
Botim i shoqatave mjedisore “Ekolëvizja” Nr. 164, viti i nëntë i botimit, 30 Prill 2013  

Dita Botërore e Tokës. Si u festua në 

Shqipëri dhe në botë? 

Një studim i fundit australian dhe anglez evidentoi se 

akujt në Antarktikë po shkrijnë 10 herë më shpejt se 

600 vjet më parë dhe kjo si rrjedhojë e ndryshimeve 

klimatike. Fytyra e ndryshimeve klimatike ishte tema 

kryesore e ditës së tokës, për këtë vit. Mbi një miliard 

njerëz nga  192 vende të botës morën pjesë në ak-

tivitete ndërgjegjësuese që u zhvilluan në Ditën 

Ndërkombëtare të Tokës. Aktivitetet e zhvilluara 

patën një shtrirje gjeografike mjaft të gjerë  duke fil-

luar nga Londra në Sao Paolo, nga Seuli në qytetin 

Babilon, nga New Delhi në New York, nga Roma në 

Kairo. Çfarë bëre ti për Ditën e Tokës dhe për më 

tepër, çfarë ke bërë në 364 ditët e tjera të vitit? 

Lexo fq.4 

Lexo fq.5  Lexo fq. 2 

FYTYRA E NDRYSHIMEVE KLIMATIKE 

Aktivitete për 22 Prillin, Ditën 

Ndërkombëtare të Tokës (Shqipëri) 

Qendra mjedisore 

EDEN organizoi për 

të tetin vit rradhazi, 

në Kuçovë, Ditën  

Ndërkombëtare të To 

kës me temë “Imazhi 

zhi i sjelljeve të gjel- 

bërta”. Aktiviteti u  

organizua në mjedis 

të hapur dhe paraqiti 

për qytetarët një pan- 

air produktesh lokale 

biologjike, ekspozi- 

të fotografish mjedi- 

sore etj. 

Partia e Gjelbër u  

bë pjesë gjithashtu,  

e aktiviteteve sensi- 

bilizuese për Ditën e 

Tokës. Të rinj  të 

k ë s a j  p a r t i e 

zhvilluan në mënyrë 

vullnetare një aksion 

pastrimi  në plazhin 

e Durrësit. 

Ecovolis në bashkëpunim me 

Bashkinë e Tiranës, organizuan me 

rastin e Ditës së Tokës prezantimin 

e nismës më të re në kryeqytet 

“Unë Ricikloj”. Kjo nisëm synon të 

kultivoj tek qytetarët kulturën e 

ndarjes së mbetjeve dhe  riciklimin 

e tyre. Të pranishëm në këtë 

aktivitet për të përgëzuar nismën, 

ishin znj. Jorida Tabaku (nën/

kryetare e Bashkisë së Tiranës) dhe 

z. Romeo Hanxhari (Drejtor i 

Politikave dhe Edukimit Mjedisor, 

Bashkia Tiranë). 

Shfrytëzime mineralesh në Parkun 

Kombëtar Shebenikë - Jabllanicë 

pasi tek subjektet është shumë 

më e lehtë vjelja e gjobave 

ngaqë janë të kontraktuar  me 

shërbimin pyjor. Probleme ka 

edhe  në parkun kombëtar She-

benik - Jabllanicë pasi janë 

dhënë disa leje minerare.  Leje 

janë dhënë dhe në zonën strikte 

të Rrajcës dhe në të gjithë këtë 

hapësirë  janë me dhjetra sub-

jekte që  kërkojnë dhe 

shfrytëzojnë minerale, duke 

përfshirë dhe Hecet brenda 

parkut.  

Ekomuzeumi i basenit të lumit Vjosa/Aoos është një 

projekt i cili ka nisur nga zbatimi si iniciativë e përbashket 

e dy organizatave jo qeveritare, Instituti Mesdhetar për 

Natyrën dhe  Anthropos (MED-INA) në Greqi dhe 

Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri (INCA). Ky 

projekt do të ketë një impakt pozitiv mbi një zonë të 

rëndësishme ndërkufitare me implikime  të konsiderue- 

shme mjedisore, socio-kulturore dhe  ekonomike.  

Ekomuzeumi i lumit Vjosa/Aoos: Një projekt 

ndërkufitar që promovon dhe mbron trashë-

giminë natyrore dhe kuturore Shqipëri-Greqi 

Sipas specialisteve të 

shërbimit pyjor nga in-

spektorët janë vendosur 

gjoba për dëmtimin e 

pyjeve. Problematike 

mbetet vjelja e tyre si-

domos tek individët, 
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Zhvillime të Ditës së Tokës në Shqipëri dhe në botë  

Mbi një miliard njerëz nga  192 vende të botës morën pjesë në ak-

tivitete ndërgjegjësuese që u zhvilluan me rastin e Ditës Ndërkom-

bëtare të Tokës.  Aktivitetet e zhvilluara patën një shtrirje gjeografike 

mjaft të  gjerë  duke filluar nga Londra në Sao Paolo, nga Seuli në 

Babilon, nga New Delhi në New York, nga Roma në Kairo. Njerëzit 

kudo ndërmorën veprimtari në komunitetet e tyre në përshkrimin e 

Fytyrës së Ndryshimeve Klimatike.   

- Instituti kulturor danez organizoi në Kopenhagë, Danimarkë- si edhe 

në gjashtë qytete të tjera në të pesë kontinentet projektin  vjetor të tij 

“Green Drive” për të reduktuar emetimet e CO2. Vrapuesit, 

dashamirësit e ecjes në natyrë, ngasësit e bicikletës  demostruan reduk-

timin e gjurmës së tyre të karbonit.  

- Në Argjentinë, vullnetarë nga Fondacioni Surfrider pastruan plazhet 

dhe mbollën bimë gjetheruajtëse dhe shkurre Tamarisk, për të 

ndihmuar parandalimin e erozionit të erës dhe të ujit.  

- 5.000 milje në verilindje, të Ganës,  në kuadër të programit për 
Zhvillim dhe Edukim Rural (REDEP)  u zhvillua një aksion pastrimi, u 

realizua një shfaqje teatrale me temë  "Fytyra e Ndryshimeve Kli-

matike" si dhe u zhvillua një konkurs për të përzgjedhur esetë më të 

mira  me tematikë mjedisore. -Një organizatë lokale në Jalandhar, 
Indi  në koordinim me Rrjetin e Ditës së Tokës, shpërndau  fidanë fa-

las dhe zhvilloi diskutime me studentë në lidhje me efektet e ndry-

shimit të klimës dhe mbi mënyrat e parandalimit.  - Në Milano, Itali, 

mijëra njerëz  u mblodhën  për të ndjekur Festivalin Italian të  Ditës së 

Tokës, ku nëpërmjet artit u përçuan mesazhe mbi problematikat 

mjedisore dhe nxitjen e veprimeve për iniciativa të gjelbra lokale.  

-Ndërkohë në Seul, në Korenë  e Jugut, u organizua një bandë "Eko-

style", një variant i këngës mjaft  popullore "Gangnam Style ", si dhe u 

organizua një ekspozitë  për Ditën e Tokës, ku Fytyra e Ndryshimeve 

Klimatike i’u shfaq publikut nëpërmjet fotove, në një ekran të madh 

publik. -Në Santa Barbara, Kaliforni, mijëra njerëz morën pjesë në 
Festivalin lokal të Ditës së Tokës, e cila përfshiu muzikë live, të ftuar 

të cilët dhanë mesazhe sensibilizuese për ditën e tokës dhe gjithashtu u 

zhvillua një paradë e “Makinave të Gjelbra”. -Në Veracruz, Meksikë, 

Fondacioni Tortugas Yepez  mobilizoi  vullnetarët për të mbrojtur 

habitatin e breshkave të detit, pastrimin e plazheve lokale dhe organ-

izimin e një fushate për  ripyllëzimin. -Organizata  Al-Rafedain Bent 
në Babiloni, Irak në bashkëpunim me Departamentin e Mjedisit, do-

kumentoi burimet e ndotjes në komunitetin e tyre dhe organizoi  një 

fushatë mediatike për të edukuar banorët dhe për të inkurajuar zyrtarët 

e qeverisë për të ulur nivelin e ndotjes. -Në Ohio, të Kolumbisë, u mo-

bilizuan qindra vullnetarë për të eleminuar bimët  invazive, pastruan 

lagjet dhe planifikuan për të mbjellë pemë në të gjithë vendin.   

- Në Chuuk, Mikronezi, u zhvillua një konferencë për Ditën  e Tokës 

me temë "Fytyra e Ndryshimeve Klimatike si dhe  u  zhvillua një 

konkurs me këngë mjedisore. 

                                                                                 Nga: Alisa Peçi 

22 Prilli është Dita Botërore e Tokës dhe në emër të kësaj dite zhvillo-

hen globalisht shumë veprimtari simbolike për të informuar/

ndërgjegjësuar njerëzit dhe vendimmarrësit mbi efektet negative të 

ndikimit të njeriut mbi natyrën dhe për t’i  informuar gjithashtu mbi 

mënyrat e zbutjes së këtyre ndikimeve.  

 

Ecovolis. Në kuadër të Ditës së Tokës, Ecovolis në bashkëpunim me 

Bashkinë e Tiranës, organizuan prezantimin e nismës më të re në 

kryeqytet “Unë Ricikloj”. Të pranishëm në këtë aktivitet për të 

përgëzuar nismën, ishin znj. Jorida Tabaku (nën/kryetare e Bashkisë së 

Tiranës) dhe z. Romeo Hanxhari (Drejtor i Politikave dhe Edukimit 

Mjedisor, Bashkia Tiranë). Kjo nisëm e shumëpritur nga banorët, jo 

vetëm të kryeqytetit, synon të ndër-

tojë hapat e parë për të kultivuar kul-

turën ricikluese në qytetin tonë. 

“Nën trysninë që krijon dëshira për 

të konsumuar pa masë e fre, 

prodhimi gjithnjë në rritje i mbeturi-

nave urbane duhet kthyer tashmë në 

një avantazh,” thekson Ened Mato, 

drejtues dhe ideator i nismës “Unë 

Ricikloj”. Pikërisht, kjo nismë kon-

siston në ndarjen e mbetjeve sipas 

përbërjes së tyre, që në burim dhe 

nga vetë qytetarët. Kosha të posaçëm, të cilët sipas ngjyrës dhe formës 

presin mbetjet përkatëse, janë vënë në dispozicion të qytetarëve, të 

cilët tashmë, që në shtëpi mund të ndajnë mbetjet e tyre në: plastike, 

organike, letër dhe alumin. Për proçesin e grumbullimit dhe këmbimit 

të tyre, do të punësohen dhjetëraa të rinj në nevojë, të cilët do e kryejnë 

këtë detyrë me biçikleta të posaçme të konceptuara nga Ecovolis. Kjo 

risi në kryeqytet, e shumëpritur nga ndërkombëtarët por dhe nga 

banorët e ndërgjegjësuar, pritet të sjellë një ndryshim radikal në kënd-

vështrimin që qytetarët kanë ndaj plehrave që po mbysin Tiranën.  

 

Qendra mjedisore EDEN organizoi për të tetin vit rradhazi, Ditën 

Ndërkombëtare të Tokës.  Dita e Tokës me temë “ Imazhi i sjelljeve të 

gjelbërta”  këtë vit u zhvillua në qytetin e Kuçovës me një bash-

këpunim të ngushtë me Bashkinë Kuçovë dhe Qendrën Rinore. Ak-

tiviteti u organizua në ambjent të hapur duke u shoqëruar me një panair 

produktesh lokale biologjike, një panair i organizatave dhe grupeve 

rinore aktive në Kuçovë dhe në Berat, një ekspozitë fotografish me  

temë “ Ky është vizioni i qytetarëve të Kuçovës”,  grupi ekologjik i 

shkollës “Xhemal Cekini “në Uznovë, si dhe një grup muzikor nga Be-

rati. Të pranishëm në këtë organizim ishin dhe Z. Bardhyl Gjyzeli, 

kryetar i bashkisë Kucovë, Z. 

Jim Banhart – drejtor misioni 

në Shqipëri i USAID 

(Agjencia e Shtetet e 

Bashkuara  për Zhvillim 

Ndë rkombë t a r )  i  c i l i 

përshëndeti aktivitetin duke 

thëne se “Kjo nismë është një 

frymëzim për të gjithë”. 

Qendra Rinore e Kuçovës u 

përfaqësua me një pantomim, 

i cili përcolli mesazhin për 

rritjen e ndërgjëgjësimit të 

qytetarëve për mjedisin që i rrethon, dhe botime të punës së tyre ndër 

vite.  Shkolla “ Xhemal Cekini” , përcolli mesazhe për ditën e tokës 

duke dhënë dhe një këndvështrim tjetër të rëndësisë së kësaj dite për 

qytetarët dhe për të rinjtë. Kjo atmosferë u plotësua me vizatimet e 

fëmijeve të kopshtit të Kuçovës. Qendra Mjedisore EDEN dhe Qendra 

Rinore Kuçovë realizuan një kënd up-cycling, “ Kthimi në një vlerë të 

re i objekteve që kemi përdorur”, i cili ishte një frymëzim dhe një risi 

për aktivitetin  dhe për qytetin e Kuçovës. Fotografitë  e përzgjedhura, 

të cilat ishin fotografuar nga të rinjtë e Qendrës Rinore dhe nga 

qytetarët e qytetit, patën pasyqrimin e tyre në kohë duke u shoqëruar 

më një pikturim se si qyteti  mund të jetë më mjedisor. 

Ky aktivitet u mbështet financiarisht nga Ambasada Amerikane në Ti-

ranë.   

Partia e Gjelbër zhvilloi si çdo vit,  
aktivitete sensibilizuese për Ditën e 
Tokës. Të rinj  të kësaj partie 
zhvilluan në mënyrë vullnetare një 
aksion pastrimi  në plazhin e 
Durrësit  si  dhe shpërndanë 
fletëpalosje, për të informuar 
qytetarët në lidhje me politikat e 
gabuara mjedisore dhe mbi mënyrat 
e përmirësimit të situatës.  
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Bashkia e Tiranës mbajti një takim në datën 19 prill  me shoqatat 

mjedisore ku u prezantuan projektet me efekt mjedisor të bashkisë, 

planet e saj për mbrojtjen e mjedisit dhe u kërkua mbështetja e OJF-ve 

mjedisore për to. Kryetari i bashkisë Lulzim Basha, e prezantoi takimin 

si një iniciativë për të nxitur debat mbi mjedisin në Tiranë. Z. Basha 

prezantoi disa nga projektet që bashkia e Tiranës do të realizojë së 

afërmi. Së shpejti fillon projekti për ndërtimin e 22 kilometrave rrugë 

për biçikleta. Do të fillojnë proçedurat për dhënien me konçesion të 

mbledhjes dhe trajtimit të mbetjeve të Tiranës. Brenda një viti janë 

mbjellë 2500 pemë dhe planifikohet të mbillen 18000 të tilla.            

Romeo Hanxhari, drejtor i politikave mjedisore në bashki, përcolli 

shpresën e tij se ky takim do të kthehet në një traditë të përvitshme. 

Sipas zotit Hanxhari në sitin e Tiranës do të jenë të aksesueshme të 

dhënat e monitorimit të ajrit. Këto të dhëna do të përditësohen çdo 30 

minuta. Në ambjente publike do të vendosen monitorë të mëdhenj elek-

tronikë. Bashkia ka plane për ozonizimin e ujit të pijshëm të Tiranës, 

për krijimin e një strehe për kafshët, për krijimin e një qendre 

mjedisore e cila do të ofrojë edukim mjedisor për të rinjtë etj. Bashkia 

ka plane të përcaktojë standarte të reja në termoizolimin e ndërtesave 

publike. Por, siç theksoi në takim dhe eksperti i energjisë i GIZ, 

Aheron Hizmo, aktualisht është në fuqi një ligj për efiçencën en-

ergjitike të ndertesave, i aprovuar që në vitin 2002, i cili përcakton 

standarte për termoizolimin e ndërtesave dhe nuk zbatohet në asnjë 

bashki, përfshirë bashkinë e Tiranës.  Sipas zotit Hizmo mbetet në vull-

netin e bashkisë zbatimi i ligjit. AKBN-ja mund të ndihmojë bashkinë 

duke trajnuar punonjësit e saj mbi zbatimin e ligjit. Po në fushën e 

efiçencës së energjisë bashkia ka një projekt për ndriçimin e Tiranës 

me llampa efiçente LED, të cilat pakësojnë konsumin e energjisë elek-

trike, kështu dhe gjurmën e karbonit të qytetit.  Qëllimi i bashkisë është 

që të krijojë një partneritet publik-privat për këtë projekt. Një projekt 

tjetër për energjinë është projekti i bashkisë me GIZ-in për krijimin e 

një sistemi për menaxhimin e energjisë. Sistemi i menaxhimit të en-

ergjisë i Bashkisë së Tiranës do të përfshijë krijimin e një databaze me 

informacion mbi konsumin e energjisë nga ndërtesat publike të bash-

kisë; përditësimin e rregullt të databazës; vendosjen e një menaxheri 

energjie i cili do të mbledhë dhe organizojë të dhënat; krijimin e një 

zyre për efiçencën e energjisë; krijimi i një qendre informacioni për 

qytetarët mbi efiçencën e energjisë; aprovimi i një fondi nga bashkia 

për gjithë këto aktivitete; organizimi i takimeve të rregullta për shkëm-

bimin e informacionit, koordinimin e aktiviteteve etj. Bashkia ka dhe 

një bashkëpunim me projektin e PNUDI-t për ndryshimet klimatike. 

Sipas zonjës Mirela Kamberi, koordinatore e këtij projekti, ky bash-

këpunim përfshin projekte pilot për instalimin e paneleve diellore për 

ngrohjen e ujit në kopshte, çerdhe, mbështetjen e bashkisë për ngritjen 

e qendrave të efiçencës së energjisë. PNUD-i mund të bashkëpunojë 

me bashkinë dhe për projektin e ndriçimit me llampa LED. Një fushë 

tjetër ku bashkia po ndërmerr nisma është ajo e menaxhimit të mbet-

jeve. Në takim pjesëmarrësit u servirën me shishe qelqi, të ripërdor-

shme, dhe në çdo takim dhe konferencë bashkia planifikon që të për-

dorë shishe të riciklueshme qelqi në vend të atyre plastike, me shpresën 

e të qenit një shembull pozitiv dhe për organizatat e tjera. Të hënën, me 

rastin e ditës së Tokës, bashkia përuroi mbështetjen e saj për nismën 

“Unë ricikloj”, e cila do të krijojë në vende pilot zinxhirin e plotë të 

riciklimit të mbetjeve urbane. Në takim foli dhe ambasadori grek, 

Leonidas Rokanas, i cili ofroi mbështetjen e tij për iniciativat 

mjedisore. Sipas tij cilësia e ajrit, efiçenca energjitike e ndërtesave 

është problem dhe në Europë. Ambasadori grek u shpjegoi të pranish-

mëve si një ndër negociatorët e paketës së BE-së për klimën dhe en-

ergjinë, se BE-ja ka një strategji 20/20/20, strategji e cila do duhet të 

zbatohet dhe nga Shqipëria kohë përpara se kjo të bëhet pjesë e BE-së. 

Kjo strategji ka 3 objektiva kryesorë: zhvillimin inteligjent, të qëndrue-

shëm dhe social. Strategjia e zhvillimit të qëndrueshëm përfshin dhe 

strategjinë 2050, politikat për efiçencën energjitike të ndërtesave, të 

cilat synojnë që të paktën ndërtesat publike të arrijnë ulje të kon-

siderueshme të konsumit të energjisë. Mbrojtja e mjedisit është një për-

bërës i rëndësishëm i politikave europiane dhe nëse Shqipëria nuk fil-

lon implementimin e tyre që tani, kur të futet në BE do të ketë prob-

leme. Përfaqësuesi i ambasadës gjermane kujtoi se mbrojtja e mjedisit 

nuk ka gjithmonë nevojë për fonde që të realizohet dhe është më 

shumë një çështje edukimi dhe mentaliteti. Sipas tij me pak masa Ti-

rana mund të ndryshojë shumë. Nerejda Hoxha, drejtoreshë e Departa-

mentit të Transportit, shtjelloi planet e bashkisë për shtimin e korsive 

të biçikletave. Sipas saj duke qenë se një pjesë e mirë e popullsisë nuk 

ka makina, si dhe rrugëtimet janë të shkurtra, përdorimi i biçikletave në 

Tiranë është i favorizuar. Përfaqësuesja e Qendrës “Grupimi 

Ekolëvizja” në takim, Rita Strakosha, koordinatore, përmendi në takim 

faktin që kjo OJF ka dy projekte mbi energjinë, një projekt IPA dhe një 

të mbështetur nga REC dhe është e gatshme të mbështesë projektet e 

bashkisë në fushën e energjisë me informim-ndërgjegjësim në gazetën 

e saj “Ekolëvizja”. Takimi u mbyll me propozimin që shkëmbimi i in-

formacionit mes bashkisë dhe OJF-ve mjedisore mbi probleme të in-

teresit të përbashkët të bëhet nëpërmjet takimeve të rregullta. 

                                                                              Nga Rita Strakosha 

Bashkia e Tiranës prezanton projektet e 

saj mjedisore 

Së shpejti projekti për ndërtimin e 22 kilometrave 

rrugë për biçikleta, do të jepen me konçesion mbledhja 

dhe trajtimi i mbetjeve të Tiranës, planifikohen të 

mbillen 18000 pemë etj... 
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Shfrytëzime mineralesh në Parkun Kombëtar  

Shebenikë - Jabllanicë 

Sipas specialisteve të shërbimit pyjor nga inspektorët janë vendosur 

gjoba por është problem vjelja e tyre, sidomos tek individët, pasi tek 

subjektet është shumë më e lehtë vjelja e gjobave, mbasi janë të kon-

traktuar  me shërbimin pyjor. Ndërsa individët janë të vështirë për vjel-

jen e gjobave, një pjesë e madhe e individëve  janë dënuar disa herë, 

por duke qënë se nuk ju është vjelur gjoba përsëri ata vazhdojnë të pre-

sin e shkatërrojnë pyjet çdo ditë. Problematike është shkatërrimi i 

zonave të mbrojtura. Nga ana e shërbimit pyjor janë hartuar procesver-

balet për dëmtimet dhe janë dërguar në prokurori e më pas në gjykatë, 

por problem mbetet vjelja e tyre. Sipas Shefit të Policisë Pyjore të Li-

brazhdit-Viktor Allko- ka gjoba të prapambetura që nga viti 2009 dhe 

në vazhdim. Problemi pas gjobave të vendosra nga gjykata është prob-

lem përmbarimi. Jemi në pritje  të ekzekutimit të gjobave. 

Si shërbim pyjor  vetëm për vitin 2012 janë  vendosur rreth 4.9 milion 

lekë të reja gjoba, pra vetëm për vitin e kaluar janë vendosur 62 gjoba 

administrative, 31 dërguar gjykatës dhe pjesa tjetër në procedure lig-

jore. Gjobat e vendosura ndaj individëve përbëjnë problem sepse me 

subjektet  të  kontraktuara më shërbimin pyjor  gjobat ju janë vjelë në 

vend, ndërsa me individët  mbetet problem pasi përmbarimi  has 

vështirësi në vjeljen e tyre. Prerjet e paligjshme dhe problematike janë 

zonat e mbrojtura dhe parku kombetar i Shebenikut, ku këto gjoba janë 

dërguar në prokurori, dhe pritet gjobitja e tyre. Ndërkohë sipas  shefit 

të policiëse Pyjore Librazhd Viktor Allko me tej për gazetën thotë: 

“Problem ka edhe  në parkun kombëtar se janë dhënë disa leje miner-

are dhe se subjektet nuk respektojnë  ligjet e shtetit dhe se kanë shkelur 

kontratat dhe hapsirat me vendet ku ata shfrytëzojnë, ku edhe për këto 

subjekte janë bërë proceverbalet dhe për dëmtuesit” Janë një pjesë e 

madhe  subjektesh që  mbledhin dhe shfrytëzojnë minerale në 

zonën  e Parkut Kombëtar Shebenik-Jabllanicë ku brenda saj është 

dhe zona strikte e Rrajcës dhe në të gjithë këtë hapsirë  janë me 

dhjetra subjekte që  kërkojnë dhe shfrytëzojnë minerale, pa lënë mën-

janë dhe HECE-t brenda  parkut. Ndërkohë Ing. Ahmet Mehmeti 

thotë që  ka shumë subjekte që shfrytëzojnë barbarisht zemrën e Parkut 

Kombëtar ku ai ka dërguar një kallzim në prokurorinë e Elbasanit për 

disa subjekte sidomos në Hotolisht (Frarë), Kuman,  Govatec, etj. ku 

ka qënë vetë dhe ka kontrolluar disa nga subjektet. 

Ministria e Mjedisit ka ushtruar dhe mjaft kontrolle ne këto zona ku 

kanë vendosur gjoba, por përsëri mbetet problematike mbrojtja e 

Parkut Kombëtar  Shebenik-Jabllanicë pasi është një nga zonat më 

kreative dhe më të vizitueshme nga turistët vendas e të huaj. 

               

                      Nga Agim Blloshmi, Shoqata “Egnatia”, Librazhd 

      

In Partnership with the "Ekolevizja" Group Center 

Today we are witnessing a dynamic competition between green, brown 

and nuclear energy and most of us are asking whether the youngest of 

them will win this competition and meet the high expectations. The 

growing waste is a huge challenge and it can be reduced and turned 

into new resources through applying modern environmental solutions. 

From 29th to 31st May, 2013 in Sofia (Bulgaria), the SE European Eco 

Forum and Exhibition  will bring together again top industry profes-

sionals from whole Europe. The event will transfer the most advanced 

technologies and know-how to the regional market and speed up its 

development. The 2013 edition will include the following top-

ics: Energy Efficiency and Renewable Energy, Waste Mana-

gement and Recycling, Smart Buildings . 

  

THE GREEN Forum and Exhibition  

Of SOUTH-EAST EUROPE         

Panairi dhe Forumi i Gjelbër i Eu-

ropës Juglindore 

 

Në partneritet me Qendrën e “Grupimit Ekolëvizja” 

Sot ne jemi dëshmitarë të një konkurence dinamike midis së gjelbrës, 

kafes dhe energjisë bërthamore dhe shumica prej nesh pyesin nëse i riu 

do të fitojë këtë garë dhe nëse do të përmbushi pritshmëritë. Shtimi i 

mbeturinave është një sfidë e madhe, të cilat mund të reduktohen  dhe 

të kthehen në burime të reja, nëpërmjet aplikimit të zgjidhjeve 

mjedisore moderne. Nga data 29 deri në 31 maj 2013 në Sofje 

(Bullgari), forumi dhe ekspozita ekologjike e Evropës Juglindore do të 

sjellë përsëri së bashku profesionistët më të mirë të industrisë nga e 

gjithë Evropa. Eventi do të paraqesë teknologjitë më të përparuara në 

tregun rajonal dhe do të përshpejtoj zhvillimin e tyre. Botimi i vitit 

2013 do të përfshijë temat e mëposhtme: Efiçenca e energjisë dhe En-

ergjia e Rinovueshme, Menaxhimi i Mbetjeve dhe Riciklimi, Ndërtesat 

Inteligjente. 
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Ekomuzeumi i lumit Vjosa/Aoos: Një projekt ndërkufitar që 

promovon dhe mbron trashëgiminë natyrore dhe kuturore 

Shqipëri-Greqi 
përshtat atë  me imazhin  e aspekteve tradicionale dhe industriale. 

Funksioni kryesor i një ekomuzeumi përfshin organizimin e 

aktiviteteve të veçanta ekonomike, infrastrukturën dhe shërbimet e 

lidhura me turizmin kulturor dhe ekoturizmin dhe ai kontribuon në 

zhvillimin e qëndrueshëm të një rajoni. Ekomuzeumet në të gjithë 

botën janë të fokusuara në mbrojtjen, ruajtjen dhe interpretimin e 

trashëgimise natyrore dhe kulturore, përmes rivitalizimit ekonomik të 

zonave rurale dhe të abandonuara, përmes turizmit, rigjenerimit të disa 

faciliteteve prodhuese të veçanta dhe së fundmi me fuqizimin e 

identitetit kulturor lokal të banoreve të rajonit.    

Qëllimi kryesor i Projektit “Ekomuzeumi i basenit të lumit Vjosa/

Aoos” (VAEcoM)  është  promovimi dhe ruajtja e vlerave dhe 

pasurive natyrore e kulturore të zonës. Nje muze i tillë i gjallë, do të 

konsistojë fillimisht në katër shtigje/rrugë tematike  të cilat do të 

përfshijnë jo vetëm aspektet shkencore dhe ato të edukimit, por edhe 

një përqasje të re me efekte sociale dhe shpirtërore në komunitetin që 

jeton por edhe më gjerë. Ekomuzeumi i basenit të lumit Vjosa do të 

kërkohet të jetë një institucion permanent, me bazë zonën dhe me të 

pakten dy pika fillimi nga një në cdo vend, duke vepruar në shërbim të 

shoqërise lokale dhe vizitorëve. Ai do të ndihmojë komunitetin lokal 

në të dy anët e kufirit  përmes pjesëmarrjes aktive të promovojnë dhe të 

mbrojnë mjedisin e tyre natyror, të ruajnë traditat e paraardhësve të 

tyre dhe njëkohësisht të zhvillojnë ekonomitë e tyre.    Ngritja e një 

ekomuzeumi për basenin e lumit Vjosa/Aoos përmes kërkimeve dhe 

bashkëpunimit me komunitetin lokal pritet të ketë rrezultatet që 

vijojnë: 1. Katër shtigje/rrugë tematike  (skenaret e të cilave do japin 

përshkrimin e identitetit të rajonit). 2. Një guidë në tre gjuhe. 3. Një 

faqe interneti e posaçme. 4. Një tur virtual i ekomuzeumit. 5. Një 

konferencë ndërkombëtare dhe dy seminare për ngritjen e kapaciteteve. 

6. Një rrjet pune i cili do të vazhdojë aktivitetin e projektit më tej duke 

bërë të njohur ekomuzeumin dhe duke zgjeruar mundësitë për 

bashkëpunim ndërkufitar përtej jetës së projektit. Pritet që 

Ekomuzeumi i lumit Vjosa/Aoos të hapi dyert e tij si në Shqipëri ashtu 

edhe në Greqi në fund të muajit Tetor 2013.   

Eventualisht, ky projekt do të ketë një impakt të dukshëm pozitiv mbi 

një zonë të rëndësishme ndërkufitare me implikime te konsiderueshme 

socio-kulturore, ekonomike dhe mjedisore. Pritet që bashkëpunimi 

ndërkufitar mdis rajoneve të Greqisë dhe Shqipërisë do të përmiresojë 

komunikimin midis menaxherëve aktual të zonave të mbrojtura 

respektive dhe do të ndihmojë në nxitjen e bashkëpunimit të ardhshëm 

për menaxhimin e burimeve natyrore.           

Në periudhën e parë të tij projekti ka hartuar bazën e nevojshme infra-

strukturore dhe shkencore për të filluar me zbatimin e tij në terren. 

Takimi i parë është festa e hapjes së sezonit të verës në 19-20 Maj ku 

në bashkëpunim me Bashkinë Përmet dhe partnerët e projektit do të 

zhvillohen aktivitete me vizibilitet për komunitetin dhe të ftuarit.  

INCA fton të gjithë të interesuarit dhe ekspertët e fushës në zonë të 

japin ndihmesën e tyre që të realizojmë për herë të parë në vendin tonë, 

por edhe në rajon një koncept të ri përqasjeje për natyrën dhe mbrojtjen 

e saj. 

                                                                           Nga: Abdulla DIKU 

 

  

 

Ekomuzeumi i basenit të lumit Vjosa/Aoos është një projekt i cili ka 

nisur nga zbatimi si inisiativë e përbashket e dy organizatave jo 

qeveritare,  Instituti Mesdhetar për Natyren dhe  Anthropos (MED-

INA) në Greqi dhe Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri 

(INCA). Projekti bashkëfinancohet nga fondet Europiane dhe fondet 

kombëtare të Greqisë dhe Shqipërisë si pjesë e programit IPA 

ndërkufitar Greqi-Shqipëri (2007-2013). Puna për ngritjen e ketij eko-

muzeumi ka edhe ndihmesën e dy partnerëve lokal në të dy anët e 

kufirit Greko Shqiptar, Pindos Perivallontiki në Greqi dhe Drejtoria e 

Shërbimit Pyjor Përmet në Shqipëri. Synimi i projektit është të ngrejë 

dhe të zhvillojë një ekomuzeum ndërkufitar i cili do të shtrihet në 

rajonin ndërkufitar të Greqisë dhe Shqipërisë, me fokus trashëgiminë 

natyrore e kulturore të basenit të Lumit Vjosa/Aaos, duke përfshirë të 

gjitha aspektet produktive, mjedisore dhe sociokulturore. Një muze i 

tillë “i gjallë”, pa mure, do të jetë shumë dimensional duke 

inkorporuar në të jo vetëm shkencën dhe edukimin, por edhe 

dimesionet psikologjike sociale dhe shpirtërore të komunitetit përreth.  

Por çfarë është një ekomuzeum? Ky term është prezantuar për herë të 

parë nga muzeologu Francez Hugues de Varinene në 1971. Një 

ekomuzem është një mënyrë në të cilën komuniteti ruan, interpreton 

dhe menaxhon trashëgimitë e tij drejt një zhvillimi të qëndrueshëm. 

Me fjalë të tjera një ekomuzeum është identiteti, natyra, kultura e një 

vendi, bazuar gjërërsisht në një pjesëmarrje lokale si dhe  synon  

rritjen e mirëqenies dhe zhvillimin e komuniteteve lokale. Një 

ekomuzeum është një instrument i konceptuar, stiluar dhe operuar  së 

bashku nga një autoritet publik (p.sh.lokal) dhe popullata e tij lokale. 

Përfshirja e Autoritetit  publik, bëhet nëpërmjet ekspertëve të tij 

(Stafit), objektet dhe burimet që ajo ofron, përfshirja e popullatës 

lokale varet nga njohuritë e aspiratat e saj dhe qasjes individuale. Ajo 

është një pasqyrë në të cilën popullsia lokale shikon vetveten për të 

zbuluar imazhin e saj, ku  ajo kërkon dhe gjen një shpjegim për 

territorin të cilit i përket për kulturën dhe popullsinë që i ka paraprirë, 

përmes ecurisë së brezave. Kjo është një pasqyrë që popullsia  lokale e 

ngre dhe e mban për vizitorët e saj në mënyrë që të përçojë tek ta sa 

më kuptueshëm dhe tërheqës informacionin për industrinë, zakonet 

dhe identitetin e vendit të cilit i përket dhe të marrë në këtë formë pas, 

edhe admirimin dhe vlerësimin plot respekt të vizitorëve. Ajo është një 

shprehje e njeriut dhe natyrës. Ajo e vendos njeriun në mjedisin e tij 

natyror dhe përshkruan natyrën me egërsinë e saj, por njëkohësisht e  
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Në takimin “Kuvendimi Mjedisor”, të organizuar nga Bashkia e Tiranës 

me organizatat mjedisore në 19 Prill, morëm lajmin e mirë se ndotja e 

ajrit në Tiranë nga grimcat e ngurta ka rënë. Në vitin 2011, vlerat e 

PM10 (grimca të ngurta me përmasa nën 10 mikron), të matura nga 

stacioni i monitorimit në Poliklinikën Qendrore, ishin mesatarisht 52,6 

mikrogram/metër kub, ndërsa në vitin 2012, ky nivel është ulur në 34,2 

mikrogram/metër kub. Vlera limit e BE-së është prej 40 mikrogram/

metër kub dhe për herë të parë ndotja e ajrit në Tiranë nga këto grimca 

ka rënë brenda standarteve europiane. Po ashtu dhe ndotja nga grimcat 

PM2.5 ka njohur rënie të ngjashme. Sipas z. Basha kjo është arritje e nis-

mave të ndërmarra nga Bashkia e Tiranës gjatë një viti e gjysëm.  Sipas 

Raportit Vjetor të Cilësisë së Ajrit për vitin 2012 të Institutit të 

Shëndetit Publik kjo rënie i atribuohet normalizimit të trafikut në 

qendër të Tiranës. Ndërkohë sipas raportit, % e grimcave PM2.5 dhe 

PM10 është praktikisht e njëjtë në qendër të qytetit dhe në periferi të tij. 

Prandaj në pakësimin e tyre duhet të luajnë rol dhe faktorë të tjerë qe 

ndikojnë në gjithë Tiranën. Kështu, gjelbërimi dhe shtrimi i sipërfaqeve 

të pashtruara, mungesa e ndërtimeve në Tiranë, pakësimi i trafikut 

mund të kenë ndihmuar në pakësimin e ndotjes së ajrit. Sipas 

www.opendata.al në 9 mujorin e parë të 2012 në Tiranë janë dhënë 

vetëm 6 leje ndërtimi, për shkak të pritjes për miratimin e planit urban-

istik. Përtej këtij shkaku specifik për Tiranën, industria e ndërtimit në 

shkallë vendi është në krizë, me ulje rreth 16% ndaj vitit të mëparshëm. 

Më pak ndërtime do të thotë më pak grimca pluhuri në ajër. Prandaj 

nëse kriza në ndërtim vazhdon mund të presim më pak ndotje të ajrit 

nga ky sektor.  

Z. Agron Deliu, kimist toksikolog, autori i raportit të ISHP-së, 

gjithashtu e shikon të mundshme që shtimi i gjelbërimit dhe pakësimi i 

ndërtimeve të ketë pasur rol në pakësimin e grimcave të ngurta. Po 

ashtu, konsumi i naftës në vend ka një trend në ulje. Nga të dhënat e 

INSTAT-it, për konsumin e naftës për vitin 2001-2010 dallohet ky 

trend: 

 
 

Nga të dhënat e bilancit energjitik të AKBN-së për vitin 2011 del se 

konsumi i hidrokarbureve në vend është pakësuar në krahasim me 2010 

(janë prodhuar më shumë hidrokarbure por janë eksportuar akoma më 

shumë, kurse importi ka një rritje shumë të vogël). Për vitin 2012,  arti-

kulli “Tatimet konfirmojnë krizën në sektorin e energjisë e naftës”, në 

www.energjia.al, duke ju referuar Drejtorisë së Përgjithshme të Ta-

timeve, thotë se tregëtimi i karburantit ka sjellë në buxhetin e shtetit, në 

vitin 2012, 400 milion lek më pak TVSH se në vitin 2011.  

Pra konsumi i karburantit në Shqipëri ka një trend pakësimi nga viti 

2004. Ky është dhe burimi kryesor i ndotjes së ajrit në Tiranë.  Ky trend 

pakësimi i ndotjes mund të ndërpritet nga masa e fundit e marrë nga 

qeveria për përgjysmimin e taksës vjetore të makinave të përdorura e 

në dogana të makinave të përdorura, çka solli rritje të ndjeshme të im-

portimit të tyre. Në prill përsëri qeveria pakëson taksat për këto mak-

ina, çka do të sjellë shtimin e tyre në trafik dhe shtimin e ndotjes së 

ajrit.  

Përgjysmimi i taksës vjetore të makinave të përdorura në pamje të parë 

duket se do të sjellë më pak shpenzime për buxhetet familjare, por 

ndotja shtesë e shkaktuar nga makinat e përdorura do të sjellë shtimin 

e shpenzimeve për të sëmurët kronikë dhe uljen e produktivitetit të for-

cës së punës.   

                                                                                             Nga Rita Strakosha 

 

Aktivistët e Greenpeace organizuan një protestë ndaj pesticideve të 

cilat janë shkaktare për rënien e kolonive të bletëve. Kjo protestë u 

realizua në mjedisin e jashtëm të një firme gjigande të quajtur 

“Syngenta”,  duke varur postera jashtë ndërtesës. “Syngenta” është 

ndër prodhuesit më të famshëm të kimikateve bujqësore në Europë. 

Në poster shkruhej: “Pesticidet e Syngenta vrasin bletët” dhe  ky 

poster u shpalos nga protestuesit e Greenpeace në zyrat qëndrore të 

kompanisë, të cilat ndodhen në pjesën veriore të Bazelit, Zvicër. 

Greenpeace i ka kërkuar Zvicrës të ndjekë shëmbullin e shteteve fqinje 

si Franca, Gjermania dhe Italia që kundërshtojnë përdorimin e 

pesticidëve, të cilat janë të ndaluara gjithashtu dhe në Slloveni. 

Ashtu sikurse në shumë shtete, Zvicra po përjeton rënien e numrit të 

këtyre insekteve të rëndësishme. Greenpeace dhe protestuesit kundër-

pesticideve fajësojnë kompani të tilla si “Syngenta” dhe “Cruiser” të 

cilat prodhojnë  lëndë kimike që vështirësojnë fluturimin e bletëve dhe 

gjetjen e drejtimit gjatë fluturimit duke pakësuar mundësinë e 

sigurimit të ushqimit. Kjo paraqet një rrezik për to duke filluar të 

preken nga sëmundje të ndryshme ose duke “vdekur” nga uria. Bletët 

luajnë një rol kyç në mjedis duke polenizuar bimët që ndodhen në krye 

të zinxhirit ushqimor. 

Sidoqoftë, “Syngenta” refuzon të pranojë që pesticidet e tyre 

shkaktojnë këtë dëm. 

Plani i Bashkimit Evropian për të ndaluar dy vjet përdorimin e të 

ashtuquajturave pesticide “neonikotinoide” dështoi në shkurt, duke u 

justifikuar se disa studime kanë arritur në përfundimin që këto 

pesticide nuk janë fajtore për vdekjen e bletëve. 

Kimikatet e dyshuara janë clothianidina, imidaclopridi dhe 

thiamethoxam. Këto kimikate gjenden tek pesticidet që prodhohen nga 

“Syngenta” dhe kompania e saj homologe Gjermane “Bayer”. 

 

                                                                            Nga Dorina Idrizi 

Protesta të Greenpeace  për 

“vdekjen” e bletëve nga 

Neonikotinoidët 

Përgjysmimi i taksës vjetore të makinave të 

përdorura do të shtoj ndotjen e ajrit në Tiranë 

dhe gjithë Shqipërinë 

Përse është pastruar ajri në 

Tiranë? 
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Një udhëtim prej një mijë kilo-

metra fillon me një hap të vetëm. 

Duke filluar këtë javë, ne do të 

marshojmë një mijë ditë përpara, 

drejt një të ardhme të re. Më 5 

prill, bota do t’i jap një shtytje të 

madhe dhe të suksesshme në his-

tori luftës kundër varfërisë - 

1000-ditë përpara datës së synuar 

për të arritur Objektivat e Zhvil-

limit të Mijëvjeçarit. Tetë qël-

lime konkrete ishin vendosur në 

vitin 2000, kur udhëheqësit më 

shumë se kurrë më parë u mblod-

hën në Kombet e Bashkuara dhe 

ranë dakord për të ulur varfërinë 

dhe urinë globale, si rrjedhojë e 

ndryshimeve klimatike, për të 

luftuar sëmundjet, për të trajtuar 

çështjen e ujit të pasigurt, 

zgjerimin e arsimit dhe për të 

hapur dyert e mundësive të bara-

barta për vajzat dhe gratë.  Kjo 

nuk është hera e parë që ud-

hëheqësit kanë bërë premtime të 

mëdha. Cinikët presin që OZHM 

(objektivat e zhvillimit të mi-

jëvjeçarit) të braktisen, pasi janë 

shumë ambicioze. Qëllimet kanë 

ndihmuar të përcaktohen pri-

oritetet globale dhe kombëtare, 

për të mobilizuar veprimin dhe 

për të arritur rezultate. Në vitet e 

fundit 600 milion njerëz kanë 

dalë nga varfëria ekstreme – 

(reduktim i tyre në masën 50 %). 

Një numër rekord fëmijësh janë 

në shkollën fillore - për herë të 

parë evidentohet një numër i 

barabartë i vajzave dhe i djemve. 

Vdekshmëria maternale dhe e 

fëmijëve kanë rënë. Investimet 

në luftën kundër malaries, HIV / 

AIDS dhe tuberkulozit kanë 

shpëtuar miliona jetë njerëzish. 

Afrika ka reduktuar vdekjet e 

lidhura me AIDS- në një të 

tretën, në vetëm gjashtë vitet e 

fundit. Gjithashtu ka edhe qël-

lime dhe objektiva ku ne kemi 

nevojë për shumë më tepër pro-

gres. Shumë femra ende vdesin 

gjatë lindjes, kur ne kemi 

mundësi për t’i shpëtuar ato. 

Shumë komuniteteve ende ju 

mungojnë kushtet sanitare the-

melore. Kështu, për këto komu-

nitete uji i pasigurt është bërë një 

kërcënim vdekjeprurës. Në 

shumë pjesë të botës, pabarazitë 

e kushteve socio-ekonomike janë  

duke u rritur.  

Për të përshpejtuar masat, ko-

muniteti ndërkombëtar duhet 

të marrë katër hapa  

Së pari, rritja e shkallës së sukse-

sit përmes investimeve strateg-

jike që kanë një efekt në rritjen e 

rezultateve në të gjitha fushat: 

një milion punonjës shëndetësor 

të komunitetit në Afrikë për të 

shërbyer në zonat më të vështira 

dhe për të shpëtuar nënat dhe 

fëmijët nga vdekja si rrjedhojë e 

kushteve lehtësisht të paran-

dalueshme, duke përfshirë inves-

timet në kanalizime, qasjen uni-

versale në shërbimet primare 

shëndetësore, duke përfshirë ku-

jdesin obstetrik emergjent dhe 

furnizimet adekuate për të tra-

jtuar HIV-in dhe malarien. Sig-

urimi i aksesit të barabartë të 

grave dhe vajzave në arsim, ku-

jdesin shëndetësor, në mundësitë 

e të ushqyerit dhe ato ekonomike 

është një nga elementët më të 

fuqishëm drejtues në progresin e 

objektivave.   

Së dyti, le të përqëndrohemi në 

vendet më të varfra dhe më të 

rrezikuara. Shpesh problematikat 

që kanë këto vende janë uria, 

konflikti, qeverisja e dobët, një 

shkallë e gjerë dhune dhe krimi 

të organizuar. Këto vende e kanë 

patur të vështirë për të përparuar 

pavarësisht nga përpjekjet e tyre 

më të mira. Shumë prej tyre nuk 

kanë arritur ende asnjë objektiv 

të zhvillimit të mijëvjeçarit. 

Duke investuar në rajone të tilla 

si Sahel, Bririn e Afrikës dhe Az-

inë Qendrore, ne mund të nxisim 

një rreth virtuoz të zhvillimit 

ekonomik, të sigurisë njerëzore 

dhe ndërtimit të paqes. 

Së treti, ne duhet të mbajmë 

premtimet financiare. Buxhetet 

nuk mund të jenë të mbështetura 

mbi kurrizin e më të varfërve dhe 

më të rrezikuarve. Kjo është eti-

kisht e papranueshme dhe kjo 

nuk do të gjej mbështetje as nga 

donatorët. Donatorë të rinj janë 

duke ndihmuar vendet në zhvil-

lim që të progresojnë në drejtim 

të arritjes së objektivave të mi-

jëvjeçarit. Ne duhet t’i duartro-

kasim këto përpjekje dhe t’i 

inkurajojmë më shumë. 

Së katërti, 1000-ditë duhet të jetë 

një thirrje për një lëvizje globale 

drejtuar veçanërisht qeverive dhe 

pushtetit lokal, të cilët kanë qenë 

kritikuar vazhdimisht për sukse-

sin në realizimin e objektivave,. 

Ne duhet gjithashtu të shfrytëzo-

jmë fuqinë e plotë të teknologjisë 

dhe të mediave sociale - mundësi 

që nuk ishin në dispozicion, kur 

qëllimet u formuluan në fillim të 

shekullit. OZHM-të kanë dësh-

muar se objektivat e zhvillimit 

global të fokusuar mund të bëjnë 

një ndryshim të thellë. Ata mund 

të frymëzojnë, sjellin risi dhe 

mund të ndryshojnë botën. Suk-

sesi në 1000 ditët e ardhshme jo 

vetëm që do të përmirësojë jetën 

e miliona njerëzve, por do të 

shërbej gjithashtu si vrull në 

planin përtej 2015 dhe për sfidat 

e zhvillimit të qëndrueshëm. Por, 

si e shikojmë në arritjen e qël-

limeve të zhvillimit të qëndrue-

shëm për gjeneratën e ardhshme? 

Ne mund të gjejmë frymëzim të 

thellë duke ditur se OZHM me 

anë të një vullneti politik, do t’i 

japin fund varfërisë së skajshme. 

Le të bëjmë në 1.000 ditët e 

ardhshme përpjekjen maksimale, 

në funksion të realizimit të prem-

timit të Mijëvjeçarit, u shpreh 

Ban Ki-moon, Sekretari i 

Përgjithshëm i Kombeve të 

Bashkuara.  

                   Përshtati: Alisa Peçi 

Ban Ki-moon: Suksesi në 

1000 ditët e ardhshme jo 

vetëm që do të për-

mirësojë jetën e miliona 

njerëzve, por do të shër-

bej gjithashtu si vrull në 

planin përtej 2015 dhe 

për sfidat e zhvillimit të 

qëndrueshëm. 
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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” 

 

Ekspozimi ndaj zhurmave mjedisore, nuk është vetëm i bez-

disshëm, por ai gjithashtu mund të çojë në çrregullime në  të 

fjetur dhe në probleme të tjera shëndetësore si hipertensioni, 

ka evidentuar një studim shkencor anglez. Zhurma është e 

lidhur me shumë aktivitete njerëzore, por zhurma më prob-

lematike është zhurma e trafikut i cili ka një ndikim të lartë 

shëndetësor në Evropë. Për të shmangur zhurmat në qytet një 

zgjidhje ekologjike dhe kosto-efektive do të ishte transporti 

publik, nëpërmjet autobuzëve që funksionojnë me elektric-

itet. Faktet tregojnë se qasja në mjedise të qeta apo në zona 

natyrore ku njerëzit mund të dëgjojnë zogjtë dhe të ndjejnë 

aromën e luleve dhe të pemëve kanë një efekt pozitiv mbi 

shëndetin social, mendor dhe fizik të tyre. Frekuentimi i 

këtyre mjediseve, ndonëse të pakta në Shqipëri, ndikon në 

një cilësi jete më të mirë.                       Nga: Alisa Peçi 

Ndotja nga zhurmat / Frekuentimi i mjediseve natyrore, zgjidhje për një jetë 

më të shëndetshme 

                             


