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Agjencia Kombëtare e Mjedisit 
para pak ditësh (20 korrik 
2017), publikoi raportin e saj 
me gjetjet e fundit për ndot-

jen. Sipas raportit, Tirana është qyteti më 
i ndotur në vend, si nga zhurmat ashtu 
dhe nga ajri. Sipas këtij raporti qyteti i 
Tiranës ka thyer sërish rekordet nega-
tive që kishte vendosur vitet e shkuara. 
Sipas Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, 
rezulton si qyteti më i ndotur dhe më 
i zhurmshëm, dhe tejkalon 119% nga 
normat e lejuara nga Bashkimi Europian.  
Shkaqet e kësaj ndotje  janë të shumta ku 
një pjesë e madhe vjen si pasojë e trafi-
kut të shumtë. 
Gjetjet e raportit për ndotjen e ajrit
1. Ndotësit kryesorë të ajrit urban 
janë pluhurat me diametër 10 dhe 2.5 
mikrometër (PM10/ PM2.5) në stacionet 
e Tiranës dhe Elbasanit si dhe në sta-
cionin e Korçës në periudhën e dimrit.
2. Problematik mbetet tejkalimi i ditëve 
të monitoruara për PM10 krahasuar me 
normën ditore të BE prej 50 µg/m³ ku 
në stacionin e Tiranës dhe stacionin e 
Korçës numri i ditëve të tejkaluara është 
73 dhe 65 nga 35 që është numri i ditëve 
të lejuara në një vit.
3. Nivelet e larta të  NO2 (dioksidi i 
azotit) janë monitoruar në stacionin e 
Tirana ATSH, por në asnjë rast nuk kemi 
tejkalim të vlerës limite të BE.
4.Ndërsa bazuar në ekspeditat  prob-
lematike mbetet NO2 në Berat dhe 
Tiranë (stacioni i Bashkisë dhe 21 Dh-
jetori) ku vlerat e monitoruara tejkalojnë  
të normës vjetore të BE në masën 99%, 
Bashkia dhe  83% te 21 Dhjetori. 
5. Për sa i përket SO2 (dyoksidi i squfu-
rit) nivelet më të larta të këtij treguesi 
janë monitoruar në Tiranë por nuk  kemi 
tejkalim të normës së BE. 
6. Nivelet më të larta të ozonit janë 
monitoruar në stacionet e Shkodrës dhe 
të Vlorës sidomos në periudhën e verës 
ku  temperaturat janë të larta dhe nivele 
të larta të rrezatimit diellor. 

Rriten shifrat e ndotjes për kryeqytetin, problemi më i 
madh ngelet ajri dhe zhurmat, 119% më e lartë se BE

Gazeta e rrjetit ECIM 

Ajri në Tiranë raporti nga AKM

Problemi i pazgjidhur 
“Kodra e Diellit”, 
zhvishet nga pemët 
dhe vishet me pallate

Tirana çdo ditë e më 
tepër po bombardohet 
nga ndërtimet, me dhe 
pa kriter. Ndërtimet 

po bëhen në zona ku lejohen, 
në zona të mbrojtura, në parqe 
publike, por tani kanë filluar dhe 
zaptimin e kodrave. Një pjesë e 
Tiranës që ka qenë e gjitha e mb-
uluar me gjelbërim, tashmë është 
mbuluar me pallate. Kjo zonë që 
dikur ka qenë e gjelbër kishte 
marrë një ngjyrë gri, dhe mbi të 
ngriheshin pallate të panumërt. 
Nga fotot që realizuam duket 

qartë që ndërtimet nuk ishin në 
rregull. Kjo pasi pallatet ishin 
shumë ngjitur me njëri-tjetrin, 
por edhe katet ishin të shumta. 
Kjo kodër e gjelbër, tashmë po 
kthehet në një zonë urbane, me 
ndërtesa të larta duke i hequr një 
mushkri tjetër qytetit të Tiranës. 
Përveç se është një shëmti nga 
ana vizuale, kjo është dhe një 
katastrofë mjedisore pasi janë 
prerë shumë pemë dhe shkurre 
që më pas të ngrihen ndërtesat e 
larta. Ne si organizatë mjedisore 
kemi shkuar në këtë vend për të 

Anesti Barjamemaj; Qendra “Grupimi Ekolëvizja”

7. Nivelet më të larta të  CO (monoksid 
karboni) janë monitoruar në stacionin e 
Korçës por në asnjë  rast nuk kemi tejka-
lim të normës së BE
8. Vlerat më të larta te Benzenit janë 
monitoruar në stacionin e Korçës e  
sidomos në periudhen e ftohtë të dim-
rit  por në krahasim me vitin e kaluar 
kemi zbritje të nivelit të Benzenit në këtë 
stacion.
Gjetjet e raportit për zhurmat 
Por duke ju referuar faqes online të 
AKM-së, vihet re çdo lagje e Tiranës 
është e ndotur dhe në shifra shumë të 
larta. Në këtë foto mbizotëron ngjyra e 
kuqe, e cila në shpjegimin e hartës është 
ndotje shumë e lartë. Shkaku për këtë sit-
uatë kaq të rëndë është trafiku i rënduar 
që mbizotëron çdo orë në Tiranë. Zonat 
më të ndotura janë: Sheshi Skëndërbej, 
21 dhjetori, Zogu i zi, unaza e mesme, 
Sheshi Nënë Tereza etj. Kjo situatë është 
shumë e zymtë për qytetarët, pasi kudo 
që të shkojnë ndotja është prezente dhe 
nuk i shmangen dot, pasi në çdo rrugë 

trafiku nuk mungon.
Për zvogëlimin e impaktit të zhurmës në 
komunitetin urban rekomandohet:
1. Sigurimi i brezit mbrojtës të gjelbër 
dhe hapësirave të mbjella me pemë midis 
zonave të banuara dhe rrugës kryesore.
2. Të përcaktohen me rregullore distan-
cat midis rrugëve dhe banesave.
3. Të bëhen projekte për zvogëlimin e 
zhurmës, që në projektimin e ndërtimeve 
te reja. 



Gazeta e rrjetit ECIM

Në qytetin e Fierit, në një 
distancë shumë të afërt 
me qendrën e tij, jo më 
shumë se 200 m në vijë 

ajrore, ndodhet një gropë e madhe 
septike prej 3.5 ha mbushur me mbe-
turina të ardhura nga gjithë Qarku 
Fier. Ky problem ka shumë vite që 
shoqëron banorët e zonës, të cilët i 
kanë shtëpitë jo më larg se 50-70 m 
nga “mali i plehrave”. Në takimin me 
qytetarët organizuar nga Shoqata “To-
gether for Life” në kuadër të projektit 
“Informim-komunikimi mbi politikat 
mjedisore për zhvillim të qëndrue-
shëm”, qytetarët ndihen shumë të re-
voltuar për problematikën që i ndjek 
prej vitesh.
Thoma Gjini, ekspert biokimie, shpre-
het i indinjuar: “Unë jam takuar me 
disa kryetarë bashkish, kam shkuar 
tek Ministria e Mjedisit, kemi dre-
jtuar disa peticione Bashkisë Fier. 
Arsyeja është vetëm ekonomike. Ajo 
nuk i mbulon kostot për automjetet 
të shkojnë në zonat jashtë qendrave 
të banimit. Kanë vendosur dy pika 
shkarkimi; një në Zhupan shumë 
pranë Fierit dhe tjetra në Verrí, shumë 

Qytetarët e Fierit kanë 
kërkuar zgjidhje urgjente
Organizata “Together for Life”

“Mali i plehrave” 

pranë gjithashtu zonave të banuara 
dhe qendrës së Fierit. Ky problem 
është aq i zgjatur në kohë sa këtu ka 
dalë edhe shprehja “Ju gjetën plehrat 
ju apo i gjetët ju ato?! Ne jemi autok-
tonë këtu dhe vetëm 5-6 familje kanë 
ardhur këto 2 vitet e fundit. Këtu janë 
të gjithë me karbon në gjak dhe me 
probleme në lëkurë”.
Një tjetër qytetar i irrituar thotë: 
“Të gjithë ata që vijnë në Fier, që në 
kilometrin e parë, përfshirë dhjetëra 
makina deputetësh, ministrash, qe-
veritarë e biznesmenë, mbyllin xha-
mat e makinave të tyre dhe nuk duan 
t’ia dinë për tmerrin që përjetojmë ne 
këtu”.
R.H po aq i shqetësuar sqaron: “Edhe 
pse ka toka plot të pashfrytëzuara, 
Agjencia e Gjelbërim-Pastrimit ka 
vendosur ti hedhë plehrat këtu. Jus-
tifikimi i tyre mbetet kostoja e trans-
portit. 30-40 automjete me nga 10 
km për ata janë shpenzime të shumta 
dhe kanë menduar t’i bien më shkurt 
dhe ta bëjnë për një distancë më të 
shkurtër për 500 m. Kemi bërë ankesa 
dhe peticione, kemi bërë kërkesa në 
bashki dhe te Ministria e Mjedisit, 

problemin e njohin të gjithë qytetarët, 
nuk ka më vend për sensibilizim”.
Banorja e asaj zone, J.D sqaron: 
“Problemi ynë ka kaluar çdo kufi 
sensibilizimi. Ato mbeturina kur 
marrin flakë i gjithë tymi që del vjen 
nëpër shtëpitë tonë, u hedhin  dhé 
për të mbuluar mbeturinat nga zonat 
e tjera që të mos duken shumë dhe 
u vënë flakën por është akoma më e 
rrezikshme sepse vatrat e zjarrit mund 
të përhapen duke djegur edhe shtëpitë 
aty pranë dhe akoma më e rëndë, aty 
nuk kalon dot as një zjarrfikëse”.
Ekzistenca e këtyre mbeturinave ka 
prishur gjithë ekosistemin përreth. 
Të gjitha produktet bujqësore janë të 
kontaminuara, për një fermer që të 
ketë prodhime bujqësore të freskë-
ta dhe biologjike duhet të jetë 100 
km larg rrugëve të transportit dhe 
këtyre mjediseve të ndotura. Hapë-
sira ku hidhen sot mbeturinat ka 
qenë e gjitha e pyllëzuar me bimë të 
ndryshme dhe mbushur me qiparisa. 
Duke qenë pranë Lumit Gjanica edhe 
ai është ndotur e për rrjedhojë ka 
sjellë zhdukjen e disa specieve. “Dikur 
ne aty peshkonim, por sot nuk ka as 
leshterikë anash as mushqe, as alga si 
një habitat ku të rriten gjallesat”- tha 
njëri prej banorëve të prekur.
Në fund të takimit, të gjithë qytetarët 
janë shprehur njëzëri: “Ne kërkojmë 
që të hiqen në mënyrë urgjente ose 
të paktën të ndalojnë së hedhuri të 
tjera për momentin. Do marrim disa 
masa më të ashpra nëse problemi  ynë 
nuk gjen zgjidhje, do hedhim në gjyq 
Ndërmarrjen e Gjelbërim-Pastrimit 
të paguajnë gjobën mjedisore ata dhe 
jo ne me taksat tona si dhe do dalim 
të bllokojmë rrugët e qytetit deri në 
autostradë. Situata është alarmante!” 

parë nga afër, masakrën mjedis-
ore që ka ndodhur në këtë vend. 
Por informacionet që kemi marrë 
kanë qenë shumë të pakta. Po 
ashtu kemi kërkuar informacion 
nga Bashkia Tiranë, por as insti-
tucioni nuk na ka kthyer përgjig-
jet për shqetësimet që kemi ngri-
tur. Nuk e dimë nëse nga bashkia 
do na kthejnë përgjigje, por një 
gjë është e sigurt që ndërtimet në 
këtë zonë po vazhdojnë duke zap-
tuar hapësira të gjelbra dhe për ti 
hapur rrugë betonizimit. 

“Po ashtu kemi 
kërkuar informa-
cion nga Bash-
kia Tiranë, por 
as institucioni 
nuk na ka kthy-
er përgjigjet për 
shqetësimet që 
kemi ngritur”

Deklarata nga Veliaj pas 
publikimit të raportit

Një ditë pas publikimit të rapor-
tit, nga AKM ku Tirana rezul-

tonte qyteti më i ndotur në Shqipëri, 
Nga kreu i bashkisë u komnbetuar 
ndryshe. Për mediat ai dha këtë 
deklaratë:  “Lajmi i mirë është se 
kemi një përmirësim nga viti 2014, 
2015, për vitin 2016. Viti 2016 në 
disa nga pikat kryesore që kanë qenë 
historikisht problematike të Tiranës, 
siç është “21 Dhjetori”, qendra e 
Tiranës, ka përmirësim. Imagjinoni, 
si do jetë raporti i vitit 2017, kur 
ne tani kemi gjithë qendrën pedo-
nale! Raporti na tregon që në ven-
det ku ne kemi reduktuar lëvizjen 
me makina, ajri është përmirësuar. 
Nëse ne përdorim makinë, aq sa 
po e përdorim, në këtë qytet, sig-
urisht që do të çojë në më shumë 
sëmundshmëri”.

4. Të sigurohet kontrolli periodik i 
mjeteve të transportit që gjenerojnë 
zhurmë.
5. Të parashikohen ndërhyrjet në sinjal-
istikën rrugore.
6. Vendim – marrja për efektet negative 
qe shkakton zhurma në shëndetin fizik 
dhe mendor.
7. Edukimi i publikut është kërkesa më e 
rëndësishme. Programet e ndërhyrjes për 
zvogëlimin e zhurmës mund të mos kenë 
sukses pa pjesëmarrjen e publikut.
Duke parë që situata ka qenë shumë e 
keqe, me ndotjen e mjedisit në Shqipëri, 
Agjencia Kombëtare  e Mjedisit, ka bërë 
disa rekomandime se si nuk mund të 
shkaktohet ndotje kaq e madhe. Duke 
parë rekomandimet, shihet se fryma për 
të pasur një ambient më të pastër është 
prezente, por e gjitha çalon tek zbatimi i 
këtyre rekomandimeve. 
Sipas AKM masat e nevojshme  për 
menaxhimin dhe reduktimin e ndotjes 
së ajrit në Shqipëri janë:
• Reduktimi i numrit të automjeteve që 
qarkullojnë në zonat urbane të vendit 
tonë    
• Përmirësimi i transportit publik 
• Menaxhimi i rrjetit rrugor 
• Promovimi i teknologjive të pastra të 
automjeteve
• Përdorimi i metodave  inkurajuese për 
përdorimin e transportit publik ndaj 
atij privat. Promovimi i përdorimit të 
biçikletave
• Përmirësimi i kontrollit te cilësisë së 
lëndës djegëse për automjetet 
• Përmirësimi i kontrollit teknik të 
automjeteve
• Reduktimi i emetimeve nga ndërtimet 
dhe konstruksionet urbane  



Takimi i organizatës AJMMI
Gazeta e rrjetit ECIM

Agjencia Joniane e Mjedisit, 
Medias dhe Informacionit 
(AJMMI) me qendër në 
Sarandë, pjesë e rrjetit të 

organizatave mjedisore ECIM, organiz-
oi në datën  21.07.2017 tryezën mje-
disore me gazetarë të rajonit jugor të 
Shqipërisë. Qëllimi i takimit ishte rritja e 
ndjeshmërisë së gazetarëve ndaj çësht-
jeve të mjedisit, me fokus informim- 
ndërgjegjësimin mbi politikat  mjedisore 
të  zhvillimit  të qëndrueshëm”. 
Z. Olsi Nika, drejtor ekzekutiv i shoqatës 
Ekoalbania mbajti prezantimin  “Vjo-
sa, i vetmi lumë i egër në Europë. Nga 
një nismë, sot një kauzë kombëtare me 
mbështetje të BE. Roli i mediatizim-
it”. Ai vlerësoi si mjaft të rëndësishme 
publikimin e problematikës nga mediat 
ndërkombëtare, e cila bëri që të reflek-
tonin edhe mediat e vendit (kombëtare 
e lokale) dhe vendimmarrësit mbi këtë 
çështje. 
Më pas zj. Alisa Peçi, nga Ekolëvizja, në 
cilësinë e koordinatores së rrjetit mje-
disor ECIM  mbajti prezantimin: “Pa-

“Raportimi mediatik mjedisor është i 
cekët, spontan dhe rastësor. Kujtohemi 
dhe kujdesemi për natyrën vetëm kur ka 
zjarre apo përmbytje ”.
Më pas u shfaq dokumentari “HEC-et, 
mjedisi dhe komuniteti”, e cila trajton 
problematikat e HEC-eve në biodiversi-
tet dhe në jetën social-ekonomike të ko-
munitetit, me fokus të veçantë në Parkun 
Kombëtar Shebenik-Jabllanicë. Aty u vu 
theksi edhe tek efekti kumulativ, dëmet 
që shkaktojnë shumë HEC-e në një 
lum. Dokumentarin, mund ta gjeni në 
you tube duke klikuar tek linku: https://
www.youtube.com/watch?v=L9Y3b-
j4TsE.  
Z. Gjergji Mano dhe Everest Elmazaj, 
prezantuan vlerat e trashëgimisë  dhe 
politikat mjedisore në harmoni me eko-
sistemet në parkun Kombëtar të Butrin-
tit.  Sipas z. Mano, drejtor i këtij parku, 
turistët që vizitojnë parkun janë rritur 
dhe sipas tij një faktor që ka ndikuar 
është bileta elektronike, por dhe pro-
movimi ka patur ndikim. 
Ing.Kristo Kauri, ekspert i pyjeve dhe 
mjedisit, bashkia Sarandë, mbajti 
prezantimin: “Sfidat mjedisore te jugut 
të Shqipërisë, politikat mjedisore dhe 
roli i mediave”. Z. Kauri ngriti shqetë-

Gazetarët në Jug, ndërgjegjësohen për një vëmendje më të madhe mjedisore 
Përgatitur nga: Alisa Peçi, Kordinatore ECIM

Ndërtimi i një Landfilli sanitar në Durrës 

Premtimi: Për të përballuar ezaurimin 
e kapacitetit të landfillit ekzistues, në 

platformën e tij elektorale Vangjush Dako 
premtoi ndërtimin e një landfilli të ri me 
sipërfaqe 15 ha, i cili do të krijonte sipas 
parashikimeve 1500 vende të reja pune, 
me një kosto prej 6.5 milion euro. 
Fakti: Më datë 31 Maj 2011 u mbyll me 
sukses hartimi i projektit për përcak-
timin e depozitimit të sigurt të mbetjeve 
të ngurta urbane për të gjithë Qarkun 
Durrës.  Projekti u krye në bashkë fi-
nancim me IFC (International Financial 
Coorporation) pjesë e Grupit të Bankës 

Ekomjedisi Durrës

Botërore. Në përfundim u caktua edhe 
zona ku planifikohet të ndërtohej ky 
landfill, e cila është në afërsi të Manzës1. 
Që prej miratimit të projektit, asgjë nuk 
është bërë për ta kthyer atë në realitet. 
Natyrisht koston financiare të realizimit 
nuk mundet ta përballojë e vetme Bash-
kia Durrës, duke e bërë të nevojshme 
financimin nga pushteti qendror apo 
donatorë të huaj. Ndërkohë që kryebash-
kiaku Vangjush Dako në një prononcim 
për mediat lokale në datë 17 Maj 2014, u 
shpreh se vetëm pas miratimit të re-
formës territoriale, qeveria shqiptare do 
të miratojë dhe financojë një vend-de-
pozitim të ri për mbeturinat urbane të 
bashkisë së Durrësit, i cili do të jetë ra-
jonal 2. Por në ditët e fundit të mandatit, 
edhe pse reforma territoriale është kryer 

tashmë, akoma nuk janë ndërmarrë hapa 
për të nisur realizimin e këtij projekti. Në 
konkluzion ky premtim mbetet i pareal-
izuar. Në 11.07.2017 gjendja e landfillit 
te Durrësit është si në këtë foto. Djegia 
e pakontrolluar e plehrave nuk ju bën 
përshtypje askujt.  Qytetaret e Durrësit 
kalojnë pranë kazanëve me plehra të 
derdhura jashtë tyre dhe thithin tymin e 
djegies sistematike të plehrave.    

simin e betonizimit të qyteteve, dëmtim-
it të pyjeve dhe keqmenaxhimit të tyre, 
ndërtimit të hidrocentraleve, hapjen e 
guroreve vend e pa vend, etj. “Do që të 
shkatërrosh një vend, një komb, do që të 
zhdukësh jetën dhe të mbjellësh vdekjen, 
hiq dhe shkatërro pyjet dhe sipërfaqet 
e gjelbra, hiq oksigjenin...”. Në lidhje 
me realizimin e VNM-ve për HEC-e, z. 
Kauri u shpreh: “Vlerësimi i Ndikimit të 
Mjedis, bëhet nga njerëz të papërgjeg-
jshëm për tre ditë apo tre muaj. Për të 
lexuar dhe kuptuar natyrën, të fshehtat e 
saj , lëngimet e saj  nevojiten më shumë 
se tre vjet vlerësime, studime, moni-
torime nga specialistë pasionantë dhe jo 
tregtar”. Znj.Kristina Fidhi, gazetare në 
TOP CHANNEL, mbajti temën “Fus-
hatizmi-gangrenë edhe në raportimin 
mediatik”. Ajo vlerësoi mjaft të rëndë-
sishëm bashkëpunimin me ekspertët 
e mjedisit, pasi gazetarët nuk mund t’i 
njohin mirë problematikat mjedisore. 
Znj. Fidhi përmendi rastin e bashkëpun-
imit me Ekolëvizjen në një projekt, ku 
u realizuan 4 shkrime investiguese për 
problematikën e HEC-eve në Librazhd.  
Aktiviteti u zhvillua në mënyrë interak-
tive dhe në fund u shpërndanë çertifika-
ta për të gjithë pjesëmarrësit. 

Tek zyra e shoqatës AJMMI, Sarandë, e 
cila është pjesë e rrjetit ECIM. Qëllimi i 
këtij takimi ishte njohja më nga afër me 
aktivtetet e realizuara nga organizata në 
kuadër të projektit: “Informim-komuni-
kimi mbi politikat mjedisore për zhvillim 
të qëndrueshëm”. Ky aktivitet u realizua në 
kuadër të Programit SENiOR-II, zbatuar 
nga REC Shqipëri dhe financuar nga Qeve-
ria Suedeze.

Takimi tek zyra e 
shoqatës AJMMI

“Do që të shkatërrosh 

një vend, një komb, 

do që të zhdukësh 

jetën dhe të mbjellësh 

vdekjen, hiq dhe 

shkatërro pyjet dhe 

sipërfaqet e gjelbra, 

hiq oksigjenin...”.

suritë lumore të kërcënuara. 45 HEC-e 
në Pakun Kombëtar Shebenik Jabllanicë 
(Librazhd). Sipas znj. Peçi: “Niveli i 
informimit dhe ndërgjegjësimit të ko-
munitetit është rritur, në saj të punës që 
organizata Ekolëvizja por edhe organi-
zata të tjera mjedisore kanë bërë në vite. 
Këtë e dëshmon më së miri organizimi 
i mbi 80 protestave në Librazhd, kundër 
HEC-eve”. Ajo pati një kritikë për medi-
at tona, pasi çështja pati një mbulim të 
vogël mediatik dhe jo të vazhdueshëm.  
Në linjë me këtë ide ishte dhe z. Ëng-
jëll Serjani, gazetar i mediave të jugut: 
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Nëse  vëzhgon ndonjë ditë lumin 
Shkumbin dhe degëzimet e tij  sheh me 

qindra  gjuetarë të ndryshëm peshkimi, më 
shumë shikon njerëz  që enden lumenjve 
të Librazhdit, ku nga njëra anë HEC-pa 
mbarin, nga ana tjetër  gjuetarwt, të cilët e 
kanë anë kthyer në një fushatë përfitimesh 
gjuetie pa fund natë e ditë që po terrorizon 
banoret e zonës së Librazhdit, dhe zonës së 
Mokrës.
Mu në mes të ditës në qendër të Librazhdit 
dhe në të gjitha gjatësinë e Lumit Shkumbin 
nga Proptishti deri në dalje të Librazhdit 
lumenjve të Qarrishtës, Bushtricës Librazh-
dit shikon me qindra  gjuetarë të ndryshëm 
peshku, kur njëkohësisht kemi dhe mor-
atoriumin e  gjuetisë, por  përgjatë lumit 
Shkumbin, lumit të Gostimës në Sopot, 
Polis. Madje dhe lumenjtë e largët janë 
kthyer në tabele qitje, gjuetia pa fund dhe 
shfarosëse e gjithë gjallesave ujore. Një nga 
shqetësimet e shoqatës së gjuetarëve dhe 
peshkatarëve të Librazhdit, organizatave 
joqeveritare, komunitetit thonë se është 
mosfunksionimi i strukturave përgjegjëse, 
që mbrojnë lumenjtë, gjuetia e peshkut me 
dinamit, korent, klor, helm të ndryshme, 

rrjetat është kthyer në një mjet përfitimi për 
tregtarët dhe shfarosës për gjallesat ujore. 
Këto peshq më pas tregtohen në lokalet e 
ndryshme me çmime të kripura deri në gjatë 
mijë lekë kilogrami.
M.Xhani njëri nga qytetarët e Librazhdit 
thotë neve po shikojmë tmerr me gjuet-
inë e peshkut e cila vazhdon të bëhet në 
të gjitha gjatësinë e Lumit Shkumbin, 
në Lumejtë e Gostimës Sopot, Moglicë, 
Qarrishtës, Rrapunit, Stravnit ku këto të 
fundit kanë troftën e veçantë në Ballkan 
por që është drejt zhdukjes. Madje edhe 
policia duhet të ushtroje forcën e saj dhe 
te zbatojë ligjin, kur kemi një moratorium 
të  gjuetisë përse të lejohet kjo kasaphanë 
në lumin Shkumbin,në njërën ane HEC 
dhe në anën tjetër gjuetia e paligjshme. Në 
kuadër të programit ACHIEVE, i mundë-
suar nga REC Shqipëri një grant i BE, 
gjatë monitorimeve të vazhdueshme dhe 
të përditshme në dy bashkitë e Librazhdit 
dhe Përrenjasi, ku ju bashkëngjiten njësitë 
administrative respektive situata është 
alarmante, megjithatë Drejtoria e Zonave të 
Mbrojtura e cila bashkëpunon ngushtë me 
Egnatian, kërkon që strukturat shtetërore 
të ndalojnë lukuninë e peshkatarëve të 

jashtëligjshëm përgjatë gjithë gjatësisë se 
qindra kilometra lumenjsh në Librazhd.
Ndërkohë Alketa Kopaci  inxhiniere Mjedisi 
në Egnatia thotë se: Vërtet po shfaroset 
komplet fauna ujore. Duhet të merren masa 
urgjente sepse situate është në rrezik. Pa 
llogaritur që  Rrapuni 3&4, që ka asgjësuar 
komplet  troftën duke mbyllur komplet 
ujin.
Nga gjuetia me kornet dhe me helme 
rrezikon dhe jetwn e qytetarëve të cil-
wt shfrytëzojnë lumenjtë  për plazh, ku 
energjia elektrike e tensionit bën që të 
marri jetë njerëzish, po kështu dhe helmet e 

ndryshme.
Shteti duhet të ndërhyjë shumë fort, janë 
organet e Shërbimit Pyjor dhe ato të rendit 
që kanë përgjegjësinë kryesore për mbrojt-
jen e këtyre lumenjve.
Organet e Policisë pyjore, të policisë së 
rendit të marrin  masa ndaj kësaj katastrofe, 
kur ligji është i qartë dhe dënohesh me burg 
nëse kapesh duke gjuajtur peshk me mjete 
të ndaluara. Janë një numër shoqatash mje-
disore në këtë rreth që e kanë ngritur këtë 
shqetësim, se si kjo gjueti masakruese po 
shfaros gjithë qeniet e gjalla në lumenjtë e 
Librazhdit me gjithë degëzimet e tyre.

Gjuetia e peshkut masakron gjallesat në lumin Shkumbin
Ediola Terziu, Egnatia Librazhd

“Gjuetia e peshkut me klor, rrjeta, korent, gjeneratorë dhe mjete të ndryshme është kthyet 
në një makth dhe fenomen shqetësues si për qytetarët ashtu dhe për gjallesat ujore”  

Tashmë është kthyer në kulturë 
dhe mendësi biznesi që teshat e 
përdoruara të mblidhen në vende 
apo magazina të caktuara dhe, 

më pas të dërgohen në dyqane të rrobave 
të kategorisë së dytë (second hand). Kjo 
për të kënaqur gjithë kërkesat e blerësve, 
prodhuesve, tregtuesve, por edhe për të 
minimizuar ndikimin e tyre në mjedis 
dhe ekonomi. Iniciativën e parë për një 
fushatë të tillë e morën firmat e njohura 
si Zara, H&M në bashkëpunim me I:CO 
(kompani e cila bashkëpunon me firma 
te ndryshme prodhuese dhe tregtuese 
të veshjeve). Vetëm në vitin 2016 I:CO 
arriti të mbledh afërsisht 30.000 ton 
veshje dhe këpucë të përdorura. Operon 
në Amerikë, Gjermani, Japoni dhe Angli. 

Ç’ndodh në vendet e zhvilluar për 

Riciklimi i tekstileve: Në Shqipëri 
një realitet ende i pamundur
Nga Bujana Xhindoli, Milieukontakt 

mbledhjen dhe riciklimin e tekstileve?

Veshjet e mbledhura përpunohen dhe 
më pas prej tyre përftohet letërthithëse, 
mbushje për karrige zyrash dhe ndenjëse 
makinash, uniforma pune, batanije etj.  
Gjermania mbledh çdo vit 700.000 ton 
tesha dhe tekstile të tjera. Ndërkohë sipas 
EPA-s në Shtete e Bashkuara të Amer-
ikës gjenerohen çdo vit më shumë se 11 
bilion kg mbetje tekstile. 15% e këtyre 
tekstileve riciklohen dhe pjesa tjetër 
dërgohet në landfill, ku zë 5% të masës 
së tij. Në Australi Technical Textiles & 
Nonëoven Association thekson se masivi 
prej një trilion tonësh të mbetjeve fibroze 
gjenerohet prej tekstileve, rrobave dhe 
këpucëve. Sipas Këshilli Kombëtar të 
Tekstileve dhe Veshjeve, riciklimi i të 
gjitha produkteve skarco tekstile mund të 

kursejë energji sa 24 milionë tonë naftë 
të papërpunuar.

Përse duhet të riciklojmë rrobat dhe 
mbeturinat tekstilet? 

Janë disa arsye se përse duhet të riciklo-
jmë rroba, këpucë, rripa etj., pasi çdo vit 
në shtetet e zhvilluara krijohen male të 
tërë me tekstile në landfille; ku edhe siç 
dihet dekompozimi i tyre kërkon shumë 
kohë. Situata është alarmante dhe shumë 
e egër në shtetet e industrializuara. Ndër-
kohë kur një rrobë s’është e riciklueshme 
do të thotë se ndotja e mjedisit  dhe dëmi 
ekonomik do të rritet pasi: ajo s’mund 
të riciklohet, do të prodhohet e re duke 
kërkuar kohë, energji dhe pesticide. Të 
prodhosh pambuk do të thotë të dëmtosh 
tokën si dhe të ndotësh ujërat sipërfaqë-
sor dhe ata nëntokësor. 22.5% e gjithë 
insekticidet në bujqësi si dhe 10% pes-
ticide përdoret në fushat e prodhimit të 
pambukut. Pasi përdoren pesticidet hyjnë 
në ujërat nëntokësore duke ndikuar më 
pas tek kafshët, zogjtë dhe bletët, ku këto 
të fundit po shkojnë drejt zhdukjes vetëm 
prej përdorimit të shumtë të pesticideve. 
The World Wildlife Found ka vlerësuar 
se duhen rreth 8500 litra ujë për rrit-
jen e 1 kg pambuk, i mjaftueshëm për 
prodhimin e një palë xhinseve. Përdorimi 
i pesticideve dhe plehrave të tjera e bën 
industrinë e tekstilist si një nga industritë 
më shumë ndotëse. Megjithatë riciklimi i 
tekstileve mbetet ende një sfidë, ndonëse 
tekstilet janë 100% të riciklueshme. 
Përjashtim në riciklimin e teshave bëjnë 
syzet e diellit dhe ato optike, pasi ato 
s’mund të riciklohen por vetëm ripër-
doren.  Një eksperiencë shumë e mirë 
është nisma e një biznesmeni gjerman, i 
cili merr të gjitha teshat e mbledhura në 
qytetin Plavdiv, Bullgari. Vendosja e më 
shumë se 1000 koshave për mbledhjen 
tekstileve, do të mundësoj mbledhjen e 
materialit dhe më pas dërgimin e tij në 
magazinë, ku aty ndahen sipas kategorive 

apo në fije-fije dhe materiali i leshtë 
niset më pas për në Kinë dhe Indi. Një 
praktikë e tillë për riciklimin e veshjeve 
dhe tekstileve sipas punonjësve redukton 
përdorimin e naftës, ujit, energjisë dhe 
pesticideve për prodhimin e pambukut.

Çfarë ndodh në Shqipëri?

Sipas INSTAT nga viti 2015 deri në 
korrik të  vitit 2017 përqindja e tekstileve 
zë 2.9% - 3% të të gjithë masës së mbet-
jeve urbane te kompostueshme. Sipas 
Drejtorisë së Menaxhimit dhe Pastrimit 
të Mbetjeve pranë Bashkisë së Tiranës, 
ende s’ka asnjë kontratë për diferencimin 
dhe riciklimin e tekstileve. Të vetmet 
nisma për ripërdorimin e rrobave të 
përdorura kanë qenë disa nisma të 
bizneseve të vogla private; mbledhje të 
rrobave të kategorisë së dytë, dhurimi 
i tyre njerëzve në nevojë, sfilata me 
material të riciklueshëm nga target-grupe 
të ndryshme etj. Si fillim nismën për 
përdorimin e materialeve të riciklueshme 
si: kartona, kanoçe, gota, pjata, pirunjë 
plastik etj., e morën shoqatat mjedisore 
në qyetetin e TIranës. Më pas ky trend 
u përqafua nga shkolla të ndryshme apo 
edhe dezenjues veshjesh. Mesazhi që 
përcjellë ripërdorimi i materialeve të 
ricilkueshme është mbrojtja dhe ruajtja 
e mjedisit, ku gjithçka që ne përdorim 
në jetët tona mund të ripërdoret dhe 
riciklohet. Përgatitja e veshjeve me 
material të ricikuleshëm shërbeu vetëm 
për prezantimin e sfilatave të veshjeve 
të ndryshme. Ato s’mund të visheshin 
apo të ishin të përshtatshme për gar-
derobat. Letrat, kartonat, kanoçet apo 
sende të ndryshme plastike, tashmë 
janë zëvendësuar më tekstilin (vesh-
je të ndryshme) ku edhe ai mund të 
ripërdoret apo riciklohet. Veshjet e 
realizuara me tekstil të përdorur mund 
të jenë shumë të përshtatshme si për 
veshjen e përditshme tonën, po ashtu 
edhe për të qenë pjesë e garderobës. 



Nëse kërkoni të masni nivelin e 
ndërgjegjes qytetare  përkun-
drejt problemeve të mjedisit 
në tërësi, gjithkush do të 

gjente rrugë dhe mënyra të ndryshme 
identifikimi. Rrjeti “Ekosistemi i In-
formim Komunikimit Mjedisor” në të 
cilin përfshihen më shumë se 8 organizata 
të Shoqërisë Civile në Shqipëri, me fokus 
mjedisin ka aplikuar një zgjidhje  tepër 
interesante  dhe rezultative.
Përmes një ankete me temë “Mbi prob-
lematikat e mjedisit në qytetin tuaj”, rrjeti 
iu është drejtuar disa qindra e qindra 
banorëve rezident në qytetet e vendit. 
Agjencia Joniane e Mjedisit, Medies dhe 
Informacionit (AJMMI)  me qendër në 
Sarandë, si pjesë e  këtij rrjeti,  u angazhua  
për  shpërndarjen dhe plotësimin e kësaj 
ankete. Stafi AJMMI-t, iu drejtua rreth 
180 banoreve nga qytetet Sarande, Ksamil, 
Delvine e Konispol të cilët me pjesëmarr-
jen e tyre aktive në këtë sipërmarrje,  bënë 
të mundur që brenda 3 javëve të fundit, të 
tërhiqet mendimi me shkrim i më shume 
se 130 prej tyre. 
Cili ishte niveli i njohjes dhe sa te 
ndjeshëm u treguan ata për problemet e 
mjedisit  përreth por dhe jo vetëm?! Nga 
analiza e  formularëve të  anketës prej 
katër faqe, me më shume se  7 kapituj dhe 
me mbi  80 opsione verën me  optimizëm 
se  qytetaret jo vetëm që kane njohje për 
problematikat e mjedisit por janë tepër 
ekzigjente ndaj  heshtjes qeveritare  në 
këtë  fushë. Me konkretisht, le të japim 
disa shifra që e vërtetojnë konstatimin 
tonë. Në “Pjesa e përgjithshme” është 
evidente pjesëmarrja e seksit femër në 
anketim me 65%, ndërkohë që  1/3 e të 
anketuarve që iu përgjigjën pyetjeve, janë 
të seksit meshkuj. Më shumë se gjysma 
e të anketuarve janë me arsim të lartë, 
ndërkohë që banorët me arsim të mesëm 
e të ulet, janë në raport të barabartë. Në 
këtë  kapitull, vëren se shqetësimi  qytetar 
përfshin në përqindje gati të barabartë 
të gjithë grupmoshat. Qytetaret vërejnë 
me shqetësim të madh se problematikat e 
mjedisit në Shqipëri këto 10 vjetet e fundit 
janë përkeqësuar. Edhe pse vendi ynë 
ka nënshkruar disa konventa ndërkom-
bëtare për mjedisin, hapat e hedhura për 
përmirësimin e  tij janë ende modeste të 

Problematikat mjedisore sot dhe 
ndërgjegjësimi i qytetarëve ndaj tyre 
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këtij mendimi janë shprehur në anketë  
62% e banorëve të anketuar.
 Në kapitujt e “Ndotjes se Ujit, Ajrit 
dhe Ndotjes akustike”, reagimi  qytetar 
është i njëjtë porse ndryshon nga qyteti 
në qytet. Kështu në Sarande, nuk është 
problem sasia e ujit dhe as ndotja e tij 
por është tepër  shqetësues ndotja e 
ajrit nga pluhuri që lëshojnë guroret 
gjatë aktivitetit të tyre gjithë vjetor për 
prodhimin e inerteve si lëndë e parë bazë 
për ndërtimet. E ndryshme është prob-
lematika në Delvinë. Aty uji jo vetëm 
që mungon apo është me orar tepër 
të kufizuar, por edhe ai që futet nëpër 
tubacionet e amortizuara,  del i ndotur 
nëpër çezmat e familjeve. Ndotja ka si 
shkak ujërat e zeza dhe përzierjen e ujit 
me produktet e naftës e të gazit, gjatë 
rrugës nga vendburimet  për në banesa. 
Në kapitujt e tjerë që lidhen me hapësirat 
e gjelbra dhe menaxhimin e mbetjeve 
urbane,  ndjeshmëria e banoreve është 
edhe më e madhe. Hapja me botën  si 

edhe emigrimi në vendet perëndimore,  
ka rritur shkallën e njohjes së  qytetarëve 
për vlerën e hapësirave të gjelbra dhe për 
ndotjen e madhe që vjen nga menaxhimi 
i keq i mbetjeve urbane. Kështu 70% e te 
anketuarve janë shprehur se hapësirat e 
gjelbra janë të pamjaftueshme për shën-
doshjen e treguesve të mjedisit. Po kështu, 
qytetarët konstatojnë se  me përjashtim të 
Sarandës e Ksamilit, bashkitë e qyteteve 
të tjera nuk i zbrazin  rregullisht  koshat 
e mbetjeve rreth pallateve  apo qendrave 
të banuara. Qytetarët  në mbi  80% të 
tyre kanë shprehur gatishmërinë e tyre 
për të bërë  ndarjen e mbetjeve që në 
burim, duke minimizuar kësisoj impaktin 
negative të tyre në mjedis. Nga “leximi” i 
mendimit qytetar përmes anketave, mëson 
se ata kanë pak njohuri për katastrofat  
natyrore , ashtu sikurse nuk kanë dijeni 
se nëpër bashki funksionojnë shtabet e 
emergjencave, pasi  puna e tyre është gati 
e padukshme në  raste të fatkeqësive. Edhe 
për ndryshimet klimatike, ndërgjegjësimi 
qytetar është në nivel të ulët. Ato ende 
merren si dukuri që do të vijnë në shekujt 
e ardhshëm. Ne besojmë se kjo deficencë 
në nivelin e njohurive, vjen se organizmat 
shtetërore nuk angazhohen seriozisht për 
këto dukuri. Duke monitoruar e vëzh-
guar nga afër , gjatë muajit maj e qershor, 
takimet elektorale të kandidateve për de-
putet,  kemi konstatuar së këto problema-
tika dhe shqetësime   janë bërë prezent me 
forcë nga ana e qytetarëve. Por vërejmë se 
reagimi i  kandidatëve  rezulton i  heshtur. 
Edhe aty ku ata janë vendosur me shpat-
ulla pas murit, siç thotë populli,  përfaqë-
suesit e partive politike e kandidatët e 
tyre, u janë shmangur përgjigjeve konk-
rete. Banoret në këto takime por edhe në 
ankete kanë kërkuar mbylljen e guroreve 
në Sarandë, deri sa ato të krijojnë kushtet 
teknologjike sipas ligjit, për te eliminuar 
ndotjen e ajrit.  Në një kohë kur kërkohet 
shtimi i fluksit të turistëve në Sarandë, 
Ksamil e bregdet, vëmendja ndaj mjedisit 
lë për të dëshiruar. Së fundi, mund të the-
mi së stafi i Agjencisë AJMMI, konkluzio-
net e anketimit  po ua bën prezent istan-
cave lokale të pushtetit, si edhe Ministrive  
të linjës që kanë lidhje direkte ose jo më 
mjedisin në vendin tonë. Këto  konkluzi-
one do të  jene në fokusin e punës pro-
gramore që do të kryej në vazhdimësi kjo 
Agjenci, pasi AND-ja e saj është  ndërgjeg-
jësimi i publikut dhe vendimmarrësve për 
një mjedis të qëndrueshëm,  krahas fokusit 
të një media, me fytyre publike.
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“Kështu në Sarandë, nuk 
është problem sasia e ujit 
dhe as ndotja e tij por 
është tepër  shqetësues 
ndotja e ajrit nga pluhuri 
që lëshojnë guroret gjatë 
aktivitetit të tyre gjithë 
vjetor për prodhimin e 
inerteve si lëndë e parë 
bazë për ndërtimet”


