
Botim i shoqatave mjedisore “Ekolëvizja” Nr. 165 viti i nëntë i botimit, 30 Maj 2013  

Panelet fotovoltaike injorohen nga projekt-ligji për  

          energjitë e rinovueshme 

Ndryshe nga HEC-et, aq të preferuara nga qeveria, 
panelet fotovoltaike zakonisht janë me kapacitet më 
të ulët, me vlerë më të vogël dhe në fakt nuk jepen 
me konçesion, me logjikën se ndërtohen mbi prona 
private. Investitori për panelet fotovoltaike nuk ka 
nevojë të trokasë e të lutet në zyra burokratike për 
leje, autorizime, çertifikata etj. dhe as të japë 
rryshfet. Panelet PV janë potencialisht të instalue-
shme në çdo cep të Shqipërisë, nga investitorë të 
mëdhenj dhe të vegjël, në qytet dhe në fshat, ndryshe 
nga turbinat e erës që vendosen vetëm në zona rurale, 
dhe ndryshe nga HEC-et që vendosen vetëm mbi lu-
menj. Shqipëria ka një zhvillim shumë të njëanshëm 
të HEC-eve, kur është vend i pasur me energji diel-
lore ndërsa ndryshimet klimatike parashikohet të 
sjellin shkretëtirizim të vendit. Në vitin 2007-2011 
Shqipëria ka importuar vetëm 750,000 USD panele 
fotovoltaike, një vlerë qesharake po ta krahasojmë 
me importet e vendeve të tjera të rajonit si Mali i Zi, 
Maqedonia, Bullgaria, Rumania, Greqia.  

Lexo fq.4 Lexo fq.5  

Lexo fq. 2 
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Ndotësit e ajrit kanë një ndikim serioz 

në shëndetin e njeriut. Ndonëse ka pak 

informacion nga publiku i gjerë, 

ndotësit e ajrit (grimcat PM) kanë 

ndikime negative edhe në sistemin 

riprodhues. Reduktimi  i ndotësve 

ndikon në jetëgjatësi, cilësi jete dhe ul kostot shëndetësore. 

Pra duke shtuar kostot e parandalimit kemi ulur kostot e ku-

rimit/rehabilitimit dhe kostot sociale të përballjes me to që 

janë shumë herë më të mëdha. Nga: Alisa Peçi 

 

Qyteti i Tiranës 

“luftë” ngjyrës së  

gjelbër 

Ndotësit e ajrit ndikime dhe në sis-

temin riprodhues 

Lexo fq. 2 

 

 

U bënë vite, po aq sa është vetë 

tranzicioni ynë, që në mjedis ka 

ndërhyrje të forta shkatërruese të 

cilat jo vetëm kanë shkatërruar 

burimet natyrore të vendit, por 

mbi të gjitha kanë rritur shumë 

nivelet e ndotjes. Të duket sikur 

qyteti ynë i ka shpallur luftë 

ngjyrës së gjelbër. Njerëzit 

presin që kjo katraurë 

mjedisore të ketë një 

fund. Por, ata janë të 

sigurtë që, më shumë sesa 

ndërgjegjësimi qytetar, 

d u h e t  a r r i t u r 

ndërgjegjësimi i politikës 

dhe kjo bëhet vetëm kur 

mjedisorët të jenë një zë i 

fortë në Parlament. Të 

mendojmë globalisht dhe 

të veprojmë lokalisht  

duke u bashkuar në 

mbrojtje të mjedisit, 

shëndetit dhe të ardhmes.  

Nga Edlir Petanaj, Kryetar 

i Partisë së Gjelbër 
 

Del në shtyp libri i mjedisores Rita Strakosha 
me titull “Si të përballojmë krizën ”, ku 
trajtohen mënyra praktike të përballimit të 
krizës ekonomike që në fakt është një krizë 
energjetike, ekologjike dhe borxhesh. 

Lexo fq. 8 
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Ndotësit e ajrit ndikime dhe në sistemin riprodhues 

 SO2 - Dhimbje koke dhe 

ankthi  

PM, O3, SO2 -          

Sëmundjet kardiovaskulare  

(PM, O3) - Ndikime në sistemin respirator: In-
flamacion, acarim dhe infeksion. Shkakton ast-

mën dhe redukton funksionimin normal të mush-
kërive, shkakton kancer në mushkëri dhe 
sëmundje kronike obstruktive pulmonare  

  (NO2) - Ndikime në shpretkë, mëlçi dhe gjak  

O3, PM, NO2, SO2, BAP - Acarim të syve, 

hundës, të fytit dhe probleme të frymëmarrjes  
    

    

    

    

    

    

                        
(PM) - Ndikime në sistemin riprodhues  

Ndotësit e ajrit kanë një ndikim serioz në shëndetin e 

njeriut. Grupet më të rrezikuar janë fëmijët dhe të 

moshuarit. Disa nga ndotësit më të rrezikshëm janë: 

•Grimcat (PM) janë grimca që qarkullojnë në ajër.  Kar-

boni, pluhuri dhe grimcat e kondensuara nga kimikatet e 

caktuara mund të klasifikohen si ndotës PM. PM10  

është  lëndë e grimcuar e imët, me diametër grimcash më 

të vogël se 10 mikron,  ndërsa PM2.5 është me diametër 

grimcash më të vogël se 2.5 mikron. Sipas raportit të 

EEA (Agjencisë Europiane të Mjedisit) 2013 mbi cilës-

inë e ajrit në Europë ndotësi PM, ndikon edhe në sis-

temin e riprodhimit. Ndotësit PM të ajrit konsiderohen 

aktualisht prej Organizatës Botërore të Shëndetsisë  

(OBSH) si ndotësit më të rrezikshem urban për 

shëndetin e njeriut.  Vlen të theksohet fakti që mesatarja 

vjetore e PM10 në vitin 2012  ka rënë nën normën e KE, 

si rrjedhojë e rregullimit të trafikut në qendrën e Tiranës. 

E megjithatë “Mesatarja ditore prej 50 µg/m3 eshte te-

jkaluar 49 herë në pikën e stacionit të qendrës së qytetit, 

dhe 80 herë në pikën e stacionit të ISHP”, raporton   ki-

misti toksikolog z. Agron Deliu në “Raportin Vjetor të 

Cilësisë së Ajrit, Tirana 2012”.  

•Niveli i ozonit (O3) është formuar nga reaksionet ki-

mike (të shkaktuara nga rrezet e diellit) të cilat përfshi-

jnë ndotësit që emetohen në ajër, nëpërmjet transportit, 

nga nxjerrja e gazit natyror, nga landfillet dhe kimikatet 

shtëpiake. Normat e KE sugjerojnë që nje mesatare di-

tore 8 orëshe prej 120 µg/m3  nuk duhet të kalohet më 

shumë se  18 herë në vit. Në raportin e cilësisë së ajrit 

për vitin 2012, nga zoti Agron Deliu , vlera e O3 është 

tejkaluar 24 herë në stacionin e qendrës  dhe 99 herë në  

stacionin e ISHP. 

•Dioksidi i azotit (NO2) është formuar kryesisht nga 

proçeset e djegies të tilla si ato që ndodhin në motorët e 

makinave dhe termocentralet. Dioksidi  i azotit është  më 

shumë një ndotës sekondar, i formuar prej oksidimit të 

oksidit nitror NO. Sipas specialistit të monitorimit të 

cilësisë së ajrit zotit Agron Deliu në qytetin e Tiranës 

burimi primar i oksidit nitror janë makinat, ndonese  po 

rritet edhe kontributi relativ nga banesat (ngrohja dhe 

ftohja). 

Siç vërehet nga grafiku i mësipërm  dioksidi i azotit 

(NO2) është përtej normave të lejuara nga KE. Në kry-

qezimet e trafikut, kryesisht tek 21 Dhjetori dhe Zogu i 

Zi tejkalohet në mënyrë të ndjeshme vlera kufi  e KE-së 

(40 µg/m3).   •Benzo (a) pyrene (BAP) rrjedh nga djegia 

jo e plotë e lëndëve djegëse. Burimet kryesore përfshijnë 

djegien e mbeturinave dhe të drurit, prodhimin e çelikut 

dhe nga motorët e automjeteve. Ky ndotës është brenda 

normave të lejuara të KE –së. •Dioksidi i sulfurit (SO2)- 

Djegia e naftës, qymyrit, si  dhe e gazit, kur këta përm-

bajnë  squfur mund të konsiderohet si burimi kryesor i 

formimit të tij.Vullkanet gjithashtu lëshojnë SO2 në at-

mosferë. Gjithashtu edhe ky ndotës nuk është problem-

atik, në rastin e qytetit të Tiranës. 

Shkalla e AQHI (Indeksi Shëndetsor i Cilësisë së 

Ajrit) nga  1 deri në 10+ . Nga raporti i Cilësisë së 

Ajrit 2012, Tirana e ka AQHI >7, e cila përbën një 

shkallë të lartë risku për jetën e banorëve të saj. 

 

Vlerat e NO2, në pika të ndryshme të Tiranës 

Në raportin e EEA 

(Agjencisë Europiane të 

Mjedisit) “EEA signals 

2013” thuhet se: 63% e 

evropianëve e kanë re-

duktuar përdorimin e 

makinave në dy vitet e 

fundit, në mënyrë që të 

përmirësojnë cilësinë e 

ajrit. Sa mundësi reale 

kanë qytetarët shqiptar 

për t’i zëvendësuar 

makinat me mjete të 

transportit ekologjik? 

Infrastruktura aktuale e 

korsive të biçikletave lë 

shumë për të dëshiruar 

dhe mungesa e auto-

b u s ë v e  e k o l o g j i k 

(Trolleybus) nuk i jep 

Tiranës fizionominë e 

një metropoli që aspiron 

të hyj në BE.  

         Nga Alisa Peçi 

Ndonëse një pjesë e 

ndotësve të lartpër-

mendur nuk janë pr- 

oblematikë në qytetin 

e Tiranës, si rrjedhojë 

edhe e reduktimit të 

PM10 dhe PM2,5 në 

qendër të qytetit, mbe-

ten në shifra të larta 

ozoni (O3) dhe diok-

sidi i azotit (NO2). 

Prandaj indeksi shën- 

detësor i cilësisë së 

ajrit të Tiranës është 

mbi 7, duke e vendo-

sur Tiranën në një 

shkallë të lartë risku 

për banorët e saj. 
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Bashkia e Tiranës planifikon të ndërtojë 22 km rrugë biçikletash së 

shpejti. Korsitë e biçikletave deri më sot janë vendosur mbi trotuare 

dhe anash rrugëve. Këto kanë qenë një zhgënjim i vërtetë për shkak të 

pengimit të biçiklistëve nga kalimtarët, makinat e parkuara dhe 

makinat në lëvizje. Rrallë tek-tuk shohim ndonjë çiklist ti përdorë. 

Përballë këtyre problemeve zgjidhja mund të gjendet në vendosjen e 

korsive të biçikletave në qendër të rrugëve. Gjejmë për këtë disa 

shembuj nga bota.  

Në bulevardin Pensilvania, Distrikti i Kolumbias, SHBA, korsitë e 

biçikletës janë në qendër të rrugës. Në vitin 2010 departamenti i 

rrugëve e ktheu këtë pjesë të rrugës në korsi biçiklete. 

Ky bulevard është shumë i ngjashëm me Bulevardin Dëshmorët e 
Kombit, e përfytyrojmë fare mirë se si një korsi e tillë biçklete do të 

zbukuronte bulevardin kryesor të Tiranës. 
Sipas një artikulli të vitit 2010, Departamenti i Transportit të Distriktit 
të Kolumbias, planifikonte që përveç kësaj rruge, edhe në 4 rrugë të 
tjera korsitë e makinave do të ktheheshin në korsi biçiklete. Për të 
minimizuar impaktin e heqjes së një korsie makine, departamenti 
planifikonte që në kryqëzime korsitë e biçikletave të ktheheshin në të 
përziera, për automjete dhe biçikleta. 
Rast tjetër i ngjashëm është ai i Torontos, ku bashkia në vitin 2010 
propozoi që në Bulevardin “University” i cili ka 8 korsi, 4 në çdo 
drejtim, 2 korsitë e brendshme të kthehen në korsi biçikletash. 
Fillimisht korsitë do të ishin të përkohshme, pas disa muajsh përdorimi 
do të analizohej suksesi i vendosjes së tyre. Në rast suksesi këshilli 
bashkiak do të vendoste për vendosjen e tyre të përhershme. 
Kalimi i biçkletave në qendër do të lejonte vazhdimin e përdorimit të 
korsive anësore për ndalime emergjence, parkim, shitësa ambulantë, 
taksi dhe autobuzë. 
Korsia e biçikletave do të mbrohej nga korsitë e makinave me shtylla 
të posaçme. 
Rast tjetër i ngjashëm është ai i Torontos, ku bashkia në vitin 2010 

propozoi që në Bulevardin “University” i cili ka 8 korsi, 4 në çdo 

drejtim, 2 korsitë e brendshme të kthehen në korsi biçikletash. 

Fillimisht korsitë do të ishin të përkohshme, pas disa muajsh përdorimi 

do të analizohej suksesi i vendosjes së tyre. Në rast suksesi këshilli 

bashkiak do të vendoste për vendosjen e tyre të përhershme. 

Kalimi i biçkletave në qendër do të lejonte vazhdimin e përdorimit të 

korsive anësore për ndalime emergjence, parkim, shitësa ambulantë, 

taksi dhe autobuzë. 

Korsia e biçikletave do të mbrohej nga korsitë e makinave me shtylla 

të posaçme. 

Korsitë e biçikletave në mes të rrugësKorsitë e biçikletave në mes të rrugësKorsitë e biçikletave në mes të rrugësKorsitë e biçikletave në mes të rrugës    

Korsi të brendshme biçiklete në Distriktin e Kolumbias, 

bulevardi Pensilvania, SHBA 

Në rastin e Torontos, njësoj si 

dhe në rastin e Distriktit të 

Kolumbias, përpara propozimit 

për kthimin e korsive të 

makinave në korsi biçiklete, u 

bë dhe një analizë e trafikut, e 

cila konkludoi se heqja e një 

korsie nuk do të sillte bllokim 

trafiku në rrugë. 

Të gjitha projektet e planit 

urbanistik të Tiranës për korsitë 

e biçikletave janë me korsi 

anësore, korsi të ngushta që duken të llogaritura vetëm për një 

biçkletë. Disa nga skicat e planit:  

Në dy skicat më lart dy korsitë e brendshme mund fare mirë të 

ktheheshin në korsi biçiklete. Biçikletat dhe autobuzi do të pakësonin 

n e v o j ë n  p ë r  k o r s i 

makinash. 

Nëse dëshirojmë që 

biçkleta të kthehet në mjet 

masiv transporti, korsitë e 

biçkletave duhet të jenë të 

b o l l s h m e ,  p ë r  t ë 

akomoduar disa çiklista 

njëherësh. 

Korsitë e bollshme të 

biçikletave do të pakësonin 

dhe nevojën e ndërtimit të një linje tramvaji, e cila kërkon investime 

shumë më të mëdha se një korsi e bollshme biçiklete. 

Në qytete shpesh motorristët e përdorin automjetin në pamundësi të 

përdorimit të biçikletës. Kthimi i korsive të makinave në korsi biçklete 

do të kishte efektin pozitiv të braktisjes së makinave në favor të 

biçikletave, qoftë nga simpatizantët e biçkletave, qoftë nga motorristët 

e zhgënjyer me bllokimet e trafikut. 

Kjo mund të realizohet lehtë në rrugë të gjera, si Bulevardi Dëshmorët 

e Kombit, Bulevardi Zhan D’Ark etj. 

Shqipëria së shpejti do të ketë një ligj të energjive të rinovueshme, i 

cili parashikon që deri në vitin 2020 pjesa e energjive të rinovueshme 

në totalin e energjisë të shkojë në 38%, duke u rritur me 9% nga niveli 

aktual prej 29%. 

Përhapja masive e përdorimit të biçkletave mund të ndihmojë shumë 

në arritjen e këtij objektivi, duke pakësuar përdorimin e makinave, dhe 

të burimeve jo të rinovueshme të energjisë që ato përdorin, 

hidrokarbureve. 
 

                                                                              Nga: Rita Strakosha  

Shtylla mbrojtëse për 

biçikletat  
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U bënë vite, po aq sa është vetë tranzicioni ynë, që në mjedis ka 

ndërhyrje të forta shkatërruese të cilat jo vetëm kanë shkatërruar 

burimet natyrore të vendit, por mbi të gjitha kanë rritur shumë nivelet e 

ndotjes. Sot mund të themi se ndotja po rrezikon seriozisht shëndetin 

dhe jetën. Vështirë që mund të gjendet ndonjë vend tjetër në Europë që 

të ketë patur këtë shkatërrim mjedisor gjatë këtyre viteve. Në të 

përditshmen tonë, ti do të prekësh këtë realitet: këmbët të mbulohen jo 

vetëm nga balta por dhe nga plehrat që gjenden gjithkund rrugëve, nuk 

mbushesh dot thellë me frymë se kocka e CO2 lëshuar nga makinat të 

ka bllokuar trakenë dhe pak më tej shikon selvitë rrokaqiell dhe 

shkurret betonale që së bashku formojnë kurorën e “gjelbër” të qytetit. 

Të duket sikur qyteti yt i ka shpallur luftë ngjyrës së gjelbër.  

Tek sa ti vazhdon rrugëtimin tënd jashtë qytetit, të vijnë të largëta 

kujtimet e bukurive natyrore të lagunave, buzë lumenjve dhe 

bregdeteve. Përpiqesh me veten të kujtosh shumëllojshmërinë e 

bimëve, kafshëve, shpendëve dhe peshqve që rriteshin në to, por më 

kot. Endesh në rrugëtimin tënd imagjinar duke shijuar gjelbërimin e  

kodrave dhe tokave rreth tyre. Dhe kur përmendesh, ke frikë të hapësh 

sytë. Ti mahnitesh nga “mrekullitë” e dorës së njeriut, dorës që 

shkatërroi në këto vite florën dhe faunën, mijëra hektarë pyje, kodra 

dhe lumenj të gërryer, duke i shfrytëzuar pa mëshirë dhe me 

buzëqeshje në përfitim të industrisë. Të dhemb syri, të dhemb shpirti 

kur sheh toka të lëna djerrë që po gëlltiten nga erozioni dhe nga harresa 

e njeriut. Ecën, bën përpara por këmbët zvarriten. Ajo që ti shikon aje 

tej në buzë të detit, ku ti dikur laheshe me shoqërinë, edhe pse mezi 

duket nga vargkodrat e kapura përdore të plehrave, nuk është anije por 

një vepër arti e titulluar “Teci”. Pak më larg, atje në mes të detit, anija 

që shikon është ajo e frikshmja që po na sjell gjithfarë mbetjesh. U 

lodhe!?. Ti vendos të kthehesh e të shlodhesh pak në shtëpinë tënde se 

jashtë nuk kishte më vende shlodhëse për ty. Në kthim, ashtu kokë ulur 

dhe i trishtuar, një copëz gazete e prerë nën këpucë do të të bëjë të 

ndalësh hapin dhe lexon: “Tirana është një nga qytetet më të ndotura 

në Europë. Kjo gjë është vërtetuar sërish nga ana e Organizatës 

Botërore të Shëndetësisë e cila konfirmon faktin se pluhuri dhe ndotja 

në Tiranë janë shumë herë tej normave të lejuara. Në Tiranë, 500 

qytetarë vdesin në vit si pasojë e ajrit të ndotur. Kjo përbën afërsisht 

13% të numrit të përgjithshëm të vdekjeve.” 

Ajo që ti belbëzon i ngjan më shumë një psherëtime që del nga 

thellësia e një deti të trazuar. Por mendja është e kthjellët. Ti je i 

ndërgjegjshëm për katastrofën që po ju rezervohet fëmijvë të tu. E ata 

nuk janë një e nuk janë dy. Ata janë shumë, janë të gjithë fëmijët 

shqiptarë. 

Ky është një realitet i trishtuar në sytë tanë. Me të drejtë të lind pyetja: 

“A duhet dikush të reagojë për këtë situatë?”. Për shumë nga këto 

fenomene negative, që kanë sjell pasoja katastrofale në mjedis, kemi 

pasur dhe një reagim publik të fortë të shoqërisë civile ambientaliste  

por dhe të politikës opozitare, në kohë dhe vende të ndyshme. Një 

debat i madh publik përfshiu gjithë opinionin publik në atë kohë kur do 

të ndërtohej teci i Vlorës. Përfaqësues të “Aleancës për Mbrojtjen e 

Gjirit te Vlorës” së bashku me studentët vlonjatë u  organizuan në një 

protestë duke bllokuar rrugën, të  lidhur  mes tyre me zinxhirë, duke 

kërkuar zgjidhjen referendare të kësaj çështje me interes publik. Media 

luajti një rol të konsiderueshëm sensibilizues. Gjithashtu, shoqëria 

civile ambientaliste, e cila jo pak herë mori rolin e drejtuesit të 

protestave dhe aktiviteteve  të ndyshme, u ngrit në protestë së bashku 

me  qytetarët e Vlorës për të kundërshtuar këtë mega-projekt 

industrialo-energjetik. Por, të gjitha këto përpjekje nuk arritën të 

ndryshojnë dot vendimin për të mos ndërtuar Tecin dhe Parkun 

energjitik në Vlorë. 

I njëjti fenomen ndodhi dhe me miratimin e Ligjit të Importit të 

Mbetjeve i cili solli mjaft reagime të forta të opinionit publik, 

shoqërisë civile dhe ekspertëve të mjedisit. Protesta dhe manifestime të 

ndyshme shoqëruan reagimet e publikut për ta kundërshtuar këtë ligj. 

U ndërmorën peticione dhe të tjera nisma deri tek inisiativa e fundit 

referendare për mos miratimin e këtij ligji. Po sërisht ky ligj u miratua 

dhe tashmë është në fuqi. Pala që sot është në Qeveri e që miratoi këtë 

ligj, gjatë vitit 2004 protestonte para Kryeministrisë si palë opozitare 

për ta kundërshtuar importin e mbetjeve.  

Edhe këtë herë reagimet e shoqërisë civile dhe publikut të gjerë nuk 

arritën të ndalojnë një ligj që bie ndesh me mjedisin dhe nuk është në 

harmoni me të. E vetmja mënyrë për ta ndalur tashmë ngelet vetëm 

referendumi kombëtar ku qytetarët nëpërmjet demokracisë se 

drejtëpërdrejtë  do të shprehin vullnetin e tyre për këtë çështje 

mjedisore. 

E kundërta ndodh jo shumë larg nesh. Nëse shikojmë përtej detit 

Adriatik, do të vëmë re  sensibilizimin dhe mobilizimin e publikut në 

qytetin e Napolit, për të kundërshtuar projekte, qofshin këto edhe të 

pjesshëm që merren me caktimin e një vend grumbullimi për plehrat e 

qytetit. Kjo ndodh se ata janë shumë të vetëdijshëm kur vjen fjala për 

mirëqenien e tyre mjedisore. Këto protesta atje patën një impakt 

pozitiv. E drejta ishte me ta për të vendosur nëse e duan apo jo një gjë 

të tillë. Politikës si mbeti gjë tjetër veçse të zbatonte vendimin e tyre.  

Me të drejtë lind pyetja: “Pse nuk ndodh kështu dhe tek ne? A është 

shoqëria  jonë më pak e ndjeshme ndaj mirëqenies mjedisore apo vendi 

që zë mjedisi në politikën shqiptare është minimal?”. 

Sigurisht, jo. Shoqëria jonë është shumë e ndjeshme. Por problemi 

qëndron tek politika. Qytetarët e shprehin qartë pakënaqësinë e tyre 

ndaj shkatërrimit të mjedisit dhe niveleve të larta të ndotjes. Shqetësimi 

i tyre është të gjejnë mekanizmin apo “çelësin e artë” që do të ushtrojë 

presion mbi politikën. Ky çelës do të hapte dyert e mendjes dhe të 

arsyes për ta bërë politikën të ndryshojë qëndrimin ndaj mjedisit dhe të 

plotësojë standardet ndërkombëtare të BE në fushën e mjedisit. Por 

ironia e fatit është se, ndërsa shoqëria e ka humbur besimin te politika 

për zgjidhjet që kërkon, mekanizmi dhe “çelësi i artë” janë të lidhura 

pazgjidhshmërisht me politikën, e konkretisht me votën që përcakton 

ngjyrat e politikës.  

A duhet të përfshihet shoqëria civile ambientaliste në politikë? 

Sigurisht që po. Nga njëra anë shoqëria civile ambientaliste është e 

ndërgjegjshme që aksionet konkrete → vijon në faqen nr.5                 

Qyteti i Tiranës “luftë” ngjyrës së  gjelbër 
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Panelet fotovoltaike injorohen nga projekt-ligji për energjitë 

e rinovueshme 

→ vijon nga faqja nr. 4  

që ka ndërmarrë si protesta peticione, reagime në media, aktivitete 

mjedisore, etj, nuk kanë mjaftuar për të zgjidhur këtë katastrofë 

mjedisore edhe pse kanë luajtur një rol të rëndësishëm në kuadër të 

ndërgjegjësimit dhe sensibilizimit në këtë drejtim.  Nga ana tjetër, në jo 

pak raste, përveç kritikës ndaj politikës që e shikon si shkaktaren 

kryesore të kësaj gjendje të rënduar mjedisore, opinioni publik është 

kritik edhe ndaj shoqërisë civile, e cila paraqet reagime të ndryshme 

për çështjet mjedisore të njëjta. Kjo kundërshti në qëndrime krijon 

perceptimin tek publiku, sidomos kur debatet janë publike në media, që 

politikat mjedisore qëndrojnë në të dyja anët e së njëjtës medalje. Kjo 

ndodh pasi shoqëria civile ambientaliste është e përfshirë në Parti të 

tjera politike duke qënë e ndërgjegjshme që mjedisi në programet e 

tyre zë pak vend.  

Jo pak faj ka dhe administrata qeverisëse, si në nivel qendror dhe në 

atë lokal, me veprimet e saj neglizhente në mos zbatimin e ligjeve dhe 

vendimeve, që të paktën nga ana formale, janë në përputhje me 

Direktivat e BE.  

Njerëzit presin që kjo katraurë mjedisore të ketë një fund. Por, ata janë 

të sigurtë që, më shumë sesa ndërgjegjësimi qytetar, duhet arritur 

ndërgjegjësimi i politikës dhe kjo bëhet vetëm kur Shoqëria civile 

ambientaliste të jetë një zë i fortë në Parlament. Ka ardhur koha që 

Shoqëria Civile Ambientaliste të jetë pjesë e politikës së gjelbër, pra e 

Partisë së Gjelbër, pasi vetëm kështu ne do të kemi realisht zgjidhjen e 

situatës mjedisore. 

Pse pjesë e një Partie të Gjelbër?! 

Partia e Gjelbër është e vetmja forcë politike serioze që merret me 

problemet e mjedisit dhe të cilësisë së jetës. PGJ është e vetmja forcë 

politike që ka një program të mirëfilltë për zgjidhjen e problemeve 

mjedisore bazuar në përvojën e Të Gjelbërve Europianë, pjesë e të 

cilëve ajo është. PGJ mbështetet tek individë të përkushtuar për të 

zgjidhur problematikat mjedisore. Sot ju po shikoni politikën e saj 

opozitare të veprojë si pjesë e ndërgjegjes qytetare. Aksionet politike të 

saj dëshmojnë ndjeshmërinë ndaj mjedisit. Dhe pse Partia e Gjelbër 

është pjesë e një sërë aksionesh konkrete në mbrojtje të mjedisit, ajo 

duhet të kishtë bërë më shumë për përfshirjen e  Shoqërisë Civile 

Ambientaliste në rradhët e saj. 

PGJ duhet të bashkojë rreth vetes dhe të mbështesë të gjitha lëvizjet 

qytetare në mbrojtje të mjedisit duke i bërë përfaqësuesit e tyre, përse 

jo, pjesë të vendimarrjes së saj parlamentare.  

Është koha të hapim një faqe të re politike, miqësore dhe 

bashkëpunuese me mjedisin. Partia e Gjelbër nga njëra anë dhe 

Shoqëria Civile Ambientaliste nga ana tjetër, duhet të qëndrojnë së 

bashku si dy anët e së njëjtës medalje. Vetëm kjo do të bënte të mundur 

që në zgjedhjet e ardhshme të kemi një zë të fuqishëm mjedisor në 

Parlament. Të mendojmë globalisht dhe të veprojmë lokalisht. Të 

veprojmë lokalisht duke u bashkuar në mbrojtje të mjedisit, shëndetit 

dhe të ardhmes.                                                 Edlir Petanaj  

                                                                 Kryetar i Partisë së Gjelbër  

Në 23 prill komisioni par-
lamentar i veprimtarive 
prodhuese, tregtisë dhe 
mjedisit debatoi në parim 
projekt-ligjin e ri për en-
ergjitë e rinovueshme. 
Ndër objektivat e tij pro-
j e k t - l i g j i  r r a d h i t 
pakësimin e gazrave me 
efekt serrë, pakësimin e 
importit të burimeve 
djegëse organike, për-
dorimin më ekonomik të 

burimeve natyrore etj. Ligji përcakton për qeverinë detyrimin që të 
aprovojë një objektiv kombëtar të pjesës së energjisë së rinovueshme 
në totalin e energjisë së konsumuar, për tu arritur deri në vitin 2020. 
Këshilli ministror i Traktatit të Energjisë, në tetor 2012 aprovoi për 
Shqipërinë një objektiv për energjitë e rinovueshme prej 38%. Objek-
tivi është shumë ambicioz, nëse kemi parasysh se pjesa e energjive të 
rinovueshme sot është 29%. Pra brenda vetëm 7 vitesh Shqipëria do 
duhet të rrisë me 9% pjesën e burimeve të rinovueshme. Për të arritur 
këtë objektiv do të aprovohet dhe një plan kombëtar i energjive të ri-
novueshme. Brenda 12 muajve nga hyrja në fuqi e ligjit qeveria duhet 
të krijojë një fond kombëtar të energjive të rinovueshme, i cili do të 
financojë aktivitete që do të promovojnë shfrytëzimin e burimeve të 
rinovueshme të energjisë. Operatori i Sistemit të Transmetimit do jetë i 
detyruar të blejë energjinë e prodhuar nga prodhuesit e energjisë së ri-
novueshme me përparësi, dhe kjo energji do të blihet me çmim të 
rregulluar nga ERE. Çmimi do të jetë i fiksuar për 15 vjet, duke u 
rregulluar për inflacionin çdo vit. ERE do të përcaktojë madhësinë e 
çentraleve që do të kualifikohen si me përparësi. Deri më sot me për-
parësi janë quajtur vetëm HEC-et, shpresojmë që me ligjin e ri në 
skemën mbështetëse të përfshihen dhe burimet diellore të energjisë. Në 
projekt-ligj nuk parashikohen lehtësira tatimore për panelet fotovol-
taike. Lehtësohen nga TVSH-ja taksat e importit vetëm për panelet di-
ellore termike. Panelet fotovoltaike kanë përparësinë teknologjike të 

prodhimit të elektricitetit në krahasim me panelet diellore termike. Ky 
elektricitet mund të shitet në rrjetin e OST-së kur impianti prodhon te-
pricë energjie. Panelet PV janë potencialisht të instalueshme në çdo 
cep të Shqipërisë, nga investitorë të mëdhenj dhe të vegjël, në qytet 
dhe në fshat, ndryshe nga turbinat e erës që vendosen vetëm në zona 
rurale, dhe ndryshe nga HEC-et që vendosen vetëm mbi lumenj. 
Shqipëria ka një zhvillim shumë të njëanshëm të HEC-eve, kur është 
vend i pasur me energji diellore kurse ndryshimet klimatike parashi-
kohet të sjellin shkretëtirizim të vendit. Kjo vartësi e njëanshme nga 
HEC-et mund të dobësohet duke krijuar lehtësira tatimore për panelet 
PV. Në vitin 2007-2011 Shqipëria ka importuar vetëm 750,000 USD 
panele fotovoltaike, një vlerë qesharake po ta krahasojmë me importet 
e vendeve të tjera të rajonit si Mali i Zi, Maqedonia, Bullgaria, Ruma-
nia, Greqia. Nga databaza statistikore e OKB-së dhe të dhënat e GDP-
së të secilit vend, gjejmë se pjesa e GDP-së që Shqipëria i kushton im-
portit të paneleve fotovoltaike mesatarisht çdo vit për periudhën 2007-
2011, është vetëm sa 19% e asaj që Mali i Zi shpenzon, sa 5% e im-
porteve të Rumanisë, 1.3% e importeve të Greqisë, 0.2 % e importeve 
të Bullgarisë dhe 6% e importeve të Maqedonisë (të llogaritura këto si 
pjesë e GDP-së mesatare nominale të secilit vend). Ndryshe nga HEC-
et, aq të preferuara nga qeveria, panelet fotovoltaike zakonisht janë me 
kapacitet më të ulët, me vlerë më të vogël dhe nuk jepen me konçesion, 
sepse ndërtohen mbi prona private. Investitori nuk ka nevojë të trokasë 
e lutet në zyra burokratike për leje, autorizime, çertifikata etj. etj., dhe 
as të japë rryshfet. Kur shpenzohen vetëm 150 mijë dollarë në vit për 
panele PV, harxhohen me miliarda lekë për të zgjeruar rrugë e ndërtuar 
autostrada, infrastrukturën e energjive jo të rinovueshme, e burimeve 
fosile. Burimet fosile janë burim i fundëm, që po nxirren e shfrytëzo-
hen me kosto gjithmonë e më të lartë sociale dhe ekonomike. Politika 
europiane nëpërmjet strategjisë energjitike 2050 e ka bërë të qartë 
synimin për ndërprerjen e vartësisë prej tyre. Shqipëria duhet të ndry-
shojë strukturën e investimeve të saj larg burimeve fosile dhe drejt 
shumëllojshmërisë së energjive të rinovueshme. Ligji i ri për energjitë 
e rinovueshme është një hap drejt këtij tranzicioni, por nuk mjafton. 
Duhet të ndryshojë mentaliteti dhe i gjithë legjislacioni duhet të vihet 
në shërbim të tranzicionit.                                   Nga Rita Strakosha 
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The objective of SSM Nature Project (Innovative Space Satellite 

Monitoring of the Environmental Natural Resources of the Cross-

Border Area Greece-Albania), is the sustainable development, 

promotion and protection of natural resources of the cross – border 

area, with the support and financing from the European Union, in the 

framework of IPA CBC Greece-Albania Programme. 

The Project aims at a high resolution satellite monitoring of the 

identified areas of the Albanian side, such as Vlora Bay, Orikum 

lagoon, areas of Vlora and Vjosa River in Vlora region. In Gjirokastra 

region the monitoring will focus at the natural monuments, national 

parks, protected areas, rivers, etc, while at Korca region, problems 

related with forests and pollution of Prespa river shall be adressed.  

This monitoring initiative brings together non governmental 

organizations like AULEDA - Local Economic Development Agency 

from Vlora, “Biologists of Albania” Organization, Regional Council of 

Gjirokastra from the Albanian side, as well as Region of Western 

Macedonia and Konitsa Municipality from the Greek side.  

Mrs. Mirela Koçi, of AULEDA, Lead Project manager of the Albanian 

side, said: “-The modern methodology and equipment developed by 

this project, will provide continuous information to the relevant local 

authorities, thus making local government responsible for protection 

and other measures which must be taken vis a vis changes in these 

fields with rich natural resources”. 

The project shall be implemented in 18 months. It foresees the 

monitoring of all changes related to different objective or subjective 

factors including: fires in forests, earth erozion, pollution of water 

sources by agriculture, air pollution from the industries, etc.     

There are many advanced solutions for environmental monitoring 

through “Earth Observation” satellites. The automatic system will 

convert the raw collected data to be used by GIS system. 

“-An alerting system will also be established which should inform 

responsible persons in cases of any environment changes such as fires, 

storms, floods and critical atmosphere indicators. Another automatic 

reporting system will help the provision of reports to an extended array 

of users regarding environment indicators of the area” - continues Mrs. 

Pinguli, project manager for the local partners of “Biologists of 

Albania”. 

The ultimate stage of project  will produce an Operational Management 

Plan which will be submitted to the policy-makers.  Apart from the 

continuous monitoring, activities aiming at information of public in 

relation to expected environment changes and their effects to life 

quality and environment, will also be organized.   

For a detailed information on “SSM Nature” Project, please check the 

webpages of Albanian partners involved in this project:  

-Biologet e Shqipërisë: http://www.biologet-al.com/index.php?

option=com_content&view=article&id=61&Itemid=37 

-Auleda – Agjensia Lokale e Zhvillimit Ekonomik: http://

www.auleda.org.al/using-joomla/ssm-nature 
 

 

 

Objektivi i Projektit “SSM Nature” (Monitorimi satelitor hapësinor 

Inovativ i burimeve natyrore mjedisore të zonës ndërkufitare Greqi-

Shqipëri), është zhvillimi i qëndrueshëm, promovimi dhe mbrojtja e 

burimeve natyrore të zonës ndërkufitare, me mbështetjen dhe 

financimin nga Bashkimi Evropian, në kuadër të Programit IPA CBC 

Shqipëri - Greqi.  

Projekti synon monitorimin satelitor me rezolucion të lartë të zonave të 

identifikuara të palës shqiptare, të tilla si Gjiri i Vlorës, laguna e 

Orikumit, zonat e Vlorës dhe lumi Vjosa në rajonin e Vlorës. Në 

rajonin e Gjirokastrës monitorimi do të fokusohet në monumentet 

natyrore, parqet kombëtare, zonat e mbrojtura, lumenjtë, etj, ndërsa në 

rajonin e Korçës, problemet që lidhen me pyjet dhe ndotjen e lumit 

Prespa.  

Kjo nismë monitorimi bashkon organizatat joqeveritare si AULEDA - 

Agjencia e Zhvillimit Ekonomik Lokal nga Vlora ", Organizata 

“Biologët e Shqipërisë", Këshilli Rajonal i Gjirokastrës nga pala 

shqiptare, si dhe rajonin e Maqedonisë Perëndimore dhe Bashkinë 

Konitsa nga pala greke. Znj Mirela Koçi, nga AULEDA, menaxhere 

projekti e palës shqiptare, u shpreh: "-metodologjia moderne dhe 

pajisjet e realizuara nga ky projekt, do të ofrojnë informacion të 

vazhdueshëm te autoritetet lokale relevante, duke e bërë kështu 

qeverinë lokale përgjegjëse për mbrojtjen dhe masat e tjera të cilat 

duhet të merren në lidhje me ndryshimet në këto zona me burime të 

pasura natyrore ". 

Projekti do të zbatohet në 18 muaj. Ajo parashikon monitorimin e të 

gjitha ndryshimeve që lidhen me faktorë të ndryshëm objektiv apo  

subjektiv, duke përfshirë: Zjarret në pyje, erozionin e tokës, ndotjen e 

burimeve ujore nga bujqësia, ndotjen e ajrit nga industritë, etj. Ka 

shumë zgjidhje të avancuara për monitorimin e mjedisit përmes 

satelitëve të "Vëzhgimit të Tokës". Sistemi automatik do të konvertojë 

të dhënat e mbledhura të papërpunuara për t'u përdorur nga sistemi 

GIS. 

"-Gjithashtu do të ngrihet një sistem alarmi e cila duhet të informojë 

personat përgjegjës në rast të ndonjë ndryshimi të mjedisit të tilla si 

zjarret, stuhitë, përmbytjet dhe treguesit kritik atmosferik. Një tjetër 

sistem raportimi automatik do të ndihmojë në ofrimin e raporteve në 

një rrjet të zgjeruar të përdoruesve në lidhje me treguesit e mjedisit të 

zonës ", - vazhdon znj. Pinguli, menaxhere e projektit për partnerët 

lokalë të" Biologëve të Shqipërisë ". Faza përfundimtare e projektit do 

të prodhojë një plan menaxhues operacional i cili do t’i dorëzohet 

politikëbërësve. Përveç monitorimit të vazhdueshëm, do të 

organizohen aktivitete që synojnë informimin e publikut në lidhje me 

ndryshimet e pritura mjedisore dhe efektet e tyre në cilësinë e jetës dhe 

mjedisin. 

Për një informacion të detajuar mbi  projektin "SSM Nature" ju lutem 

shikoni faqet e webit  të partnerëve shqiptarë të përfshirë në këtë 

projekt:- Biologet e Shqipërisë: http://www.biologet-al.com/

index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=37 

-Auleda – Agjensia Lokale e Zhvillimit Ekonomik: http://

www.auleda.org.al/using-joomla/ssm-nature 
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BRUKSEL - Komisioni Evropian deklaroi që 

Evropa është i pari kontinent që do të ndaloj 

tre pesticide në grupin e neonikotinoidëve, të 

cilat ekspertët mjedisorë vërtetojnë se janë 

duke “vrarë” bletët që polenizojnë të mbjellat 

në Evropë. Pesëmbëdhjetë shtete e kanë 

mbështetur këtë nismë me anë të votës së 

tyre, por ata nuk janë mbështetur nga disa 

shtete anëtare të BE-së duke mos e plotësuar 

dot shumicën e votave të kërkuar sipas 

rregullave të BE-së. 

Dy kompanitë kimikate-prodhuese më të 

fuqishme “Bayer” dhe “Syngenta” për shkak 

të përfitimeve, kundërshtojnë me bindjen se 

nuk janë neonikotinoidet ato që kanë 

shkaktuar rënie të menjëhershme të kolonive 

të bletëve. 

 “Unë betohem se do të bëj më të mirën për të 

siguruar që bletët tona, që janë aq jetësore për 

ekosistemet tona dhe që na ofrojnë mbi 22 

miliard € në bujqësinë Evropiane, të jenë të 

mbrojtura” tha komisioneri i shëndetit të 

Bashkimit Evropian-Tonio Borg pas rezultatit 

të votimit. 

Pesticidet do të ndalohen nga përdorimi në të 

mbjellat përgjatë sezoneve kritike të 

shumimit të bletëve duke filluar që nga 1 

Dhjetor 2013. 

Insekticidet imidacloprid, clothianid dhe  

thiamethoxam përdoren për të trajtuar farat 

dhe aplikohen në mënyrë të drejtpërdrejtë në 

toka ose në bimë që janë të parapëlqyera nga 

bletët. Bletët përbëjnë 80% të polenizuesëve 

krahasuar me insektet e tjera, e cila është 

jetësore për prodhimin e ushqimit. Pa to 

shumë të mbjella nuk do të realizoheshin ose 

do të detyroheshim ti mbillnim ato me dorë. 

“Vota e sotme tregon tepër qartë mbështetjen 

e madhe shkencore, politike dhe publike”- u 

shpreh Marco Contiero, aktivist i grupit 

mjedisor Greenpeace. 

Shtetet si Britania e Madhe dhe Hungaria 

dështuan në mbështetjen për të bllokuar 

moratoriumin e propozuar nga Komioteti 

Evropian. Gjermania që në votimin e parë 

abstenoi sepse ishte nën presionin e firmave 

farmaceutike bujqësore dhe fermerëve, kësaj 

here votoi pro ndalimit të qarkullimit. 

Përfaqësuesi i Bayer-Richard Breum dha një 

deklaratë ku shprehu bindjen që “insekticidet 

janë jo të dëmshme për bletët nëse aplikohen 

sipas udhëzimeve” dhe paralajmëroi që 

ndalimi nga BE-ja mund të jetë një hap 

mbrapa për teknologjinë, inovacionin dhe 

qëndrueshmërinë. Përfaqësuesit e Syngenta 

deklaruan që “ faktet mbështeten në shkencë 

që lë për të dëshiruar dhe injoron faktin që 

këto pesticide nuk dëmtojnë shëndetin dhe 

popullatën e bletëve. “Në vend që të ndalojë 

këto produkte, Komisioni Europian duhet të 

tregojë arsyet e vërteta  për rënien e 

popullatave të bletëve, siç janë sëmundjet, 

viruset, humbja e habitateve dhe ushqyesëve. 

Copa Cogeca, që përfaqëson fermerët dhe 

kooperativat bujqësore Evropiane, javën që 

kaloi dekrlaroi që dhe një ndalim për kohë të 

shkurtër mund të shkaktojë një dëm prej 2.8 

miliard € tek fermerët dhe 2.0 miliard € në 

ekonominë e BE për shkak të rënies së 

prodhimit të farave dhe rritjes së kostove së 

prodhimeve duke favorizuar importin. 

Komisioni sugjeron që këto insekticide të 

ndalohen në disa të mbjella kryesore si: misri, 

luledielli, pambuku etj. Ekspertët propozojnë 

që tre nga insekticidet që bëjnë pjesë në 

grupin e neonikotinoidëve të ndalohen 

rreptësisht siç janë  clothiadinine, 

imidaclopridi dhe thiamethoxam të cilat 

prodhohen nga Bayer dhe Syngenta. 

Autoriteti i Sigurisë Ushqimore Evropiane 

deklaron që këto insekticide sjellin rrezik për 

bletët dhe insektet polenizuese për prodhimin 

e ushqimit. Pesëmbëdhjetë vendet që votuan 

pro ishin: Belgjika, Bullgaria, Qipro, 

Danimarka, Estonia, Franca, Gjermania, 

Letonia, Luksemburgu, Malta, Hollanda, 

Polonia, Sllovenia, Spanja dhe Suedia. Tetë 

vende votuan kundër: Austria, Britania, 

Republika Çeke, Hungaria, Lituania, 

Portugalia, Rumania dhe Sllovakia. Katër prej 

tyre abstenuan: Irlanda, Greqia, Lituania dhe 

Finlanda.     

                                Përshtati: Dorina Idrizi 
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Numra  kontakti  Tel.  0481 52 71    Mob. 068 40 53 164  
 
E-mail: ekolevizja@yahoo.com Website   www.ekolevizja.org 
                                              

 
• 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  “Progresi pyjor”, Tiranë - Liljana 
Shehu 
• Albaforest, Tiranë - 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 
• SEEP, Vlorë - Pajtim Ribaj 
• Laguna e Kaltër, Orikum - Skënder Mejdiaj 
• Klubi Ekologjik, Librazhd - Naim Disani 
• Forumi për integrimin social, ekonomik e kul-
turor, Gjirokastër – Luan Pogaçi       

•Milieukontakt International, Tiranë,Valbona 
Mazreku 
• Shoqata “Pylli i Blertë” - Pogradec, Ruzhdi 
Hymetllari 
• Shoqata e Përmakulturës, Tiranë - Edlira Mulla  
• Klubi Ekologjik, Tiranë - Fatos Xhemalaj 
• Auleda, Vlorë 
• Shoqata “Mjedisi Ekologjik dhe Turistik 
Lura”, Lurë - Ismail Hysa 
• Federata e gjuetarëve sportivë të Shqipërisë, 
Tiranë – Themi Perri 
• Qendra e konsulencës veterinare dhe sigurisë 
ushqimore, Tirane – Gani Moka 
• Klubi Ekologjik, Maliq – Myzafer Gjiriti 
• Shoqata “Natyra për njeriun”, Durrës – Fali 
Ndreka 
• Shoqata “Adriatiku”, Vlorë – Petrit Dervishi 
• Shoqata “Miqtë e Thethit”, Shkodër– Dedë 
Nika 
• Instituti Kombëtar për Studime  te Mjeksisë 
dhe Mjedisit “Fillonid Durrachieni” – Flamur 

Tartari 
• Shoqata "PASS”, Tiranë - Majlinda Lleshi  
• EPER Center, Tiranë -Elvis ÇELA  
•Shoqata “Nënujsat” Ened Mato 
•Shoqata “Vazhdon” Gazmend Koduzi 
•Shoqata "Ekologjisti "- Durrës, Bashkim Shyle. 
• Ekomjedisi, Durrës - Magdalena Cara 
• Shoqata e Mbrojtjes së Peizazheve Natyrore në 
Shqipëri- Skënder Sala 
• Agjensia Joniane e Mjedisit, Medias dhe Infor-
macionit, Shkëlqim Hajno, - Sarandë 
• Instituti për Mirëqënie dhe Mjedis, Tiranë - Ali 
Lusha 
• Fondacioni: “Instituti i Kërkimeve në Bio-
teknologji”, - Agron Lamko 
• Qendra e Studimit të Burimeve Natyrore, -
Sherif Lushaj 
• Instituti i Politikave Mjedisore -Edvin Pacara 
• Zyra e Monitorimit Ambjental, Shkodër -
Zamir Llazani. 
• ECO Partners for sustainable development  - 
Enetela Pinguli 

    GRUPIMI  “EKOLËVIZJA” 

 

Më poshtë mund të lexoni një pjesë nga kapitulli “Bujqësia”. 

Për shkak të pikut të naftës, rikthimi drejt bujqësisë do të bëhet në ku-

shtet e mundësive gjithmonë e më të kufizuara për të investuar në pa-

jisje bujqësore, herbicide, pesticide, plehëra kimikë etj. Gjithashtu ku-

shtet e ndryshimeve klimatike do të vështirësojnë shumë bujqësinë. 

Prandaj përdorimi i mënyrave kursimtare dhe ekologjike të kultivimit 

do të jetë me interes për të gjithë. Një ndër teknikat ekologjike të kul-

tivimit është kultivimi pa plugim dhe herbicide. Qëllimi i plugimit 

është kryesisht luftimi i barërave të këqija. Në kultivimin pa plugim 

toka mbetet gjithmonë e mbuluar me bimë. Këto e ruajnë tokën nga 

erozioni, e pasurojnë me bakterie, me pleh organik dhe pengojnë 

përhapjen e barërave të këqija. Kultivimi pa plugim zakonisht prak-

tikohet si vijon: çdo vit një kulturë mbillet për prodhim (cash 

crop), kurse një kulturë mbillet për ta mbajtur tokën të mbuluar (cover 

crop). Bimët që mbillen për ta mbajtur tokën të mbuluar kositen ose 

rulohen përpara se të bëjnë farë.  

 

 

 

 

Si të përballojmë krizën?Si të përballojmë krizën?Si të përballojmë krizën?Si të përballojmë krizën?    

                             

Rita Strakosha, me pro-

fesion juriste dhe me një 

kontribut cilësor në fu-

shën e mjedisit në Qen-

drën “Grupimi Ekolëvi-

zja” nxjerr së fundmi 

librin e saj të parë me 

titull “Si të përballojmë 

krizën”. Në këtë libër hid-

het dritë mbi degradimin 

e mjedisit si rrjedhojë e 

dëshirave të shfrenuara të 

disa njerëzve për t’u 

pasurur shpejt, duke mos krijuar terrenin për zhvillimin e një ekono-

mie të qëndrueshme. Emetimet nga aktivitetet njerëzore po sjellin 

ndryshime klimatike të rrezikshme dhe ndotje të mjedisit. Rritja e 

borxheve me idenë e shlyerjes së tyre në periudha të mëpasshme të 

rritjes ekonomike nuk  korrespondon me rritjen e burimeve natyrore të 

cilat janë të fundme. Krizat me të cilat po përballemi sot janë të 

shumëfishta: kriza energjitike, kriza ekologjike dhe kriza e borxheve. 

Ky libër trajton pikërisht mënyrat e përballjes së krizës së shumëfishtë, 

kryesisht në nivelin individual dhe me përdorimin e minimumit të 

kapitalit. Libri hedh një vështrim në kulturat e kohëve para-industriale 

si dhe në kulturat tradicionale të kohëve moderne për t’u përgatitur për 

realitetin dhe të ardhmen post-karbon.  

 

Misër i mbjellë pa e 

pluguar tokën  
Rulimi 


