerëzve të peshkimit,
turizmit, ambientalisteve etj për marrje
licensash për ndërtim hidrocentralesh por
me ligj të përcaktohen detyrimet që subjekti
ndërtues duhet të ketë për dëmet që i
shkakton faunës e florës e mjedisit.

A PO SHKELEN LIGJET DHE KONVENTA E AARHUS-it ?

PESHKIMI DHE LUMENJTE TANE
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VJOSA, HIDROENERGJIA DHE MJEDISI

RISITE QE DO TE USHQEJNE PLANETIN DHE DO TE
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 Në Konferencën e vjetore të
Shoqatës Kombëtare tëKomunave
të Shqipërise (SHKSH) zoti

Kryeministër shpalosi idenë e
privatizimit të 90 % të pyjeve, dhe
foli për “decentralizimin”

qeverisjes së pyjeve. Sot
sipëfaqet e kaluara në përdorim
dhe pronësi te komunave (750, 000
ha) janë rreth 50 % e s siperfaqeve
të pyjeve. Por realiteti tregon
komunat s’kan kapacitete dhe keto
pasuri nuk po menaxhohen e
mireadministrohen prej tyre. Nga
ana tjeter privatizimit të tyre bazuar
dhe në përvojën e vendeve të tjera
Evropiane per kushtet tona
specifike tregon pamundesine e
privatizimit te pyjeve 

 Përvoja ime relativisht e gjatë
dhe e ndryshme në fushën e
pyjeve, (me rreth 30 vjet në sektorin
e pyjeve, nga të cilat dy vjet ne
FAO dhe pjestar i Grupeve të
Punës që nga vitet ’90 e në
vazhdim, për përmiresimin e
legjislacionit pyjor dhe të përafrimit
të tij me atë të vendeve të BE-së),
më ka dhënë rastin dhe mundësinë
të shoh dhe përvojat e shumë
vendeve të Evropës. Në vitin 1992,
për herë të parë u sanksionua
pranimi i pronësisë private mbi
pyjet dhe dhënia e 40 % të pyjeve
në përdorim

komunave, bazuar kjo në
përvojen e shumë vendeve të
ngjashme në tranzicion dhe të
perspektivës së mbarështimit
afatë-gjatë të pyjeve. Pyjet, në
ndryshim nga toka bujqësore, në
90 % të tyre tek ne kan qënë

Qendra EDEN, TIRANE
 Rruga e Arbrit, e cila kalon në

banimet e arbanasve (arbërve), jo
pak herë ka qënë në vëmendjen e
medias, duke pasqyruar ecurinë e
punimeve të cilat po dëmtojnë në
mënyrë progresive kanionin e lumit
të Tiranës, i njohur me emrin
kanioni i Brarit. Ky kanion është
shpallur dhe Monument Natyre.

 Në faqet zyrtare të Ministrisë
së Punëve Publike dhe Transportit
ende sot nuk është pasqyruar
përmbledhja jotektnike e Vlerësimit

të Ndikimit në Mjedis dhe as
Raporti Teknik. Megjithë
interesimin tonë, në dy letra
kërkesa për marrje informacioni
pranë secilit institucion ( MMPT
dhe MMPAU ) që nga tetori i vitit
të kaluar nga MMPAU nuk ka
asnjë reagim nëse projekti është i
pajisur me lejen mjedisore. Të
vetmen përgjigje e kemi marrë nga
Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve
në 7/12/2011, e cila vuri nË
dispozicion Përmbledhjen

Kur Zhak Shirak ishte
president i Francës e pyetën
në një intervistë mbi përvojën
e tij si kryetar i bashkisë së

Parisit. U shpreh se ishte më
e vështirë të menaxhoje
problemet e qytetit se ato të

Korrigjim :
Në artikullin “Pak nga

kronika e hidhur e lumenjve
tëna në 2011 “ (Ekolëvizja nr.
143), tek “Shkumbini edhe

poligon ushtarak “ fraza - Por
për Erzenin “u kujdes “ në
tetor, të lexohet - Por për

Shkumbinin “u kujdes “ në
tetor.

 Faleminderit për
mirëkuptimin.

Joteknike të VNM dhe raportin
teknik.

 Por tashmë projekti po
zbatohet, një monument natyre po
shkatërrohet dhe Leja Mjedisore
e informimi apo konsultimi i
Publikut, kushte të parashikuara
me ligj, akoma nuk duken.

 Duket se qeveria Shqiptare
shkel sërish ligjet e saj dhe duket
se përsëritet politika e ndjekur edhe
për projektin e Unazës së Madhe
të Tiranës. Po çfarë po ndodh në
zonën e punimeve? Këtë e kemi
ndjekur nga afër dhe asnjë nga

masat e përmendura në
përmbledhjen teknike të projektit
nuk ishte në zbatim, madje
mbeturinat e ngurta gjenin rrugën
më të shkurtër të transportit drejt
e në lumin e Tiranës ku rrjedha e tij
është e ndërprerë në mënyrë të
vazhdueshme me blloqe të mëdha
gurësh dhe pjesë të faqes anësore
të kanionit janë shndërruar në
masa të betonizuara. Kjo është
gjendja që dikush duhet të kishte
vënë dorë.

tradicionalisht prone shtetërore.
Vetëm në kohën e Monarkisë ato
ju janë ceduar/dhënë për
shfrytëzim të huajve me klauzolë
kon«esioni. Ne situaten e sotme
zgidhja me e mire do ishte te
pershtasim nje ligj kon«esioni për
disa kategori pyjesh dhe zonash
të mbrojtura por jo ti privatizojmë
ato.  

 Përse nuk duhet dhe nuk mund
të privatizohen pyjet ne 90 % të
tyre ?

  Ne kemi sot rreth 1. 5 mln ha
fond pyjor, nga e cila rreth 1 mln
ha jane pyje, (sipas inventarit të
fundit, 2002) dhe pjesa tjetër janë
shkurre, toke me bimësi pyjore etj,
nga e cila mund edhe të

studjojmë per tu  venë në
dispozicion të mbjelljeve me arrorë
apo pemë frutorë. Duke filluar që
nga v. 1996 dhe pas 2005-es nga
ky fond total ju jane dhënë në
përdorim dhe në pronësi, , 750. 000
ha (50 % e tij), 250 komunave të
vendit.   Prej tyre ne kemi të
shpallura si Zona te Mbrojtura
(ZM) dhe Parqe Kombëtare (PK)
rreth 375. 947 ha 25 % te fondit
pyjor  që mbrohen dhe
menaxhohen si të tilla dhe në baze
te Ligjit te Ri të miratuar për këtë
qëllim (Nr. 8906 datë 6. 06. 2002)
dhe sipas Strategjisë së
Biodiversitetit dhe Ruajtjes së
Natyres (miratuar me V. K. M. nr.
532 v. 2000)

 Vendi ynë që tashmë ka marrë
dhe angazhim ndaj BE-së do të
shpall si zona te mbrojtura, 15-18
% të teritorit të vendit ose
repektivisht rreth 30 % të fondit
pyjor (rreth 430, 000 ha) Kjo
strategji gji po zhvillohet ne të
gjitha vendeve të BE-së. Po të
shtojmë këtu dhe rreth 300. 000 ha
pyje strikt të mbrojtura dhe pyje
mbrojtes të tokës në zona të
thepisura dhe ujëmbledhjësa (si
Malësia e Gashit-Tropjë, ku kemi
të vetmit pyje të mbetur të virgjër
në Shqipëri, pyjet e Zall-Gjio«ajt-
Mat, Pyjet e Pukës etj) që janë dhe
mbrojtëse në basenet ujëmbledhës
të hidrocentarleve tanë që mund e
duhet ti qeverisë shteti, totali i
kësaj shkon në rreth 40 % e pyjeve,
ose  rreth 800. 000 ha, të cilat mund
e duhet të mbeten përgjithmone
pronë shtetërore.

 Ndërsa pjesa tjetër e pyjeve,
rreth 50 % (750. 000 ha ) ju kan
kaluar tashmë (250) komunave në
përdorim dhe pronësi. Mbetet të
kompletohet pro«esi i kalimit si
regjistrimi i tyre prej këtyre
komunave dhe mirëmbajtja e
shfrytëzimi sipas dispozitave
ligjore.

 Këto komuna dhe në rastet kur
pyjet ju janë dhënë në përdorim
apo pronësi direkte familjeve,
duhet t’i paguajne shtetit për to
një taks, që do të rezultoj nga
shfrytëzimi dhe tregëtimi i materilit
drusor dhe druve të zjarrit të dalë
prej tyre. Por së pari duhet që këto
komuna të ngrenë kapacitetet e
tyre per mbarështimin e pyjeve dhe
Ministria e Brendëshme të krijoje
strukturën e vet të Menaxhimit të
Pyjeve Komunale.

  Në këto kushte mendoj se nuk
mund të privatizohen kurresesi 90
% e pyjeve, por vetem

50-60 % e tyre (që pothuajse
është bërë tashmë) pasi pjesa
tjeter janë parqe, zona të
mbrojtutura dhe të ndjeshme
ekologjike dhe turistike dhe pyje
mbrojtës në zona të
ujëmbledhesave të mëdhenj të
hidrocentraleve dhe lumenjve të
tjerë që parandalojnë dhe
sigurojnë vendin nga rreshqitjet
dhe përmbytjet e zonave përreth
tyre.

  Në disa vende perëndimore me
traditë të pronësisë private mbi
pyjet, shteti ju blen pyjet-
privatëve për të formuar masive të
mëdha për parqe kombëtare dhe
rezerva natyrore me produktive për
ruajtjen e biodiversitetit dhe që
janë më kontribuese ndaj
fenomeneve të ndryshimeve
klimatike dhe ngrohjes globale.

 

A PO SHKELEN LIGJET DHE
KONVENTA E AARHUS-it ?

RRETH PRIVATIZIMIT TË PYJEVE
 Nga Mehmet METAJ, Specialist i

pyjeve, Albaforest

NJE KUJTESE PER BASHKINE E TIRANES, POR DHE
QYTETEVE TE TJERA
Francës. Solli një shëmbëll :
“Në Paris hynë e dalin dy milion
njerëz në ditë dhe kryetari i
bashkisë duhet tju krijojë kushte

të kryejnë edhe nevojat
personale. Kjo ishte detyra më

e vështirë “. Dhe Parisi, veç
banjave publike të
përherëshme, që datojnë dhe
me shekuj, ka dhe 200 të tilla
të lëvizëshme që pastrohen çdo
ditë.

 Në Tiranë, por dhe gjetkë,
ky problem i është lënë, disa
hekurave tek urat e Lanës,
banjave të lokaleve që janë për
klientët e jo për të gjithë dhe “
shëtitjes në natyrë “ siç e
tregon kjo foto. Sa për kujtesë
bashkisë sepse fenomeni nuk
është vetëm ndotje e mjedisit
por dhe një “ ndotje” në
edukatën e komunitetit.
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Në numrin e kaluar të gazetës
sonë botuam një përshkrim të
shkurtër të asaj që “kanë hequr”
nga ne lumenjtë tanë në vitin e
kaluar. E mbyllnim me lumin e
Matit që po gërryhej edhe ditët e
fundit të dhjetorit. Por dhe ky vit,
pavarësisht vendimeve e
urdhërave, lumenjtë, siç duket, do
të kenë të njëjtin fat. Përsëri, që

javën e parë, në mes të ditës, pranë
urës së Zogut, Mati po
shfrytëzohej përsëri. Dhe kjo kur,
Task-Forca e basenit
ujëembledhëes tëe këtij lumi sapo
pati ndaluar dy subjekte tëe
licensuara qëe shfrytëezonin inerte
gjatëe periudhes së ndaluar.

 Pra, edhe ky vit filloi me të
njëjtin “avaz”. Dhe shembujt, si
Mati, filluan që në ditët e para të
vitit, bile, edhe në ditët e
pushimeve, kur privatët nuk
pushojnë por shfrytëzojnë
pushimet e administratës shterëore
duke ju shmagur kontrollit të tyre.
Por dhe institucionet përgjegjëse
nuk është se kanë bërë shumë
edhe kur i kanë patur ditët të zëna
“ me punë “.

 Faktet vinë edhe nga Qarku i
Elbasanit ku shfrytëzimi i
baseneve mbetet përsëri problem.
Që në ditët e para të janarit, në
shtratin e lumit afër Mirakës dhe
lumin e Kutermanit, degë e
Shkumbinit, firmat vazhduan të
marrin inerte, pavarësisht se ligji
ua ndalon këtë deri në pranverë.
Banorët e zonës e quajnë masakër
të vërtetë sepse nga kjo veprimtari
e paligjshme po zhduken sipërfaqe

të mëdha toke dhe të rrezikohen
tokat bujqësore në brigjet e
lumenjve.

 Ndërsa në shtratin e Kirit në
Shkodër, lumë që përshon dhe
periferinë e qytetit, inertet e
hedhura prej vitesh kanë bërë që
rrjedha e lumit të marrë drejtimin e
fshatit Bleran duke rrezikuar
qindra banesa dhe dynymë tokë.

 Ndërkaq, e gjithë argjinatura e
ndërtuar në krahun e djathtë të
rrjedhës së lumit, për të cilën janë
harxhuar miliona lekë, nuk kryen
asnjë funksion, pasi lumi ka
devijuar drejtimin në anën tjetër të
tij dhe sipas banorëve, vetëm në
dy vitet e fundit, për shkak të
rrjedhës së lumit, fshatit Bleran i
janë marrë katër hektarë tokë nga

lumi Kir. Aty po ndodh dhe një
fenomen tjetër : banorët e zonës
kanë nisur të rrethojnë me gurë në
formë parcelash zonën ku janë
hedhur inertet për ta shitur si tokë
trualli për ndërtime.

 Drejtuesit e fshatit Bleran si
dhe të komunës Rrethina, në të
cilën ndodhet kjo zonë bashkohen
me shqetësimin e banorëve dhe
kërkojnë nga qeveria që të
ndërhyhet për të ndërtuar një
argjinaturë mbrojtëse. Por
gjithashtu, duke theksuar se prej
shumë vitesh persona të
ndryshëm, të pashqetësuar nga
askush, kanë hedhur mbetje
inertesh në shtratin e lumit,
kërkojnë që nga ana e Inspektoratit
të Mjedisit që të marrë masa që të
ndalojnë përfunimisht që të hidhen
më inerte në lumë. A do të
dëgjohen vallë ? Apo shteti do të
kujtohet kur të përmbyten përsëri
? Përse janë drejtoritë e baseneve
kur, në mes të ditës, nuk shikojnë
masakrën në ata lumenj që duhet
të mbrojnë ?

 E dimë se me këto pyetje
retorike as nuk zgjidhet gjë e ndofta
as nuk na dëgjon njeri. Por
shtetarët duhet të merren me këtë

problem e aq më tepër me ata që
duhet t’i dalin për zot lumenjve
dhe punës së tyre për të cilën të
gjithë i paguajmë. Duhet të
ndërhyjë, je vetëm me vendime por
me zbatimin e tyre edhe Këshilli
Kombëtar i Ujit që kryesohet nga
Kryeministri dhe ka në përbërje
edhe shtatë ministra. Sepse koha
e alarmit ka ardhur e ka kaluar.

mungesës së ekspertëve apo
projekteve jo qeveritare nga ana
e organizatave ambientaliste, por
mungesa e fondeve për realizimin
e tyre. Organizatat egzistojnë, por
mbijetesa e tyre është e vështirë.
Z. Mato tha se edhe pse problemi
kryesor në Shqipëri është mjedisi,
mungon vëmendja e qeverisë për
këtë pikë. Sipas tij neglizhimi i
përballjes nga ana e qeverisë me
problemet aktuale, do të
parashtrohet si kosto me nivel
shumë më të lartë në të ardhmen
për rehabilitimin e tyre. Ai shtoi
se problemet mjedisore në
Shqipëri po zgjerohen dhe qeveria

nuk e sheh si prioritet këtë situatë.
 Znj. Valbona Mazreku

evidentoi në fjalën e saj
problematikën e një përfaqësimi

të dobët të problemeve mjedisore
të Shqipërisë në linjën e
organizatave ndërkombëtare
mjedisore. Ajo theksoi faktin se

organizatat joqeveritare mjedisore
në Shqipëri janë shumë afër
komunitetit dhe mund të përcojnë
lehtësisht vështirësitë e
komuniteteve lokale, por kjo
parashtron si nevojë kryesore një
ndërlidhje më të fortë me
organizatat ndërkombëtare.
Gjithashtu shtoi se shoqata
Ekolëvizja që përpara katër
vjetësh në biseda që ka zhvilluar
me komunitetin ka rezultuar se ata
janë shumë të informuar dhe të
ndjeshëm ndaj problemeve

mjedisore, por në fund askush nuk
i merr në konsideratë kërkesat e
tyre. Sipas saj edhe kushtet
ekonomike të shqiptarëve u

imponojnë që të ndërhyjnë në
mjedis si psh për prerjen e drurëve
për shkak të nevojës për
mbijetesë.

 Z. Endrit Shima tha se
legjislatura për mbrojtjen e
mjedist ekziston, por mungesa e
monitorimit nga qeveria për
zbatimin e tyre sjell shtimin e
problemeve mjedisore.

 Ekspertët e mjedisit theksuan
se duhet ushtruar presion ndaj
planeve qeveritare për
përfshjirjen e rehabilitimit të
mjedisit në axhendën e tyre pasi
shkatërimi i ekosistemeve do të
ketë kosto shumë të lartë në të

ardhmen në rast mos reagimi të
menjëhershëm.

 Sipas ambientalistëve
organizatat mjedisore joqeveritare
në Shqipëri nuk kanë forcën e
mjaftueshme për të ndryshuar
planet qeveritare që mund të
degradojnë mjedisin. Po ashtu
mungesa e organizatave
ndërkombëtare me impakt mbi
qeverinë vështirëson edhe më
shumë rehabilitimin e mjedisit.
Duhet presion nga faktori
ndërkombëtar për parandalimin e

shkatërrimit të mjedisit duke i bërë
të ditur se qeveria në vitet e
ardhshme do të duhet të investojë
shuma shumë më të mëdha për
rehabilitimin e këtyre problemeve
të shkaktuara. Sipas Denila Mane
problemi i organizatave
vështirësohet edhe më shumë
pasi pas kritikave të shumta
drejtuar qeverisë u duhet që në
fund projektet e tyre të miratohen
nga vetë qeveria.

 Sipas ekspertëve të RENA
synim i tyre është që Shqipëria të

përfshihet në projektet e
ardhshme të saj, por nuk mund t’i
ofrohet një ndihmë ekonomike
direkte.

Nga zhvillimi i takimit në Delegacionin e
Komisionit Europian me shoqërinë civile

Shfrytëzimi i Shkumbinit edhe ditët e para të vitit

SHFRYTEZIMI I PALIGJSHEM I LUMENJVE
NIS QE DITEN E PARE TE VITIT

Ura e Bunës

Legjislatura për mbrojtjen e mjedisit ekziston, por
mungesa e monitorimit nga qeveria për zbatimin e

ligjeve sjell shtimin e problemeve mjedisore.

Organizatat joqeveritare mjedisore në Shqipëri janë
shumë afër komunitetit dhe mund të përcojnë

lehtësisht vështirësitë e komuniteteve

Ekspertët e mjedisit në Shqipëri pohojne njëzëri se
mungojnë fondet qeveritare si dhe projektet mjedisore
nga ana e qeverisë për rehabilitimin e problematikave

ambientaliste.

Problemet mjedisore në
Shqipëri shënojnë nivele shumë
të larta, ndërkohë që fondet
qeveritare për rehabilitimin e tyre
janë minimale. Ky ishte një ndër
problemet kryesore që u
diskutuan në ambientet e
Komisionit Europian në Tiranë në
12 janar. Në të ishin të pranishëm
përfaqësues nga vende të
ndryshme të Europës për të ndarë
eksperiencat e tyre në lidhje me
fondet IPA. Ekspertë të ndryshëm
në çështjet mjedisore që vinin nga
Austria, Gjermania, Estonia etj.
diskutuan për rëndësinë e
pjesëmarrjes në përcaktimin e
fondeve. Të pranishëm gjithashtu
ishin Valbona Mazreku presidente
e Mileukontakt, Xhemal Mato
drejtor ekzekutiv i grupimit
Ekolëzija, Elona Saro nga qendra
EDEN etj. të cilët diskutuan për
problematikat e shfaqura në
vendin tonë në lidhje me
pjesëmarrjen në përcaktimin e
fondeve IPA.

 Takimi mes përfaqësuesve të
organizatave joqeveritare
mjedisore dhe expertëve të
RENA-s (Agjensia e Rrjetit
Rajonal për Mjedisin)
parashtronte si synim kryesor
prezantimin e vështitësive
kryesore që përballen organizatat
mjedisore në Shqipëri, si dhe
gjendjen aktuale mjedisore dhe
nevojat emergjente që
parashtrohen për përmirësimin e
tyre.

 Ekspertët e Rena, deklaruan se
kjo është një nismë që i gjendet
pranë organizatave joqeveritare
dhe jo administratës publike dhe
kërkoi prej tyre evidentimin e
problemeve mjedisore dhe pikat
ku kërkohet mbështetje për
përmirësimin e mjedist.

 Ekspertët e mjedisit në
Shqipëri pohuan njëzëri se
mungojnë fondet qeveritare si
dhe projektet mjedisore nga ana
e qeverisë për rehabilitimin e
problematikave ambientaliste.
Axhenda me fondet qeveritare nuk
e konsideron si problematike të
rëndësishme përmirësimin e
problemeve mjedisore në
Shqipëri.

 Z. Xhemal Mato theksoi se
taksat mjedisore që mblidhen nuk
rikthehen për rehabilitimin e
problemeve mjedisore, por
shpezohen në plane të tjera
qeveritare jashtë fushës së
mjedisit, gjë që përkeqëson edhe
më tepër situatën në vend.

Ambientalistët duke e
mbështetur theksuan se
pavarësisht marrjes së
përmuajshme të taksës për
gjelbërim, asgjë nuk po
investohet për të.

 Më tej z. Mato theksoi se në
Shqipëri nuk ekziston problemi i

 KE, MJEDISI, PROJEKTET IPA DHE
SHOQERIA CIVILE SHQIPTARE
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Nga Tom MIRAKU

GJENDJA E LUMENJVE
KRYESORE TE VENDIT
 Po të bëjmë një krahasim të

thjeshtë por sado pak profesional
të gjendjes së sotme të lumejve,
me një të kaluar jo shumë të
largët ( para tranzicionit )
rezulton se në disa prej tyre
gjendja është katastrofike.

 Së pari - Duhet theksuar se
një pjesë e lumejve janë po
thuajse të pa vlefshëm për
veprimtarinë e peshkimit. Në
krye të listes përmendim lumin
Drin. Të gjithë jemi të bindur për
forcen madhore që kanë sjellë
ndryshimet në shtratin e tij pas
ndertimit të tre hidrocentraleve
të mëdhej e tepër të rëndësishëm
për ekonominë e vendit tonë.
Edhe i katërti që është në
ndërtim, megjithëse më i vogël
përsëri është i rëndësishëm. Ajo
që është e pafalshme është
nderhyrja e papërgjegjshme që
vazhdon të behet në shtratin e tij
në ate pak lumë prej disa
kilometra që ka mbetur. Kjo ka
bërë ate që të ketë fare pak
prezencë peshku, të mos
shërbejë më si vend strehimi e
riprodhimi për disa lloje
peshqish.

 Një dëm i madh duhet
konsideruar edhe parregullsia në
prurje që ka shkaktuar e
shkakton ndryshime shume të
shpejta në shtratin e lumit të
Bunes duke dëmtuar jo vetëm
peshkimin por edhe peisazhin e
të vetmit lumë të lundrueshëm
në vendin tonë. E njëjta situatë
është edhe në lumenjtë e tjerë të
vendit, ndërhyrjet në shtratin e
tyre për inertet, ndërtimin e
veprave ujitëse e posaçërisht
dhënia pa kriter e licensave e
ndërtimit të hidrocentraleve të

tjerë që do të shkaterrrojë edhe
ato pak lumenj të vegjël qe deri
tani kanë qene pothuaj se të
paprekur.

 Pamja në lumenj si Drini,
Kiri, Mati, Shkumbini, Semani,
Erzeni, Vjosa etj është dëshmi e

papërgjegjshmërisë, jo vetem të
njerezve që kanë lidhur jetën e
tyre me këtë veprimtari, por në
mënyrë të veçante qeveritarëve
e politikanëve të cilet bëjnë njerin
sy qorr e veshin të shurdhër para
kësaj katastrofe me pasoja të

pariparueshme për ekonominë,
mjedisin, zhvillimin e turizmit
malor etj.

 Së dyti – Vazhdon të mos
zbatohen ligjet për hedhjen e
mbeturinave, ndotjeve, mbetjeve
urbane e ujrave të zeza, si në
shtratin e lumenjve ashtu edhe
gjatë rrjedhjes së tyre. Nuk
përjashtohen nga ky barbarizëm
kolektiv si lumenjte e mëdhej që
kalojnë pranë qyteteve dhe
zonave të banuara, ashtu edhe
ato më të vegjël e larg qendrave
urbane. Ka lumenj që janë të
vdekur përsa i përket iktiofaunës
të cilet kanë shkaktuar në disa
raste zhdukjen e specieve të
veçanta si skobuzi (njila). Kjo ka
ndodhur dhe janë kthyer në
lumenj totalisht pa jetë lumi Kir
në Shkodër dhe disa përrej të
mëdhej që derdheshin në liqenin
e Ohrit duke shkaktuar prishjen
e vendeve të riprodhimit për këtë
specie. Prej vitesh, edhe në
lumenj të tjerë kanë pushuar së
ekzistuari vende natyrale të
mbrojtura që shërbejnë si
maternitet për këtë lloj
(skobuzin) ashtu edhe për të
tjerë. Rezultati është trondites !
Nuk zihet më asnjë kilogram
skobuz !

 Së treti-Veprimtaria e
peshkimit të organizuar në të
gjithe lumenjtë e vendit tonë, të
mëdhej apo të vegjel qofshin, nuk
ekziston më. Peshkohet

kryesisht me mjete të ndaluara
si dinamit dhe energji elektrike,
të cilat vrasin të gjitha gjeneratat
e peshkut. Flagrante janë rastet
në lumin e Bunës, Drinit, Vjosës,
Drinosit etj. Për arsye të
mungesës së peshkimit të
organizuar nuk zbatohet as dhe
minimalisht ligji dhe rregullorja
peshkimit. Peshkohet në
periudha dhe vende të ndaluara.
Nuk ekzistojnë më zonat e
mbrojtura për të vegjlit e
peshkut. Praktikisht kjo
veprimtari është jashtë çdo
kontrolli.

 Së katërti-Sipas mendimit
tonë nuk zbatohen ligjet
ekzistuese për të cilat gjithashtu
ka nevojë të përmirësohen e të
plotësohen disa boshllëqe që ato
paraqesin.

 Për shëmbull është e
pakonceptueshme se si mund të
jepen licenca për ndërtime
hidrocentralesh, kanale vaditës

ose autorizime për devijim të
përhershëm ose të përkohshëm
të degëve të lumenjve pa pasur
më parë pëlqimin e palëve të
interesuara. Kemi raste tepër
flagrante siç është ndertimi i urës
së re të Bunës për të cilën
padyshim të gjithë ndjejnë
kënaqesi por nuk duhet të ishte
ndërtuar vetëm 100 m mbi
dajlanin e Shkodrës që është mbi
njëqint vjeçar. Më keq akoma të
gjithë inertet dhe mbeturinat gjatë
ndërtimit të urës e të tjera janë
hedhur në mënyrë të
papërgjegjshme në shtratin e
lumit. Kjo ka sjellë që prodhimi
në dailanin e Shkodrës nga 800-
900 kv mesatarisht në vit të
zbresë vitet e fundit në rreth 150

kv. Në këtë rezultat tëpër negativ
ka influencuar edhe menyra se
si vazhdojmë të sillemi me atë

çfarë ka mbetur nga Drini, të
cilën e shtjelluam pak më lart.

 Me gjithe rastet negative të
premendura më, lart kemi për fat
akoma pasuri ujore të pa
dëmtuara plotësisht. Bazuar në

këtë analizë të shkurtër duhet të
mendojmë se si të frenohet
katastrofa e nisur e të hidhen
bazat për një shfrytëzim
shkencor e afatgjatë të kësaj
pasurie.

 ÇFARE DUHET BERE

 Mendoj se gjëja e parë që
duhet të ndërmerret është një
studim i plotë i të gjithë lumenjve
ne te gjithë territorin e vendit.
Kuptohet qe nje studim i tille
duhet te behet nga specialist te

peshkimit mbështëtur edhe nga
specialist te fushave te tjera.
Duhet synuar qe te njihet mire
gjendja e iktiofaunes ne lumenjte

kryesor te vendit tonë te cilet
kane qënë ose mund të bëhen
objekt të veprimtarisë së

peshkimit. Me këtë rast duhet të
analizohen në mënyrë të thelluar
dëmet që janë bërë vendeve të
riprodhimit dhe strehimit të
peshkut në to. Nuk duhen lënë
jashtë këtij studimi lumenjtë e

vegjël që gjenden në të gjithë
territorin e vendit, veçanërisht
ato malorë. Disa lumenj fare të
vegjël për nga dimensioni në
zonat e Kolonjës-Gjirokastër,
Skraparit, Pogradecit, Lumës e
Kukësit si dhe Osumi, Valbona,
Cemi, Lumi i Shales dhe i Thethit
duhet patjetër të merren nën
kontroll.

 Së dyti duhet të studiohen
mirë nevojat që kanë këta lumenj
për të rikthyer peshkimin e
mirëfilltë në to me synim arritjen
brenda një harku kohor sa më të
shkurtër të nivelitë prodhimit të
para viteve 90-të. Veçanërisht
masa të rrepta duhet të merren
kundër atyre që vazhdojnë të
bëjnë shkelje të ligjeve në fuqi.

 Nder masat e tjera mendoj se
duhet përmendur shfrytëzimi më
i mirë i lumenjve të vegjël
malorë. Potenciali i tyre na bën
të mendojmë që ato, në një kohë
relativisht të shkurtër, të kthehen
në prodhues të sasive të
konsiderueshme peshku ëte
cilësive mesatare e të larte, si
llojet e ndryshme të troftave
malore etj.

 Lumenjtë malorë, pothujse të
virgjër deri para pak vitesh, në
zbatim edhe të programeve ose
strategjive për zhvillimin e
turizmit malor, duhet të kthehen
në vende tërheqes për turistët
vendas e të huaj. Që të ralizohet
kjo duhet të organizohet
peshkimi sportiv si dhe gara të
ndryshme ujore. Por që të
zhvillohet peshkimi sportiv në
lumenj duhet të ketë peshk. Që
këtej lind nevoja e ripopullimit të
tyre veçanerisht me troftë. Për
fat të mirë në vitet e fundit janë
ndertuar mbi 100 ekonomi të
vogla të rritjes së troftës, pjesa
më e madhe e të cilave është në
zonat malore. Kështu që janë
krijuar mundësi konkrete që disa
prej tyre të prodhojne rasat troftë
për ripopullim të këtyre ujrave.

 (Vijon ne faqen 7 )

Ndërhyrjet në shtratin e lumenjve për inertet,
ndërtimin e veprave ujitëse e posaçërisht dhënia pa
kriter e licensave e ndërtimit të hidrocentraleve të

tjerë do të shkaterrrojë edhe ato pak lumenj të vegjël
qe deri tani kanë qene pothuaj se të paprekur.

PESHKIMI DHE LUMENJTE TANE

Prodhimi në dailanin e Shkodrës nga 800-900 kv
mesatarisht në vit ka zbritur vitet e fundit në rreth 150
kv. Në këtë rezultat tëpër negativ ka influencuar edhe

menyra se si vazhdojmë të sillemi me atë çfarë ka
mbetur nga Drini

(Vijon nga numri i kaluar )
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Ndryshimi ne vite i prodhimit, konsumit dhe humbjeve te energjise elektrike 
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0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Viti

E
n

e.
el

ek
tr

ik
e 

(M
W

h
)

Prodhimi Perdorimi nga konsumatoret Humbjet ne rrjete

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE ENERGJETIKE NE OPTIKEN E ZHVILLIMIT TE QENDRUESHEM TE VENDIT

VJOSA, HIDROENERGJIA DHE MJEDISI
Prof. As. Flamur BIDAJ,

Universiteti Politeknik i Tiranës,
Fakulteti i Inxhinjerisë

Mekanike, Departamenti i
Energjitikës.

HYRJE

 Zhvillimi i energjitikes ne
pergjithesi dhe i elektroenergjitikes
ne veçanti ne Shqiperi, pas nje
stanjacioni te lidhur me periudhen
e veshtire te tranzicionit, ka hyre
ne nje etape te re te ndertimit te
burimeve te reja gjeneruese, pa
nenvleresuar edhe permiresimin e
eficences te burimeve ekzistuese
sidomos nepermjet rruges se
privatizimit. Keshtu sipas te
dhenave te publikuara numri i
lejeve koncesionare per ndertimin
e burimeve te reja gjeneruese gjate
vitit 2011 ishte 211, duke deshmuar
nje intensitet te larte te dhenies se
tyre. E njejta gje mund te thuhet
edhe per ecurine e privatizimit te
burimeve gjeneruese, ku tashme 3
HEC-e gjenden ne procedure
privatizimi.

 Megjithe masat e marra, situata
e diteve te ftohta te muajit Janar
provoi se zgjidhja e qendrueshme
e problemeve energjitike ne
Shqiperi eshte ende larg dhe se per
te duhet punuar shume, ne menyre
cilesore dhe te vazhdueshme.
Plotesimi i furnizimit te
vazhdueshem me energji elektrike
te konsumatoreve te ndryshem,
eshte nje objektiv i realizuar, por

qe duhet te mbahet duke u pare i
lidhur ngushte edhe me dy faktore
te tjere shume te rendesishem qe
lidhen me ekonomine dhe mjedisin.
Stadi i arritur edhe i shoqerise
shqiptare, po manifeston qarte
ndikimin reciprok te ketyre tre
faktoreve, duke kushtezuar
zgjidhjen e qendrueshme, vetem
nepermjet plotesimit te
njekohshem te tyre. Ne kete
kontekst mund te thuhet se
objektivi i drejte per rritjen e

kapaciteteve gjeneruese te
energjise elektrike duhet te
plotesohet vetem nepermjet
garantimit te eficences se larte te
perdorimit te burimeve financiare
dhe mbrojtjes se mjedisit.

 Nxitimi per perdorim vetem te
nje forme energjie te pare, luhatjet
e medha per perdorimin burimeve
te para te energjise, si dhe mungesa
e studimeve komplekse dhe reale
per ndikimin ne mjedis te ketyre
burimeve te energjise, perbejne

disa nuanca qe duhen ekuilibruar
per te garantuar nje zhvillim te
qendrueshem te Shqiperise.

 Sigurisht qe çeshtjet
energjitike nuk mund te zgjidhen

shpejt, por problemi eshte qe
duhet te forcohen zgjidhjet e
qendrueshme, ne menyre qe te
mbeshtetet zhvillimi i shoqerise
duke mos cenuar te ardhmen e
brezave te rinj. Plotesimi i kesaj
kerkese do te ndeshet edhe me
veprimin e faktoreve te tjere sic
jane veshtiresite per fonde per
investime ne kete fushe, rritja e
kerkesave te shoqerise, rritja e
kostos per mbrojtjen e mjedisit etj.

Kjo e ben edhe me te
domosdoshem bashkeveprimin
ndermjet te gjithe faktoreve per
gjetjen e zgjidhjeve optimale
kundrejt tre parametrave qe e
kushtezojne.

 Prej kendej lind natyrshem
sugjerimi qe strukturat
pergjegjese nepermjet
bashkeveprimit te planifikuar
duhet te rishikojne, plotesojne dhe
permiresojne studimet per
vleresimin kompleks te ndertimit te

burimeve te reja te gjenerimit, si
per ato qe jane proces ndertimi,
ashtu edhe per ato qe do te fillojne
ne te ardhmen. Synimi eshte qe te
shfrytezohet çdo mundesi per
permiresimin e teknologjive
energjitike, qe cojne ne zgjidhjen
me te mire te qendrueshme, dhe jo
qofte edhe ne maksimilizim te nje
faktori te vetem.

 Nje gje e tille nuk duhet te

shikohet si nje pengese
“artificiale” i vihet investimeve ne
fushen e energjise, por si nje
mundesi qe duhet te shfrytezohet
per te zvogeluar apo eleminuar

rreziqet e gabimeve te ndryshme,
qe ne te ardhmen mund te kishin
pasoja shume te renda.

 Pervoja vendase dhe ajo
nderkombetare jane nje baze e mire
per realizimin e sukseseshem te
kesaj ndermarrjeje, duke kerkuar
harmonizimin e drejte te tyre, jo
vetem ne permbajtje, por edhe ne
kohe. Po keshtu megjithese mund
te propozohen dhe plotesohen
edhe permiresime te tjera, baza
ligjore dhe vullneti politik jane
faktore te rendesishem qe
dallimisht e mbeshtesin objektivin
per zgjidhje te qendrueshme.

Situata e gjenerimit te
energjise elektrike dhe

tipologjia e impianteve te fuqise

Ne rast se i referohemi te
dhenave zyrtare te konsumit te
energjise elektrike ne Shqiperi,
paraqitja grafike e kesaj situate per
periudhen 2000-2010, jepet ne
grafikun e meposhtem.

(burimi INSTAT)

Per gjashtmujorin e pare te vitit
2010, 2011, gjendja, sipas te
dhenave te publikuara nga
INSTAT, eshte si ne tabelen e
meposhteme.

Pavaresisht se te dhenat zyrtare
per perdorimin e energjise
elektrike gjate vitit 2011, nuk jane
publikuar ende, perseri treguesit
ekonomike, nuk jane pozitive. Per
te perballuar kerkesen e
konsumatoreve, eshte importuar
nje sasi energjie elektrike ne sasine
rreth 4300000 (MWh), qe ne
pjesen me te madhe eshte
importuar nga KESH me nje çmim
60-70 EUR/MWh.

 Nje analize e shkurter e ketyre
vlerave provon se zgjidhja e
qendrueshme e furnizimit me
energji elektrike kerkon
domozdoshmerisht rritjen e

burimeve te reja gjeneruese, ne
harmoni te plote me faktorin
ekonomik dhe ate te mbrojtjes se

mjedisit.
 Po te mbahet parasysh qe

sistemi yne elektroenergjitik nga
pikepamja e tipologjise
impiantistike perfshin vetem HEC

me nje fuqi 1433 MW, kuptohen
veshtiresite qe duhen kapercyer
per te garantuar nje zgjidhje
optimale shumefaktoriale. Ne fakt
duhet permendur qe ne vitin 2011,
eshte perfunduar TEC i Vlores me
fuqi neto 97 MW, por kjo eshte e
pamjaftueshme po te mbahet
parasysh importi shume i larte,
sidomos ai i vitit te kaluar. Ne
kuadrin e masave per rritjen e
burimeve gjeneruese, evidentohen
perpjekjet per dhenien e lejeve te
ndertimit te HEC qe per vitin e
kaluar arriten ne 110 te tilla.
Natyrisht qe ato do te kene nje
kontribut ne permiresimin e
furnizimit me energji elektrike. Ajo
qe tashme dallohet eshte se nje
pjese e ketyre lejeve nuk po
zhvillohen, gje qe lejon mundesine
e rivleresimit me synim permiresimin
e zgjidhjeve te tyre qe te garantojne
ne nje zgjidhje te qendrueshme dhe
optimale. Nje rast ilustrimi, por jo i

vetem, i kerkeses per shqyrtim te
integruar, eshte ai i potencialit
energjitik te lumit Vjosa.

- Objektivi i drejte per rritjen e kapaciteteve
gjeneruese te energjise elektrike duhet te plotesohet
vetem nepermjet garantimit te eficences se larte te
perdorimit te burimeve financiare dhe mbrojtjes se

mjedisit.

-Nxitimi per perdorim vetem te nje forme energjie te
pare, luhatjet e medha per perdorimin burimeve te para

te energjise, si dhe mungesa e studimeve komplekse
dhe reale per ndikimin ne mjedis te ketyre burimeve te
energjise, perbejne disa nuanca qe duhen ekuilibruar

-Nga metodika e percaktuar nga Ministria e Ekonomise,
Tregëtisë dhe Energjetikës, ndikimit ne mjedis metodika
e vleresimit te ofertave per koncesione te ndertimit te

HEC, i kushton pak vemendje, qe duket edhe ne
koeficientin me te cilen merret parasysh ky ndikim.

Kukesi i vjeter
Permbytja e qytetit në Kukësin e vjetër

Ndërtimi i HEC-eve
Si ndërtohen hidrocentralet për të ndikuar sa më pak në

mjedisin e lumenjve

Vijon në faqen 6

Energjia elektrike (MWh) 2010 2011 
Prodhimi  4554054 2501865 
Perdorimi nga konsumatoret 2198198 2388861 
Humbjet  1285486 1236776 
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Potenciali hidroenergjitik i
lumit Vjosa

 Ashtu si per lumenjt e tjere te
Shqiperise, sidomos per lumin
Drin, edhe per lumin Vjosa ka patur
dhe vazhdojne te behen studime
per percaktimin dhe perdorimin
optimal te potencialit
hidroenergjitik te ketij lumi.

 Lumi Vjosa eshte lumi i dyte
me i madh ne Shqiperi pas lumit
Drin. Ai buron nga malet e larta ne
veri te Greqise dhe eshte i gjate
272 km. Prurjet mesatare vjetore te
ketij lumi vleresohen ne 195 m3/s.

 Mbeshtetur ne te dhenat
shumevjecare meteolologjike, u
pergatit studimi per vleresimin e
potencialit hidroenergjitik te lumit
Vjose duke percaktuar edhe
skemen e ndertimit te HEC ne kete
lum. Sipas ketij studimi, te
perfunduar ne vitin 1990,
percaktohen 8 HEC-e me nje
kapacitet total 500 MW, ndersa
energja elektrike e prodhuar
vleresohej ne 2. 2 TWh. Skema e
ndertimit te ketyre 8 HEC, ne lumin
e Vjoses, jepet ne figuren e
meposhteme.

(Burimi : METE)

Disa te dhena me te hollesishme
te 8 HEC potenciale per tu ndertuar
ne lumin e Vjoses jepen ne tabelen
e meposhteme.

Duhet theksuar se ka edhe

studime te tjera, psh studimi i vitit
2008/2009, per vleresimin e
potencialit energjitik te ketij lumi,
por qe nuk kane rezultuar ne
permbushjen e objektivit per
zhvillim te qendrueshem.

 Nga ana tjeter duhet
permendur qe leja e pare per
ndertimin e nje HEC (Kalivaci) ne
kete lume eshte dhene qe ne vitin
2002, objekt i cili ende nuk ka
perfunduar.

Qendrim i njeanshem dhe jo i
harmonizuar shfaqet edhe ne
metodiken e vleresimit te ofertave
per koncesionet e ndertimit te HEC,
te perdorur nga komisionet e
vleresimit.

Metodika e vleresimit te
ofertave per koncesione

 Sikurse duket edhe nga
metodika e percaktuar nga
METE, ndikimit ne mjedis
metodika e vleresimit te ofertave
per koncesione te ndertimit te
HEC, i kushton pak vemendje, qe
duket edhe ne koeficientin me te
cilen merret parasysh ky ndikim.

Emri i HEC 
(Vendndodhja) 

Kapaciteti 
(MW) 

Prodhimi vjetor i en. 
elektrike ne (GWh) 

Siperfaqja  
ujembledhese 
(km2) 

Prurja mesatare 
vjetore ne (m3/s) 

Kaludh   75   280 2370 63 
Badelonje   30   140 2780 74 
Permet   25   115 2820 75 
Kelcyre   35   165 3240 88 
Dragot  130   580 5030 144 
Kalivac   90   400   
Pocem   50   200 5570 159 
Selenice   60   275 5710 153 
Totali  495 2155   
 

-Ka edhe studime te tjera per vleresimin e potencialit
energjitik te Vjoses por nuk kane rezultuar ne

permbushjen e objektivit per zhvillim te qendrueshem.

- Leja e pare per ndertimin e nje HEC (Kalivaci) ne
Vjose eshte dhene qe ne vitin 2002, por objekti ende

nuk ka perfunduar.

VJOSA, HIDROENERGJIA DHE MJEDISI

Prodhimi vjetor i energjise
elektrike - 25

Fuqia e instaluar - 20

Vleresimi i  skemes dhe
zgjidhjes teknike - 10

Cilesia e pajisjeve dhe
makinerive - 5

Skema e HEC dhe studimi per
lidhjen me rrjetin - 5

Zgjidhjet teknike te
investimit - 20

Impakti ekologjik dhe social
- 5

Koha per venien ne pune te
HEC - 15

Vlera e koeficientit  te
pageses se koncesionit ( ne %
te prodhimit te en. elektrike) -
15

Vlerat e dhena me siper
tregojne se ndikimit ne mjedis, i
akordohen vetem 5/100 e pikeve,
duke sjelle nje disballancim te

faktoreve qe duhet te
percaktojne oferten qe garanton
zgjidhjen me te qendrueshme

dhe optimale.
Faktoret e permendur, por

edhe te tjere, qe ndikojne ne
furnizimin e qendrueshem me
energji elektrike te konsumatorit
shqiptar, provojne
domosdoshmerine e fokusimit te
shpejte dhe rezultativ ne nxitjen
eficente te investimeve per
burime te reja te gjenerimit te
energjise elektrike qe
konkludojne ne zgjidhje per
zhvillimin e qendrueshem te
vendit.

Nje rol te rendesishem
mbeshtetes do te luajne ne kete
drejtim edhe pershpejtimi i
veprimit pozitiv te rritjes se
eficences se perdorimit te
energjise, duke kujtuar ketu per
ilustrim, humbjet shume te larta

te energjise elektrike, si dhe
perdorimi i burimeve te tjera te
energjise se rinovueshme.
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Rrjeti i lumenjve të Shqipërisë,
përpos problematikave të shumta
dhe të njohura mjedisore, mbetet
një nga sistemet hidrike më të

paprekura në tërë Europën, me
vlera të larta natyrore, biologjike,
të peisazhit dhe socio-ekonomike.

 Një ndër lumenjtë më të
spikatur, përsa i përket diversitetit
biologjik dhe vlerave të peisazhit
është lumi i Vjosës në jug të
Shqipërisë. Vjosa rrjedh për 272 km

nga malet e Pindit në Greqi deri në
grykëderdhjen e saj në veri të
Lagunës së Nartës në Vlorë. Pellgu
ujëmbledhës i Vjosës kap një
sipërfaqe prej 6704 km², prej të

cilave 4365 km² ndodhen në
territorin shqiptar dhe përfshin
disa nga malësitë më madhështore
të jugut, si Malin e Nemërçkës
(2485 m), Këndrevicën (2122 m)
dhe Malin e Çikës (2045 m). Rajoni
i pellgut të Vjosës karakterizohet
nga thyerje të mëdha të relievit, ku
grykat e thella, kanionet dhe
rrëketë janë formacione mjaft të
përhapura.

 Nisur nga veçoritë gjeografike,
klimatike, të relievit si edhe nga
ekzistenca e formave tradicionale
të përdorimit të territorit, lugina e
Vjosës karakterizohet nga një
diversitet i lartë habitatesh dhe
llojesh. Lumi i Vjosës në vetvete,

ka një rëndësi thelbësore për mjaft
lloje migratore peshqish dhe
paraqet një nga habitatet lumore
më cilësore për jetën e mjaft llojeve
me rëndësi ekonomike. Vjosa
rrjedh e pandërprerë nga prita apo
konstruksione njerëzore gjatë
gjithë gjatësisë së saj dhe si e tillë
është një nga të paktët lumenj në
Europë ku tërë gjatësia e lumit
paraqet një ekosistem lumor të
vazhdueshëm me të njëjtin sistem
dhe regjim hidrik të pranishëm prej
mijëra vitesh.

 Lumi i Vjosës dhe degët e saj
paraqesin habitatet më të
rëndësishme për praninë e
lundërzës (Lutra lutra) në vend,
një lloj i rrezikuar në nivel global
dhe ndër llojet prioritare për ruajtje
në disa konventa ndërkombëtare.

 Gjithashtu, lugina e Vjosës
paraqitet mjaft interesante për
shumë lloje të rralla dhe endemike
të florës. Është i vetmi rajon në
Shqipëri ku takohet mëllagjeri i
Qipros (Arbutus andrachne) si
pjesë e shkorreteve mesdhetare të
zonës. Masivet e larta malore kanë
prani të pyjeve të ahut, pishës dhe
bredhit të Maqedonisë (Abies
borisii-regis). Disa nga llojet e
rrezikuara të florës janë kokoçeli
(Centaurea epirota), solenanta e
Shqipërisë (Solenanthus
albanicus), gështenja e kalit
(Aesculus hippocastanum), rigoni
(Origanum vulgare), njëgjirja e
blertë (Asperula clorantha), nepeta
(Nepeta parnasica), bliri fletëgjerë
(Tilia platyphyllos), etj.

 Gjithashtu, në pyjet e larta të
rajonit ujëmbledhës të Vjosës
gjenden ende komunitete të
gjitarëve të mëdhenj të shqipërisë
si ariu i murrmë (Ursus arctos), ujku
(Canis lupus), kaprolli (Capreolus
capreolus), dhia e egër (Rupicapra
rupicapra), derri i egër (Sus scrofa),
të cilët bartin një potencial të madh
ekonomik, në pikëpamjen e
zhvillimit të turizmit malor, faunistik
dhe gjuetisë sportive.

 Në luginën e Vjosës gjenden
edhe një sërë burimesh termale, si
në Bënjë dhe Sarandapor, me vlera
turistike ende të pashfrytëzuara në
mënyrë optimale.

Pavarësisht ndikimit të
vazhdueshëm njerëzor ndër vite,
lumi i Vjosës dhe lugina e saj,

konsiderohen ende të kenë kushte
të mira natyrore, sidomos në pjesët
e sipërme të saj.

 Kjo pasuri e pamatshme në
pikëpamjen e trashëgimisë

Nga Tom MIRAKU

Vende me turizëm malor të
zhvilluar si Italia, Zvicra, Austia e
Franca nuk e ndajnë për asnjë çast
shfrytëzimin racional mbi lumenjtë e
zonave të tyre malore.

 Për lumenj si Buna duhet bërë
propozim për ti dhënë status të
veçante për arsye se është i vetmi
lumë i lundrueshëm qe kemi dhe se
aty, për fatin tonë të mirë futen akoma

specie në rrugen e zhdukjes siç
është blini, si dhe për arsyen më të
thjështë e praktike se është lumi që
furnizon liqenin e Shkodres me disa

lloje peshqish. Gjithashtu nëpërmjet
Bunës ngjten lloje peshqish që bëjnë
ose përgatiten për riprodhim në
“maternitetin” më të madh në
Ballkan. Sqarojmë me këtë rast se

një specie e veçante si blini është e
mbrojtur edhe nga konventat
ndërkomtare. Në fund, por jo e fundit
për nga rëndësia mendojmë të
theksojmë edhe një herë problemin
e legjislacionit. Megjithë se edhe më
lart u fol për këtë çeshtje disa gjëra
duhet të ndryshojnë ose
plotësohen.

 Së pari - Subjektet e ndryshme
duhet të përgjigjen ligjërisht për
dëmet që shkaktojnë në lumenj. Nuk
mjafton vetëm të merret thjështë

miratimi i njerëzve të peshkimit,
turizmit, ambientalisteve etj për
marrje licensash për ndërtim

hidrocentralesh por me ligj të
përcaktohen detyrimet që subjekti
ndërtues duhet të ketë për dëmet që
i shkakton faunës e florës e mjedisit.
Nuk mund të tolerohet më tej për
shembull që në liqenin e Ohrit nuk

arrin më asnjë individ ngjale e vogël
që nga koha e ndërtimit të digës së
parë mbi Drin. Mungesen e sasisë
së të vegjëlve të ngjalës për
popullimin e këtij liqeni duhet ta
perballonte subjekti përfitues nga
ndertimi hidrocentralit ose të
gjëndeshin zgjidhje të tjera
alternative. Vende fqinj, që nuk
mund të krahasohen me ne as për
nga potenciali e as për nga zhvillimi
i peshkimit (Maqedonia e Mali i Zi)
janë më seriozë në zbatimin e masave
për liqenin e Ohrit e të Shkodrës. Në
veçanti për Ohrin pala Maqedonase
kontribuon me një sasi modeste të
vegjlish ngjale si dhe janë konstantë
në riprodhimin e kontrolluar të
koranit. Për ngjalën ndërmarrja qe ka
shkaktuar ndryshime në rrjedhën e
Drinit kontribuon me të vegjel ngjale
(Hidrocentrali në Diber të Madhe).

 Së dyti - Subjektet e ndryshëm
privatë që zhvillojnë veprimtarinë e
akuakulturës, të cilët shfrytezojnë
ujrat e lumenjve për rritje peshku ose
hedhin ujin e përdorur në lumenjtë e
zonës duhet të kenë sanksione të
forta për ruajtjen e mjedisit
njëkohësisht duhet të kenë detyrime
kontraktuale për ripopullimin e
lumenjve sipas një plani të caktuar.
Një praktikë e tillë ndiqet nga shumë
vende të zhvilluara.

 Së treti - Ndryshimet në shtratin
e lumenjve, siç kemi theksuar edhe
më lart, sjellin ndryshime negative
të pashmangshme në grykëderdhjet
e tyre në det. Ky është një problem
shumë i madh i cili, pak ose aspak,
është trajtuar në 30 - 40 vjetët e
fundit. Për këtë arsye, dhe për dëmet
e pallogaritëshme që mund të sjellin
ndryshimet në grykëderdhjen e

VJOSA – VENA BLU E SHQIPERISE
Nga Aleksandër TRAJÇE

Vjosa paraqitet mjaft
interesante për shumë

lloje të rralla dhe
endemike të florës. Kjo

pasuri e pamatshme
duhet të ruhet si e tillë
dhe për brezat në vijim.

Nisma që do të
ndryshonin këtë ekuilibër

natyror duhet të
konsiderohen dhe

vlerësohen me kujdesin
dhe kohën e duhur, pasi
mund të shkatërrojnë një
nga pasuritë e fundit të

mbetura të natyrës
shqiptare.

Lumi i Vjosës në Përmet

Përmbytja që bën Vjosa, lumi që nuk ka përmbytur kurrë, në urën e
Mifolit

PESHKIMI DHE LUMENJTE TANE(Vijon nga faqja 5 )

Lumenjtë që po i “mbytim” me plehra

lumenjve për rezervat e peshqve
kryesorë bregdetarë, duhet të
ndërrmeret një studim i veçantë.
Lloje të tilla si koca, levreku, gjuhëza,

qefujt dhe disa lloje molusqesh
mund të shkojnë drejt pakësimit
drastik të prodhimit në rast se
prishen zonat e riprodhimit e të
strehimit në grykëderdhje të
lumenjve.

 Së katërti - Të percaktohet me
ligj e të rregullohet me akte të tjera
nënligjore rikthimi në gjendjen e

mëparshme i shtretërve të lumenjve
ose vetë lumenjve në rastet kur
pësojne dëmtime të mëdha nga
marrja e inerteve, deviacione të
ndryshme ose zhdukjen e ndonjë
dege të tyre. Këto masa, siç thamë

Nuk mund të tolerohet më tej për shembull që në
liqenin e Ohrit nuk arrin më asnjë individ ngjale e vogël

që nga koha e ndërtimit të digës së parë mbi Drin

Subjektet e ndryshëm privatë që shfrytezojnë ujrat e
lumenjve për rritje peshku ose hedhin ujin e përdorur
në lumenjtë e zonës duhet të kenë sanksione të forta

për ruajtjen e mjedisit njëkohësisht duhet të kenë
detyrime kontraktuale për ripopullimin e lumenjve sipas

një plani të caktuar

dhe më sipër, duhet të përcaktohen
para dhënies së licensës për
shfrytezim ose ndërtim të veprave
të rëndësishme që konsiderohen të

domosdoshme.
 Së pesti - Mbi bazën e studimeve

që propozuam të kryhen, dhe
konkluzioneve që dalin prej tyre,
duhet të bëhen ndryshimet e
nevojshme në ligj dhe akte të tjera
që dalin për zbatimin e tij.

Bazuar në këtë mund të bëhen
edhe ndryshime të tjera organizative

që nga ministria deri në bazë. Qëllimi
është që edhe për lumenjte dikush
të pergjigjet për kontrollin e
shfrytëzimin e tyre në mënyrë që të
garantontohet një zhvillim i
qendrueshem.

Gërryerja e lumenjve tanë vetëm vazhdon e shtohet

natyrore, kulturore dhe socio-
ekonomike duhet të ruhet si e tillë
dhe për brezat në vijim. Iniciativa

që do të ndryshonin këtë ekuilibër
natyror dhe shoqëror të arritur
ndër shekuj duhet të konsiderohen

dhe vlerësohen me kujdesin dhe
kohën e duhur, pasi mund të
shkatërrojnë një nga pasuritë e
fundit të mbetura të natyrës
shqiptare.
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KY NUMUR I GAZETES MBESHTETET NGA SOROS,
FONDACIONI “ SHOQËRIA E HAPUR PËR

SHQIPËRINË”.

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 - Ermelinda MAHMUTAJ
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
Shoqata Mjedisi Ekologjik dhe Turistik Lura, - 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 Mjekesisë
dhe Mjedisit “Fillonid Durrachieni” – Flamur TARTARI
Shoqata “Adriatiku”, Vlorë – Petrit DERVISHI

Shoqata “Miqtë e Thethit”, Shkodër– Dedë NIKA
Shoqata “PASS”, Majlinda LlESHI
Shoqata “Nënujsat” Ened MATO
Shoqata “Vazhdon” Gazmend KODUZI
Shoqata “EKOLOGJISTI “- Durres, Bashkim SHYLE.
EKOMJEDISI, Durres, Presidente Magdalena 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, Ali LUSHA
Fondacioni: “Instituti i Kërkimeve të Bioteknologji”, Agron

LAMKO
Qendra e Studimit të Burimeve Natyrore, Sherif LUSHAJ
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Gati gjysmë shekulli pas
Revolucionit Green, një përqindje
e madhe e racës njerëzore ende
vuajnë nga uria kronike. Në të
njëjtën kohë, investimet në
zhvillimin e bujqësisë nga qeveritë,
huadhënësit ndërkombëtarë dhe

fondacionet janë nga më të ultat të
regjistruar ndonjëherë. Që nga viti
1980, përqindja e ndihmës për
zhvillim ndërkombëtar kushtuar
bujqësisë ka rënë nga 16% në
vetëm 4%.

 Me këto probleme merren
studimet e raportit State of the
World 2011, botim i përvitshëm i
World Watch ku theksohet se risitë
në politikat botërore për bujqësinë
do të jenë çelësi për uljen e varfërisë
dhe për të stabilizuar klimën në
planet. Raporti përmban një plan

zhvillimi për investimet në bujqësi
dhe sigurinë e ushqimit, me
referencë të veçantë për 15 zgjidhje
në teknologji të lartë dhe të ulët që
do ndihmojnë për të ulur urinë dhe
varfërinë, sidomos në Afrikë.

 Raporti përmban një plan

zhvillimi për të rritur investimet
bujqësore dhe mënyra më efektive
për të zbutur varfërinë globale dhe
urinë me studime të ekspertëve me
famë botërore në sektorin e
bujqësisë dhe qindra projekte të
reja që tashmë janë zbatuar në
terren. Raporti përshkruan
pesëmbëdhjetë praktika të
provuara dhe ekologjikisht të
qëndrueshme.

 Presidenti i Institutit
Worldwatch, Ch. Flavin është
shprehur se “Përparimi i treguar në

Ndryshimet klimatike, me
shkrirjen e akujve, do të sjellin
pasoja edhe në atmosferë, duke
shtuar sasinë e dioksidit të
karbonit. Në një studim të revistës
Nature, del se në akujt e poleve
gjendet, “ i magazinuar” 250 herë
më shumë gaz se sasia që
prodhohet në vit në SHBA. Dhe
kjo, kur dihet se SHBA prodhon
rreth 40% të këtij gazi me efektin
serrë. Më rritjen temperaturave
globale dhe shkrirjen e ky gaz i
bllokuar do të çlirohet në
atmosferë.

 Por, bashkë me dioksidin e
karbonit, do të “ringjallen” dhe një
seri mikrobesh. Bile, sipas studimit,
që tashti, pavarësisht se
temperaturat janë akoma nën zero,
disa nga mikroorganizmat janë
ende aktive, megjithë se aktiviteti i

tyre mendohet të jetë shume i
ngadalësuar. Nga punimet e
Laboratorit Laërence Berkley në
Kaliforni del se nga mikrobet e
zbuluara në tokat e ngrira, më
shumë se 90 përqind të tyre,
bakterie apo mikroorganizma, nuk
ka ide se çfarë janë dhe çfarë rreziku
paraqesin. Studjuesit thonë se
mikroorganizmat janë të
rëndësishëm por dhe luajne një rol
kryesor në prodhimin e gazeve që
shkaktojnë efektin serrë, por me që
për to nuk dihet asgjë sesi
reagojnë, ky element i dinamikës

së klimës nuk mund të llogaritet
saktë. Prandaj dhe kuptimi i
menyrës sesi mikrobet do të
reagojnë gjatë shkrirjes së akullit
do të ndihmojë në përmirësimin e
modeleve të krijuara për të parë
edhe ndryshimet klimatike.

BE – ALARM PER UJRAT E
EMBLA

 Sipas një studimi të ri të BE-
së, shumë peshq dhe molusqe të
ujërave të ëmbla të Evropës janë
tashmë lloje të kërcënuara. Për
këtë Komisioni Evropian ka bërë
thirrje për masa urgjente për të
ruajtur diversitetin e jetës së egër
në kontinent.

 Ndotja, mbipeshkimi, humbja
e habitateve dhe llojet e huaja
invasive janë shkaktarë të rënies
së numrit të llojeve. Gjetjet më të

këtë raport do të shërbejë për të
informuar qeveritë, politikanët, dhe
donatorët që synojnë reduktimin
e urisë dhe të varfërisë, duke
siguruar një plan të qartë të
zhvillimit. Ne kemi nevojë për ata
që mund të ndikojnë në fushën e
zhvillimit të bujqësisë që të
angazhohen për të siguruar një
mbështetje afatgjatë për fermerët
“.

 Ndërsa Danielle Nierenberg,
bashkëdrejtore e projektit të
Worldwatch “Të ushqejmë
planetin “ shprehet se komuniteti
ndërkombëtar ka lënë pas dore
pjesë të tëra të sitemit të ushqimit
në përpjekjet për të ulur pasojat e
urisë. Më tej shton se “Zgjidhjet
nuk do të vinë dtyrimisht nga një
prodhim më i madh i ushqimeve por
nga ndryshimi I asaj çfarë do të
hanë fëmijët, nga metodat e
transformimit dhe shitjes së
prodhimeve dhe në tippet e
sipërmarrjeve të ushqimit në të cilat
investojmë “.

 Raporti vjen në një moment të
veçantë kur shumë iniciativa
botërore kundër urisë dhe sigurimit
të ushqimit ( Feed, programi i
administratës Obama, Global
Agriculture and Food Security
Program (GAFSP), l’United
Nations World Food Programme
(WFP), FAO dhe të tjerë, kanë
nevojë edhe për udhëzime për të
inkurajuar investimet në bujqësi.

RISITE QE DO TE USHQEJNE PLANETIN DHE
DO TE STABILIZOJNE KLIMEN

NDRYSHIMET KLIMATIKE DHE
MIKROBET

KAFEINA – TREGUES PER
NDOTJEN MJEDISORE

 Një grup kërkuesish të
departamentit të kimisë në
Universitetin e Montreal, Kanada,
kanë zbuluar se gjurmët e kafeinës
janë një tregues i saktë i ndotjes së
ujrave nëntokësore. Ata thonë se
egziston një lidhje e fortë e nivelit
të kafeinës dhe nivelit të baktereve
dhe mendojnë ta përdorin këtë për
të përcaktuar ndotjen në sistemet
e kanalizimeve të ujrave të zeza.

 Një program për marrjen e
kampionëve nga ujrat nëpër qytete
është i lehtë për tu realizuar dhe

fundit janë bazuar në një studim
te mbi 6. 000 lloje të Listës së Kuqe
Evropiane – një vlerësim i
kërcënimeve për jetën e egër.

 Lista e llojeve të kërcënuara
të Evropës përfshin 44% të të
gjitha molusqeve,

37% të peshqve, 23% të
amfibëve, 19% të reptilëve, 15%
të gjitarëve dhe

13% të zogjve të ujrave të
ëmbla si dhe 467 lloje bimësh, një
pjesë e mirë e të cilave janë jetike
për sigurinë e ushqimit.

me kosto të vogla por bën të
mundur që të identifikohen
burimet e ndotjes dhe të
kontribuojë ndjeshëm në
reduktimin e kontaminimit të ujrave
urbane.
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