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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 “Mos e ler kafshatën e fundit, 
se është gjynah!”. Me siguri kjo të 
kujton shprehjen e gjysheve dhe 
fuqinë që i jepte herë varfëria e herë 
nikoqirllëku, besëtynisë së kafshatës 
së fundit që asnjëherë nuk duhej 
lënë pa përfunduar. Sot më shumë 
sesa bestytëni, kjo vjen si përgjigje 
emergjente ndaj konsumizmit 
global e përqafuar edhe nga vendet 
më të zhvilluara të botës, ku ndër 
nisma të tjera, në shumë restorante 
gjoba që do t’ju duhet të paguani 
për ushqimin e pakonsumuar në 
pjatën e porositur është mesatarisht 
5 € për 100 gramë ushqim. 

Pëballë ekonomive të mëdha të 
cilat po përkrahin mekanizma për 
të ulur shkallën e konsumizmit, 
qëndrojnë statistikat e frikshme që 
tregojnë se 795 milionë njerëz në 
botë nuk arrijnë të kenë në dietën 
e tyre ushqimore sasinë minimale të 
ushqimit për të jetuar shëndetshëm 
dhe në mënyrë aktive, thënë 
ndryshe një në nëntë persona shkon 
në shtrat i uritur.

Por keqmenaxhimi zinxhir i 
ushqimit nga ferma, në tregje e deri 
në shtëpiat tona, nuk shqetëson 
vetëm të varfërit. Në Shqipëri mund 

Kafshata e pakapërdirë e konsumizmit

të shquajmë nisma që nxisin qasje 
të barabartë në burime ushqimore, 
por këto hapa fillimisht vijnë si 
shkëndija të çështjeve më të mëdha 
sociale, pa u ndalur gjithmonë edhe 
në problematikën ekonomike dhe 
mjedisore të mbetjeve ushqimore. 
Referuar kësaj të fundit, praktika 
e përdorur gjërësisht e rikthimit 
në formë mbetjesh në tokë dhe 
ujëra të produkteve ushqimore dhe 
bujqësore dhe më keq akoma, pa 
patur mundësinë për të qenë pjesë e 
zgjedhjes nga konsumatori, ndikon 
tepër negativisht në mjedis. 

Ngarkesa e tokave tona me 
lëndë kimike të ndryshme, edhe 
pse në përgjithësi është shumë më e 
ulët se në disa vende të zhvilluara të 
Evropës, mbetet sërish e lartë. Ndër 
të tjera, edhe mbetjet ushqimore 
dhe plehrat organike të pa kalbura 
mirë janë burim ndotjeje, duke 
çliruar gaze të fuqishëm serë si 
metani. Gjithashtu, përpos gjurmës 
ekologjike të karbonit, mendoni 
për gjurmën ekologjike të ujit, 
për sasinë e burimeve ujore që 
përdoren për të prodhuar ushqime 
të pakonsumuara. Botërisht kjo 
përllogaritet afërsisht sa tri herë 

Loreta Hysa
Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri

vëllimi i liqenit të Ohrit. Mendoni 
edhe llojet e rrezikuara të faunës 
duke shfrytëzuar më shumë 
territore si pasojë e kërkesës për 
më shumë ushqim të panevojshëm, 
dhe të gjitha këto e të tjera të 
papërmendura, nuk kanë nevojë 
për imagjinatë të zhvilluar.

Në kohërat e kërcënimit të 
prodhimtarisë nga ndryshimet 
klimatike, të globalizimit të tregjeve 
ushqimore dhe shtimit të rasteve 
ku ushqimi rrit kilometrat por jo 
cilësinë, të mbetjes stok të prodhimit 
bujqësor, të mungesës së stabilitetit 
të çmimeve për të njejtin produkt, 
të sistemeve ekonomike që me 
politikat e tyre trondisin ekuilibrat 
natyrorë, të sëmundshmërisë në 
rritje prej kequshqyerjes, të largësisë 
më të madhe në marrëdhënien 
me natyrën, të shpyllëzimit për 
kullotjen e kafshëve për më shumë 
prodhim, të shpërdorimit të ujit, 
të urbanizimit shpeshherë edhe 
të zhdukjes së tokave bujqësore, 
të humbjes së identitetit lokal 
të ushqimeve… në këto kushte 
a mundemi ende ta trajtojmë 
ushqimin si dhuratë dhe si pasuri 
nga ferma në tavolinë? 
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Dita e martë, 14 Shkurt 2017, 
ishte një ditë historike për sa i përket 
politikës Greke në fushën e ruajtjes 
dhe mbrojtjes së natyrës dhe zhvil-
limit të qëndrueshëm. Parlamenti i 
këtij vendi miratoi me shumicë dër-
rmuese ‘’Marrëveshjen për Mbro-
jtjen dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm 
të Zonës së Parkut të Prespës’’. Kjo 
marrëveshje u nënshkrua fillimisht 
më 2 Shkurt 2010 nga Ministrat e 
Mjedisit të tri vendeve bregliqenore 
dhe Komisionerit e Bashkimit Evro-
pian për Mjedisin, por Greqia nuk 
e miratoi atë për 7 vitet që vijuan. 
Megjithatë, ky miratim i hap udhë 
vënies në fuqi të marrëveshjes dhe 
zbatimit të saj. 

Ky zhvillim është shumë i rëndë-
sishëm për Greqinë, duke qenë se 
përfaqëson rastin e parë progresiv 
për të krjuar zyrtarisht një sistem 
bashkëpunimi të përhershëm në 
një zonë kufitare, e cila mbrohet 
për biodiversitetin e saj të lartë. 
Ngjarja e Prespës përfaqëson shem-
bullin e një rasti bindës se Greqia 
po lë pas ‘’sëmundjen’’ e saj ekono-
mike dhe mungesën e sigurisë së 

Aktualitet

Një ditë historike për rajonin 
ndërkufitar të Prespës

Organizatat mjedisore nxisin tri shtetet bregliqenore dhe Bashkimin Evropian të përparojë me 
funksionimin e Parkut Ndërkufitar të Prespës 

Klaudja Koçi
Shoqata për Ruajtjen dhe Mbrojtjen e Mjedisit Natyror në Shqipëri

përgjithshme, duke pasur vizion 
dhe duke ndërtuar me guxim të 
ardhmen e një zone, e cila është e 
vogël në madhësi dhe popullësi, 
por ka rëndësi simbolike. Pjesëmar-
rja e BE si palë kontraktuale në 
‘’Marrëveshjen e Prespës’’ rikonfir-
mon saktësisht së sa i rëndësishëm 
është rajoni nga pikëpamja mje-
disore, gjeopolitike dhe simbolike.  
Përveç rëndësisë për Prespën dhe 
Greqinë, zbatimi i marrëveshjes së 
vitit 2010 do të jetë përfundimisht 
një hap madhor për Evropën Jug-
lindore gjithashtu. Pas trazirave 
të mëdha dhe luftërave të viteve 
1990, deklarata për krijimin e Par-
kut ndërkufitar të Prespës, në vi-
tin 2000, transmetoi një mesazh 
paqeje dhe bashkëpunimi midis 
individëve në rajon. Në kohët e 
sotme të pasigurisë, tkurrjes dhe 
nacionalizmave të rinj, zbatimi i 
marrëveshjes ndërkombëtare të 
Parkut të Prespës përfaqëson edhe 
një herë simbolikën optimiste, duke 
qenë se do të kultivojë miqësinë 
dhe bashkëjetesën paqësore për 
prosperitetin e qëndrueshëm të sho-
qërive vendase, duke pasur si bazë 
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14 Shkurt 2017

ruajtjen dhe mbrojtjen e natyrës. 
Prandaj, konfirmohet edhe një herë 
se mbrojtja e mjedisit nuk sjell kufi-
zim, por më tepër një mundësi dhe 
mjet për zhvillimin e qëndrueshëm; 
gjithashtu ripërsëritet se rruga për 
të ecur përpara nuk është nëpërmjet 
izolimit dhe armiqësisë, por duke 
tejkaluar ndryshimet dhe krijuar 
sinergji në dobi të të gjithëve. 

Organizatat e nënshkruara mje-
disore, EuroNatur, KORA, MES, 
PPNEA dhe SPP, njohin me gëzim 
këtë ditë, e cila shënon fillimin e një 
faze të re dhe më të maturuar në 
bashkëpunimin ndërkufitar në bas-
enin e Prespës. Shpresojmë se tipari 
kryesor i saj do të jetë funksionimi i 
institucioneve të reja të përbashkëta 
dhe të përhershme, me pjesëmarrjen 
e autoriteteve vendore autoritetet e 
zonave të mbrojtura dhe organiza-
tat mjedisore përkrah autoriteteve 
shtetërore, pra të gjithë palët e inter-
esit të cilët besojnë në efektivitetin 
e këtij modeli të qeverisjes vendore 
dhe ndërkufitare. Ne zotohemi me 
vendosmëri për mbështetjen tonë të 
pakushtëzuar për këtë proces pro-
gresiv që pritet në vijim.
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Reportazh

Parlamenti Evropian i kërkon 
Qeverisë Shqiptare krijimin e 
Parkut Kombëtar të Vjosës

BIRN | Tiranë

Organizatat mjedisore kanë 
përshëndetur rezolutën e PE për 
progresin e Shqipërisë në vitin 
2016, ku i kërkohet qeverisë aktuale 
pezullimi i projekteve energjetike 
dhe krijimi i Parkut Kombëtar 
të Vjosës. Në rezolutën e PE për 
Shqipërinë thuhet: “Vlerësimi i 
ndikimit mjedisor të hidrocentraleve 
shpesh herë nuk bëhet siç duhet 
dhe në përputhje me standardet 
Evropiane dhe legjislacionin e BE; 
PE këshillon qeverinë të konsiderojë 
krijimin e Parkut Kombëtar të 
Vjosës në të gjithë gjatësinë e saj 
dhe të braktisë planet për ndërtimin 
e hidrocentraleve të reja në lumin e 
Vjosës dhe degët e saj,” shkruhet në 
rezolutë.

Në  nëntor 2016, Ministria e 
Energjisë njoftoi dhënien e lejes 
për ndërtimin e hidrocentralit 
dhe nënshkrimin e kontratës me 
kompaninë turke “Kovlu Energji”.

Rekomandimi i PE mbështetet 
dhe nga kryetarët e bashkive të 
luginës së Vjosës, të cilët ndërkohë 

janë shprehur pro shpalljes 
së Parkut Kombëtar të Vjosës 
dhe kundërshtojnë ndërtimin e 
hidrocentraleve.

“Një park i tillë i një lumi të egër 
do të ishte i pari në Evropë dhe nuk 
do të ruante vetëm jetëgjatësinë e 
Vjosës, por do të ofronte mirëqenie 
banorëve të luginës”, tha Olsi 
Nika, koordinator i fushatës “Të 
shpëtojmë zemrën blu të Evropës” 
nga EcoAlbania.

Rezoluta e hartuar nën drejtimin 
e parlamentarit gjerman Knut 
Fleckenstein, bën thirrje gjithashtu 
për përmirësimin e cilësisë së 
raporteve të Vlerësimit të Ndikimit 
në Mjedis sipas standardeve të BE-
së.

Sipas Eco Albania këto raporte 
kanë cilësi të ulët, ku kryesisht 
ndikimet e hidrocentraleve 
nuk bëhen siç duhet apo keq 
interpretohen. Organizata 
mjedisore ve në pah së në rastin  
e hidrocentralit të Poçemit, i cili 

planifikohet të ndërtohet në lumin 
e Vjosës, raporti i VNM-së të 
paraqitur nga kompania turke 
është komplet një farsë.

Sipas Ulrich Eichelmann, 
koordinator i fushatës “Të 
shpëtojmë zemrën blu të Evropës”, 
në organizatën austriake 
Riverwatch, 60 % e tekstit në 
VNM-në e miratuar për HEC-in 
Poçem është kopjuar fjalë për fjalë 
nga raporte të tjera dhe ndikimet 
mbi gjallesat përrreth nuk janë 
vlerësuar aspak.

Organizatat EcoAlbania nga 
Shqipëria, Riverwatch nga Austria 
dhe EuroNatur nga Gjermania, si 
dhe 38 banorë të zonave të prekura 
kanë paditur Ministrinë e Energjisë 
dhe Industrisë, Ministrinë e Mjedisit 
dhe Agjencinë Kombëtare të Mjedisit 
dhe kërkuan pavlefshmëri absolute 
të procedurave koncensionare, si 
dhe konstatimin si të paligjshëm të 
kontratës së lidhur me shoqërinë 
“Kovlu Energji” për HEC-in në 
Poçem.
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Tow a r ds 2030RESULTS |  EMPOWERMENT |  CHANGE

Qendra Rajonale e Mjedisit për 
Evropën Qendrore dhe Lindore 
(REC), në vijim të misionit për të 
përshpejtuar  gjetjen e zgjidhjeve 
të qëndrueshme në bashkëpunim 
me qeveritë dhe palët e interesuara 
jo qeveritare, ka shpallur në 
dhjetor me vendim unanim të 
anëtarëve të Bordit të Drejtorëve 
Mihail Dimovskin si Drejtorin e ri 
Ekzektutiv, i cili ka filluar detyrën e 
tij të re më 1 Shkurt 2017.

“Rezymeja e Dimovskit 
demostron për aftësi dhe 
kompetenca që janë thelbësore për 
njohjen e sfidave strategjike dhe 
mundësive në rajonin e REC,” u 
shpreh Sh. T. .Z. Jari Vilen, kryetar i 
Bordit Drejtues të REC, Ambasador 
dhe Kryetar i Delegacionit të 
Bashkimit Evropian në Këshillin 
Evropian, Strasburg. 

Dimovski ka njohuri të gjerë 
jo vetëm për rajonin, por edhe për 
REC, pasi ai ka kaluar 14 vjet në 
REC (1999 – 2013), si udhëheqës 
i çështjeve vendore dhe ekspert i 
lartë i REC për ligjin, zbatimin dhe 
respektimin e tij.

Përpara rikthimit, Dimovski ka 
punuar për Agjencinë Austriake 
të Mjedisit, gjithashtu ka 
udhëhequr kompani konsultimi 
ndërkombëtare, në rolin e ekspertit 
të lartë në projektet e planifikimit, 
përvetësimit dhe zbatimit.

“Ndihem i kënaqur dhe i 
emocionuar që do të udhëheq këtë 
organizatë ndërkombëtare kaq 
prestigjoze,” u shpreh Dimovski 
në Asamblenë e Përgjithshme. “Ne 

duhet të vazhdojmë të përfshihemi 
dhe të bëhemi më konkurrues. Në 
mënyrë që të bëjmë një punë të 
mirë dhe kuptimplotë, ne duhet të 
rrisim kapacitetet tona ekonomike, 
profesionale dhe teknike.”

“Ndërsa jemi shumë të kënaqur 
për këtë njoftim, në të njëjtën 
kohë i shprehim mirënjohjen tonë 
Drejtores Ekzekutive e cila po lë 
këtë post, Marta Szigeti Bonifert,” 
u shpreh Jari Vilen, Kryetar i Bordit 
të REC.

Që prej 2003, Szigeti Bonifert 
ka frymëzuar dhe udhëhequr 
përmirësime të rëndësishme në 
strukturën dhe menaxhimin e 
REC, duke rezultuar me ndikim 
në të gjithë Evropën Qendrore dhe 
më tej në fusha të tilla si edukimi 
për zhvillim të qëndrueshëm, 
diplomacia klimatike, pjesëmarrja e 
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publikut, dhe menaxhimi i ujërave.

“Duke parë rreth e rrotull në këtë 
sallë, unë mund të shoh partnerë dhe 
miq me të cilët kam bashkëpunuar 
për shumë vite, dhe shpresoj që do 
të mbetemi të tillë edhe për vitet në 
vazhdim,” u shpreh në Asamblenë e 
Përgjithshme, Szigeti Bonifert.

Gjatë udhëheqjes së saj, REC është 
bërë një organizatë ndërkombëtare 
me të drejta të plota, kjo falë 
mbështetjes së veçantë që i kanë dhënë 
themeluesit (Shtetet e Bashkuara, 
Hungaria dhe Komisioni Evropian) 
dhe mbështetjes politike nga të gjithë 
vendet anëtare të REC. Gjatë 13 
viteve, REC ka zbatuar projekte dhe 
programe me një vlerë totale prej 170 
milionë EUR, falë ndihmës bujare 
dhe bashkëpunimit me komunitetin e 
donatorëve, organizatat partnere dhe 
palët përfituese.

Zgjidhet Drejtori 
i ri Ekzekutiv i REC

Mihallaq Qirjo
Qendra Rajonale e Mjedisit  

     (REC) Shqipëri
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Aktivitete REC

Konsolidohet sistemi i regjistrit të 
raportimit të ndotësve në Shqipëri

Eduart Cani
Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri

Më 24 janar 2017, si rezul-
tat i një bashkëpunimi të ngushtë 
me Qendrën Rajonale të Mjedisit 
(REC) me mbështetjen e Ministrisë 
Federale Gjermane për Mjedisin, 
Mbrojtjen e Natyrës, Ndërtimin 
dhe Sigurinë Bërthamore nëpërmjet. 
Programit të Mbështetjes Këshi-
lluese (AAP), Agjencia Kombëtare 
e Mjedisit e Shqipërisë (AKM) 
paraqiti regjistrin online për 
raportimin e shkarkimeve dhe 
transferimin e ndotësve (PRTR) në 
Shqipëri. 

PRTR u promovua në një 
akti-vitet publik në Tiranë, i cili u 
përcoll nga mediat kombëtare dhe 
publiku i interesuar në praninë e 
SH.T. Mi-nistri i Mjedisit të Shqi-
përisë, Z. Lefter Koka, i cili përgëzoi 
përpjekjet e bëra nga projekti 
dhe institucionet e përfshira duke 
deklaruar se tani që është krijuar 
mundësia për kontroll, monitorim 
dhe transparencë publike më të 
mirë, faza e ardhshme, zbatimi, li-
dhet me përforcimin e raportimit 
dhe kontrollin e cilësisë. 

Pjesë e panelit në aktivitet 
Z. Julian Beqiri, kreu i AKM, u 
shpreh besimplotë se përmirësimi 
dhe konsolidimi do ta bëjë AKM-
në një institucion kompetent më 
të besueshëm. Beqiri gjithashtu i 
kërkoi operatorëve ekonomikë të 
marr-in pjesë në këtë nismë dhe 
ofroi mbështetjen e plotë të AKM-
së dhe laboratorëve të saj. 

Kjo mënyrë raportimi është në 
përputhje me kërkesat e Agjenci-së 
Evropiane të Mjedisit dhe Shqipëria 
së shpejti do të përmbushë 
detyrimin e raportimit direkt në 
protokollin E-PRTR të menaxhuar 
nga Agjencia Evropiane e Mjedisit. 

“Kanë kaluar disa vite prej 
kur Shqipëria ishte vendi i dytë që 
miratoi protokollin mbi PRTR, 
si rezulat i shumë përpjekjeve për 
të mundësuar këtë proces, duke 
për-fshirë edhe punën e REC, për 
të ardhur këtu sot me një sistem 
shumë të konsoliduar raportimi”, - 
u shpreh Z. Mihallaq Qirjo, Drejtor 
i REC Shqipëri. 

Z. Qirjo e konsideroi këtë hap si 
një moment historik për hapjen e një 
procesi të ri për grumbullimin e të 
dhënave, kontrollin dhe gara-ntimin 
e cilësisë -një sistem dinamik që mund 
të ofrojë njësoj informacion për 
autoritetet dhe qytetarët. Ai garantoi 
se REC do të ofrojë mbështetje për 
forcimin e sistemit, duke përfshirë 
edhe përhapjen e mëtejshme të 
informacionit, konsolidimin e 
website-it të PRTR, dhe asistencë në 
transferimin e njohurive. 

Regjistri PRTR do të sigurojë 
qasje publike për 250 kompani 
sipas listës së PRTR për Shqipërinë 
në lidhje me sasinë e ndotësve 

(shkarkimeve) në ajër, ujë, tokë. 
Kjo përfshin shkarkimin rutinë, 
të qëllimshëm dhe aksidental 
të ndotësve, përpos ndotësve të 
transferimit të mbetjeve dhe ujërave 
të përdorur. 

Regjistri raporton mbi 91 
ndotësit kryesorë duke përfshirë 
metalet e rënda, pesticidet, gazet 
me efekt serë (GHG-të), dioksinat 
dhe burimet e shpërndarjes. 

Vënia në punë e këtij regjistri 
dhe grumbullimi i të dhënave mbi 
komponentët ndotës në territorin e 
Shqipërisë, do të rrisë mundësinë për 
një vlerësim sa më efikas të zonës, 
ku do të jepet një leje mjedisore 
duke mundësuar shmangiet e 
konflikteve të mundshme me 
banorët, dhe shtuar kërkesat për 
subjektet private mbi zgjerimin 
e vendeve të punës (specialistët 
teknikë) si dhe do të rritet 
përgjegjshmëria e laboratorëve 
mjedisorë monitorues, sa i përket 
saktësisë dhe besueshmërisë të 
dhënave që ata gjenerojnë. 

http://prtr.akm.gov.al
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“

Aktivitete REC

Rikthim në identitet
në kuadër të projektit “Fuqizimi i sistemit të menaxhimit të mbetjeve në Bashkinë Dibër”

Greisa Gurabardhi
Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri

Dikur Dibra ishte ndryshe. 
Dikur ishte vendi me të cilin 
krenohej Shqipëria. Dikur qytetin 
e Peshkopisë e quanin qytet i 
bukurisë dhe i pastërtisë. Dikur çdo 
gjë ishte më e bukur në këtë zonë. 
Por sot gjithçka duket ndryshe. 
Sot ky imazh ka mbetur pjesë e 
kujtesës së përbashkët kolektive 
të së shkuarës. Sot vërtet kudo 
flitet për menaxhimin e mbetjeve, 
kudo flitet për një mjedis të pastër, 
por në Dibër edhe pse koshat nuk 
mungojnë, pamja që të shfaqet gjatë 
rrugëtimit në këtë zonë nuk është 
ajo që ke pritur, nuk është ashtu siç 
ta kanë treguar apo ke lexuar.

Në çdo hap që hedh e ndjen dhe 
arrin të dallosh në çdo veprim, në 
çdo bisedë, dëshirën e qytetarëve 
për të ndryshuar gjendjen në të cilën 
ndodhet zona e tyre. Deri më sot, 
për forcë zakoni apo për pamundësi 
ata kanë gjetur si zgjidhje rrugën 
më të shkurtër, derdhjen e mbetjeve 
në përrenj e lumenj. Ndoshta e 
bëjnë këtë gjë për vetë faktin “që të 
ndihen pak më mirë” në ndërgjegjen 

e tyre kur rrjedha e ujit t’i marrë me 
vete këta ndotës dhe zona përreth 
të jetë prapë e pastër. Ti ecën dhe 
pothuajse në çdo urë të shfaqet 
një grua me koshin e shtëpisë të 
mbushur plot, e cila pa u shqetësuar 
për vëmendjen e të tjerëve fillon e 
hedh një nga një mbetjet në përrua. 
Por nuk është vetëm përroi ai i cili 
përballet me zemërimin qytetar, në 
çdo cep sheh mbetje të hedhura 
pa kriter, kosha të djegur shpesh 
edhe nga endacakët e natës për 
t’u ngrohur, kosha të thyer e të 
shkatërruar nga rebelimi i çastit i 
një të riu që inatin e ditës e shfryn 
në atë kosh.

Në çdo takim të mbajtur gjatë 
vizitës në Dibër, në kuadër të 
projektit “Fuqizimi i sistemit të 
menaxhimit të mbetjeve në Bashkinë 
Dibër”, i vënë në zbatim nga Qendra 
Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri, 
mbështetur nga dldp, Ambasada 

“Ndotja mjedisore është një 
sëmundje e pashërueshme, e 

vetmja mundësi që kemi ne si 
shoqëri është parandalimi”

Barry Commoner

FOTO MONTAZH MBI PLANIFIKIMIN PËR SISTEMIN E GJELBËR NË BULEVARDIN E PESHKOPISË - FOTO REC

Zviceriane dhe Helvetas Albania, 
shihej gadishmëria e çdo kryetari 
apo kryeplaku për ta përmirësuar 
këtë gjendje. Vështirësia nuk 
qëndron vetëm tek përkrahja apo 
dhe përgjegjësia e tyre për ta çuar 
deri në fund këtë projekt, por edhe 
në faktin e gjendjes së përkeqësuar 
të infrastrukturës rrugore dhe 
mosbindjes qytetare. Pse mos të 
edukojmë brezin e ardhshëm për 
rëndësinë që ka ndotja e mjedisit, 
që fjala e tyre të shkojë edhe tek 
të rriturit? Pse të mos jenë ata 
zëri i ndërgjegjes së prindërve apo 
gjyshërve të tyre? Për këtë arsye 
në zemër të diskutimeve në takime 
ishin edhe fushatat apo aktivitetet 
që kanë të bëjnë me edukimin 
mjedisor të fëmijëve në shkolla në 
mënyrë që procesi i sistemit të ri 
i shërbimit të mbetjeve në zonë të 
jetë i suksesshëm dhe t’i rikthejë 
Peshkopisë dhe gjithë Dibrës 
identitetin e harruar.
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Aktivitete REC

2016

21 43 65

QENDRA RAJONALE E MJEDISIT  (REC) NË SHQIPËRI

PERFORMANCË MJEDISORE

ka ricikluar 324 kg mbetje letre

ka shmangur shkarkimin e rreth 40 kg CO2 në atmosferë

Për më tepër, janë kursyer

Vlerësimi Mjedisor është kryer nga: 
GREEN RECYCLING Sh.p.k , Tiranë
www.greenrecycling.al 
Tel. +355 69 407 5555

Pemë

12 
metër kub 

ujë

1.328 Kw 
energji

3 fuçi 
me karburant

9 kg me 
ndotës ajri

1,1 metra 
kub

 hapsirë në 
venddepozitimin e 

mbetjeve

PERFORMANCË MJEDISORE
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Objektivat për Zhvillimin e Qëndrueshëm

Treguesi i synuar nr. 12.5

Deri në vitin 2030, të zvogëlohet ndjeshëm krijimi i 
mbetjeve përmes zbatimit të parimeve të parandalimit, 
reduktimit, riciklimit dhe të ripërdorimit.

KONSUM 
DHE PRODHIM 
I PËRGJEGJSHËM
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Zinxhiri i Mbetjeve Ushqimore në 
Shqipëri

Prof. As. Dr. Zef Gjeta
Federata Ndërkombëtare e Gazetarëve të Bujqësisë

Me ndryshimin e sistemit ndo-
dhën edhe ndryshime në lidhje 
me zinxhirin ushqimor nga ferma 
në tavolinë. Ndryshimet ndodhën 
si përshtatje e situatave të reja të 
krijuara, ku prodhimi u bazua në 
ekonomi të vogla, e në ndjekje të 
kësaj edhe grumbullimi, përpu-
nimi, standardizimi, ambalazhimi, 
transportimi e gjithë zinxhiri i pas 
vjeljes fillimisht ishte në shkallë të 
vogël. Ky lloj “copëzimi” i gjithë 
hallkave dhe operimi në shkallë të 
vogël nga njëra anë shtoi kostot, 
por nga ana tjetër shkaktoi edhe një 
rritje të mbetjeve apo të humbjeve 
të ushqimeve.

Për mua ka qënë surprizë shifra 
që një i huaj më dha dy dekada 
më parë në lidhje me mbetjet 
ushqimore: ai më tha se në vendin 
e tij, konsumatori përfundimtar 
shfrytëzonte rreth 25% të asaj 
që ishte prodhuar në fermë. Për 
t’u bindur rreth kësaj, është e 
nevojshme që të ndjkim një rrugë 
logjike të lëvizjes së produktit, me 
synim argumentimin e plotë të 
kësaj çështje.

Nëse konsiderojmë një prodhim 
të bollshëm të patates në 60 ton/
ha, gjatë procesit të vjeljes, një 
pjesë e patates dëmtohet nga plugu 
apo mjetet që përdor fermeri për 
nxje-rrjen nga toka (pa llogaritur 
atë pjesë që mbetet në tokë), një 
pjesë dëmtohet gjatë mbushjes në 
thasë, arka apo në kosha. Në vijim, 
gjatë transportit për në vendin 
e magazinimit, shpesh prodhimi 
përplaset apo shtypet, e për pasojë 
një pjesë e tij dëmtohet. Në magazinë 
(qoftë kjo në tregun e shumicës apo 

edhe në ndonjë pikë grumbudhimi, 
treg rural), edhe nëse kushtet janë 
të përshtatshme (kjo nuk ndodh 
gjithmonë), ka humbje si pasojë e 
qëndrimit aty (në stiva), si pasojë 
e procesit të seleksionimit dhe të 
ambalazhimit, sipas kërkesave të 
tregut. 

Në vijim, transporti për tek 
dyqanet e pakicës, shkakton 
humbje qoftë nga dëmtimi mekanik, 
qoftë nga ndryshimi i kushteve të 
temperaturës dhe dritës, qoftë edhe 
si pasojë e rrëzimit të ndonjë arke 
apo thesi. Në dyqanet e shitjes me 
pakicë, ka një humbje edhe më 
të dukshme: si pasojë e ndonjë 
myku apo dëmtimi mekanik, apo 
edhe nga qëndrimi tej kohës së 
pranueshme. Këtu duhet të shtojmë 
një humbje që ndodh në vijimësi që 
është pikërisht humbja e përmbaj-
tjes së lagështirës.

Në shtëpi amvisat heqin një 
pjesë të mirë të produktit nëpër-
mjet qërimit, që shpesh bëhet me 
mjete të papërshtatshme duke 
larguar edhe më shumë se është e 
nevojshme, duke shtuar këtu edhe 
heqjen e pjesëve të dëmtuara, apo 
të kalbura. Kur produkti i drejtohet 
restoranteve, në përgjithësi humbjet 
janë në një shkallë edhe më të lartë. 
Kur produkti i drejtohet pikave 
të përpunimit, për shkak edhe të 
cilësisë së tyre, shkalla e humbjeve 
është përsëri e lartë.

Nëse në gjithë këtë zinxhir, fi-
llojmë të vendosim përqindje të 
humbjeve, atëherë krijojmë një 
ide më reale se përse shifra prej 
25 % e përdorimit të prodhimit 
të përgjithshëm, fillon të ketë më 
shumë kuptim. Është relativisht 
e vështirë të kthehen të gjitha 
humbjet në përqindje apo sasi të 
saktë, për shkak se statistikat në 
lidhje me këtë çështje mungojnë, 
e në rastin më të keq ato janë 
jo të sakta. Dhe këtu analizuam 
vetëm një produkt, pataten, por 
situata është e ngjashme edhe 
për produktet e tjera. Ndryshimi 
ndodh në përqindjet e humbjes për 
secilën “ndalesë”, veçse në kushte 
të ndryshme e për produkte të 
caktuara, humbjet mund të jenë 
edhe më të mëdha, e për pasojë edhe 
shkalla e përdorimit të produktit do 
të jetë më e ulët. 

Duke e parë procesin në 
tërësi, mund të themi se disa janë 
“ndalesat” kryesore të produktit: 
ferma, tregu i shumicës, tregu i 
pakicës dhe konsumatori. Pikërisht 
në këto pika, produkti i dëmtuar, del 
nga skema e zinxhirit të përshkruar 
dhe formon mbetje ushqimore. Në 
kushtet e vendit tonë, këto “vend-
ndalesa”, nuk janë në nivelin e 
kërkuar të mirëfunksionimit të 
tyre, qoftë për funksionin bazë 
që kryejnë, ashtu edhe në lidhje 
me trajtimin si duhet të mbetjeve 
ushqimore. 

Tema e NumriT

Objektivat për Zhvillimin e Qëndrueshëm

Treguesi i synuar nr. 12.5

Deri në vitin 2030, të zvogëlohet ndjeshëm krijimi i 
mbetjeve përmes zbatimit të parimeve të parandalimit, 
reduktimit, riciklimit dhe të ripërdorimit.

KONSUM 
DHE PRODHIM 
I PËRGJEGJSHËM “Konsumatori përfundimtar 

shfrytëzon rreth 25% të asaj që 
është prodhuar në fermë!
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Tema e NumriT

Zinxhiri i tregjeve të frutave 
dhe perimeve në Shqipëri ka nevojë 
për përmirësim të infrastrukturës, 
por edhe të menaxhimit. Për këtë, 
kërkohen investime në shtimin e 
sipërfaqeve në tregje (sidomos për 
dhoma me kushte të parametrave 
të kondicionimit), por edhe në 
lidhje me trajnimin dhe rritjen 
e kapaciteteve të stafeve mena-
xhuese, si dhe të përdoruesve të 
tregjeve. Në këtë aspekt, rritja e 
shkallës së informimit dhe shtimi i 
informacionit on-line, do të duhej 
të shkonte paralel me rritjen e 
numrit të kontratave dhe të rritjes 
së sasisë së produktit të shitur, sipas 
kontratave të lidhura në fillim të 
sezonit. Kjo gjë do të përmirësonte 
kushtet e tregtimit, por nga ana 
tjetër do të bënte të mundur edhe 
uljen e shkallës së humbjeve të 
produkteve ushqimore.

Produktet me origjinë shtazore 
përshkruajnë një rrugë të ngjashme, 
ku humbjet janë në një shkallë 
pak më të ulët, por me specifikat 
e veta. Po ashtu, edhe produktet 
e përpunuara, qofshin këto me 
origjinë bimore apo shtazore, kanë 
“logjikën” e tyre të humbjeve. 
Në tërësinë e vet, në lidhje me 
produktet humbja është njëra anë, 
mundësia e dëmtimit të shëndetit të 
njeriut është ana tjetër. 

Vendi ynë është në hapat e parë të 
ndërtimit të një sistemi të fokusuar 
në gjurmueshmëri. Ligji i Ushqimit i 
vitit 2009, ligj i përshtatur nga disa 
prej modeleve të mira evropiane, ka 
një sërë kapitujsh të rëndësishëm 
dedikuar kësaj fushe, por zbatimi 
i tyre në mënyrë efikase kërkon 
standard teknik dhe profesional 
të kualifikuar dhe mbështetje 
financiare të lartë. 

Gjurmueshmëria është një 
sistem i cili nuk mund te mbahet dhe 
kontrollohet me copa letrash apo në 
mënyrë empirike. Ky sistem kërkon 
një rrjet të plotë me programin 
përkatës, me teknologjinë e duhur 
dhe me njerëzit e trajnuar, kërkon 
punë të përditshme nga individët 
e angazhuar, të gjitha në përputhje 

me legji-slacionin në fuqi dhe me 
rregulloret përkatëse, kryesisht 
në zbatim të ligjit të ushqimit. 
Në vendin tonë është hedhur një 
hap, duke themeluar Regjistrin e 
Fermës, si dhe sistemin elektronik 
të kafshëve në programin Ruda, 
i cili ka nevojë për më shumë 
mbështetje dhe përmirësime në 
vijim. Si një masë mjaft pozitive, 
mund të konsiderohet vendosja 
në mënyrë të detyrueshme në 
zinxhirin përpunues të sistemit 
HACCP (Analiza e Rrezikut dhe 
Kontrolli i Pikave Kritike). Jemi 
akoma në hapat fillestarë në futjen 
e këtij sistemi në të gjithë sistemin e 
përpunimit, por edhe atë të prodhi-
mit në Shqipëri.

Megjithë detyrimin që kanë 
subjektet e ndryshme, të përfshira 
në zinxhirin ushqimor nga ferma 
në tavolinë, për të marrë masat e 
duhura për zvogëlimin e mbetjeve, 
por edhe për mirëmenaxhimin e 
tyre, subjektet janë akoma mjaft 
larg standardeve. Në këtë situatë, 
pra akoma larg asaj që duhet, janë 
edhe organet e kontrollit dhe ato 
që duhet të detyrojnë subjektet e 
ndryshme të zinxhirit (sado të vegjël 
apo të mëdhenj të jenë), 
që të zbatojnë ligjin 
me përpikmëri.

Mbetjet e ndryshme, janë një 
problematikë mjaft e gjerë, si e 
tillë në vetvete, por nga ana tjetër, 
zvogëlimi i tyre, do të kishte një 
ndikim të ndjeshëm pozitiv edhe në 
lidhje me të ardhurat që sigurojnë 
hallka të ndryshme të zinxhirit 
ushqimor. Po ashtu, zvogëlimi 
i humbjeve është i lidhur mjaft 
edhe me pakësimin e urisë në 
vend apo me përmirësimin e dietës 
ushqimore për kategori të caktuara 
të popullatës. 

Në kushtet e vendit tonë, 
kur mbetjet ushqimore nuk 
menaxhohen sa dhe si duhet, 
kanë shkaktuar dhe vazhdojnë 
të shkaktojnë problematika edhe 
mjedisore. Rastet janë të shumta, 
me lloje të ndryshme të prodhimeve 
të mbetura, të cilat nuk trajtohen 
si duhet nga subjektet që e kanë 
për detyrë, por nuk “shtrëngohen” 
as nga subjektet e ngarkuara, në 
mënyrë që situata të ndryshojë për 
mirë. Mbetet si një detyrim urgjent, 
që strukturat e ngarkuara të bëjnë 
punën e tyre si duhet. në mënyrë që 
situata me mbetjet ushqimore në 
vendin tonë të përmirësohet.
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Menaxhimi i qëndrueshëm i 
mbetjeve ushqimore, ndikimi në 
ndotjen e mjedisit

Prof. As. Rozeta Hasalliu
Universiteti Bujqësor i Tiranës

Administrimi i mbetjeve në 
Industrinë Ushqimore është një 
problem i vazhdueshëm dhe serioz 
në një vend si Shqipëria. Mbetjet 
e kësaj industrie, si p.sh. ajo e 
përpunimit të ullirit, për shkak 
të përmbajtjes kimike të tyre, 
cilësohen si ndër mbetjet bujqësore 
më toksike. Derdhja e tyre në 
lumenj, përrenj, dete, liqene ose në 
tokat më të afërta është praktika më 
e përdorur e cila ndikon negativisht 
në mjedis. Kjo ndodh për shkak 
të ngarkesës së lartë organike, 
ngjyruesve dhe përbërjeve toksike 
që ndodhen në mbetjet e lëngëta, 
ose që formohen gjatë ruajtjes së 
përkohshme të tyre.

Veprimi fitotoksik i mbetjeve të 
lëngëta nuk shfaqet vetëm kundër 
disa llojeve të bimëve, por është 
i përgjithshëm. Derdhja e tyre në 
zona të kultivuara shkakton dëme 
serioze, sidomos ndaj bimëve me 
sistem rrënjor sipërfaqësor. Mbetjet 
e lëngëta jane mjaft problem për ujin 
dhe organizmat e gjalla në të. Ky 
efekt negativ shtohet dhe më shumë 
kur uji është i klorifikuar. Shkaktar 
i fitotoksicitetit të mbetjeve të 
lëngëta është përmbajtja në to e 
fenoleve dhe acideve yndyrore.

Administrimi i mbetjeve të 
lëngëta të industrisë së përpunimit 
të ullirit ka qënë dhe vazhdon 
të mbetet një problem serioz për 
vendet prodhuese të ullirit. Për këtë 
çështje janë bërë shumë kërkime, 
por pa dhënë një zgjidhje të 
kënaqshme. 

Disa nga veçoritë që vështirësojnë 
administrimin e këtyre mbetjeve 

janë ngarkesa organike e lartë, 
prania në to e acideve toksike, të 
cilat degradohen me vështirësi ose 
aspak, si dhe prania e ngjyruesve 
(përbërjeve fenolike) të afta që të 
ngjyrosin terrenin. Shpenzimet për 
administrimin e mbetjeve janë të 
larta për shkak të shpërndarjes së 
gjerë të fabrikave të përpunimit të 
vajit të ullirit. Kjo e bën të vështirë 
grumbullimin e mbetjeve në një 
pikë të përbashkët ku do të mund 
të punonte një njësi për përpunimin 
e tyre .

Mënyra më e thjeshtë dhe më 
ekonomike për administrimin 
e tyre është derdhja nëpërmjet 
kanalizimeve në toka të kultivuara 
ose djerrë. Praktikohet gjithashtu 
edhe derdhja e tyre në lumenj 
dhe më rrallë në det. Por me këto 
mënyra, ndotja e mjedisit është e 
madhe dhe dëmet janë  të shumta. 
Vitet e fundit janë zhvilluar 
metoda biologjike të përpunimit të 
mbetjeve të cilat mund t’i japin një 

zgjidhje problemit të administrimit 
të mbetjeve pa ndotur mjedisin. Një 
mënyrë e propozuar është përdorimi 
i tyre për rritjen e kërpudhave si 
Pleurotus ostreautus. Kjo kërpudhë 
këshillohet të përdoret dhe në 
industrinë e verës, për riciklimin e 
mbetjeve të industrisë së verës. 

Riciklimi i mbetjeve të industrisë 
së verës këshillohet të perdoret 
si burim rritjeje për kërpudhat 
dhe gjithashtu në këtë mënyrë të 
mbrohet ekosistemi. Prodhimi 
industrial i verës çon në formimin e 
një sasie të lartë të mbetjeve të kësaj 
industrie. Shumë nga këto mbetje 
shkaktojnë ndikime të mëdha 
ndotëse të mjedisit, nëse mblidhen 
në vreshta ose nëse digjen në tokë. 

Futja sa me shpejt e metodave 
bioteknologjike për riciklimin e 
mbetjeve të Industrisë Ushqimore në 
Shqipëri, sjell më shumë të ardhura, 
mbron mjedisin dhe krijon kushtet 
për një zhvillim të qëndrueshëm.

FA
B

R
IK

Ë
 P

Ë
R

 P
Ë

R
P

U
N

IM
IN

 E
 U

LLIR
IT - FO

TO
 W

E
B



Mjedisi SOT 152 | 2017 | 14

Tema e NumriT

Politikat bujqësore duhet të 
mbështesin sektorin në rritjen e 
aftësisë konkurruese të tij dhe 
një prej faktorëve kyç në rritjen e 
prodhimit dhe të eksportit bujqësor, 
janë pikat e grumbullimit. 

Në vendin tonë numërohen 
mbi 160 pika të grumbullimit të 
prodhimit bujqësor, ku në 70 prej 
të cilave grumbullohen kryesisht 
perime dhe fruta që përbëjnë edhe 
bazën e eksportit të prodhimeve 
bujqësore në vendet e rajonit e më 
gjërë.

Numri më i lartë i qendrave të 
grumbullimit është i përqendruar në 
qarkun Lushnjë - Fier, ku janë ngritur 
40 pika grumbullimi dhe eksporti 
të perimeve e frutave, me kapacitete 
grumbulluese dhe ruajtje, të cilat 
mundësojnë grumbullimin e mbi 80 
mijë tonë prodhime nga ferma.

Pika të suksesshme grumbullimi  
gjenden edhe në Berat, Fier, pothuajse 
me të njëjtët tregues për gru-

Stimujt mbështetës për 
mirëmenaxhimin e prodhimeve 
bujqësore

Gëzim Xhixha
Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave

mbullimin dhe eksportin e perimeve 
dhe frutave, me dallimin se në këtë 
zonë vëmendja është përqendruar 
më shumë te grumbullimi dhe 
eksporti direkt i prodhimeve. Edhe 
në qarkun e Korçës kemi kapacitete 
të konsiderueshme frigoriferike për 
ruajtjen e prodhimit të mollës për 
treg të mëvonshëm. Sot në këtë qark 
kemi rreth 40 mjedise frigoriferike.

Rritja e prodhimit bujqësor 
vendas ka diktuar ngritjen e pikave 
të grumbullimit bashkëkohore 
pothuajse në të gjithë vendin, me 
kushte për të ruajtur prodhimet 
tipike të zonës.

Nga viti në vit ka rritje të numrit 
të grumbulluesve dhe eksportuesve 
si dhe shtim të numrit të shteteve 
që eksportohet duke çuar kështu jo 
vetëm në shtimin e të ardhurave të 
grumbulluesve, eksportuesve, por në 
radhë të parë shtimin e të ardhurave 
të fermerëve, rritjen e punësimit, 
shtimin e sipërfaqes që mbillet 

me bimë bujqësore, angazhimin 
e brezit të ri në punët e bujqësisë 
dhe shfrytëzimin racional të tokës 
bujqësore. 

Pra pikat e grumbullimit, ruaj-
tjes së prodhimeve dhe tregjet rrisin 
dukshëm efiçencën e shpërndarjes 
së prodhimit në kohë dhe zona 
të caktuara, sigurojnë lidhjen e 
pro-dhuesve me kërkesat e tregut 
duke ndikuar kështu në rritjen e 
prodhimeve të tregtueshme dhe 
pakësimin e tyre si mbetje ushqimore

Formalizimi i fermave bujqësore 
po garanton rritjen e të ardhurave 
të çdo ferme, siguri në dorëzimin 
e prodhimit në pikat e grumbu-
llimit, shmangien e vështirësisë për 
të gjetur treg shitjeje, si dhe ajo që 
është më e rëndësishme, nuk do të 
kemi fermerë edhe tregtarë, por do 
të kemi fermerë që prodhojnë me 
standard dhe që kanë mundësi që 
këto prodhime ti dorëzojnë në pikat 
e grumbullimit. 
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Skemat e mbështetjes përmes 
subvencioneve nga viti në vit po 
rrisin fondet adresuar sektorit të 
marketingut dhe ngritjes së qendrave 
të grumbullimit, gjithnjë e më shumë 
në përmirësim të vazhdueshëm 
të standardeve dhe kushteve 
bashkëkohore që plotësojnë .

Sot qendrat frigoriferike buj-
qësore dhe tregjet e grumbullimit 
të prodhimeve bujqësore, po i 
përgjigjen më së miri kërkesave 
për cilësi dhe siguri që kërkojnë 
tregjet e huaja, ndaj dhe shtimi i 
tyre është derivat i rritjes progresive 
të prodhimit bujqësor vendas 
gjithëvjetor dhe eksporteve, duke 
pakësuar në maksimum mbetjet apo 
stoqet e prodhimeve.

Një element tjetër i rëndësishëm 
është edhe harta e rajonizimit që 
mirë përcakton kulturat që do të 
mbështeten financiarisht në zonat 
bujqësore në Shqipëri, bazuar mbi 
kushtet teknike, klimatike dhe 
avantazhet konkurruese të zonës. 
Në këtë mënyrë po mundësohet 
rritja e kapaciteteve prodhuese, 
cilësia dhe standardet e prodhimit 
por, mbi të gjitha, harta e rajonizimit 
po shërben edhe si një zgji-dhje për 
problemin e parcelizimit të tokës 
bujqësore. Mbjellja e prodhimit 
bujqësor nxitur nga skemat e 
mbështetjes në bujqësi po mundëson 
që parcelat, pavarësisht pronësisë, 
të kultivohen me të njëjtën kulturë, 
duke zmadhuar fermën dhe duke 
mundësuar bllok parcelash me të 
njëjtin prodhim.

Shumë shpejt, do krijojmë bursën 
bujqësore shqiptare në Lushnjë. 
Zhvillimi i vrullshëm bujqësor, 
dikton koordinimin e çmimeve 
në shitje, blerje e eksport për të 
parandaluar spekulimet, për të pasur 
transparencë. 

Është transformim i madh i 
bujqësisë që për herë të parë do 
të krijojë një bursë të produkteve 
bujqësore, që do jetë zhvillim, do 
koordinojë më mirë kërkesë-ofertën 
në treg dhe do të parandalojë 
spekulantët për konkurrencë të 
brendshme. 

Të vetëdijshëm për shqetësimin që shkaktojnë mbetjet ushqimore, aktivistët 
e EKO Mendje kanë ndërmarrë nisma për të rishpërndarë ushqimet e mbetura 
nga familjet në mjedise shtëpiake, në restorante apo furra buke.

EKO Mendje tashmë bashkëpunon me disa restorante në Shkodër, ku kryesisht 
për aktivitetet e përmasave të mëdha, ushqimet e mbetura nuk përfundojnë në 
koshin e mbetjeve, por anëtarët e organizatës ia dergojnë familjeve në nevojë, 
duke patur garancinë e sigurisë së ushqimit. 

Një vakt më tepër në familjet e tyre, mbase nuk ka fuqinë të bëjë ndryshimin, por 
le të shërbejë kjo edhe si thirrje për organizatat e tjera për të fuqizuar nismën.

Gjithashtu një tjetër nismë është "Ushqe dhe Kafshët", për të cilën në qendër të 
qytetit të Shkodrës pranë barit "KM Zero" në mjediset e jashtme është vendosur 
një frigorifer ku qytetarët mund të depozitojnë ushqimet e mbetura dhe prej aty 
aktivistë të EKO Mendje sëbashku me aktivistët e Animals Need Me kujdesen 
që ushqimi te rishpërndahet për kafshët e rrugës dhe kafshët e strehuara nga 
Animals Need Me.

Mendoni sikur bashkëpunime dhe nisma të tilla të zbatohen në të 
gjithë vendin...

Ja si mund të 
ndihmosh edhe ti!
Mirsad Basha / EKO Mendje

të mendojmë 
ekologjikisht në 

raport me natyrën 
dhe njerëzit

EKO M
endje
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Rreziku mjedisor nga 
mbetjet shtazore

Edona Bilali
Albanian Food Industry

Modernizimi dhe përmirësimi i 
vazhdueshëm ekonomik ndikojnë 
në mënyrë të pashmangshme 
në zinxhirin ushqimor. Kjo 
sepse me rritjen e popullsisë dhe 
përmirësimin ekonomik rritet 
kërkesa për ushqim dhe të mira të 
tjera. Por përveç ndikimit pozitiv 
kjo sjell edhe mjaft pasoja negative 
pasi shkakton një rritje në sasinë 
e mbetjeve të gjeneruara çdo ditë 
nga çdo familjet, duke rezultuar 
gjithashtu edhe një nga aspektet 
kryesore të shqetësimit, për shkak 
të ndotjes që shkakton në tokë, ajër 
dhe ujë. 

Përkatësisht ndotja e ujit është 
cilësuar e lartë në nivelet 63,75 
PPB, ndotja e ajrit 68,75 PPB dhe 
përpunimi i mbetjeve 71,43 PPB. 
Megjithëse ka shumë elementë që 
ndikojnë në ndotjen mjedisore, 
elementi konkret që paraqet rrezik  
më të lartë sesa shumë elementë të 
tjerë të cilëve aktorët e fushës i kanë 
dhënë një rëndësi më të madhe, janë 
mbetjet ushqimore.

Grupet që ndikohen nga 
fenomeni janë:

• Familjet që jetojnë pranë 
këtyre zonave rrezikohen nga 
epidemitë.

• Familjet që bazën e të 
ardhurave e kanë nga 
peshkimi. Uji i ndotur i 
dëmton gjallesat nënujore, 
ose i largon ato duke ndikuar 
gjithë zinxhirin ushqimor.

• Famijet që bazën e të 
ardhurave e kanë nga 
bujqësia. Tokat ku hidhen 

këto mbetje ushqimore 
mund të jenë jo prodhuese  
deri në 100 vjet. Në rastin 
kur ato mbillen dhe rritja e 
prodhimeve të tyre sforcohet, 
rreziku i prekjes së gjithë 
zinxhirit ushqimor është tejet 
i lartë.

Pasi mbetjet ushqimore hidhen 
në vendet e përcaktuara, më pas 
mblidhen për t’u transportuar 
me mjetet përkatëse në vendet e 
grumbullimit, për asgjësim apo 
përpunim.  

Megjithatë, qoftë për shkak 
të krizës së burimeve ose 
infrastrukturës joefikase, jo të 
gjitha këto mbetje grumbullohen 
dhe transportohen në destinacionin 
e fundit sipas përcaktimeve ligjore 
duke shkaktuar ndikime serioze në 
shëndetin e njeriut dhe në mjedisin 
rrethues.

Janë pikërisht ligji Nr.10 465, 
datë 29.9.2011 “Për shërbimin 
veterinar” dhe ligji Nr.10 431, 
datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen 
e mjedisit”, të cilat kanë për 
objekt kryesor të tyre mbrojtjen 
dhe përmirësimin e shëndetit të 
kafshëve të tokës dhe ujit, mbrojtjen 
e shëndetit publik nga sëmundjet 
zoonotike të transmetueshme nga 
kafshët, si dhe nga lëndët mbetëse 
të dëmshme, të cilat gjenden në 
produktet për konsum publik, 
të sigurojnë zbatimin e masave 
shëndetësore veterinare për 
produktet me origjinë shtazore, 
të prodhuara në fermë, lëndët e 
papërpunuara, kullotat, ujin dhe 
vendet e pirjes së ujit për kafshët, 

mbrojtjen e mjedisit në një nivel të 
lartë, ruajtjen dhe përmirësimin e 
tij, parandalimin dhe pakësimin e 
rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të 
njeriut, sigurimin dhe përmirësimin 
e cilësisë së jetës, në dobi të brezave 
të sotëm dhe të ardhshëm, si dhe 
sigurimin e kushteve për zhvillimin 
e qëndrueshëm të vendit.

Aktorët institucionalë janë 
mekanizmi kryesor, për të cilët 
mbrojtja e shëndetit të njeriut dhe 
e mjedisit, është një sfidë e madhe 
që kërkon angazhim maksimal dhe 
ndërgjegjësim apo vënie në lëvizje 
të tyre. 

Për këtë arsye, që prej 
krijimit të saj e në vijim, shoqata 
Albanian Food Industry (AFI) ka 
adresuar ndër të tjera edhe këtë 
problematikë që shqetëson biznesin 
dhe konsumatorët. 

Kjo realizohet përmes përcjelljes 
së vazhdueshme në institucionet 
përkatëse të problemeve që vijnë 
si rezultat i mbetjeve ushqimore, 
realizimit të takimeve dhe mbledhjes 
së të dhënave statistikore e trajtimit 
të tyre, duke kërkuar kështu 
ndërhyrjen e aktorëve përkatës. 

Në kuadër të këtij problemi, 
Albanian Food Industry ka 
ndërmarrë edhe veprime informuese 
dhe trajnuese pasi ndërgjegjësimi 
përmes edukimit zvogëlon mbetjet 
ushqimore dhe pasojat e tyre. 

Megjithatë ky problem rezulton 
ende i pazgjidhur ndaj AFI vazhdon 
lobimin e saj në mënyrë që nga 
ana e institucioneve dhe organeve 
vendimmarrëse të bëhet një 
shqyrtim i detajuar i cili përfshin 
ndikimet e sistemeve të prodhimit 
të ushqimit në mjedis, ndotjen e cila 
rezulton nga mbetjet ushqimore, 
kostot dhe avantazhet ekonomike 
në manaxhimin e mbetjeve të 
ushqimit, dhe pasojat shëndetësore 
të tyre. 

Në këtë mënyrë, do të hidhen 
hapa të sigurtë drejt gjetjes së një 
zgjidhjeje të përshtatshme e cila 
nuk do të cënojë interesat e shtetit, 
të bizneseve dhe konsumatorëve.
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Programi për përmirësimin e Sistemit Kombëtar të Paralajmërimit të Hershëm 
dhe parandalimin e përmbytjeve në Shqipëri

Pro NewsPro News

Janar 2017 - Nëntor 2019 

Objektivi i PRO NEWS 
Të sigurojë përshtashmëri për përmbytjet duke forcuar Sistemin Kombëtar të Paralajmërimit të Hershëm në 
Shqipëri dhe të përmirësojë parandalimin e fatkeqësive në përputhje me Praktikat e Mira të BE.

Rezultate të ndërlidhura për të arritur objektivin e ProNews

Mbështetje për Zhvillimin Institucional dhe Ligjor për përmirësimin e 
Sistemit të Paralajmërimit të Hershëm (SPH), Administrimin e 
Përmbytjeve dhe të mbrojtjes civile duke vlerësuar kuadrin aktual 
institucional dhe ligjor dhe duke forcuar kapacitetet e autoriteteve 
kombëtare dhe vendore për të zhvilluar plane Mbrojtje Civile duke 
përdorur qasje pjesëmarrëse

1

Mbështetje për zhvillimin e një hartë rajonale për rrezikun nga 
përmbytjet duke ndjekur Direktivën e Përmbytjeve të BE-së përmes 
trajnimeve dhe asistencës teknike për përgatitjen dhe përdorimin e 
hartave të detjauara për Rrezikun nga Përmbytjet

2

Zhvillimi i Sistemit Kombëtar të Paralajmërimit dhe Parashikimit të 
Përmbytjeve dhe integrimi në Sistemin Evropian të Ndërgjegjësimit 
për Përmbytjet (EFAS), duke zhvilluar një model operacional 
hidrologjik për të gjithë vendin, duke përfshirë basenet lumore 
ndërkombëtare për paralajmërim të hershëm, modernizimin e 
infrastrukturave meteorologjike dhe përmirësimi i rrjetit të IT.

3

Zhvillimi i Fushatës Publike Ndërgjegjësuese Kombëtare bazuar në 
praktikat e mira të Mbrojtjes Civile Kombëtare të BE-së duke 
projektuar një Fushatë Publike Ndërgjegjësuese Kombëtare të 
bazuar në praktikat më të mira të BE-së për rritjen e ndëgjegjësimit 
dhe përshtatshmërinë e grupeve përkatëse të synuara

4

Mbështetje Shqipërisë në përgatitjen për anëtarësim në Mekanizmin 
e Bashkimit Evropian për Mbrojtje Civile (EUCPM) përmes takimeve, 
trajnimeve për mekanizmin e Unionit të mbrojtjes civile (UCPM) dhe 
shkëmbimin e ekspertëve

5

Mbështetje për Programin (mbikëqyrja, koordinimi, monitorimi 
bazuar në rezultate).

6

w
w

w
. p

ro
ne

w
s.e

u

Ky projekt financohet 
nga Bashkimi Evropian

Profil ProjekTi
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Mirë se vini në vitin 2017! Ndotja do të jetë një temë e nxehtë këtë vit, veçanërisht ndotja e ajrit, që çdo vit i kushton 
jetën 7 milionë njerëzve dhe, ndotja e detit. Për këtë të fundit, akoma më shumë vende janë duke marrë masa kundër 
mbetjeve detare që po mbushin ekosistemet dhe po rrezikojnë zinxhirët ushqimorë. 

Çështje të tjera të mëdha, të cilat do të jehojnë këtë vit, janë edhe problematika lidhur me oqeanet, llojet e 
rrezikuara, financat e qëndrueshme, ekonomia e gjelbër dhe energjia e ripërtëritshme.

Javët e para të vitit 2017 dëshmuan bujën e madhe që shkaktoi ajri i 
ndotur në qytetet e mëdha në Kinë, Iran dhe Evropë. Këto qytete janë duke 
përjetuar rastet më të shpeshta me nivele të larta të ndotjes së ajrit në një 
kohë kur shumë njerëz po zhvendosen në qytete të tjera.

Ndotja e ajrit është jo vetëm vrasësi më i madh në botë, por gjithashtu 
po kthehet në një detyrim ekonomik në rritje. Më shumë se 80 % e njerëzve 
që jetojnë në qytete janë të ekspozuar ndaj niveleve të cilësisë së ajrit që 
tejkalojnë kufijtë e përcaktuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. 

Në tetor të vitit të kaluar, UNICEF konstatoi se çdo vit ndotja e ajrit 
vrau 600.000 fëmijë nën moshën pesë vjeçare dhe sëmuri miliona të tjerë. 
Por qeveritë, qytetet dhe qytetarët e zakonshëm janë duke luftuar kundër 
vrasësit të heshtur. Vitin e kaluar, kryetarët e bashkisë së Parisit, Mexico 
City, Madridit dhe Athinës u angazhuan për ndalimin e qarkullimit të 
të gjitha makinave dhe kamionëve me naftë, deri në mesin e dekadës së 
ardhshme.

me të cilat mund të përballemi në vitin 2017

Veprimet 
globale 
kundër 
vrasësit të 
padukshëm

Energjia 
diellore 
në pers-
pektiva 
të reja

Nëse kthehemi prapa në vitin 2015, Banka Qendrore e Gjermanisë 
parashikoi se në vitin 2017, në 80 % të tregut global energjia diellore do të 
arrijë të njëjtin çmim ose do të jetë më e lirë se energjia nga karburantet 
fosile. Mbetet për t’u parë nëse ky parashikim është i drejtë, por një gjë është 
e sigurtë – energjia diellore po përparon dukshëm, pavarësisht çmimit të 
ulët të naftës.

Viti 2015 ishte viti i parë në histori, në të cilin vendet në zhvillim përdorën 
më shumë energji të ripërtëritshme se sa vendet e zhvilluara; investimet në 
lëndë djegëse fosile ishin sa gjysma e atyre të rinovueshme.

sipas UNEP
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Opinioni publik u trondit prej fotografive dramatike të vitit të kaluar 
nga pastrimi i plazhit në Versova, Mumbai, që tregonin më shumë 
plastikë sesa rërë. Çdo vit, vëllime masive të plastikës përfundojnë në 
oqeane, ku mbeten për qindra vjet, duke shkaktuar dëme kolosale në 
peshkim dhe ekosisteme.

Këto pjesë plastike në madhësisë e një virusi apo të një milingone 
që zakonisht gjenden në skrabet e trupit dhe pastat e dhëmbëve, 
përfundojnë në oqeane e më pas gjejnë rrugën e tyre në zinxhirin tonë 
ushqimor.

Qeveritë e sapozgjedhura në disa prej ekonomive të mëdha botërore 
do të jenë përgjegjëse për veprimet klimatike tani e deri në vitin 2020. 
Çfarë ndodh gjatë kësaj periudhe është vendimtare - shkalla e veprimit 
të ndërmarrë do të ketë ndikim të rëndësishëm në realizueshmërinë 
e zotimit për ruajtjen e temperaturës nën 2 ° C, sipas Marrëveshjes së 
Parisit dhe po aq e rëndësishme, në koston e veprimit përtej 2020s.

Me shtimin e stresit në ekosistemet oqeanike nga ndryshimi i klimës, 
rritja e popullsisë dhe mbetjet plastike, këtë vit priten më shumë 
njoftime për zona të reja detare të mbrojtura.

Ka dëshmi të plota shkencore që tregojnë se zonat e mbrojtura 
detare i shërbejnë biodiversitetit detar dhe rezervave të peshkut – çka 
është lajm i mirëpritur, duke pasur parasysh se 90 % e rezervave të 
peshkut ose janë të mbipeshkuara ose plotësisht të peshkuara dhe një 
numër në rritje i brezave nënujorë koralorë, djepi i jetës në oqean, po 
zbardhen për shkak të presionit mjedisor.

Teksa qëndrojmë në prag të asaj që shkencëtarët e quajnë zhdukjen 
e gjashtë në masë, kësaj radhe drejtuar nga njerëzit, qeveritë janë duke 
luftuar për të mbrojtur llojet e rrezikuara. Viti 2016 dëshmoi veprim të 
fortë kundër vrasjes dhe trafikimit të llojeve të rrezikuara, dhe në vitin 
2017 ka gjasa që kjo luftë të përshkallëzohet më tej.

Në vitin 2017, për mbrojtjen e llojeve migratore, priten vendime 
të rëndësishme nga qeveritë në takimet ndërkombëtare në Bon dhe 
Manila.

Ekonomi 
e gjelbër 
dhe financa 
të qën-
drueshme

Liderë të rinj 
përgjegjës 
për vep-
rimet 
globale të 
klimës 

Edhe më 
shumë 
fitore për 
llojet e rrezi-
kuara

Oqeanet do 
të jetë më të 
mëdhenj në 
vitin 2017

Më shumë 
vëmendje 
për brigjet 
detare

Qëndrueshmëria në biznes dhe financa mbetet një çështje në zhvillim, 
por viti 2016 ka treguar shenja nxitëse se qëndrimet janë në ndryshim 
dhe investimet po kanalizohen drejt zhvillimit të qëndrueshëm, mes 
tyre, vëllimi i obligacioneve të gjelbra të lëshuara arrin vlerën e 81 
miliardë dollarëve, dyfishi i vitit 2015.

Financat e qëndrueshme dhe ekonomia e gjelbër janë përfshirë 
me vendosmëri në axhendën e G20 vitin e kaluar nga Kina, dhe shtytja 
e bllokut drejt financave të gjelbra ka të ngjarë të vazhdojë nën 
presidencën gjermane të këtij viti.
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