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MJEDISI SOT
është një botim periodik i Qendrës Rajonale të 
Mjedisit (REC) Zyra në Shqipëri. Në këtë botim 
periodik do të gjeni informacion për probleme 
mjedisore, lajme të përzgjedhura, opinione e 
komente për çështje të mjedisit nga vendi dhe 
rajoni, informacione për aktivitete për mjedisin 
nga vendi dhe bota etj. Versionin elektronik 
të kësaj reviste mund ta gjeni në faqet: http://
albania.rec.org dhe www.mjedisisot.info

Për të marrë “Mjedisi Sot”, e përditshme 
elektronike, me postë elektronike apo revistën 
“MJEDISI SOT” (botim periodik), dërgoni emrin 
dhe adresën tuaj pranë REC Shqipëri, në:
info.albania@rec.org • www.mjedisisot.info, ose 
telefononi në Tel: 04 223 29 28.

është një organizatë ndërkombëtare jopar-
tizane, joavokate, jofitimprurëse me mision 
mbështetjen për zgjidhjen e problemeve mje-
disore në Europën Qendrore e Lindore (EQL). 
Qendra e përmbush misionin e saj duke nxitur 
bashkëpunimin ndërmjet organizatave joqeveri-
tare, qeverive, bizneseve dhe aktorëve të tjerë 
mjedisorë, si dhe duke mbështetur shkëmbimin 
e lirë të informacionit dhe pjesëmarrjen e publi-
kut në vendimmarrjen mjedisore. 
REC është krijuar në 1990 nga Shtetet e 
Bashkuara, Komisioni Europian dhe Hungaria. 
Sot REC bazohet ligjërisht në Kartën e REC, 
nënshkruar nga 29 vende dhe Komisioni Euro-
pian dhe në një marrëveshje ndërkombëtare me 
qeverinë hungareze. REC ka zyrën qendrore në 
Szentendre, Hungari dhe zyrat e vendeve në 
secilin prej 17 vendeve përfituese, të cilat janë:  
Shqipëria, Bosnja-Hercegovina, Bullgaria, Kroa-
cia, Republika Çeke, Estonia, Hungaria, Letonia, 
Lituania, RIJ e Maqedonisë, Polonia, Rumania, 
Serbia, Mali i Zi, Sllovakia, Sllovenia dhe Turqia. 
Donatorët më të fundit janë Komisioni Evropian 
dhe qeveritë e Shqipërisë, Austrisë, Belgjikës, 
Bosnje-Hercegovinës, Kanadasë, Kroacisë, Re-
publikës Çeke, Danimarkës, Estonisë, Finlandës, 
Gjermanisë, Hungarisë, Italisë, Japonisë, Leton-
isë, Lituanisë, RIJ të Maqedonisë, Hollandës, 
Norvegjisë, Polonisë, Serbi-Malit të Zi, Sllo-
venisë, Suedisë, Zvicrës, Mbretërisë së Bashkuar 
dhe Shteteve të Bashkuara, si dhe organizata të 
tjera ndërqeveritare dhe institucione private. 
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al Afër detit, afër mbretit
Rezart Kapedani, Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri

Kjo shprehje e qëmoçme ka pasur kuptimin e 
saj, për privilegjin e njerëzve që jetojnë, punojnë 
dhe komunikojnë me detin. Për ne, që kemi jetuar 
gjithmonë afër tij, ai është bërë pjesë e jona, paçka se 
nuk e kuptojmë gjithmonë  përse.

Fatmirësisht, këto 25 vitet e fundit qeveritë shqiptare, 
falë zhvillimeve të jashtëzakonshme që kanë bërë në 
shkencat e komunikimit, kanë filluar të komunikojnë 
dhe me detin e t’i plotësojnë të gjitha dëshirat e tij. 

U ankua deti se ishte pak i vetmuar, e ne me vrap i 
ndërtuam një seri vilash, pallatesh, diskosh e rrugësh që 
të kishte me çfarë të merrej e të mos i lodhej syri duke 
parë gjelbërimin përtej.

U ankuan valët se vriteshin kur përplaseshin në 
breg, e ne të prekur në sedër, i ndërtuam gjithëfarë 

valëpritësish, dallgëthyesish, pistash e molesh që valët 
të ishin të sigurta dhe të hipnin sipër rërës bezdisëse.

Folën dhe peshqit se kishin kohë që hanin vetëm 
ushqim bio, e u solidarizuan edhe njerëzit e largdetit 
ku në çdo përrua, rrëke apo lumë bëhej garë solidariteti 
për të ushqyer peshqit e shkretë me plastikë, gomë e 
çfarëdo materiali që mund t’iu siguronte një dietë të 
plotë kimike.

Deti do të kërkojë përsëri dhe të gjithë do ta 
përkthejnë përsëri në çfarë i duhet! Në fakt, unë them 
që në fund të fundit, le t'i lemë ca kohë pa ia plotësuar 
dëshirat Adriatikut e Jonit tekanjoz! 

Në fund të fundit, jemi dhe republikë parlamentare 
dhe nuk do t’i rrimë ngjitur, siç i rrinte mbreti!
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Aktualitet

Në dokumentin zyrtar të Qeverisë për mandatin 
2017-2021, mjedisi paraqitet jo vetëm si pasuri 
e shumëllojshme ekosistemesh, por edhe një 
burim ekonomie, që duhet përdorur me kujdes e 
strategjikisht, për të cilin Qeveria shprehet të jetë 
e vetëdijshme për detyrimin institucional, social 
dhe moral për të mirëmenaxhuar dhe mbrojtur 
këtë pasuri kombëtare në interes të qytetarëve 
dhe të brezave që vijnë. Parandalimi dhe kufizimi 
i erozionit është i lidhur direkt me përmirësimin e 
kushteve të mjedisit dhe në plan afatgjatë ndikon 
drejtpërdrejtë cilësinë e jetesës.

Për këtë qëllim, është parashikuar pyllëzim me 
ritme të shpejta dhe ngritje e veprave të natyrave 
të ndryshme hidroteknike, me qëllim disiplinimin e 
rrjedhës së ujërave në shtretërit e lumenjve.

Mjedisi 
në Programin 
Qeverisës 2017-2021

Studimi: 75% e peshqve në ujërat e 
ëmbël në Shqipëri kërcënohen nga 
ndërtimi i HEC-eve

Rreth 75% e peshqve në 
ujërat e ëmbël të Shqipërisë janë 
të kërcënuar nga ndërtimi i HEC-
ve të vegjël përgjatë lumenjve me 
rrjedhje të lirë. Në një analizë për 
ndikimin mjedisor të HEC-eve në 
lumenjtë e Ballkanit, kompania 
MMacDonald referon se, fauna e 
Ballkanit është shumë e larmishme. 
Në krahasim me Evropën 
Qendrore dhe atë Perëndimore, 
vendet e Ballkanit kanë shtrirje më 
të pacënuar të lumenjve me lloje 
shumë të ndryshëm peshqish. Sipas 
vlerësimit të IUCN-së, peshqit e 
ujërave të ëmbël janë grupi më i 
kërcënuar në Evropë.

Për shkak të një numri të lartë 
HEC-esh që janë planifikuar të 
ndërtohen në lumenjtë e Ballkanit 
(shumica e të cilave në Shqipëri), 
kjo përbën një pikë të nxehtë 
rreziku për biodiversitetin. Studimi 
thotë se 75% e peshqve në ujërat 
e ëmbël janë të kërcënuar prej 
ndërtimit të HEC-eve.

Më tej, studimi referon se fauna 
e ujërave të ëmbël të Ballkanit, 
sidomos në Shqipëri, ka vlerësime 
të dobëta. Ekspertët ndërkombëtarë 
thonë se duhen kërkime dhe 
sondazhe gjithëpërfshirëse për 
peshqit e ujërave të ëmbël dhe 
reflektim të situatës përpara 

planifikimit të HEC-eve të reja.

Studimi ka për referenca, të 
dhëna globale për faunën shqiptare, 
pasi të dhënat vendore mungojnë.

Në të gjithë lumenjtë e Ballkanit 
janë planifikuar të ndërtohen 
445 HEC-e, nga të cilat 57 janë 
mbi 10 mega, dhe 152 HEC-e 
ose 34% e tyre planifikohen të 
ndërtohen në lumenjtë e tjerë të 
Shqipërisë. Studimi thotë se disa 
nga këto HEC-e janë planifikuar 
të ndërtohen në zona të mbrojtura. 
Katër HEC-e po ndërtohen në 
lumin e Valbonës dhe janë vlerësuar 
me ndikimin negativ në mjedis.

Përmirësimi i cilësisë së ajrit përbën një tjetër 
prioritet mjedisor të Qeverisë. Gjatë këtij mandati, 
do të instalohen pajisje monitorimi të ndotësve të 
ajrit në 12 qytetet kryesore në vend.

Qeveria do të hartojë Planin Kombëtar për 
Menaxhimin e Integruar të Zonave të Mbrojtura 
(ZM), Parqeve Kombëtarë (PK), Rezervateve 
Natyrore Strikt (RNS), për të mbrojtur ekosistemet 
e tyre, por edhe për t’i integruar ato në një plan 
afatgjatë me projektet infrastrukturore dhe 
turistike.

Trajtimi i mbetjeve si lëndë të para, do të 
bëhet në përputhje me konceptin e sistemeve të 
ekonomive qarkulluese, në shërbim të përdorimit 
me kriter dhe ruajtjes së burimeve të lëndëve të 
para.

Programi zyrtar qeverisës 2017-2021

Monitor
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Aktualitet

Një aleancë e natyrshme
REC bashkëpunon me UNDP për 
zonat e mbrojtura në Shqipëri

Shqipëria ka krijuar një sistem 
përfaqësues të zonave të mbrojtura 
(ZM), që mbulon pothuajse 16% 
të territorit shqiptar. Sistemi i 
ZM-ve përbëhet kryesisht nga 15 
parqe kombëtarë, disa rezerva 
natyrore të menaxhuara dhe 
peizazhe të mbrojtura, që strehojnë 
vlerat më të mëdha natyrore dhe 
të biodiversitetit të vendit. Një 
plotësues i kohëve të fundit për këtë 
rrjet të madh është grupi i zonave 
të mbrojtura rajonale (ZMR), të 
cilat menaxhohen nga autoritetet 
vendore.

Gjatë 20 viteve të fundit, zonat 
e mbrojtura në Shqipëri nuk janë 
integruar në politikat kombëtare 
dhe vendore të zhvillimit në mënyrë 
që mund t’i bëjnë ato të kontribuojnë 
në zhvillimin ekonomik dhe rajonal. 
Agjencia Kombëtare e Zonave të 
Mbrojtura (AKZM), po punon në 
mënyrë aktive për të përmirësuar 

menaxhimin e zonave të mbrojtura 
sipas kërkesave, standardeve 
ndërkombëtare dhe përvojës së 
vendeve të tjera evropiane, të 
cilat do të kontribuojnë si në 
përmirësimin e ruajtjes së natyrës 
dhe në përdorimin e qëndrueshëm 
të burimeve natyrore. Për më tepër, 
Kuvendi i  Shqipërisë miratoi një 
ligj të ri për zonat e mbrojtura, 
vetëm disa muaj më parë.

Lidhur me rritjen e 
qëndrueshmërisë financiare të 
sistemit shqiptar të zonave të 
mbrojtura, është duke u zhvilluar 
tashmë një projekt i ri. Në mënyrë 
të veçantë, projekti është hartuar 
për të ndihmuar qeverinë shqiptare 
në zvogëlimin e boshllëqeve 
ekzistuese të financimit për ZM-të; 
për përmirësimin e menaxhimit të 
zonave të mbrojtura individuale; 
për zbatimin e efikasitetit të 
kostos për ZM individuale; dhe 

Zonat e synuara pilote do të jenë tre parqe kombëtare:

• Parku Kombëtar i Dajtit - vlerësimi i fizibilitetit të flukseve 
financiare nga ndërmarrjet tregtare;

• Parku Kombëtar Divjakë-Karavasta - vlerësimi i 
qëndrueshmërisë së aktiviteteve të tilla si peshkimi, bujqësia 
dhe pylltaria; dhe

• Kompleksi Llogara-Karaburun - vlerësimi i mekanizmave për 
mbledhjen e të ardhurave nga fluksi i vizitorëve rekreativë 
gjatë verës.

për zhvillimin e kapaciteteve të 
menaxhimit financiar të stafit të 
institucioneve përgjegjëse.

Projekti katërvjeçar do të 
zbatohet nga UNDP Shqipëri, REC 
Shqipëri dhe partnerë të tjerë, deri 
në vitin 2020. Projekti ka dy shtylla 
kryesore: (i) të rrisë kapacitetet e 
menaxhimit financiar të agjencisë 
përgjegjëse për administrimin e 
sistemit të zonave të mbrojtura; 
dhe (ii) të demonstrojë efikasitetin e 
strategjive të ndryshme të financimit 
brenda një nëngrupi të zonave të 
mbrojtura individuale.

Më 7 qershor 2017, në Tiranë, 
Shqipëri, Drejtori Ekzekutiv i REC, 
Mihail Dimovski dhe përfaqësuesi i 
PNUD Shqipëri, Brian J. Williams 
nënshkruan një marrëveshje 
partneriteti, për zbatimin e këtij 
projekti.

“Ky partneritet është një bazë 
e mirë për të ofruar mbështetje të 
plotë për Shqipërinë në forcimin e 
menaxhimit dhe qëndrueshmërisë 
financiare të zonave të mbrojtura”, 
tha Dimovski. "REC ka një përvojë 
solide në këtë fushë, në disa vende 
të tjera të rajonit, të cilat mund të 
kanalizohen në mënyrë efikase për 
Shqipërinë".

Mihallaq Qirjo, Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri
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Aktivitete REC

Të largojmë plastikën nga deti!
Simo Ribaj, Organizata SEEP

Deti dhe oqeanet që 
bashkojnë të gjithë 
kontinentet dhe shtetet po 

popullohen çdo ditë e më tepër nga 
plastika, që qarkullon me rrymat 
e oqeanit, duke shëtitur të gjithë 
botën e të gjithë brigjet. Edhe ato që 
quheshin dikur të virgjër, tani janë 
të tejndotur nga plastika.

Sipërfaqe të tëra të plastikës 
mbulojnë edhe plazhet tona, me 
pamje të frikshme, sikur të ishte një 
varrezë gjigante me bidona plastikë 
gjysmë të ngulur në rërë, siç duket 
edhe plazhi pranë grykëderdhjes së 
Vjosës.

Shqetësimi i madh për plastikën 
sot dhe përkeqësimi në vazhdimësi i 
situatës, është ajo që na bashkon të 
gjithëve, në veprime të përbashkëta.

Nxitur nga nisma Mesdhetare 
BEYOND PLASTIC MED kundër 
plastikës, Organizata SEEP, së 
bashku me  shoqërinë civile të 
Vlorës, në bashkëpunim me 
Bashkinë e qytetit organizoi më 
17 qershor 2017 aktivitetin “Të 
largojmë plastikën nga deti!”.

Përmes kësaj nisme, u lobua 
me vendimmarrësit duke kërkuar 
prej tyre të merren vendime që 
taksojnë qeskat e marketeve, me 
qëllim uljen e përdorimit të këtyre 
të fundit dhe paralelisht kjo ndikon 
edhe në edukimin e qytetarëve me 
zëvendësimin e plastikës me mjete 
alternative.

Gjatë aktivitetit u përdorën edhe 
materiale vizuale, dhe qytetarëve iu 
bënë me dije statistikat e matjes 
së prurjeve të plastikës nga lumi i 
Vjosës, si një nga burimet kryesore 
të ndotjes së detit.

U ndërmorën në terren, nëpër 
plazhe, aksione pastrimi, si një 
mënyrë shumë e rëndësishme e 
edukimit nëpërmjet pjesëmarrjes 
aktive e të drejtëpërdrejtë, për 
të rritur ndërgjegjësimin kundër 
përdorimit të plastikës. 

Aktiviteti i pastrimit nga 
plastika do të vijojë të realizohet 
i përqëndruar dy herë në vit, në 
pranverë dhe në vjeshtë, së bashku 
me shumë aktorë dhe partnerë të 
tjerë që do të na bashkohen.

Për nga vetë urgjenca e gjendjes 
së krijuar nga plastika, SEEP 
kërkon që kjo nismë të vlerësohet 
me përparësi dhe të përkrahet nga 
të gjithë aktorët që përfshihen në 
çështjet e mjedisit në vendin tonë - 
pushteti qendror, pushteti vendor, 
organizatat, bizneset, individë etj. 

• mbi 300 persona 
morën pjesë në 
aksion

• më shumë se 50 
thasë me mbetje u 
hoqën gjatë këtij 
aksioni
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Aktivitete REC

Dëmtimi i 
ishujve, AJMMI 
“kuron” krimet 
mjedisore
Shkëlqim Hajno, Agjencia AJMMI (Agjencia Joniane e Mjedisit, 
Medias, Informacionit)

Në hapësirën detare joniane Sarandë-Ksamil, 
e më gjerë, gjatë pothuaj dy dekadave të fundit 
kanë ndodhur disa krime mjedisore. Nën ujë, me 
gjuetinë pirateske të koraleve dhe daterit (krimi i 
fundit vijon sot e gjithë ditën), ndërsa mbi ujë në 
ishujt jonianë gërmimi i një ishulli për përfitime 
plazhesh private dhe djegia e një sipërfaqje 
ishullore. Të “kurojë” dy krimet e ndodhura në 
dy ishujt, për Agjencinë AJMMI ishte sa sfidë 
,po aq dhe aventurë, por mbështetja e projektit 
“Sensibilizimi mjedisor dhe rehabilitimi i gjelbër 
i ishujve të dëmtuar të Ksamilit” u mundësua 
në kuadër të programit ACHIEVE, i zbatuar 
nga Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri 
me mbështetjen financiare të Delegacionit të 
Bashkimit Evropian në Shqipëri. Kjo ishte një 
mundësi për ndërgjegjësim të disa aktorëve 
vendorë dhe hapave të tjera për veprim. Pas 
identifikimit në vend të gjendjes, nisi puna 
rehabilituese. U mbollën 300 fidanët e parë me 
makie autoktone mesdhetare në ishullin e djegur 
në vitin 2015, ku u shndërrua në hi një mushkëri 
e gjelbër prej 700 m2. Fidanët u zgjodhën me 
kujdes në zonat përreth ishujve, të llojit dafinë, 
përrall, sqinde, shqopa, rrushkull, gjeshtër e 
ullastra, bimësi e njëjtë me ato që u dëmtuan nga 
pakujdesia. 

Sipas specialistit, ing. Kristo Kauri, rehabilitimi 
nga vetë natyra, do të kërkonte një kohë mjaft 
të gjatë, 60 - 100 vjet. Skarpatet e erroduar dhe 
të dëmtuar nga tritoli, pa këtë ndërhyrje janë të 
destinuar të vazhdojnë të shkatërrohen më tej, 
madje, me ritme edhe më të shpejta. Çdo vit, 
bien në det nga errodimet mbi 600 m3 dhera 
dhe bimësia e makjes mesdhetare është dëmtuar 
seriozisht. 

Projekti përfshiu edhe popullimin e tre 
ishujve me çifte lepujsh, për t’i bërë këto pasuri 
gjeonatyrore sa më tërheqëse për vizitorët. 

Por “beteja” për mbrojtjen e ishujve vazhdon. 
Megjithëse, prej vitit 2002 ishujt e Ksamilit, me një 
sipërfaqe 7.1 ha figurojnë në listën e Monumenteve 
të Natyrës (me VKM) dhe kanë statusin e Zonës së 
Mbrojtur, sërish furia e antiligjit vijon. Krahas shoqërisë 
civile mjedisore, ende zëri i strukturave shtetërore është i 
dobët. Ndoshta, është momenti që edhe organi i akuzës të 
nisë procedime penale.
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"Bukuria 
që iu vret sytë"

HEC-i mbi Shalë 100 milionë USD
Ministria e Energjisë dhe Industrisë bëri me dije se ka shpallur fituesit e koncesionit për hidrocentralin mbi lumin 
Shalë. Referuar vlerës së investimit, por dhe fuqisë së instaluar, duket se kemi të bëjmë me një nga hidrocentralet 
më të mëdhenj në vend. Kompania fituese është një bashkim i përkohshëm i shoqërive “Çinar-San Hafriyat 
Nakliyat Insaat Turizm Sanayi Ve Ticaret LTD.STI”, “Shala Energy PLC” dhe “Falak Properties LLC”.

Syri Blu i Thethit - Kapre/Theth
Fo

to
: S

ok
ol

 C
ek

re
zi



Mjedisi SOT 154 | 2017 | 9

Tema e NumriT

Mbetjet detare - çdo material i 
ngurtë, i qëndrueshëm, i prodhuar 
ose material i ngurtë i përpunuar 
i flakur ose i braktisur në mjedisin 
detar dhe bregdetar - globalisht 
pranohen si një sfidë e madhe 
shoqërore e kohëve tona, për shkak 
të ndërlidhjeve të tyre të rëndësishme 
mjedisore, ekonomike, sociale, 
politike dhe kulturore.

Ka dëshmi se oqeanet kanë 
vuajtur në duart e njerëzimit për 
mijëra vjet, që nga kohët romake. 
Por, studimet e kohëve të fundit 
tregojnë se lidhur me mbetjet detare, 
degradimi veçanërisht i zonave 
bregdetare është përshpejtuar 
në mënyrë dramatike së fundmi. 
Informacioni lidhur me mbetjet 
detare në Detin Adriatik dhe Jon, 
dhe për më tepër në Mesdhe, mbetet 
i kufizuar, i paqëndrueshëm dhe i 
copëzuar, megjithëse është pranuar 
gjerësisht se Mesdheu është një 
nga detet më të prekur nga mbetjet 
detare, në të gjithë botën. Masat 
efektive për të trajtuar mbetjet 
detare në rajon hasin pengesa 
serioze, nga mungesa e të dhënave 
shkencore të besueshme.

Projekti 3-vjeçar DeFishGear, 
i financuar nga IPA-Adriatik, 
ndërmorri sfidën për të adresuar 
nevojën për të dhëna shkencore 
të sakta, koherente dhe të 
krahasueshme mbi mbetjet detare 
në makro-rajonin Adriatiko-
Jonian, duke pilotuar aksione të 
koordinuara dhe të harmonizuara 
në bashkëveprimin shkencë-
politikë-shoqëri, për detet Adriatik 
dhe Jon pa mbetje.

Nga gjetjet kryesore të këtij 
studimi për makro-rajonin Adriatik 
dhe Jon, dendësia mesatare e 
mbetjeve të plazhit prej 0.67 
artikujsh/m2 (mesatarja 658 
artikuj/100m2, varianca / amplituda 
219-2914 artikuj/100m2), vlerë-
sohet relativisht e lartë dhe është 
e krahasueshme me vlerat e 
raportuara nga shumë pak studime 
të tjera të kryera në rajon dhe në 
raportin e përditësuar të UNEP/

Vlerësimi i mbetjeve detare në detet 
Adriatik dhe Jon, viti 2017

Një mesazh në shishe (plastike)

MAP "Vlerësimi i mbetjeve detare 
në Mesdhe" (UNEP/MAP, 2015). 

Rezultatet e grumbulluara në 
nivel kombëtar, lidhur me dendësinë 
e mbetjeve të plazhit, tregojnë se 
plazhet më të prekur janë në Kroaci 
(2.91 artikuj/m2); pasuar nga 
plazhet në Slloveni (0.50 artikuj/
m2); në Malin e Zi (0.37 artikuj/
m2), në Itali (0.28 artikuj/m2), në 
Greqi (0.24 artikuj/m2), në Shqipëri 
(0.22 artikuj/m2) dhe në Bosnje dhe 
Hercegovinë (0.17 artikuj/m2). 

Gjatë vlerësimit të pastërtisë së 
plazheve të anketuar, duke ndjekur 
qasjen e Indeksit për Brigje të 
Pastra “Clean Coast Index”, 16% 
e plazheve u klasifikuan si ‘Plazh 
shumë i ndotur’ dhe ‘I ndotur’; 32% 
janë klasifikuar si ‘Cilësi mesatare’, 
39% janë klasifikuar si ‘Të pastër’; 
ndërsa 13% janë klasifikuar si 
‘Shumë të pastër’. 

Mesatarja më e lartë e dendësisë 
së mbetjeve u regjistrua në Zaglav 
(Ishulli Vis) të Kroacisë (10.6 ± 

3.85 artikuj/m2), në Ipsos në Greqi 
(0.91 artikuj/m2) dhe në Strunjan, 
Slloveni (0.83 ± 0.28 artikuj/
m2), ndërkohë që mesatarja më e 
ulët e dendësisë së mbetjeve u gjet 
në Issos (0.08 artikuj/m2), Mega 
Ammos (0.08 ± 0.09 artikuj/m2), 
Chalikounas (0.09 artikuj/m2) dhe 
Kalamas (0.09 ± 0.05 artikuj/m2), 
të gjithë ishuj grekë.

Kur është fjala për përbërjen 
materiale të mbetjeve të gjetura në 
të gjithë pjesët detare të Adriatikut 
dhe Jonit, shumica e sendeve janë 
materiale polimeri artificial, që 
zenë 91.1% të të gjithë mbetjeve 
të plazhit; 91.4% e të gjithë 
mbetjeve lundruese; 89.4% e të 
gjithë mbetjeve të detit (kampionim 
me trata koçe); 36.4% e të gjithë 
mbetjeve detare (studim vizual 
me zhytje); 98% e biotës; duke 
reflektuar në mënyrë të qartë 
tendencën globale të plastikës në 
përbërjen e mbetjeve detare.

Përcaktimi i burimeve për 
mbetjet e grumbulluara ishte një 

”
"Bukuria 

që iu vret sytë"
Syri Blu i Thethit - Kapre/Theth

Shkëputur nga studimi i projektit DeFishGear. 
Përshtati në shqip Loreta Hysa, Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri
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Tema e NumriT

detyrë mjaft sfiduese, duke qenë 
se në një nivel të agreguar bazë, 
në nivel kombëtar dhe rajonal, një 
sasie të konsiderueshme sendesh 
nuk mund t’i përcaktohet një 
burim.

Në studimdel se, mbetjet nga 
burimet bregdetare - përfshirë 
praktikat e dobëta të menaxhimit 
të mbetjeve, turizmin dhe 
aktivitetet rekreative - përbënin 
33.4% të totalit të mbetjeve të 
grumbulluara në plazhe; për 
sipërfaqen e detit ato përbënin 
38.5%; dhe për shtratin e detit 
36.6% (studim me rrjetë fundore), 
vlera të cilat janë shumë më të 
ulëta se mesatarja mesdhetare prej 
52% (UNEP/MAP MEDPOL, 
2011) dhe mesatarja globale prej 
68.2% (Ocean Conservancy, 
2011).

Studimet pilote të mbetjeve 
në plazh, u zhvilluan në plazhet 
e ndodhura në të gjithë shtetet e 
makro-rajonit Adriatiko-Jonian, 
përkatësisht Shqipëri, Bosnje dhe 
Hercegovinë, Kroaci, Greqi, Itali, 
Mal i Zi dhe Slloveni. U studiuan 
gjithsej 31 plazhe (vende), të 
cilat ndryshonin në aspektin 
e: (i) distancës nga qyteti fqinj, 
portual, rrjedhës së lumenjve, 
linjës së anijeve etj.; (ii) rrymave 
mbizotëruese të detit, erërave 
mbizotëruese, orientimit të 
plazhit, llojit të plazhit, pjerrësisë, 
madhësisë etj; dhe (iii) shfrytëzimit, 
siç janë aktivitetet e turizmit dhe 
rekreacionit, bujqësia, aktivitetet 
industriale etj.

Dendësia jashtëzakonisht më 
e lartë e artikujve të mbetjeve të 
regjistruara në plazhet kroate, 
veçanërisht në ishujt Vis dhe 
Mljet me dendësi mesatare 10.6 
dhe 0.41 artikuj/m2 dhe dendësia 
maksimale e regjistruar 15.0 
artikuj/m2 dhe 1.10 artikuj/m2 

respektivisht, deri diku pajtohen 
me flukset e mbetjeve plastike në 
vijën bregedetare të Adriatikut 
dhe Jonit.

Referuar burimeve, në Shqipëri, nga 2,628 
artikuj të mbledhur, 60,3% mund t’i atribuohen 
burimeve kryesore. 47,4% u atribuohen burimeve 
bregdetare, duke përfshirë praktikat e dobëta të 
menaxhimit të mbetjeve, turizmin dhe aktivitetet 
rekreative, ndërsa 4,72% e të gjithë mbetjeve 
i atribuohet transportit detar, çka është e 
arsyeshme, pasi një nga vendet e kampionimit 
ishte vendosur pranë portit të Durrësit. 

3,01% e të gjithë artikujve të grumbulluar vinin 
nga peshkimi dhe akuakultura, 2,44% nga flakja 
e mbetjeve, 0,76% ishin të lidhura me ujërat e 
zeza; 0,8% nga bujqësia dhe 0,61% me shërbimin 
mjekësor.
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Rekomandimet e 
politikave

• Rezultatet e DeFishGear mbi sasitë e 
mbetjeve të gjetura për makro-rajonin 
Adriatiko-Jonian ofrojnë dëshmi të 
mjaftueshme, për të mbështetur veprime 
të menjëhershme, drejt zbatimit të kuadrit 
ligjor përkatës në rajon.

• Aktivitetet bregdetare, turistike dhe 
rekreative kontribuojnë dukshëm (~ 
33.4-38.5% në pjesë të ndryshme detare) 
në sasinë e mbetjeve të gjetura në detet 
Adriatik dhe Jon.

• Rezultatet e DeFishGear ilustrojnë qartë 
se sasitë e mbetjeve që vijnë nga burime 
me bazë detin, mund të kontribuojnë deri 
në 23.5% të mbetjeve totale të gjetura, 
varësisht nga pjesa detare e studiuar.

• Shuma e konsiderueshme e artikujve të 
gjetur në plazhe, lidhur me peshkimin dhe 
akuakulturën (~ 6%), sipërfaqjen e detit (~ 
9%) dhe shtratin e detit (~ 17%) pasqyrojnë 
nevojën urgjente për masat e synuara në 
sektorët përkatës.

• Një fakt kyç që doli nga rezultatet e 
DeFishGear është se përqindja më e 
madhe (~ 90-95%) e sasisë totale të 
artikujve të kampionuar në brigjet dhe 
detet Adriatik dhe Jon, përbëhet shpesh 
nga një numër i kufizuar i kategorive të 
sendeve të mbetjeve (deri në 20), të cilat 
mund të jenë të ngjashme ose mund të 
ndryshojnë nga një vend në tjetrin. Ky 
konstatim mbështet qasjen e prioritizimit 
të zbatimit të masave të përshtatura, 
për të trajtuar në mënyrë specifike këto 
artikuj të mbetjeve prioritare (p.sh. 
pjesët e plastikës, çantat plastike, rrjetat 
e midhjeve etj.), duke patur kështu një 
ndikim më të madh, drejt arritjes së një 
statusi të mirë mjedisor lidhur me mbetjet 
detare.
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Laguna e Orikumit ka një 
shkallë të madhe eutrofikimi, 
është drejtpërdrejt nën 
ndikimin e shkarkimeve të 
pakontrolluara nga njerëzit, si 
dhe të mbushjes me 
sedimente. Nuk ka probleme 
me erozionin, sepse vetë 
rruga përbën një argjinaturë 
të fortë. Ka shkarkimë të 
sedimenteve nga Karaburuni, 
të cilat e cektësojnë çdo ditë. Laguna e Vilunit ka një lidhje të mirë 

me detin, e cila po vjen duke u 
zvogëluar në pjesën qendrore të kanalit 
lidhës me detin, për shkak të 
mospastrimit të tij.  Nuk ka tendenca të 
ndryshimit të konfigurimit apo të një 
mbushjeje të shpejtë me sedimente.

Grupi i lagunave të Lezhës, laguna e Merxhanit, e Vainit, e Cekës e Zajes 
dhe e Kërnallës: Në lagunën e Merxhanit ndërhyrja e peshkatarëve është bërë 
faktor për ndryshimin e figurës së saj, duke ndikuar drejtpërdrejtë në erozionin 
e vijës bregore. Figura jo e rregullt që i është dhënë vit pas viti, ka bërë që në 
afërsi të skolierës për mbrojtjen e deltës së Drinit të vendosen ekuilibra të rinj, 
ndërsa në krahun e majtë një gërryerje të fuqishme të vijës bregore që për punë 
metrash edhe mund ta zhdukë atë duke u bërë njësh me lagunën.  Në krahun 
tjetër, komunikimi i lagunës së Vainit me detin pothuaj është në mbyllje të 
plotë. Mbyllja përfundimtare mund të ndodhë brenda një periudhe tre vjeçare. 
Në hyrje të lagunës, nga ana e Shëngjinit, erozioni është bërë shumë i 
dukshëm, duke tharë një pjesë të mirë të pishave dhe vetëm një gjatësi 
përpendikulare prej 30-40 m e ndan tani nga laguna. Rruga ekzistuese është 
pothuajse e prishur tashmë nga erozioni. Dhe vetë plazhi rrezikohet nga 
erozioni në vazhdim.

Në lagunën e Butrintit 
problemet kryesore lidhen 
me grykën e Kanalit të 
Vivarit, në marrëdhënie 
me detin Jon, si dhe me 
mbushjen me sedimente. 
Në deltën e Kanalit të 
Vivarit figura është e 
copëtuar dhe si rrjedhojë 
erozioni është i dukshëm, 
duke kaluar në tokat 
vegjetative në anën e 
majtë të Kanalit të Vivarit. 
Kapërcimi i barrierës 
ekzistuese ka shkaktuar 
përmbytje dhe kripëzim të 
tokave të rënda bujqësore, 
që i përkasin fshatit Vrinë. 
Laguna nuk furnizohet 
mirë me ujë të ëmbël dhe, 
si pasojë, përmbajtja e 
oksigjenit të tretur në ujë 
është e ulët. Në rastet e 
rritjes së temperaturave 
mbi 350C ka ngordhje 
masive të midhjeve.

Në grykëderdhjen e djathtë të lumit Seman kemi një 
erozion shumë të fuqishëm të vijës bregore, referuar 
shtretërve të vjetër të lumit. Bëhet fjalë për zonën e 
quajtur “Toka e vdekur”. Erozioni me një harkim të 
fuqishëm ka krijuar menjëherë edhe një mbushje të 
shpejtë me sediment.

Në lagunën e Nartës 
problemet nuk janë aq 
të theksuara në drejtim 
të erozionit, por në 
brendësi, në pikëpamje 
të lidhjes së trupave 
ujore brenda lagunës. 
Kanali lidhës me detin le 
shumë për të dëshiruar 
në ujëkëmbim.

Laguna e Patokut, megjithëse ka një hapësirë 
kontakti më të madh me detin, përsëri ka probleme 
me erozionin. Nga njëra anë kemi gërryerjen e plazhit, 
i cili shtrihet paralel me bregun dhe nga ana tjetër 
kemi zgjatjen e shiritit të plazhit, i cili çon në mbylljen 
e hapësirës komunikuese me detin.

Për lagunën e Karavastasë tendenca është ajo e mbylljes, në një ardhme jo të afërt, e të gjithë lagunës dhe krijimi i një 
lagune tjetër mja� të madhe. Komunikimi me anë të Godullës së Madhe dhe të Vogël është jo i mirë dhe po kështu me 
kanalin artificial - Kanali i Vaut, që sot është jashtë eficiencës. Problemi i vërtetë është ai i krijimit të lagunave të reja në 
krahun e majtë të derdhjes së lumit Shkumbin, ku sedimentimi vazhdon me një ritëm shumë të lartë, shoqëruar me 
krijimin e shigjetave dhe të kordonëve litoralë. Problem tjetër është tendenca në rritje për një ndërrim tjetër të grykës së 
Shkumbinit më në veri, ndikuar nga sedimentimi në anën e majtë të tij. Sot, gjiri i Divjakës i është nënshtruar një 
akumulimi të fuqishëm, duke e nxjerrë atë pothuaj plotësisht nga funksioni i të qenit një plazh.

Erozioni detar, çfarë po humbim?

Me nismën e Qendrës Rajonale të Mjedsit (REC) Shqipëri, në kuadër të programit SENiOR-II të mbështetur 
financiarisht nga Qeveria Suedeze, një ekip ekspertësh në fushën e ujërave dhe menaxhimin e ujërave detarë, 
ekspertë ligjorë, të peshkimit, të gjeomorfologjisë, të GIS, të florës dhe faunës detare, hartuan raportin "Vlerësimi 
i gjendjes së Mjedisit Detar në Shqipëri"

Nga gjetjet e para, veçohen efektet e erozionit bregdetar si më poshtë:

Tema e NumriT

Shkëputur nga publikimi "Vlerësimi i gjendjes së Mjedisit Detar në Shqipëri" - Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri
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Laguna e Orikumit ka një 
shkallë të madhe eutrofikimi, 
është drejtpërdrejt nën 
ndikimin e shkarkimeve të 
pakontrolluara nga njerëzit, si 
dhe të mbushjes me 
sedimente. Nuk ka probleme 
me erozionin, sepse vetë 
rruga përbën një argjinaturë 
të fortë. Ka shkarkimë të 
sedimenteve nga Karaburuni, 
të cilat e cektësojnë çdo ditë. Laguna e Vilunit ka një lidhje të mirë 

me detin, e cila po vjen duke u 
zvogëluar në pjesën qendrore të kanalit 
lidhës me detin, për shkak të 
mospastrimit të tij.  Nuk ka tendenca të 
ndryshimit të konfigurimit apo të një 
mbushjeje të shpejtë me sedimente.

Grupi i lagunave të Lezhës, laguna e Merxhanit, e Vainit, e Cekës e Zajes 
dhe e Kërnallës: Në lagunën e Merxhanit ndërhyrja e peshkatarëve është bërë 
faktor për ndryshimin e figurës së saj, duke ndikuar drejtpërdrejtë në erozionin 
e vijës bregore. Figura jo e rregullt që i është dhënë vit pas viti, ka bërë që në 
afërsi të skolierës për mbrojtjen e deltës së Drinit të vendosen ekuilibra të rinj, 
ndërsa në krahun e majtë një gërryerje të fuqishme të vijës bregore që për punë 
metrash edhe mund ta zhdukë atë duke u bërë njësh me lagunën.  Në krahun 
tjetër, komunikimi i lagunës së Vainit me detin pothuaj është në mbyllje të 
plotë. Mbyllja përfundimtare mund të ndodhë brenda një periudhe tre vjeçare. 
Në hyrje të lagunës, nga ana e Shëngjinit, erozioni është bërë shumë i 
dukshëm, duke tharë një pjesë të mirë të pishave dhe vetëm një gjatësi 
përpendikulare prej 30-40 m e ndan tani nga laguna. Rruga ekzistuese është 
pothuajse e prishur tashmë nga erozioni. Dhe vetë plazhi rrezikohet nga 
erozioni në vazhdim.

Në lagunën e Butrintit 
problemet kryesore lidhen 
me grykën e Kanalit të 
Vivarit, në marrëdhënie 
me detin Jon, si dhe me 
mbushjen me sedimente. 
Në deltën e Kanalit të 
Vivarit figura është e 
copëtuar dhe si rrjedhojë 
erozioni është i dukshëm, 
duke kaluar në tokat 
vegjetative në anën e 
majtë të Kanalit të Vivarit. 
Kapërcimi i barrierës 
ekzistuese ka shkaktuar 
përmbytje dhe kripëzim të 
tokave të rënda bujqësore, 
që i përkasin fshatit Vrinë. 
Laguna nuk furnizohet 
mirë me ujë të ëmbël dhe, 
si pasojë, përmbajtja e 
oksigjenit të tretur në ujë 
është e ulët. Në rastet e 
rritjes së temperaturave 
mbi 350C ka ngordhje 
masive të midhjeve.

Në grykëderdhjen e djathtë të lumit Seman kemi një 
erozion shumë të fuqishëm të vijës bregore, referuar 
shtretërve të vjetër të lumit. Bëhet fjalë për zonën e 
quajtur “Toka e vdekur”. Erozioni me një harkim të 
fuqishëm ka krijuar menjëherë edhe një mbushje të 
shpejtë me sediment.

Në lagunën e Nartës 
problemet nuk janë aq 
të theksuara në drejtim 
të erozionit, por në 
brendësi, në pikëpamje 
të lidhjes së trupave 
ujore brenda lagunës. 
Kanali lidhës me detin le 
shumë për të dëshiruar 
në ujëkëmbim.

Laguna e Patokut, megjithëse ka një hapësirë 
kontakti më të madh me detin, përsëri ka probleme 
me erozionin. Nga njëra anë kemi gërryerjen e plazhit, 
i cili shtrihet paralel me bregun dhe nga ana tjetër 
kemi zgjatjen e shiritit të plazhit, i cili çon në mbylljen 
e hapësirës komunikuese me detin.

Për lagunën e Karavastasë tendenca është ajo e mbylljes, në një ardhme jo të afërt, e të gjithë lagunës dhe krijimi i një 
lagune tjetër mja� të madhe. Komunikimi me anë të Godullës së Madhe dhe të Vogël është jo i mirë dhe po kështu me 
kanalin artificial - Kanali i Vaut, që sot është jashtë eficiencës. Problemi i vërtetë është ai i krijimit të lagunave të reja në 
krahun e majtë të derdhjes së lumit Shkumbin, ku sedimentimi vazhdon me një ritëm shumë të lartë, shoqëruar me 
krijimin e shigjetave dhe të kordonëve litoralë. Problem tjetër është tendenca në rritje për një ndërrim tjetër të grykës së 
Shkumbinit më në veri, ndikuar nga sedimentimi në anën e majtë të tij. Sot, gjiri i Divjakës i është nënshtruar një 
akumulimi të fuqishëm, duke e nxjerrë atë pothuaj plotësisht nga funksioni i të qenit një plazh.

Tema e NumriT

EROZION DETAR NE KUNE-VAIN - FOTO E.CANI
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Porto Palermo, një habitat 
për t'u vlerësuar
Arian Gaçe, koordinator i GEF/SGP

Gjiri i Porto Palermos, një nga 
gjiret më panoramikë të bregdetit 
shqiptar, përfaqëson një lloj 
“oazi” që ka tërhequr ndër shekuj 
udhëtarët e detit, të cilët kërkonin 
një port të sigurt në rast furtune 
apo thjesht për të kaluar natën. Si 
rrjedhim, është i pasur me histori 
e legjenda nga më të ndryshmet, 
duke filluar nga antikiteti deri tek 
nëndetëset e kohëve moderne, të 
cilat kanë lënë gjurmën e tyre në 
këtë gji.

Vizitori i sotëm shikon një 
terren të zhveshur, nga ku bën 
përjashtim gadishulli i vogël, i 
cili është mbuluar me një bimësi 
tipike mesdhetare, ku spikat 
një bimë relativisht e rrallë për 
bregdetin shqiptar si Euphorbia 
dendroides, që bën pjesë në atë 
grup bimësh që në shqip njihen me 
emrin “qumështore”, nga lëngu si 
qumësht që rrjedh, në rast se bima 
dëmtohet. 

Veçantitë botanike të këtij gjiri 
vazhdojnë me praninë e gjembaçit 
apo kaktusit amerikan Agave 
Americana, i cili është sjellë në 
këtë vend rreth viteve ’60, si pjesë 
e aventurave të bujqësisë asokohe, 
për të prodhuar fibra për bërjen e 
litarëve. Bima është aklimatizuar 
mjaft mirë dhe vazhdon të përhapet 
me shpejtësi në zonë, duke dëmtuar 
bimësinë e vendit. 

Në disa raste, në afërsi të 
bregut, por në shumicën e rasteve 
në shpatet e pjerrëta, haset dushku 
Quercus ithaburensis subsp. 
macrolepis, i njohur si Valonia oak. 

Për ata pak të privilegjuar që 
kanë pasur dhe kanë rastin të 
shëtisin botën nënujore, Porto 
Palermo rezervon një botë nënujore 

Zona për momentin nuk ka asnjë status 
mbrojtjeje, por është propozuar të marrë 
statusin e Parkut nënujor.
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mjaft të pasur, si edhe një muze 
arkeologjik nënujor. Nëndeti 
i gjirit, deri në thellësinë rreth 
25 metër, është i mbuluar nga 
livadhe të dendur të Poseidonia 
oceanica apo leshterikut. Kjo bimë 
tipike e Mesdheut, ndryshe nga 
çfarë konceptohet nga shumica e 
njerëzve, është një bimë me lule dhe 
jo një algë.

Ashtu si pyjet e mbidetit, këto 
pyje të nëndetit ofrojnë ushqim 
dhe strehim për një mori kafshësh 
dhe, njëkohësisht, mbrojnë nga 
gërryerjet dhe erozioni.

Livadhet e Posidonia oceanica 
janë një nga habitatet më të 
rëndësishëm në Mesdhe, dhe 
mbrojtja e tyre përbën një prioritet 
ndërkombëtar (p.sh. EU habitats 
Directive 92/43/CEE, May 21, 
1992). Posidonia oceanica është 
pjesë e Annex I (llojet e bimësisë 
strikte të mbrojtur) si dhe një sërë 
konventash të tjera ku Shqipëria 
aderon, si Konventa e Bernës 
dhe ajo e Barcelonës. Posidonia 
oceanica është futur, gjithashtu, 
në Listën e Kuqe të specieve të 
mbrojtura në Shqipëri (2007).

Nënuji është mjaft i pasur me 
një numër të madh sfungjerësh 
shumëngjyrësh, si dhe me 
komunitete të “koraleve të rreme” 
apo koraligjene. Nga peshqit, vlen 
të përmendet rrufioi ngjyrë kafe 
apo Epinephelus marginatus, që 
përbën një interes për zhytësit. 

Deri më sot, zona nuk ka 
asnjë status mbrojtjeje, por është 
propozuar të marrë statusin e 
Parkut Nënujor.
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Lorela Lazaj, Administrata Rajonale e Zonave të Mbrojtura Vlorë

Përpjekjet e shtetit shqiptar 
drejt mbrojtjes së habitateve dhe 
ekosistemeve detare dhe bregdetare, 
janë reflektuar në shpalljen e 11 
zonave të mbrojtura detare dhe 
bregdetare dhe në propozimin për 
shpalljen si zona e dytë e mbrojtur 
detare, ajo e Parkut Natyror të 
Porto Palermos. Deri më sot, 
Shqipëria përfaqësohet në nivel 
kombëtar dhe ndërkombëtar me 
të vetmin dhe të parin park detar, 
atë të Karaburun-Sazanit. Ky park i 
shpallur më 28 prill të vitit 2010 dhe 
me një sipërfaqe totale prej 12.430 
ha, strehon një shumëllojshmëri 
gjallesash, një pjesë e mirë e të 
cilave i përkasin Listës së Kuqe të 
llojeve kombëtare. 

Parku vlerësohet për habitatet e 
rëndësishme si livadhet e Posidonias, 
formacionet koraligjene, shpellat 
detare ujore ose pjesërisht ujore, 
shkëmbinjë nënujorë, për specie 
karizmatike si foka murgeshë, 
breshkat detare etj. si dhe gjiret 
e mrekullueshëm ku mund të 
veçojmë Gjirin e Shën Janit, të 
Dafinës,  Brisanit, Gramës dhe ai i 
Shën Andreut. 

Sot synohet që Parkut Detar 
Kombëtar “Karaburun-Sazan” 
t’i ruhen vlerat natyrore të 
habitateve, nëpërmjet  evidentimit 
dhe raportimit të aktiviteteve të 
paligjshme, rritjes së ndërgjegjësimit 
së qytetarëve dhe promovimit të 
zhvillimit turistik të qëndrueshëm. 
Në këtë kuadër, në të gjithë parkun 
detar janë zhvilluar shtigje tokësore 
të shoqëruara me infrastrukturë 
informuese mbi ekzistencën e 
parkur detar, vendet më tërheqëse 

Perspektiva socio-ekonomike e 
Parkut Kombëtar Detar Karaburun-
Sazan

dhe përfaqësuese të parkut, si dhe 
vlerat natyrore më të spikatura 
të tij. I tillë ka qenë hartëzimi dhe 
shënjimi i shtegut të dy deteve, 
Orikum – Ravenë - Gjiri i Brisanit 
- Shpella e Duk Gjonit, i cili 
finalizohet mrekullisht me shpellën 
e Duk Gjonit, e cila ka edhe 
statusin Monument Natyre. Gjithë 
kjo përpjekje është kurorëzuar me 
ndërtimin e një qendre informacioni, 
e cila është plotësisht në funksion të 
parkut detar dhe të turistëve që e 
vizitojnë atë. 

Një nga risitë që ka sjellë 
menaxhimi i parkut detar është qasja 
drejt identifikimit dhe vlerësimit 
të shërbimeve të ekosistemit që ai 
ofron. Këtu përfshihen shërbime 
rregullatore si përmirësimi i cilësisë 
së ujit të detit, fiksimi i dioksidit 
të karbonit, zbutja e klimës dhe 
shërbime mbështëtëse. Duke qenë 
strehë për një numër të madh 
gjallesash, ofron mundësinë për 
shumim dhe depozitim të vezëve në 
periudhën e riprodhimit. 

Brenda Parkut Detar përfshihen 
përafërsisht 194 ha livadhe të 
Posedonias, që përfaqësojnë një 
vlerë për shërbimin e magazinimit 
të karbonit prej 11,6 milionë euro. 
Ky është një tregues i rëndësishëm 
për vlerat që ofron parku dhe 
rëndësisë së madhe që ka ruajtja 
e ekosistemeve detare. Aktivitetet 
turistike dhe shërbimet kulturore 
ofrojnë  mundësinë për zhvillimin 
e vizitave turistike me varka, 
mundësi për zhytje, shtigje ujore, 
plazhe, eksplorim të shpellave, 
peizazhe karakteristike, rekreacion 
etj. Të gjithë këto shërbime kanë 

një vlerë dhe rëndësi socio-
ekonomike, identifikimi i të cilave 
ndihmon administratorët e parkut 
detar në zhvillimin e modeleve 
mbi mekanizma financiarë të 
qëndrueshëm që mund të zbatohen. 
Këto mekanizma financiarë do të 
ndihmojnë në ruajtien e cilësisë dhe 
jetëgjatësisë së këtyre shërbimeve, 
që përbën dhe një nga objektivat 
kryesorë të punës së administratës 
së zonave të mbrojtura. Gjatë 
sezonit veror, katër anije me një 
kapacitet rreth 30-50 persona 
organizojnë ture përreth gadishullit 
të Karaburunit dhe ishullit të 
Sazanit, të cilat në periudhën e 
fluksit turistik zhvillohen çdo ditë. 
Përveç këtyre anijeve, rreth 50 
mjete të vogla shoqërojnë vizitorë 
çdo ditë në pikat më tërheqëse të 
parkut detar.

Për administratën e parkut, 
mbetet sfidë zhvillimi i modeleve 
financiare të qëndrueshme, të cilat 
nuk do të kompromentojnë vlerat 
e tij, si dhe rritja e vizibilitetit të 
parkut detar, së bashku me vlerat 
natyrore dhe shërbimet që ofron. 

Funksionimi i qendrës së 
informacionit të parkut do të 
ndihmojë ndjeshëm në monitorim 
dhe menaxhim të parkut detar, por 
sërish bashkëpunimi me aktorët 
vendorë, bizneset dhe operatorët 
turistikë do të jetë thelbësor në 
mbrojtjen e ekosistemeve detare, 
gjallesave në përbërje të tij, si dhe 
në ruajtjen e peizazheve unike që ky 
park ofron.
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Përfshirja e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm 
në programet mësimore të shkollave të mesme 

në vendet e Evropës Juglindore 

SEEDLING
2016-2018

Që prej vitit 2016, Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) është duke zbatuar projektin 
rajonal SEEDLING, i cili ka si qëllim përfshirjen e Objektivave të Zhvillimit të 
Qëndrueshëm në programet mësimore të shkollave të mesme në vendet e Evropës 
Juglindore. Projekti është duke u zbatuar paralelisht në gjashtë vende të rajonit: 
Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Kosovë, ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, 
Moldavi, Malin e Zi dhe Serbi. Të gjitha këto vende po përballen me sfida të 
ngjashme në procesin e reformimit të sistemeve të tyre arsimore. 

 për më shumë: cowebsites.rec.org/albania/

Objektiva kryesorë të këtij projekti janë:

1. Forcimi i bashkëpunimit institucional dhe mbështetja e rrjetit të institucioneve arsimore 
në nivel kombëtar dhe rajonal në lidhje me EZHQ. 
2. Përgatitja e moduleve mësimore online në lidhje me 17 OZHQ për të ngritur 
kapacitetin e mësuesve dhe nxënësve të shkollave të mesme në rajonin e EQL.
3. Rritja e njohurive të nxënësve të shkollave të mesme për EZHQ, nëpërmjet nxitjes së 
sipërmarrjes dhe krijimit të aftësive për të zhvilluar aktivitete të gjelbëra në rajonin e EQL.
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Konferenca për Oqeanet:  
Vendet pajtohen për veprime 
vendimtare dhe urgjente për të 
rigjeneruar botën detare

Në përfundim të Konferencës 
pesëditore për Oqeanet, 193 shtetet 
anëtare të Kombeve të Bashkuara 
miratuan unanimisht një sërë 
masash që do të "kthejnë pllakën" 
lidhur me situatën aktuale të 
dëmtimit të oqeaneve. Dokumenti 
i konferencës, së bashku me më 
shumë se 1,300 angazhime për 
veprim, shënon një zbulim të madh 
në qasjen globale për menaxhimin 
dhe ruajtjen e oqeaneve.

Konferenca për Oqeanet, e para 
e këtij lloji lidhur me këtë çështje, 
ka ndërgjegjësuar globalisht 
lidhur me  problematika si ndotja 
detare, peshkimi i paligjshëm dhe 
mbipeshkimi, acidifikimi i oqeaneve 
e deri tek mungesa e qeverisjes 
së lartë për detet. Duke përfshirë 
të gjithë palët e interesuara në 
diskutime, konferenca prodhoi 
një gamë gjithëpërfshirëse dhe të 
zbatueshme zgjidhjesh.

“Kjo konferencë ka ndryshuar 
marrëdhënien tonë me oqeanin”, 
tha Presidenti i Asamblesë së 
Përgjithshme të OKB-së, Peter 
Thomson. “Tani askush nuk 
mund të thotë se nuk ka dijeni për 
dëmin që njerëzimi i ka bërë jetës 
oqeanike. Ne tani po punojmë në 

të gjithë botën për të rivendosur 
ekuilibrin në mënyrën se si trajtojmë 
oqeanin".

Wu Hongbo, Nën-sekretar 
i Përgjithshëm për Çështjet 
Ekonomike dhe Sociale, 
njëkohësish Sekretar i Përgjithshëm 
i Konferencës për Oqeanet, tha 
se konferenca shënoi një hap 
të madh përpara për zbatimin 
e Objektivave për Zhvillim të 
Qëndrueshëm. “Pjesëmarrësit nga 
shtetet anëtare, OJF-të, shoqëria 
civile, sektori privat, komuniteti 
shkencor dhe akademia,  u 
angazhuan në diskutime të gjera 
dhe të përbashkëta me njohuritë 
dhe informacionet më të fundit mbi 
shkencën dhe sfidat detare”.

“Ata paraqitën dhe nxitën shumë 
zgjidhje novatore, të cilat mund të 
na ndihmojnë të arrijmë Objektivin 
e Zhvillimit të Qëndrueshëm 14 dhe 
përmes ndërlidhjeve të tij OZHQ-të 
dhe synimet e tjera".

Rezultatet e Konferencës:

Duke pranuar se mirëqenia 
e gjeneratave të sotme dhe të 
ardhshme është e lidhur në mënyrë 
të pazgjidhshme me gjendjen dhe 
prodhimtarinë e oqeanit, vendet 
ranë dakord kolektivisht “për 
të vepruar me vendosmëri dhe 
në mënyrë urgjente, të bindur se 
veprimi kolektiv do të sjellë një 
ndryshim domethënës për popullin, 
planetin dhe prosperitetin tonë.”

Ndërsa, bisedimet mbi 
mundësitë e bashkëpunimit 
për oqeanet, u përqëndruan në 
problemet dhe sfidat e shumta me 
të cilat ballafaqohen oqeanet, dhe të 
gjithë pjesëmarrësit ofruan zgjidhje 
dhe angazhime për t'u përballur me 
këto sfida.

Në përfundim të konferencës, 
u miratua zyrtarisht Thirrja për 
Veprim, si dhe raportet nga shtatë 
bisedimet e bashkëpunimit, të  
përqëndruar në përshkallëzimin 
e zgjidhjeve dhe në angazhimet 
vullnetare për veprim.

Në Thirrjen për Veprim, vendet 
bien dakord të zbatojnë strategji 
afatgjata dhe të fuqishme, për të 
zvogëluar përdorimin e plastikës 

UN Website, shqipëroi Loreta Hysa, Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri



Mjedisi SOT 154 | 2017 | 19

nga Bota

Përgjatë zhvillimeve të konferencës oqeanike, u 
ndërmorrën angazhime: 

   * që tregojnë se bota është në rrugë të mbarë 
për të mbrojtur mbi 10 % të zonave detare të 
globit, deri në vitin 2020 dhe të shtojë 4.4 % të 
zonave detare.

* që garantojnë se shumë vende do të 
ndërmarrin hapa për të zvogëluar ose për të 
eleminuar plastika të ndryshme njëpërdorimshe, 
të tilla si çanta plastike për blerje, të cilat 
përfundojnë në oqean.

* që rrisin përpjekjet e shumë vendeve për të 
zvogëluar sasinë e ujërave të zeza dhe ndotjen që 
depërton në oqean nga aktivitetet tokësore.

* që përqëndrohen në zgjerimin e njohurive 
shkencore për oqeanin dhe zhvillimin e 
shkëmbimin e teknologjive inovative, për të 
adresuar sfidat e oqeanit.

* që garantojnë mbrojtjen dhe menaxhimin 
e peshkimit. Disa vende njoftuan ndalimin e 
peshkimit në zona të caktuara.

* për të krijuar sisteme që ju mundësojnë 
konsumatorëve të krijojnë burime të 
qëndrueshme peshku.

* për të luftuar peshkimin e paligjshëm, 
të paraportuar dhe të parregulluar, dhe për 
të kufizuar subvencionet e peshkimit që 
kontribuojnë në zvogëlimin e rezervave të 
peshkut.

dhe të mikroplastikës, të tilla 
si çantat plastike dhe plastikat 
njëpërdorimshme.

Vendet, gjithashtu, ranë dakord 
të zhvillojnë dhe të zbatojnë masa 
efektive adaptuese dhe lehtësuese, 
që adresojnë acidifikimin e oqeanit 
dhe të bregdetit, rritjen e nivelit të 
detit dhe rritjen e temperaturave të 
oqeanit, dhe të synojnë ndikimet e 
tjera të dëmshme të ndryshimeve 
klimatike në oqean. Thirrja 
gjithashtu përshëndet dhe pranon 
rëndësinë e Marrëveshjes së Parisit 
mbi ndryshimet klimatike.

Thirrja për Veprim përfshin 
masa për të mbrojtur ekosistemet 
bregdetare dhe blu të karbonit, si 
rizofore, ligatina bregdetare, estuare, 
makrofite detare dhe korale, dhe 
ekosisteme të gjera të ndërlidhura, 
si dhe rritjen e menaxhimit të 
qëndrueshëm të peshkimit, duke 
përfshirë rivendosjen e rezervave 
të peshkut në kohën më të shkurtër 
të mundshme, të paktën në nivele 
që mund të prodhojnë rendiment 
maksimal të qëndrueshëm. 

Vendeve u kërkohet me 
vendosmëri të ndalojnë forma 
të caktuara të subvencioneve 
në peshkim, të cilat ndikojnë 
në tejkalimin e kapacitetit dhe 
mbipeshkimin dhe të eliminohen 
subvencionet që ndikojnë në 
peshkimin e paligjshëm, të 
paraportuar dhe të parregullt.



SË SHPEJTI NË KINEMA

ECSO – Hub
Një instrument i programit SENiOR II, për 
të mbështetur, lehtësuar, ndërmjetësuar, 
informuar, nxitur dhe promovuar në dobi të 
fuqizimit të organizatave të shoqërisë civile 
dhe punës që ato bëjnë.

vizitoni > www.senior-a.al Mbështetje për Organizatat Mjedisore
të Shoqërisë Civile në Shqipëri


