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Konferencë për shtyp
“Mbi zbatimin e premtimeve nga kryetarët e bashkive 
për zhvillimin e politikave mjedisore në 11 bashki”
Përgatiti: Rrjeti ECIM

R rjeti i organizatave mje-
disore ECIM ka moni-
toruar zbatimin e prem-
timeve nga kryetarët e 

bashkive për zhvillimin e politikave 
mjedisore në 11 bashkitë: Tiranë, 
Durrës, Elbasan, Gramsh, Vlorë, 
Sarandë, Fier, Librazhd, Përrenjas, 
Lezhë dhe Krujë. 
 
Ne, organizatat e 4 rrjeteve mjedis-
ore, që operojmë në kuadër të Pro-
gramit SENiOR –II, të shpërndara 
në të gjithë vendin, kemi ndjekur 
dhe dokumentuar programet dhe 
premtimet e kryebashkiakëve në 
politikat mjedisore të zhvillimit të 
bashkive në fushatën e fundit të 
zgjedhjeve lokale. 
Gjatë këtyre 3 viteve të punës së 
qeverive vendore në këto bashki, ne 
kemi ndjekur dhe monitoruar se sa 
dhe si janë realizuar në realitet këto 
premtime dhe angazhime të shpre-
hura në programet e tyre. 
 
Rezultati i monitorimit flet për mos 
realizimin e shumë angazhimeve 
që lidhen me zhvillimin e qëndrue-
shëm, të këtyre bashkive (mesatar-
isht vetëm 30% janë realizuar). Në 
mënyrë të veçantë shoqatat mje-
disore kanë monitoruar gjendjen 
ekzistuese të menaxhimit të mbet-
jeve të ngurta urbane, në njësitë 
administrative të këtyre bashkive 
si dhe ndotjes në zonat rurale të 
këtyre bashkive. 
Nga monitorimi del se situata e 
menaxhimit të mbetjeve urbane 
është përkeqësuar sidomos pas 
reformës administrativo-territori-
ale. Ndonëse kanë kaluar gati 3 vjet 
pas zgjedhjeve të pushtetit vendor  

Organizatat e shoqërisë civile si më 
poshtë: 
1. Qendra “Grupimi Ekolëvizja” 
-Tiranë
2. Forumi i Mendimit të Lirë - Tiranë 
3. Egnatia - Librazhd
4. Agjencia Joniane e Medias, Mjedis-
it dhe Informacionit (AJMMI) - Sa-
randë
5. Milieukontakt Albania - Tiranë
6. SEEP - Vlorë
7. Together for Life - Tiranë
8. Ekomjedisi – Durrës
9. Instituti i Kërkimeve Urbane - 
Tiranë
10. Qendra Mjedisore EDEN – Tiranë
11. Qendra e Informacionit Aarhus – 
Shkodër
12. EcoAlbania – Tiranë
13. Klubi Ekologjik – Elbasan
14. Për Mirëqenie Sociale dhe Mje-
disore – Berat
15. CRCD –Vlorë
16. AULEDA – Vlorë
17. Fondacioni Gjirokastra  - Gjiro-
kastër
18. Tjetër Vizion – Elbasan
19. Unë, Gruaja – Pogradec
20. Sot për të ardhmen – Durrës
21. Instituti për Ruajtjen e Natyrës në 
Shqipëri- INCA
22. ILIRIA- Tiranë
23. Forumi Shqiptar Liqeni i Shko-
dres - Shkodër 
24. MIQESIA- Ulëz, MAT
25. Mbrojtja e Mjedisit dhe Zhvillimi 
i Turizmit- Kukës, HAS
26. GREEN&CLEAN- Korçë
27. CAJUPI – Gjirokastër
28. Adriatic Center - Vlorë 

dhe me shumë se 4 vite nga reforma 
administrativo territoriale, zonat  
rurale të bashkive ende nuk kanë 
hyrë në skemat e menaxhimit të 
mbetjeve. Kjo ka bërë që mbetjet 
në zonat rurale të këtyre bashkive 
të mos trajtohen dhe të hidhen në 
terrene të pakontrolluara në për-
renj dhe lumenj duke u kthyer në 
një problem të madh mjedisor per 
territorin shqiptar,  një problem 
shëndetësor për gjithë popullsinë 
si dhe një problem ekonomik për 
zhvillimin e turizmit, veçanërisht 
në zonat bregdetare ku përfundo-
jnë pjesa më e madhe e gjithë kësaj 
ndotje  e transportuar nga lumenjtë 
në  gjithë vendin. 
Aksioni kombëtar  “Të pastrojmë 
Shqipërinë” është i domosdoshëm 
për të edukuar e ndërgjegjësuar në 
lidhje me ndotjen dhe mbrojtjen e 
mjedisit, po nuk e përballon  këtë 
ndotje masive të vazhdueshme , 
të pa kontrolluar në bashkitë dhe 
njësitë administrative kryesisht në 
zonat rurale. 
Zgjidhja me inceneratorë në gjithë 
vendin, nuk përkon me strategjitë e 
derimëtanishme për këtë shërbim, 

as me direktivat e BE-së.  Kostot e 
oportunitetit, pra të përdorimit të 
këtyre parave për teknologji të tjera 
për menaxhimin dhe trajtimin e 
mbetjeve nuk janë marrë parasysh 
 
Ne kërkojmë : 
- Në plan të parë të garantohet 
grumbullimi maksimal i mbetjeve 
që gjenerohen në vend, në të gjithë 
territorin dhe sigurimi i depoziti-
mit në vend-depozitimet e kontrol-
luara.  
-Të ndahen mbetjet në burim dhe 
të rritet sasia e mbetjeve që mund 
të riciklohen.  
-Të merren masa urgjente për të 
ndërprerë djegien e mbetjeve ur-
bane në vend-depozitimet e tyre në 
Durrës, Fier, etj. 
- Qeveria dhe bashkitë duhet të 
bashkëpunojnë për të garantuar 
buxhetin e nevojshëm për të përm-
bushur këtë funksion, sikurse të 
sigurojnë burimet njerëzore dhe 
teknike për kryerjen e këtij shërbi-
mi. 
- Në vijim, vendi duhet të hyjë 
gradualisht në rrugën e përshkruar 
më parë nga vendet Evropiane për 

të zbatuar hierarkinë e menaxhimit 
të mbetjeve: Reduktim, Ripërdorim 
dhe Riciklim. 
Konferenca për shtyp është 
mundësuar në kuadër të program-
it SENiOR –II, zbatuar nga REC 
Shqipëri dhe financuar nga Qeveria 
Suedeze. 

Shqipëria kundër plastikës (Vlorë)
Përgatiti: Simo Ribaj, SEEP

N ë aksionin kombëtar 
SEEP është organizator 
i aktivitetit për qarkun 
e jugut. Siç dihet ky 

aktivitet i iniciuar nga shoqëria 
civile ka gjetur partneritetin e fortë 
të qeverisë Rama nën thirrjen “Të 
pastrojmë Shqipërinë që duam”. 
 
Gjatë fushatës për organizimin e 
aksionit në takimin mes partnerëve 
në Vlorë, u prezantua nga përfaqë-
suesi i SEEP si pjesë e kësaj inicia-

tive për Shqipërinë që fokusohet në 
luftën kundër plastikës. 
Ministri i Mjedisit dhe Turizmit 
Z. Klosi u tregua i gatshëm që këtë 
iniciativë të Vlorës ta shtrijnë në të 
gjithë Shqipërinë dhe ta fusin në 
programin e qeverisë. 
Plastika është shqetësimi më i 
madh nga të gjitha mbetjet sepse 
është më jetëgjati. Madje Z. Klosi 
shkoi edhe më tej duke sugjeruar që 
të ndalohet fare prodhimi i qeskave 
një përdorimshe për faktin se ato 
nuk riciklohen dhe degradohen 
duke u grimcuar në natyrë dhe 

bëhen kështu të pa menaxhueshme 
dhe ndotës të përjetshëm. Qeskat 
duhet të zëvendësohen me mjete 
alternative, letra, trasta etj. 
Aksioni u realizua në kuadër të 

programit Informim-Komunikimi 
i aktivitetit u realizua në kuadër të 
programit SENiOR-II, zbatuar nga 
REC Shqipëri dhe financuar nga 
Qeveria Suedeze.
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N ë konferencën: “Mos-
menaxhimi i mbetjeve 
urbane përgjatë pellg-
jeve të lumenjve është 

kthyer në një problem kombëtar”, u 
shfaqën vrojtime dhe dokumentime 
me anë të një filmi për lumenjtë 
Ishëm dhe Erzen. Kjo konferencë 
u realizua në kuadër të program-
it SENiOR-II, zbatuar nga REC 
Shqipëri dhe financuar nga Qeveria 
Suedeze, ku të pranishëm ishin: Z. 
Blendi Klosi (Ministër i Turizmit 
dhe Mjedisit, përfaqësues nga 
Bashkia Tiranë, Bashkia Durrës, 
Bashkia Kamëz dhe Bashkia Shijak 
dhe organizata të shoqërisë civile 
mjedisore. 
 
Drejtori i Qendrës Rajonale të 
Mjedisit (REC Shqipëri), z. Mi-
hallaq Qirjo u shpreh: “Përpjekjet 
mbeten simbolike në qoftë se nuk 
merren masa në sistem në ndry-
shimin e menaxhimit të mbetjeve, 
që të adresojmë jo vetëm pastrimin 
e asaj që ka ndodhur por të adreso-
jmë mos prodhimin e kësaj ndotje.” 
 
Gjithashtu në këtë takim Ministri 
Klosi tha se: “Një përpjekje vjen 
nga shoqëria civile edhe nga punët 
pafund që një grup intelektualësh 
shqiptar bëjnë për të evidentuar 
probleme të mjedisit. Shumë pak 
ose aspak gjejnë zgjidhje globale 
edhe zgjidhje qe kanë të bëjnë me 
një Shqipëri të cilën ne themi që 
e duam të pastër dhe përpiqemi 
ta mbajmë të tillë. Por realisht me 
mënyrën se si ne funksionojmë 
si institucion, si rakordim dhe si 
koordinim midis institucione-
ve tona, fatkeqësisht Shqipëria 
paraqitet e ndotur. A është 
Shqipëria realisht kaq e ndotur? 
A jemi ne vend që kemi prodhime 
shumë të mëdha industriale dhe 
kemi pamundësi menaxhimi të 
mbetjeve? Nuk jemi. A jemi ne 
vend që ka industri që prodhojnë 
mbetje? Nuk jemi. A jemi ne një 
vend që kemi konsum publik dhe 
prodhim mbetjesh urbane? Nuk 
jemi. Krahasuar qoftë me vendet 
fqinj, për të mos u krahasuar me 
vendet evropiane. Kemi probleme 
të mëdha me menaxhimin dhe tra-
jtimin e mbetjeve. 
Ndotja e lumenjve vjen si pasojë 
e mosdakordësimit që kemi ne si 
institucione për trajtimin e këtyre 
mbetjeve urbane. Këto mbetje janë 
të menaxhueshme, ka mekanizma 
për diferencimin e tyre, kur një 
pjesë mund ti përdorim për të mira 

Mosmenaxhimi i mbetjeve urbane përgjatë pellgjeve 
të lumenjve është kthyer në një problem kombëtar
Përgatiti: Klara Leka, Ekolëvizja 

materiale. 
Shqipëria ka një legjislacion evropi-
an për trajtimin e mbetjeve urbane, 
por duke dashur që të shkojmë tek 
standardet evropiane kemi harruar 
mundësitë reale që ka komuniteti 
ynë. Burimet financiare që kemi 
nuk mjaftojnë për trajtimin në 
mënyrën evropiane të landfilleve të 
ndryshme në vendin tonë. Në këto 
kushte, shumë zona të vogla e kanë 
të pamundur të krijojnë landfille 
ku të bëjnë trajtimin paraprak të 
mbetjeve dhe më pas ti çojnë ato 
te landfillet rajonale. Fshtrat buzë 
lumit në pamundësi të një zgjidhje 
vazhdojnë ta përdorin atë si landfill 
natyror. 
Ministria e Turizmit dhe Mje-
disit dhe një grup ekspertësh, të 
mbështetur nga fondacione gjer-
mane dhe zvicerane, do të bëjnë 
një strategji të shpejtë ndërhyrjesh 
emergjente në bashkitë e vogla, në 
qendrat e mëdha të fshatrave, për 
të menduar më pas se si do të shkoj 
operacioni i zgjidhjes së fundit në 
landfillet e mëdha. 
Që në vitin 2012 ka një vendim 
të këshillit të ministrave për re-
duktimin e qeseve plastike, i cili 
nuk është zbatuar, tashmë jemi në 
bisedime me shoqatat e prodhuesve 
të këtyre qeseve plastike dhe kemi 
rënë dakord, vendimi i qeverisë do 
të bëhet gjatë muajit shkurt. E një-
jta situatë është edhe me plastikën, 
duhet ta trajtojmë si mall e cila 
ka vlerë. Po e njëjta gjë me prob-
lematikat që vijnë nga makinat, me 
makinat e vjetra, me skrapin. 
Është e pamundur që gjërat të 
rregullohen vetëm me aksione. Në 
një ditë lumi na demonstron atë që 
ndodh çdo ditë por që nuk është 
aq e dukshme. Fundi dihet, breg-
detet shqiptare janë të ndotura nga 
lumenjtë sepse përditë ndodh ajo 
që ne shohim në një ditë. Ky është 
shqetësimi më i madh që kemi. 
Në kuadër të operacionit që do 

Ndotja e lumenjve vjen si paso-
jë e mosdakordësimit që kemi 
si institucione për trajtimin e 
këtyre mbetjeve urbane.

zhvilloj ministria do të merret 
në konsideratë trajtimi i lumen-
jve, analiza e ujit të lumit apo e 
bregdetit pranë ndotësve, trajtimi 
i mënyrës si përdoret uji dhe 
mundësia e investimit te lumenjtë, 
veçanërisht në grykëderdhje.” 
 
Ndërsa përfaqësues të Bashkisë 
Tiranë, si dhe Drejtoresha e Mje-
disit Diana Mile, u shprehën se: 
“Pushteti lokal e ka zbatuar duke 
vendosur rregulla dhe sanksione 
dhe duke u kujdesur në menax-
himin e mbetjeve urbane. Ne 
mendojmë si ti pastrojmë këto 
mbetje dhe më e rëndësishme është 
ti mësojmë njerëzit ti minimizo-
jnë këto mbetje, siç është nisur me 

reduktimin e qeseve plastike. 
Për 13 njësitë (ish-komunat) 
sëbashku me Drejtorinë e Menax-
himit kemi bërë një studim se si 
mund të krijojmë një skemë e mirë-
filltë, për grumbullimin e mbetjeve 
edhe trajtimin e tyre. Ne ishim të 
organizuar brenda qytetit të Ti-
ranës, duke përjashtuar edhe zonën 
e Kasharit. Shërbimi i pastrimit ka 
qenë detyrim i njësive të ish-komu-
nave dhe tani i është përcjell një-
sive. Në këtë kontekst ne rishikuam 
të gjithë organizimin e këtij shërbi-
mi dhe kemi tentuar ta shtrimë atë 
në zonat periferike duke përfshirë 
edhe njësitë administrative që i 
bashkëngjiten skemës së qytetit. 
Për shumë arsye ne kemi aktivizuar 
dy prej kontratave dhe sot mund 
të themi se kemi shtrirë shërbimin 
në një stad të caktuar, deri në kufi 

me Elbasanin, ku po vendosim 
kontenier të rinj, po ofrojmë shër-
bimin e grumbullimit, tërheqjes 
dhe depozitimit të këtyre mbetjeve, 
provizorisht në landfillin ekzistues 
të Sharrës. Jemi në një ngërç teknik 
të këtij shërbimi. Aktualisht land-
filli i Sharrës është një zgjidhje e 
pranueshme. 
Mungon kryesisht kontrolli i ter-
ritorit dhe mundësitë reale për të 
patur një kontroll fizikisht të duk-
shëm. Identifikimi i aktorëve që 
kanë impaktin kryesor në ndotje 
është shumë i rëndësishëm për të 
gjithë njësitë administrative që 
menaxhojnë shërbimin. Kryesisht 
është biznesi shkaktari kryesor i 
ndotjes, sesa popullata. Në qoftë se 
ne identifikojmë dhe penalizojmë 
bizneset që ndotin patjetër që do të 
kemi tregues të tjerë si në pamje, 
ashtu edhe në kualitet shërbimi.” 
 
Përfaqësues të Bashkisë Durrës 
thanë se: “Është diskutuar landfilli 
i Manzës, por nuk është rënë da-
kord për kostot sepse janë të larta. 
Ne vazhdojmë menaxhimin me aq 
sa kemi mundësi. Ndërsa në Por-
to-Romano po bëhet përpjekje për 
ndarjen e mbetjeve inerte, që të 
mos bashkohen me mbetjet urbane 
dhe ta rëndojnë akoma më tepër 
situatën.” 

Bashkia Shijak, kryetari Ardian 
Kokomani: “Duhet të krijojmë 
zinxhirin e menaxhimit të mbet-
jeve të ngurta, kjo është shumë 
e rëndësishme për ne. Sepse aty 
ku ka mbetje të ngurta inerte, ka 
edhe mbetje urbane. Njerëzit nuk 
shkojnë ti hedhin te kontenierët 
e mbetjeve por i hedhin te këto 
mbetje inerte. Këto mbetje duhet 
të çohen në kantier të cilat mund ti 
riciklojnë.” 
 
Pati shumë diskutime midis për-
faqësuesve të bashkive dhe orga-
nizatave mjedisore, për të gjetur 
zgjidhje për menaxhimin dhe 
trajtimin e mbetjeve. Pati sugjerime 
për kompostimin e mbetjeve organ-
ike, ndarjen e mbetjeve në burim 
dhe riciklimin e tyre etj.
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Bashkia e Përrenjasi t  invest ime për mjedisin
Përgatiti: Agim Blloshmi, Egnatia

P rojekte për  bimët 
mjekësore, Investime në 
Kurorën e Gjelbër të qyte-
tit dhe një bashkëpunim 

me Organizatën Mjedisore Egnatia. 
Bashkia  e Përrenjasit këtë vit ka 
një program shumë të rëndësishëm 
mjedisor. Kryebashkiakja Miranda 
Rira po intensifikon dhe orienton 
objektivin e punës së saj në  dre-
jtim të mjedisit, për një zhvillim 
të qëndrueshëm dhe bashkëpun-
im me komunitetin. Rira thotë se 
projektet kanë hyrë në një fazë të 
rëndësishëm dhe konkretisht mund 
të përmendim një investim për 
ndërtimin e impiantit të trajtimit të 
ujërave të zeza, të cilat derdhen në 
rezervuar. 
 
Kryebashkiakja thotë se, në bash-
këpunim me Ambasadën Sllovene, 
Bashkia Përrenjas po bashkë-finan-
con në vlerën 8.000.000 lekë të rinj 
në këtë projekt. Bashkëfinancimi 
për ujërat e zeza të qytetit Përren-
jas, do të bëjë që të marrë fund 
ndotja e liqenit, në të cilin rriten 
peshq për konsum, ndërkohe që 
qytetarët e shfrytëzojnë edhe gjatë 
verës për argëtim. 
Një tjetër projekt është ai i bimëve 
medicinale, për vjeljen, grum-
bullimin dhe shitjen e bimëve 
mjekësore tanifere eterovajore 

natyrore, projekt që kap vlerën 
2.000.000 lekë të rinj. 
Ndërkohë që shume investim i 
rëndësishëm është edhe ripyllëzimi 
i kurorës së gjelbër të qytetit, që u 
dogj në vitin 2008. Vlera e të cilit 
shkon në 18.000.000 leke te rinj. 
Dikur, kurora e pishave të qytetit 
të Përrenjasit u dogj nga njerëz të 
papërgjegjshëm, me qëllimin për të 
ndërtuar shtëpi banimi, por ky in-
vestim do i japë mundësinë e gjel-
bërimit kësaj kurore, duke e kthyer 

Projekte për bimët mjekësore 
dhe investime në Kurorën e 
Gjelbër të qytetit

në një atraksion turistik. Madje 
vlen të theksohet dhe bashkëpun-
imi me organizatën mjedisore Eg-
natia, e cila bashkëpunon ngushtë 
me bashkinë në çështjet e mjedisit. 
Rira falenderon edhe Qendrën 
Rajonale të Mjedisit në Tiranë REC, 
për ndihmën që jep për këtë bash-
ki, pasi Prrenjasi është dhe një nga 
bashkitë  që është në UNESCO.  
Sipas Drejtorit të Mjedisit në Bash-
ki Kujtim Myzyri do të mbillen 12 
ha në kurorën e gjelbër të qytetit, 
fond i Qeverisë Shqiptare. “Do 

Arritjet në Zonat e Mbrojtura të Qarkut Elbasan
Përgatiti: Agim Blloshmi, Egnatia

I ng. Xhek Nezha -Drejtori i ri i 
ADZM të Qarkut Elbasan. 
Pas një punë prej tre vjetësh 
nga Krijimi Agjencisë Kom-

bëtare të Zonave të Mbrojtura, 
Qarku Elbasanit, ku më parë këtë 
funksion e kryente Fatmir Brazhda, 
bëhet lëvizja e parë në sektorin e 
Mbrojtjes së Mjedisit. 
  
Agjencia Kombëtare e Zonave të 
Mbrojtura, e krijuar me Vendim të 
Këshillit të Ministrave Vendimi. Nr. 
102, datë 4.2.2015, ka për qëllim 
menaxhimin, mbrojtjen, zhvillim-
in, zgjerimin dhe funksionimin e 
sipërfaqeve të zonave të mbrojtura 
në vendin tonë, që përbëjnë sot 
rreth 16% të territorit të Shqipërisë. 
Agjenci e cila menaxhon rrjetin e 
Zonave të Mbrojtura në Shqipëri, 
ku Parku Kombëtar i Shebenikut  
është më i madhi me një sipërfaqe 
prej 33 mijë hektarë dhe bën pjesë 
në zonën ndërkufitare me Maqe-
doninë. 
Ing. Xhek Nezha vjen pas një eks-
perience pune në Bashkinë e Për-

renjasit, i cili ka një bashkëpunim 
shumë të mirë më OJF, ku ka qenë 
i ftuar dhe referues për problemet 
dhe tematikat  mjedisore. 
 
Nezha vjen në këtë institucion 
për të vazhduar më tej dhe për të 
përsosur punën në këtë sektor. Në 
territorin e parkut janë planifikuar 
një numër i madh HEC-esh, ku 
organizata mjedisore kanë reaguar 
në kuadër të projektit SENiOR-A 
dhe SENiOR-II, të mbështetura nga 
REC Shqipëri, me fonde të Qeverisë 

Suedeze, zbatuar  nga Egnatia 
mbështetur nga  komuniteti zonës, 
gjimnazet, Librazhdi, Dorëzi, 
Zgoshti, Hotolishti, Qukësi, Për-
renjasi, Rajca e Karkaveci. Special-
istët e mjedisit, stafi i ADZM dhe 
një bashkëpunim me dy Bashkitë 
Librazhd dhe Përrenjas ka përçuar 
më tej promovimin e vlerave të 
trashëgimisë natyrore dhe promov-
imin e turizmit. 
Disa nga detyrat e Zonave të Mbro-
jtura janë: 
• Menaxhimi i rrjetit të këtyre 
zonave, habitateve dhe llojeve naty-
rore e gjysmë-natyrore me interes 
të ruajtjes, sipas ligjeve kombëtare 
dhe konventave e marrëveshjeve 
ndërkombëtare.  
• Promovojnë dhe mbështetin 
grumbullimin dhe shpërndarjen e 
informacionit, edukimin mjedisor 
dhe ndërgjegjësimin e publikut për 
zonat e mbrojtura. 
• Mbështesin zhvillimin e aktivi-
teteve të qëndrueshme ekonomike 
brenda zonave të mbrojtura. 
 
Nezha thotë se: “Do të vazhdojmë 
bashkëpunimin me OJF-të”. 

të mbillen 30.000 fidanë pishë e 
zezë, ndërkohë presim fillimin e 
një projekti të ri të mbështetur nga 
fondet e BE, për mbjelljen e 12 ha 
në Qafë-Thanë me 30.000 fidanë 
të tjerë pishë e zezë. Në kurorën e 
qytetit punimet janë në proces dhe 
pylli i pishës që pritet të krijohet në 
të gjithë sipërfaqen prej 24 ha, do të 
bëj të mundur pastrimi e 240 litrave 
dioksid karboni, aq sa lëshojnë 
4800 njerëz”, përfundon Myzyri. 
Organizata Egnatia monitoron në 
mënyrë të vazhdueshme punën 
e Bashkisë Përrenjas në fushën e 
mjedisit, në kuadër të projektit 
“Informim-Komunikim Mjedisor 
për një Zhvillim të Qëndrueshëm”, 
mundësuar përmes programit SE-
NIOR-II, zbatuar nga REC Shqipëri 
dhe mbështetur nga Qeveria Sue-
deze.

Ish-drejtori Fatmir Brazhda thotë 
se: “Për më pak se 3 vjet në krye 
të ADZM-së çdo gjë e kemi nisur 
nga fillimi; pa zyra, pa mjete, pa 
logjistikë, pa mbështetje, pa infra-
strukturë dhe pa përvojën e duhur 
teknike në staf. E nisëm me kurajo, 
pasion dhe vullnet të plotë për të 
vënë nën kontroll Zonat e Mbroj-
tura të këtij qarku, më pas hartuam 
skedat për çdo zonë të mbrojtur 
dhe për çdo monument natyre (74 
Monumente Natyre dhe rreth 40 
000 ha Zona të Mbrojtura). Insis-
tuam, hartuam projekte dhe bash-
këpunuam fort me aktorë dhe do-
natorë ku dhe gjetëm mbështetjen e 
merituar për dy mjete që na mun-
gonin në punën tonë, përmirësuam 
zyrat e stafit, ngritëm qendrën 
e vizitorëve në Fushë Studen në 
shërbim të vizitorëve dhe turistëve 
që frekuentojnë Parkun Kombëtar 
Shebenik-Jabllanicë. 
Në shumë raste me punë vullne-
tare filluam të prodhonim tabela 
druri për informimin e turistëve, 
markuam 60 km shtigje dhe i 
përmirësuam këto shtigje në funk-
sion të Guidave. 
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Nga:Bujana Xhindoli,Milieukontakt

P rej vitesh jemi dhe vazh-
dojmë të ngrohemi me 
soba druri. Kryesisht 
zonat jug-lindore dhe 

ato veriore të vendit vazhdojnë të 
mbajnë gjallë traditën e sobës së 
drurit, ku zjarri fillon të ndizet në 
muajin nëntor dhe fiket në muajin 
mars. Teknologjia e një sobe dru-
ri ka avancuar, sipas kërkesave të 
konsumatorëve.  
Çdo familje, konsumatore e sobave 
me dru, sipas pikave të shitjes së 
lëndës dru zjarri, konsumon nga 
4.000-10.000 lekë të reja në muaj. 
Sipas INSTAT, për vitet 2015-2016 
në Shqipëri prodhime druri dhe 
letre janë eksportuar 3% dhe im-
portuar 4%. Megjithatë, nga burime 
të ndryshme informacioni, zakon-
isht banorët e zonave periferike 
apo fshatrave përreth zonave pyjore 
arrijnë të sigurojnë lëndën drusore 
për gatim dhe ngrohje duke shkuar 
nëpër pyje, zakonisht natën dhe 
duke shmangur kështu vlerën e 
blerjes. 
Kush ka mundur të kalojë në qytet-
et Pogradec dhe Korçë, përgjatë 
periudhës së dimrit, në të ngrysur, 
në qytet sheh smogun e krijuar nga 
sobat e drurit, ku thuajse të gjitha 
familjet i përdorin për ngrohje. 
Vazhdon të zgjidhet ende soba e 

Ngrohja me soba druri, a është e dëmshme?

Arritje e rëndësishme ishte “Pylli 
i Rrajcës” e cila u shpall nga UNE-
CO, vlerë e trashëgimisë botërore 
të natyrës.

drurit për ngrohje për të ruajtur 
traditën apo është e vetmja mënyrë 
ngrohje, të cilët qytetarët mund ta 
përballojnë?  
Sipas raporti të Gjendjes së Mjedis-
it të vitit 2016, Korça renditet një 
ndër qytetet më të ndotura përsa 
i përket cilësisë së ajrit. Prania e 
PM10 është si pasojë e lëndëve 
djegëse për t’u ngrohur. Për të 
shmangur ndotjen e ajrit dhe pa-
sojat që vijnë prej tij, është detyrë 
personale e gjithkujt, të mbrojë 
shëndetin e tij dhe komunitetit 
përreth. Por, nuk mjafton vetëm një 
nismë apo kontribut sporadik, poli-
tikat janë ato që sjellin ndryshimin 
dhe institucionet përdorin gjithë 
instrumentat për të zbatuar politi-
kat që përmirësojnë jetën e qytet-
arëve të saj dhe cilësinë e  mjedisit. 
Për të përmirësuar cilësinë e ajrit, 

në vitin 2016 Bashkia e Shkupit 
mori një iniciativë mjaft intere-
sante, duke subvencionuar amvisat, 
të cilat përdornin sobë me pelete 
druri për ngrohje dhe gatim. Kjo 
nismë u ndërmor në formën e 
një konkursi, ku nga buxheti i saj 
bashkia veçoi 96.000 Euro për të 
mbështetur rreth 200 amvisa.  
 
Ndotja e ajrit brenda shtëpisë 
Sipas Organizatës Botërore të Shën-
detësisë, rreth 3 miliardë njerëz 
në të gjithë botën gatuajnë ose 
ngrohen me lëndë djegëse të ngur-
ta (dru ose qymyrgur) ose gatua-
jnë sipër flakëve. Ky lloj gatimi, i 
bashkuar edhe me ajrosjen e dobët, 
çon në rritjen e nivelit të ndotjes së 
ajrit brenda shtëpisë, që mund të 
kontribuojë kështu në zhvillimin e 
kancerit të mushkërisë. Gratë dhe 

fëmijët janë më të rrezikuar nga 
ndotja e ajrit brenda shtëpisë. 
Për të mbrojtur shëndetin kanë 
reaguar edhe institucionet e BE-së. 
Që prej gati 15 vitesh  kufiri ditor 
prej 50 mikrogramë grimca për 
metër kub ajër që thithet nuk mund 
të tejkalohet në më shumë se 35 
ditë në vit. Përveç shumë masave 
mjedisore për kontrollin e ndotjes 
nga trafiku i makinave, masa të 
rrepta janë marrë edhe për sobat e 
drurit. 
Çfarë mund të bëjmë ne, me kushte 
aspak të favorshme ekonomike, me 
mungesë të theksuar politikash apo 
programesh specifike për ngrohjen 
me lëndë djegëse?! Subvencionimi 
jo vetëm i disa kategorive, por i të 
gjitha kategorive për energjinë elek-
trike përgjatë muajve të dimrit, për-
dorimi i teknologjisë HVAC (Siste-
met e Ngrohjes Qendrore) nxitja e 
përdorimit të peletit për ngrohje, 
termo-izolim për të gjitha banesat 
e qyteteve dhe jo vetëm, nxitje të 
përdorimit të paneleve diellore, 
përdorimin e sistemit të ngrohjes 
qendrore, do të ulte ndjeshëm 
ndotjen e ajrit të qyteteve tona. 
Nuk janë vetëm Korça dhe Pogra-
deci qytete që përdorin sobat e 
drurit për gatim dhe ngrohje, zonat 
periferike të Tiranës “stolisen” nga 
fjollët e tymit të oxhakëve ditëve të 
ftohta të dimrit. 

Ngritëm grupin e të rinjve “Am-
basadorët e Parkut” ku dhe real-
izuam trajnime për udhëheqës 
guidash lokale.” 
 
Rezultatet janë marrë, janë fakte, 
si p.sh: gjendje aktuale e faunës 
ku nëpërmjet kamerave kurth janë 
mbi 300 foto të kafshëve të egra 
si dhe janë akoma në proces të 
marrjes të të dhënave pas censusit 
të shpendëve dimërues. Po ashtu 
prerja e pyjeve është ndaluar në të 
gjitha ZM. 
Arritje e rëndësishme e kësaj peri-
udhe ishte pa dyshim “Pylli i Rra-
jcës” e cila u shpall nga UNESCO 
vlerë të trashëgimisë botërore të 
natyrës.  
 
Një mbështetje dhe bashkëpunim 
shumë të mirë ka qenë me sho-
qërinë civile dhe OJQ, ku vlen të 
përmendet bashkëpunimi me Eg-
natia-n, për  luftën ndaj HEC-ve, si 
dhe mbrojtjen e Parkut Kombëtar, 

të Zonave të Mbrojtura  Sopot, 
Dardhë, Polis, Stravaj e Kutur-
man si dhe mjedisit në përgjithësi, 
organizatë që është nënshkruar 
dhe kontrata e  bashkëpunimit në 
vazhdimësi. 
Monitorimi, kontrolli dhe paran-
dalimi i kundra-vajtësve nuk ka 
qenë aspak punë e lehtë, shpesh 
herë me konflikte deri në prokurori 
dhe sot kemi tjetër situatë dhe 
tjetër performancë të këtij insti-
tucioni. 
Institucionet si ISHMP, Policia e 
Shtetit, Bashkitë në territorin e 
Qarkut kanë qenë bashkëpunëtorët 
kryesorë në punën e përditshme. 
Më tej Brazhda thotë: “Falenderime 
maksimale për drejtuesin e AKZM 
z. Zamir Dedej i cili mbështe-
ti, motivoi dhe udhëhoqi në këtë 
mision të rëndësishëm në mbrojt-
jen, menaxhimin dhe promovimin 
e Zonave të Mbrojtura, gjithashtu 
respekt për stafin e palodhur të 
AKZM në Ministri.

Dita Botërore e Ligatinave

A ktivitet ndërgjegjësues në lagunën Divjakë-Karavasta, me anëtarë 
dhe vullnetarë të OJF-ve mjedisore dhe të rinj vullnetarë, në 
bashkëpunim me autoritetet vendore, në kuadër të Ditës Botërore 
të Ligatinave, në sinergji me fushatën kombëtare “Të pastrojmë 

Shqipërinë që duam”.

Nga: REC Shqipëri
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STOP SHKATËRRIMIT! MBRO NATYRËN!

Përktheu: Klara Leka, Ekolëvizja

E dukimi mjedisor 
është procesi i cili 
lejon individët të 
eksplorojnë çështjet 

mjedisore, duke u angazhuar 
në zgjidhjen e problemeve 
dhe të ndërmarrin aksione 
për përmirësimin e mjedisit. 
Si rezultat, individët zhvillo-
jnë një kuptim më të thellë të 
çështjeve mjedisore dhe kanë 
aftësi vendimmarrëse më të 
përgjegjshme. 
 
Përbërësit e edukimit mjedisor 
janë: 
• Ndërgjegjësimi dhe 
ndjeshmëria ndaj mjedisit dhe 
sfidave mjedisore 
• Njohuritë dhe të kuptuarit e 
mjedisit dhe sfidave mjedisore 
• Shqetësimi për mjedisin dhe 
motivimi për të përmirësuar 
cilësinë e mjedisit 
• Aftësitë për të identifikuar 

 Stafi: Xhemal Mato: Drejtor Ekzekutiv;   Alisa Peçi: Koordinatore projekti;   Klara Leka: Koordinatore projekti

dhe ndihmuar në zgjidhjen e 
sfidave mjedisore 
• Pjesëmarrja në aktivitetet 
që udhëheqin në zgjidhjen e 
sfidave mjedisore 
 
Edukimi mjedisor nuk mbron 
një pikëpamje të veçantë ve-
primi. Përkundrazi, edukimi 
mjedisor mëson individët të 
shfaqin anë të ndryshme të 
një çështjeje përmes mendim-
it kritik dhe rrit zgjidhjen e 

problemeve dhe vendimmarr-
jen. 
 
Akti Ndërkombëtar i Edukim-
it Mjedisor i vitit 1990 i 
kërkon EPA-s të promovojë 
udhëheqje kombëtar për të 
rritur literaturën mjedisore. 
EPA krijoi Zyrën e Edukimit 
Mjedisor për të zbatuar këtë 
program. 
 
Edukimi mjedisor është më 

tepër se një informacion mbi 
mjedisin. 
Edukimi Mjedisor 
• Rrit ndërgjegjësimin e pub-
lik dhe njohuritë e çështjeve 
mjedisore 
• U mëson individëve të men-
duarit kritik 
• Rrit aftësitë individuale për 
zgjidhjen e problemeve dhe 
aftësitë vendimmarrëse 
• Nuk mbron një këndvësh-
trim të veçantë 
 
Informacioni Mjedisor 
• Ofron fakte ose opinione 
rreth çështjeve mjedisore 
• Nuk i mëson domos-
doshmërish individëve men-
dim kritik 
• Nuk rrit domosdoshmërish 
aftësitë individuale për zgjidh-
jen e problemeve dhe vendim-
marrjen 
• Mund të mbrojë një kënd-
vështrim të veçantë

Çfarë është Edukimi Mjedisor

N atyrën e kemi, por nuk dimë ta zhvillojmë! 
Babëzia na ka errësuar sytë për të parë larg! Lu-
menjtë e mrekullueshëm i kthejmë në HEC-e, 
i zbukurojmë me miliona qese, liqenet i mb-

ulojmë me shishe plastike dhe për pyjet kemi gjithmonë 
sharrën! E vërteta është se MJEDISI mban peng TUR-
IZMIN, KOMUNITETIN dhe SHQIPËRINË! Shpresa për 
TURIZËM, ecën bashkë me thirrjen për VEPRIM! STOP 
SHKATËRRIMIT! Duaj vendin tënd! MBRO NATYRËN! 
Liqeni Ulëz

Nga: Ecovolis


