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NDERTIMI PO HA MJEDISET PUBLIKE NE TIRANE
Më 23 shtator 2008, në hotel Rogner, u zhvillua tryeza e rrumbullakët për

“Hapësirat publike në Tiranë dhe presionin e ndërtimeve”, - një ballafaqimin
mes përfaqësuesve të Bashkisë së Tiranës me përfaqësues të shoqërise civile.
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Z. Agron DELIU, specialist në
Institutin e Shëndetit Publik: Zoti
Xhuveli thotë se ajri është përmirësuar
30 % këtë vit, por Ministria nuk bën matje
fare, dhe aparatet që kanë marrë nga
Instituti i Shëndetit Publik, nuk i venë
dot në punë, e megjithate kanë kurajon
të thonë kështu.

Z. Petrit HODO, pergjegjes i
Kopshtit Botanik: Kopshti Botanik do
të degradohet, ndërtuesit do të kenë
një motiv për ta kërkuar dhe do të dalim
te plani, le ta quajmë plani B, edhe ky
do të kalojë për ndërtime.

Veiz LLUKA, arkitekt gjelberimi :
Mendoj se nuk ka transparencë nga
Bashkia për këtë problem. Asnjëherë
nuk i është dhënë qytetarëve nga
Bashkia treguesi i sipërfaqeve të
gjelbëra të Tiranës .

Dr.Besnik BARAJ, ekspert
mjedisi Mendoj se, duke zbatuar atë
që është parim në mjedis që ndotja
ndalohet në burim, të bëjmë edhe
sensibilizim të qytetarëve, por të
dëgjohen më tepër edhe specialistët
për të gjetur alternativat më të mira.

Z. Lavdosh FERRUNI: Në qoftë se
Bashkia ka dashamirësinë të gjykojë në se
shumica e popullsisë e do pyll apo e do
pallate liqenin, le të na ndihmojë për të bërë
një sondazh se si e do Tirana atë pjesë të
saj. Në qoftë se publiku do ta dojë ndërtime,
atëherë i lind e drejta edhe Bashkisë të bëjë
një projekt të tillë si ky që po paraqesin.

Z. Romeo HANXHARI: Është
përgjegjësi e institucioneve që të
krijojë infrastrukturën e domosdoshme
për të siguruar pjesëmarrjen me
qytetarët, që u duken të bukura
trotuaret apo diçka tjetër, por me ata
që kuptojnë e dinë më tepër për këto
probleme, e që duhen identifikuar,

sepse edhe jo të gjithë shoqatat janë efektive.

Z.Eduard SHALESI, nënkryetar i
Bashkisë së Tiranës:

Dua të siguroj se çdo lloj shqetësimi i
qytetarëve për hapësirat publike, është
shqetësim edhe për ne. Kuadri ligjor
urabanistik është jashtëzakonisht i
mangët dhe i papërgatitur për të përballuar
sfidat, me të cilat ne ndeshemi çdo ditë.

 Zj.Adelina GRECA, shefe sektori
në Drejtorinë e Planifikimit Urban në
Bashkinë e Tiranës: Propozimi fitues
ka një gjë shumë interesante, sepse
formon kolanën e gjelbër të liqenit,
duke e plotësuar atë dhe në pjesën e
munguar, pra vendos e shton

gjelbërimin midis parkut dhe Tiranës.

PROF.ASC. SAZAN GURI: Në
bazë të vendimit nr. 81, dt. 29.12.2007,
zona C e cila shtrihet në jug të Tiranës,
në veri të Liqenit artificial, ku ndër të
tjera përfshihet: Kompleksi i Pishinave
( zona C1 e C2 ), territori i Gardës ( zona
C3 ), Parku Botanik ( zona C4 ) dhe klubi
Dinamo ( zona C 5 ), hyjnë në zonat

prioritare të zhvillimit. Kështu që pas zonës C1, po i vjen
radha për ndërtime edhe gjithë zonave të tjera.

Z. Fatos LUBONJA: Ajo që
përfaqësuesit e Bashkisë e quajtën
zhvillim, nuk është gjë tjetër veçse rritje e
përfitimeve e interesave të grupeve që
sponsorizojnë partitë politike, majtas apo
djathtas, të cilët kanë kapur partitë e për
rrjedhojë kanë kapur edhe shtetin, edhe
Bashkinë.

Z. Artur ZHEI: Unë kam akuzuar për
betonizim të Tiranës e nuk tërhiqem nga
kjo, sepse nuk dua të gënjej 90 % të
shqiptarëve që nuk janë lidhur me
interesa në këtë fushë.

Znj.Majlinda DHUKA, Drejtoreshë
e politikave të zhvillimit dhe
planifikimit në Bashkinë e Tiranes:
Mendoj se për zonat e interesit të
përbashkët për zhvillim, që përfshijnë
qendrën, por dhe ato komuna që kemi
rrotull e përbëjnë burimet natyrore që
kemi rrotull. duhet të ketë një diskutim
të veçantë midis bashkive, komunave,
qytetarëve, përpara se këto zona të

zhvillohen, sepse ndikojnë negativisht, si në komuna dhe në
Bashki.

Z. Andrea  STEFANI, analist :
Tragjedia  me  mjedisin  po  ndodh  e
jemi  në  limitet  e  fundit  të  gjelbërimit.
Kemi , siç  po  thuhet  më  pak  se  dy
metër  katror  gjelbërim  për  person ,
kur  kaq  është  dhe  varri  i  njeriut .
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Katund i ri, Durrës – Në 25/
10/2008 u organizua, në
komunën e Katundit të ri,
konsultimi me publikun lidhur
me TEC-in 800MW me qymyr
guri që kompania italiane
ENEL po planifikon të ndërtojë
në Porto Romano.

Në këtë takim morrën pjesë
banorë të zonës së ndikuar,
organizata mjedisore dhe
anëtarë të mediave të shkruara
dhe elektronike.

Në prezantimin e tyre,
kompania ENEL, ndau të
dhëna lidhur me ndikimet
sociale e mjedisore që do të
ketë TEC-i, si dhe pak detaje
teknike.

TEC-i do të ketë një
kapacitet prej 800MW dhe do
të përdori si lendë të parë
qymyrgur të importuar.
Energjia e prodhurar nga ky
TEC do të eksportohet
pjesërisht në Itali e pjesërisht
do të shitet në Shqiperi në
raporte dhe kosto çuditërisht
të papërcakruar ende.

Ndonëse TEC-et me
qymyr guri në botë
konsiderohen si ndotësit
kryesorë të ambjentit dhe
dyshohen si shkaktarë të
sëmundjeve kancerogjene, të
dhënat paraprake të
kompanisë jepnin shifra të
papërfillshme të emetimeve të
gazrave ndotës në natyrë të
TEC-it të tyre dhe një efekt
po aq të papërfillshëm në
shëndetin e banorëve përreth.
Për më tepër, kompania nuk
kishte menduar ende për filtrat
e gazit CO2, nivelet e të cilit
nuk përmendeshin gjëkundi.
Ndërsa komentet lidhur me

25 Shtator 2008. Ditën e
mërkurë, në Hotelin Tirana
International, Ministria e
Mjedisit, Pyjeve dhe
Administrimit të Ujërave  me
mbështetjen e Ambasadës së
Mbretërisë së Hollandës
organizoi  një Tryezë të
Rrumbullakët me donatorët  që

financojnë në fushën e mjedisit
për diskutimin e hapave që do
të ndërrmarrë Grupi i Sektorial
i Punës i donatorëve për
mjedisin. Në këtë takim merrnin
pjesë përfaqësues nga Banka
Botërore, UNDP, GEF, OSCE,
UNICEF si dhe përfaqsues të
përfaqësive diplomatike në
Shqipëri të Mbretërisë së
Danimarkës, Austrisë dhe
Hollandës etj. Tryezën e
rrumbullakët e kryesonte
Zëvendësministri i Mjedisit z.
Taulant Bino, i cili në fjalën e
tij të hapjes, pasi përshëndeti të
pranishmit bëri një përshkrim
të shkurtër të problemeve
kryesore që shqetësojnë
mjedisin shqiptar.

 Gjithashtu bëri një listim të
disa nga pikave prioritare  të
përshkruar dhe në Strategjine
Sektoriale të Mjedisit, miratuar
disa muaj më parë nga Qeveria
Shqiptare si: miratimi i
standarteve ligjore të Bashkimit

Europian, kontrolli i zbatimit të
legjislacionit, përmirësimi i
procedurave të dhënies së
lejeve mjedisore, arritjet e
standarteve të kërkuara në
trajtimin e ujërave të zeza
administrimi i mbetjeve të
ngurta, rehabilitimi i pikave të
nxehta mjedisore, menexhimi i

integruar i zonave të mbrojtuar,
ndërgjegjësimi i publiku për t’u
bërë më aktiv në proçeset
vendimarrjes janë disa nga
pikat të cilat përbëjnë objektivin
kryesor, ku duhet të
përqëndrohet vëmëndja e këtij
grupi sektorial sektorial.

 Gjatë mbledhjes të gjithë të
pranishmit shprehën mendimin
e tyre mbi mënyrën e
funksionimit sa më mirë të këtij
grupi sektorial pune dhe u la që
ky takim të ripërsëritej deri pas
6 javësh ku me kërkesë të të
pranishmëve prioritetet e
shprehura në strategjinë
sektoriale të jenë të shoqëruara
me një raportim mbi aktivitetet
që duhen të ndërrmerren për
realizimin e këtyre objektivave,
pasi vetëm në këtë mënyrë
mund të kishte një progres të
monitorueshëm.

 Po ashtu, ditën e premte,
datë 26 Shtator 2008, në
qytetin e Pogradecit u zhvillua

takimi i Komitetit të Menaxhimit
të Pellgut Ujëmbledhës lë liqenit
të Ohrit. Ky takim u iniciua nga
Ministri i Mjedisit, Pyjeve dhe
Administrimit të Ujërave Z.
L.Xhuvelidhe Ministri
maqedonas i Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor Z.
Nexhati Jakupi. Në takim
merrnin pjesë dhe autoritetet
lokale të dy vendeve respektive
të cilet janë edhe pergjegjesit
kryesorë për mbrojtjen e këtij
liqeni me vlera të larta
mjedisore.

Në fjalën përshendetëse
ministri Xhuveli theksoi se “...
Rajoni i basenit të liqenit të
Ohrit është në fokusin e
Qeverisë Shqiptare, e cila e
konsideron këtë liqen si një
burim ujor të një rëndësie të
veçantë si në aspektin mjedisor
ashtu dhe ate turistik. Këtij
qëllimi i shërbejnë masat qeë
janeë ndermarrë për vazhdimin
me sukses të punës së qëndrës
për rritjen e rasateve të koranit
neë Lin, masave ligjore dhe
operative qeë po ndërmerren
për disiplinimin e ndërtimeve në
pellgun ujëmbledheës të liqenit,
realizimin e projekteve të
reëndeësishme për menaxhimin
e ujit të pijsheëm dhe trajtimin
e ujërave teë zeza, si dhe
realizimin e projektit rajonal për
menaxhimin e mbeturinave të
ngurta urbane.

 Në fjalën e tij Ministri
maqedonas i Mjedisit dhe
Planifikimit Hapesinor Z.
Jakupi u fokusua në krijimet e
grupit të punës për çështjet e
mjedisit, pyjeve peshkimit dhe
legjislacionit nga pala
maqedonëse, këto grupe duhet
të ngrihen dhe nga pala
shqiptare për fillimin e
menjëhershëm të vlerësimit të
situatës mjedisore të pellgut të
Ohrit

Në këtë takim u kërkua që
liqeni i Ohrit të marrë statusin
Monument i Trashgimisë.

 NGA MMPAU KONSULTIM ME PUBLIKUN PER
TEC-in E PORTOROMANOS

impaktet e gazeve të emetuara
në ndryshimet klimatike, u
konsideruan të papërfillshme,
në një kohë që studimet
tregojnë se TEC-et me qymyrë
janë kontribuesit kryesorë, së
bashku me fabrikat e
çimentove në ngrohjen globale.

 Kompania ENEL deklaroi
gjithashtu se ndërtimi dhe vënia
në funksionim e TEC-it do të
hapë qindra vende pune, por të
pyetur nga publiku, u përgjigjën
se nuk është e sigurt nëse
vendet e punës do të mbulohen
nga Shqiptarë apo puntorë të
vendeve të tjera.

Probleme të tjera të ngritura
nga organizatat mjedisore,
lidhur me rrezikun e formimit
të shirave acide dhe ndikimi i
tyre në bujqësi, ndikimi në
peshkim, florën e faunën
tokësore e detare, ndikimi në
turizëm e të tjerë, morën sërish
përgjigjie të vakëta nga
përfaqësuesit e kompanisë.

Projekti i ndërtimit të TEC-
it 800KW pret të marrë
miratimin e Ministrise së
Mjedisit Pyjeve dhe
Administrimit të ujerave.

A mos ndoshta ka ardhur
koha që Shipëria t’u thotë
STOP propozimeve për të
ndërtuar TEC-e e indusrti të
tjera me bazë qymyri e nafte
pa menduar fillimisht për
vendosjen e standarteve dhe të
monitorimit për këto projekte
zhvillimi?

A mos ndoshta cmimin për
1 kw/orë nuk do ta paguajme
me me para, por me shëndetin
tonë?

Anisa Xhitoni
Qendra EDEN

Një grupim shoqatash në
qarkun e Durrësit, “Natyra për
njeriun”,

“Albanopoli”dhe “Qendra
për Zhvillimin e Shoqërisë
Civile”, nën drejtimin e Z. F.
Ndreka, vunë në jetë një
projekt me këtë emër,

financuar nga Ambasada
Amerikane në Shqipëri.
Qëllimi ishte, që bashkë më
ndërgjegjësimin e banorëve të
zonës, grupeve të interesit etj.
për problemet mjedisore,
sëbashku me pushtetin lokal të
risillnin në vlerat e tij natyrore,
eko-turistike, arkeologjike etj
Albanopolin, qytetin ilir të
Zgërdheshit.

 Për realizimin e tij u
angazhuan, veç shoqatave,
edhe Bashkitë Fushë-Krujë e
Krujë, OJF të ndryshme,
biznesi vendas, persona
publikë, nxënës, studentë etj.
që, veç pastrimeve mjedisore,
morën pjesë edhe në mbjellje
pemësh, ku u parfshinë edhe
grupet “Ekologu i Ri” të
shkollave të zonës.

 Në kuadër të këtij projekti

u zhvilluan seminarë si “Mbi
dhënjen e njohurive
mjedisore”, për një mjedis të

qëndrueshëm. dhe për hartimin
e planit mjedisor etj... Gjatë
veprimtarive të vazhdueshme,

janë mbajtur referate si “Të
mbrosh mjedisin, do të thotë të
mbrosh jetën”, temë “Rikthimi

Albanopolit në zhvillimin e
turizmit arkeologjik e kulturor”
nga H.Taga etj. .

 Vlen të përmendet puna e
ndihmesa e Ambasadës
Amerikane për financimin e
projektit, vullnetarët e Korpusit
të Paqes, Ambasada Franceze,
Ambasadoren e Zvicres që
kanë kontribuar në
mbarëvajtjen e projektit, po
ashtu edhe Bashkitë Krujë e
Fushë-Krujë, Pleqësisë të
fshatrave, shkolla 9/vjeçare me
drejtor Z. F.Dervina, shkolla e
Mesme “Shote Galica” me
drejtor z. N. Stafuka,
përfaqësuesit e OJF-ve z.
M.Goci, G.Hoxha, A.Duka,
R.Alla, K.Kulli etj., studentët
e pedagogët e Universitetit
“A.Moisiu” Durrës dhe gjithë
banorët zonës Zgërdhesh e
Halil, ku ndodhet dhe qyteza
antike.

RIKTHIMI I ALBANOPOLIT
Nga Muharrem GOCI
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“HAPESIRAT PUBLIKE NE TIRANE DHE PRESIONI I NDERTIMEVE”
frutore e jo frutore, ujin
teknologjik është i detyrauar që
ta derdhë 93 % të pastër në
kanalizimet.

Ky është konçesionari i “
Benz Mercedes “ që e pati
plotësimin e këtyre kritereve si
kusht nga pala gjermane për të

marrë ekskluzivitetin e biznesit.
 I dhashë këto shembuj, para

se të flasin specialistët, për të
treguar kushtet në të cilat

Me 23
shtator 2008, në
hotel Rogner u
zhvillua tryeza e
rrumbullakët për
“ H a p ë s i r a t
publike në
Tiranë dhe

presioni i ndërtimeve”, - një
ballafaqimin mes përfaqësuesve të
Bashkisë së Tiranës me përfaqësues
të shoqerisë civile.

 Në takim morën pjesë N/kryetari
i bashkisë së Tiranës, Z.Edi Shalsi, z
D.Agolli Administrator i përgjithshëm
i Bashkisë, znj.Majlinda Dhuka,
Drejtoreshë e politikave të zhvillimit
dhe planifikimit në Bashki,
znj.Adelina Greca, shefe e sektorit në
Dr. e Planifikimit urban si dhe
përfaqësues nga shoqëria civile,
analistë të mirënjohur, përfaqesues të
shoqatave mjedisore, etj

 Në takim nga punonjësit e
Bashkisë u prezantua projekti i
zhvillimit urban të zonës pranë digës
së liqenit artificial të Tiranës, projekt
që ka ngjallur mjaft debate në publikun
e gjerë si dhe te ekspertet dhe
mjedisorët kohët e fundit. Përreth 3
orë e gjysëm u debatua nga
pjesmarrësit për problemin e humbjes
së hapësirave publike në Tirane,
domosdoshmerinë e frenimit të këtij
“zhvillimi”, që është kundër
mirëqënies publike. Nga shoqeria civile
diskutuan A.Stefani, A, Zheji,
F.Lubonja, M.Nano, S,Guri, A.Deliu,
B,Bare, L.Ferruni, R.Hanxhari,
P.Hodo, etj. Nga të pranishmit pati
shumë debate dhe diskutime në lidhje
me krizën e madhe që po kalon qyteti
i Tiranes në ruajtjen e hapësirave
publike.

PERFUNDIMET E TAKIMIT
“HAPESIRAT PUBLIKE NE TIRANE DHE PRESIONI I NDERTIMEVE”

Në fund të takimit u propozua që
nga ana e shoqërisë civile:

• • • • • Të hartohet në mënyrë
emergjente një Moratorium, i cili të
ndalojë tjetërsimin e hapësirave
publike të qytetit.

• • • • • Të ngrihet një grup pune që të
hartojë një paketë masash, për
plotësimin e mangësive të ligjit të
urbanistikës e më gjerë, që të bëjë të
mundur ruajtjen e mjediseve publike
të Tiranës.

• • • • • Informim dhe bashkëpunim më
të mirë nga Bashkia me publikun në
lidhje me projektet e reja dhe planin
rregullues të Tiranës.

• • • • • Përfshirja e eksperteve lokalë
në VNM për projektin e Unazës së re,
për paraqitjen e argumenteve dhe
dhënien e alternativave.

• • • • • Pyetësor për vlerësimin nga ana
e publikut per kthimin e zonës poshtë
diges në gjelbërim apo zhvillim urban
me ndërtesa.

• • • • • Pezullimi nga ana e bashkise i

procesit ne lidhje me projektin prane
Liqenit te Tiranes,

• • • • • Dhënia e një statusi të veccantë
hapësirave të gjelbra si dhe
organizmave si Kopshti botanik,
Parku i liqenit Artificial, etj.

• • • • • Prishja e ndërtimeve pa leje në
zonen e liqenit artificial .

 Nga ana e Bashkisë së Tiranës u
be prezent dalja mbas dy javësh e
draftit përfundimtar të Planit
urbanistik për qytetin e Tiranës.

 Përfaqësuesit e Grupimit
“Ekolëvizja” e vlerësuan këtë moment
si një mundësi shumë të mirë, për
përfshirjen e një rregulloreje në planin
rregullues të Tiranes që: “Hapësirat
publike të mos tjetërsohen në ndërtime
dhe për qellime të tjera”. Në këtë
mënyre, kur plani rregullues të
miratohet së shpejti, kjo pikë do të
ishte e pakontestueshme më për asnjë
palë.

NGA QENDRA E GRUPIMIT
“EKOLEVIZJA”

punojmë, me mungesë të
burimeve financiare, dhe mbi të
gjitha me një legjislacion aspak
në mbështetje. Ne tentojmë të

zgjerojmë hapësirat publike, ku
veç atyre që thashë më sipër, ka
plot shembuj të tjerë, si projekti
“Dua të luaj “, i cili do të realizojë

100 kënde për pensionistë e
minifusha loje, për të cilat kemi

dhe burimet financiare. Ndërkaq
po dalin pronarë në hapësirat mes

pallateve, po dalin pronarë edhe
atje ku kemi ndërtuar e nuk ka
patur të tillë. Me këtë desha të

theksoj se legjislacioni në fuqi,
duke filluar që nga ai urbanistik,
kuadri ligjor i të cilës është
jashtëzakonisht i mangët dhe i
papërgatitur për të përballuar
sfidat, me të cilat ne ndeshemi çdo
ditë. Ndërkohë që ne prishim
ndërtimet pa leje, ata kanë kurajon
t’i ndërtojnë përsëri. Shpesh herë
konstatojmë se, megjithëse
shqetësimi qytetar është i drejtë,
nga ambientalistët apo qytetarë të
thjeshtë, nuk janë kuptuar

mundësitë, kompetencat dhe
përgjegjësitë e Bashkisë së
Tiranës. Dua të siguroj se çdo lloj
shqetësimi i qytetarëve për
hapësirat publike, është
shqetësim edhe për ne.

 Sot do t’ju njohim me një
koncept-ide dhe me
problematikën që ne përballemi
dita-ditës gjatë punës sonë,
gjithashtu edhe për t’ju sqaruar
edhe me të ashtuquajturin
“betonizimin “ të Tiranës, të cilim
po e hasim shpesh.

Zj.Adelina Greca, shefe sektori
në Drejtorinë e Planifikimit Urban
në Bashkinë e Tiranës: Projekti bën
fjalë për projektin e zonës prioritare
që ndodhet midis liqenit dhe Tiranës
urbane. Karakteristika e kësaj zone
është misis asaj që quhet hapësirë e
gjelbër dhe zonës së urbanizuar. Pra
është një zonë që nuk ka një karakter
të pqëcaktuar qartë.

 Ideja e konkursit, sëbashku me
krijimin e njq qendre suburbane të
kësaj zone të Tiranës, ishte dhënia e
një karakteri më të spikatur, duke
patur parasysh pozicionin e saj tepër
ambiguit. Kjo zonë ndodhet pranë
parkut të liqenit që ka një gjelbërim,
pranë digës së liqenit, Kopshtit
zoologjik e Botanik, por gjithashtu
edhe pranë Tiranës urbane. Propozimi
fitues ka një gjë shumë interesante
sepse formon kolanën e gjelbër të
liqenit, duke e plotësuar atë dhe në
pjesën e munguar, pra vendos e shton
gjelbërimin midis parkut dhe Tiranës.
Grafikisht duket që gjelbërimi i
munguar në këtë pjesë, plotësohet

dhe shtohet. Gjithashtu ky lloj
zhvillimi, në një farë mënyre i jep
identitet digës së liqenit, duke
formuar një ballinë ujore, ose siç quhet
-watter-front -.

 Parku dhe liqeni është një lloj
landmark-u, të cilit të gjithë i
referohen, por praktikisht është i
padukshëm në strukturën totale të
liqenit. Krijimi i ballinës ujore do ti
jepte një lloj refernce nga çdo pikë e
qytetit . Nëqoftë se do të ndalim pak
në aktivitetet që do të promovohen
në këtë zonë, hapësirat sportive
shtohen, të cilat zona i ka, por
përmirësohen e shtohen më tepër,
krijimi i disa funksioneve publike, të
cilat janë, të cilat janë të munguara,
dhe i shërbejnë jo vetëm kësaj zone,
por dhe pjesë tepër të urbanizuar në
afërsi të saj, Në plan duket se si do të
zhvillohet zona nga pikëpamja
arkitektonike, e cila, duke theksuar se
është një projekt-ide, do të zhvillohet
më tej nga arkitektët fitues. Një
element tepër i rëndësishëm, por edhe
problematik në një farë mënyre nga
ana urbane, është diga, që shfaqet
brutale dhe propozimi është për të
krijuar ballinën ujore, duke
shfrytëzuar elementin digë, dhe për
të krijuar një plazh urban, i cili është
quajtur Copa Tirana, duke ju referuar
Copa Cabana ( Rio de Zhaneiro-Brazil,
shën. I redaksisë). Këto elementë do
ta rivitalizoni këtë zonë e do ti jepnin
një gjallëri urbane të dëshiruar. Kjo
do të krijonte një kartolinë “Tirana
make front “, që do të shërbente edhe
si element turistik.

Z.Eduard SHALESI ,
nënkryetar i Bashkisë së Tiranës:

 I dhamë rëndësi këtij takimi,
sepse shpesh herë kemi parë që
ka paqartësi, por edhe dizinformim
të publikut, qoftë në lidhje me
projekte të vëeçanta, qoftë edhe
në lidhje me përgjegjësitë që
mundohen t’I vendosen pushtetit
lokal, për gjëra që në fakt nuk i ka

as kompetencë. Gjithsesi do ta
konsideroja shumë të
rëndësishëm një debat
konstruktiv, edhe për tu njohur me
shqetësimet tuaja që janë dhe
tonat për hapësirat publike në
Tiranë, por nga ana tjetër edhe për
t’ju sqaruar ç’kemi në dorë ne si
Bashki, ku fillojnë e ku mbarojnë
kompetencat tona.

 Do doja ta filloja me një
shembull: kur morëm
kompetencën e Inspektoriatit të
Ndërtimit filluam publikisht një
fushatë për të prishur disa
ndërtime të paligjëshme në
rrugën: Tre vëllezërit Kondi “.
Atje, në nëntor, prishëm dhe një
ndërtesë që do të bëhej 10-12 kate
e atherë ishte në ndërtim të katit
të parë. Një javë më parë atje kanë
filluar përsëri ndërtimet. Tjetër
shembull është te Parku i Liqenit
problemi i lavazheve, që ne me
policinë Bashkiake i prishim e për
një javë rifillojnë prapë punën. Po
ashtu, sot që po flasim, janë bërë
pengesë për zhvillimin e
punimeve, qoftë në lulishten “
Shtraus “ (xhamlliku ), qoftë te
lulishtja “ Ali Demi “, individë që
posedojnë tashmë titujt e
pronësisë te këto dy lulishte.
Mund tju them edhe për te “21
Dhjetori “ ku do të prishej një
godinë pa leje, krejt paprimtas u
mor masa e sigurimit të padisë. Po
kështu mund të përmend
kombinatin apo peticionin e disa
familjarëve tek bulevardi “ Zogu i
Parë “, që nuk duan të bëhet një
lulishte afër Ministrisë së
Drejtësisë, ku kishim filluar dhe
punimet për këtë lulishte të vogël.

 Nga ana tjetër, në një ndërtim
që po bëhet në autostradë, për çdo
m² ndërtim ka realizuar 1.4 m²
gjelbërim, ka mbjellë 670 pemë

Propozimi fitues ka një
gjë shumë interesante,
sepse formon kolanën e
gjelbër të liqenit, duke
e plotësuar atë dhe në
pjesën e munguar, pra

vendos e shton
gjelbërimin midis parkut

dhe Tiranës.

TAKIMI MIDIS BASHKISE E SHOQERISE CIVILE

-Dua të siguroj se çdo
lloj shqetësimi i
qytetarëve për

hapësirat publike,
është shqetësim edhe

për ne.

-Kuadri ligjor urabanistik
është jashtëzakonisht i

mangët dhe i
papërgatitur për të

përballuar sfidat, me të
cilat ne ndeshemi çdo

ditë.
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 Prof. Sazan GURI: Tirana në
prag të viteve ‘90, klasifikohej si
qytet: i hijshëm europian, me
blloqe ndërtimi të paqme e katror
(ish blloku), me lagje me vila elitare
karakteristike (rreth RTVSH), me
pallate të ulta e të ujdisura me
intuitën e arkitektëve gjeometër të
asaj kohe (shallvaret, pallatet
Agimi), me lagje me shtëpi tipike
Tiranase (kodra e kuqe) deri në
lagje vakëf me shtëpi me qerpic

(varri i Bomit), me rrugë që nuk
dalin dot boje qysh për 200 vjet
(bulevardi madh), Tirana dominohej
nga një gjelbërim i krahasueshëm
me Berlinin, çdo Tiranasi, i binte
për hise të kishte 15m2 blerim.

Çdo Tiranas thith zyrtarisht
73kg pluhur në vit, çdo ditë, çdo
banor tiranas thith 10,000 litra ajër,
për të cilën ai kujton se është i
pastër, jetojmë në një qytet ku
pluhuri ka pak ajër, mbasi ende
marrim ujë me racion aq sa të tjerët
në vende të tjera rrëkëllejnë birra,
mbasi përballemi me politika mbi
ajrin që vrasin çdo vit në Tiranë
rreth 300 veta;

Faktet e OBSH tregojne
që kemi 4000 raste

shtesë në vit të
kancereve, 600 raste të

reja në vit me
turbekuloz, 8 persona

gra i pret vdekja e
përditshme nga kanceri
i gjirit,lagje si Kom. e

Parisit me dendësi
popullsie prej 1500

banorë/ha mbasi po
kthejnë në një pellgace

të madhe të
ashtuquajturin liqen i
madh i Tiranës,mbasi
na serviret një qendër
ndryshe e Tiranës, çdo

person thith 8,000-
10,000cm3 ajër me O2,
mundësisht me O3 për

24 orë.

Ajri për hektarë - sasi
konstante, që d.t.th se ky oksigjen
nuk përpjestohet për maksimum
100 njerëz/ha;

RAPORTET URBANIZIM -
HAPËSIRË PUBLIKE:

-Siperfaqeja Tirana qytet
40,000,000 m2

-Sipërfaqe park 100.000 m2
-Sipërfaqe terrene sportive

100,000 m2
-Zona shplodhëse rreth

100,000 m2
-Siperfaqeja e projektit

700,000 m2
-Sipërfaqeja e pyllit 1,000,000

m2
-Raporti hapësirë publike –

hapësirë urbane 1.3 % (Tirana,
qytet)

-Raporti hapësirë e gjelber –
hapësirë urbane 0.5 % (Tirana,
qytet)

-Raporti hapësirë publike –
hapësirë urbane 2.5 % (Tirana, pa
projekt)

-Raporti hapësirë publike –
hapësirë urbane 1.5 % (Tirana, me
projektin)

-Raporti hapësirë publike –
hapësirë urbane 5 % (Tirana,
perfshi pyllin)

Problemi është i gjithë
qytetarëve e jo vetëm i Bashkisë,
sepse ky urbanizim i tejskajshëm
po i merr jetën ço banori. Të gjitha
zonat që kanë qënë të planëzuara
me hapësira, sot janë zënë me
pallate e përgjegjësia është e të
gjithëve. Por kjo duan të bëjnë te
liqeni, është një përgjegjësi më e
madhe. Duke ditur presionin e
ndërtuesve, ne po mundohemi ta
ndihmojmë Bashkinë sepse edhe
në KKRT e Republikës, 80
biznesmenë, arkitektë e
ndërtuesa, më kanë thënë dhe mua
të mbyll gojën për këto probleme.
Këtu duhet parë edhe se si merren
vendimet lart, sepse pothuaj ska
të bëjë me projektin e bukur
hollandez, që u paraqit këtu. Në
bazë të vendimit nr. 81, dt.
29.12.2007, zona C e cila shtrihet
në jug të Tiranës, në very të
Liqenit artificial, ku ndër të tjera
përfshihet: Kompleksi I Pishinave
( zona C1 e C2 ), territori i Gardës (
zona C3 ), Parku Botanik ( zona
C4 ) dhe klubi Dinamo ( zona C 5 ),
hyjnë në zonat prioritare të
zhvillimit. Kështu që pas zonës
C1, do ti vijë radha për ndërtime
edhe gjithë zonave të tjera. Po të
llogarisim sipërfaqen e gjelbër për
banor, megjithë periferinë, del se
Dajti është kthyer 40 % urban,
Kashari - 60 %, Farka – 80 % urban,
atherë Tirana, nga 15 m² del me 0.5
m² sipërfaqe të gjelbër për banor,
ku gjysma e saj është ngjyrë kafe

se është baltë e gjysma sipërfaqe e
gjelbër me bar e jo me pemë. Le të
shikojmë për këtë edhe qytetet e
Europës, ku nuk guxon
kryebashkiak të ndërhyjë në
sipërfaqet e gjelbra apo publike.

 Z.Fatos LUBONJA, analist:
 Çështja e hapësirave publike

ka vajtur atje ku nuk mban më. Po
marr një metaforë nga mjekësia: kur
një kancer kapet në fillimet e tij, ka
mundësi të ai kurohet e shërohet,
kur kapet me vonesë, kur i shtrin

metastazat gjithandej, e shohin të
gjithë, problemi duket por është
shumë më i vështirë për tu zgjidhur.

 Të gjithë e shohim se po na
merret fryma në këtë qytet, por dhe
vështirësitë janë të mëdha. U
përmend se Bashkia është në një
sandwich midis nevojës për
zhvillim dhe cilësisë së jetës . Kur

flitet për zhvillim flitet për
përmirësim të cilësisë së jetës. Ajo
që përfaqësuesit e Bashkisë e
quajtën zhvillim, nuk është gjë
tjetër veçse rritje e përfitimeve e
interesave të grupeve që
sponsorizojnë partitë politike,
majtas apo djathtas, të cilët kanë
kapur partitë e për rrjedhojë kanë
kapur edhe shtetin, edhe Bashkinë.
Këto interesa të këtyre, që janë një
pakicë, po i marrin frymën cilësisë
së jetës dhe zhvillimit normal të
qytetit. Nuk nisem vetëm nga ky
projekt I liqenit .

 Z.Artur ZHEI, analist: Për
mjedisin e hapësirat e gjelbëra, në
Tiranë ka ardhur koha të bëhet
diçka se, siç tha dhe z. Lubonja,
problemi nuk mban më. Në këtë
qytet, siç na paraqiti z. Sazan,
kemi 73 kg pluhur për person, 4

Në bazë të vendimit nr. 81,
dt. 29.12.2007, zona C e

cila shtrihet në jug të
Tiranës, në very të Liqenit
artificial, ku ndër të tjera
përfshihet: Kompleksi I

Pishinave (zona C1 e C2),
territori i Gardës (zona C3),

Parku Botanik (zona C4)
dhe klubi Dinamo (zona C

5), hyjnë në zonat prioritare
të zhvillimit. Kështu që pas
zonës C1, do t’i vijë radha
për ndërtime edhe gjithë

zonave të tjera.

 Ajo që përfaqësuesit e
Bashkisë e quajtën zhvillim,
nuk është gjë tjetër veçse

rritje e përfitimeve e
interesave të grupeve që

sponsorizojnë partitë politike,
majtas apo djathtas, të cilët
kanë kapur partitë e për
rrjedhojë kanë kapur edhe
shtetin, edhe Bashkinë.

“HAPESIRAT PUBLIKE NE TIRANE DHE PRESIONI I NDERTIMEVE”
mijë raste kanceri më tepër, 300 të
vdekur në vit etj.., tregon se
qyteti është i mbingarkuar dhe ka
një dëndësi 1500 banorë për km
². Këtu ka një bashkëfajësi, ku
duhet të futim dhe veten tonë, që
duhet të kishim ndërtuar
barrikadat e një rezistence më
reale. Kuptohet se qeveria dhe
Bashkia aq më tepër, nuk janë pa
faj. Komuniteti i bashkëfajtorëve
është i madh, por pjesa më e
madhe e fajita bie mbi ata që kanë
vendimmarrjen më të madhe.

 E dëgjuam me kujdes
projektin hollandez të ballinës
ujore dhe praktikisht na dhanë një
kartolinë me ndërtesa 30 e më
tepër katëshe që do të rrinë te
liqeni dhe ca çadra që do të
vendosen për plash, por kam
përshtypjen se nuk do të vihen
kurrë se mbetjet e derdhjet e
pallateve nuk do të lenë të lahesh
në liqen. Problemi është çfarë
mund të bëhet e pse nuk mund të
bëhet, me që jemi në një gjendje
të dëshpëruar, që ajo zonë e
mbetur e gjelbër të shpëtohet.

 Unë kam mendimin, e kam
propozuar edhe herë tjetër, që të
bëhet një moratorium i gjithë
ndërtimeve në zonat ku ka
gjelbërim, sepse vazhohet që ku
ka “ xhepa “ të litë të vazhdohet
të ndërtohën kulla.

 Mekanizmi i presionit e
rryshfetit egziston, por nuk dua
të hyj në probleme të tilla. Unë
kam akuzuar për betonizim të
Tiranës e nuk tërhiqem nga kjo,
sepse nuk dua të gënjej 90 % të
shqiptarëve që nuk janë lidhur me
interesa në këtë fushë. Unë dua
të më përgënjeshtroni me një
vendim të Bashkisë, që ku ka
zona të gjelbëra t’i kërkojmë
qeverisë fonde shtesë, për t’i
rigjallëruar, për t’i rigjelbëruar dhe
jo të bëjmë një kompromis të
fëlliqur me ca ndërtues që ngrenë
shumëkatëshe, me parkingjet, me
ujrat e zeza e mbingarkesën
përkatëse, atje ku sot janë disa
pemë, kur kërkesa jonë është që
asnjë pemë të mos pritet më në
Tiranë, megjithëse do të donim
të shtoheshin qindra-mijra fidanë
. Vetëm atëhere do të kuptonim
se është kuptuar se vetëvrasja
urbanistike e këtij qyteti ka arritur
e kaluar çdo lloj pragu.

 Z.Agron DELIU, specialist
në Institutin e Shëndetit Publik:
Unë jam kimist-toksikolog dhe
punoj në ISHP prej shumë
vjetësh. Kam patur fatin e mirë e
të keq që me ajrin e Tiranës jam
marrë që në vitin 1976. Nuk do të
flas se si është ajri, por do të
mundohem të them se çfarë
mendojmë ne se duhet bërë, edhe
sipas këshillave të vendeve që
janë marrë me këtë punë që para
50 vjetësh.

 Tirana sot, sipas shifrave të
fundit ka rreth 2m² sipërfaqe të
gjelbër për banor. Para 90-ës
ishte e shkruajtur se kjo shifër
ishte 12m², Sofia e ka 50m², ndërsa
oslo e ka 600 m². Një hektar
sipërfaqe e gjelbër thith, ose
pastron 3 ton dioksid karboni, 6
ton grimca të respirueshme, që
kanë absorbuar edhe të gjithë
komponentët kancerogjenë
organikë.

( vijon ne faqen 5 )

Unë kam akuzuar për
betonizim të Tiranës e
nuk tërhiqem nga kjo,

sepse nuk dua të gënjej
90 % të shqiptarëve që

nuk janë lidhur me
interesa në këtë fushë.
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 ( vijon nga faqja 4 )
Z.Agron DELIU: Unë kam

bërë një llogari shumë të thjeshtë,
të cilën ja kam çuar edhe Bashkisë

: duke marrë koncentrimin e
grimcave të respirueshme,
sëfundmi të NO2 dhe të benzenit
( që po kapërcejnë normat ), dhe
nëse Tirana është 40 mijë m² ( 4000
mijë hektarë ), për të ulur nivelin e
grimcave të respirueshme nga 120
mikrogram për metër kub, në 40
që është norma e Europës, duhen
7000mijë hektarë gjelbërim.

 Ndërsa zoti Xhuveli
thotë se ajri është
përmirësuar 30 %,
megjithëse Ministria
nuk bën matje fare,

dhe aparatet që
kanë marrë nga

Instituti i Shëndetit
Publik, nuk i venë

dot në punë,
megjithate kanë
kurajon të thonë

kështu.

 Ndofta nuk i bëjmë dot
sipërfaqet e gjelbëra që na duhen,
por të paktën ti mbajmë atje ku
janë dhe të bëjmë, siç u tha një
moratorium ose diçka tjetër të
tillë. Vlerësimet e fundit të OBSH,
bërë para dy vjetësh, për të cilat
pati një heshtje të çuditëshme
nga shtypi, ishin që çdo banor i
Tiranës ka dy vjet jetë më pak.
Po ta shumëzojmë me numurin e
popullatës, pjestojeni me
jetëgjatësinë dhe do të dalë se
në Tiranë vdesin nga ndotja e
ajrit 300 vetë në vit, në një kohë
që nga aksidentet vdesin 200.

 Unë jam me atë që Bashkia e
ka kuptuar problemin, por
mungon komplet vullneti politik,
nga të dy krahët, për të bërë atë
që duhet. Më vjen keq, por është
kështu. Ne i themi gjërat si janë,
por na thonë shikojini edhe një
herë shifrat e ulini se na duhen
për fushata elektorale e të tjera.
Le të kujtojmë Londrën, kur në
dhjetor 1952 nga smogu vdiqën
rreth 4000 mijë njerëz, dhe u mor
dy-tre vjet dhe nxorri, e para në
botë, legjislacionin modern të
mbrojtjes së ajrit. Sot Londra
është 7 herë më e pastër se
Tirana, në përmbajtje të grimcave
të respirueshme. Këto gjëra nuk
rregullohen me fushata, por
fillojnë me fushata dhe
vazhdojnë me punë e veprimtari
shumëvjeçare.

 Z.Petrit HODO, përgjegjës i
Kopshtit Botanik: Në fillim dua
të them diçka për kopshtet, parqet
dhe parqet kombëtarë që janë
secili një term e një nocion më
vete, të ndarë saktë nga njeri-tjetri.
Kopshti Botanik është pjesë e
Fakultetit të Shkencave të
Natyrës, të Universitetit të
Tiranës. Qëllimi i tij i parë është
shkencor, të grumbullojë
kryesisht florën spontane,
sidomos bimët e rralla dhe të
kërcënuara të vendit tonë.
Qëllimin e dytë e ka edukativ, që
nxënësit e studentët të vinë të
mësojnë realisht në Kopësht ato
që në shkolla nuk i gjejnë dot dhe
rrinë kot në mësim. I fundit është
dhe funksioni çlodhës, ose siç e
quan media, si oaz i gjelbër, aq më
tepër në një zonë të ngarkuar si
Selita.

 Jam i prirur, bile detyrë, si
nëpunës i Ministrisë së Arsimit,
të besoj planin që na u paraqit
këtu nga Bashkia. Mendoj se edhe
presioni i pronarëve e ndërtuesve
është i madh, sidomos kur bëhen
të dy palët bashkë. Si punonjës
shteti, jemi të predispozuar që çdo
hall ta qajmë tek shteti. E them
këtë se, në pjesën që na treguat,
Kopshti Botanik është rivitalizuar,
pjesa verilindore është bërë e
gjelbar. Por mendoj se edhe në
këtë rast, sikundër edhe në raste
të tjera, nuk po flitet për Unazën e
madhe, që është një ndërhyrje e
jashtë zakonshme dhe ngre disa
pyetje. Ne duhet të informohemi,
sepse në se kopështi rivitalizohet,
atëhere Unaza, duke kaluar aty
prish një sipërfaqe të vogël, rreh
10-15 % ( afërsisht 2500 m² ) të
Kopshtit, por që është pjesa më e
rëndësishme sepse prish pjesën
më të përqëndruar nga ana
shkencore, prish pjesën e bimëve
barishtore, prish serrën, një pjesë
të zyrave, trëndafilishten, prish
dhe kopështarinë. Pjesa tjetër
është e rëndësishme, por jo kaq,
është ajo që populli e quan park e
shërben më tepër për shëtitje.

 Dikur në projektin e para
shumë vitesh, Unaza kishte
alternativa dhe një prej tyre ishte
se do të kalonte mbi kodrat e
Selitës dhe do të bëhej me ura e
vepra të tjera arti të bukura. Pse

nuk u bë se di. Egzistonte
mundësia të shmangej, pa u bërë
ato pallatet që janë ndërtuar tani,
por dhe kjo nuk u bë. Tashti jemi
para faktit të kryer, janë ndërtuar
gjithë pallatet dhe duam apo jo

ne, Unaza do të kalojë. Ajo që
kërkojmë është që tju paraprijmë

problemeve, të na kishin marrë
mendimin, sepse edhe për një
ndërhyrje të thjeshtë në mjedis,
është Konventa e AARHUS që
kërkon dhe dialog. Duam, për ti
paraprirë gjërave, kur të vijë dita
të ndërtohet Unaza, në qershor
2009, të paktën 6 muaj para të na
jepet fondi të ndërtojmë gardhin.

Përveç problemit të pronarëve, që
egziston dhe kanë investuar
miliona, del çështja se nga do ta

marrë Kopshti ujin, sepse edhe
liqeni do tkurret edhe më shumë
dhe nuk do të ketë mundësi të
merret uji. Atëhere Unaza po i merr
pjesën më të rëndësishme, uji do
ti mungojë dhe bimët pa ujë

vdesin, Kopshti Botanik do të
degradohet, ndërtuesit do të kenë
një motiv për ta kërkuar dhe do të
dalim te plani, le ta quajmë plani
B, edhe ky do të kalojë për
ndërtime.

 Z.Veiz LLUKA, arkitekt
gjelberimi : Jam plotësisht me atë
që u tha se duhet vënë gishti mbi

plagë, që do të thotë që ta bësh
këtë për zhvillimin hapësinor të
Tiranës, ose çdo lloj tjetër qendre

urbane, duhet të kesh planin
rregullues të zhvillimit urban, gjë
të cilën Bashkia e Tiranës nuk e
ka bërë dhe po e shtyn. Gjithë
pështjellimet i sjell mungesa e
këtij plani. Sipërfaqet e gjelbëra,
kudo ku janë ruajtur, ka ndodhur
sepse nuk vepron dot në
kundërshtim me planet
rregulluese. Po ashtu mendoj se
nuk ka transparencë nga Bashkia
për këtë problem. Asnjëherë nuk
i është dhënë qytetarëve nga
Bashkia treguesi i sipërfaqeve të
gjelbëra të Tiranës sipas
klasifikimit, që do të thotë që nga
lulishtet e sa metra katrore janë,
parqe qyteti, parqe periferike,
sipërfaqe ujore, buzë-kanalet,
sipërfaqe të kufizuara etj.. e deri
te Kopshti Botanik, që hyn dhe
ai në sipërfaqen e gjelbër dhe
emërtohet qendër didaktike-
kulturore. Po ju citoj një filozof të
para 2 mijë vjetëve, i cili thoshte :
më jepni një shtëpi plot me libra
dhe një kopësht plot me lule e nuk

do të kërkoja gjë tjetër në jetë. Kjo
duhet bërë.

 Z.Andrea STEFANI, analist:
Mendoj se duhet ngritur zëri dhe

t’i krijohet mundësia Bashkisë për
t’i thënë stop ekspansionit të
ndërtimeve, në këtë formë që po
bëhet sot. Se si duhet bërë kjo,
them se edhe forcat politike duhet
të bashkohen me një vullnet, që
në fakt është përtej të majtës e të
djathtës, por që i shërben mjedisit.

 Tragjedia me mjedisin po
ndodh e jemi në limitet e fundit të
gjelbërimit. Kemi, siç po thuhet më
pak se dy metër katror gjelbërim
për person, kur kaq është dhe varri
i njeriut. Prandaj duhet të kalohet
në aksion konkret. E kuptojmë
edhe rëndësinë e kuadrit ligjor që
këkon Bashkia dhe që duhet
rregulluar. Veprimtaria e Bashkisë
duhet të jetë në përputhje edhe me
dëshirën e saj ( nuk mendoj se
mungon dëshira për gjelbërim ),
duke shmangur me ligj presionet
që ju vijnë, po ashtu edhe interesa,
që në mungesë të ligjit shfaqen si
interesa të ligjëshme . Prandaj të
bëjmë të gjithë atë që duhet bërë e
të mos ngelemi në kuadrin e
llafeve. Për këtë të vlerësojmë dhe
propozimet që po shtrohen në këtë
takim.

 Dr.Besnik Baraj, ekspert
mjedisi: Është emocionuese për
problemin për të cilin jemi
mbledhur, sepse ai prek të gjithë
njerëzit. Besoj se kushdo, nga
cilido krah politik, do të
mbështeste përmirësimin e
kushteve të jetesë, përsa i përket
anës mjedisore. Nëqoftë se
mblidhemi ë bëjmë vetëm debate,
këto praktikisht nuk do të kenë
asnjë vlerë. Duhen gjetur pikat e
përbashkëta midis qytetarëve e
institucioneve, në mënyrë që ne
të bëhemi faktorë për të ndihmuar
këtë institucion që ka këtë
detyrë, siç u ekspozua, e ju vlen
të gjithëve. Për këtë duhet së pari
informacion, nga i cili vuajmë e
ndonjëherë flasim qorrazi për
gjëra nuk i njohim shumë mirë.
Prandaj, qoftë edhe me faqen e
tyre të internetit t’i kërkojmë
Bashkisë një bashkëpunim më të
mirë me ta që t’i kalojë kufijtë e
kësaj salle.

 ( vijon ne faqen 6 )

Mendoj se nuk ka
transparencë nga Bashkia

për këtë problem.
Asnjëherë nuk i është
dhënë qytetarëve nga

Bashkia treguesi i
sipërfaqeve të gjelbëra

të Tiranës.

“HAPESIRAT PUBLIKE NE TIRANE DHE PRESIONI I NDERTIMEVE”

Kopshti  Botanik  do  të
degradohet, ndërtuesit
do  të  kenë  një  motiv

për  ta  kërkuar  dhe
do  të  dalim  te  plani,
le  ta  quajmë  plani  B,
edhe  ky  do  të  kalojë

për  ndërtime.

 Tragjedia me mjedisin po
ndodh e jemi në limitet e

fundit të gjelbërimit. Kemi,
siç po thuhet më pak se
dy metër katror gjelbërim
për person, kur kaq është

dhe varri i njeriut.
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 ( vijon nga faqja 6 )
Z.Besnik Baraj : Por nuk

është vetëm problemi i
sipërfaqeve të gjelbëra në

përmirësimin e gjendjes jo të
shëndetëshme mjedisore, por
është dhe shërbimi urban në
përgjithësi për shkak të asaj që
përmendi dhe z. Shalësi, se
makinat janë kontribuesi kryesor i
ndotjes së qytetit, qoftë edhe për
shkak të grimcave në suspension,
që janë edhe më të rrezikshmet për
organizmin e njeriut dhe qëndrojnë
në ajër. Duke qënë se kanë peshë
specifike të vogël, ato nuk bien
në tokë e ngjiten edhe shumë lart.
Shifra e saktë, psh për 21
Dhjetorin është 18 gram në vit.
Kjo është pesë herë më e madhe
se norma e jonë e lejuar dhe shumë
më tepër se norma e Bashkimit
Europian. Një përmirësim i
emetimeve të makinave, që ka
përbërës kancerogjenë, nëpërmjet
kufizimit, por dhe ndalimit të
përkohëshëm të qarkullimit të
makinave. Mendoj, duke zbatuar
atë që është parim në mjedis që
ndotja ndalohet në burim, të bëjmë
edhe sensibilizim të qytetarëve,
por të dëgjohen më tepër edhe
specialistët për të gjetur
alternativat më të mira. Ndërsa për
ato mungesa në legjislacion, të
cilat sjellin probleme, më duket
shumë e rëndë e për të duhet të
ngrihet fort zëri nga të gjithë.

 Z. Lavdosh FERRUNI,
ambjentalist: Mendoj, nga sa u tha
se edhe Bashkia e sheh si shqetësim
të madh këtë problem që po
diskutojmë sot. Por nuk pamë dhe
ndonjë mbrojtje të madhe të këtij
projekti, me përjashtim të
prezantimit, që në figura duket i
bukur. Edhe projekti i petroliferës
dukej, bile, më i bukur në prezantim,
se ka dhe detin afër. Por realisht kjo,
mendoj se është një katastrofë,
duke shtuar dhe ato që përmendi
Z.Besnik, lidhur me benzenin dhe
elementët e tjerë që janë më
kancerogjene se ç’mendohej.

Kështu që, duke ndërtuar gjithë ato
godina, vetëm nga aspekti i shtimit
të makinave gjendja do të
përkeqësohet, gjë jo vetëm për
shtimin e emetimeve dhe pasojave
në shëndet, por edhe nga ana
psikologjike, ekonomike, etj.. Edhe
nga ana arktekturore mua nuk më
pëlqen ky projekt, të tjerëve mund
tju pëlqejë, por është i
papranueshëm. Në qoftë se Bashkia
ka dashamirësinë të gjykojë në se
shumica e popullsisë e do pyll apo
e do pallate, le të na ndihmojë të
gjejmë fonde për të bërë një
sondazh nga një institucion
ndërkombëtar se si e do Tirana atë
pjesë të saj. Në qoftë se publiku do
ta dojë ndërtime, atherë i lind e drejta
edhe Bashkisë të bëjë një projekt të

tillë si ky që po paraqesin. Unë
mendoj se mbi 80 % e banorëve
do ta kërkojë hapësirë të gjelbër.

 Unë propozoj, që deri sa të
bëhet një vëzhgim i tillë, Bashkia
ta ngrijë këtë projekt, të ngrijë çdo
procedurë që ka lidhje me të, me
projektuesit, pronarët, KKRT,
ndërtuesit etj... Këtë mund ta
formulojmë edhe me një deklaratë
tonën, e cila të bëhet publike. Jam
dakord edhe me propozimin e
moratoriumit për hapësirat publike
deri në një etapë kur do të jetë
përmirësuar dhe legjislacioni për
kontrollin, monitorimin, zbatimin e
tij etj...

 Kam edhe një propzim tjetër,
në lidhje edhe me atë që u përmend
nga eksperienca botërore, që
Parku i Liqenit të konturohet dhe
të vendoset me ligj ruajtja e tij,
megjithë se ka një vendim qeverie
për park kombëtar.

Znj.Majlinda DHUKA,
Drejtoreshë e politikave të
zhvillimit dhe planifikimit në
Bashkinë e Tiranes : Në fakt në
Tiranë ndodhin shumë impakte, të

cilat shpresojmë të jenë positive,
por në shumicën e rasteve janë
negative.

Këto ja kemi kërkuar edhe
specialistit që po punon për
Vlerësimin Strategjik Mjedisor. Ai

këtë e ka zgjeruar këtë deri në daljen
në det të lumenjve, jashtë edhe
kufijve të Tiranës.

Ne po bëhemi gati të
negociojmë me të gjitha komunat
kufitare dhe pastaj me KRTRSH,
domethënë me pushtetin qendror
për të na mbështetur që, zonat e
interesit të përbashkët
për zhvillim, që
përfshijnë qendrën,
Tiranën, por dhe ato
komuna që kemi rrotull
e përbëjnë burimet
natyrore që kemi
rrotull. mendoj se
duhet të ketë një
diskutim të veçantë
midis bashkive, komu-
nave, qytetarëve,
përpara se këto zona të
zhvillohen, sepse ndikojnë
negativisht, si në komuna dhe në
Bashki.  Në se doni të bëjmë diçka
konkrete, të gjithë sëbashku, edhe
më të madhe se kjo tryezë që merr
shkas nga gjëra të prekshme e të
përditëshme, na mbështesni për ta
prezantuar këtë concept, se ka zona
të veçanta që duhen vendosur në
mbrojtje. Kjo do negocim me
komunat apo komunitetet
përkatëse të tyre, përfshi këtu edhe
zhvilluesit dhe interesat për
zhvillim, ashtu edhe me KRTSH.

 Ne shumë shpejt do ta
shpallim publik, do të hapim
diskutim me qytetarët. Gjëja që na
shqetëson më shumë janë zonat e
mbrojtura, ku kemi diskutuar për to
vazhdimisht me Ministrinë e
Mjedisit, një pjesë e të cilave
shtrihen në kufijtë urbanë të
qytetit. Kjo do të na bëjë shumë
më të kujdesshëm për gjithë
zhvillimin.

 Z.Romeo HANXHARI,
gjeomorfolog: Nganjëherë
diskutojmë për gjëra anësore, kur

ka dhe probleme të mëdha të kësaj
natyre, siç është Kashari, siç janë
ndërtimet pa leje, kemi diskutuar
për Vlorën, kur në portin e saj, në
mes të qytetit shkarkoheshin çdo

ditë cisternat me gaz të lëngshëm.
Duhet kuptuar diçka, që ne si
shoqata apo shoqëri civile, që e
kemi pasion mjedisin, nuk mund të
merremi dot gjithmonë e me çdo
gjë. Ne përplasemi me institucionet,
por nuk mund të merremi me
çdokënd që ndërton paleje, prek
mjedisin etj…

Është përgjegjësi e
institucioneve që të krijojë
infrastrukturën e domosdoshme për
të siguruar pjesëmarrjen me
qytetarët, që u duken të bukura
trotuaret apo diçka tjetër, por me ata
që kuptojnë e dinë më tepër për këto
probleme, e që duhen identifikuar,
sepse edhe jo të gjithë shoqatat janë
efektive.

Duhet të krijojmë një rrjet të
bashkëbisedimit të Bashkisë me
shoqatat mjedisore e shoqërinë
civile në përgjithësi, specialistë të
njohur etj. ..  Ndofta, përveç rrjetit
të E-mail që dërgoni, duhet edhe një
gazetë e përmuajshme të Bashkisë,
që ju e shikoni se ky është një
problem imediat e i rëndësishëm, ku
edhe ne do të shkruajmë e kritikojmë
për të zgjidhur problemet, qoftë
edhe ato ligjore.

Mendoj se nganjëherë zgjidhjet
janë më të lehta se sa i tregojmë ne.
Edhe për sipërfaqet e gjelbra, ato
nuk janë gjithmonë të tilla, siç i kam
quajtur “shkretëtira të vogla të
Tiranës“. Ne kemi krijuar ato
koridore në unazë apo rrugë të tjera
të qytetit, ku nuk ka e as nuk mbin
asnjë bimësi.

Që në VNM që janë bërë ose jo,
që në projektet e tyre sido që janë
bërë, nuk është parashikuar që aty
të ketë bimësi efektive. Problemi
është që duhet krijuar raporti midis
betonit e ndërtimeve me hapësirat e
gjelbëra, por edhe me biodiversitet
e jo thjeshtë bar. Kështu janë
lulishtet si te stadiumi Dinamo apo
te S.Delvina, ku ka dh e në dimër
kthehet në baltë e del në rrugë e në
verë bëhet pluhuri që thithim. Po
ashtu edhe riabilitimi i trotuareve
duhet të bëhet në raport me
sipërfaqet e gjelbëra e është një
problem që duhet parë.

Mendoj se për zonat e
interesit të përbashkët

për zhvillim, që përfshijnë
qendrën, por dhe ato

komuna që kemi rrotull e
përbëjnë burimet

natyrore që kemi rrotull.
duhet të ketë një

diskutim të veaçantë
midis bashkive,

komunave, qytetarëve,
përpara se këto zona të

zhvillohen, sepse
ndikojnë negativisht, si

në komuna dhe në
Bashki.

Në qoftë se Bashkia ka
dashamirësinë të gjykojë

në se shumica e
popullsisë e do pyll apo e
do pallate liqenin, le të na
ndihmojë për të bërë një
sondazh se si e do Tirana
atë pjesë të saj. Në qoftë

se publiku do ta dojë
ndërtime, atëherë i lind e
drejta edhe Bashkisë të

bëjë një projekt të tillë si
ky që po paraqesin.

“HAPESIRAT PUBLIKE NE TIRANE DHE PRESIONI I NDERTIMEVE”

Mendoj  se,  duke
zbatuar  atë  që  është
parim  në  mjedis  që
ndotja  ndalohet  në

burim, të  bëjmë  edhe
sensibilizim  të

qytetarëve , por  të
dëgjohen  më  tepër

edhe  specialistët  për
të  gjetur  alternativat

më  të  mira.

Shkence ne kohen e lire

 Kur pimë kafen, nuk e vrasim
mendjen, siç bëjmë përditë për
shumicën e gjërave, se me çfarë
formule mund të llogaritet sasia e
kafes që del nga ekspresi. Por për
këtë e kanë vrarë mendjen dy
shkencëtarë, njeri rus e tjetri
italian, që punojnë sëbashku në
fushën fizike të
superpërcjellësave.

 Njihet që në ekspresët e kafes,
uji i nxehtë deri në 90-94 gradë
kalon në filtër e në kafen e bluar,
me në një presion që mbrrin nga 9
deri 16 atmosferë. Por dy fiyikanët,
A.Varlamov dhe G.Balestrino, i
nxiti fantasia e profesionit dhe në
kohën e tyre të lirë, kanë marrë në
shqyrtim e kanë gjetur disa
formula për kafen. Duke

shfrytëyuar ligjin e Darsì, që
shërben për matjen e sasisë së
lëngut që kalon në një filtër për
një interval kohe, ata zbuluan
disa formula . Më interesante
është ajo e peshës që duhet të
arrijë një pikë kafe për tu
shkëputur nga tubi i ekspresit e
të bjerë në filxhan.

 m x g = 2Àr x Ã

 ku m është masa e pikës, g
është graviteti ( 9.81 m/s²), m x g
– pesha e pikës, 2Àr është
perimetri i tubit ku del kafeja dhe
Ã është tensioni sipërfaqësor, i
cili për ujin është 0.0726 Njuton/
m. Siç duket, shkencëtarët e
shfrytëzojnë për shkencë edhe
kohën e lirë.

 A.D.

FORMULA FIZIKE E KAFES
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 Era e globalizimit është
shoqëruar nga përmirësime të
dukshme në shumë fusha si në
indeksin e zhvillimit të shoqërisë,
jetesës, prodhimin e drithërave,
dhe në përhapjen e teknologjive
të informacionit. Megjithatë dihet
se treguesit e globalizimit s’kanë
lidhje me katastrofat e mëdha

mjedisore dhe humane mbi
planet.Ato maskojne padrejtesitë
e mëdha në shpërndarjen e
burimeve dhe dështojne në rënien
e mirëqënies, qe vjen si pasojë e
humbjeve në komunitet, kulturë
dhe mjedis. Diskutohet, për
shembull se GDP dështon si masë
e vërtetë për rregullimin e
mirëqënies sociale. Ndërkohe që
ajo mat vlerën ekonomike të

konsumit, nuk thotë asgjë për
cilësinë e jetës. Në 1906,
ekonomisti I. Fischer përdori
termin “te ardhurat psiqike-
mendore” për të përshkruar
përfitimet e vërteta të të gjitha
aktiviteteve social-ekonomike.
“Të mirat materiale dhe shërbimet
nuk vlerësohen në fakt për vete,
argumentoi ai, por në proporcion
me kënaqesinë psiqike që marrim
nga to. Nivelet e larta të konsumit
mund ose jo të kenë lidhje me një
nivel më të mirë jetese në qoftë se
konsumi do te jetë i dëmshem për
shëndetin personal, të të tjerëve
ose të mjedisit.

 GDP nuk na jep të dhëna për
mirëqënien sepse ajo nuk mund të
llogarisë shterimin e kapitalit
njerëzor apo natyror. Kjo gjë është
harruar kur flitet për zhdukjen e
sistemeve apo njohurive lokale
ekonomike, për rrallimin e
pyjeve,tokave nën ujë apo
fermave, për shterimin e naftës,
mineraleve apo të ujrave
nëntokësore, për vdekjet,
shkatërrimet e sjella nga luftrat dhe
katastrofat natyrore.Dhe
gjithashtu GDP nuk llogarit
koston e ndotjes dhe të
përfitimeve jashtë tregut të
shitjes, lidhur kjo me shërbimet

ndaj ekosistemeve të siguruara
nga vetë natyra. GDP ka
gjithashtu të meta, sepse ajo
llogarit shpenzimet e luftes si
permiresim i mireqenies sociale
edhe pse teorikisht, shume
mire,cfare bën shpenzimi ushtarak,
është te mbaje mireqenien
ekzistuese nepermjet demtimeve.

 Shifrat e te ardhurave dhe te
tregetise jane duke u rritur
gjithashtu sipas treguesve
makroekonomikë. Rritja per
person e te ardhurave nuk thote
asgje per shperndarjen e asaj te
ardhure; mund te bie per
shumicen, te arrije majat per nje
pjese te vogel, dhe prape te
tregoje si perfundim fitim te
pergjithshem. Ne te vertete,
nderkohe qe te ardhurat per
person u ngriten me 9 % ne
Shtetet e Bashkuara ne 2005,e
gjithe kjo rritje shkoi per 10 % të
popullsise që janë më të pasurit.
Ne menyre te ngjashme, nje
komb mund te kete ngritje te
menjhershme te vellimeve
tregtare por: humb vende pune
te panumerta qe eksportohen ne
rajone “me te efektshme”, behet
me i cenueshem sepse vertet
ekonomia e tij behet me e
specializuar por humb nivelin e
vet-vendosmerise ekonomike
dhe keshtu zoterimi dhe kontrolli
mbi vendimmarrjet ekonomike
zhvendoset per tek zyra me te
largeta te koorporates.

 Treguesit tradicionale te
mikroekonomise per bizneset dhe
institucionet po vjetrohen
gjithashtu. Cmimi baze i nje
kompanie mund te ngrihet sipas
burimeve te reja te fitimit, shkrirjeve
te kompanive etj, por me mijera
njerez mund te ndjejne perbuzje per
pagat CEO te pahijshme dhe per
nje perqendrim me te madh te
fuqise se tregut. Ne agrikulture,
konglomeratet globale jane bere
shume te afte ne permiresimin e
efikasitetit te prodhimit te ushqimit
kur matet me prodhim per dollar.
Ne te njejten kohe, sasia e ushqimit
per hektar ka patur renie krahasuar
me ate qe prodhohej ne ferma me
te vogla qe supozohet te jene me
pak te efektshme, duke krijuar
keshtu “shkretetira ushqimore” ne
disa nga regjionet agrikulturore me
produktive. Dhe si perfundim,ne
nivel personal, duhet matur
progresi ekonomik nga permasat
e pagave, aksionet baze, shtepite
apo ndoshta edhe nga numri I
televizoreve plasma, kompju-
terave etj…

 E VERBER NDAJ KRIZAVE
EKONOMIKE, SOCIALE DHE

MJEDISORE
 Katastrofat me tragjike

njerezore dhe natyrore te 5 viteve
te fundit kane qene te pa vena re
nga llogaritjet e GDP. Ne Sudan,
per shembull, per person GDP
është rritur me 23 % ne kete
dekade,nderkohe qe 600,000
njerez kane qene ne rrezik ose
duke vuajtur urie si pasoje e nje
thatesire te tejgjate ne
2001.Gjithashtu me shume se
400,000 njerez u vrane atje dhe
rreth 2.5 milione te tjere u
shperngulen nga genocidi I
pretenduar I Darfurit ndermjet
viteve 2003 dhe 2007. Ne menyre
te ngjashme ne Sri Lanka, cunami
qe vrau te pakten 36,000 njerez dhe
shkretoi infrastrukturen
bregdetare ne 2004, nuk preku
rritjen e vazhdueshme te GDPs se
ketyre vendeve.

Ne periudhen 2003 -2005,
Shtetet e Bashkuara harxhuan mbi
$1.4 trilion per mbrojtje($188 bilion
per luften ne Irak) dhe vuajti
humbje te medha si pasoje e
Uraganit Katerina. Megjithate
GDP atje vazhdoi te rritet.
Pabarazia e te ardhurave te

amerikaneve ne 2005 arriti nivelet
e saj me te larta qe nga viti 1928.

E verber ndaj krizave
ekonomike, sociale dhe mjedisore
GDP deshton ne pranimin e faqes
bosh te materializmit. Nje fushe qe
do perhapet shume shpejt e
quajtur “hedonics” kombinon
ekonomine dhe psikologjine ne
perpjekje per te arritur nje
mirekuptim me efikas ne ate cfare
quajme: ndjenja te kenaqesise apo
dhimbjes, te interesit dhe
merzitjes, te gezimit apo te
brenges” .

Nje organizem I madh dhe I
fuqishem kerkimi per hedoniket
konfirmon ate cfare njerezit e dine
intuitisht: pas nje “pragu” te
caktuar, shendeti I shumte material
është nje zevendesues I varfer per
kohezionin (terherqjen reciproke)
e komunitetit, maredhenieve te
shendetshme me njeri-tjetrin,
sensin “per te patur nje qellim”,
lidhjen me natyren dhe
dimensioneve te tjera te lumturise
njerezore.

Ne librin e tij te fundit
“Ekonomia e thelle” Bill
McKibben na jep nje pershkrim te
shkelqyer te zbulimeve ne kete
fushe. Nje zbulim per shembull

është se tek personat me te
ardhura me te larta se afersisht
$10,000, vihet re se lidhja reciproke
midis lumturise se personit dhe te
ardhurave nuk ekziston me.

Duke iu referuar Bankes
Boterore, treguesit e ekonomise
servirin tre funksione baze: ata
sigurojne matjen e shendetit,
ndihmojne ne trajtimin e politikave
per zhvillim dhe informojne
shtetasit mbi menaxhimin e
ekonomive te tyre keshtu ata
mund te bejne nje zgjedhje te
pershtatshme politike duke u
perpjekur te kontrollojne qeverite
e tyre. Per te perfundur te gjithe
kete, duket qarte se disa tregues
jane te nevojshem.

ZHVILLIMI I
QENDRUESHEM, KUFIRI I

FUNDIT
 Ne pergjigje te zymtesise se

realitetit te ndryshimit te klimes,te
shterimit te resurseve, te kolapsit
te ekosistemeve,te cenimit te
ekonomise dhe krizave te tjera te
shekullit te 21, po shqyrtohet nje
konsensus midis shkencetareve,
qeverive dhe shoqerise civile
rreth nevojes per nje kalim te
shpejte por te menaxhueshem

drejt sistemeve ekonomike ku
progresi matet me permiresime te
mireqenies e jo ne zgjerimin e
shkalles dhe qellimive te aktivitetit
ekonomik te tregut.

 Ne duhet te matim progresin
ekonomik duke llogaritur se sa pak
mund te konsumojme dhe te

arrijme nje cilesi me te mire jetese.
Ne duhet ta matim progresin duke
llogaritur se sa shpejt mund te
ndertojme nje platforme energjie
te rinovueshme, te perballojme

nevojat e njerezve, te shkurajojme
konsumin e tepërt dhe te
investojme e jo te shkretojme
kapitalet natyrore e kulturore. Ne
na duhet nje sistem ekonomik qe
zevendeson konkurencen brutale
e te padobishme midis kombeve,
bizneseve dhe individeve me ate
sistem qe na bashkon neve te
gjithe ne struktura bashke-
punuese per te zgjidhur problemet
me urgjente te civilizimit.

 Ne na duhet nje sistem
ekonomik qe vendosmerisht
“strehohet” ne limitet ekologjike
ne Toke dhe qe drejtohet nga
tradita shpirterore dhe etike. Ne
na duhet nje sistem ekonomik qe
është ndryshe, i pershtatshem
dhe elastik!

 Te gjithe keto objektiva mund
te grupohen nen nje titull per
zhvillim te qendrueshem: “Kufiri i
fundit per progresin ne shekullin
e 21”.

Ne 1987 Komisioni Boteror mbi
Mjedisin dhe Zhvillimin e
percaktoi zhvillimin e
qendrueshem si “nevojat e se
tashmes pa kompromentuar
aftesine e gjenerates se ardhshme
per te ndeshur nevojat e tyre ”.
Qe prej atehere ka pasur nje shtim
te shpejte te stukturave duke i
dhene permbajtje ketij percaktimi
baze duke specifikuar e qartesuar
qellimet, objektivat, standartet
dhe treguesit e zhvillimit per
shoqerite si nje e tere, per sektore
te gjere ekonomike dhe per
institucione individuale. Ne “The
Sustainability Revolution”, A.
Edwards sugjeron 7 objektiva te
perbashketa te te gjthe sistemeve:
administrim, respektimi i limiteve,
ndervartesi, ristrukturim
ekonomik, marketing i drejte,

perspektive shume-gjeneratash
dhe natyra si model dhe si
mesuese…

 Pershtati ne shqip
 Migena TURANI

GLOBALIZMI EKONOMIK DHE PROGRESI I VERTETE NJE KONTRAST NE RRITJE

Administrim,
respektimi i limiteve,

ndervartesi,
ristrukturim

ekonomik, marketing
i drejte, perspektive
shume-gjeneratash
dhe natyra si model
dhe si mesuese…

 Ne duhet te matim
progresin ekonomik
duke llogaritur se sa

pak mund te
konsumojme dhe te
arrijme nje cilesi me

te mire jetese
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GRUPIMI “EKOLËVIZJA”
• Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit Natyror,

Shkodër - Fatbardh Sokoli
• Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit Natyror,

Tirane - Pranvera Bekteshi
• Shoqata Kombëtare progresi pyjor – Tirane, Liljana Shehu
• Albaforest, Tirane, Mehmet Meta
• Qendra Eden, Tirane - Merita Mansaku
• Klubi Ekologjik, Krujë - Muharrem Goci
• Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit Natyror, Berat

- Genta Decolli
• Lilium Albanicum, Librazhd- Ferit Hysa
• Masmedia dhe Mjedisi - Xhemal Mato
• Qendra për Komunikimin Elektronik, Tiranë – Ladi Balla
• 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 Oost Europa, Tiranë - Valbona Mazreku
• Shoqata e Përmakulturës, Tiranë - Edlira Mulla
• Klubi Ekologjik, Tiranë - Fatos Xhemalaj
• G&G Group, Tiranë - Sazan Guri
• AULEDA, Vlorë
• Shoqata Mjedisi Ekologjik dhe Turistik Lura, Lurë -

Ismail Hysa

CMYK

KY NUMUR I GAZETES “EKOLEVIZJA” SPONSORIZOHET NGA PROGRAMI:
“FORCIMI I SHOQERISE CIVILE SHQIPTARE PER NJE MJEDIS ME TE MIRE “
MBESHTETUR NGA MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTEME TE HOLLANDES

• Federata e gjuetarëve sportivë të Shqipërisë, Tiranë –
Themi Perri

• Qendra e konsulencës veterinare dhe sigurisë ushqimore,
Tirane – Gani Moka

• Klubi Ekologjik, Maliq – Myzafer Gjiriti
• Shoqata “Natyra për njeriun”, Durrës – Fali Ndreka
• Instituti Kombëtar për Studime dhe Kërkime të Mjeksisë

dhe Mjedisit “Fillonid Durrachieni” – Flamur Tartari
• Shoqata “Adriatiku”, Vlorë – Petrit Dërvishi
• Shoqata “Miqtë e Thethit”, Shkodër– Dedë Nika
• Shoqata "PASS”, Majlinda Lleshi
• Shoqata “Nënujsat” Ened Mato
•  Shoqata “Vazhdon” Gazmend Koduzi
•  Shoqata "EKOLOGJISTI "- Durres, president Bashkim

Shyle.

një rrezik i madh për shëndetin e
banorëve dhe mjedisin . Këtë e

thekson edhe J.Dingell, kryetari i
një komiteti të Kongresit
Amerikan. Ai shprehet se

HIDROKARBURE NE TITAN
 Instrumentet e sondës

hapësinore Kasini, më parë

zbuluan dhe së fundi e konfirmuan
prezencën e hidrokarbureve të
lëngshëm në Titan, hënën më të
madhe të planetit Saturn. Në
satelit, pranë poli të tij të jugut,
njihet prej kohësh liqeni me emrin
Ontario. Por
studimet e fundit
të sondës, të
kryera edhe me
rreze infra të kuqe,
zbuluan se liqeni,
me sipërfaqe rreth
20 mijë km², është
i përbërë prej etani
të lëngshëm. Ky
hidrokarbur, në
Tokë gjendet në
formë të gaztë.

Në shekullin e 18-të u bënë
përpjekje për të gjetur atë që
atëherë u quajt kalimi
veriperëndimor. Kjo do të ishte një
rrugë e lirë detare, e cila u quajt
Kalimi Veriperëndimor, dhe nga
Atlantiku do të mundësonte
lundrimin për në Paqësor
nëpërmjet detrit polar, në veri të

Kanadasë. Atë që nuk e arritën
njerëzit e bëri ngrohja globale. Për
herë të parë në historinë e
njerëzimit, për aq sa mbahet mend,
Polit të Veriut mund ti vimë rrotull
në detin e lirë nga akujt. Në të
kaluarën janë vërejtur hapje të
hapësirës detare rreth Polit, por
vetëm nga një drejtim, ai lindor apo
perëndimor, por kurrë nga të dy

drejtimet, e gjithmonë për një kohë
të shkurtër. Shkrirja e akujve rreth
tij u vërtetua në javën e fundit të
gushtit e vazhdoi edhe në shtator
pranë Kanadasë u shkëput një
masiv akulli prej më se 20 km² . Para
saj, praën ishujve Eselmer ishte
shkëputur e po lundron duke u
shkrirë një masiv tjetër prej 60 km²
dhe akuj të tjerë më të vegjël, në të
cilët janë vërejtur shumë arinj

 KERKOHET QE USHTRIA TE DEMSHPERBLEJE NDOTJENARKTIKU PO SHKRIN ME PARE
SE ÇDO PARASHIKIM

polarë. Për këtë WWF ka lëshuar
alarmin për ndihmë ndaj këtyre
kafshëve që po ngordhin.

 Akujt në botë po shkrihen me
një shpejtësi dy herë më të madhe
se tetë vjet më parë, në vitin 2000.
Këtë e konfirmon edhe raporti i
fundit i IPCC, publikuar nga OKB.
Studimi paralajmëron se kërcënimi
i ngrohjes globale po thellohet.
Nga 1850 e deri në vitet 70 të
shekullit 20-të, ishin shkrirë rreth
35 % e akujve të planetit, po në 30
vjetët e fundit janë shkrirë edhe 22
% e tyre, thekson raporti i IPCC.
Deri tani studimet janë
përqëndruar më tepër në zonat e
hemisferës veriore e sidomos për
Europën e Amerikën veriore, por
statistikat e fundit tregojnë se edhe
në Andet e në Himalajë, po po
ndodh i njëjti fenomen . Akujt e
përhershëm në disa maja të
Andeve po shkrihen me shpejtësi
dhe kupolat e ngrira të Himalajës
po reduktohen gjithnjë e më tepër.
Problemi i parë thelbësor i këtzre
shkrirjeve do të jetë pakësimi ose
mungesa e ujit për miliona njerëz.

 Shkencëtaret mendojnë se
Arktiku është zona që po ndryshon
më shpejt. Në vitin 2007 u vu re
mbulimi i këtij rajoni me sasinë më
të paktë të akullit të regjistruar
ndonjëherë. Imazhet satelitore
tregojnë se akulli, në gusht, ka
munguar në pjesën më të madhe të
zonave ku jetojnë arinjtë polarë. Por
këtë vit shkrirjet priten të jenë më
të mëdha.

 Në SHBA, Departamenti i
Mbrojtjes, quhet një nga ndotësit
më të mëdhej . Kjo, megjithë se e
shprehur në shtyp (Washington
Post), nuk është as ide dhe as
ndonjë scoop i medias. Është, as
më shumë e as më pak, një
prononcim i EPA (Agjensia
amerikane e mbrojtjes së mjedisit).
Fakti i fundit, i cituar nga ajo, është
mosrespektimi i normave
mjedisore në Fort Meade, në
Maryleand, ku ushtarakët, në tre
zona të ndryshme, kanë hedhur
kimikate e mbeturina të tjera të
rrezikëshme, duke refuzuar edhe
urdhërin e EPA-s, për pastrimin e
dezifektimin e kësaj zone.

Sitet e Fort Mead janë quajtur

“Departamenti i Mbrojtjes po
dhunon në flagrancë urdhërat e
EPA-s dhe Kongresi duhet të verë
në lëvizje Departamentin e
Drejtësisë dhe të Buxhetit, të
ndërhyjnë dhe të marrin masat e
duhura”. Ai, megjithëse
republikan (administrata në
pushtet ), i kujton presidentit
Bush, premtoi në fushatën
elektorale të vitit 2000, se do të
ishte i ashpër me këdo në shtet,
që nuk do tu bindej ligjeve
mjedisore.

 Bën përshtypje fakti që
senatori i kërkon Drejtësisë të
merret me shkeljen ligjore, por
edhe Buxhetit, pra kërkon që
ndëshkimi të jetë edhe financiar.

 KUR SHTETI TE PAGUAN
PER TE HIPUR NE AUTOBUS

 Nisma e fundit e qeverisë
hollandeze kundër trafikut e
ndotjes së ajrit në ruajtje të
mjedisit është e thjeshtë: Çdo
punonjësi që shkon në punë
zakonisht me makinën e tij,
i ofrohet një pjesë e vlerës
së biletës të autobusit apo
trenit, pothuaj gjysma e
vlerës, për të lënë në
shtëpi makinën personale.

 Kjo ka filluar si
eksperiment me 800
vullnetarë në qytetin
Gouda, i famshëm në
gjithë globin për djathin
me të njëjtin emër.
Vullnetarët, që janë të punësuar e

shkojnë në kryeqytet, duke u
paguar çdo ditë me 4 euro.

 “ ARRESTOHET” NJE
ANIJE NE FRANCE

 Në brigjet perëndimore të
Francës, pranë zonës së qytrtit të

Brest, autoritetet kanë ndaluar një
anije egjiptiane, duke e shoqëruar
atë në port me forca të policisë.
Anija “ El Eesra”, gjatë kalimit të
saj po linte një vazhdë
mbeturinash hidrokarburesh në
det, me gjatësi 10 kilometra e
gjerësi 300 metra. Nuk është hera
e parë që francezët, si dhe shtete
të tjera të përballen me lëshime të
tilla abuzive, që për autoritetet
portuale të shumë vendeve është
një problem i madh, sepse kryhet
ilegalisht gjatë natës.

Shkurt nga bota Shkurt nga bota


