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Rritet  buxheti  i  mjedisi t  për Librazhdin

N ë lagunën e Kune 
Vainit do të zbato-
het një projekt i cili 
synon pyllëzimin 

e plotë të saj duke e mbrojtur 
nga erozioni dhe përmbytjet. 
Ministri i Turizmit dhe Mje-
disit z. Klosi, shkoi në terren  
për të prezantuar këtë pro-
jekt.
 
Klosi: “Projekti që kemi 
ardhur sot që të lançojmë 
është një nga projektet që 
do të shpëtojë në masën më 
të madhe një nga perlat e 

Projekti  i  pyl lëzimit  Kune-Vain

Përgatiti: Ediola Terziu, Egnatia

L ibrazhd: Këshilli Bashkiak 
në mbledhjen e fund vitit 
kaloi buxhetin e vitit 2018, 
ku midis të tjerave një 

buxhet për mjedisin. Një rëndësi të 
madhe do ti kushtohet bashkëpun-
imit me OJF-të. 
 
Në kuadër të projektit “Ekosistemi 
i Informim Komunikimit Mjedisor” 
shoqata Egnatia  ndoqi  nga afër 
mbledhjen e Këshillit Bashkiak për 
buxhetin e planifikuar për mjedis-
in. Ky aktivitet u realizua në kuadër 
të Programit SENiOR-II, mundësu-
ar nga REC Shqipëri dhe financuar 
nga Ambasada Suedeze.  
Në takimin me këshilltarët dhe 
aparatin e bashkisë  mori pjesë: 
Egnatia si pjesë e Rrjetit mjedisor 
ECIM. Në mbledhje  foli Kastriot 
Gurra, Kryetar i Bashkisë Librazhd, 
i cili shpjegoi detajet e projektit. 
Gjatë prezantimit të projektit krye-
bashkiaku iu përgjigj dhe pyetjeve 
që  bënë këshilltarët, gjithashtu foli 
dhe Mitat Bicaku Kryetar i Këshillit 
Bashkiak, njëkohësisht inxhinier i 
pyjeve në Zonat e  Mbrojtura. 
Buxheti mjedisor kaloi me të gjitha 
votat e këshilltarëve. Monitorimi 
u bë në kuadër të marrëveshjes së 
bashkëpunimit me Bashkinë Li-
brazhd dhe Këshillin Bashkiak. 
Nga prezantimi u vu re një rritje e 
buxhetit të bashkisë për mjedisin 
si dhe rritje e sipërfaqeve të  gjel-
bra, ku përfshihen dhe mjaft njësi 
administrative si: Hotolishti, Polisi, 
Orenja, Luniku dhe Stëbleva të cilat 
i janë shtuar bashkisë. 
 
Kryebashkiaku Kastriot Gurra 
tha se mjedisi është parësor për 
ta, edhe për shkak të shtrirjes  
gjeografike të Librazhdit, ku janë 

zonat e mbrojtura si: Parku Kom-
bëtar i Shebenik-Jabllanicës, Lugina 
e Shkumbinit, që kanë pothuajse 
një drejtim turistik. Gjatë gjithë 
periudhës parapërgatitore vazh-
duan konsultimet me publikun se 
ku do të përqendrohen projektet  
dhe ku janë nevojat më të mëdha 
mjedisore, pra të gjitha buxhetet 
duan që  t’i miratojnë në një kon-
sultim të gjerë me publikun për 
këtë arsye ata bënë dëgjesa në çdo 
lagje të bashkisë. 
Ishin vetë qytetarët  që përcaktuan 

një radhë investimesh në zonën 
ku ata banojnë me qëllim që të 
dëgjohet zëri i tyre. Kjo jo vetëm 
nëpërmjet organeve të zgjedhura 
por edhe nëpërmjet dëgjesave apo 
ftesave të ndryshme të OJF-ve, 
pjesëmarrëse në takime ashtu  siç 
kanë qenë dhe vet organizatat e 
pranishme në takim. 
Ai thotë se po përpiqen të plotëso-
jnë nevojat e komunitetit. Mjedisit 
i kanë kushtuar një vëmendje më të 
madhe, ku sëbashku me Egnatian 
kanë nënshkruar dhe kontratën e  
bashkëpunimit  për  aktivitetet mje-
disore. 
 
Më tej Gurra tha se për vitin 2018, 
do të krijohet një drejtori në bashki 
në funksion të Parkut dhe Zonave 
të Mbrojtura, do të bëhet një vlerë-
sim i dëmeve që janë shkaktuar nga 
mënyra barbare e trajtimit të pyjeve 
deri më sot. 
Pyjet do shfrytëzohen brenda 
kuadrit ligjor dhe do jenë në in-
teres të banorëve të zonave që 
shfrytëzimi të sjellë të ardhura. 
Librazhdi është një nga bashkitë që 
janë ndërtuar më shumë  HEC-e, 
ku Egnatia ka ngritur zërin për 
dëmin që është krijuar nga këto 

HEC-e, ku janë jo pak por 84 të 
tilla. Fillimisht do të kontrollohen 
të gjitha lejet me shumë rigorozitet 
dhe kush ka firmosur nga special-
istët apo titullarët që kanë përfaqë-
suar institucionet deri dje, ku do të 
kalojnë dhe penalisht ata që kanë 
firmosur në kundërshtim me ligjet 
mjedisore, sidomos Parku Kom-
bëtar Shebenik-Jabllanicë. 
Ato HEC-e që janë dhënë tashmë 
do u kërkohet që të zbatohen kon-
tratat dhe të përcaktohen qartë në 
kontratë për të lënë jashtë një sasi 
uji si dhe ndaljen e punës së HEC-
eve gjatë verës pasi uji do të për-
doret për vaditje nga banorët. 
Një vëmendje bashkia i ka kush-
tuar edhe shtimit të sipërfaqeve të 
gjelbra në qytet, zgjerimin e  pedo-
nales, mbjelljen e pemëve të reja, 
sistemimin e pritave malore etj. 
Për mjedisin kanë  parashikuar dhe 
fonde për hartim projektesh, kon-
sulencë etj. 
Gjatë muajit dhjetor Rrjeti Ecim, 
zhvilloi disa takime me Bashkinë 
e Librazhdit dhe Përrenjasit, me 
kryetarët Kastriot Gurra dhe NënK-
ryetarin Enver Shkurti të Bash-
kisë Librazhd dhe Miranda Rira, 
Kryetare e Bashkisë Përrenjas.

Në vitin 2018 do të 
krijohet një drejtori 
në bashki në funksion 
të Parkut dhe Zonave 
të Mbrojtura, do të 
bëhet një vlerësim i 
dëmeve që janë sh-
kaktuar nga mënyra 
barbare e trajtimit të 
pyjeve deri më sot.

Përgatiti: Klara Leka, Ekolëvizja Shqipërisë, që është laguna e 
Kune Vainit dhe projekti ka 
për qëllim të krijojë një kanal 
i cili do të mbrojë lagunën, 
do të sjellë ujin e kripur dhe 
po ashtu një pjesë shumë e 
rëndësishme e projektit do të 
jetë mbjellja e pemëve. Bren-
da vitit 2020 do të mbjellim 2 
milion e 200 mijë pemë dhe 
projekti i Kune Vainit dhe 
projekti që mbështet të gjithë 
këtë infrastrukturë do të jetë 
një pjesë shumë e rëndë-
sishme. Do të kërkojmë një 
pyllëzim të plotë të zonës e 
cila do t’i shërbejë faunës.”
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U bë shumë vite, që hed-
hja e plehrave në për-
renjtë dhe lumenjtë e 
Shqipërisë, po gërryen, 

si një gangrenë, natyrën e vendit, 
tokën, grykëderdhjen e lumenjve 
në dete, zonat turistike dhe shën-
detin e njerëzve. U bë kaq kohë që 
shteti bën kozmetikë dhe apelon 
për pastrimin e territorit të vendit, 
por pa rezultat. Sepse hartat surre-
aliste të plehrave janë sërish gjallë, 
ndaj brigjeve të lumenjve. Njerëzit 
vazhdojnë të thithin dioksidin e 
karbonit që lëshojnë plehrat, plas-
tikat e paasgjësueshme. Lidhur me 
këtë problematikë, është realizuar 
një shkrim investigativ në kuadër të 
programit SENiOR-II. 
 
Lumi i Tiranës 
Lumi i Tiranës buron nga mali 
Dajt dhe malet me gropa. Në orig-
jinën e tij, në fshatin e thellë malor 
Zall-Dajt, ai është i pastër, i kth-
jellët, i patrazuar nga askush.  
Lumi dhe rrjedha 
Vetëm 1 kilometër pas shtratit të 
virgjër të lumit, pikërisht aty ku 
ka edhe zona të banuara dhe bane-
sa të vogla, shfaqen qeset plastike 
dhe hedhjet e plehrave. Dora e 
njeriut merr autorësinë e fillimit 
të masakrës mjedisore. Mungesa e 
pikave të grumbullimit të mbetjeve 
në fshatra dhe zona të banuara, e 
koshave dhe kazanëve të plehrave, e 
makinave për tërheqjen e plehrave 
nga ana e njësive administrative, 
ka sjell ndotjen masive dhe kaotike 
të lumenjve, që në rrjedhën e tyre 
shkon në gjithë pellgun e tij dhe 
perfundimisht në det dhe plazhet 
ranore të bregdetit. 
“Nuk kemi pikë grumbullimi ku ti 
çojmë plehrat, -shprehet një banor 
në fshatin Zall-Dajt,- megjithëse jemi 
pak shtëpi në këtë zonë përsëri 
ndotja e lumit rritet. Nuk kemi ku 
i hedhim plehrat, do i hedhim në 
lum ose në përrua sepse ato na i 
largojnë nga fshati”. 
Rrjedha e lumit të Tiranës, lagje e 
Zall-Herrit 
E njëjta pamje edhe në njësinë ad-
ministrative të Zall-Herrit. Edhe ky 
fshat është pjesë e origjinës së mbe-
turinave qysh në burim, që admin-
istrata e njësisë administrative nuk 
kujtohet kurrë të vërë dorë, edhe 
pse banorët thonë se janë taksapa-
gues të rregullt për mjedisin. 
Një tjetër banor thekson se: “Ne 
paguajmë taksën e pastrimit. Përse 
bashkia nuk organizon tërheqjen 
dhe grumbullimin e tyre? 
Nuk ka kosha por dhe ura nuk lejon 

Ndotja e lumenjve dhe lumenjtë ndotës
Material nga Ekolëvizja 

ardhjen e makinave për tërheqjen e 
mbetjeve dhe mungesës së urës.” 
Në vendgrumbullimin dhe de-
pozitimin e mbetjeve në jugperën-
dim të Tiranës, në Sharrë, poshtë 
saj rrjedh një masë helmuese, që 
zbret më pas në lumin Erzen.  
Investigimi vazhdon edhe në afër-
si të Fushë-Krujës, saktësisht tek 
Ura e Gjoles. Pikërisht në lumin 
e Ishmit, ku bashkohen 5 lumenj: 
lumi i Tiranës, lumi i Drojës, lumi 
i Tapizës, Zeza dhe Lana. Të pestë 
lumenjtë sjellin me vete nga zonat 
urbane të fshatrave përreth, male 
të tëra me mbetje, produkte prej 
plastike, mbetje të tjera shtëpiake 
që ndotin tërë Shqipërinë. 

Në grykëderdhjen e lu-
mit Ishëm 
Pasi kanë përshkruar kilometra të 
tëra nga vendet e origjinës, ton-
elata mbetjesh urbane dhe spita-
lore, kanë krijuar “një shtresë të 
re gjeologjike” dhe të dhunshme 
mbi mjediset qe manaxhohen 
nga  administrata shtetërore. Disa 
herë, shoqëria civile, shoqata të 
ndryshme, mediat, deri edhe diplo-
matë të huaj me punë në Shqipëri, 
pasi kanë ardhur për të pastruar 
vijën bregdetare të një zonë tur-
istike në hartë, por të helmuar në 
realitet nga plehrat e grumbulluara 
prej 27 vitesh, japin alarmin për 
katastrofën mjedisore, që tashmë 
i ka kapërcyer kufijtë e vendit. 
Plehrat që vijnë e zbrazen në detin 
Adriatik, rrymat detare i përcjellin 
deri në vendin fqinj, Mal të Zi dhe 
Kroaci, të cilët kanë bërë denon-
cime për ndotjen e bregdeteve të 

tyre nga mbetjet shqiptare. 
 
Shoqata mjedisore “Ecovolis” këto 
muaj ka marrë disa aksione për 
pastrimin e lumenjve dhe bregde-
teve nga mbetjet urbane. 
Drejtuesi i saj, Ened Mato thekson 
se: “Pastrimi i këtyre mjediseve 
është një punë e domosdoshme por 
duhet filluar manaxhimi i tyre në 
burim, ndryshe kostot e pastrim-
it janë shumë më të mëdha, si në 
aksionet e pastrimit dhe në ndik-
imin shëndetësor dhe ekonomik 
të vendit. Këtu ka shumë mbetje 
spitalore, unë e vura re me tim 
bir sa e rrezikshme është, qoftë 
për natyrën, qoftë për njerëzit që 
të kesh këtë mjedis që të rrethon. 
I gjithë komuniteti këtu duhet 
të jetë aktiv, të protestoj dhe të 
kërkoj mjedisin e pastër. Ne jemi 
të gatshëm të mbështesim këto lloj 
aktivitetesh, për një Ishëm të qën-
drueshëm. Domethënë nuk mjafton 
vetëm aksioni i sotëm, por mjedi-
si duhet të mbahet vazhdimisht i 
pastër. 
Që të gjithë ata që i derdhin mbe-
turinat në lum dhe mendojnë se 
çlirohen, asnjë nuk çlirohet, ky pe-

shku që do hamë sot në drekë është 
me lëndë helmuese, ky peshku do 
na vij edhe në Tiranë, do na ndjek 
kudo. Edhe ushqimi që do vi nga 
lopa, dhia, delja që kullosin këtu do 
të jetë i tëri i rrezikshëm.” 
Një nga banorët e kësaj zone, Halil 
Molla thotë se kjo punë do që të 
ketë projektin e qartë, projektet 
janë. Kjo nuk i takon vetëm rrethit 
të Durrësit, kjo i takon, duke filluar 
nga Bashkia e Tiranës, nga qeve-
ria, nga Kamza, nga Fushë-Kruja. 
Kjo është një çështje kombëtare 
dhe ndërkombëtare, për shkak se 
para disa vitesh këtu kanë protestu-
ar Mali i Zi dhe Kroacia për këto 
mbetje. 
Robert Wilton-përfaqësues i OSBE 
në Tiranë mori pjesë dhe vetë në 
një aksion pastrimi të organizuar 
nga Ministria e Turizmit dhe 
Mjedisit: “Ky është event i bukur, 
-theksoi ai gjatë aksionit- unë isha 
në minutën e parë duke u prekur 
nga bukuria e vendit. Ka impa-
kt të keq të mbetjeve, ka mbetje 
shtëpiake dhe spitalore. Është dëm 
tepër serioz për shëndetin publik, 
gjithashtu edhe për ekonominë.” 

Ky realitet pret ndërhyrjen urg-
jente të autoriteteve shtetërore, 
të pushtetit vendor, Ministrisë së 
Turizmit dhe Mjedisit dhe minis-
trive të tjera përkatëse, për ta kapur 
çështjen e ndotjes së lumenjve me 
plehra që në origjinë, që në fshatrat 
pranë lumenjve dhe jo në grykë-
derdhjet e tyre në det. 
Mjedisi ka nevojë për një opera-
cion të fortë mbi trupin e infek-
tuar të vendit nga mijëra tonelata 
papastërti, që rrezikojnë dukshëm 
jetët e njerëzve.

Mungesa e pikave 
të grumbullimit të 
mbetjeve, sjell si 
pasojë ndotjen ma-
sive dhe kaotike të 
lumenjve dhe më 
pas të detit dhe pla-
zheve.

Përgatiti: Agim Pipa

Kjo do më shumë 
sesa aksione, do një 
vendimmarrje qoftë 
nga bashkia, qoftë 
nga njësitë adminis-
trative, për ti thënë 
stop mbetjeve që në 
fshatra, aty ku fillon 
problemi.

Problemi është që 
përsëri do të kemi 
të njëjtën situatë 
kështu që duhet të 
ballafaqohemi me 
burimin e mbetjes, 
në shtëpi, në fshat, 
në qytet, në spital.
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Rekomandime mjedisore për Bashkinë e Vlorës
Përgatiti: Simo Ribaj, SEEP

O rganizata SEEP , anëtare 
e rrjetit të shoqatave 
mjedisore të Vlorës 
“Vizioni i Gjelbër”, 

gjithashtu  pjesë e rrjetit mjedisor 
“ECIM” në kuadrin e konsultimeve 
të Bashkisë Vlorë me shoqërinë 
civile, për hartimin e Projekt Bux-
hetit të Bashkisë për vitin 2018, 
propozon rekomandimet mjedisore 
si më poshtë: 
 
1. Të sigurohet përfundimi i pro-
jektit për eleminimin e ujërave të 
zeza, që sot derdhen në det, përpa-
ra nisjes së sezonit turistik. 
2. Të sigurohet mbulimi i të gjithë 
territorit të bashkisë me pastrimin 
e mbetjeve urbane me kushtet e 
rrepta kontraktuale për sigurimin e 
pastërtisë dhe higjienës publike për 
qytetarët. 
3. Të ndalohet financimi i të gjitha 
projekteve të betonizimit të qytetit 
dhe aty ku quhen lulishte të mos 
kalojë 30% e sipërfaqes. 
4. Të kthehet më shumë vëmend-
je në ambientet e shkollave për 
shtimin e gjelbërimit, kushteve 
higjenosanitare dhe sigurimin e ujit 
të pijshëm në to. 
5. Të investohet për përmirësimin e 
dukshëm të cilësisë së ajrit në zonat 
urbane. 
6. Të investohet që uji në çezmat e 
qytetarëve të jetë i pijshëm. 
7. Të sigurohet financimi i pro-
jekteve që shmangin përmbytjen e 

qytetit. 
8. Të sigurohen kushtet e higjienës 
së shitjes në të gjitha tregjet ush-
qimore për qytetarët si: tualete për 
tregtarët, çezma publike me ujë 
të pijshëm, ndriçim dhepastrim 
korrekt. 
9. Të hartohen politika për fren-
imin e ndotjes e qeskave plastike 
një përdorimshe për të gjitha mar-
ketet, nëpërmjet aplikimit të tak-
simit të saj me 10 lekë copa që do të 
kalojnë në fondin e bashkisë. 
10. Buxheti të sigurojë ruajtjen 
100% të pyjeve nga prerja, djegia 
dhe ndotja me mbetje urbane dhe 
industriale duke siguruar edhe 
drutë e zjarrit për qytetarët që e 
kërkojnë atë. 
11. Të përfundojnë projektet infras-
trukturore të rrugëve të brendshme 
të qytetit të pajisura të gjitha me 
korsitë e biçikletave 
12. Të investohet për ndriçimin 
fotovoltaik në ambientet publike, 
rrugë dhe institucione. 
13. Të investohet për hidratimin e 

qendrave urbane të mbipopulluara 
në stinën e verës me sa me shumë 
shatërvane dhe çezma publike me 
ujë të pijshëm. 
14. Të rritet përkrahja sociale e 
familjeve në nevojë nëpërmjet an-
gazhimit të tyre në punë mjedisore 
për qytetin. 
15. Të financohet një qendër strehi-
more për qentë e rrugës. 
16. Të vendoset taksë mjedisore për 
vizitorët e Karaburunit, ashtu siç u 
bë për Sazanin. 
17. Të organizohet parkimi me 
pagesë nga Bashkia, në rrugët 
kryesore të qytetit dhe me çmim 
të arsyeshëm për qytetarët që do 
të përmirësojë edhe buxhetin e 

bashkisë, përveç cilësisë së ajrit, 
mirëmenaxhimit të hapësirës rru-
gore dhe punësimit. 
18. Nga fondi i taksave të mbledhu-
ra për mjedisin të planifikohet një 
fond i posaçëm për të mbështetur 
projektet e shoqatave për mjedisin e 
bashkisë. Të shikohen me prioritet 
projektet që kanë të bëjnë me pas-
trimin e territorit, bregdetit, detit, 
menaxhimit të mbetjeve, gjelbërim-
it, përmbytjeve, zjarrit dhe ero-
zionit të tokës, projektet e edukimit 
mjedisor dhe aksesimin në mediat 
lokale për qëllime mjedisore. 
19. Të vlerësohet vullnetarizmi i 
shoqatave mjedisore, si kontribut 
qytetar dhe dobiprurës për mjedi-
sin e bashkisë duke hequr taksën 
e pastrimit si formë përbuzëse e 
kontributit shumë fish më të lartë 
të shoqatave, ndërkohë që kjo taksë 
prej 5 mijë lekësh zë një peshë qe-
sharake në të ardhurat e bashkisë. 
 
Organizata SEEP, i vlerëson shumë 
të rëndësishme dhe emergjentete 
19 pikat, sepse i njeh nga afër dhe 
i ka konsultuar edhe me qytetarët, 
prandaj do të kërkoj zbatimin e tyre 
nëpërmjet buxhetit të vitit 2018.

Shoqëria civile propozon rekoman-
dime mjedisore, për Bashkinë e Vlorës

Ishull i  i  Lezhës,  ishull  i  mbetjeve
Përgatiti: Klara Leka, Ekolëvizja

I shulli i Lezhës është fshat 
në jugperëndim te Lezhës, 
Shqipëri. Ka reliev fushor, 
i rrethuar nga veriu nga 

lumi Drini nga juglindja lagu-
na e Vainit, nga perëndimi nga 
plazhi i Vainit ndërsa në lindje 
rrethohet nga qyteti i Lezhës. 
Në vitin 1856 numëronte 30 
familje, rreth 500 banorë. Për 
shkak të pozicionit gjeo-ekono-
mik gjatë tranzicionit popullsia 
e fshatit është shtuar shumë, 
tani në një regjistrim të popull-
sisë numëron 5620 banorë. 
Ishulli i Lezhës është një vend 
turistik dhe në vend të kemi 
turizëm, kemi kaq shumë mbe-
turina. Nëse qëllimi është ta 
shkatërrojmë këtë vend dhe të 
ikim jemi në rrugën e duhur! 
Nëse duam ta ndërtojmë dhe 
zhvillojmë ky ishull është pikë-
fillim i mbarë. 
Natyra dhe njeriu janë të lidhur 

përjetësisht bashkë. Gjendja 
e mjedisit ku jetojmë, tregon 
çfarë jemi. Kush ka guxim të 
ndryshojë këtë vend, ta filloj 
nga vetja. Natyrën o e Mbrojmë, 
o e Shkatërrojmë! 
RESPEKTO VETEN, MBAJ 
PASTËR!
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Nga:Bujana Xhindoli,Milieukontakt

K ëtë vit Policia e Shtetit 
të Tiranës, sipas me-
diave të shkruara, ka 
rritur kontrollin e saj për 

tregtuesit e fishekzjarreve, kryesisht 
në tregun Çam. Pas aksidenteve të 
ndryshme shkaktuar nga fishekz-
jarret, instancat përkatëse që janë 
përgjegjëse për kontrollin e tyre 
duhet të liçensojnë kompani apo 
persona të përshtatshëm, jo vetëm 
për tregtimin, por edhe përdorimin 
e tyre, duke shmangur përdorimet 
nga qytetarët dhe grupmoshat e 
ndryshme. 
 
Shteti tjetër shqiptar, Kosova para 
disa vitesh ka aplikuar sanksione 
deri në vendosje gjobe për për-
dorim të fishekzjarreve përgjatë fes-
tave të fundvitit. Të njëjtën gjë ka 
aplikuar edhe Maqedonia, ku gjoba 
e vendosur në rastin e përdorimit 
të fishekzjarreve ka qenë nga 200-
800 Euro. Në Tiranë kontrollet mbi 
tregtimin e fishekzjarreve kanë 
ndihmuar në kontrollin ndaj treg-
tarëve, por kurrsesi në kontrollin e 
përdorimit të tyre. Si edhe çdo vit 
tjetër kryeqyteti këtë vit u përskuq 
nga plasja e zjarrit shumëngjyrësh. 
Përveç ndotjes së ajrit që krijohet 
përgjatë festave nga përdorimi i 
fishekzjarreve, rëndohen gjithashtu 
edhe xhepat e blerësve, ku mesatar-
isht çdo familje për festat e fundvi-
tit mund të shpenzojë rreth 15-30 

Fishekzjarret, argëtim dhe ndotje mjedisi 

Euro. Sipas një raporti të ISHP-së, 
përgatitur për vitin 2013 referu-
ar matjeve të bëra nga ky institut, 
rezultoi se ndotja e ajrit nga fishek-
zarrjet shënoi rritje 2 deri në 3 herë 
më të lartë se norma. Ndotja akus-

tike u rrit në nivele shqetësuese, 
duke arritur deri në 90 decibel, nga 
55 që është dhe kufiri maksimal 
sipas BE-së. 
 
Në festa të ndryshme kombëtare 
askush s’ka mundur t’i shpëto-
jë kënaqësisë dhe atmosferës që 
krijojnë plasja e fishekzjarreve. 
Sipas Agjencisë Amerikane të 
Mjedisit (EPA-s) niveli i grimcave 
dhe ndotësve të vegjël, si pluhu-
ri, papastërtia dhe bloza e pran-
ishme në ajër, u rriten mesatarisht 
në masën 42% në të gjithë SHBA 
përgjatë festës kombëtare të saj në 
4 korrik, duke përkeqësuar kështu 
cilësinë e ajrit përgjatë orëve 9 dhe 
10 pasdite. Hulumtuesit dolën në 
një përfundim të tillë, pasi panë të 
dhënat nga 315 pika të ndryshme 
në të gjithë vendin.  

The Guardian raporton për vitin 
2016 se Delhi përgjatë nëntorit 
ishte mbuluar me mjegull toksike, 
pasi qindra e mijëra njerëz ndezën 
fishekzjarre për të festuar. Nivelet 
e ndotjes ishin deri në 42 herë mbi 
norma, duke kaluar kështu ndotjen 
e shkaktuar nga trafiku i rënduar i 
makinave. 
Në shumë qytete, ditën e plasjes 
së fishkezjarreve në Britani, natën 
e zjarrit dhe ditën tjetër janë ditët 
e pikut për pranimet në spital për 
astmë dhe probleme të tjera të 
frymëmarrjes. Fishekzjarret ndotin 
ajrin me metale toksike të rënda si 
plumbi, mërkuri, alumini, kadiumi, 
bariumi radioaktiv etj. Disa prej 
tyre përdoren për t’u dhënë fishek-
zjarreve ngjyrat e tyre. Tymi nga 
fishekzjarret përbëhet nga pluhurat 
e butë toksike që mund të hyjnë 
në mushkëri. Prodhuesit e fishek-
zjarreve duhet të mendojnë për të 
prodhuar fishekzjarre që janë më 
pak të dëmshme për shëndetin dhe 
mjedisin 
Fishekzjarrët përbëhen nga një 
përzierje piroteknike ku: 75% ni-
trat kaliumi, 15% karbon dhe 10% 
squfur. Për të pasur ngjyra shtohen 
lidhje bakri, bariumi apo stronci-
umi, që shkaktojnë efektet blu, të 
kuqe apo të gjelbër. Fishekzjarrët e 
parë mendohet se janë prodhuar në 
kohën e dinastisë kineze të Zongve 
(960-1270). Si shpikës i tyre kon-
siderohet murgu Li Toam.

Ndotja e ajrit 
nga fishekzarr-
jet shënoi rritje 2 
deri në 3 herë më 
të lartë se norma, 
gjithashtu edhe 
ndotja akustike 
u rrit në nivele 
shqetësuese

Peshkimi i Paligjshëm: pasojat sociale, mjedisore dhe të biodiversitetit
Përgatiti:Magdalena Cara

L lojet kryesore të pesh-
kimit të paligjshëm në 
Shqipëri: 
 

1. Peshkimi me dinamit renditet 
në vendin e parë sepse ka efekte 
direkte te njeriu, shkak bëhet 
pakujdesia me të cilin përdoret 
materiali plasës ku rrezikon edhe 
jetën e personit që e përdor. Së 
dyti përveç peshqve që vret dhe 
nuk bën respektimin e masës 
së tij, dëmton edhe ekosistemin 
duke shkatërruar biodiversitetin. 

2. Peshkimi me elektricitet paraqet të njëjtat rreziqe si ai me di-
namit, personat që e ushtrojnë rrezikojnë edhe jetën e tyre në rast 
pakujdesie. Peshkimi me elektricitet ka dëme shumë të mëdha në 
qoftë se bëhet në periudhën e riprodhimit sepse mund të dëmtojë 
vezët duke sjellë ulje të konsiderueshme të popullatës. 

3. Peshkimi me rrjeta deri në 100 metra larg bregut nuk lejohet me 
ligj. Në vendin tonë kjo lloj gjuetie është shumë e zakonshme. Kjo 
dëmton popullatat me peshq të vegjël që ndodhen afër bregut. 

4. Peshkimi “spearfishing” 
natën është i ndaluar dhe nuk 
quhet më sport për arsye se pe-
shku është i palëvizshëm. gjatë 
natës dhe nuk i jep mundësi as të 
fshihet.
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Inceneratori i Tiranës. Çfarë do të bëjë?
Nga:Bujana Xhindoli,Milieukontakt

N ga studimi i fizibilitetit 
për ndërtimin e in-
ceneratorit në Tiranë, 
gjejmë se kompania 

e cila do të ndërtojë impiantin e 
përpunimit të mbetjeve e ka kon-
ceptuar ndërtimin në katër linja 
(ndërtimi i secilës linjë do të bëhet 
në periudha kohore të ndryshme) 
dhe kapaciteti përpunues do të 
jetë 230 ton/ditë. Vetëm në vitin e 
gjashtë, të katër linjat do të punojnë 
me një kapacitet të plotë (920 ton/
ditë). Në studim thuhet se ndër-
timi i impiantit të riciklimit, difer-
encimit dhe përpunimit është mjaft 
i rëndësishëm sepse ai kryen një 
përzgjedhje të mbeturinave në hyr-
je, por ndërkohë objektivi kryesor i 
impiantit është të gjenerojë një fuqi 
kalorifike optimale. Impianti do të 
djegë 550-800 ton/ditë. Investimi 
kap vlerën 128.000.000 Euro dhe 

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

do të ndërtohet me anë të kapitalit 
privat, ku çdo bashki që do të jetë 
pjesë e projektit ku do duhet të pa-
guajë 29.5 euro për ton/mbetje. 
Pyetja që shtrohet në këtë rast 
është: nëse ndahen mbeturinat e 
riciklueshme, mos vallë impiantit të 
riciklimit do t’i bjerë fuqia kalo-

rifike?! 
Fatura e mbetjeve që Bashkia e 
Tiranës do të dërgojë në impiantin 
e përpunimit, do të mbulohet nga 
taksa e pastrimit dhe vlera finan-
ciare që deri tashmë ka mbuluar 
menaxhimin e landfill-it të Sharrës.  

Tarifa e pastrimit mblidhet thua-
jse e gjitha nga Bashkia e Tiranës, 
por si do veprohet me bashkitë 
e tjera, të cilat kanë pranuar se 
nuk arrijnë dot ta mbledhin këtë 
tarifë?! Në vitet në vijim qeveria 
vendore duhet të mendojë që të 
përfshijë edhe inceneratorët në 
buxhetin e saj, pasi vlera 29.5 euro 
është e detyrueshme të paguhet për 
çdo ton mbetje të dërguar për për-
punim. Sipas llogaritjeve të thjeshta 
matematikore impianti nga djegia 
e mbetjeve do të nxjerrë në muaj 
309,750 euro të ardhura përfitimi, 
në vit 3.717,000 euro dhe për 30 
vjet 111,510,000 euro. Mbetjet në 
vetvete janë “pronë” e bashkisë që 
i menaxhon e në këtë rast bashkitë 
respektive që do të furnizojnë impi-
antin me mbetje zgjidhin thjesht 
problemet që landfill-et mos të 
plasin nga mbetjet dhe jo mirë me-
naxhimin e tyre.

Çatitë e gjelbra ja vlejnë
Përshtati: Klara Leka, Ekolëvizja

Ç atia e gjelbër ka shumë 
përfitime në nivel ekono-
mik, ekologjik dhe 
shoqëror. Çatia e gjel-

bër siguron thithjen e ujit të shiut, 
pastron ajrin, ul temperaturën e 
ambientit, rregullon temperatu-
rat e brendshme, kursen energji 
dhe inkurajon biodiversitetin në 
qytet. Çatitë e gjelbra janë pjesë e 
një ndërtimi të qëndrueshëm ndaj 
klimës. Për më tepër, njerëzit janë 
më të lumtur në një ambient të gjel-
bër sesa në mjedisin gri. Më poshtë 
shpjegojmë përfitimet një nga një: 
1. Pastron ajrin 
Bimët në filtrin e çatisë së gjelbër 
thithin grimca nga ajri dhe konver-
tojnë CO2 në oksigjen. Me një çati 
të gjelbër ju kontribuoni në pas-
trimin e ajrit. 
2. Redukton temperaturën e am-
bientit 
Bimët thithin dritën e diellit, 
50% absorbohet dhe 30% reflek-
tohet; kjo ndihmon në krijimin e 
një klimë më të freskët dhe më të 
këndshme. Për klimën e brendshme 

kjo do të thotë se ajri i kondicionu-
ar nuk duhet të punojë kaq shumë, 
që do të thotë kursim energjie. Kjo 
gjithashtu ka efekt pozitiv në uljen 
e temperaturës në qytet, me 3 ° C. 
3. Rrit efikasitetin e panelit diellor 
Një çati e gjelbër redukton tem-
peraturën e saj. Falë kësaj çatie të 
freskët, efikasiteti i paneleve di-
ellore është më i lartë dhe kështu 
ju zvogëloni shpenzimet totale të 
energjisë. 
4. Redukton zhurmën e ambientit 
jashtë dhe brenda 
Një çati e gjelbër vepron si pengesë 
e zhurmave në ndërtesën tuaj. 
Absorbon zhurmën dhe siguron 

një ambient më të qetë, brenda dhe 
jashtë ndërtesës suaj. 
5. Zgjat jetëgjatësinë e çatisë 
Një çati e gjelbër mbron materi-
alin e mbulimit nga ndikimet e 
jashtme të tilla si dielli, shiu, era 
dhe temperaturat dhe dyfishon ose 
trefishon jetën e çatisë tuaj deri në 
60 vjet ose edhe më gjatë. Ju do të 
kompensoni investimin e çatisë tuaj 
të gjelbër brenda 8 deri në 21 vjet. 
6. Shton vlerën e ndërtesës 
Pamja e natyrshme dhe e qën-
drueshme, e kombinuar me uljen e 
kostove të energjisë dhe zgjatjen e 
jetës së çatisë tuaj, do të thotë një 
rritje në vlerën e pronës suaj. 

7. Rrit biodiversitetin 
Bimët, barërat ose bimët pritëse 
që përfshihen në një çati të gjelbër 
promovojnë habitatin e shpendëve, 
fluturave dhe insekteve, veçanërisht 
në mjedisin e qytetit, i cili është 
kryesisht beton dhe asfalt. 
8. Krijon shtresa rezistente ndaj 
zjarrit 
Bimët natyrisht përmbajnë shumë 
lagështi. Me një çati të gjelbër ju 
krijoni një shtresë natyrore ndaj 
zjarrit në shtëpinë tuaj ose në 
ndërtesën e zyrave. 
9. Rrit ndjenjën e mirëqenies 
Të jetosh dhe të punosh në një mje-
dis të gjelbër ka një efekt pozitiv në 
mirëqenien e njerëzve. Gjelbërimi 
ofron relaksim dhe zvogëlon stres-
in. 
10. Kursen kohë dhe para 
Në kontrast me mbjelljen e një çati 
të gjelbër me bimë individuale, 
duke hedhur një çati të gjelbër duke 
përdorur batanije vegjetacioni është 
e shpejtë dhe e lehtë për t’u real-
izuar. Mirëmbajtja e mëvonshme 
është minimale. Kjo do të thotë që 
ju kurseni kohë dhe para!


