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Në larminë e perlës së natyrës të vendit, në mënyrë të 

veçantë në zona të mbrojtura, spikatin ekosistemet 

tokësore e ujore, dhe në përbërje të tyre, habitatet dhe 

llojet floristike e faunistike, të cilët shtrihen nga brezi 

detar-bregdetar deri në atë fushor-kodrinor dhe më në 

thellësi, në malet e lartë të një rëndësie kombëtare e 

ndërkombëtare. Ende ka zona natyrore e gjysmë-

natyrore, ku shkalla e ndërhyrjeve njerëzore mungon ose 

pothuajse është pak e ndjeshme. Këto zona, madje ruajnë 

vlerat e tyre të vërteta të biodiversitetit, kësisoj kërkojnë 

vëmendje e kujdes të veçantë. 

Tradicionalisht mënyra më efektive dhe më gjerësisht e 

përdorur, për arritjen e ruajtjes së natyrës, është krijimi 

dhe menaxhimi i rrjetit të zonave të mbrojtura. Zona e 

mbrojtur luan rol të rëndësishëm në mbështetjen e 

politikave lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare për 

biodiversitetin. Përmbajnë disa nga vlerat më të mëdha të 

vendit nga pikëpamja ekologjike dhe ekonomike, ku 

përveçse mbrojtës dhe garantues të larmisë së botës të 

gjallë, shërbejnë edhe si burim ekzistence, të mirash 

materiale dhe të ardhurash për komunitetin. Njëherazi 

dhe si vende për studime e kërkime shkencore, për 

Njerëzimi dhe bashkëjetesa me Zonat e MbrojturaNjerëzimi dhe bashkëjetesa me Zonat e MbrojturaNjerëzimi dhe bashkëjetesa me Zonat e MbrojturaNjerëzimi dhe bashkëjetesa me Zonat e Mbrojtura    

P
ei
sa
zh
i 
i 
M
b
ro
jt
u
r 
i 
L
u
m
it
 B
u
n
a 
 


 F
o
to
 G
.K
ro
m
id
h
a,
 I
N
C
A
 

• Njerëzimi dhe bashkëjetesa me 

Zonat e Mbrojtura. 

• Harta e Rrjetit të Zonave të 

Mbrojtura dhe Ramsar në Shqipëri. 

• Rrjeti i Zonave të Mbrojtura në 

Shqipëri. 

                                Në këtë numër do të gjeni: konservimin e florës e faunës së egër, sigurimin e 

shërbimeve të ekosistemit si edukimi, turizmi, 

rekreacioni, kënaqësisë, estetike dhe mbrojtjen e veçorive 

historike e kulturore apo dhe përdorimin e qëndrueshëm 

të burimeve biologjike. 

Zonat e mbrojtura janë një nga trashëgimitë më të mëdha 

që njerëzimi mund të lërë për brezat e ardhshëm për të 

garantuar që pasardhësit tanë të kenë akses ndaj burimeve 

natyrore dhe përfitimeve materiale e jo-materiale që ato 

sigurojnë. Por, zonat e mbrojtura ekzistojnë në një mjedis 

që ndryshon me shpejtësi dhe përballen me sfida të 

shumta.  

Një sërë çështjesh janë evidente, që përfaqësojnë si 

mundësi dhe kërcënime reale për zonat e mbrojtura. 

Pasqyruar këto me ndotjen e mjedisit, dëmtime të 

habitateve e llojeve, llojet e huaja, fragmentimi i 

peizazheve natyrore, prerja e pyjeve, zjarret, gjuetia, 

kullotja, mbi peshkimi, nga ndryshimet klimatike, rritja e 

urbanizimit, zëniet dhe ndërtimet pa kriter, turizmi i 

papërgjegjshëm, zhvillimi i infrastrukturës, ndërtimi i 
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HEC-ve, i moleve apo të ashtuquajtura pista në bregdet, guroret, shtimi i nevojës për burime natyrore, etj. dhe kërkesat 

gjithnjë në rritje për tokën dhe ujërat, nisur nga lakmitë jo miqësore të bizneseve me natyrën dhe biodiversitetin.  

Në mjaft raste një partneritet i tillë është tepër i dëmshëm për natyrën dhe biodiversitetin. Shkatërrimi dhe tjetërsimi i 

tyre ndikon ndjeshëm në zhvillimin e vendit. Shembuj të tillë janë të shumtë. Ndërkohë që fitimet e çastit janë të majme, 

por nuk do të jenë kurrë fitimprurëse më pas, dhe nuk do të kenë një qasje të denjë për brezat e ardhshëm. Pra, një 

partneritet i tillë bie ndesh me zhvillimin e qëndrueshëm dhe të baraspeshuar të ecurisë social-ekonomike të komunitetit, 

me përdorimin e burimeve bio - natyrore, duke mos respektuar asnjë nga standardet e menaxhimit të zonës së mbrojtur. 

Shumëllojshmëria e peizazhit nuk 

konsiderohet burim i veçantë për 

zhvillimin e ekonomisë dhe të 

turizmit. Të cenohet deri në tjetërsim 

peizazhi detar e bregdetar, riviera 

Joniane dhe e Adriatikut apo dhe 

peizazhi kodrinor,  malor dhe rural, 

nuk është zgjidhje e mençur. Ndaj 

peizazhit sjelljet njerëzore dhe 

veçanërisht e biznesit janë të 

pakuptimta. Duhet të punohet, të 

ndërgjegjësohet dhe të zgjerohet 

pjesëmarrja e komunitetit vendor në 

qeverisjen  dhe vendimmarrjet për 

ruajtjen e biodiversitetit dhe të 

peizazhit, në forcimin e kontrollit dhe 

përmirësimi i ligjshmërisë. Për më 

tepër, në shumë zona të mbrojtura 

mungon mbështetja politike, kanë 

burime të pamjaftueshme financiare 

dhe njerëzore.  

Politika mjedisore gjithnjë e më tepër, 

në bashkëpunim me të gjithë palët e 

interesuara, duhet të bazohen në 

parimet e ruajtjes, dhe përdorimit të 

qëndrueshëm të pasurive natyrore, në 

partneritet zhvillimi në mënyrë që të 

sigurojmë një prosperitet social, 

promovim dhe përmirësimi të sistemit 

të menaxhimit të zonës së mbrojtur 

me një koncept të ri. 

Harta e Rrjetit të Zonave të Mbrojtura dhe Ramsar në Shqipëri. 

Nihat Dragoti 
Përgjegjës i Sektorit të Zonave të  

Mbrojtura dhe Parqet Kombëtare 
MMPAU 
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Udhëzime për të kontribuar në Ditarin e Natyrës 

•   Ky botim u mundësua nga një grant i dhënë nga Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri përmes programit 

SENiOR-A. Ky publikim paraqet pikëpamjet e autorit/autorëve mbi këtë temë. Këto pikëpamje nuk janë adoptuar apo 

aprovuar nga REC Shqipëri dhe nuk duhet të shihen si qëndrime të tij apo të Ambasadës Suedeze në Shqipëri. REC 

Shqipëri nuk garanton saktësinë e të dhënave të këtij publikimi e nuk mban përgjegjësi për përdorimin e tij. 

NJOFTIME 
  
 1- Mediterranean Basin Biodiversity Hotspot. The CEPF Regional Implementation Team announce the next  C a l l 

 for Letters of Inquiry for Small Grants. This call is open to biodiversity conservation Project eligible for 

 Strategic Direction 2 ...për më tepër... http://www.birdlife.org/community/cepf-mediterranean/  
 

 2- Mediterranean Basin Biodiversity Hotspot. The CEPF Regional Implementation Team announce the next  Call f

 or Letters of Inquiry for Large Grants. This call is open to biodiversity conservation Project eligible for Strategic 

 Direction 2 ...për më tepër... http://www.birdlife.org/community/cepf-mediterranean/ 

•   Rrjeti i Organizatave për Mbrojtjen e Natyrës mirëpret artikuj të ndryshëm të cilët ju dëshironi ti publikoni në  

buletinin e saj elektronik. Artikujt duhet të jenë jo më shumë se 150 - 200 fjalë. Ju lutemi të merrni në konsideratë 

këtë kërkesë, pasi interesi për të shpërndarë artikuj, lajme apo njoftime të ndryshme përmes buletinit, mund të jetë i 

konsiderueshëm dhe ne do të përpiqemi për të siguruar hapësirë për të gjithë ju që dëshironi të kontribuoni. Redaksia 

mban të drejtën për të shkurtuar apo modifikuar (jo tjetërsuar) tekstin nëse do të jetë e nevojshme.  
 

Ju lutemi dërgoni një foto shoqëruese për artikullin tuaj dhe / ose web - link për referencë të mëtejshme. 
 

Faleminderit për marrjen në konsideratë të këtyre udhëzimeve! 

Botim i Rrjetit të Organizatave për Mbrojtjen e Natyrës  

Redaksia: Ilirjan Qirjazi; Genti Kromidha; Vilma Kadiu; Marinela Mitro 
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