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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/Faks: 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 Ndodh përhumbësh dhe të 
humbësh në natyrë, herë prej 
marramendjes dhe hutimit që nxit 
mbathja prej “xhunglës” urbane, 
herë prej të qenurit eksplorues i 
asfiksuar nga mungesa e orientimit. 
Në të dyja rastet konsideroje veten 
me fat, sepse ende përjeton ndjesi 
që shumë prej komuniteteve të 
zhvilluara paguajnë shtrenjtë për 
atë që e quajnë kthim në origjinë 
dhe në vetvehte. Gjithashtu, vlen 
edhe parimi i famshëm Pareto 
80-20 që njohin ekonomistët, si 
tregues se nuk mund të arrihet 100 
% e gjithçkaje, por as ekuilibri i 
shëndetshëm nuk mbetet utopi edhe 
pse rreziku i humbjes së pasurive 
i lidhur me katastrofat natyrore 
rritet sot më shpejt sesa koha e 
nevojshme për zotërimin e këtyre 
pasurive.

Animatorët e cirkut e ndjejnë 
më mirë se çdokush që sa më shumë 
hollohet filli aq më e vështirë bëhet 
orvatja për ekuilibër, animatorët 
e teatrit gjithashtu dinë mirë se 
nëse marioneta ka fatin e keq 

Natyra me norma në rritje interesi…
të apasionuar ndjekin sot më shumë 
se kurrë shtegun magjepës dhe 
jetëdhënës të natyrës. Ndërkohë, 
që të tjerë mbeten spektatorë në 
“cirkun” e këtyre marionetave, 
tërheqja që këta të fundit ushtrojnë 
mbi instiktin biologjik, bëhet 
gjithnjë e më e fortë.

Diku një pemë, diku një pastrim, 
diku një shëtitje, diku një histori 
intriguese, diku një revoltë, diku një 
plan i qartë, diku një grumbullim 
për interes të përbashkët, diku 
një gërshetim i harmonishëm i 
sipërmarrjes, krijojnë aureolën e 
thirrjes natyrore, zgjimit të instiktit 
për të bërë gjënë e duhur me 
përfitim të madh ekonomik, social 
dhe mjedisor.

E ndërkohë për çdo mosveprim 
apo veprim të pamenduar natyra 
na rrit normën e interesit që duhet 
të paguajmë për të garantuar jetesë 
të kënaqshme. Ne ndodhemi para 
vendimeve historike, të cilat mund 
dhe duhet të shmagin falimentin!

Është koha për veprim personal 
dhe komunitar.

të drejtohet pa konsistencë e pa 
lëvizje të mirëmenduara, shprehitë 
që transmeton nuk janë fort të 
pëlqyeshme, deri sa dikush t’i 
interpretojë si diçka abstrakte, si 
risi, si modernizëm…

Në ditët e sotme anatemimi për 
natyrën duke u fokusuar vetëm në 
përfitimin monetar afatshkurtër, 
sikur e mira materiale të krijohej 
nga hiçi, është dukuri infektuese. 

Vetëm një pasionant i natyrës, 
vetëm një i lidhur ngushtë me të 
do të mund të kuptojnë se vlera 
shpirtërore, lehtësimi, përkëdhelja, 
frymëzimi, lidhja emocionale, 
freskia dhe gjallërimi nuk mund të 
llogariten me vlerë monetare. A thua 
vallë se një që rend pas ekonomisë 
nuk e kërkon banesën e vet pikërisht 
në mes të shpirtit të natyrës.

Në këtë moment na ka mbetur 
në dorë pikërisht risia, gërshetimi 
i interesave të ndryshme në një 
përpjekje për të vlerësuar atë që 
ke dhe e dëshiron duke qëndruar 
pranë saj. Shoqëri të tëra e individë 
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Aktualitet

Parlamenti Evropian ka miratuar 
gjatë muajit prill një rezolutë për 
Shqipërinë, ku kritikohen planet 
për ndërtimin e hidrocentraleve 
veçanërisht në parqe kombëtare 
dhe në zonat e tjera natyrore të 
ndjeshme. Në mënyrë të veçantë 
rezoluta trajton rastin e lumit 
Vjosa, ku ndër të tjera thuhet: 
Parlamenti Evropian “i bën thirrje 
Qeverisë shqiptare të kontrollojë 
zhvillimin e hidrocentraleve në 
zonat e ndjeshme mjedisore si në 
lumin Vjosa ashtu dhe në zonat e 
mbrojtura për të ruajtur integritetin 
e parqeve kombëtare ekzistuese.” 
(Pika 22 në Raportin e Zgjerimit të 
BE).

Rezoluta e Parlamentit 
Evropian vjen pas kërkesës së bërë 
nga Komisioni Evropian në progres 
raportin e vitit 2015, ku gjithashtu 
i kërkohet qeverisë shqiptare t’i 

Parlamenti Evropian i shqetësuar për 
hidrocentralet në lumin Vjosë
Loreta Hysa
Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri

rishikojë planet për ndërtimin e 
HEC-eve në lumin Vjosë.

Ky është qëndrim i përsëritur i 
PE-së, pasi dhe në rezolutën e vitit 
të kaluar, ajo këshillonte Qeverinë 
të mos planifikonte ndërtime, por 
të investonte për rigjallërimin e 
Parkut të Vjosës.

“Ky pozicionim i Parlamentit 
Evropian mbështet punën tonë 
në Shqipëri. Megjithatë është e 
rëndësishme që qeveria shqiptare të 
mos i injorojë këto kërkesa,” thotë 
Ulrich Eichelmann, koordinator i 
fushatës “Të shpëtojmë zemrën blu 
të Evropës”.

“Në vend të hidrocentraleve të 
planifikuara ne kërkojmë shpalljen 
e gjithë Vjosës park kombëtar, duke 
shpallur kështu Parkun e parë të 
Lumit të Egër në Evropë,” shtoi ai.

Vjosa është lumi i fundit i egër 
në Evropë pa përfshirë Rusinë. Nga 
burimi në malet e Pindit në Greqi 
deri në grykëderdhjen në detin 
Adriatik rrjedh e lirë dhe paprekur. 
Në disa zona shtrati i lumit arrin në 
më shumë se 2 km gjerësi. Nga ana 
shkencore, ky lumë është pothuaj i 
pa eksploruar.

“Vjosa nuk përbën vetëm një 
aset natyror të Shqipërisë por një 
thesar në trashëgiminë natyrore të 
familjes Evropiane ku ne synojmë 
të integrohemi,” thotë Olsi Nika, 
Drejtor i EcoAlbania.

Çka shqetëson akoma më shumë 
ekspertët dhe ambjentalistët është 
mungesa e një studimi të thelluar 
sipas standardeve të njohura 
ndërkombëtarisht në lidhje me 
ndikimin që ky projekt do të kishte 
në natyrë.
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Aktualitet

Turi i lumenjve të Ballkanit 
mbërriti më 11 maj 2016 në luginën 
e lumit Osum, për të vazhduar 
rrugëtimin e nisur 26 ditë më parë 
në Slloveni. Kajakistë dhe admirues 
të natyrës nga e gjithë Evropa 
kanë përshkruar mbi 17 lumenj 
në vende të ndryshme të Ballkanit, 
për të ndërgjegjësuar publikun 
për rëndësinë e ruajtjes së këtyre 
perlave natyrore me biodiversitetin 
dhe peizazhin që ato ofrojnë.

Ndërtimi i tetë digave përgjatë 
Osumit do të ndryshojë rrjedhën 
e lumit dhe peizazhin e bukur të 
kanionit. Kjo do të rrezikojë llojet 
e peshqve autokto-ne dhe turizmin 
e aventurës që është zhvilluar kohët 
e fundit përgjatë lumit. WWF dhe 
INCA janë akti-ve në Shqipëri për 
mbrojtjen e lumenjve kundrejt 
zhvillimit të pa-qëndrueshëm të 
hidrocentraleve dhe Osumi është 
një simbol i kësaj përpjekje. 

Së bashku me disa partnerë 
lokalë, WWF dhe INCA kanë 

Turi i lumenjve të Ballkanit mbërrin 
në Lumin Osum - Kanionet e Osumit
Emirjeta Adhami
Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri

kërkuar që qeveria shqiptare të 
deklarojë moratorium për digat, 
duke vendosur që të gjitha projektet 
e hidrocentraleve të ndalohen për 
një periudhë tre vjeçare derisa një 
kuadër më i rreptë i vendimmarrjes 
të vendoset në përputhje me 
legjislacionin e BE.

Banorët e luginës së Osumit 
dhe qytetit të Çorovodës të cilët i 
janë bashkuar Turit të lumenjve 
të Ballkanit, kanë bashkuar 
protestën e tyre kundër ndërtimit 
të hidrocentraleve dhe shprehen 
se “Çdo pjesë e lumit është e 
rëndësishme për ne, ndaj do ta 
ruajmë atë të lirë, të pastër, kështu 
si natyra na e ka falur”.

“Ne jemi të lumtur që u bëmë 
pjesë e një aktiviteti kaq të madh 
për mbrojtjen e lumenjve në të gjithë 
Ballkanin dhe që lumi i Osumit u 
fut në listën e këtij aktiviteti, Turin 
e Lumenjve të Ballkanit në Shqipëri, 
pikërisht për bukurinë e tij natyrore. 
Ndërtimi i HEC-eve në zonat e 

mbrojtura dhe ato me ndjeshmëri 
të lartë është i papranueshëm 
pasi dëmi që ata shkaktojnë në 
këto ekosisteme, nëse ndërtohen, 
është i pa-llogaritshëm” thotë Rok 
Rozman, një nga koordinatorët 
e këtij turi nga shoqata Leeway e 
Sllovenisë.

Arsyeja e shpalljes së zonave 
të mbrojtura është ruajtja e 
natyrës dhe si të tilla zonat e 
mbrojtura, veçanërisht Parqet 
Kombëtare duhet të qëndrojnë pa 
hidrocentrale”, thotë Fatos Nako, 
drejtor i Administratës Rajonale për 
Zonat e Mbrojtura.

Kajakistët do të dorëzojnë një 
peticion të veçantë me kërkesën për 
mbrojtjen e Vjosës, Kryeministrit 
të Shqipërisë, Edi Rama në 20 
maj. Vjosa është lumi i fundit, 
“i egër” i Evropës, në të cilin, 
gjithashtu, janë planifikuar projekte 
hidrocentralesh.
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Aktivitete REC

Programi ACHIEVE krijon mundësi 
për angazhimin në praktikë të 
shoqërisë civile në problematikën e 
trajtimit të mbetjeve urbane.

Gjatë muajve prill dhe maj 2016 organizatat mjedisore nga i gjithë vendi në 
trajnimet dhe vizitat në terren në Dibër, Korçë dhe Vlorë për të vijuar dhe në 
Tiranë, mësuan, praktikuan dhe panë nga afër praktikat e menaxhimit të mbetjeve 
dhe nevojën që ka sektori për një menaxhim sipas standardeve të BE-së.

Albanian Civil Society for an European Environment

This project is funded by the European Union
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Aktivitete REC

Si të njohim shtigjet në 
Parkun Kombëtar të Dajtit? Si 
të përzgjedhim shtegun më të 
përshtatshëm për përgatitjen tonë 
fizike? Si të kuptojmë sinjalistikën 
turistike atje? Çfarë bukurish 
natyrore po humbim duke e 
parë Dajtin vetëm nga lartësia 
e teleferikut? Çfarë përfitimesh 
shëndetësore na sjell ecja në 
natyrë? Cilat sporte konsiderohen 
sporte alpine? Çfarë veshjesh dhe 
pajisjesh duhet të kemi me vete në 
një ekspeditë në natyrë?

Me siguri, përgjigjen e të gjithë 
këtyre pyetjeve tashmë e dinë 
nxënësit e klasave të pesta dhe të 
gjashta të shkollave 9-vjeçare në 
kryeqyetet ku ekspertët e edukimit 
mjedisor në Qendrën Rajonale 
të Mjedisit (REC) Shqipëri i 
kanë dhënë përgjigje pyetjeve të 
mësipërme. 

Promovohet sinjalistika turistike 
e Dajtit në shkollat 9-vjeçare në 
kryeqytet
Daniela Ruçi
Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri

Përpos shpërndarjes së 
fletushkave, hartave turistike, 
broshurave informuese për 
naturën, biodiversitetin, historinë, 
kulturën dhe gastronominë e zonës, 
gjatë një ore mësimore, nxënësit 
kanë zhvilluar lojra interaktive 
nxitëse për të kuptuar vlerat 
e biodiversitetit, kanë ndjekur 
gjithashtu vizualisht punën që është 
bërë në terren lidhur me markimin 
e shtigjeve, vendosjen e tabelave 
informuese dhe vendqëndrimeve 
të mundshme ku mund të ndalojnë 
për piknikun e rradhës.

Në kuadër të projektit “Parku 
Kombëtar i Dajtit një destinacion 
turistik i arritshëm dhe tërheqës”, 
këto takime do të zhvillohen 
përgjatë gjithë muajit maj, duke 
u përmbyllur në javën e parë të 
qershorit në Qendrën Rinore të 
Tiranës.

Tani jemi plotësisht gati 
për të zbuluar Dajtin në shtigje 
të paarritshme më parë, me 
njohuri të reja për ta shijuar 
dhe mbrojtur natyrën. Për më 
tepër, dy ditë mjedisore: 22 maj, 
Dita e Biodiversitetit dhe 24 
maj, Dita Evropiane e Parqeve- 
në bashkëpunim me partnerët 
e projektit do të përdoren për 
zhvillimin e aktiviteteve në natyrë 
me nxënësit e shkollave 9-vjeçare 
dhe të mesme të Tiranës për 
“inagurimin” e shtigjeve të pajisura 
me sinjalistikë turistike. 

Kaq pranë qytetit të Tiranës, 
Mali i Dajtit ofron mundësi të 
shkëlqyera për të kombinuar 
turizmin me vlerat natyrore, 
aktivitetet sportive dhe edukuese 
për të rinjtë dhe të gjithë familjen. 
Nga ana tjetër të gjitha këto 
aktivitete do të ndikojnë në rritjen 
ekonomike të komunitetit lokal të 
Parkut Kombëtar të Dajtit.



Hartë ilustruerse.
për hartën zyrtare të detajuar vizitoni 
faqen zyrtare të Agjencisë Kombëtare 
të Mjedisit, në:

http://www.akm.gov.al/bregdete.html

Cilësi e mjaftueshme Cilësi e keqeCilësi shumë e mirë Cilësi e mirë

Cilësia 
e plazheve
2016

Bregdeti Velipojë

Bregdeti Shëngjin

Gjiri i Lalzit

Bregdeti Durrës

Bregdeti Durrës - Kavajë

Bregdeti Vlorë

Bregdeti 
Dhërmi

Bregdeti Qeparo

Bregdeti Borsh

Bregdeti Himarë

Bregdeti 
Sarandë
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Tema e NumriT

Përpjekja e vazhduar e 
Shqipërisë për mbrojtjen e natyrës, 
e gjeti deri në vitin 2013, jo vetëm 
si vend kandidat i BE-së, por edhe 
si një vend i cili kishte përafruar 
në një shkallë të konsiderueshme 
legjislacionin mjedisor me direktivat 
kryesore të BE-së, për mbrojtjen e 
natyrës dhe menaxhimin e zonave 
të mbrojtura. E megjithatë krijimi 
i lidhjeve potenciale midis zonave 
te mbrojtura ekzistuese, shtimit 
të sipërfaqeve të tyre si një nga 
objektivat madhore të rrjetit 
Natura 2000, si dhe ndërmarrja 
e masave të përshtatshme për 
menaxhimin dhe ruajtjen e natyrës 
kërkonte ngritjen e një mekanizmi 
të qartë menaxhues, dhe specifik 
për trajtimin e tyre. Rikonceptimi i 
Zonave të Mbrojtura i konsideronte 
ato tashmë si struktura më 
gjithëpërfshirëse. Zbatimi me 
efikasitet i planeve të menaxhimit për 
zonat detare e bregdetare, lumore, 
lagunore e liqenore dhe habitateve 
të tjera, dilte jashtë kompetencave 
të strukturave ekzistuese. Kjo lindi 
domosdoshmërinë e shkëputjes 
nga administratat ekzistuese dhe 
krijimin e një strukture të mirëfilltë 
menaxhuese dedikuar plotësisht 
këtyre zonave.

Pas ngritjes së Agjencisë 
Kombëtare të Zonave të Mbrojtura 
në shkurt të vitit 2015, u vu re 
një përmirësim i ndjeshëm në 
menaxhimin efektiv të tyre përmes 
një sërë nismash të marra menjëherë 
pas krijimit të saj. Zhvillimi i turizmit 
të qëndrueshëm është vlerësuar dhe 
mbështetur si aktiviteti bazë që 

Menaxhimi i zonave të mbrojtura, 
përmes një strukture të mirëfilltë 
menaxhuese
Jula Selmani
Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura

mbështetet në zonat e mbrojtura. 
Në analizat e Agjencisë deri më 
sot janë identifikuar rreth 43 zona 
me interes turistik dhe për këtë 
janë duke u ngritur disa qendra 
informacioni në disa zona, duke 
bërë të mundur kështu promovimin 
e Zonave të Mbrojtura si struktura 
gjithëpërfshirëse, multivlerash. 

Baza ligjore për mbrojtjen e 
natyrës buron nga Kushtetuta, në 
nenin 59 të së cilës përcaktohet 
se shteti synon një mjedis të 
shëndetshëm dhe ekologjikisht të 
përshtatshëm për brezat e sotëm 
dhe të ardhshëm dhe shfrytëzimin 
racional të burimeve natyrore mbi 
bazën e parimit të zhvillimit të 
qëndrueshëm.

Projeksionet në fushën e 
mbrojtjes së natyrës, deri në vitin 
2020, synojnë rritjen e sipërfaqes 
së Zonave të Mbrojtura në 17% 
të territorit tokësor të vendit. 
Objektivat kryesore kanë të bëjnë 
me ruajtjen dhe përdorimin e 
qëndrueshëm të biodiversitetit, 
nëpërmjet mirëadministrimit në 3 
nivelet përbërëse të tij: lloje, habitate 
dhe ekosisteme dhe arritjen e statusit 
të favorshëm për llojet e florës dhe 
faunës së egër që do të sigurojnë 
mbijetesën e tyre. Këto objektiva 

themelore parashikohet të arrihen 
nëpërmjet rritjes së sipërfaqes së 
ZM-ve dhe zbatimit me efikasitet të 
planeve të tyre të menaxhimit si dhe 
nëpërmjet forcimit të kapaciteteve 
të Administratave të Zonave të 
Mbrojtura. Në mbështetje të 
kësaj strategjie, menjëherë pas 
krijimit të saj, AKZM synoi të rrisë 
sipërfaqen me zona të reja për të 
bërë të mundur krijimin e një rrjeti 
ekologjik kombëtar të zonave të 
mbrojtura. Kështu është në proces, 
miratimi i propozimeve të shpalljes 
si ZM Porto– Palermo & Allamanaj 
dhe zona e Alpeve. Me kërkesë të 
komunitetit lokal ka filluar puna 
për studimin e masivit të Gështenjës 
në Tropojë për tu shpallur një zonë 
e mbrojtur.

Si pjesë e objektivave të 
programit strategjik të AKZM, 
Zonat e Mbrojtura do të 
menaxhohen përmes ruajtjes së 
natyrës dhe biodiversitetit, shtimit 
të sipërfaqes së tyre, monitorimit 
dhe inventarizimit të habitateve 
dhe llojeve dhe ngritjes së rrjetit 
ekologjik “NATURA 2000” në 
mbështetje të standardeve të 
kërkuara dhe të përcaktuara në 
Strategjinë Ndërsektoriale të 
Mjedisit (2013 – 2020). 

Kërkesat për mbrojtjen e mjedisit duhet 
të integrohen me politikat e komunitetit 
dhe në mënyrë të veçantë aktivitetet që 
promovojnë zhvillimin e qëndrueshëm!

Neni 6, traktati i Komisionit Evropian

”
“
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Gazeta prestigjoze online në 
Shtetet e Bashkuara, “Huffington 
Post” e renditi Porto Palermon 
Shqipëri ndër 10 vendet më të 
bukura dhe si destinacionin e parë 
në Europë që ia vlen të zbulohet. 
Sigurisht që këtë vlerësim ajo e dha 
në sajë të pasurive natyrore dhe 
kulturore të Porto Palermos. ‘’Një 
peisazh natyror i mrekullueshëm, 
i pa cënuar nga ndërtimet, objekte 
kulture të lashta dhe të kohëve të 
fundit, një botë nënujore e pasur 
dhe e mbrojtur.

Gazetarja që kishte vizituar 
Durrësin, Vlorën dhe Sarandën, 
kur arriti në gjirin natyror të Porto 
Palermos, e emocionuar u shpreh 
keshtu: “Sikur të isha shumë e 
pasur do ta bleja të gjithë këtë gji 
për mos të lejuar brenda tij asnjë 
ndërtim dhe për ta ruajtur ashtu siç 
është.”

Ky lajm nuk ishte i papritur për 
shoqatat dhe ekspertët shqiptarë 
që prej kohësh e kanë studiuar dhe 
kanë vënë në pah vlerat natyrore 
dhe kulturore të kësaj zone. Ishte 
këmbëngulja dhe puna studimore e 
tyre që nxiti Ministrinë e Mjedisit, në 
vitin 2015, të propozojë shpalljen e 
ekosistemit natyror detar-bregdetar 
të Gjirit të Porto Palermo-Llamanit, 
zonë të mbrojtur me statusin “Park 
Natyror” 

Gjiri i Panormit

Para se të vinin Romakët dhe 
t’i jepnin emrin Gjiri i Palermos, 
ky gji i famshëm për botën detare 
është quajtur Gjiri i Panormit 
(nga greqishtja do të thotë “port 
i strehuar”). Edhe sot një qoshe e 
gjirit të madh e mban këtë emër 
(Panormi).

Zbulimi i shumë amforave 
në fundin e detit tregoi se Gjiri i 
Panormit ka shërbyer si qendër 
strehimi dhe tregtie që nga shekulli 
i VII p.e.r (vazot korintike), e deri 
në mesjetën e vonshme. 

Gjiri i Panormit qëndronte si 
pikë nyje në territorin e fisit ilir 
epiriot, Kaonëve, i cili përmendet 
shpesh nga autorët e lashtë për 
limanet e mira të tij.

Kalaja e Ali Pashës në 
Porto Palermo

Kalaja u ndërtua në 1808 
Ajo kishte pozitë kryesore në 
pashallëkun e Pashait si për tregti 
dhe për të mbrojtur zonën nga deti.

Në arkitraun e portës së hyrjes 
së kalasë ishte vendosur një pllakë 
guri ku ishte gdhendur në greqisht 

A do të bëhet Porto Palermo, 
parku i ri kombëtar i bregdetit të Jonit?
Xhemal Mato
Qendra ”Grupimi Ekolëvizja” 
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një mbishkrim në 
formën e një poezie 
ku thuhej: “Ju 
detarë që kaloni 
këtu pranë, ktheni 
timonat dhe ejani 
pranë meje ku jeni të 
sigurtë nga çdo erë. 
Më ndërtuan gratë 
himarjote që të jem 
e rreptë për armiqtë 
dhe e dashur për 
miqtë. Unë jam 
këtu e pamposhtur 
nga asnjë dhe më 
zotëron Ali Pasha, 
që është si dielli, e 
që zotëron si zotëroi 
Pirrua. Ai është zot i 
detit dhe i tokës...”

Në vitin 1997 ky shkrim në 
gur u grabit dhe ai tani është i 
dokumentuar vetëm në një film të 
RTSH të filmuar që në 1985-ën.

Parku i dytë Kombëtar 
nënujor i Shqipërisë

Gjiri i Palermos (Porto 
Palermos), është i futur në tokë 
rreth 2 km., kurse gjerësia e hyrjes 
është 1.5 km.. Në pjesën veriore të 
gjirit të Armeridhës gjenden burime 
ujore nëndetare dhe shpella.

Harta e zonimit të territorit të zonës së mbrojtur “Gjiri i Porto Palermos - Llamani”

S
TU

D
IM

I N
Ë

N
U

JO
R

 I 
G

JI
R

IT
 T

Ë
 P

A
LE

R
M

O
S

 N
G

A 
E

K
S

P
E

R
TË

T 
S

H
Q

IP
TA

R
Ë

 - 
FO

TO
 X

H
. M

AT
O

Nënzona qendrore, e shënuar 
në hartë me ngjyrë jeshile është 
e shkallës së parë të mbrojtjes, 
pasi performanca natyrore e saj 
është tepër e lartë, pak ose aspak 
e shqetësuar nga veprimtaritë 
njerëzore. Ka përparësi ruajtjen 
tërësore të natyrës, të biodiversitetit, 
të llojeve të rrezikuara, 
monumentet e natyrës, të peizazhit 
unik tokësor, bregdetar-detar, të 
cilat menaxhohen në atë mënyrë 
që të ruajnë gjendjen natyrore, të 
mbështetin lehtësimin e kërkimit 

shkencor dhe monitorimin 
mjedisor. Kjo nënzonë gëzon 
karakterin e mbrojtjes strikte, 
dhe sipas përcaktimeve të bëra në 
planin e menaxhimit.

Vendosja e Porto Palermos në 
kategorinë e zonave të mbrojtura 
jo vetëm do ta shpëtojë atë nga 
zhvillimet e pakontrolluara që i 
kërcënohen realisht zonës, qofshin 
këto të akuakulturës apo edhe 
të ngritjes se resorteve të mëdha 
turistike si dhe transformimit të 

saj në një zonë ekskluzive 
banimi-pushimi, ngritjes së 
një porti jahtesh, e të tjera 
ide të ngjashme që i vijnë 
zonës së Porto Palermos 
rrotull vitet e fundit. 
Shpallja sa më shpejt si zonë 
e mbrojtur e Porto Palermos 
është e vetmja mundësi për 
të ruajtur këtë zonë me vlera 
kombëtare dhe më gjerë. 

Në rast se projekt-
vendimi “Për shpalljen e 
Ekosistemit Natyror Detar-
Bregdetar të Gjirit të Porto 
Palermos-Llamani “Park 
Natyror” miratohet nga 
Këshilli i Ministrave, kjo 
zonë do të bëhet e dyta 
në Shqipëri pas Parkut të 
Karaburunit dhe Sazanit, 
që shpallet zonë e mbrojtur 
tokësore dhe detare. 
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Prej vitesh kemi parë bukuritë 
natyrore të vendit tonë të ruajtura 
në fotografi, fatkeqësisht si e vetmja 
mënyrë e sigurtë për t’i ruajtur 
përgjithmonë. Shumë prej këtyre 
fotografive janë realizuar edhe nga 
anëtarët e Shoqatës Dajti Alpino 
Turistik (SHDAT) që kanë shkelur 
me këmbë çdo perlë shqiptare, 
ku të tërhiqte vëmendjen natyra 
e mrekullueshme dhe e virgjër e 
vendit tonë, veçanërisht e maleve 
tona, por ajo që mungonte kudo 
ishte sinjalistika turistike.

Efekti i “mrekullisë” ndodhi 
dhe akoma sot çdo herë e më 
shumë Shqipëria bëhet e njohur 

Pa sinjalistikë turistike nuk ka 
turizëm!
Xhimi Begeja
Shoqata “Dajti Alpino Turistik”

nga turistët që shtohen vit pas viti 
me qëllim kryesor eksplorimin e 
natyrës sonë. Kështu, lindi nevoja e 
orientimit duke përdorur të gjithë 
elementët tregues dhe shpjegues 
si didaktikë, vizuale dhe dixhitale 
por më e rëndësishmja është ajo e 
markimit të shtigjeve turistike dhe 
vendosjes së tabelave informuese 
dhe orientuese ngado, por 
veçanërisht në mal.

Anëtarët e SHDAT në 100 
vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë 
valëvitën flamurin tonë në pikën 
më të lartë të botës, në majën e 
Everestit, 8848 metra mbi nivelin 
e detit, por alpinistë na bëri mali 

i Dajtit dhe ne i detyrohemi atij 
respekt.

Para 13 vitesh pasi u kthyem 
nga kampi bazë i malit Everest 
në Nepal, në parkun më të madh 
botëror natyror dhe alpin pamë 
sesi turistë të aventurës si në grup 
të shoqëruar nga udhërrëfyes, 
por edhe të vetëm ecnin dhe 
orientoheshin aq lehtësisht falë 
sinjalistikës turistike. 

Atje kuptova që sinjalistika 
turistike ishte aq e domosdoshme 
dhe filluam si shoqatë në mënyrë 
spontane me kontribute vullnetare 
të vepronim duke bërë markimin 
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e shtigjeve në malin e Dajtit si dhe 
vendosjen e tabelave orientuese 
dhe treguese të thjeshta. Kjo bëri 
që të hidhnim bazat e sinjalistikës. 
Më pas edhe në Theth, Valbonë në 
ato shtigje që të çonin në disa male 
ku ne shëtisnim, si në Radohimë, 
Shtegu i Dhenve, Mark -Zagore, 
Gryka të Hapuna etj.

Vitet kalonin dhe para dy vitesh 
fale nismës së Ambasadores çeke në 
Shqipëri, znj. Bronislava Tomasova, 
një ish alpiniste dhe apasionante e 
malit nisi një projekt për markimin 
e shtigjeve në Parkun Kombëtar të 
Dajtit. 

Për t’iu rikthyer Parkut 
Kombëtar të Dajtit tashmë, ai fillon 
me një shtrirje gjeografike në veri 
me masivin e Qafshtamës, në lindje 
me masivin e Malit me Gropa, në 
jug me Bizë të Martaneshit dhe 
në perëndim me shtrirje gjatësore 
me kryeqytetin, pra në konceptin 
turistik jo atë administrativ është 
parku më i madh pranë zonave 
urbane në Shqipëri. Ne kërkojmë 
që turisti, sidomos ai i qytetit 
të Tiranës, Durrësit, por dhe  
Elbasanit, ta shikojë me syrin e tij 
të bukurën që përfaqësojnë këto 
bukuri që i kemi aq afër vetes e 
nuk e dimë që ndodhen aty sepse 
nuk ka një orientim të saktë për to. 
Unë po përmend atë të Mt. Gamtit, 
Liqenin e Bovillës, Priskës së Vogël, 
Brarit që në kontekstin e tij me 
kanionet dhe shkëmbinjtë që ka, 
bën tërheqës sportin e kacavjerrjes, 
por dhe të ecjes në mal, si dhe të 
biçikletave për mal. Intinerari i 
vargmalit të Dajtit ka 12 shtigje 
fantastike për të gjitha moshat dhe 
mundësitë, sepse mali është për 
të gjithë dhe i të gjithëve, sic janë 
Shtegu i Tujanit, Linzës, Gurorja e 
vjetër, Tubat e ujit, Kreshta e Dajtit, 
Unaza e Dajtit etj.

Më pas kemi një tjetër masiv 
kryevepër të parkut ku atraksioni 
për argëtim është gjithëpërfshirës 
për të gjitha llojet e sporteve të 
aventurës si “rally” me makina 
e motorë, biçikleta, alpinizëm, 
kampingje me çadra dhe rulota 
(campervan), ecje e shëtije në 

mal, kacavjerrje dhe me e rëndësishmja është ajo e turizmit familjar për 
fundjavë .

Koncepti i markimit të shtigjeve është masivizimi me turistë, është 
thjeshtësia dhe bukuria e kompozimit të shenjave duke i bërë me ngjyra të 
ndezura, tabela në harmoni me natyrën duke kombinuar materiale druri 
me pak metal e duke i vendosur në vende të studiuara që çdokush që e 
ka për herë të parë të orientohet lehtësisht. Për këtë kemi menduar sikur 
dhe një fëmijë 8- 9 vjeç të niset i pa shoqëruar nga prindërit ai mos të 
humbasë rrugën por duke ndjekur shenjat ai t’i ngjitet dhe t’i zbresë malit 
pa u ngatërruar. Bërja e hartave dhe dixhitalizimi i shtigjeve nëpërmjet 
një aplikacioni në aparatet smartphone që të ndihmojë çdo turist të jetë i 
orientuar duke treguar vendndodhjen dhe në raste aksidenti apo shëndeti.

Me këtë parim ne po bëjmë të mundur që këtë pranverë Parku Kombëtar 
i Dajtit të jetë plotësisht i gatshëm me të gjithë sinjalistikën e plotësuar. Me 
këtë rast dua të falenderoj ekipin e mrekullueshëm të shoqatës, që çdo 
fundjavë sakrifikojnë për të mirën e komunitetit që e dashuron malin dhe 
natyrën dhe për këtë ne jemi krenarë, tepër krenarë.

Vlerësojmë mundësinë e dhënë nga përfaqësitë diplomatike të tri 
shteteve si Austria, Çekia dhe Sllovakia në mbikqyrjen e Qendrës Rajonale 
të Mjedisit (REC) Shqipëri dhe Agjencisë së Zonave të Mbrojtura dhe 
Bashkisë Tiranë për realizimin e projektit “Parku Kombëtar i Dajtit një 
destinacion turistik i arritshëm dhe tërheqës”. 

Dajti është gati  
për t’u përqafuar!

NGA VEPRIMTARIA E MARKIMIT TË SHTIGJEVE NË DAJT - FOTO SHDAT
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Pse ta ruajmë natyrën?  
Kjo është një pyetje e thjeshtë. 
Por si të gjitha pyetjet me vend, 
kjo nuk ka përgjigje të thjeshtë. 
Disa nga përgjigjet janë filozofike, 
disa emocionale, disa janë edhe 
praktike, si p.sh. “sepse ne e 
shndërrojmë mjedisin, prandaj do 
duhet të kujdesemi për të”; apo 
“sepse ne e duam natyrën dhe 
marrim shumë kënaqësi prej saj”; 
apo “sepse ne jemi krijesa biologjike 
që nuk mund të mbijetojmë në një 
botë tjetër”. Por, në përgjigjen e 
pyetjes “Pse ta ruajmë natyrën?”, 
ka gjithashtu edhe një përgjigje që 
sigurisht përfshin ekonominë.

Natyra ka vlerë – Vlerë 
monetare!

Një qytetar zviceran me 
të ardhura mesatare mund të 
ketë gjithçka dëshiron, dhe me 
ekonominë që kanë mund ta 
përballojnë. Por ajo që ata nuk 
mund të kenë, dhe që e kanë 
humbur përgjithmonë është ecja 
në natyrën e egër. Arinjtë e murrmë 
janë zhdukur në Zvicër 100 vjet 
më parë, rreth viteve 1900, në 
kohën kur turqit ende sundonin 
Shqipërinë. Që nga ajo kohë, 
Zvicra nuk ka mundur të mbajë 
qoftë edhe një ari të gjallë, as ata që 
ndodheshin në kufi për më shumë 
se disa muaj. Zviceranët nuk e kanë 
këtë natyrë që kemi ne në Shqipëri, 
dhe janë gati të paguajnë për ta 
jetuar natyrën e egër.

Valbona në sytë e të huajve 
“vendalinj”
Catherine Bohne
Sipërmarrëse

E parë në një këndvështrim 
tjetër, popullsia e New York – ut 
është më shumë se 8 milion njerëz 
(3 herë më shumë se popullsia e 
Shqipërisë). 8 milion njerëz jetojnë 
të paketuar mbi njëri-tjetrin, ecin 
në beton çdo ditë. Një person me 
të ardhura mesatare në New York 
nuk ka ngrënë një perime të cilën 
e ka parë të rritet. Ata nuk mund 
të këpusin një frut dhe ta hanë. 
Ndonjëherë, në mes të gjithë 
këtij dëshpërimi, një njurojkez 
i çuditshëm tenton të rrisë bletë 
në çatinë e banesës së tij. Disa, 
madje për t’u ndjerë të vetkënaqur, 
mund të vrasin një pëllumb dhe 
ta gatuajnë, megjithëse këtë e 
provon vetëm një në një milion 
njerëz për shkak të sëmundjeve. 
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Por njerëzit shkruajnë artikuj rreth 
këtij fakti në gazeta (“Vrava diçka 
dhe e hëngra!”). Njerëzit në New 
York nuk kanë pirë kurrë qumësht 
përveçse të blerë në dyqane, i 
paketuar në karton, i ardhur nga 
një fabrikë, me kimikate pafund 
dhe i trajtuar e i bombarduar me 
rrezatim edhe steril. 

Imagjinoni se çdo të thotë për një 
njurokez të arrijë të mjelë një lopë. 
Një lopë të lumtur, e cila kullot çdo 
ditë në malet e mrekullueshme dhe 
vjen në darkë në shtëpi dhe shërben 
qumështin e ditës. Të mjelësh një 
lopë, të bësh djathë dhe ta hash atë, 
kjo është një MREKULLI. Ky është 
Kopshti i Edenit. Si një revolucion 
“Dhe njerëzit do të paguajnë që ta 
bëjnë këtë gjë”.

Në Valbonë, tani, ne mund 
të kërkojmë 45€ për një natë një 
dhomë dyshe dhe shumë të huaj na 
thonë që ky është çmim shumë i lirë. 
Por ky çmim është thjesht për të 
fjetur, në një dhomë të rehatshme, të 
rrethuar nga natyra. Udhërrëfyesit 
mund të fitojnë 50-70€ vetëm 
sepse iu tregojnë turistëve natyrën. 
Turistët blejnë harta, bluza, dhe 
çdo gjë që ti duhet të shesësh. Ata 
mund të paguajnë 20€ për të mjelë 
një lopë. Turistët ankohen që nuk 
arrijnë të blejnë më shumë. Ne 
mendojmë, se duhet të mundësohet 
pagesa e një tarife për të hyrë në 
Park Kombëtar me makinë. Është 
një vend i veçantë, plot vlera. Ti 

duhet të paguash që të hysh atje 
dhe kjo gjë është normale në vende 
të tjera. 

Bota e industrializuar ka 
ndryshuar, përtej çdo pritshmërie në 
100 vitet e fundit. Njujorkezët apo 
zviceranët, kanë një fantazi rreth 
asaj se nga vijnë, se si jeta duhet të 
jetë, se si jeta është për më shumë 
se gjysmën e shqiptarëve. Për çdo 
shqiptar tradicional, i cili është i 
pashpresë në jetën e tij, ka mbase 
më shumë se 20 të huaj të cilët 
imagjinojnë të japin çdo gjë për të 
patur një jetë të thjeshtë. Dhe ata 
paguajnë për ta patur këtë përvojë 
për disa ditë apo javë. Tingëllon 
pak e tepërt, por është plotësisht e 
vërtetë.

Ky është argumenti për turizmin 
rural.

Por sigurisht panorama e turizmit 
rural është natyra. Turistëve elitarë 
nuk iu intereson nëse ti ke apo jo 
televizor. Në fakt ata do të donin që 
mos të kishit. Televizioni nuk bën 
pjesë në fantazinë e tyre. Natyra e 
egër, arinjtë, ujqërit, zjarret, sobat 
me dru, qirinjtë, ushqime të gatuara 
në zjarr, kafshë të therura para syve 
të tyre, prerja e druve me sëpatë dhe 
mijëra hektarë lëndina me lule dhe 
çdo gjë që gëlon nga jeta, hapsirë….
natyrë. 

Me kalimin e viteve kjo gjë bëhet 
edhe më e vështirë për tu gjetur, në 
të gjithë botën. Dhe me kalimin e 
viteve, vlera monetare rritet. 
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Çdokush trajton një çështje 
të caktuar nisur nga disa 
këndvështrime të lidhura ndër të 
tjera me formimin profesional, 
grupimin shoqëror por sidomos 
besimin e sinqertë mbi ndikimin që 
ka vendimmarrja në cilësinë e jetës. 
Nisur nga të paktën këto tri parime 
besoj se çdokush do të presë që 
përgjigja ime të jetë shkoqur e qartë 
se mjedisi është më i rëndësishëm se 
çdo vendimmarrje tjetër.

Por shpeshherë, vendimmarrësi 
nuk ndjek të njëjtat parime sepse 
në radhë të parë ai mund të mos 
ketë formimin mjedisor të kërkuar. 
Ndaj, kur shkon rrugës për në punë, 
ai nuk do të mendojë për ndikimin 
që ka cilësia e ajrit mbi praninë 
apo mungesën e dallëndysheve. 
Do të mendojë ndoshta për tarifat 
doganore, për zgjidhjen e furnizimit 
me energji elektrike, për rrugën e 
Arbrit etj.

Dikur, në një pritje zyrtare, 
Ministri i financave dhe ai i 
punëve publike dëgjuan kërkesën 
e Ministrisë së Mjedisit për shumë 
më shumë investime në sistemin e 
menaxhimit të mbetjeve të ngurta 
për shkak të gjendjes katastrofike 
të këtij sistemi. Këtu duhet thënë 
që, megjithë vitet e kaluara, për 
fat të keq, jemi ende sot thuajse 
në të njëjtën situatë në këtë 
fushë. Përgjigja që erdhi asokohe 
ishte e logjikshme, por e drejtë 
për dikasteret që përfaqësonin. 
“Investimet tona, kryhen në bazë 
të kërkesave të pushtetit vendor 
dhe sot të gjitha kërkesat e këtij 
të fundit janë për infrastrukturën 
rrugore dhe rrjetin e ujësjellës-
kanalizimeve”. 

Vendimmarrja dhe mjedisi në 
shoqërinë shqiptare në zhvillim
Taulant Bino
Universiteti Polis / Shoqata Ornitologjike e Shqipërisë (AOS)

Nëse e mendon përgjigjen 
dhe e lidh atë me situatën tonë 
ekonomiko-mjedisore të para disa 
viteve kupton që kërkesa e parë 
është e drejtuar nga nevoja për 
infrastrukturë rrugore apo për të 
nxjerrë në treg produktet bujqësore 
apo industriale. Kuptohet që kjo 
kërkesë është e lidhur ngushtësisht 
me aksesin e lehtësuar e sidomos me 
ekonominë lokale prej se cilës varet 
mbijetesa dhe jetesa e komuniteteve 
vendore. Ndërkaq, kërkesa e dytë, 
ajo për rrjet të përmirësuar të 
ujësjellës-kanalizimeve është e 
lidhur më tepër me shëndetin sesa 
me mjedisin për sa kohë në rrjet nuk 
përfshihen investimet për impiante 
të trajtimit të ujërave të zeza.

Nëse mendohet me logjikën 
e ftohtë dhe të vendimmarrësit, 
mbështetur në tavanet buxhetore 
të vetë shtetit shqiptar, mendohet 
qe investimet e momentit duhet 
të kryhen për sektorët më jetikë 
të ekonomisë dhe jetës sonë. 
Ndoshta për shumë kohë, dhe në 
kushtet e vendimmarrjes ideale, 
këto investime parësore nuk do të 
udhëhiqen nga normat mjedisore të 
shkarkimeve apo të ndikimeve në 
mjedis, por nga një logjikë racionale 
e lidhur ngushtësisht me prodhimin 
dhe higjenën apo shëndetin.

Mbështetur në sa më sipër, çdo 
mjedisor në veprimin e tij duhet të 
udhëhiqet ndoshta nga dy parime 
apo objektiva: (i) shmangies, 
zhbërjes dhe pakësimit të dëmeve në 
mjedis nga aktivitetet e mundshme 
me karakter ekonomik dhe (i) 
përvijësimit të politikave agresive 
në çështjet ngushtësisht mjedisore 

si larmia biologjike dhe pejzazhore, 
përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë 
së ajrit, ujërave  etj. 

Të gjitha temat e fundit prekin 
thuajse tërësinë e problematikës 
mjedisore dhe respektimi i 
parametrave mjedisorë në këto 
fushë do të ishte thuajse mbrojtje 
tërësore e mjedisit.

Besoj që rruga më e mirë dhe 
e qëndrueshme për të përmbushur 
këto objektiva është ajo e integrimit 
të parimeve mjedisore në çfarëdolloj 
vendimmarrje dhe, jo më kot, këto 
arrihen nëpërmjet zbatimit të 
legjislacionit mjedisor horizontal 
ku përfshihet vlerësimi strategjik 
mjedisor, vlerësimi i ndikimit në 
mjedis dhe pjesëmarrja e publikut 
në vendimmarrje. Nëse këto norma 
bazë të demokracisë sonë mjedisore 
do të ishin të zbatuara, atëherë 
vendimmarrësit dhe mjedisorët do 
të kursenin shumë më tepër energji  
dhe do t’i kanalizonin ato në 
drejtimin e duhur që për mendimin 
tim është ai përmirësimit të cilësisë 
së biodiversiteti, ajrit dhe ujërave. 

Nëse do të ndiqej kjo qasje, ne 
nuk do të ishim dje në debatin e 
importit të mbetjeve të riciklueshme, 
sot në debatin e Parkut të Liqenit 
apo nesër në debatin për Parkun 
Kombëtar Divjakë-Karavasta. 
Fati i këtij të fundit, epiqendra e 
trashëgimisë sonë biologjike, duket 
se po errësohet nga planet në letër 
për zhvillim turistik pa asnjë parim 
mjedisor dhe nga padija apo heshtja 
e vazhdueshme e organizmave dhe 
institucioneve mjedisore për ide 
që duket se i di mirë vetëm “Ai i 
Gjati”. 
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Profil ProjekTi

Nëpërmjet kësaj nisme do të:

Risktrukturohen dhe rifreskohen rreth 100 km shtigje përgjatë gjithë territorit të Parkut 
Kombëtar të Dajtit dhe rrethinave të tij.

Përgatitet një set me materiale promovuese në lidhje me Parkun e Dajtit (broshura, 
fletushka dhe harta turistike).

Krijohet një aplikacion për telefonat celularë për të ndihmuar alpinistët, turistët dhe 
vizitorët në zbulimin e shtigjeve, shoqëruar me sisteme të sigurisë. 

Zhvillohen aktivitete ndërgjegjësuese me shkollat 9-vjeçare dhe të mesme të Tiranës mbi 
vlerat e biodiversitetit në Parkun Kombëtar të Dajtit, njohjen me sinjalistikën turistike dhe 
parapërgatitjen për zbulimin e natyrës.

PARKU KOMBËTAR I DAJTIT NJË 
DESTINACION TURISTIK I ARRITSHËM 

DHE TËRHEQËS
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nga Bota

Spiralja e animuar paraqet ndryshimet e temperaturës në nivel global. Ritmi i ndryshimeve është 
menjëherë i dukshëm, sidomos përgjatë dekadave të fundit. 

Ngjyrat në spirale përfaqësojnë periudhat kohore ku, ngjyra vjollcë përfaqëson vitet më të hershme, 
ndërsa me blu, jeshile dhe të verdhë janë shënuar vitet e fundit. 

Të dhënat mujore klimatike të regjistruara së fundi, garantojnë se viti 2016 do të jetë viti më i nxehtë i 
regjistruar ndonjëherë. Muaji i kaluar, ishte Prilli më i nxehtë nga të dhënat në nivel global dhe muaji i 
shtatë në rradhë që ka thyer të gjitha rekordet globale të temperaturës.

Shkencëtarët i referohen kësaj situate si një “emergjencë klime”.

Spiralja e temperaturës
Janar 1850 - Mars 2016

@ed_hawkins HadCRUT4
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Nëse vizitoni Yellowstone, në 
hyrje të parkut gjeni menjëherë një 
tabelë informuese që paralajmëron 
turistët për jetën e egër që i pret në 
brendësi të parkut, por pyetja që 
shtrohet është kush i paralajmëron 
këto kafshë për praninë e njerëzve? 

Jemi përballë faktit se 
Yellowstone, parku i parë kombëtar 
në Shtetet e Bashkuara të Amerikës 
po rrezikohet nga “dashuria për 
vdekje”. Jeta e egër atje po cënohet 
nga prishja e ekuilibrit turizëm - 
mbrojtje e biodiversitetit. 

Numri i vizitorëve në këtë park 
tejkalon 4 milionë vizitorë për 
çdo vit, dhe, në të njëjtën kohë, 
tokat private në afërsi të parkut 
po zhvillohen kryesisht për qëllime 
tregtare. Rritja e numrit të turistëve 
është mbresëlënës! Vetëm vizitorët 
kinezë përbëjnë afërsisht 80% të 

A po e duam Parkun Kombëtar 
Yellowstone deri në vdekje?
Todd Wilkinson, 
National Geographic 

vizitorëve nga e gjithë bota duke 
i rritur të ardhurat e parkut nga 
4 miliardë dollarë në 21 miliardë 
dollarë pëgjatë shtatë viteve të 
fundit.

Menaxherët e parkut i ushqejnë 
arinjtë me produkte kalorike për 
njerëzit.Kafshët e tjera që devijojnë 
kufirin e parkut në kërkim të 
ushqimit vriten nga fermerët 
e zonës të cilëve iu rrezikohen 
kafshët blegtorale në fermat e tyre 
bujqësore. 

Ndërsa popullsia e bizonëve të 
Yellowstone është e sigurtë brenda 
parkut, ata që enden përtej kufijve 
të parkut të krijuara nga njeriu, 
përballen me një masakër ku 
numërohen rreth 9,000 vrasje qysh 
prej vitit 1985.

Biologët shprehen se, nëse tokat 

private në periferi të Yellowstone 
bëhen zona banimi dhe qendra 
tregtare, mijëra drerë të egër nuk 
do të mund të migrojnë brenda dhe 
jashtë parkut çdo vit, duke theksuar 
se drerët luajnë një rol jetik në 
zinxhirin ushqimor të Yellowstone.

Kur u shpall Park Kombëtar në 
vitin 1872, Yellowstone nuk ishte 
menduar si një atraksion turistik 
për kafshët e egra, por kryesisht për 
kanionet e saj. Ky Park Kombëtar, 
me një shtrirje prej më shumë se 
800 mijë hektarësh në tri shtete, 
është më i përshtatshëm të quhet 
parajsë natyrore. Menaxheri i 
Parkut, Horace Albright në vitin 
1919, u përpoq të tërhiqte turistët 
në park me spektaklin e kafshëve 
të egra, një vendim për të cilin 
nevojiten dekada për të riparuar 
dëmet.



Tema e Ditës Botërore të Mjedisit për këtë vit “Go Wild for 
Life” ju nxit të festoni për të gjitha llojet që janë të 

kërcënuara dhe të ndërmerrni veprime për të ndihmuar në 
ruajtjen e tyre për brezat e ardhshëm.

Fokusi i aktiviteteve mund të jenë kafshët apo bimët që 
janë të kërcënuara në zonën tuaj, apo dhe në nivel 
kombëtar e global - shumë zhdukje lokale shtohen 

zhdukjes globale!

Kudo ku jeni e kudo ku jetoni, tregoni tolerancë zero ndaj 
gjuetisë së paligjshme të jetës së egër në botë, ndërmerrni 

hapa dhe sillni ndryshimin.


