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Plani Kombëtar Sektorial i Turizmit 2017-2030
Nga: Fondi Shqiptar i Zhvillimit

P as shpalljes së Alpeve 
Shqiptare si Parku më i 
madh Kombëtar në vend, 
lindi nevoja të hartohej 

edhe një vizion i qartë afatgjatë për 
menaxhimin e Alpeve në drejtim të 
turizmit, për të ruajtur ekuilibrin 
midis natyrës dhe zhvillimit. Ky 
prioritet kombëtar për zhvillimin 
e qëndrueshëm në këtë rajon nxiti 
hartimin e Planit Kombëtar Sek-
torial të Turizmit për Rajonin e 
Alpeve Shqiptare 2017-2030. 
Zona që studion Plani Kombëtar 
Sektorial i Turizmit shtrihet në 
pjesën Veriore të Shqipërisë dhe 
përfshin territorin administrativ të 
4 bashkive, brenda të cilave 12 njësi 
administrative vendore: Bashkia 
Shkodër, Bashki Vau i Dejës, Bash-
ki Malësi e Madhe dhe Bashkia 
Tropojë. 
 
Aksesi në rajonin e Alpeve Shqip-
tare dhe itinenerarët kryesorë 
turistikë 
Itinerarët kryesorë unazorë janë: 
a. Unaza e jashtme: 
Shkodër- (Postribë)- Koman- Gry-
këderdhja e Shalës- Dushaj- Bajram 
Curri- Tropojë e Vjetër- Sylbicë- 
Çerem- (Mali i Zi)- Vermosh- 
Tamarë- Koplik- Shkodër. 
b. Unaza e brendshme: 
Shkodër- Koplik i Sipërm- Bogë- 
Theth- Rragam- Valbonë- Bajram 
Curri- Dushaj- Lekbibaj- Vuksanaj- 
Kir- Shkodër. 
c. Unaza Perëndirmore: 
Shkodër- Koplik i Sipërm- Bogë- 
Theth- Nënmavriq- Kir- Shkodër. 
d. Unaza Lindore: 
Bajram Curri- Dushaj- Lekbibaj- 
Curraj i Epërm- Dragobi- Çerem- 
Sylbicë- Tropojë e Vjetër- Brajram 
Curri. 
e. Itinerari vozitës: Vau i Dejës- 
Koman- Grykëderdhja e Shalës- 
Dushaj 
Këto itinerarë janë analizuar duke 
orientuar në to llojin e lëvizjes, 
ndërhyrjet e nevojshme dhe reko-
mandime për transportin publik, 
terminalet, parkimet etj. 
Produktet turistike në Alpet Shqip-
tare 
Vlerësohet se në zonën e Alpeve 
mund të zhvillohen pesë produk-
te turistike kryesore dhe 20 nën-
produkte turistike të cilat i japin 
zonave të ndryshme një karakter 
unik. 
 
Produktet turistike që mund të 
zhvillohen ose përmirësohen 
mund të përmblidhen si më posh-
të: 
- Turizmi natyror 
• Turizmi i qëndrueshëm/ ekotur-

izëm/ ekologjik; Turizmi malor 
dhe hapësirave natyrore; Turizmi i 
parqeve dhe zonave të mbrojtura; 
Turizmi ujor 
 
- Turizmi kulturor 
• Turizmi i historisë dhe kulturës 
lokale; Turizmi industrial dhe arti-
zanal; Turizmi fetar dhe i objekteve 
të kultit; Turizmi shkencor; Turizmi 
krijues 

nativa si më poshtë: 
 
1. Ngritja e një Bordi Menaxhimi, 
i cili do të ketë për detyrë parësore 
menaxhimin dhe monitorimin e 
zbatimit të këtij Plani, si dhe in-
vestimeve në mbështetje të kuadrit 
rregullores së PKST-së dhe kuadrit 
ligjor në fuqi. Në përbërje të këtij 
bordi propozohet të ketë përfaqë-
sues të tre niveleve: 

- niveli qendror (përfaqësues të 
MZHETTS); 
- niveli vendor (përfaqësues të Qa-
rqeve dhe Bashkive të prekura nga 
PKST-ja); 
- profesionistë të fushave me ndik-
im në sektorët e Turizmit. 
Gjithashtu, funksionimi i Bordit 
propozohet të rregullohet me 
një rregullore të veçantë. Bordi 
i Menaxhimit edhe pse është një 
propozim administrativ prek aspek-
te të ndryshme ligjore. 
 
2. Delegimi i funksioneve të tij 
Agjencisë së Zhvillimit Rajonal 1, 
Agjenci e cila ka tashmë të ngrit-
ur bazën Ligjore me VKM datë 2 
dhjetor 2015 “Për Krijimin, Orga-
nizimin dhe Funksionimin e Ag-
jencisë Kombëtare për Zhvillimin 
Rajonal, të Agjencive të Zhvillimit 
Rajonal dhe Agjencisë së Zhvillimit 
Ekonomik Rajonal” 
Kjo VKM parashikon si një ndër 
organet drejtuese të AZHR-ve, 
Bordin e Partnerëve t Zhvillimit 
një organ kolegjial i përbërë nga 
9 anëtarë me përfaqësues të dy 
niveleve. 
 
Vizioni dhe orientimet strateg-
jike të Planit Kombëtar Sektorial 
të Turizmit në Rajonin e Alpeve 
Shqiptare 2017-2030 
 
1. Ekuilibër midis natyrës dhe zh-
villimit të turizmit 
2. Rritja e produktivitetit të tur-
izmit 
3. Promovimi dhe marketimi i 
Alpeve si një destinacion i veçantë

1. Ekuilibër midis natyrës dhe zhvil-
limit të turizmit
2. Rritja e produktivitetit të turizmit
3. Promovimi dhe marketimi i 
Alpeve si një destinacion i veçantë
- Turizmi rural 
• Agroturizmi/ Turizmi i fermave 
bujqësore; Turizmi i gastronomisë 
dhe i produkteve lokale 
- Turizmi i aventurës dhe sportit 
• Turizmi argëtues dhe rekreativ; 
Turizmi i aeronautikës; Turizmi i 
çiklizmit; Turizmi i ecjes në natyrë 
dhe alpinizmi; Turizmi i speleolog-
jisë 
- Turizmi urban 
• Turizmi i evenimenteve; Turizmi 
shëndetësor; Turizmi biznesit ose 
profesional; Turizmi social dhe i 
solidaritetit 
 
Menaxhimi i Planit Kombëtar 
Sektorial të Turizmit për Rajonin 
e Alpeve Shqiptare 2017-2030 
Sfida e radhës mbetet menaxhimi i 
këtij Plani Kombëtar Sektorial për 
Rajonin e Alpeve Shqiptare, pran-
daj në Plan janë propozuar 2 alter-
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P yjet vazhdojnë të de-
gradohen, edhe pse ato 
mbrohen sipas ligjit Nr. 
5/2016 mbi moratoriumin 

e pyjeve. Për të kuptuar më tepër 
mbi zbatimin e këtij ligji apo mbi 
gjendjen reale të pyjeve, ne kemi 
intervistuar Z. Abdullah Diku, 
ekspert i pyjeve. 
 
Cili është qëllimi dhe arritjet e 
studimit që ju keni zhvilluar? 
Raporti i publikuar nga studimi i 
bërë nga FAO, kryesisht ka të bëjë 
me efiçencën e përdorimit të druve 
të zjarrit në Shqipëri. Sa në mënyrë 
efiçente i përdorim pyjet kur pres-
im dru për zjarrin? Kjo u realizua 
nëpërmjet një pyetësori i cili u 
shpërnda në të gjithë Shqipërinë. 
Kryesisht u shpërnda tek ata per-
sona të cilët konsumojnë dru zjarri 
dhe kompanive të cilët shfrytëzo-
jnë pyjet. Rezultati është që në 
Shqipëri, çdo vit përdoren afërsisht 
2.6 milion m³ dru zjarri. 

Pyjet vazhdojnë të degradohen

3milion m³ dru zjarri. 
 
Çfarë po bën qeveria mbi 
zbatimin e këtij ligji? 
Pavarësisht përpjekjeve të qeverisë 
për zbatimin e ligjit të moratori-
umit të pyjeve, nuk ka ose nuk do 
të ketë ndonjë efekt. Arsyeja është 
shumë ë thjeshtë, komunitetet do 
të përdorim drutë e zjarrit për 
ngrohje sepse nuk kanë mënyrë 
tjetër. Energjia elektrike është 3 
herë më e shtrenjtë në krahasim me 

Shumë zona të Shqipërisë janë të 
dëmtuara, specifikisht kush nga 
zonat është më problematike? 

Një nga shkaqet kryesore të përmbytjeve 
është zhveshja e shpateve të malit

Përgatiti: Klara Leka, Ekolëvizja

Parku Kombëtar Bredhi i Dren-
ovës pothuajse është zhdukur fare, 
gjysma e Parkut Kombëtar të Qaf-
shtamës është zhdukur nga zjarret. 
Parqe të tjera Kombëtare si: Lugina 
e Valbonës, Thethi janë pushtuar 
fuqishëm nga zjarret. Gjithash-
tu edhe Llogora është djegur nga 
zjarret. Zjarre ka patur në të gjitha 
parqet kombëtare, pra nuk kemi 
ndonjë rast për të marr shembull i 
cili është mbrojtur nga zjarret. Për 
shkak të mosfunksionimit të struk-
turave por edhe atje ku janë struk-
turat nuk kanë kapacitete teknike, 
as burime njerëzore për të përballu-
ar situatat emergjente. 

Përmendi disa nga masat që 
duhen marrë në raste emergjente. 
Para 10 vitesh ose më herët ka 
patur organizim shumë të mirë të 
shërbimit pyjor, kishte një person 
përgjegjës për një sasi të caktuar 
sipërfaqe pyjore, siç quhej edhe më 
parë për një zonë pyjore. Për çdo 
1500 ose 2000 ha ishte një person 
përgjegjës. Sekreti i luftës ndaj 
zjarrit është që ai të kapet që në 
momentin e parë dhe suksesi tjetër 
është përfshirja e komunitetit, të 
cilët janë të interesuar në mbrojtjen 
e sipërfaqeve pyjore. 
 
Çfarë po ndodh me pemët në 
bregdet? 

Brezat mbrojtës bregdetar përveç 
peizazhit që ofrojnë ato kanë rol 
mbrojtës nga erozioni. Mund të 
përmendim Kune-Vain, ku gjysma 
e brezit bregdetar është zhdukur 
për shkak të erozionit bregdetar. 
Për shkak të mos marrjes së masave 
për mbrojtjen e linjës bregdetare 
të vendit është zhdukur një sasi e 
mase e brezit bregdetar. Përveç ero-
zionit ne kontribuojmë duke i prerë 
këto pemë dhe duke bërë ndërtime 
në bregdet, gjë e cila nuk lejohet. 
Po të bëhet harta e re e Shqipërisë 
për erozionin bregdetar mund të 
shohim që kemi humbur qindra 
hektar.  

Në Shqipëri çdo vit përdoren afërsisht 2.6 milion m³ 
dru zjarri, kur rritja natyrore është 1.4 milion m³

Në Shqipëri rritja natyrore e py-
jeve është rreth 1.4 milion m³, 
2.6 milion m³ është përdorimi 
nga konsumatorët të cilët i djegin 
drutë e zjarrit, por ka studime të 
mëparshme që thonë që menjëherë 
sapo pritet në pyll rreth 20% e 
lëndës ngelet në pyll. 
Gjithashtu ne i përdorim pyjet edhe 
për lëndë ndërtimi, për shtëpi, mo-
bilie etj. Po kësaj shume i shtohet 
edhe sasia e pyjeve që digjen në vit. 
Ministria nuk ka shifra zyrtare por 
ka Agjencia Kombëtare e Mjedisit e 
cila thotë se në Shqipëri priten dru 
5.5 herë më shumë nga sa rriten. 
 Rezultatet janë këto që shohim: 
pyje të shkatërruara, terrene të 
zhveshura, terrene që rrëshqasin, 
zona që për përmbyten etj. Janë 
shkaqet e keqmenaxhimit të pyjeve 
në Shqipëri. 
 
Arsyet e prerjeve masive të pyjeve? 
1. Efiçenca e ulët energjetike, 
mënyrat dhe mjetet e ngrohjes 
2. Efiçenca energjetike e banesave, 
të cilat janë pa termoizolim 
 
A mendoni se ligji Nr. 5/2016 po 
funksionon? 
Studimi i lartpërmendur është i 
FAO-s, i vitit 2017, ndërkohë që py-
etësorët kanë qenë për vitin 2016. 
Ky është rezultati çfarë ka ndodhur 
në vitin 2016 lidhur me përdorimin 
e pyjeve. Pavarësisht se ka pasur 
moratorium, në Shqipëri janë prerë 

përdorimin e druve të zjarrit. Mun-
gojnë tubacionet për përdorimin e 
gazit për ngrohje. 
 
Moratoriumi ka dhënë efekt mini-
mal në drejtim të eksportit të druve 
të zjarrit, nuk eksportohen dru 
zjarri të papërpunuara, copëtohen, 
bëhen më të imta dhe paketohen 
mirë në paleta dhe eksportohen, 
por jo në ato përmasa siç ishte më 
parë.  
Po të shikojmë nga Tirana Parkun 
e Dajtit, gjysma e malit është zhve-
shur nga zjarri, gjë që nuk duhet të 
ndodh në Park Kombëtar. 
Prej vitesh ne duhet të ishim në 
situatë emergjence mjedisore përsa 
i përket keqmenaxhimit të pyjeve. 
Ne ankohemi shpesh për përmbyt-
jet por harrojmë që një nga shkaqet 
kryesore të përmbytjeve është 
zhveshja e shpateve të malit. Sasia 
e ujit shkarkohet menjëherë me 
intensitet të lartë, nuk përdoret në 
mënyrë efiçente. Shkakton dy herë 
dëme: 1. Nuk e përdor dot për 
energji elektrike dhe 2. Përmbyt 
territoret që janë poshtë digës së 
hidrocentraleve 
Për 10 vite ne kemi humbur rreth 
32% të fondit pyjor kombëtar dhe 
për çdo vit kemi prerë 3.4 milion 
m³ lëndë drusore, që është për-
dorim katastrofik. Sipas Agjencisë 
Evropiane të Mjedisit, Shqipëria 
pret 2.5-5.5 herë më shumë pyje 
nga sa rriten. 

Në Kune-Vain gjysma e brezit bregdetar është 
zhdukur për shkak të erozionit, gjithashtu 

njerëzit kontribuojnë duke i prerë këto pemë 
dhe duke bërë ndërtime në bregdet
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Nga: Mentor Kikia,  
Forumi i Mendimit të Lirë

K ëto foto janë bërë 2-3 
kilometra larg fshatit (të 
marra nga një mik në 
rrjete sociale), ku unë 

kam lindur e jam rritur dhe mbaj 
mend retë e kuqerremta te smogut 
te Metalurgjisë qe mbulonin qiellin 
nate e dite. Janë bërë 200-300 metra 
larg qindra shtëpive ku jetojnë 
mijëra banorë në fshatrat që janë 
pranë ish Kombinatit Metalurgjik. 
Janë bërë jo më larg se 10 kilometra 
larg nga qyteti i Elbasanit. 
 
Këto janë subjekte industriale që 
operojnë aktualisht në territorin e 
këtij kombinati. Edhe pse kombina-
ti është shkatërruar, disa subjekte 
që janë instaluar në karakatinën e 
hekurishteve gjigande, mjaftojnë 
për të prodhuar ndotje dhe vrasje. 
 
Në këto zona numri më i madh 
i njerëzve vdesin nga kanceri. 
Kanceri në mushkëri është po aq 
i zakontë sa edhe gripi në dimër. 
Subjektet private nuk japin llogari 
për ndotjen që shkaktojnë. Madje 
ka dyshime, se natën ata i stakojnë 

Shpëtojini këta njerëz! Kanceri është bërë si gripi

edhe filtrat e ajrit, pasi kursejnë 
energji. Bashkia e ka shpallur këtë 
zonë si “Zonë të Emergjencës Mje-

Banorët e kësaj zone nuk mund 
të jenë të dënuar përjetë, e në çdo 
regjim. 
 
U bëj thirrje banorëve të Elbasanit 
dhe të afërmve të tyre, ta shpërnda-
jnë këtë informacion sa më shumë, 
si një apel publik kundër kësaj mas-
karade ndaj jetës së njerëzve.

Bashkia e ka shpallur këtë 
zonë si “Zonë të Emergjencës 
Mjedisore”. Por sërish asnjë 

masë për të ndaluar këtë krim

Sipas studimit të FAO-s në vitin 
2017, arsyet kryesore të degradimit 
të pyjeve në Shqipëri janë:
 
1. “Reformat” në administratën 
pyjore.  
Rënia e madhe e administratës 
pyjore ka nisur që nga viti 2000, më 
e theksuar u bë pas vitit 2009, duke 
u agravuar gjithnjë e më shumë si 
problem. Specialist pyjesh të cilët 
janë zëvendësuar me staf të ri jo 
profesional në menaxhimin e fondit 
pyjor në mënyrë të qëndrueshme. 
 
2. Prishja e strukturës organiza-
tive të pyjeve.  
Që nga krijimi i administratës py-
jore në vitin 1923 (me ligjin e parë 
për pyjet), administrata pyjore ka 
qenë një administratë e centralizuar 
nën Drejtorinë e Përgjithshme të 
pyjeve, nën varësinë e Ministrisë së 
Bujqësisë, deri në vitin 2005, kur 
kjo drejtori u shpërbë përfundi-
misht. 
3. Mungesa e një strategjie dhe 
kuadri ligjor funksional për pyjet. 
Pavarësisht moratoriumit në pyje, 
vetëm në vitin 2016 sasia e druve të 
zjarrit të prera në Shqipëri rezultoi 
të ishte rreth 2.6 milion m3 (FAO 
2017). Kjo sasi është më shumë se 
dyfishi i volumit të pyjeve që rriten. 
 

4. Mungesa e investimeve në pyje. 
Deri në vitin 1990 në Shqipëri 
pyllëzoheshin mesatarisht rreth 
5000 ha me pyje (10-15 milion 
fidanë) ne vit, bëheshin investime 
edhe në drejtim të mbrojtjes së 
tokës nga erozioni, përmirësohesh-
in pyjet etj. Aktualisht pyllëzimet 
në Shqipëri janë me pikatore, në 
sasi të vogla dhe të parcelizuara në 
sipërfaqe të vogla e të pa përfill-
shme. 
5. Transferimi i pyjeve tek bash-
kitë. Duke qenë se qeveria nuk 

po ja dilte dot me pyjet, vendo-
si ti transferojë ato tek bashkitë. 
Transferimi ndodhi në një situatë 
kur pyjet ishin më të degraduara 
dhe dëmtuara se kurrë. Shumë nga 
bashkitë nuk mund të nxjerrin 
asnjë përfitim aktualisht nga pyjet, 
madje nuk sigurojnë dot as drutë e 
zjarrit për banoret e tyre. Bashkitë 
nuk kanë as kapacitete financiare 
dhe njerëzore për ti menaxhuar 
pyjet. Nga ana tjetër, nevojat për 
investime në pyje janë shumë të 
mëdha (veçanërisht për mbjellje 

drurësh). 
6. Zjarret në pyje. Një ndër prob-
lemet më të mëdha të pyjeve vitin 
2017 ishin zjarret masive. Ndry-
shimi në organizimin e shërbim-
it pyjor, shkëputja e lidhjeve me 
komunitetet, prishja e strukturave 
vullnetare zjarrfikëse ne çdo fshat e 
lagje të Shqipërisë (të organizuara 
dikur nga Shërbimi pyjor) ka bërë 
thuajse të pamundur aktualisht me-
naxhimin e situatës së zjarreve.  
 
7. Politikat jo favorizuese për sek-
torin pyjor. Strategjia e energjisë 
nuk është miqësore në raport me 
pyjet. Ne strategji i meshohet faktit 
që energjia nga biomasa të rritet 
ndjeshëm, ndërkohë anashkalo-
het fakti që nuk kemi më pyje. Një 
tjetër problem është leverdishmëria 
e përdorimit të druve të zjarrit për 
gatim dhe ngrohje. 
 
8. Mungesa e certifikimit pyjor. 
Certifikimi pyjor është një instru-
ment i cili garanton përdorimin e 
qëndrueshëm të pyjeve. Në mung-
esë të tij, bashkitë, ministria, sub-
jektet private që shfrytëzojnë pyjet 
apo çdo ent a institucion tjetër ka 
dorë të lirë në shkatërrimin dhe 
degradimin e mëtejshëm të pyjeve 
në vend.

Arsyet kryesore të degradimit të pyjeve në Shqipëri

disore”, e vetmja në vend me këtë 
status. Por sërish asnjë masë për të 
ndaluar këtë krim. 
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S aranda, Përmeti dhe Kruja 
të përzgjedhur si qytetet që 
do të monitorohen përgjatë 
një periudhe 12mujore për 

shërbimin e pastrimit të mbetjeve 
nga kompanitë e pastrimit të kon-
traktuara nga  vetë bashkitë. Mon-
itorimi i shërbimit të mbetjeve re-
alizohet edhe nga vetë këto bashki, 
nga specialistët përkatës të moni-
torimit dhe menaxhimit të mbet-
jeve. Vetë procesi i menaxhimit 
dhe monitorimit të mbetjeve është 
proces delikat dhe tejet i gjatë, i cili 
vështirësohet edhe më shumë në 
rastet e mungesës së infrastrukturës 
dhe burimeve njerëzore. 
 
Ky është edhe synimi kryesor i 
projektit “Monitorimi dhe vlerë-
simi i shërbimit të menaxhimit të 
mbetjeve urbane në Bashkinë Kru-
jë, Përmet, Sarandë”, projekt i cili 
mbështetet nga LëvizAlbania dhe 
do të zbatohet nga Milieukontakt 
Shqipëri. Partner në këtë projekt 
janë gjithashtu organizatat loka-
le të qyteteve të Krujës, Përmetit 
dhe Sarandës. Përgjatë zbatimit të 
projektit, por edhe pas përfundimit 
të tij bashkitë do të kenë një vlerë 
të shtuar në procesin e monitorimit 
të pastrimit, duke ofruar transpar-
encë financiare dhe cilësore për 
shërbimin e ofruar nga kompanitë e 
kontraktuara të pastrimit. 

Shkëmbim përvojash midis organizatave mjedisore

Kruja, mendohet të këtë pritur për 
vitin 2017 afërsisht 300.000 turistë 
ditor. Sipas punonjësve të kësaj 
bashkie numri i turistëve ditor 
është një nga shkaqet e shtimit të 
sasisë së mbetjeve, ku për qytet-
arët e Krujës përllogaritet masa e 
gjenerimit të mbetjeve në vlerën 
0.6kg/banorë/ditë. Numri i kon-
tenierëve, 115 copë, është mjaft i 
vogël krahasuar me qytetarët rezi-
dent. Vendgrumbullimi i Krastës, 
është “gangrena” e qytetit të Krujës, 
i cili mendohet të “taposet” dhe të 
përzgjidhet një vend tjetër i për-
shtatshëm si vendgrumbullim. Kjo 
kërkon përmirësim të infrastruk-
turës, rishikim të taksës së pastrim-
it dhe pagesën e saj në masën 100% 
si dhe ndërgjegje e përgjegjësi 
sociale, për të hedhur mbeturinat 
në kohën dhe vendin e duhur.  
 
Saranda, sipas përfaqësuesit të 

Nga: Alisa Peçi, Ekolëvizja

Përgjatë dhe pas përfundimit të pro-
jektit bashkitë do të kenë një vlerë të 

shtuar në shërbimin e pastrimit

shoqatës partnere për zbatimin e 
projektit, Z. Shkëlqim Hajno, si 
gjithë qytetet e tjerë është ende në 
rrugën e sfidave të zhvillimit urban. 
Pas viteve ’90 Saranda është trefi-
shuar nga pikëpamja demografike, 
ndaj edhe investimi për ndërtimin 
e landfillit në Bajkaj ishte mëse i 
nevojshëm. Turizmi veç të mirave 
financiare që i sjell qytetit, shton 
gjithashtu sasinë e mbetjeve në 
qytetin bregdetar. S’ngelet pa u 
vënë re ngarkesa e mbetjeve si 
kartona, apo ambalazhe të ndry-
shëm, hedhur në koshat e dedi-
kuar për mbetjet e gjeneruara nga 
qytetarët dhe jo për bizneset. Pra, 

situata tregon se qytetit i duhen me 
shumë kontenierë. Sensibilizimi i 
herëpashershëm i qytetarëve, bizne-
seve, institucioneve, operatorëve të 
pastrimit të qytetit, do lehtësonte 
procesin e menaxhimit. 
 
Përmeti paraqitet gjithashtu qytet 
problematik në menaxhimin e 
mbetjeve urbane. Në këtë qytet 
ende vazhdon groposja dhe herë-
herë djegia e tyre, duke ndotur 
kështu ajrin dhe shëndetin e qytet-
arëve e duke u kthyer në vatra 
infeksioni. Kjo situatë vjen si pasojë 
e  mungesës së infrastrukturës, 
mjeteve financiare dhe kapaciteteve 
të burime njerëzore. Ende për 
qytetin e Përmetit s’ka të dhëna për 
sasinë e mbetjeve të gjeneruara, 
ku vlen të përmendet mungesa e 
stafit të specializuar. Përmeti ashtu 
si edhe Kruja ende s’kanë një plan 
lokal për menaxhimin e mbetjeve 
urbane. Si çdo qytet tjetër, Përmeti 
mban peshën e mbetjeve të hedhu-
ra, mos mbulim të kostos së pas-
trimit të mbetjeve si dhe papërgjeg-
jshmëri qytetare, si për vetë qytetin 
ashtu edhe për rrethinat. 

Nga: Milieukontakt, Shqipëri

Gjithë fajin e kanë mbetjet...

O rganizatat mjedis-
ore të Kosovës dhe të 
Shqipërisë shkëmbyen 
ide dhe përvoja mbi 

impaktin e rrjeteve mjedisore në 
faktorizimin e tyre në shoqëri 
për të mbrojtur mjedisin. Ato 
krijuan ura për bashkëpunime të 
mundshme në të ardhmen dhe 
përfituan nga shkëmbimi i përvo-
jave.  
 
Vizitë në  një termocentral në 
Kosovë  
Një grup organizatash mjedis-
ore vizituan një termocentral në 
Kosovë dhe morën informacione 
nga përfaqësues të Korporatës 
Energjitike të Kosovës (KEK) mbi 
ndikimet  në mjedis  të tij. Situata 
në 50 vite nuk ka qenë e mirë, pasi 
bartja e hirit të thatë përmes shiri-
tave ishte shkaktar i 80% të ndotjes 
në zonat përreth. Pas 50 vjetëve 
operimi janë vendosur elektrofiltrat 
e rinj dhe sistemi hidraulik ka ndi-
kuar në përmirësimin e situatës. Si 
rezultat janë zvogëluar shkarkimet 

e grimcave të pluhurit në ajër dhe 
mesatarja vjetore e shkarkimeve 
është brenda normës së lejuar me 
ligj (50 mg/Nm3). Kjo dukej edhe 
me sy, pasi tjegullat e çative më 
parë ishin të mbuluara me pluhu-
ra, kurse tani nuk duken më, bora 
përreth TEC-it më parë ishte e 
zezë, kurse tani ka bardhësinë e 
saj. Sipas përfaqësuesve të KEK-ut, 
përderisa teknologjia është bashkë-
kohore dhe monitorimi i realizuar 
nga Ministria e Mjedisit evidenton 
se nuk ka impakt në mjedis, nuk 
kemi pse të mos e përdorim këtë 

formë energjie, kur Kosova është 
shumë e pasur me qymyr dhe  ky 
është burimi kryesor i furnizimit 
me energji. Përsa i përket energjive 
të rinovueshme, përqindja e kësaj 
energjie është shumë e vogël, pasi 
është më e shtrenjtë, sado që çmi-
met e paneleve PV janë ulur.  
 
Oaz qetësie në Pyllin e Arinjve në 
Prishtinë 
Në pyllin e Arinjve, Prishtinë ndod-
hen 19 arinj të cilët janë shpëtuar 
nga mbajtja e tyre në robëri. Sipas 
Albanës,  një punonjëse në këtë 

veprimtari  arinjve i janë krijuar të 
gjitha mundësitë që të bëjnë një jetë 
sa më afër asaj natyrore. Mundësia 
për ti kthyer në pyje nuk ekziston 
më pasi duke qëndruar shumë vite 
në robëri, arinjtë  i kanë humbur 
instiktet e tyre natyrore. Për shumë 
vite, nuk ka patur ligj që të ndalon-
te mbajtjen private në restorante të 
arinjve të murrmë në Kosovë  por 
pasi ligji hyri në fuqi, në nëntor të 
vitit 2010 organizata FOUR PAWS  
(Katër Putrat) reagoi për gjetjen e 
një vendi të përshtatshëm për arin-
jtë.  Ndërsa në Shqipëri  vazhdon 
të kemi restorante  me arinj. Pylli i 
Arinjve  shërben  si një pikë atrak-
sioni për vizitorë të ndryshëm dhe 
për të realizuar programe edukative 
mjedisore për nxënësit. Vizita e 
arinjve dhe hapësira e gjelbër është 
një oaz qetësie për këdo që kalon 
disa orë aty.  
 
Ky aktivitet  u realizua nga REC 
Shqipëri, në kuadër të Program-
it SENiOR-II, zbatuar nga REC 
Shqipëri dhe financuar nga Qeveria 
Suedeze. 
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“ Pa biodiveristet s’ka të 
ardhme për njerëzimin”, 
thotë profesori David Mac-
donald në universitetin 

Oxford. Termi është krijuar në vitin 
1985, një tkurrje e terminologjisë 
së “biodiversitetit biologjik”. For-
malisht biodiversiteti përbëhet nga 
disa nivele, duke filluar me gjenet, 
speciet individuale, komunitetet e 
krijesave, më pas ekosisteme të tëra 
si pyjet, shkëmbinjtë e koraleve, ku 
jeta ndërthuret me mjedisin fizik. 
Këto ndërveprime të panumërta 
kanë bërë tokën të banueshme për 
miliarda vjet.  
 
Zhdukja e gjashtë në masë 
Jeta në tokë ka pësuar pesë zhduk-
je të biodiversitetit të saj përgjatë 
historisë, si pasojë e shpërthimeve 
masive të vullkaneve, periudha e 
gjatë e akullnajave apo përplasja e 
meteorëve. Por, disa shkencëtarë 
mendojnë se zhdukja e gjashtë 
ka filluar. Kjo zhdukje është 
ndryshe, jo si pasojë e ndryshi-
meve gjeologjike apo ndryshimet 
natyrale të klimës, por nga një 
specie e vetme NJERIU. 25-40% 
“të prodhimit primar” të planetit e 
konsumojnë njerëzit dhe kafshët. 
 
Megjithatë jo të gjithë shkencëtarët 
bien dakord se zhdukja e gjashtë në 
masë ka filluar, pasi është një rrugë 
shumë e gjatë për të shkuar drejt 
zhdukjes së 95% të masës, e cila ka 
ndodhur para 252 milion vjet më 
parë. Megjithatë teza se: “humbjet 
aktuale të biodiversitetit po na ço-
jnë drejt humbjes së madhe” bash-
kon njëzëri studiuesit.  
 
Kjo vlen edhe për speciet që janë 
më pak të dukshme, si koralet që 
sigurojnë mbrojtje të paçmueshme 
nga ciklonet apo tsunami për 
njerëzit që jetojnë në qytet; pemët, 
përveç pastrimit të ajrit nga diok-
sidi i karbonit shërbejnë edhe si 
ushqim për kafshët tropikale. Nëse 
ekosistemi është i ekuilibruar, 
ai kontribuon gjithashtu për një 
planet të shëndoshë dhe të qën-
drueshëm. Vetëm nga humbja e 

Biodiveristeti, çfarë e dëmton atë

biodiversitetit Evropës i kushton 
3% të PBB-së, afërsisht 450 milion 
euro në vit.  
 
“Lista e kuqe”, prodhuar nga 
Bashkimi Ndërkombëtar për 
Ruajtjen e Natyrës, ka vlerësuar 
si të kërcënuara: 25% e gjitarëve, 
41% e amfibëve dhe 13% e zog-
jve. Madje edhe parazitët janë të 
rëndësishëm. Një e treta mund 
të fshihet nga ndryshimet klima-
tike, duke i bërë ato midis grupeve 
më të kërcënuara në tokë. Por, 
shkencëtarët paralajmërojnë se kjo 
mund të destabilizojë ekosistemet, 
duke shkaktuar pushtim të papara-
shikueshëm të parazitëve të mbijet-
uar në zona të reja. 
 
Por çfarë e shkatërron 
ekosistemin?  
Për pandat dhe elefantët, kafshët e 
egra që mbështetin tërë zinxhirin 
ushqimor janë në zhdukje si dhe 
nuk marrin vëmendjen e duhur. 
Sot, 75% e ushqimit në botë vjen 
vetëm nga një duzinë të mbjel-
lash dhe pesë lloje kafshësh, duke 
i lënë kështu prodhuesit shumë 
të prekshme nga dëmtuesit ose 
sëmundjet që mund të depërto-
jnë nëpër zona të mëdha të mo-
nokulturës. Rënie të rendimenteve 
shohim gjithashtu edhe nga ndry-
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shimet klimatike, ku popullsia në 
rritje globale në botë po përballet 
me problemin e ushqimit. 
 
Çfarë mund të bëjmë ne? 
Përgjigja është ruajtja e të afërmve 
të kulturave të egra, të cilat me ka-
limin e kohës kanë ofruar zgjidhje 
për sfidat mjedisore. Ka dhjetëra 
mijëra specie të egra ose të rralla të 
kultivuara që mund të ofrojnë një 
gamë shumë të larmishme vlerash 
ushqyese, rezistente ndaj sëmund-
jeve dhe tolerancës ndaj mjedisit 
në ndryshim, nëse këto specie 
të egra mbijetojnë. Studiuesit në 
Etiopi kanë gjetur dy lloje të grurit 
durum që prodhojnë rendiment të 
shkëlqyer edhe në zonat e thata. Në 

Amerikën e Jugut, quinoa kalorike 
po kultivohet, e qëndrueshme ndaj 
sëmundjeve të ardhshme ose motit 
ekstrem. Pothuajse 70% e përbërësit 
kyç të çokollatës rritet nga një spe-
cie e vetme në Ganë dhe Bregun e 
Fildishtë, por pemët e kakaos mund 
të mos jenë në gjendje t’i mbijeto-
jnë rritjeve të mundshme të tem-
peraturës. Në vendlindjen e kafesë 
në Etiopi, gjysma e zonave aktuale 
të rritjes duket se ka gjasa të për-
ballet me ngrohjen. 
 
Hap tjetër.... 
Një qasje tjetër është vlerësimi 
i biodiversitetit, duke vlerësuar 
vlerën financiare të shërbimeve të 
ofruara nga ekosistemi si “kapital 
natyror”. Ndonjëherë kjo mund 
të çojë në kursime reale. Gjatë 
20 viteve të fundit, New York ka 
shpenzuar 2 miliardë dollarë për 
mbrojtjen e pellgut natyror që 
furnizon qytetin me ujë të pastër. 
Ai ka punuar aq mirë sa 90% e ujit 
nuk ka nevojë për filtrim të mëte-
jshëm: ndërtimi i një impianti për 
trajtimin e ujit do të kushtonte 
10 miliardë dollarë. Megjithatë, 
disa studiues thonë se gjendja e 
tmerrshme e biodiversitetit tashmë 
është mjaft e qartë dhe shkaku 
kryesor i kësaj humbje është vull-
neti politik. Një traktat global, siç 
është Konventa për Diversitetin Bi-
ologjik (CBD), ka vendosur shumë 
synime. Disa prej tyre kanë të ng-
jarë të arrihen, për shembull duke 
mbrojtur 17% të të gjithë tokës dhe 
10% të oqeaneve deri në vitin 2020. 

Ajri që ne thithim, uji që pimë, ush-
qimi që hamë mbështeten të gjitha 

nga biodiversiteti, i cili tashmë 
është në krizë vetëm për shkakun 
tonë. Si ndikon kjo në të ardhmen 

tonë dhe si mund ta ndalim ne këtë? 


