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Në këtë numër do të gjeni: 

 Aksioni për Bunën; Thirrje për Projekt Propozime 

 Rojtarët e Rinj 

 Ndërtimi dhe promovimi i energjisë së gjelbër 

 INCA i bashkohet nismës Rrjeti Rinor Global i Biodiversitetit 

 Fillon debati kombëtar për vlerat e Zonave të Mbrojtura 

 Vendosja e koshane në Kuçovë  / nga Qendra EDEN 

 ...pak histori... 

 Amazona po lëngon 

 Nga gaforret tek balenat, nga bakteret tek njerëzit, plastika në detet tona po dëmton jetën 

gjatë gjithë zinxhirit ushqimor 

 Kuriozitete për peshkaqenët 

 Njoftime 

Vijon në faqe 2 

Aksioni për Bunën;  

Thirrje për Projekt Propozime 

Partnerët e projektit “Living Buna” po ftojnë banorët 

e interesuar të Peizazhit të Mbrojtur të Lumit Buna 

Velipojë për të dorëzuar idetë e tyre për financimin e 

projekteve që do të jenë të dobishme për zhvillimin 

socio-ekonomik dhe restaurimin e ekosistemit të kësaj 

zone. Qëllimi përfundimtar i Thirrjes është të 

kontribuojë në ruajtjen afatgjatë të specieve dhe 

habitateve në këtë zonë të mbrojtur, duke 

mbështetur aksione konkrete në terren.  

Thirrja mbyllet më 23 Shtator 2019 (14:30 CET). 
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Shtator 2019. (14:30 CET) 

Si? 

Propozimet mund të dorëzohen: në mënyrë elektronike 

tek adresa e elektronike e INCA-s; info@inca-al.org 

ose në formën e kopjeve të shtypura në AdZM  

Shkodër - (ish-instituti i misrit dhe orizit – Lagjia 

Dobraç, Shkodër – Autostrada Shkodër – Hani i Hotit). 

Nëse jeni të interesuar të aplikoni, ju lutemi vizitoni 

faqen e internetit të Living Buna http://livingbuna.org/

sq/ l a jme/aks io n i -per --bunen- - - th ir r je -per -

propozime / http://livingbuna.org/en/news/action-for-

buna---call-for-proposals- ; INCA https://inca-al.org/

sq/item/809-aksion i -per-bunen-th irr je-per-

propozime dhe AKZM http://akzm.gov.al/njoftime. 

Aty do të gjeni të gjithë informacionet dhe 

dokumentacionin e nevojshëm, duke përfshirë edhe 

kriteret e pranueshmërisë për aplikim. 

Për të lehtësuar procesin dhe për të inkurajuar 

komunitetin lokal të aplikojë, partnerët e Living Buna 

do të organizojnë një seri takimesh në njësitë 

bashkiake Rrethinat, Ana e Malit, Dajç, Velipojë, 

Bërdicë, Bushat, Balldren i Ri, dhe Shëngjin. 

Orari i detajuar dhe vendet e takimit do të publikohen 

sa më shpejt të dakordësohet. 

IUCN, PAP/RAC, GWP-Med, Tour du Valat dhe INCA, 

në bashkëpunim me AKZM dhe AdZM Shkodër, po 

promovon programin e Granteve të Vogla, si pjesë e 

projektit Living Buna, i financuar nga Fondacioni 

MAVA. 

 

 

Idetë duhet të lidhen me një (ose disa) 

nga prioritetet tematike të identifikuara: 

Restaurimi i habitateve bregdetare (aktivitetet e 

mundshme mund të përfshijnë pyllëzimin e pyjeve buzë 

lumenjve, të degraduara dhe të fragmentuara; 

restaurimin e zonave të dunave të rërës ose habitatet 

e tjera me rëndësi ose inventarin e zonave / 

habitateve bregdetare të pasura dhe të rrezikuara të 

biodiversitetit); 

Skemat stimuluese agro-mjedisore (si një shembull 

mund të përqendrohen në kontejnerët miqësore me 

mjedisin për plehrat organike; mbrojtjen e habitateve 

brenda tokës bujqësore; përmirësimin e sistemeve të 

ujitjes; kultivimin dhe korrjen e qëndrueshme të 

bimëve mjekësore vendase; përmirësimin e cilësisë së 

ujit ose aktivitetet edukative); 

Turizmi i qëndrueshëm dhe zhvillimi i 

infrastrukturës (projektet mund të propozojnë 

zhvillimin e shtigjeve tematike eko-miqësore për ecje, 

promovimin e habitateve dhe specieve më të 

rëndësishme të zonës, zhvillimin e ofertave të 

qëndrueshme të eko-turizmit, përmirësimin e 

menaxhimit të mbeturinave ose aktivitetet edukative, 

ndër të tjera); dhe 

Peshkimi i qëndrueshëm (aktivitetet e mundshme 

mund të përfshijnë krijimin e fermave eko-miqësore të 

peshkut; mbështetjen e objekteve të qëndrueshme për 

kultivimin e peshkut ose aktivitete tradicionale dhe 

eko-miqësore të peshkimit). 

Projektet duhet të zgjasin minimumi 3 dhe maksimumi 

8 muaj, dhe mundësisht të përfshijnë komunitetet 

lokale dhe të synojnë ruajtjen e vlerave ekologjike dhe 

kulturore të Peizazhit të Mbrojtur të Lumit Buna -

Velipojë, duke mundësuar përdorimin e qëndrueshëm 

të shërbimeve të  ekosistemeve. 

Kush mund të aplikojë? 

OJQ-të, Organizatat e Shoqërisë Civile, Universiteti 

dhe komunitetet lokale që ndodhen në Peizazhin e 

Mbrojtur të Lumit Buna-Velipojë (PMLBV) i cili 

shtrihet në Bashkinë e Shkodrës në Shqipërinë 

veriperëndimore. Organizatat e regjistruara jashtë 

kësaj zone të mbrojtur mund të aplikojnë vetëm në 

koalicion me vendasit. 

Kur? 

Thirrja është e hapur nga data 21 Gusht deri në 23 

Vijon nga faqe 1 

mailto:info@inca-al.org
http://livingbuna.org/sq/lajme/aksioni-per--bunen---thirrje-per-propozime
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https://inca-al.org/sq/item/809-aksioni-per-bunen-thirrje-per-propozime
https://inca-al.org/sq/item/809-aksioni-per-bunen-thirrje-per-propozime
https://inca-al.org/sq/item/809-aksioni-per-bunen-thirrje-per-propozime
http://akzm.gov.al/njoftime?fbclid=IwAR0a2HEiS9J2gf_XVggHJMUYt5t80ZSziAL_hUE3PYiubwN1oKDcJjxfsSE
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31 Korriku - Dita Bitërore e Rangers-ave 

Kur flasim për zona të mbrojtura, një element i cili 

qëndron gjithmonë në brendësi të tyre, janë pikërisht 

rojtarët e këtyre mjediseve kaq të rëndësishme; 

Rangers-at. Sa herë që një rrezik i kanoset natyrës, 

janë ata të cilët vihen përpara detyrës për minimizimin 

e këtij dëmi si dhe për mbajtjen sa më të sigurt 

pasuritë natyrore kaq të vlefshme për natyrën dhe 

vetë njerëzimit. 

Shkolla “Pilo Prifti”, Novoselë nëpërmjet projektit 

“Rojtarët e rinj”, të mbështetur nga INCA në kuadër 

të projektit ACAP, i është bashkëngjitur festimit të 

Ndërtimi dhe promovimi i energjisë së gjelbër 

kësaj dite kaq të rëndësishme edhe për ata, pasi prej 

3 muajsh ata kanë vepruar si rangers-a të vërtetë 

nëpërmjet krijimit të një kampi mjedisor në zonë të 

mbrojtur për të qenë më afër natyrës dhe për t’u 

kujdesur për të. 

Me këtë ditë, ata mbyllën me sukses projektin, duke 

marrë edhe një certifikatë me titull “Junior Ranger”, e 

cila nuk është mbyllja e një pune mbi natyrën, por do 

të jetë fillimi i një tradite për shkollën ku vit pas viti 

ky kamp do të vazhdojë t’i shërbejë natyrës dhe 

rritjes së njohurive të tyre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri (INCA) 

realizoi me sukses montimin e paneleve fotovoltaike në 

kuadër të projektit "Furnizimi me energji fotovoltaike 

për tre qendrat e vizitorëve të Parqeve Kombëtare  

“Divjakë-Karavasta”, “Llogora” dhe “Theth”.   

 

Qëllimi i projektit ishte promovimi i përdorimit të 

energjisë diellore në përmbushjen e funksioneve të 

Qendrave të Vizitorëve, duke përdorur energjinë 

diellore, dhe si shëmbull për komunitetin, biznesin dhe 

përdoruesit e burimeve natyrore,në parqet kombëtare. 

Projekti u zbatua në kuadër të Programit të Granteve 

të Vogla financuar nga GEF-SGP si dhe me mbështetje 

të CELIM-Albania. 

 

Panelet u instaluan nga kompania EuroElektraSh.p.k. 

Rojtarët e Rinj 

Parku Kombëtar “Theth” 

Parku Kombëtar “Divjakë-Karavasta” 

Parku Kombëtar “Llogora” 
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INCA, e përfaqësuar nga ekspertja e saj e re Endora, i 

është bashkuar nismës së Global Youth Biodiversity 

Network (Rrjeti Rinor Global i Biodiversitetit) në një 

workshop me pjesëmarrje të 30 aktivistëve të natyrës 

në Europë. 

Qëllimi i këtij workshopi të mbajtur në Vjenë, ishte 

njohja e Konventës së Diversitetit Biologjik dhe 

implementimi në vendin përkatës; punë të cilën ata 

INCA i bashkohet nismës Rrjeti Rinor Global i Biodiversitetit 

Fillon debati kombëtar për vlerat e Zonave të Mbrojtura 

Ministri i Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi, çeli 

serine e diskutimeve publike mbi vlerat dhe rëndësinë 

e ruajtjes së zonave të mbrojtura.  

Nisur edhe nga zhvillimet më të fundit, 

l idhur me vendimin e Gjykates 

Administrative për rrëzimin e vendimit të 

qeverisë për zgjerimin e parkut, takimi i 

parë u fokusua mbi Parkun Kombëtar Mali i 

Tomorit. 

realizojnë në angazhimin aktual; cilat janë sukseset 

dhe problemet që po has biodiversiteti dhe si mund të 

përfshihen më tej në ruajtjen e biodiversitetit në 

nivel global. Rritja e kapaciteteve të të rrinjve është 

mëse e nevojshme në mënyrë që ata të ngrenë zërin 

për sigurimin e ruajtjes së burimeve natyrore duke 

marrë parasysh gjithë faktorët e lidhur me to. 

#GYBNEurope 

Shoqata Kombëtare e Parqeve të Shqipërisë, në kuadër 

të studimit kombëtar të zonave të mbrojtura 

financuar nga AKZM, do të vazhdojë të zhvillojë 

takime të tilla për gjithë zonat e mbrojtura 

të vendit. 

https://www.facebook.com/hashtag/gybneurope?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB3SBWCYcc4_8K-KSRVEwUb78KnJdYg74jD6bw2B5hxaVtl2hUI9z2y0YUrWFScvAhcGz_ezmNLt3fdShzDU1D23ZMJwT8f9QTekp9DkOnaojA3qC9Gkur8i8UtMvEZQsiswK37QHNyOVy7QoweYV5hKWlrbIGyaI4wko2z
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Vendosja e koshane në Kuçovë 

Qendra mjedisore EDEN ditën e hënë datë 29 korrik 

2019,vendosi në bulevardin kryesor në Kuçovë 10 kosha 

të vegjel për mbetjet. 

Qendra EDEN ka zhvilluar me banorët pranë 

vendepozitimit të mbetjeve inerte dhe urbane në 

Kuçovë forume diskutimi në lidhje me përmirësimin e 

situatës së venddepozitimeve urbane dhe inerte. 

Venddepozitimet e mbetjeve në këtë bashki janë nje 

shqetësim për banorët që jetojnë afër 

venddepozitimeve, por dhe për gjithë qytetin dhe në 

lidhje me këtë bashkia është e anagzhuar për ti dhënë 

zgjidhje sitautës së rënduar. Me ndihmën e qendrës 

EDEN është realizuar dhe një tryezë dialogu midis 

Bashkisë Kuçovë dhe banorëve në lidhje me planet për 

përmirësimin e situatës së vendepozitimeve që ka 

bashkia. Në vijim të këtyre takimeve formale 

dhe nga takime të tjera me banorët, si nevojë 

e banorëve erdhi vendosja e koshave të vegjël 

të mbetjeve të munguar prej vitesh në 

bulevardin kryesor në Kuçovë. Si vijim në 29 

korrik 2019, me ndihmën e puninjësve te 

Bashkisë Kuçovë, u vendosën 10 kosha në dy 

anët e bulevardit kryesor“Të vihen koshat që 

dhe banorët të mësojnë të hedhin mbetjet në 

vendin e duhur” 

“Faleminderit për vendosjen e koshave në 

qytet” 

“Ne, (banorët), jo vetëm që 

duhet ti hedhim mbetjet në 

kosha, por duhet ti ndajmë ato” 

Këto ishin disa nga përshtypjet që u dhanë direkt nga 

banorët gjatë vendosjes së koshave në bulevard. 

Këtë aksion qendra EDEN e realizoi me mbështetjen e 

Bashkisë Kuçovë e cila, përtej falenderimit për 

vendosjen e koshave shprehën dhe gatishmërinë për 

bashkëpunime të tjera me të. 

Koshat janë një veprim simbolik për qytetin, por që 

sjellin një përqasje të re për të mbajtur më pastër 

qytetin dhe për të ndikuar në rritjen e 

ndërgjegjësimit të banorëve për hedhjen e mbetjeve 

në vendin e duhur. 

Ndërkohë Bashkia Kuçovë është në pritje të vënies në 

jetë të planit për rehabilitimin e 

vendepozitimin e mbetjeve urbane ( Ish 

ferma partizani), investim i Qeverisë 

Zviceriane. 

Fotografitë e aktivitetit i gjeni në facebook 

të qendrës EDEN këtu 

Në kuadër të projektit “E drejta e informimit 

– Forca qytetare për të luftuar ndotjen 

mjedisore nga keqmenaxhimi i mbetjeve 

urbane!” mbështetur financiarisht nga 

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë . 

nga Qendra EDEN 

https://www.facebook.com/319334287560/photos/ms.c.eJwzNDA0NTcwMbWwNDOwMDc1M9QzRIgYmWGIWBihiRiYo4mYm6LrsrAEqwEAkzQVvQ~-~-.bps.a.10156770668692561/10157045896087561/?type=3&theater
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Konventa Evropiane e Peizazhit  

...PAK HISTORI... 

Bazuar në dispozitat e ligjit nr. 8906, datë 06.06.2002 

“Për zonat e mbrojtura”, të ndryshuar, Këshilli i 

Ministrave miratoj vendimin nr. 451, datë 16.09.1993 

“Për miradministrimin e shpellave”. Sipas këtij vendimi 

“Shpellat e eksploruara dhe ato të paeksploruara në 

territorin e Republikës së Shqipërise mbrohen dhe 

administrohen nga shteti, si pasuri natyrore 

kombëtare”. Ish-Komiteti i Ruajtjes dhe i Mbrojtjes 

së Mjedisit është institucioni i caktuar për kontrollin e 

shpellave. 

Me VKM nr. 365, datë 10.07.1995 “Për një ndryshim në 

vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 451, datë 

16.09.1993 “Për administrimin e shpellave” u caktua 

dhe “Tarifa e shërbimit (dhënie liçence dhe 

informacion) për ekipet e huaja deri në 10 veta dhe me 

periudhë eksplorimi të shpellave deri në 15 ditë 

caktohet në masën 50 USD. Për grupe më të mëdha se 

10 veta ose me periudhë eksplorimi më të gjatë se 15 

ditë, vlera e mësipërme dyfishohet.” 

Me këtë rast Ju kujtojmë se me VKM nr. 807, datë 

4.12.2003 “Përcaktohen rregullat për dhënien në 

përdorim të shpellave për t’u vizituar, për qëllime 

shkencore, ekologjike, kulturore, historike, turistike, 

kurative, didaktike e fetare duke u kujdesur që të mos 

dëmtohen vlerat e tyre”. 

Këta vendime janë zëvendësuar me VKM nr.414, Datë 

19.06.2019 “RREGULLAT, KRITERET DHE 

PROCEDURAT PËR PËRDORIMIN E SHPELLAVE PËR 

QËLLIME TURISTIKE” 

Me këtë vendim miratohene rregullat, kriteret dhe 

procedurat për përdorimin e shpellave për qëllime 

turistike, që synojnë miradministrimin dhe qeverisjen e 

kujdesshme, me qëllim mosdëmtimin e vlerave të tyre 

ekologjike, kulturore, historike, kurative, të gjetjeve 

paleontologjike, arkeologjike si dhe të mbishkrimeve 

prehistorike. 

Për këto qëllime AKZM-ja, në bashkëpunim me 

institucionet kërkimore e shkencore, harton planin e 

menaxhimit të shpellave. Po kështu edhe për shpellat 

të cilat gëzojnë edhe statusin “pasuri kulturore”, 

AKZM-ja, në bashkëpunim me institucionet kërkimore 

e shkencore dhe strukturat përgjegjëse të 

specializuara për trashëgiminë kulturore, harton planin 

e menaxhimit të shpellave duke mbajtur në 

konsideratë kuadrin ligjor në fuqi për trashëgiminë 

kulturore.  

U nënshkrua në Firence, më 20 Tetor 2000, synon 

bërjen palë në këtë marrëveshje shumëpalëshe 

mjedisore të Këshillit të Evropës. Me Ligjin 

nr.87/2016, datë 8.9.2016 Shqipëria aderon në këtë 

konventë (Fletore Zyrtare nr.117, faqe 2605). 

Objektivi kryesor që synohet të arrihet është të 

nxitet e të çohet përpara mbrojtja, menaxhimi dhe 

planifikimi i peizazheve, të organizohet një 

bashkëpunimin në nivel ndërkufitar, rajonal dhe 

evropian si një element i rëndësishëm për cilësinë e 

jetës së popullsisë në mjediset urbane e rurale, në 

hapësirat e mjedisit jetësor, në territoret e cenuara, 

në ato të pacenuara, duke përcaktuar objektiva për 

rritjen cilësore të peizazheve. Në fushën e planifikimit 

të territorit, urbanizmit, transportit, rrjeteve të 

komunikimit, turizmit, kulturor e mjedisor dhe 

përgjithësisht në shndërrimet ekonomike, duhet të 

mos përshpejtojnë transformimin e drejtpërdrejtë 

apo të tërthorë të peizazheve, por të jenë tërësisht 

të integruar me politikat dhe objektivat e mbrojtjes, 

menaxhimit dhe planifikimit të krejt peizazheve. 

Forcimi i kontrollit për përmirësimin e statusit të 

biodiversitetit dhe të zonave me vlera të larta 

ekologjike, duke ruajtur ekosistemet, habitatet, 

peizazhin, llojet dhe diversitetin gjenetik, synon 

shpallen e zonave tokësore, ujore, detare dhe 

bregdetare me rëndësi të veçantë për shërbimet e 

biodiversitetit dhe ekosistemeve, që të jenë ruajtur 

nëpërmjet sistemeve të zonave të mbrojtura. 

Konventa lidhet gjithashtu me informalitetin në 

zhvillimin e tokës, territorit, hapësirave urbane e 

rurale dhe krijojnë një mjedis institucional, ekonomik 

e social për zhvillimin e qëndrueshëm të territorit. 

Krijimi i procedurave të përfshirjes së 

Konventat Ndërkombëtare ku Shqipëria është palë 

Vijon në faqe 7 
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Bashkimit Evropian, Koperniku, publikoi 

një hartë që tregon tymin nga zjarret që përhapet në 

të gjithë Brazilin, në brigjet lindore të Atlantikut. 

Tymi ka mbuluar gati gjysmën e vendit dhe madje po 

përhapet në Peru, Bolivi dhe Paraguai. 

Dhjetëra-mijëra njerëz në mediat sociale kanë 

shprehur shqetësimin për ruajtjen e pyjeve të shiut të 

Amazonës, teksa kanë 

publikuar foto dhe video 

#prayforamazonia. 

A k u z a t  s h k o j n ë 

d r e j t p ë r d r e j t ë  p ë r 

presidentin e brazilian, Jair 

Bolsonaro. Organizatat dhe 

studiuesit e mjedisit 

shprehen se zjarri ka qenë i 

qëllimshëm nga fermerët që 

duan të përdorin tokën për 

kullota. 

Amazona po lëngon! Mushkëria e botës”, “shtëpia” e 

qindra specieve të pazakonta bimore dhe shtazore, 

është në rrezik nga flakët e zjarrit që po përpijnë 

gjithçka u del përpara 

Rreth 73,000 zjarre janë regjistruar midis janarit dhe 

gushtit, krahasuar me 39.759 gjatë gjithë vitit 2018. 

Referuar Instituti Kombëtar për Kërkimin në Hapësirë 

(INPE), rënia e zjarreve 

shënon një rritje prej 

83% krahasuar me vitin e 

kaluar dhe më e larta që nga 

fillimi i regjistrave në 2013. 

Imazhet dhe videot janë 

dramatike, teksa shtëllunga 

të mëdha tymi kanë 

“pushtuar” vendin. Tymi ka 

arritur deri në Sao Paulo, 

më shumë se 1.700 milje 

larg. 

Programi satel itor i 

publikut në procesin e informacionit, 

të vendimmarrjes, të rrisë sensibilizimin e shoqërisë 

civile, të organizatave joqeveritare, të privatëve, të 

autoriteteve publike e e rajonale dhe të palëve të 

tjera të interesuara, nëpërmjet zhvillimit të 

programeve formuese shumëdisiplinore lidhur me 

politikën e mbrojtjes, menaxhimit dhe planifikimit të 

peizazheve, për vlerën dhe për rolin e tij, është aspekt 

i rëndësishëm i konventës. 

Vijon nga faqe 6 

Burimi WEB 

Amazona po lëngon 

http://xn--toka%2C%20n%20rrezik%21%20foto%20si%20ne%20filma-eke/
http://xn--toka%2C%20n%20rrezik%21%20foto%20si%20ne%20filma-eke/
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Zogjtë e ujit 

Shkencëtarët nga 

Univer s i tet i  i 

T a s m a n i s ë 

raportuan javën e 

kaluar që gëlltitja e 

plastikës  ka 

efekte negative në 

shëndetin e zogjve të ujit. Studimi zbuloi që zogjtë që 

kishin ngrënë plastike kishin rritje anormale dhe 

funksioni i veshkave të tyre kishte rënë. Ngrënia e 

plastikës vret shumë specie; më shumë se një milion 

zogj ngordhin çdo vit nga plastika. 

 

 

Breshkat e detit 

Nje studim i 

Universitetit të 

Exterit tregon që 

qindra breshka deti 

vdesin çdo vit pasi 

ngatërrohen në 

plastikë – gjëra si 

rrjeta peshkimi ose qese paketimi për paketa me birrë. 

Vitin e kaluar shkencëtarët e këtij universiteti gjetën 

mikroplastikë në stomakun e çdo breshkë uji në 

Atlantik, në Paqësor dhe në Detin Mesdhe, si dhe në 

vendet ku shumohen. Ngaqë mikroplastika ruan 

nxehtësinë prezenca e tyre mund të rrisë 

temperaturën e vendeve ku shumohen, duke zvogëluar 

raportin seksual drejt femrave. 

 

 

Balenat me dhëmbë 

Balenat me dhëmbë 

s h p e s h 

aksidentalisht hanë 

copa të mëdha 

p l ast i ke  duke 

gjuajtur, duke 

bllokuar sistemet e 

tyre të tretjes. Këtë vit, shkencëtaret nga një muze 

historik i natyrës në Davao City në Philipine, zbuluan 

një trup balene që kishte ngrenë 40kg plastikë. 

Shkencëtarët në Florida gjetën qese plastike dhe një 

tullumbac në stomakun e një delfini bebe me dhëmbë 

të ashpër, i cili u vu në vdekje klinike. 

 

 

Gaforret 

Kërkime të bëra në 

2 0 1 4  n g a 

shkencëtarët e 

Universitetit te 

Exterit zbuluan që 

mikroplastika mund 

të hyjë në trupat e 

gaforreve nëpërmjet velëzave, por edhe kur i hanë. 

Shkencëtarët besojnë se e njejta gjë ndodh edhe me 

krijesa të tjera detare, si peshqit. Në qoftë se 

mikroplastika hyn nga velëzat, ka me shumë mundësi që 

nëpërmjet zinxhirit ushqimor të përfundojë te 

njerëzit. 

 

 

 

Bakteriet 

Ndotja nga plastika 

gjithashtu ka efekt 

t e k 

mikroorganizmat 

detare, raportuan 

këtë vit disa 

shkencëtarë nga 

Universiteti i Macquarie në Australi. Testet treguan 

që “ekspozimi ndaj kimikateve që dalin nga plastika, 

interferojnë me rritjen, fotosintezën dhe prodhimin e 

oksigjenit të Prochlorococcus” tha drejtuesja e 

studimeve, Dr. Sasha Tetu. Këto mikroorganizma 

fotosintetikë janë të rëndësishëm sepse prodhojnë 

10% të oksigjenit në tokë. 

Nga gaforret tek balenat, nga bakteret tek njerëzit, plastika në detet tona 

po dëmton jetën gjatë gjithë zinxhirit ushqimor 

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-07/uot-ssn072919.php
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-07/uot-ssn072919.php
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-05/fsu-sss050118.php
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-05/fsu-sss050118.php
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-47608949
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-07/uoe-mwf071814.php
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-07/uoe-mwf071814.php
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-05/mu-inj051219.php
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-05/mu-inj051219.php
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16 Shtator - Dita Ndërkombëtare për Mbrojtjen e Shtresës së Ozonit 

18 Shtator - Dita Botërore e Monitorimit të Ujit 

16-22 Shtator - Java Evropiane e Lëvizshmërisë 

Fundjava Pastro Botën (fundjava e tretë e shatorit) 

21 Shtator - Dita Ndërkombëtare e Pastrimit të Bregdetit (e shtuna e tretë e shatorit) 

22 Shtator - Dita Botërore Pa Makina 

27 Shtator - Dita Botërore e Turizmit 

29 Shtator - Dita Botërore e Lumenjve (e diela e fundit e shtatorit) 

1 - Për të lexuar “Ditari i Natyrës” në vite…  

http://www.inca-al.org/index.php/sq/publikimet/ditari-i-natyres 

Udhëzime për të kontribuar në Ditarin e Natyrës 

Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri mirëpret artikuj të ndryshëm të cilët ju dëshironi t’i publikoni në Ditarin e tij 

elektronik. Artikujt duhet të jenë jo më shumë se 200 - 250 fjalë. Ju lutemi të merrni në konsideratë këtë kërkesë, pasi 

interesi për të shpërndarë artikuj, lajme apo njoftime të ndryshme përmes Ditarit, mund të jetë i konsiderueshëm dhe ne do 

të përpiqemi për të siguruar hapësirë për të gjithë ju që dëshironi të kontribuoni. Redaksia ruan 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! 

www.inca-al.org;  

info@inca-al.org;  

www.facebook.com/inca.albania 

Botim i Institutit për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri / INCA  

Redaksia: Nihat Dragoti; Ilirjan Qirjazi; Vilma Kadiu; Marinela Mitro 

Grupimi “Të Shpëtojmë Arinjtë Shqiptarë” 

Organizatat Partnere të Rrjetit për Mbrojtjen e Natyrës 

Njoftime 

- Peshkaqeni i bardhë është grabitqari më i madh 

detar dhe gjithashtu është i 

pranishëm edhe në Mesdhe. 

Përkundër famës së tij të 

keqe, peshkaqeni i bardhë, 

ashtu si edhe peshkaqenë të 

tjerë, nuk është grabitqar i 

njeriut dhe nuk i pëlqen mishi i njeriut. Ai është parë 

edhe në ishullin e Majorkas në Spanjë. 

- Djalli i detit (Mobula mobular), pavarësisht emrit të 

tij, është një razë që ushqehet me planktone dhe 

peshq të vegjël. Emri i tij rrjedh nga karakteristikat e 

tij fizike të tilla si forma e pendëve të kokës si dhe 

forma e stërmadhe e pendëve gjoksorë me ngjyrë të 

errët. Embrionet e kësaj specie në fazën 

përfundimtare mund të arrijnë përmasa të mëdha, deri 

në 35 kg dhe mendohet që 

mobula ka kohën më të gjatë 

të mbartjes nga të gjithë 

peshqit kërcorë. 

Kuriozitete për peshkaqenët 

http://www.inca-al.org/
mailto:info@inca-al.org

