
Nr. 156 | 2018Botim periodik i Qendrës Rajonale të Mjedisit (REC) - Shqipëri

mirëpërdorimkonservim



MJEDISI SOT
është një botim periodik i Qendrës Rajonale të 
Mjedisit (REC) 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: 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 Këtë fundjavë mendova të 
arratisesha nga dëshira e zakonshme 
për rrëzitje në plazh dhe të shijoja 
diçka ndryshe. Kjo ide bëhet më e 
vështirë nëse dëshiron të fokusohesh 
në natyrën ende të ruajtur shqiptare. 
Kundrova disa oferta turistike të 
agjencive shqiptare dhe më tërhoqi 
Lumi i Shalës, i promovuar rishtasi 
si destinacion i veçantë natyror, 
shpesh pa e nënvlerësuar si ekzotik 
në rrëzë të Alpeve shqiptare. Nuk 
isha i vetmi. 

Gjatë udhëtimit me varkë drejt 
asaj mrekullie, mësova se ishin 
disa qindra njerëz që e vizitonin 
në fundjavë për të shijuar natyrën 
e paprekur, bukurinë e ujit dhe të 
malit, freskinë nën gjelbërimin e 
pyjeve dhe sportet në natyrë.

Prej kohësh kemi përsëritur se 
natyra e bukur shqiptare është një 
vlerë e paçmuar. Dëmtimi i një pjese 
të saj prej intensitetit të ndërtimeve 
në bregdet, prerjes së pyjeve apo 
edhe zhvillimeve të pakontrolluara 
ka rritur presionin mbi zonat e 
tjera, të cilat ende ruajnë bukuri të 
pacënuara. 

Dyndja e pakontrolluar, shërbi-
me të ofruara pa planifikim 
zhvillimor dhe standarde të 
përcaktuara, rrezikojnë që prirjen 
për zhvillim të këtyre zonave 
ta kthejnë në kah të kundërt: 
mbishfrytëzim, dëmtim dhe cënim 
të vlerave natyrore. Shumë prej 
zonave të tilla natyrore, qoftë edhe 
pjesë të zonave të mbrojtura, iu 
mungon koncepti menaxhues ku 
vizita dhe shërbimet e ofruara duhet 
të përmbajnë edhe kosto shtesë të 

cilat duhen paguar prej nesh per 
të mundësuar një sërë shërbimesh 
mbrojtëse dhe konservuese në këto 
zona. Deri më tani, jemi ndjerë 
të kënaqur vetëm me krijimin e 
mundësisë për biznes: disa varka 
transporti, një bar për kafe e pije 
freskuese, ndonjë restorant apo 
shërbim tjetër mbështetës. 

Mundësitë që ofrojnë zona të 
tilla janë shumë më të mëdha, që të 
organizuara dhe të mirëmenaxhuara 
do të sjellin më shumë të ardhura 
për komunitetet, bizneset vendore, 
por edhe shërbim më të mirë për 
vizitorët e dashamirësit e natyrës.

Në fund të vizitës në Lumin e 
Shalës, isha mbushur me dëshirën 
për ta vizituar sërish, me shpresën e 
ruajtjes së paprekur të kësaj natyre 
veçanërisht të bukur.

Zbulimi i bukurisë së virgjër 
të natyrës – atraksioni modern
Mihallaq Qirjo
Qendra Rajonale e Mjedisit (REC), Shqipëri
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Aktualitet

Rikthehet shqetësimi i 
ndërtimit të HEC-eve në zonën 
e Librazhdit, me mbledhjen e 
mbajtur së fundmi në nivel vendor 
për miratimin e disa projekt-
vendimeve për HEC-e në zonën 
e Librazhdit dhe të Prrenjasit. 
Pjesë e diskutimeve kanë qenë dhe 
lejet mjedisore për rehabilitimin e 
shtretërve të lumenjve Shkumbin 
dhe Rrapun.

Të pranishmit në takim, 
Prefekti i Qarkut Elbasan, 
Kryetarët e Bashkive pjesë të 
Qarkut, midis tyre edhe dy 
titullarët e Librazhdit dhe Prrenjasit dhe Drejtori i 
Administratës së Zonave të Mbrojtura Elbasan, kanë 
diskutuar ashpër dhe kanë shprehur hapur qëndrimin 
kundër miratimit të projekt-vendimeve, duke theksuar 
fort problemet mjedisore që mund të dalin si pasojë e 
ndërtimit të HEC-eve. 

Kalimi i këtyre projekt-vendimeve për HEC-e në 
Librazhd dhe në Prrenjas nënkupton më shumë kosto 
ekonomike, sociale dhe mjedisore për komunitetin 
e zonës. Shkatërrimi i biodiversitetit, dëmtimi i 
pezazheve, mungesa e ujit, etj., do kenë ndikim të 
drejtpërdrejtë në sektorin e bujqësisë dhe të turizmit. 

Banorët e Sopotit kanë kundërshtuar ndërtimin e 
HEC-eve përmes protestave të vazhdueshme, ku më e 
fundit është ajo e para një muaji.

Shoqata Egnatia, në mbështetje të këtyre protestave, 
dhe në bashkëpunim me organizata të tjera dhe 
përfaqësues të shoqërisë civile, ka nxjerrë një deklaratë 
pozicionimi mbi ndërtimin e HEC-eve të vegjël për 
bashkitë Librazhd dhe Prrenjas. Në deklaratën e 
pozicionimit theksohet se, bazuar në Konventën e 
Arhusit, të ratifikuar nga Parlamenti Shqiptar në vitin 
2000 dhe në bazë të ligjit Nr 10431, datë 09.06.2011 
“Për Mbrojtjen e Mjedisit” dhe përkatësisht në nenin 
13 të këtij ligji: “Parimi i së drejtës për informim dhe 
i pjesëmarrjes së publikut”, në nenin 46: “Informimi i 
publikut në lidhje me çështjet mjedisore” dhe në nenin 
47: “E drejta për të pasur informacion mjedisor”, 
banorët e zonës, shoqëria civile dhe të gjitha grupet 

Librazhdi dhe Prrenjasi përsëri në 
qendër të koncesioneve të HEC-eve

Agim Blloshmi
Shoqata Egnatia, Librazhd

e interesit gëzojnë të drejtën e informimit në kohë në 
lidhje me ndërtimin e hidrocentraleve në burimet ujore 
në të dyja bashkitë, Librazhd dhe Prrenjas.

Sipas grupimit të Rrjetit Mjedisor të Shoqërisë 
Civile, bazuar në studimin “Alternativa mjedisore e 
HEC-eve të vegjël në Shqipëri”, një studim alternativ 
i sjellë për herë të parë nga shoqëria civile mjedisore 
në Shqipëri, si dhe në studimin “Cilësia e raporteve të 
VNM/VSM të projekteve për HEC-et në Shqipëri”, 
rezulton një situatë me mangësi dhe shmangie të 
theksuara në legjislacionin e hartimit të VNM/VSM-ve, 
e evidentuar më së miri nga të gjitha ndikimet ligjore, 
institucionale, socio-ekonomike dhe ekologjike. 

Gjatë dekadës së fundit, përdorimi i burimeve ujore 
për prodhimin e energjisë nga HEC-et (veçanërisht ato 
të vogla) është rritur në mënyrë të shpejtë në Shqipëri, 
sikurse në të gjithë vendet e rajonit. Situata më e rëndë 
është ajo në dy bashkitë repektive të Librazhdit dhe 
të Prrenjasit, ku kërkesat për leje koncesionare janë 
mbi 130-të, kjo sipas burimeve dhe evidentimeve të 
bëra në bashkëpunim me komunitetin, agjencitë e 
zonave të mbrojtura, drejtuesit lokalë të dy bashkive, 
organizatat mjedisore dhe shoqërinë civile. Megjithëse 
është klasifikuar si një burim energjetik i rinovueshëm, 
një numër kaq i madh HEC-esh pritet të ndikojnë 
negativisht në ekosistemet natyrore dhe sidomos tek 
ato me ndjeshmëri të lartë, si zonat e mbrojtura, parqet 
kombëtare, zonat turistike dhe fshatrat turistikë, të 
cilët përmbajnë një numër të madh të llojeve të florës 
dhe faunës në “Librin e Kuq” shqiptar.
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Aktivitete REC

Workshopi ndër-rajonal në mbyllje të projektit CRESSIDA

Komunitete më elastike 
në Ballkanin Perëndimor

Eduart Cani
Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri

Workshop-i rajonal i komuniteteve përfituese të projektit CRESSIDA në 
vendet e Ballkanit Perëndimor u mbajt në fshatin Rugova afër qytetit të 
Pejës në Kosovë më 14-15 maj 2018. Takimi nën-rajonal u organizua nga 
Qendra Rajonale e Mjedisit për Evropën Qendrore dhe Lindore (REC) në 
kuadër të programit CRESSIDA me mbështetjen e Agjencisë për Mbrojtjen 
e Mjedisit të Shteteve të Bashkuara (US EPA).

Takimi rajonal mblodhi rreth 40 zyrtarë të bashkive dhe përfaqësues 
të komuniteteve lokale përgjatë zonës ujëmbledhëse të lumit Drin, nga 
3 vendet përfituese: Shqipëria, Kosova dhe Ish Republika Jugosllave e 
Maqedonisë. Takimi u fokusua në prezantimin e mjetit të sapozhvilluar 
mbi Indeksin për Integritetin e Ujit (IWI), të prezantuar nga praktikuesit 
e këtij mjeti në USEPA dhe ekspertët vendorë nga vendet pjesëmarrëse në 
projekt. IWI i lumit Drini u prezantua dhe u nda me pjesëmarrësit, si dhe 
përvojat dhe mësimet e nxjerra nga projektet pilot në të tri vendet.

Projekti "CRESSIDA: krijimi i aftësive lokale ripërtëritëse të 
komuniteteve për zhvillim të qëndrueshëm në zonat ujëmbledhëse 
ndërkombëtarë si ata të lumenjve Drini dhe Drina" synon të ofrojë 
mbështetje për komunitetet lokale të vendosura në Drina (Serbi, Bosnje dhe 
Herzegovinë, Mali i Zi) dhe pellgjet e lumenjve të Drinit , (Shqipëri, Kosovë 
*, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë) tek institucionet përkatëse 
shtetërore dhe sektori i biznesit për të zbatuar më efektivisht strategjitë 
dhe planet e tyre lokale për sa i përket zhvillimit të qëndrueshëm. Gjithsej 
në projekt morën pjesë 18 bashki nga vendet përfituese, së bashku me 
organizatat e tyre partnere nga sektori civil. Në ujëmbledhësin e lumit Drin, 
bashkitë pjesëmarrëse janë Peshkopia, Kukësi dhe Shkodra në Shqipëri, 

Istog, Gjakovë dhe Rahovec në 
Kosovë, Ohër, Dibër dhe Debarcë 
në Maqedoni.

CRESSIDA dëshmoi edhe një 
herë se duke punuar së bashku 
me komunitetet dhe shkencëtarët 
bashkitë mund të gjejnë zgjidhje 
për problemet e tyre të përditshme 
dhe t'i adresojnë më mirë sfidat e 
tyre brenda kapaciteteve të tyre të 
kufizuara duke shfrytëzuar zgjidhjet 
e zhvilluara. Rrjetëzimi ishte një 
element kyç i suksesit në projekt, 
duke mundësuar një bashkëpunim 
shumë të mirë dhe një dialog të 
mirë midis bashkive përgjatë lumit 
Drin, pavarësisht kufijve të vendit. 
Disa aktivitete të përbashkëta 
u organizuan gjatë zbatimit të 
projektit dhe shumë rezultate dhe 
mjete janë lënë në duart e bashkive 
për përdorim të mëtejshëm.

N
G

A 
TA

K
IM

I N
Ë

N
-R

A
JO

N
A

L 
I P

R
O

JE
K

TI
T 

C
R

E
S

S
ID

A 
- F

O
TO

 R
E

C



Mjedisi SOT 156 | 2018 | 6



Mjedisi SOT 156 | 2018 | 7

5 qershori 1974 ishte dita kur 
Organizata e Kombeve të Bashkuara 
vendosi t’i kushtojë një vëmendje të 
veçantë mjedisit. Kjo datë ka si qëllim të 
ndërgjegjësojë njerëzit në mbarë botën 
për një çështje që na prek të gjithëve 
globalisht. Këtë viti tema e përzgjedhur 
ishte “Stop Ndotjes nga Plastika”. 

Ndotja nga plastika është një problem 
i madh mbarëbotëror dhe një nga sfidat 
më të mëdha të botës së zhvilluar ku 
jetojmë. Sipas një vlerësimi, rreth pesë 
miliard deri në një trilion qese plastike 
përdoren çdo vit në mbarë botën.

Megjithëse Shqipëria është një vend 
më i vogël për prodhimin dhe konsumin 
e plastikës, ka mjaftueshëm problematika 
lidhur me këtë tematikë, dhe aktivitetet 
ndërgjegjësuese mbi këtë temë nuk 
munguan as në vendin tonë. 

Mbi 20 aktivitete u zhvilluan më 5 
Qershor në të gjithë Shqipërinë nga 
Organizatat e Shoqërisë Civile për 
Mjedisin, në kuadër të programit SENiOR-
II. Aktivitetet u shtrinë në qytete të 
ndryshme, me përfshirjen e komuniteteve 
dhe grupmoshave të ndryshme. Në 
qendër të organizimeve në këtë ditë 
ishin sesione trajnimi dhe ndërgjegjësimi, 
ekspozita me foto në zona të ndotura si 
dhe aktivitete pastrimi. 

• Agri-en, Librazhd - Aktivitet pastrimi së bashku 
me administratën e Bashkisë Prrenjas dhe 
nxënës të shkollës 9-Vjeçare Prrenjas Fshat.

• Agjencia Joniane e Mjedisit, Medias dhe 
Informacionit, Sarandë - Fotoekspozita 
“KONTRAST” me pamje nga keqmenaxhimi 
i mbetjeve urbane në territorin e bashkisë 
Sarandë dhe Finiq; si dhe dy aksione pastrimi 
me nxënës e mësues.

• Qendra për Kërkim Bashkëpunim dhe Zhvillim – 
CRCD, Vlorë – Seminar informativ me studentë 
të Universitetit Ismail Qemali, dega biologji, me 
temë: "Rëndësia e eficiencës së energjisë dhe 
burimet alternative të saj".

• Ekolëvizja, Tirana - Në kuadër të ditës së shënuar 
të mjedisit, 5 Qershorit, organizata Qendra 
"Grupimi Ekolëvizja", përpos fotoekspozitës 
që evidentonte ndotjen nga mbetjet urbane, 
zhvilloi një aksion pastrimi të lumit Tërkuzë, në 
Zall Herr.

• Forumi i Mendimit të Lirë, Elbasan - Në ditën 
Ndërkombëtare të Mjedisit, Forumi i Mendimit 
të Lirë, protestoi në një mënyrë krejt të veçantë, 
kundër ndotjes së mjedisit. Në sheshin qendror 
të qytetit të Elbasanit, u organizua një ekspozitë 
me postera ku ishin stampuar fotografi nga 
mjedise publike të ndotura nga mbetjet urbane 
të hedhura nga qytetarët.

• Unë Gruaja, Pogradec - Në datën 5 qershor 
në ditën e mjedisit, të rinj vullnetarë pranë 
Shoqatës “Unë, Gruaja” organizuan një aktivitet 
ndërgjegjësues duke dhënë mesazhin “Stop 
Ndotjes nga Plastika”.

• Shoqata e Ekspertëve të Rinj Mjedisor, Bulqizë – 
Në këtë qytet u zhvillua një aktivitet pastrimi ku 
morën pjesë përfaqësues nga Bashkia Bulqizë, 
Zyra Arsimore Bulqizë, Shkolla Shefqet Tanci, 
Xhevdet Doda dhe Gjimnazi Bulqizë.

• Together for Life, Patos - Në kuadër të Ditës 
Botërore të Mjedisit u organizuan disa aktivitete 
në qytetin e Patosit. Aktivitetet nisën me 
prezantimin e një ekspozite fotografike, vijuan 
me paradën e ushqimeve si dhe me një aksion 
pastrimi ku morën pjesë të rinjtë e qytetit.

• Qendra për Zhvillim Komunitar “Sot për të 
Ardhmen”, Durrës -  Aktiviteti nisin me firmosjen 
e një peticioni nga ana e qytetarëve në lidhje 
me heqjen nga qarkullimi të qeseve plastike si 
dhe reduktimin e ndotjes që vjen nga palstika. 
Më pas për të sensibilizuar qytetarët u ndërmor 
edhe një aksion pastrimi.
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Tema e NumriT

Plan Menaxhimi për 
zhvillimin e një zone të 
mbrojtur

Plani i Menaxhimit (PM) përbën 
dokumentin kryesor në të cilin zona 
e mbrojtur përcakton rregullat dhe 
aktivitetet me të cilat do të veprojë 
për një periudhë kohe. Plani i 
menaxhimit është dokumenti 
i cili udhëheq dhe kontrollon 
administrimin dhe menaxhimin 
e zonës së mbrojtur (ZM), të 
burimeve natyrore e biologjike të 
saj në lidhje me përdorimin dhe 
zhvillimin e aftësive të nevojshme 
për të përqasur përdorimin e tyre 
të qëndrueshëm dhe ripërtëritës. 
Plani, përgjithësisht, përgatitet 
për të mbuluar një periudhë kohe 
relativisht të gjatë, 5-10 vjet për të 
gjithë zonën, por nuk përjashtohet 
edhe mundësia e zhvillimit të 
planeve në varësi të kushteve, 
vendndodhjes së ZM-së, mënyrës 
së përdorimit dhe shkallës së 
degradimit të zonës dhe të burimeve 
natyrore e biologjike. 

Plani është një dokument “i 
gjallë”, çka do të thotë se mund të 
rinovohet/përshtatet me zhvillimin, 
duke mos ndryshuar thelbin 
dhe qëllimin e tij. Për të ndjekur 
zbatimin e planeve të menaxhimit 
në zonat e mbrojtura ngrihen 
Komitetet e Menaxhimit, ku 
përbërja, funksionet, detyrat dhe 
përgjegjësitë e këtyre komiteteve 
përcaktohen me vendim të Këshillit 
të Ministrave. Për zbatimin e planeve 
të menaxhimit mund të angazhohen 
institucione publike dhe privatë, 
persona juridikë, vendas ose të 
huaj, organizata jofitimprurëse 

mjedisore, në përputhje me rregullat 
dhe procedurat e konkurrimit e të 
tenderimit.

Pjesa më e rëndësishme e një 
plani menaxhimi cilësohet paraqitja 
e qëllimeve dhe e objektivave të 
Zonës së Mbrojtur. Sot, ekziston 
një akt ligjor që përcakton formatin 
për të zhvilluar një plan menaxhimi. 
Plani, si një prej hapave të përfshirë 
në procesin e planifikimit të 
hapësirës/punës, siguron dhe jep 
udhëzime konceptuale e praktike, 
të nevojshëm për drejtuesit dhe 
menaxherët e zonës, të cilët kryejnë 
zbatimin efektiv në terren. Veç 
kësaj, plani duhet të përdoret edhe 
si një mbështetje e administratës së 
Zonave të Mbrojtura, nëpërmjet 
pjesëmarrjes në procesin e 
planifikimit. 

Elementët e zhvillimit të një 
plani menaxhimi të zonave të 
mbrojtura

Një plan menaxhimi duhet të 
zhvillohet në bashkëpunim me 
grupet e interesit dhe ka një përqasje 
nga poshtë lart. Po kështu, mund të 
përdoret dhe si një mjet komunikimi 
për të fituar mirëkuptimin dhe 
mbështetjen e institucioneve 
qendrore në nivel të lartë, të njësive 

të qeverisjes vendore, të publikut të 
gjerë, të biznesit e pronarëve privatë 
dhe të OJF-ve. Mirëkuptimi në këto 
raste është tepër i rëndësishëm 
për të përftuar bashkëpunimin me 
njerëzit lokal, mbështetjen politike 
dhe burimet financiare.

Përvoja tregon se përfitimi 
i rezultateve më të mira arrihet 
përmes ngritjes dhe bashkëveprimit 
të një grupi ekspertësh të fushave 
të ndryshme e të lidhur me ZM-
të. Një ekip ndërdisiplinor është 
më efektiv dhe përvoja e çdo 
anëtari duhet të mbulojë një 
fushë të caktuar, ku zakonisht 
përfshihen ekologjia, biologjia, 
hidrologjia, gjeomorfologjia, 
pylltaria, inxhinieria urbanistike 
e arkitektonike, sociologjia, 
ekonomia, etj,. Njohuritë e tyre për 
zonën janë të domosdoshme. 

E rëndësishme është edhe pjesa 
e planifikimit financiar. Sot, ne në 
vendin tonë kemi pak eksperienca 
në hartimin e plan-bizneseve 
që lidhen edhe me gjenerimin e 
të ardhurave, por me ngritjen e 
qendrave të vizitorëve dhe falë 
analizave socio-ekonomike që po 
bëhen, ky aspekt po merr rëndësinë 
që meriton.  

Planet e Menaxhimit të Zonave të 
Mbrojtura

Zamir Dedej
Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura

Një plan menaxhimi duhet të 
zhvillohet në bashkëpunim me 
grupet e interesit dhe ka një 
përqasje nga poshtë lart. 



Mjedisi SOT 156 | 2018 | 10

Tema e NumriT

Statusi i planeve të 
menaxhimit për ZM-të

Deri më tash, PM-të janë hartuar 
për të gjithë zonat e mbrojtura me 
sipërfaqe të mëdha. Si numër, sot 
kemi 19 plane të miratuara nga 
ministrat e mjedisit, si dhe 6 plane 
që janë hartuar por ende nuk janë 
miratuar. Këtu përmendim edhe 
planet e menaxhimit të hartuar 
për zonat e mbrojtura rajonale (sot 
Parqe Natyrore Bashkiakë). Një 
pjese të këtyre planeve si PK Dajt, 
PTU Vjosë-Nartë dhe PK Llogora, 
iu ka mbaruar afati 10 vjeçar dhe 
kanë nevojë të rishikohen, ndërsa 
një pjesë tjetër që janë hartuar në 
vitet 2010-2015 kanë nevojë të 
rishikohen për t’i plotësuar më tej 
me elementët e rinj dhe një plan 
biznesi më afër realitetit. 

E ARDHMJA E ZONAVE TË MBROJTURA 

Në këto tre vjet e gjysëm të ekzistencës së 
Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura 
(AKZM) mendoj se kjo temë ka marrë rëndësinë 
e duhur në debatin dhe diskutimet për 
problematikat mjedisore në vendin tonë. Vizioni i 
institucionit është që zonat e mbrojtura në Shqipëri 
të kthehen në territore për mbrojtjen dhe ruajtjen 
e natyrës dhe të biodiversitetit, duke promovuar 
vlerat e tyre të shumëllojshme (turistike/rekreative, 
kulturore, gastronomike, estetike, pejsazhike, 
shëndetësore, shpirtërore, etj.), në shërbim të 
zhvillimit të qëndrueshëm me ndikim pozitiv të 
komuniteteve lokale dhe rritjes së mirëqënies së 
tyre. Po punojmë që nëpërmjet mirëmenaxhmit të 
territoreve të zonave të mbrojtura të rrisim cilësinë 
e mbrojtjes së tyre nga aktivitetet e paligjshme dhe 
kontrollin e atyre të ligjshme, por dhe duke kërkuar 
zhvillimin e aktiviteteve të lejuara në bashkëpunim 
me komunitetet që jetojnë në këto zona. 

LAGUNA DIVJAKË-KARAVSATA - FOTO MASSIMILIANO STICCA
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Zonat e mbrojtura tashmë 
janë konfirmuar si një mjet 
i rëndësishëm për ruajtjen e 

diversitetit biologjik dhe zhvillimin 
e qëndrueshëm. Kjo është reflektuar 
dhe në strategjitë e shtetit shqiptar 
për promovimin dhe rritjen e 
sipërfaqeve të zonave të mbrojtura, 
krijimin e një institucioni të 
posaçëm për menaxhimin dhe 
monitorimin e tyre, si dhe krijimin 
e rrjetit të qendrave të vizitorëve në 
zona të mbrojtura.

Shumë shpesh, zonat e 
mbrojtura kanë në brendësi të 
tyre komunitete lokale, të cilët në 
mënyrë të pashmangshme duhet 
të përshtasin jetesën në përputhje 
me statusin e zonës dhe me atë 
çfarë zona e mbrojtur iu ofron. 
Në këtë pikë, shqetësimi kryesor 
për menaxherët e këtyre zonave 
është ofrimi i mundësive alternative 
të qëndrueshme, të cilat do të 
ndihmojnë mirëqënien ekonomike 
dhe të jetesës së komunitetit. 

Përfitimet e komunitetit nga 
një zonë e mbrojtur janë të lidhura 
ngushtësisht me tiparet mjedisore të 
zonës, ku përfshihen habitatet ujore 
dhe tokësore në përmbajtje të saj, 
dhe me zhvillimin ekonomik dhe 
turistik të zonave përreth. 

Nëse i referohemi zonës 
së mbrojtur Parku Natyror 
“Karaburun”, një nga elementët 
më identifikues të kësaj zone janë 
sipërfaqet kullosore. Sipas llojit dhe 
shtrirjes së kullotave, komunitetit i 
ofrohet mundësia për të shfrytëzuar 
në mënyrë të kontrolluar, në 
bashkëpunim me menaxhuesit e 
zonës së mbrojtur, këto sipërfaqe. 
Aktualisht, në këtë zonë të mbrojtur 
janë kontraktuar 42 familje, të cilat 

Natyra në shërbim të 
komunitetit

Lorela Lazaj
Administrata Rajonale e Zonave të Mbrojtura Vlorë

mbështesin jetesën e tyre në rritjen 
e bagëtive. Ky është një shembull 
pozitiv se si zona e mbrojtur 
mbështet komunitetet pranë saj të 
zhvillojnë veprimtari tradicionale, 
e cila nga ana tjetër mbështetet 
nga kërkesa e lartë e bizneseve 
dhe e vizitorëve për produktet 
tradicionale në blegtori.

Një shembull i ngjashëm 
prezantohet edhe në zonën e 
mbrojtur Peizazh i Mbrojtur “Vjosë-
Nartë”. Në përbërje të saj, kjo zonë 
ka një larmishmëri habitatesh të 
cilat përfaqësohen mrekullisht nga 
dunat ranore, laguna e Nartës, 
ligatinat, pylli i Pishës, kriporet etj. 

Aktualisht Laguna e Nartës 
përdoret nga 60 peshkatarë, 
për peshkim kryesisht të llojeve 
lagunorë si ngjala, koce, levrek 
etj. Vlen të theksohet se gjithmonë 
u jepet prioritet në dhënien e 
lejeve për peshkim komunitetit 
më të afërt, si grupe interesi më të 
rëndësishme në menaxhimin dhe 
mbrojtjen e zonës. Si pjesë e zonës 
së mbrojtur, numri i familjeve që 
mund të përfitojnë është i kufizuar, 
në mënyrë që popullatat e llojeve të 
përdoruara për peshkim të jenë të 
qëndrueshme. 

Në dy rastet më sipër, shërbimet 
që zonat e mbrojtura ofrojnë janë 
lehtësisht të kuptueshme dhe të 
prekshme për komunitetin, pasi 
përkthehen lehtësisht në përfitim 
monetar për ta. Vështirësia qëndron 
në ato shërbime të cilat ofrohen nga 
zona e mbrojtur dhe që nuk prekin 
drejtpërdrejt komunitetin. Në këto 
raste përfitimet janë të tërthorta 
dhe lidhen kryesisht me cilësinë 
e jetesës, të ajrit, të mjedisit ku 
jetojnë, të ujit të pijshëm etj. I tillë 
është rasti i dunave të rërës. Banorët, 
duke mos e kuptuar rëndësinë e 
tyre në funksion të parandalimit të 
përmbytjeve, të erërave të forta dhe 
të erozionit, lejuan dëmtimin e tyre 
me qëllim ndërtimin e strukturave 
të plazhit në funksion të vizitorëve. 

Në këtë kuadër, roli i 
administratës së zonave të 
mbrojtura është thelbësor në 
drejtim të edukimit, të promovimit 
të aktiviteteve ekonomike dhe 
turistike të qëndrueshme, si dhe 
në parandalimin e praktikave të 
gabuara të cilat kompromentojnë 
vlerat dhe shërbimet e ofruara nga 
zonat e mbrojtura në funksion të 
mirëqënies së komuniteteve. 

Përfitimet e komunitetit 
nga një zonë e mbrojtur 

janë të lidhura 
ngushtësisht me tiparet 
mjedisore të zonës, ku 

përfshihen habitatet 
ujore dhe tokësore në 

përmbajtje të saj, dhe me 
zhvillimin ekonomik dhe 

turistik të zonave përreth.
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Shqipëria mbart një pjesë të 
rëndësishme të trashëgimisë 
natyrore të Evropës dhe 

përfaqëson një ndër vendet e 
para përsa i përket sipërfaqes me 
vlera të larta natyrore, në raport 
me sipërfaqen totale të vendit. 
Ruajtja e natyrës, ndonëse nuk 
ka marrë vëmendjen e duhur në 
tërësinë e prioriteteve të integrimit, 
përfaqëson një kusht të rëndësishëm 
në kuadër të këtij procesi. Edhe 
pse ka zona të mbrojtura dhe ka 
projekte të ndryshme të cilët janë 
duke u zbatuar, Shqipëria nuk ka 
hartuar ende një inventar të plotë të 
të dhënave mbi biodiversitetin, që 
mund të përdoren për planifikimin 
e zonave të tjera të mbrojtura. 

Zonat e mbrojtura (ZM) 
mjedisore konceptohen si zonat 
me vlera të larta biodiversiteti, me 
rëndësi të një niveli kombëtar e 
ndërkombëtar dhe që kërkojnë një 
status të veçantë mbrojtjeje për 
ruajtjen e vlerave që ato paraqesin. 
Sipërfaqja e ZM-ve, në fund të vitit 
2017 arriti në rreth 486,962ha, ose 
16% të territorit të vendit. Nga 
sipërfaqja e përgjithshme e rrjetit 
të zonave të mbrojtura 13,261.2 
ha ose 2.72% është sipërfaqe 
detare, dhe 98,180.6ha ose 3.42% 
janë zona të përfshira në listën e 
Konventës Ramsar. 

Kjo pasuri është fryt i larmisë 
së madhe të formave të relievit, 
peizazheve dhe habitateve 
natyrore që karakterizojnë 

vendin. Nga pikëpamja ligjore dhe 
institucionale, vitet e fundit vihet re 
se ka përpjekjeje dhe arritje pozitive 
drejt standardeve europiane, por 
problem mbetet forcimi i zbatimit 
të ligjit në fuqi. Mosnjohja sa duhet 
dhe zbatimi i dobët i legjislacionit 
dhe menaxhimi joefektiv i aplikuar 
në praktikë, vazhdojnë të mbeten 
shqetësimet kryesore të ruajtjes 
së natyrës dhe biodiversitetit në 
Shqipëri.

Zonat e mbrojtura mjedisore 
ekzistojnë në një mjedis që 
ndryshon me shpejtësi. Ekzistojnë 
një sërë çështjesh që mund të 
konsiderohen si mundësi dhe 
kërcënime për ZMM, duke filluar 
nga ndryshimet klimatike, llojet 
e huaja, fragmentimi i peizazheve 
natyrore, rritja e urbanizimit dhe 
gjithashtu e nevojës për burime 
natyrore. 

Shumica e burimeve natyrore 
në Shqipëri janë nën kërcënimin 
e presioneve të vazhdueshme 
si prerjet e paligjshme, gjuetia, 
peshkimi i tepërt, turizmi i 
pakontrolluar dhe aktivitetet 
rekreative jo të mirëmenaxhuara, 
erozioni dhe degradimi i tokës, 
zjarret, keqmenaxhimi i ujërave dhe 
ndërtimi i hidrocentraleve (HEC), 
ndotja e mjedisit, mostrajtimi i 
ujërave të zeza dhe të përdorura, 
menaxhimi i pakontrolluar i 
territorit, ndërtimet kaotike dhe 
infrastruktura, vëmendja e pakët 
ndaj peizazhit dhe menaxhimit të 

integruar dhe të qëndrueshëm të 
burimeve natyrore si dhe mungesa 
e alternativave për zëvendësimin e 
tyre, etj.

Rruga e ndjekur në gjithë 
këtë periudhë tranzicioni për 
shfrytëzimin e pasurive natyrore 
dhe mbrojtjen e mjedisit ka qenë 
shumë shkatërruese, me gjurmë 
tepër mbresëlënëse, në shumë raste 
të pakthyeshme, me shumë kosto 
dhe pasoja të rënda për ekonominë 
e vendit, por edhe në vetë shëndetin 
e njeriut. Mjafton të përmendim 
këtu shfrytëzimin e tepruar të 
pyjeve, varfërimin e skajshëm 
të faunës, të bimëve aromatiko-
mjekësore, përdorimin pa kriter 
të tokës bujqësore, urbanizimin, 
ndotjen e saj nga përdorimi pa 
kriter i plehrave kimikë dhe 
pesticideve, ndotjen nga ujërat e 
shkarkimit, nga mbetjet urbane 
dhe industriale, pushtimin e brezit 
të dunave bregdetare, ndërtimin 
në zonat e mbrojtura, dhe së fundi 
shfrytëzimin e tejskajshëm të 
lumenjve për hidroenergjitikë.

Zonat e mbrojtura nën 
kërcënimin e presioneve 
të vazhdueshme

Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri (INCA)*

Tema e NumriT

*Marrë nga raporti "Vlerësimi, analizimi dhe hartëzimi i impakteve negative 
në Zonat e Mbrojtura"

Në dokumentin e politikave 
strategjike për mbrojtjen 
e biodiversitetit është 
vlerësuar rëndësia e zonave 
të mbrojtura mjedisore për 
ruajtjen e biodiversitetit, duke 
rekomanduar si prioritete 
kryesore zgjerimin e zonave të 
mbrojtura, si edhe forcimin dhe 
përmirësimin e menaxhimit të 
tyre. 



Mjedisi SOT 156 | 2018 | 13

Tema e NumriT

Aktivitetet e sipërpërmendura 
mund të jenë të paligjshme, 
ashtu sikurse mund të jenë edhe 
të ligjshme. Përgjithësisht për 
aktivitetet e paligjshme raportohet 
vullneti për t’i kontrolluar, duke 
prezantuar masat konkrete dhe 
statistikat krahasuese të vlerësimit 
të intensitetit të fenomenit nga viti 
në vit. Ndërsa aktivitetet e ligjëruara 
nga shteti (në mospërputhje me 
direktivat përkatëse të BE-së) 
janë teorikisht dhe praktikisht të 
pajustifikueshme dhe faktorë të 
drejtpërdrejtë që cënojnë procesin 
e integrimit. 

Nuk janë pak rastet kur janë 
prezantuar plane të papërshtatshme 
zhvillimi apo investimi në këto 
zona që janë edhe pjesë e rrjetit 
kombëtar të zonave të mbrojtura 
mjedisore. Këto plane konsistojnë 
në tjetërsimin e sipërfaqeve të 
mëdha natyrore brenda këtyre 
zonave për ndërtimin e resorteve 
të turizmit masiv në disa prej 
zonave më të mira, simbol të 
natyrës shqiptare, sikurse është 
rasti i Peizazhit të Mbrojtur 

Nartë-Vjosë apo rasti i fundit 
dhe më i freskët është ai i Parkut 
Kombëtar “Divjakë-Karavasta”; 
rastet e HEC-ve në PK “Lugina e 
Valbonës”, PN “Korab-Koritnik”, 
PK “Shebenik-Jabllanicë”, PK 
“Bredhi i Hotovës-Dangëlli”, PM 
“Mali me Gropa-Bizë-Martanesh” 
apo dhe mbingritja e portave në 
HEC-in e Ulzës, etj. 

Duhet përmendur se pasuritë 
natyrore nuk janë të pafundme, 
disa janë ripërtëritëse (pyjet, bimët 
aromatiko-mjekësore, peshqit 
etj.), edhe pse ripërtërihen me 
shumë vështirësi dhe me kosto 
të lartë kur ato shfrytëzohen pa 
kriter, dhe disa të tjera nuk janë 
ripërtëritëse, si: mineralet, gurët e 
mermerit, nafta, gazi etj. Për këtë 
arsye ka shumë rëndësi që lejimi i 
shfrytëzimit të bëhet me përgjegjësi 
dhe profesionalizëm, nga Agjencitë 
dhe Drejtoritë përgjegjëse të MIE, 
MTM etj., duke patur parasysh 
përdorimin me kriter të tyre. 

Në dokumentin e politikave 
strategjike për mbrojtjen e 

biodiversitetit është vlerësuar 
rëndësia e zonave të mbrojtura 
mjedisore për ruajtjen e 
biodiversitetit, duke rekomanduar 
si prioritete kryesore zgjerimin 
e zonave të mbrojtura, si edhe 
forcimin dhe përmirësimin e 
menaxhimit të tyre. Krijimi i rrjetit 
ekologjik është një proces i gjatë 
dhe i vështirë që duhet shoqëruar 
me një program të detajuar 
pune që ndihmon për të kuptuar 
rrjetin ekologjik, planifikimin dhe 
krijimin e tij, nxitjen e pjesëmarrjes 
së publikut dhe përfshirjen 
komuniteteve lokale në këtë proces.

Shqipëria tashmë ka identifikuar 
një rrjet të gjerë e gjithëpërfshirës të 
zonave të mbrojtura, të shpërndarë 
në të gjitha rajonet e vendit, ç’ka 
duhet të ofrojë një bazë të fortë 
për krijimin e një rrjeti ekologjik 
kombëtar. Megjithatë, mbetet ende 
shumë për të bërë për sa i përket 
krijimit të lidhjeve të mundshme 
midis zonave të mbrojtura 
ekzistuese dhe ndërmarrjes së 
masave të përshtatshme për 
menaxhimin dhe ruajtjen e natyrës.
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Zonat e Mbrojtura janë 
instrumenti më i rëndësishëm 
për ruajtjen e burimeve natyrore, 
të llojeve, habitateve dhe 
ekosistemeve sipas strategjive të 
miratuara nga akte dhe marrëveshje 
kombëtare dhe ndërkombëtare. 
Ato janë strukturat të cilat ruajnë 
ekuilibrat midis mbrojtjes së 
natyrës dhe projekteve të zhvillimit, 
duke siguruar shfrytëzimin e 
qëndrueshëm të burimeve natyrore 

Parqet kombëtare më të prekshme 
përmes Qendrave të Vizitorëve 

Artenisa Peçulaj
Projekti NaturAL

Tema e NumriT

në përfitim të komunitetit. Ruajtja e 
këtij ekuilibri është ndoshta sfida më 
e rëndësishme me të cilën përballen 
menaxherët e zonave të mbrojtura, 
në një kohë kur zhvillimi i turizmit 
shihet si sektori më i rëndësishëm i 
zhvillimit ekonomik të vendit, por 
edhe sektori me ndikim më të madh 
në burimet natyrore.

Sot, Zonat e Mbrojtura 
mbulojnë rreth 16% të territorit të 
Republikës së Shqipërisë, sipërfaqe 
e cila ndër të tjera, përfshin zonat 
më të lakmueshme për t’u vizituar. 
Koncepti i zonës së mbrojtur është 
i tillë që të sigurojë vijueshmërinë 
e këtyre burimeve, duke marrë 
në konsideratë njëkohësisht 
eksperiencën e vizitorëve si shumë 
të rëndësishme në aspektin e 
informacionit, të sjelljes dhe të 
qëndrimit ndaj këtij koncepti. Në 
mbështetje të qëndrueshmërisë 

së kësaj eksperience, ngritja e 
strukturave të informacionit 
(qendrat e vizitorëve, qendrat e 
informacionit) përkrah politikat 
e reja të menaxhimit të zonave të 
mbrojtura. 

Prej tre vjetësh, Projekti 
NaturAL apo “Forcimi i 
Kapaciteteve Kombëtare për 
Ruajtjen e Natyrës-Përgatitja për 
Rrjetin Natura 2000”, i financuar 
nga Bashkimi Evropian, së bashku 
me Agjencinë Kombëtare të Zonave 
të Mbrojtura (AKZM), po punojnë 
për plotësimin e tre qendrave të 
vizitorëve në Parqet Kombëtarë 
të Malit të Dajtit, Divjakë-
Karavastasë dhe Llogarasë, duke 
ndjekur shembullin e qendrave 
të ngritura më parë në Parkun 
Kombëtar Shebenik-Jabllanicë 
dhe në Peizazhin e Mbrojtur Ujor/
Tokësor Lumi Buna-Velipojë.

Zonat e Mbrojtura  
mbulojnë rreth 

16% 
të territorit
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Tema e NumriT

Projektimi i këtyre hapësirave 
është bërë në mënyrë të tillë që 
të informojë vizitorët përmes një 
procesi ndërveprimi me objektet e 
ekspozuara, i pasqyruar më tej në 
eksperiencën e tyre në natyrë. 

Projektimi grafik dhe 
informacioni i pasqyruar në këto 
qendra ruan koherencën stilistike, 
që karakterizon të gjitha qendrat. 
Kështu, intinerari i vizitorëve është 
projektuar në mënyrë të tillë që e 
ndan informacionin në tre sektorë: 

• Prezantimi i Zonave të 
Mbrojtura

• Veçantitë më të spikatura 
ekologjike të Zonës së 
Mbrojtur (ekosistemet, 
fauna dhe flora)

• Thellimi në disa prej 
koncepteve të prezantuara 

në sektorët e mëparshëm, 
duke përshkruar praktikat 
më të mira për t’u 
përshtatur nga përdoruesit 
e burimeve të zonës 
së mbrojtur dhe duke 
theksuar parimet bazë të 
përdorimit afatgjatë të 
këtyre burimeve. 

Përshkrimi i informacionit në 
këto qendra bëhet në dy gjuhë - 
shqip dhe anglisht, për të patur 
një gjithëpërfshirje të grupeve 
të vizitorëve. Bëhet kujdes që 
informacioni i përshkruar të jetë 
shkencërisht i saktë, por, gjithashtu, 
lehtësisht i kuptueshëm për të 
gjithë vizitorët e të gjitha moshave 
që i afrohen zonave të mbrojtura. 
Në pjesë të caktuara të hapësirës 
së qendrës janë krijuar kënde ku 
fëmijët, përmes lojërave interactive, 
jo vetëm që mësojnë për vlerat 

e parkut, por mund të shprehin 
mendimet dhe këndvështrimet e 
tyre për vizitën në park.

Prakticiteti i këtyre hapësirave 
është i tillë që i transformon këto 
qendra në mjedise të përdorshme 
për orë të edukimit natyror, trajnime 
të ndryshme dhe mbështetje për 
grupet e kërkuesve shkencorë.

Shqipëria është padyshim një 
vend që po e orienton vëmendjen 
drejt ruajtjes së vlerave të natyrës, 
dhe ngritja e këtyre strukturave 
është një rikonfirmim i mbrojtjes 
së këtyre vlerave duke i promovuar 
ato për vizitorët përmes përfshirjes 
së tyre në strategjitë e mbrojtjes së 
natyrës nëpërmjet informimit dhe 
edukimit interaktiv.
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Tema e NumriT

Në thellësi të rajonit të Munellës, 
pjesë e masivit malor Pukë–
Mirditë, strehohet simboli i natyrës 
shqiptare, rrëqebulli i Ballkanit, një 
nënlloj i rrëqebullit Euroaziatik. 
Në të gjithë gadishullin e Ballkanit, 
popullata e tij vlerësohet të jetë 
më pak se 40 individë të rritur. 
Nisur nga popullata shumë e 
vogël e rrëqebullit, ai klasifikohet 
si i rrezikuar në mënyrë kritike në 
Listën e Kuqe të IUCN-së (CR) 
të vitin 2015. Një popullatë, prej 
jo më pak se 4 individësh, jeton 
dhe riprodhohet nën kërcënimin 
e vazhdueshëm të degradimit të 
habitatit nga vetë dora e njeriut në 
rajonin e Munellës.

Përpara viteve 2006, 
informacioni mbi prezencën dhe 
përhapjen e rrëqebullit të Ballkanit 
në Shqipëri ka qenë i limituar 
në literaturën shqiptare. Qendra 
për Ruajtjen dhe Mbrojtjen e 
Mjedisit Natyror në Shqipëri 
(PPNEA), në kuadër të Programit 
për Rimëkëmbjen e Rrëqebullit të 
Ballkanit (BLRP), ka ndërmarrë një 
sërë studimesh intensive në të gjithë 
vendin, duke filluar nga viti 2006 
deri në vitin 2018, për të vërtetuar 
prezencën e rrëqebullit të Ballkanit 
në Shqipëri nëpërmjet fakteve 
shkencore të pakundërshtueshme, 
siç është fotografimi i tij në natyrë. 

Për herë të parë në Shqipëri, 
PPNEA ka fotografuar rrëqebullin 
e Ballkanit, nëpërmjet kamerave-
kurth, në malin e Munellës në vitin 
2011. Që nga zbulimi i pranisë së 
rrëqebullit në vitin 2011 në këtë 
rajon, PPNEA ka realizuar një 

Streha e rrëqebullit 
të Ballkanit drejt 
mbrojtjes

Bledi Hoxha, Xhemal Xherri 
Qendra për Ruajtjen dhe Mbrojtjen e Mjedisit Natyror në Shqipëri (PPNEA)

seri monitorimesh me kamera-
kurth. Rezultatet tregojnë se mali 
i Munellës, përveç rrëqebullit të 
Ballkanit, strehon edhe një numër të 
konsiderueshëm të gjitarëve të tjerë 
të mëdhënj, si ariu i murrmë, ujku, 
dhia e egër, macja e egër, kaprolli e 
të tjerë. Zbulimi i dy këlyshëve të 
ngordhur të rrëqebullit në rajonin 
e Munellës (në Qershor 2015 dhe 
në Dhjetor 2015) provuan për herë 
të parë riprodhimin e rrëqebullit në 
Shqipëri dhe pikërisht në rajonin 
e Munellës. Si rrjedhojë, Mali i 
Munellës është një nga dy vendet 
kyç në Ballkan për mbijetesën 
dhe riprodhimin e popullatës së 
rreqëbullit të Ballkanit në botë, pas 
Parkut Kombëtar të Mavrovës në 
Maqedoni. Gjithashtu, shtrirja e 
masivit malor të Munellës midis 
rajonit të Alpeve dhe masivit malor 
Korrab-Mali i Sharrit shërben si 
një korridor lidhës, i cili mundëson 
kalimin e gjitarëve të mëdhenj nga 
një rajon në tjetrin. 

Pavarësisht se prania e një 
popullate të vogël të rrëqebullit 
të Ballkanit e bën këtë rajon unik 
dhe të rëndësishëm, ai vazhdon 
të jetë ende nën kërcënimin e 
aktiviteteve të paligjshme të 
kryera nga njeriu. Këtu mund të 
përmendim gjuetinë e paligjshme, 
prerjet, zjarret e qëllimshme dhe 
aktivitetin minerar, edhe pse janë 
ende në fuqi moratoriumi i gjuetisë 
dhe ai i pyjeve. Informacioni i 
gjeneruar ndër vite nga puna në 
terren identifikoi si biodiversitetin 
e lartë ashtu edhe kërcënimet ndaj 
tij. Të gjitha këto shërbyen për 

ndërmarrjen e nismave konkrete 
për mbrojtjen e rrëqebullit dhe 
llojeve të tjera. 

Prej vitit 2014, PPNEA ka 
filluar procesin e shpalljes së malit 
të Munellës dhe zonave rreth tij si 
Zonë e Mbrojtur. Në kuadër të kësaj 
nisme, PPNEA ka përgatitur një 
raport të detajuar mbi vlerësimin e 
biodiversitetit, të kërcënimeve që i 
kanosen dhe argumentat shkencore 
pro shpalljes së këtij rajoni si 
Zonë e Mbrojtur. Paralelisht me 
vlerësimin e biodiversitetit, është 
lobuar edhe me institucionet 
qendrore dhe vendore, si Ministria 
e Turizmit dhe Mjedisit, Bashkitë 
Pukë, Fushë Arrëz, Kukës dhe 
Rrëshen, Agjencia Kombëtare e 
Zonave të Mbrojtura dhe Njësitë 
Administrative brenda zonës 
së propozuar. Gjatë periudhës 
kohore 2016 e në vazhdim, janë 
organizuar takime dhe dëgjesa 
publike me grupet e ndryshme të 
interesit në këtë zonë. Mbështetja e 
ofruar prej tyre gjatë kësaj kohe ka 
dhënë një kontribut të rëndësishmë 
në zhvillimin e këtij procesi. 

Statusi i Zonës së Mbrojtur 
do të siguronte zvogëlimin 
e presionit human ndaj 
popullatës së rrëqebullit, presë 
dhe habitatit të tij, duke ndikuar 
pozitivisht në rimëkëmbjen 
e rrëqebullit të Ballkanit në 
Shqipëri. Në vijim ky status do 
t’i jepte një mundësi kësaj zone 
të varfër dhe të neglizhuar të 
vendit të kishte një alternativë 
zhvillimi me bazë zhvillimin e 
qëndrueshëm mjedisor dhe 
social.

RRËQEBULL NË MALIN E MUNELLËS - FOTO PPNEA
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Që nga viti 2014, Parqet 
Natyrore kanë planin 
e tyre të menaxhimit. 

Plani i menaxhimit është hartuar 
me pjesëmarrjen e aktorëve të 
ndryshëm në nivel vendor dhe 
është një dokument zyrtar që 
paraqet në formë të shkruar të 
gjitha çështjet që kanë të bëjnë me 
parkun, duke filluar që nga kufinjtë 
e parkut deri tek baza ligjore dhe 
ajo administrative e parkut, rolin, 
detyrat dhe përgjegjësitë. 

Në vazhdën e punës së bërë nga 
Aleanca e Alpeve Shqiptare, edhe si 
pjesë e projektit "Parqet Rajonale 
Natyrore Kërkojnë Menaxhim 
të Qëndrueshëm”, janë nxjerrë 
nga sirtari planet e menaxhimit të 
parqeve dhe është hapur një dialog i 
ri mes komunitetit, pushtetit vendor 
dhe shoqërisë civile, duke iu kujtuar 
bashkive përmbushjen e shërbimeve 
në zbatim të ligjit dhe të reformës 
territoriale. Adresimi i çështjeve 
të ndryshme të komunitetit dhe 
propozimi për zgjidhje konkrete i 
disa nga problemeve që lidhen me 
zhvillimin e zonës, nxjerr në pah 
nevojën e përfshirjes së komunitetit 
dhe të qeverisjes vendore në 
menaxhimin e parqeve natyrore.

Falë përpjekjeve të përbashkëta, 
sot parqet Shkrel dhe Nikaj-Mërtur 
kanë “Rregullore për Menaxhimin 
e Parkut Natyror Bashkiak”. Kjo 
rregullore është një dokument 
ligjor shumë i rëndësishëm në 
dorë të administratës vendore, 
administratës së parkut, përdoruesve 
dhe përfituesve, pronarëve 
dhe vizitorëve, organizatave të 
ndryshme jofitimprurëse, respektimi 
i së cilës siguron zbatimin e Planit 
të Menaxhimit të Parkut Natyror 
Bashkiak e përmes kësaj zhvillim të 
qëndrueshëm të zonës. 

Parqet natyrore bashkiake kërkojnë 
menaxhim të qëndrueshëm

Petrit Imeraj
Aleanca e Alpeve Shqiptare

Tema e NumriT

Perspektiva dhe eko-zhvillimi i zonave malore 

Destinacionet për ski, alpinizëm, ngjitje në mal etj., për të zbuluar 
peizazhe mahnitëse e kultura të reja po tërheqin gjithnjë e më shumë 
turistët vendas dhe të huaj. Turizmi malor është një nga industritë 
me rritjen më të shpejtë në rajonet malore, duke thithur rreth 15-
25% të turizmit në vend. Të ardhurat që gjenerohen nga turizmi 
malor ofrojnë mundësi për komunitetet lokale që të diversifikojnë 
jetesën e tyre, të zgjerojnë tregjet e reja dhe të rrisin bashkëpunimin.

Turizmi malor është shtylla e zhvillimit ekonomik në disa zona 
malore, duke krijuar mundësi punësimi dhe biznesi. Industria 
e turizmit në rajonet malore, gjithashtu, çon drejt zhvillimit 
infrastrukturor, i cili më tej krijon mundësi ekonomike. Por 
kujdes!!! Zhvillimi i turizmit malor, gjithashtu, mbart potencialin 
për të shkatërruar burimet natyrore dhe kulturore në të cilat 
zhvillohet. 

Iu bëjmë thirrje hartuesve të 
politikave, agjencive zhvillimore, 
shoqërisë civile dhe sektorit privat 
që punojnë me komunitetet malore, 
që të drejtojnë turizmin në një rrugë 
drejt zhvillimit të qëndrueshëm, duke 
shmagur shkatërrimin e natyrës dhe 
njëkohësisht duke luftuar varfërinë. 
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Biodiversiteti dhe ekosistemet e shëndetshme 
kontribuojnë në sigurimin e ujit të pijshëm të 

pastër dhe luajnë një rol të madh sidomos gjatë 
dukurive ekstreme te motit si thatësirës dhe 

përmbytjeve. Burimet natyrore ujore janë pjesë e 
një qasjeje të integruar të menaxhimit të ujit.

Biokarburantet dhe investimet e hidrocentraleve 
rrisin aksesin në energji të pastër, por mund të 

bëjnë presion mbi biodiversitetin dhe ekosistemet. 

Kuptimi i roleve të ndryshme të burrave dhe grave 
është thelbësor kur punohet me burime natyrore. 
Forcimi i të drejtave të grave dhe qasja në burime 

të tilla si biodiversiteti dhe toka shpesh janë kritike 
për sigurinë e ushqimit.

Shumë shpikje në të ardhmen do të jenë të 
bazuara në natyrë. Biodiversiteti dhe ekosistemet 
e shëndetshme mund të sigurojnë infrastrukturë 

natyrore kosto-efektive, siç janë ligatinat për 
bio-�ltrimin dhe përmirësimin e cilësisë së ujit 

apo pyjet për menaxhimin e stuhive dhe të ujit. 

Një biodiversitet i pasur është themeli i sigurisë 
ushqimore. Varietetet e të korrave dhe e racave të 

kafshëve janë të bazuara në llojshmërinë gjenetike, dhe 
biodiversiteti mbështet funksionet bazë të tilla si 

pjalmimin, pjellorinë e tokës dhe kontrollin e insekteve. 

Ekosistemet funksionale mund të ndihmojnë në zbutjen e 
përhapjes dhe të ndikimit nga ndotja e ajrit, e ujit dhe e tokës. 

Shumë ilaçe e kanë origjinën nga substanca natyrore dhe kanë 
vlera të larta medicinale. Një dietë e larmishme me një 
llojshmëri të korrash dhe kafshësh është më ushqyese. 

Adresimi i shkaktarëve të humbjes së 
biodiversitetit bën të mundur ndryshim e sjelljes 
dhe ndërgjegjësimin dhe informimin më shumë 

rreth vlerave të biodiversitetit. 

EKOSISTEME TË SHËNDETSHME - BAZA PËR ZHVILLIM SOCIAL DHE EKONOMIK

Ekosistemet e shëndetshme janë baza për zhvillim ekonomik dhe shoqëror. Humbja e biodiversitetit ka efekte 
potencialisht shkatërruese në sigurinë e ushqimit, tek biznesi dhe industria në të gjithë botën. Të varfërit në zonat 
rurale varen kryesisht nga shërbimet lokale të ekosistemit për jetesën e tyre, dhe pajosat e degradimit të 
ekosistemit dhe humbja e biodiversitetit ndikojnë ndjeshëm tek ata.
Biodiversiteti siguron bazën për sistemet mbështetëse të jetës natyrore në Tokë, duke ofruar shërbime ekosistemi 
nga të cilat varemi ne të gjithë, të tilla si ushqimi, pastrimi i ujit dhe rregullimi i klimës. Ekosistemet e ndryshme 
dhe të menaxhuara mirë mund të kontribuojnë në përshtatjen dhe zbutjen e ndryshimeve klimatike. Ekziston një 
lidhje e fortë midis biodiversitetit dhe aftësisë ripërtëritëse të ekosistemit - çka nënkupton aftësinë për t'u 
përshtatur me ndryshimet dhe zhvillimin e mëtejshëm. Përveç kësaj, biodiversiteti është një komponent 
thelbësor i sistemeve të besimit dhe i identiteteve kulturore në mbarë botën.
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Biodiversiteti është i rëndësishëm për të gjithë 
njerëzimin dhe thelbësor për të varfërit, pasi ai 
kontribuon drejtpërdrejt në jetesën lokale dhe 

zhvillimin ekonomik. 
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Shumë shpikje në të ardhmen do të jenë të 
bazuara në natyrë. Biodiversiteti dhe ekosistemet 
e shëndetshme mund të sigurojnë infrastrukturë 

natyrore kosto-efektive, siç janë ligatinat për 
bio-�ltrimin dhe përmirësimin e cilësisë së ujit 

apo pyjet për menaxhimin e stuhive dhe të ujit. 
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Ky qëllim ka të bëjë ekskluzivisht me ekosistemet tokësore 
dhe me biodiversitetin. Konventa për Diversitetin Biologjik 
(CBD) me të 196-të vendet palë, ka zhvilluar një strategji për 
të ndaluar humbjen e biodiversitetit.

Shumica e mjeteve të jetesës së njerëzve të varfër varen nga qasja në 
burimet natyrore. Barazia në përdorimin e për�timeve nga këto 
burime dhe e drejta për t’iu drejtuar gjykatës dhe institucioneve 
përgjegjëse janë jetësore për të ushtruar të drejtat për ushqim, ujë etj. 

Mirëmenaxhimi i ekosistemeve detare dhe 
bregdetare është thelbësor për përdorimin e 
qëndrueshëm të oqeaneve. 

Axhenda për Veprim Addis Ababa i referohet Konventës për Diversitetin 
Biologjik dhe strategjisë së saj për mobilizimin e burimeve çka përfshin 
heqjen nga përdorimi të subvencioneve të dëmshme dhe futjen e 
stimujve dhe të mekanizmave pozitivë si Pagesa për Shërbimet e 
Ekosistemit, Kompensimet e Biodiversitetit, Tregjet e Gjelbër, duke marrë 
parasysh qasjen në burime dhe në mjetet e jetesës. 

Shërbimet e biodiversitetit dhe të ekosistemit janë thelbësore në plani�kimin 
urban, duke mbështetur funksionet bazë, si furnizimi me ujë dhe ushqim, 
rregullimin e temperaturës dhe thithjen e ndotjes, reduktimin e rreziqeve nga 
përmbytjet dhe fatkeqësitë dhe sigurimin e mjediseve të shëndetshme. Zgjidhjet 
e bazuara në natyrë do të bëhen gjithnjë e më të rëndësishme me rritjen e 
shpejtë të popullsisë urbane në botë. 

Biodiversiteti siguron resurse natyrore të rinovueshme që 
kërkojnë konsum të qëndrueshëm dhe prodhim për të 
siguruar disponueshmërinë e tyre afatgjatë. 

Shërbimet e biodiversitetit dhe të ekosistemit kanë një rol kyç në 
zbutjen dhe përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike. Përfshirja e 
tyre në Kontributet e përcaktuara në Nivel Kombëtar (NDC) në 
kuadër të konventës për klimën është një mundësi. 

Nevojitet analiza se kush për�ton nga ekosistemet 
dhe kush mban barrën e ndikimeve negative në 
mënyrë që të reduktojë pabarazinë brenda dhe 
mes vendeve. 
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