
Alternativat e zhvillimit të qëndrueshëm të hapësirës bregdetare Ishëm-Porto Romano 

 

Sh.Sirika 1 
 

  

UNIVERSITETI I TIRANËS 

FAKULTETI I HISTORISË DHE I FILOLOGJISË 

DEPARTAMENTI I GJEOGRAFISË 

 

 

  

 

                          Disertacion i përgatitur nga 

 MA. Shkëlqim Sirika 

 

 

 

Në kërkim të gradës shkencore 

DOKTOR 

 

 

Drejtimi: Gjeografi 

 

 
ALTERNATIVAT E ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM TË 

HAPËSIRËS BREGDETARE ISHËM - PORTO ROMANO 

 

 

 

Përgatitur nën drejtimin e Prof.Dr. Dhimitër Doka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiranë, 2015 

 



Alternativat e zhvillimit të qëndrueshëm të hapësirës bregdetare Ishëm-Porto Romano 

 

Sh.Sirika 2 
 

 

UNIVERSITETI I TIRANËS 
FAKULTETI I HISTORISË DHE I FILOLOGJISË 

DEPARTAMENTI I GJEOGRAFISË 

 

 

 

Disertacion i përgatitur nga 

MA. Shkëlqim Sirika 

 

Në kërkim të gradës shkencore 

DOKTOR 

 

Drejtimi: Gjeografi 

 

 
ALTERNATIVAT E ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM TË 

HAPËSIRËS BREGDETARE ISHËM - PORTO ROMANO 

 

 

Përgatitur nën drejtimin e Prof. Dr. Dhimtër Doka 

 

 

 

 

Mbrohet_______________2015, para jurisë së përbërë nga: 

1. _____________________________ Kryetar 

2. _____________________________ Anëtar oponent 

3. _____________________________ Anëtar oponent 

4. _____________________________ Anëtar 

5. _____________________________ Anëtar 

 

 

 

 

 

Tiranë, 2015 



Alternativat e zhvillimit të qëndrueshëm të hapësirës bregdetare Ishëm-Porto Romano 

 

Sh.Sirika 3 
 

Parathënie 

 
              Zhvillimi social-ekonomik i një vendi është i varur ngushtësisht nga potenciali 

natyror dhe human që disponon një vend i caktuar. Vitet e fundit gjithmonë e më shumë 

vihet re një mbishfrytëzim i burimeve natyrore në funksion të përfitimeve maksimale, pa 

menduar pasojat mjedisore që shkaktohen për brezat e ardhshëm.  Hapësirat bregdetare 

të Shqipërisë sot përballen me problematika të shumta, të cilat lidhen kryesisht me 

keqmenaxhimin e burimeve natyrore, betonizimin e tyre, shfrytëzimin maksimal të tyre si 

dhe ndotjet mjedisore të shkaktuara si nga turistët ashtu edhe nga banorët vendas. 

Hapësira bregdetare Ishëm-Porto Romano është një ndër zonat në hapat e parë të 

zhvillimit të sektorit të turizmit, e cila po i jep një hov zhvillimi dhe sektorëve të tjerë të 

ekonomisë. Për këtë arsyeje është e nevojshme përcaktimi i alternativave të zhvillimit të 

qëndrueshëm. 

            Hapësira bregdetare Ishëm-Porto Romano zotëron një potencal të lartë si natyror 

ashtu edhe human. Pozita gjeografike si dhe kushtet natyrore në të cilat ajo ndodhet i 

kanë ofruar mundësi për zhvillimin e një sërë aktivitetesh ekonomike si atë bujqësor, 

industrial dhe të ekonomisë pyjore. Gjithashtu hapësira e studimit ka potenciale të 

konsiderueshme humane, e cila është e përfaqësuar nga një popullsi e re, e arsimuar dhe 

vitale për punë. Aktualisht popullsia është e angazhuar në sektorin e parë të ekonomisë, 

bujqësinë dhe blegtorinë, nga të cilat sigurojnë të ardhurat bazë të jetesës. Vitet e e 

fundit vihet re gjithmonë e më shumë tendenca për zhvillimin e turizmit, duke qenë se 

hapësira është mjaft e pasur me bukuri natyrore, por disponon dhe një trashëgimi të 

pasur kulturore e cila mund të vihet në funksion të turistëve.  Nisur nga potencialet 

natyrore dhe humane që disponon hapësira bregdetare Ishëm-Porto Romano si dhe 

mundësitë e zhvillimit ekonomik në të ardhem, u pa e nevojshme ndërmarrja e një studimi 

mbi përcaktimin e alternativave të mundshme për të realizuar një zhvillim sa më të 

qëndrueshëm dhe në harmoni me mjedisin. Për këtë arsyeje janë përcaktuar disa nga 

alternativat siç janë: zhvillimi i një turizmi të qëndrueshëm; bujqësia e qëndrueshme, 

ekonomia pyjore e qëndrueshme, agroindustri dhe veprimtari industriale në harmoni me 

mjedisin, etj.  

Për realizimin e këtij studimi ishte e nevojshmë hulumtimi i një literature të gjerë 

sa gjeografike aq dhe historike dhe ekonomike. Për këtë arsyeje janë shfrytëzuar një sërë 

institucionesh shtetërore, të cilat gjej vend për t’i falenderuar, siç është Biblioteka 

Kombëtare, Instituti i Hidrometereologjisë, Instituti i Statistikave, Drejtoria Pyjore 

Durrës, Drejtoria e Bujqësisë Durrës, Komuna Ishëm, Katund i Ri dhe Bashkia Sukth, 

botime dhe projekte me tematikë kryesore zhvillimin e komunës Ishëm dhe zonave përreth 

saj, banorë të zonave rurale, biznese, etj.  

Mirënjohje dhe falenderim i veçantë shkon dhe për udhëheqësin e këtij studimi 

Prof.Dr. Dhimitër Doka, i cili e ka ndjekur për tre vite ecurinë e këtij studimi. Një 

falenderim shkon dhe për të gjithë pedagogët e departamentit të Gjeografisë për kritikat 

e tyre gjatë referimeve të realizuara në departament. Si përfundim dua të falenderoj dhe 

familjen time për mirëkuptimin dhe kohën e kushtuar ndaj meje për realizimin me sukses 

të këtij punimi. 

Autori 
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HYRJE 

 
(OBJEKTI, RËNDËSIA DHE MËNYRA E NDËRTIMIT TË PUNIMIT) 

 

I- Rëndësia e ndërmarrjes së studimit 

 

Dinamika e zhvillimit social-ekonomik sot në botë po arrin në pikat e saj 

kulminante, për këtë arsye gjithmonë e më shumë po i kushtohet rëndësi përdorimit 

racional të burimeve natyrore në mënyrë që të plotësohen nevojat aktuale të shoqërisë pa 

ndikuar në prishjen e ekuilibrave për brezat e ardhshëm. Ndërhyrjet mijëravjeçare të 

njeriut në mjedis kanë bërë që sot të përballemi me një shumëllojshmëri problemesh 

mjedisore, për minimizimin e të cilave janë të angazhuara një seri institucionesh dhe 

shoqatash vendase dhe ndërkombëtare. Shqipëria është një vend me një potencial të madh 

natyror dhe me një ndikim të ndjeshëm të njeriut nëpërmjet veprimtarive ekonomike të tij 

duke çuar në prishjen e ekuilibrave natyror. Vitet e fundit, ashtu si dhe në shumë vende të 

tjera të botës, po flitet gjithmonë e më shumë  për mundësinë e një zhvillimi të 

qëndrueshëm dhe afatgjatë. Shumë zona në Shqipëri po shkojnë drejt degradimit dhe ky 

është një problem i cili po shqetëson shumë si institucionet kombëtare ashtu dhe 

popullsinë lokale që jeton në ato hapësira. Hapësira bregdetare Ishëm-Porto Romano, që 

ne kemi marrë në studim, është një ndër hapësirat bregdetare që po përballet vitet e fundit 

me një trysni të madhe të ndikimit të njeriut në mjedis dhe për këtë arsye lind dhe nevoja 

e ndërmarrjes së një studimi mbi alternativat e mundshme të një zhvillimi të 

qëndrueshëm dhe në harmoni me mjedisin. 

 

Hapësira bregdetare Ishëm-Porto Romano, duke u gjendur në një pozitë mjaft të 

favorshme gjeografike, disponon një potencial të rëndësishëm natyror që ofron 

mundësinë e një zhvillimi të qëndrueshëm. Vija e gjatë bregdetare (47.7 km)
1
,  afërsia me 

qendrat e rëndësishme urbane (Tiranë, Durrës), afërsia me portin e Durrësit si dhe 

aeroportin ndërkombëtar të Rinasit i jep asaj një hov të rëndësishëm zhvillimi social dhe 

ekonomik. Kushtet natyrore në të cilat ndodhet hapësira ofron mundësi të mira për 

zhvillimin social dhe ekonomik të saj. Gjithashtu duke u nisur nga të dhënat historike 

rezulton se hapësira jonë e studimit ka qenë e populluar që nga lashtësia e deri në ditët e 

sotme. Popullimi i hershëm dhe i vazhdueshëm i hapësirës dëshmohet dhe nga prania e 

një sërë objektesh kulturore si vendbanime të hershëm, kala, kisha, etj, të cilat janë të 

shpalluara monumente kulture dhe tregojnë nivelin kulturor të popullsisë vendase. Pas 

ndryshimeve politike që ndodhën në Shqipëri në vitin 1990, ndodhën dhe një sërë 

ndryshimesh në hapësirën tonë të studimit. Një pjesë e popullsisë u përfshi në valët e 

emigracionit dhe u zëvendësua me popullsinë e ardhur nga zona të tjera të Shqipërisë 

(kryesisht veriu dhe verilindja e Shqipërisë), struktura e tokës pësoi ndryshime, ku një 

pjesë e saj u shëndërrua nga tokë arë në tokë truall dhe toka të lëna djerrë të cilat u prekën 

dhe nga erozioni, etj. Aktualisht hapësira bregdetare në studim që përfshin dy komuna 

dhe një bashki, ka një popullsi prej 50982  banorë
2
 e cila është një popullsi e re dhe vitale 

për punë. 

 

                                                 
1
 Zyra e Kadastrës, bashkia Sukth, komunat Ishëm dhe Katund i Ri, 2013  

2
 Zyra e gjendjes civile e Bashkisë Sukth dhe Komunave Katund i Ri dhe Ishëm, 2011 
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Zhvillimi ekonomik i hapësirës është i bazuar kryesisht në zhvillimin e bujqësisë, 

e cila lidhet dhe me traditën e popullsië vendase, dhe ndiqet nga sektori i industrisë. Ajo 

që duhet theksuar është se duke u bazuar në potencialet natyrore dhe kulturore që ofron 

hapësira, vitet e fundit vihet re edhe mundësia e zhvillimit të një sektori të ri të 

ekonomisë siç është turizmi. Hapësira bregdetare Ishëm-Porto Romano disponon të gjitha 

mundësitë për zhvillimin e këtij sektori të ekonomisë. Aktualisht në hapësirën e marrë në 

studim zhvillohet kryesisht turizmi balnear (i diellit dhe rërës), por vitet e fundit ka një 

tendencë zhvillimi dhe të ekoturizmit, turizmit kulturor dhe atij agrobujqësor. Për këtë 

arsye vihet re dhe rritja e interesit si nga ana e pushtetit vendor  dhe bizneseve ashtu edhe 

e popullsisë vendase për ngritjen e infrastrukturës turistike në këtë hapësirë.  Zhvillimet 

dinamike në këtë hapësirë bregdetare po shoqërohen dhe me prishjen e ekuilibrave njeri-

mjedis, e cila po çon dhe në dëmtimin dhe degeradimin e mjedisit. Për këtë është e 

nevojshme ndërhyrja e menjëhershme nëpërmjet instrumentave qeverisëse për të ndikuar 

në një zhvillim të qëndrueshëm të kësaj hapësire bregdetare. 

 

Duke u nisur nga potenciali natyror dhe human që disponon hapësira bregdetare 

Ishëm-Porto Romano si dhe perspektiva e zhvillimit social-ekonomik në të ardhmen, u pa 

e nevojshme ndërmarrja e një studimi mbi përcaktimin e alternativave të zhvillimit të 

qëndrueshëm të saj, i cili mund të plotësojë nevojat aktuale të popullsisë pa humbur 

aftësitë e tyre për brezat e ardhshme. Potenciali turistik që ofron hapësira si dhe 

mundësitë e zhvillimit të sektorëve të tjerë të ekonomisë është mëse i arritshëm zhvillimi 

i disa alternativave të qëndrueshme zhvillimi si: turizmi i qëndrueshëm, bujqësia 

organike, ekonomia pyjore, peshkimi dhe gjuetia e qëndrueshme dhe në harmoni me 

mjedisin.   

 

Për përcaktimin e kufijve të hapësirës së studimit është marrë në konsideratë 

perspektiva e zhvillimit social-ekonomik të kësaj hapësire në të ardhmen. Së pari  kjo 

hapësirë ka perspektiva të qarta zhvillimi turistik si në atë detar gjatë gjithë vijës 

bregdetare ashtu edhe atij rural dhe natyror në brendësi të komunave. Së dyti ajo është një 

hapësirë rurale me traditë në zhvillimin e produkteve blegtorale dhe kulturave bujqësore, 

gjë që mundëson dhe zhvillimin e një bujqësie organike. Së treti kjo hapësirë ka potencial 

për zhvillimin e ekonomisë pyjore, peshkimit dhe gjuetisë. Dhe së fundmi ,duke qënë se 

vitet e fundit zona është shëndërruar në një nga destinacionet kryesore turistike gjatë 

sezonit të verës, është duke ushtruar edhe një trysni të fortë mbi mjedisin. Nga pikëpamja 

territoriale në pëzgjedhjen e zonës së studimit është marrë në konsideratë dhe ndarja 

administrative-territoriale nga ku shtrihet e gjithë hapësira bregdetare nga Ishmi në Porto-

Romano. Në këtë hapësirë shtrihen tre njësi administrative: Komuna Ishëm, Komuna 

Katund i Ri dhe Bashkia Sukth, njësi të cilat kanë dalje në det. Nuk është dhe rastësi që 

me ndarjen e re territoriale të vendit tonë këto tre njësi vendore do të përfshihen në një 

ndarje të vetme administrative atë të Bashkisë Durrës. Së fundmi një nga arsyet e 

përzgjedhjes së kësaj hapësirë bregdetare për studim është dhe vendodhja e vendlindjes 

time në këtë hapësirë. 
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Harta nr.1: Pozicioni gjeografik i HBIPR në Qarkun Durrës dhe ndarja e re territoriale e 

RSH (majtas), ndarja administrative e HBIPR (djathtas) 2014 

Burimi: Zyra Kadastrale bashkia Sukth, komunat Ishëm dhe Katund i Ri 

Punoi: Sh. Sirika 

 

II – Qëllimi dhe objektivat e studimit 

 

Qëllimi i studimit 

 

Duke u nisur nga dinamika e shpejtë e zhvillimit social dhe ekonomik që po 

ndodh këto vitet e fundit në hapësirën bregdetare Ishëm-Porto Romano u pa me interes 

ndërmarrja e një studimi për analizimin e alternativave që mund të realizohen për të pasur 

një zhvillim të qëndrueshëm të hapësirës. Duke marrë shkas nga zhvillimet kaotike dhe 

problematikat që paraqesin sot hapësirat e tjera bregdetare të Shqipërisë, jemi ende në 

kohë për të ndërhyrë me instrumentat përkatëse. Në këto kushte qëllimi i këtij studimi 

është evidentimi i potencialeve natyrore dhe humane të hapësirës dhe analizimi i 

alternativave të mundshme për të realizuar një zhvillim të qëndrueshëm të kësaj hapësire. 
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Objektivat e studimit 

 

Për përmbushjen e këtij qëllimi janë përcaktuar dhe objektivat e studimit që janë: 

 

1- Evidentimi i potencialit natyror dhe human të HBIPR; 

2- Analizimi i faktorëve natyrore dhe atyre human në funskion të zhvillimit të 

qëndrueshëm; 

3- Analizimi i zhvillimit social-ekonomik të hapësirës së studimit; 

4- Evidentimi dhe analizimi i problematikave aktuale mjedisore në HBIPR dhe 

mundësitë e zgjidhjes së tyre; 

5- Analizimi dhe trajtimi i alternativave të mundshme që ofron hapësira për të 

realizuar një zhvillim të qëndrueshëm të saj; 

6- Interpertimi i nevojës imediate për hartimin e një strategjie zhvillimi afatgjatë dhe 

planeve të veprimit në mënyrë që të realizohet zhvillimi i qëndrueshëm. 

 

Koncepti i zhvillimit të qëndrueshëm  

 

Në ditët e sotme shpesh nga ekonomistë, politikanë studiues të ndryshëm apo 

gjeografë po flitet për “zhvillim i qëndrueshëm” apo “Sustainable Development”. 

Zhvillimi i qëndrueshëm është shndërruar në një lloj koncepti themelor, i cili përcakton 

idetë e shoqërive bashkëkohore dhe si i tillë mendojmë duhet të shndërrohet edhe për 

hapësirën bregdetare që kam përzgjedhur të trajtoj.  

Në  zbatim të Axhendës 21 dhe Sfidave të Mijëvjeçarit për Shqipërinë  janë marrë 

një seri masash që synojnë zhvillimin e qëndrueshëm edhe në nivel territori, 

bashkie/komune apo rajoni.  Shpesh me zhvillim të qëndrueshëm nënkuptohet rritja 

ekonomike në vazhdimësi, por gjeografë, ambjentalistë studiues të ndryshëm deri dhe 

ekonomistë me Sustainable Development, nënkuptojnë procesin e zhvillimit bazuar në 

principin e trekëndëshit zhvillim ekonomik, ekologjik dhe social. Termi filloi të ketë një 

pranueshmëri të madhe nga vitet ‟80- 1987  pas shfaqjes së tij në Our Common Future i 

njohur edhe si Brundt Land Report, i cili sinjalizoi nevojën urgjente për të ridimensionuar 

menyrën tonë të jetës dhe qeverisjes
3
. Sipas raportit të Brundtland-it “E ardhmja jonë e 

përbashkët” me termin “zhvillim i qëndrueshëm” do të kuptohej  “një zhvillim që 

përputhet me nevojat e së tashmes, pa kompromentuar mundësinë e brezave të ardhshëm 

për të përmbushur nevojat e tyre”
4
 

Sipas përcaktimit të Komisionit Botëror mbi Mjedisin dhe Zhvillimin (Raporti 

Brundtland), zhvillimi i qëndrueshëm është një model zhvillimi, që përcaktohet nga 

interesat publike, duke marrë parasysh aspektet e përgjithshme mjedisore të një bote të 

globalizuar. Ai është një zhvillim që plotëson nevojat e tanishme pa kompromentuar 

interesat e brezave të ardhshëm. 

“Nëse një aktivitet është i qëndrueshëm, ai mund të ekzistojë përgjithmonë”
5
 

shprehet Klara Börjesson në “Sustainable Tourism - Nature for all”.   

                                                 
3
 World Commission on Environment and Development (1987). Our Common Future.   

4
 Po aty 

5
 Börjesson K., Sustainable Tourism - Nature for all, Uetlands and valuable landscapes for rural 

development, fq. 28.   
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Koncepti i qëndrueshmërisë e ka origjinën në ekonominë pyjore dhe nënkupton 

menaxhimin e pyjeve, në mënyrë të tillë që fuqia prodhuese e pyjeve dhe prodhimi 

përkatës në dru të jenë në harmoni me njëra-tjetrën, që të mundësohet në mënyrë 

afatgjatë një prodhim druri sa më i lartë i mundshëm dhe njëkohësisht toka dhe zona 

përreth të mos dëmtohen. Ky parim ekologjik mund të jetë i vlefshëm për resurse dhe 

ekosisteme nga më të ndryshmet deri te atmosfera e tokës, dhe gjithnjë bëhet fjalë për një 

shfrytëzim burimesh me të ardhme.  

Veçoria e “zhvillimit të qëndrueshëm” qëndron në “njohjen” e mjedisit si një 

element jashtë të cilit nuk mund të mendohet zhvillimi i përgjithshëm i një shoqërie. 

“Zhvillimi i qëndrueshëm i referohet rritjes ekonomike që ndodh brenda një vendi të 

kufizuar nga natyra. Ai ndodh në një mënyrë që ruan cilësinë ambientale dhe lejon në një 

nivel të arsyeshëm mirëqenie globale, për të dyja, si për vendet më të zhvilluara, ashtu 

edhe ato më pak të zhvilluara.”
6 Zhvillimi ekonomik dhe ruajtja e mjedisit tashmë vihen 

përballë me emergjencën e shqetësimeve sociale dhe ato ambientale. Kuptimi dhe 

pranimi i konceptit të ruajtjes së mjedisit dhe qëndrueshmërisë së zhvillimit nuk mund të 

kuptohet pa studimin e zhvillimeve demografike. Në këtë kuptim zhvillimi i qëndrueshëm 

është sistem i kushteve dhe aktiviteteve shoqërore-ekonomike që mbrojnë llojet natyrore 

dhe mjedisin jetësor artificial për brezat e sotëm dhe të ardhshëm, shfrytëzimin e 

resurseve natyrore, në mënyrë të arsyeshme për ruajtjen e ekosistemeve, cilësisë së jetës 

dhe llojshmërisë biologjike dhe kulturore në periudha të gjata kohore brenda aspektit të 

ekosistemit si tërësi. Në kuadër të zhvillimit të qëndrueshëm janë hartuar objektiva 

ndërkombëtare dhe kombëtare për mirëfunksionimin e tij. Objektivat në nivel kombëtar 

për zhvillim të qëndrueshëm – Objektivat Kombëtare të Mjedisit konsistojnë: 

 

a) Biodiversiteti: “Mbrojtja dhe shtimi i biodiversitetit, i zonave dhe llojeve të 

mbrojtura, si dhe ruajtja e trashëgimisë natyrore dhe mjedisit në përputhje me 

angazhimet evropiane dhe ndërkombëtare.7 Mbrojtja e biodiversitetit është një 

ndër elementët kyç të zhvillimit të qëndrueshëm. Që nga viti 1999, është adoptuar 

Strategjia dhe Plani i Veprimit për Biodiversitetin (SPVB).8 

b) Menaxhimi i Burimeve Ujore - Sigurimi i ujit të pijshëm për të gjithë popullatën; 

Mbrojtja e të gjithë burimeve ujore sipërfaqësore dhe nëntokësore.
9
 Sektori i ujit 

është një nga elementet më të rëndësishëm të menaxhimit mjedisor. Kërkesat për 

një menaxhim të qëndrueshëm të ujit janë komplekse, teknikisht sfiduese dhe të 

shtrenjta. Shumë e rëndësishme është mbrojtja e ujërave nëntokësore si nga ndotja 

ashtu edhe nga mbipërdorimi, kur ato përdoren për ujë të pijshëm. 

c) Mbrojtja e Tokës -  Mbrojtja dhe përmirësimi i tokës me qëllimin për ta bërë më 

pjellore, të minimizohet erozioni dhe të parandalohet ndotja
10

. Siç është thënë dhe 

diskutuar edhe në Komunikimin e Komisionit Evropian "Drejt një Strategjie 

Tematike për Mbrojtjen e Tokës" çështjet kyçe për mbrojtjen dhe menaxhimin e 

tokës mund të përshkruhen si më poshtë: erozioni, lëndët organike, ndotja e tokës, 

                                                 
6
 Meçaj. N., (2004) Gjeografi e aplikuar. Tiranë.  fq. 289 

7
 Raporti Kombëtar. Strategjia dhe Plani i Veprimit për Biodiversitetin. Tiranë, 1999 

8
 Po aty 

9
 Objektivat e zhvillimit të Mijëvjeçarit. Raport  2007, PNUD, Tiranë, 2008, fq 16 

10
 QSH, 2004, Raporti kombëtar i Shqipërisë: Progresi i bërë drejt arritjes së Objektivave të Zhvillimit të 

Mijëvjeçarit 
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tharja e tokës, kompaktësimi i tokës, zvogëlimi i biodiversitetit, kripëzimi, 

përmbytjet dhe rrëshqitjet e tokës.  

d) Cilësia e Ajrit - Përmirësimi i cilësisë së ajrit në mbarë Shqipërinë në përputhje 

më nivelet e standardeve të BE dhe OBSH.
11

  Objektivi i përgjithshëm është 

përmirësimi i cilësisë së ajrit, në mënyrë të veçantë në zonat urbane dhe përreth 

zonave industriale me qëllim mbrojtjen e shëndetit publik, përputhjen me 

direktivat e BE dhe me marrëveshjet ndërkombëtare të njohura në lidhje me 

cilësinë e ajrit dhe kontrollin e çlirimit të gazeve. 

e) Menaxhimi mbetjeve - Përmirësimi i menaxhimit të mbetjeve aq sa të reduktohen 

rreziqet për shëndetin publik, mjedisin, dhe tregtinë në përputhje me kërkesat e 

BE.
12

 Menaxhimi i mbetjeve në Shqipëri është në një nivel të ulët. Pavarësisht se 

prodhimet e mbetjeve janë nën nivelin mesatar, sistemet e grumbullimit dhe të 

depozitimit janë të varfër dhe për këtë arsye niveli i dëmit në mjedis është 

relativisht i lartë.  

 

 

III – Metodologjia e studimit 

 

Për realizimin e këtij studimi janë përdorur një sërë metodash sa teorike aq edhe 

praktike. Metoda teorike është e bazuar në identifikimin e faktorëve natyror dhe atyre 

human të cilët kanë ndikuar në zhvillimin social-ekonomik të hapësirës në studim. 

Metodat praktike janë të shprehura në analizat, krahasimet si dhe vëzhgimet direkte në 

terren. Për këtë arsyeje metodat e përdorura në këtë studim janë të larmishme dhe 

bashkëkohore si metoda e hulumtimit, metoda e intervistimit dhe anketimit, metoda e 

vëzhgimit të drejtpërdrejtë në terren, metoda e krahasimit, metoda statistikore, metoda 

hartografike, etj. 

Metoda e hulumtimit ose e mbledhjes së të dhënave është realizuar nëpërmjet 

shfrytëzimit të një literature të gjerë mbi faktorët natyrorë dhe ato humanë të cilat kanë 

ndikuar dhe në zhvillimin social-ekonomik të hapësirës në studim. Gjithashtu është bërë 

hulumtimi i studimeve të ngjashme në hapsirën tonë të studimit si mbi kushtet natyrore të 

hapësirës ashtu dhe mbi zhvillimin social-ekonomik të saj apo dhe plane dhe strategji 

afatgjata që janë hartuar në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm të hapësirës bregdetare 

Ishëm-Porto Romano. Në përmbushje të qëllimit të studimit janë shfrytëzuar burimet 

zyrtare mbi statistikat e numrit të popullsisë, indikatorëve të zhvillimit ekonomik të saj, 

etj. 

 

Metoda e intervistimit dhe anketimit përbëjnë një ndër format kryesore të 

metodologjisë së punës të përdorura në kuadrin e kësaj teme disertacioni. Kjo metodë ka 

shërbyer si një mënyrë shumë efikase për vjeljen e mendimeve rreth alternativave të 

zhvillimit të qëndrueshëm të hapësirës. Formati kryesor i tyre, ka qenë ai i intervistave 

gjysëm të strukturuara, dmth me pyetje të parapërgatitura, por duke lejuar një lloj 

fleksibiliteti në përgjigje dhe anketat të strukturuara në 6 rubrika. Bazuar në objektivat e 

studimit dhe nga njohja paraprake e hapësirës, u pa e arsyeshme që intervistat të 

                                                 
11

 Po aty 
12

 QSH, 2004, Raporti kombëtar i Shqipërisë: Progresi i bërë drejt arritjes së Objektivave të Zhvillimit të 

Mijëvjeçarit 



Alternativat e zhvillimit të qëndrueshëm të hapësirës bregdetare Ishëm-Porto Romano 

 

Sh.Sirika 19 
 

realizoheshin me personat kyç, me drejtuesit e adnministratës lokale për të tri njësitë 

administrative të hapësirës, ekspertë lokal dhe rajonal, përfaqësuesit e organizatave 

joqeveritare me fokus kryesor mjedisin, me banorët e hapësirës së studimit, turistët 

vendas dhe atë të huaj, biznesmen etj. Të gjitha intervistat e realizuara u bazuan në 

dhënien përgjigje pyetjeve të tilla, si: Si e vlerësoni Ju  zhvillimin aktual ekonomik dhe 

social të zonës ku banoni? Çfarë konceptesh dhe masash janë zbatuar për zhvillimin e 

derisotëm? Çfarë shansesh dhe mundësish ekzistojnë për një zhvillim në të ardhmen? 

Cilat janë potencialet më të mundshme për t‟u shfrytëzuar për këtë qëllim? Cilat janë 

problemet dhe vështirësitë më të mëdha që pengojnë zhvillimin e hapësirës bregdetare të 

studimit? Çfarë duhet përmirësuar për të ardhmen? A ka gjasa për një zhvillim të 

qëndrueshëm ? Cili aktivitet (sektor) ekonomik mendoni do të garantonte një zhvillim të 

qëndrueshëm të HBIPR ? etj. Në këtë mënyrë u realizuan 18 intervista kualitative me 

përfaqësues të përzgjedhur dhe 138 anketime me banorë nga të gjitha nivelet e 

komunitetit. Larmia e përfaqësuesve intervistues ndihmoi për të krijuar një pamje sa më 

të shumanshme mbi zhvillimin e qëndrueshëm të hapësirës bregdetare Ishëm-Porto 

Romano.  

 

Metoda e vëzhgimit të drejtpërdrejtë në terren është realizuar nëpërmjet 

ekspeditave personale të përvitshme në hapësirën e studimit. Kjo metodë na ka ndihmuar 

për të evidentuar problematikat aktuale, si problemet mjedisore ashtu dhe ato social-

ekonomike me të cilat përballet popullisa vendase. Gjithashtu këto vëzhgime kanë 

shërbyer dhe për evidentimin e mundësisë së zhvillimit të disa sektorëve të ekonomisë, të 

cilat do të ndikojnë në zhvillimin e qëndrueshëm dhe afatgjatë të popullsisë në të 

ardhmen. Rëndësia e kësaj metode ka konsistuar dhe në faktin se shpeshherë nga 

vëzhgimet në terren janë vënë re dhe mospërputhje e informacionit të dhënë në rrugë 

zyrtare apo mosdeklarim i disa problematikave kryesore që lidhen me mundësitë e 

zhvillimit të qëndrueshëm të saj. 

 

Metoda e krahasimit është përdorur për të bërë krahasimin e të dhënave zyrtare 

për sektor të rëndësishëm të zhvillimit social dhe ekonomik të hapësirës, siç është 

evoluimi i numrit të popullsië, tregues të zhvillimit social dhe ekonomik, etj. Këto të 

dhëna janë siguruar nga institucione zyrtare si komuna, bashki, INSTAT, Ministria e 

Bujqësisë, Ministria e Mjedisit, Ministria e Turizmit, etj. 

 

Metoda statistikore është përdorur për analizimin e disa të dhënave statistikore 

mbi sektorët e ekonomisë apo zhvillimin social të hapësirës. Ato janë analizuar dhe 

interpretuar nëpërmjet përpilimit të tabelave, grafikëve, etj. Kjo metodë është përdorur 

për të arritur dhe në disa rezultate të rëndësishme mbi mundësinë e zhvillimit të disa 

sektorëve të ekonomisë të cilat mund të na çojnë në paraqitjen e alternativave të 

mundshme për një zhvillim të qëndrueshëm të hapësirës. Kjo metodë është përdorur dhe 

për analizimin e anketimeve të realizuara me banorët e përfshirë në anketime. 

 

Metoda hartografike është përdorur për të paraqitur në mënyrë hartografike 

problematika të zhvillimit aktual të hapësirës si dhe përcaktimit të zonimit të hapësirës 

sipas sektorëve të zhvillimit të saj. Për realizimin e kësaj metode është përdorur aplikimi i 

teknologjisë GIS, nëpërmjet softit ArcGIS10. Analizat e realizuara nëpërmjet përdorimit 
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të kësaj teknologjie, nëpërmjet mbivendosjes së shtresave konkrete, kanë mundësuar dhe 

përcaktimin e arelaeve të dëmtuara, mundësitë e ndërhyrjes në to apo mundësitë 

potenciale të zhvillimit të qëndrueshëm të hapësirës sonë të studimit.  

 

IV – Organizimi i punimit 

 

Për arritjen e qëllimit dhe objektivave të studimit, punimi është strukturuar në 

pesë kapituj. Në kapitullin e parë është trajtuar potenciali natyror i hapësirës bregdetare 

Ishëm-Porto Romano në funskion të zhvillimit të qëndrueshëm. Në këtë kapitull trajtohet 

në mënyrë të përmbledhur pozita gjeografike dhe roli i saj në zhvillimin e hapësirës së 

studimit. Në vijim trajtohen kushtet natyrore (ndërtimi gjeologjik, relievi, veçoritë e 

klimës, rrjeti hidrografik, llojet e tokave dhe bota bimore dhe shtazore) duke e trajtuar në 

këndvështrimin e rolit që ato luajnë në zhvillimin e qëndrueshëm të hapësirës bregdetare 

Ishëm-Porto Romano. Bazuar në pasuritë natyrore në përfundim të këtij kapitulli është 

trajtuar dhe trashëgimia natyrore e hapësirës së studimit, kategoritë e tyre dhe zonat të 

cilat janë të propozuara për tu shpallur zona të mbrojtura për shkak të vlerave që ato 

përmbajnë. 

 

Në kapitullin e dytë është trajtuar potenciali human i hapësirës bregdetare Ishëm-

Porto Romano në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm. Kapitulli fillon me një pasqyrë 

të veçorive të popullsisë si historiku i popullimit, ecuria e numrit të popullsisë, dendësia 

dhe shpërndarja e popullsisë, struktura gjinore dhe moshore, lëvizjet migruese dhe 

zhvillimi i arsimit dhe kulturës. Në vijim të kapitullit janë trajtuar vendbanimet dhe 

tipologjia e  tyre. Në mbyllje të këtij kapitulli është trajtuar trashëgimia historike dhe  

kulturore e hapësirës së studimit, ku jepen në mënyrë të përmbledhur potenciali historik 

dhe kulturor i hapësirës, monumentet kulturore dhe objektet e trashëgimisë kulturore si 

dhe traditat, zakonet dhe mënyra e jetës. 

 

Në kapitullin e tretë janë trajtuar tiparet e zhvillimit social-ekonomik të hapësirës 

së studimit, në të cilin jepet një panoramë e zhvillimit social dhe ekonomik të hapësirës 

bregdetare Ishëm-Porto Romano. Trajtimi fillon me një historik të zhvillimit ekonomik 

deri në vitin 1945,  për të vazhduar më tej gjatë periudhës 1945-1990. Një vend të 

rëndësishëm zë zhvillimi ekonomik pas vitit 1990, ku trajtohen sektori i parë i ekonomisë 

(bujqësia) dhe nëndegët e saj, sektori i dytë (industrial) si dhe sektori i shërbimeve, ku një 

vend të rëndësishëm zë dhe zhvillimi i turizmit. Në vijim trajtohen veçoritë dhe treguesit 

e zhvillimit social, si banesat dhe gjendja e strehimit, niveli i jetesës, punësimi dhe 

papunësia, niveli i varfërisë dhe ndihma ekonomike si dhe shërbimi shëndetësor dhe 

arsimor.  

 

Kapitulli i katërt trajton gjendjen e mjedisit dhe problematikat kryesore të 

hapësirës bregdetare Ishëm-Porto Romano në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm. Ky 

kapitull është konceptuar në trajtimin e katër çështjeve kryesore: rrisqet natyrore të 

hapësirës si ato gjeomorfologjike, sizmike, thatësira dhe përmbytjet; rrisqet humane si 

ndotja dhe cilësia e ujit, ndotja e ajrit, tokës dhe ajo akustike; mbetjet urbane dhe 

infrastruktura mjedisore si dhe dëmtimi i biodiversitetit, tokës bujqësore dhe sipërfaqes së 

gjelbërt. Qëllimi i këtij kapitulli është evidentimi i problematikave kryesore dhe mënyra e 
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ndërhyrjes me instrumentat përkatës për përmirësimin e situatës në mënyrë që të kemi një 

zhvillim të qëndrueshëm dhe në harmoni me mjedisin. 

Kapitulli i pestë është kapitulli më i rëndësishëm i studimit, i cili trajton 

alternativat e zhvillimit të qëndrueshëm të hapësirës bregdetare Ishëm-Porto Romano. 

Bazuar në potencialin natyror dhe human si dhe zhvillimin social ekonomik të hapësirës 

së studimit. Në këtë kapitull kemi analizuar dhe alternativat e mundshme të zhvillimit të 

qëndrueshëm siç janë: zhvillimi i turizmit (llojet e turizmit, produktet turistike si dhe 

ndikimi që sjell në mjedis dhe zhillimin social-ekonomik); mundësia e zhvillimit të 

bujqësisë organike, ekonomisë pyjore, peshkimi dhe gjueti e qëndrueshme, agroindustria 

si dhe problematikat e zhvillimit të qëndrueshëm. Në vijim trajtohen dhe strategjitë për 

zhvillimin e qëndrueshëm të hapësirës, ku përfshihen synimet e strategjisë, planet e 

zhvillimit mjedisor në nivel lokal si dhe skenarët e zhvillimit social. Kapitulli përmbyllet 

me një analizë SWOT për mundësinë e zhvillimit të qëndrueshëm të hapësirës bregdetare 

Ishëm-Porto Romano. 

 

Studimi përmbyllet me përfundimet dhe rekomandimet e mundësisë së zhvillimit 

të qëndrueshëm të hapësirës. 

 

 

V- Studime dhe botime të realizuara për hapësirën bregdetare Ishëm-Porto Romano 

 

Hapësira bregdetare Ishëm- Porto Romano, për shkak të pozitës gjeografike të 

favorshme, potencialeve të shumta natyrore (shtrirjes së madhe dhe  larmisë të natyrës së 

zhvillimit, peizazhit dhe relievit), potencialeve humane dhe dinamikës së vijës bregdetare 

ka qenë në fokus të shumë studiuesve vendas dhe të huaj si gjeografë, biologë, 

demografë, historianë, ekonomistë, etj. 

 

Mjaft me vlera dhe interes për njohjen e kësaj hapësire janë shkrimet e studiuesve 

si: Marlin Barleti, Moikom Zeqo, Tasim Besho, Idriz Haxhiu,. etj. Këtu vlen të 

përmenden botime, publikime dhe shkrime të tilla si: “Kështjella e Ishmit, Monumentet 

15-16” (Karaiskaj, Gj), “Krahina e Ishmit në histori”, dorëshkrim (Mezini, N), “Gjendja 

e Kepit të Rodonit në fillim të shek. XV sipas disa dokumenteve Raguziane” (Ducellier,A), 

dhe shumë atrtikuj të me vonshëm shkencorë, sidomos ato me autorë gjeografë 

(gjeomorfologë, demografë) mbi dinamikën e vijës bregdetare dhe proceset 

gjeomorfologjike. 

 

Një kontribut të rëndësishëm në studimin e veçorive fiziko-gjeografike dhe social-

ekonomike të hapësirës në studim kanë dhënë  dhe instutucione të ndryshme si Fondi 

Shqiptar i Zhvillimit, CO-Plan ( Institute for Habitat Development) që në bashkëpunim 

me pushtetin vendor, kanë evidentuar gjendjen mjedisore dhe social-ekonomike për të 

përcaktuar rrugët dhe prioritetet kryesore për zhvillimin e qëndrueshëm. Si studime të 

tilla përmendim: “Plani i Zhvillimit të Turizmit Komuna Ishëm” (pregatitur me 

asistencën e FSHZH);  në të cilin trajtohen çështje të zhvillimit të planit strategjik, 

potencialeve, profilit turistik dhe vizionit e përparësive për zhvillim të komunës së 

Ishmit; “Rezultatet dhe Gjetjet e Vëzhgimit Social, Demografik dhe Ekonomik në 
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Bashkinë e Sukthit” (pregatitur nga Co-Plan); “Ishmi dhe Rizgjimi i Vlerave të tij” 

(pregatitur nga “TAULEDA dhe financuar nga CARDS) ,. etj. 

Përveç studimeve të lartpërmendura, mjaft me rëndësi janë dhe një sërë studimesh 

në trajtë vlerësimi mjedisor apo plan-projektesh si: Integrimi Urban i Zonës Informale, 

Bashkia Sukth, (financuar dhe mbështetur nga GTZ), Vlerësimi Strategjik Mjedisor i 

Planit të Përgjithshëm Vendor të Komunes Ishëm (pregatitur nga QKZH), Raport në 

Gjuhe jo Teknike i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për Ndërtimin e Kompleksit të 

Rafinerisë në Zonën Energjitike të Porto – Romanos, (pregatitur nga GR Albania), Plani i 

Menaxhimit të Pyjeve e Kullotave Komunale të Komunës Ishëm. (pregatitur nga subejkti 

“DEJA”).  

 

Studimet për hapësirën bregdetare Ishëm-Porto Romano të realizuara deri më sot 

janë të fokusuara kryesisht në problematikat mjedisore, zhvillimin e turizmit si dhe planet 

strategjike dhe të menaxhimit në nivel lokal (komune apo bashkie). Duke u bazuar në 

këto studime të realizuara lind nevoja për ndërmarrjen e një studimi gjithëpërfshirës mbi 

gjetjen e alternativave të mundshme për të arritur një zhvillim të qëndrueshëm të 

hapësirës. Si i pari studim në nivel hapësire bregdetare dhe në kuadër të ndarjes së re 

territoriale ku tri njësitë administrative që përbëjnë këtë hapësirë kalojnë në adminstrim si 

një e tërë bashkë me hapësirën bregdetare të Bashkisë Durrës, bëjnë që ky studim të jetë i 

dobishëm në funksion si të aktorëve të zhvillimit lokal ashtu dhe atij qëndror dhe në 

funskion të zhvillimit të qëndrueshëm. Për këtë arsye mendojmë se ky studim me 

kompleksitetin e trajtimit të tij si: potencialet natyrore, humane, zhvillimi social dhe 

ekonomik si dhe problematikat mjedisore me të cilat përballet është një risi për hapësirën 

dhe mjaft i vlefshëm për zhvillimin e saj afatgjatë dhe në harmoni me mjedisin. 
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KAPITULLI  I PARË 

 

POTENCIALET NATYRORE TË HAPËSIRËS BREGDETARE ISHËM - PORTO 

ROMANO NË FUNKSION TË ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM 
 
 

Potencialet natyrore të një vendi apo zone janë premisat bazë të zhvillimit të 

qëndrueshëm. Mirëmenaxhimi i resurseve natyrore është elementi thelbësor i zhvillimit të 

qëndrueshëm të një vendi, për këtë qëllim mbrojtja e tyre merr një rëndësi të dyfishtë. 

Ajo lidhet si me garantimin e mjedisit të qëndrueshëmm, ashtu edhe me gjenerimin e të 

ardhurave të popullsisë lokale. Natyra e hapësirës bregdetare Ishëm-Porto Romano 

përmban një diversitet të pasur ambiental, i cili mbart potenciale të rëndësishme për një 

zhvillim të qëndrueshëm. Aq të rëndësishme janë këto resurse sa mund të thuhet se 

prospiriteti ekonomik, e sotmja dhe e ardhmja e hapësirës në studim, mund të sigurohet 

përmes ruajtjes dhe përdorimit të qëndrueshëm të pasurive natyrore e biologjike. Kështu 

relievi me format e tij si, fusha, lugina, shpate, gjire bregdetare dhe kodra  përbën një 

mozaik formash që i japin hapësirës vlera të gjithanëshme natyrore, peizazhe turistike, 

ekonomike dhe sociale. Gjithashtu bregdeti ranor, uji i pastër, elementët e hidrografisë, 

pyjet, tokat bujqësore dhe jobujqësore, si dhe biodiversiteti i larmishëm  janë burimet të 

cilat do ta përtërijnë kualitetin e tërësishëm të jetës dhe zhvillimin ekonomik.  Ndër 

potencialet më të rëndësishme që ofron hapësira bregdetare Ishëm-Porto Romano dhe që 

përbëjnë mundësi për zhvillimin të qëndrueshëm janë: pozita gjeografike, relievi, klima, 

hidrografia, tokat, bota bimore dhe shtazore.  

 

 

I.1. Pozita gjeografike e hapësirës bregdetare Ishëm-Porto Romano 

 

 Hapësira bregdetare Ishëm-Porto Romano shtrihet në rrethin dhe qarkun Durrës 

dhe zë pjesën qëndrore të bregdetit shqiptar të Adriatikut. Ajo shtrihet nga rrjedhja e 

poshtme e lumit Ishëm në veri deri në kanalin e hidrovorit në Porto Romano në jug. Nga 

pikëpamja administrative territoriale (ekzistuese) hapësira e marrë në studim përfshin tri 

njësi administrative të Republikës së Shqipërisë me një sipërfaqe prej 197.6 km
2
. 

Konkretisht, Bashkinë Sukth të përbërë nga 5 fshatra dhe një zonë urbane ( qytetin e 

Sukthit), komunat Katund i Ri dhe Ishëm të përbërë përkatësisht nga 9 fshatra. Në veri 

kufizohet me territore të komunës Fushë Kuqe (Qarku Lezhë), dhe Kodër Thumanë 

(Qarku Durrës) në Lindje dhe Juglindje me Bashkinë Manëz, komunat Maminas dhe 

Bubq (Qarku Durrës), në Jug me Bashkinë Durrës, komunat Xhafzotaj dhe Rrashbull 

(Qarku Durrës). Në pjesën perëndimore për 47.7 km vijë bregdetare laget nga deti 

Adriatik
13

. Me ndarjen e re territoriale (2014) këto territore përfshihen si njësi e vetme 

territoriale që  i bashkëngjiten bashkisë Durrës.  

Pozita gjeografike e favorshme (nga më të rëndësishmet, të bregdetit Adriatik 

shqiptar, sikundër dhe Durrësi), potencialet e mëdha natyrore dhe kulturore me kushte të 

të përshtatshme për çdo veprimtari jetike dhe ekonomike, ka bërë që hapësira të jetë në 

vëmendje të çdo bashkësie njerëzore dhe formacioni politiko-shoqëror që në kohët më të 

hershme, e cila dëshmohet dhe nga trashëgimia e pasur arkeologjike. Pozicioni gjeografik 

                                                 
13
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i favorshëm dhe strategjik i hapësirës në studim, del në pah dhe kur kjo hapësirë është 

vlerësuar për rëndësinë e saj gjeografike,  kur në kohët më të hershme në raste luftrash 

apo fatkeqësish banorë të Durrësit strehoheshin dhe jetonin në Rrushkull. Vendodhja e 

hapësirës në studim në mes të një trekëndëshi të zhvilluar që në antikitet, kulmet e të 

cilëve përbëheshin nga qytetet antike të Dyrrachiumit në jug, Lissusit në veri dhe 

Albanopolit në lindje dhe lidhjet e krijuara me këto tre qytete të rëndësishme të 

antikitetit,  kanë bërë që kjo hapësirë të ndjente ndikimin e kulturës qytetare duke krijuar 

ndërthurjen interesante me kulturën fshatare. Pozita gjeografik i favorshëm ka ndikuar 

dhe në përfitimet ekonomike të popullsisë lokale nëpërmjet shkëmbimeve tregtare me 

këto qytete, duke iu ofruar prodhime bujqësore e blegtorale e duke marrë prej tyre 

prodhime luksi, argjendarie e qeramike
14

. Ekzistenca e gjurmëve të dy porteve detare në 

veri (moli i Kepit të Rodonit) dhe në jug e zonës portuale të Porto Romanos, janë dëshmi 

tjetër të e vlerës së pozicionit gjeografik. Gjithashtu burimet e shkruara flasin për 

ekzistencën e një moli tjetër,  në grykëderdhjen e lumit Ishëm,  gjë që dëshmohet nga një 

libër i shkruar nga  Lucia Nandan, ku midis të tjerave thuhet: “Nga malet e Shën Pjetrit 

nisen drejt Durrësit, Tivarit, Ulqinit dhe Shkodrës ngarkesa me grurë, elb e tërshërë si 

dhe ngarkesa me trarë të mëdhenj e të vegjël, dru zjari, dru për ndërtim 

anijesh....ngarkesa me krip dhe një numër të madh breshkash. Nga këto të dhëna ngjan se 

tabloja ekonomike ishte mjaft e lulëzuar”
15

. Tradita e shkëmbimeve tregtare ka pasur një 

vazhdimësi shumë të gjatë kohore, duke përbërë edhe bazën ekonomike kryesore për 

shekuj me radhë
16

. Kjo traditë do të ndërpritej në periudhën e sistemit komunist, ku 

përveç izolimit (fenomen për të gjithë vendin tonë), hapësira do të vuante kthimin në 

zonë ushtarake dhe lënien në harresë  deri në vitet 90-të. 

Theksojmë se nga territori i kësaj hapësire, në veçanti nga Kepi i Rodonit mund të 

kontrollohet i gjithë hapësira bregdetare, që nga Ulqini (Mal të Zi) deri në Bishtin e 

Pallës, (pra të gjithë gjiret e Drinit, Rodonit e të Lalëzit). Është më se e kuptueshme dhe e 

natyrshme që, një vend i tillë me këtë pozitë kaq të rëndësishme strategjike të përdorej në 

mesjetë për ndërtimin e dy kështjelave, të Ishmit dhe të Skënderbeut (Rodonit) dhe 

shndërrimi në periudhën e sistemit komuinist në zonë ushtarake ( në këtë periudhë u 

ndërtuan reparte ushtarake të kontrollit ajror dhe detar në Kepin e Rodonit, Rrushkull, 

Bisht Pall, pranë kalasë së Ishmit dhe në shumë zona të tjera të hapësirës në studim). 

 

Në ditët e sotme vlerësuar për pozicionin gjeografik, e ndodhur në kryqëzimin e 

rrugëve detare, ajrore dhe tokësore, shtrirja në afërsi të dy qyteteve më të rëndësishme në 

vend, Tiranës dhe Durrësit, në këtë hapësirë po ndodh përballja, ndërveprimi dhe 

transformimi reciprok i njeriut me natyrën. Kështu pas zhvillimeve të reja demokratike të 

viteve ‟90-të kjo hapësirë është kthyer në  një destinacion për vendosjen e një numri të 

konsiderueshëm familjesh të ardhura kryesisht nga zona veri-verilindore e Shqipërisë. 

Kështu, rrjedhojë e këtyre flukseve të brendshme migratore, hapësira në studim e 

sidomos bashkia e Sukthit i është nënshtruar një ndryshimi të madh demografik gjë që 

tashmë reflektohet në heterogjenitetin e popullsisë që jeton aktualisht në këtë territor. 

Gjithashtu falë pozitës gjeografike të favorshme kjo hapësirë po shëndërrohet në një 

territor me zhvillim të shpejtë ekonomik. Pozicioni gjeografik po favorizon këtë hapësirë 
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 Hoti. A, Haxhiu. I, Isufi. E, Besho.T. (2005). Ishmi dhe Rizgjimi i Vlerave të tij, Durrës. fq 5 
15

 Po aty 
16

 Po aty,  fq 12 



Alternativat e zhvillimit të qëndrueshëm të hapësirës bregdetare Ishëm-Porto Romano 

 

Sh.Sirika 25 
 

bregdetare, të bëhet një treg konkurues në vend si për zhvillimin e turizmit, ashtu edhe 

për shërbime rezidenciale për kohë të pjesshme  dhe të përhershme. Në funksion të 

zhvillimit të turizmit, në një të ardhme jo të largët përparësi do ketë dhe sektori bujqësor. 

Zhvillimi i turizmit bregdetar por dhe atij kulturor e familjar kërkojnë prodhime 

bujqësore dhe blegtorale organike të cilat nuk i mungojnë hapësirës. Pozita gjeografike e 

favorshme po shfrytëzohet vitet e fundit gjithashtu dhe në fushën tregtare për 

hidrokarburet ku në gjirin e Porto Romanos është ndërtuar dhe porti i specializuar në këtë 

drejtim. 

Hapësira bregdetare Ishëm-Porto Romano ka një pozitë të favorshme dhe për 

shfrytëzimin e burimeve alternativë të energjisë. Pozicioni i saj gjeografik në qendër të 

Ultësirës Perëndimore të Republikës së Shqipërisë e karakterizon këtë hapësirë me një 

potencial të madh të sasisë së rrezatimit diellor. Ky potencial, tendenca e zhvillimit të 

industrisë së turizmit dhe ndërtimet e reja krijojnë mundësinë e investimeve për 

prodhimin e energjisë me panele diellore.  

   

Si përfundim theksojmë që, nisur nga pozicioni gjeografik i hapësirës, si dalja e 

gjerë në detin Adriatik ( me një vijë bregdetare të konsiderueshme), afërsia me portin e 

Durrësit dhe Shëngjinit si dhe ato përtej Adriatikut (Bari, Brindizi, Ulqin), aeroportin e 

Rinasit, shtrirja pranë aksit të rrugës Durrës-Kukës dhe pozicionimi midis zonës më të 

urbanizuar të vendit Durrës-Tiranë, bëjnë që kjo hapësirë të ketë një pozitë gjeografike 

tepër të favorshme dhe me mundësi të mira për zhvillimin e qëndrueshëm të saj.  

 

 

I.2. Kushtet natyrore të hapësirës bregdetare Ishëm-Porto Romano 

 

I.2.1. Ndërtimi gjeologjik 

 

Njësia në studim është pjesë përbërëse e Ultësirës Pranë Adriatike, ku formimi 

gjeologjik lidhet me lëvizjet rrudhosëse të pliokatërsorit, periudhë kur u krijuan kodrat 

dhe me lëvizjet ngritëse të kuatersorit, periudhë kur u krijuan fushat. I gjithë territori 

përbëhet nga terrigjenë. Teritoret kodrinore ndërtohen tërësisht nga shkëmbij molasikë të 

Pliocenit, të përbërë nga ranore, argjilorë, alevrolitë të moshës tortoniane. Në vendet ku 

dalin shkëmbinjtë ranorë shtresë trashë me qëndrueshmëri të mirë janë dhe kuotat më të 

larta të hapësirës bregdetare në studim. Nga Biza deri në Shetaj shtrihen gjerësisht pakua 

argjilore me ndërhyrje alevrolitesh e ranorësh me ndërshtresa qymyri. Relievi i modeluar 

në këta shkëmbij është i ulët ku është zhvilluar mirë rrjeti hidrografik. Mbizotërimi i 

argjilave në kushtet e një klime tipike mesdhetare (ku 40% e reshjeve bien në dimër) 

krijon kushte për zhvillimin intensiv të erozionit dhe rrëshqitjeve. Ndërsa pjesa fushore 

përbëhet nga depozitime molasike të Kuaternarit, rëra, surëra, argjila, surargjila etj
17

. Në 

pjesën e ulët bregdetare dallohen dhe mjaft depozitime detare (lagunore-kënetore), 

sektori Godull-Bishtarakë dhe Porto Romano. 

  

I.2.2. Veçoritë e relievit  
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Hapësira bregdetare Ishëm- Porto Romano përbën një gjeohapësirë me një reliev 

fushor-kodrinor me një shtrirje përgjatë bregdetit Adriatik. Territori fillon nga kuota më e 

vogël që është 0 m- niveli i detit, e deri në kuotën 270 m (Guri me Birë) që shënon 

kuotën me të lartë
18

. Format e larmishme të relievit si: bregdetar (gjire, plazhe, laguna), 

fushor (fusha e Ishmit dhe fusha e Erzenit të Poshtëm) dhe kodrinor (sistemi kodrinor i 

Rodonit dhe kodrat e Bishtit të Pallës), ofron mundësi për zhvillimin e vendbanimeve, 

infrastrukturës, mundësi formash të përdorimit të territorit, shumëllojshmëri mjedisesh 

për zhvillimin e bimësisë dhe faunës së egër dhe të kultivuar etj. 

 

 Relievi bregdetar - përbën një potencial të madh natyror për zhvillimin ekonomik 

dhe  në veçanti të turizmit. Hapësira bregdetare Ishëm-Porto Romano ka një vijë të gjatë 

bregdetare që me gjarpërimet e saj arrin në rreth 47.7 km ku gjenden plazhe të shumta. 

Kjo vijë bregdetare përfshin vijën bregdetare nga grykëderdhja e lumit Ishëm deri në 

Porto Romano. Në formimin dhe përpunimin morfologjik të relievit bregdetar të 

hapësirës në studim marrin pjesë forcat dinamike të detit dhe prurjet e ngurta të lumenjve 

Ishëm dhe Erzen. Nga ana gjeomorfologjike  në këtë hapësirë dominon bregdeti i tipit të 

ulët, por nuk mungojnë dhe sektorë të bregdetit të lartë abraziv si përgjatë kepit të 

Rodonit dhe Bishtit të Pallës. Tiparet themelore morfologjike të bregdetit për hapësirën 

në studim janë: deltat lumore, godullat e lagunat, plazhet, harqet ranore bregdetare, kepat 

shkëmbore dhe dunat ranore bregdetare që përbëjnë një peisazh tërheqës turistik. Relievi 

bregdetar në studim është në ndryshim të vazhdueshëm si rezultat i dinamikës së vijës 

bregdetare nga proceset grumbulluese dhe të abrazionit. Në këtë ndryshim rol ka luajtur 

devijimi i grykëderdhjes së lumit Ishëm në vitin 1979
19

 për përfitimin e tokave bujqësore, 

ndryshimit të prurjeve të ngurta të lumit Erzen nga marrja e vazhdueshme e inerteve në 

të.  

Foto nr.1: Bregdet i lartë shkëmbor, Kepi i Rodonit (majtas), bregdet i ulët Gjiri i Lalëzit 

(djathtas), (Sh.Sirika)  2013 
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Me rikthimin e grykëderdhjes së lumit Ishëm, në vendin e mëparshëm natyror, prurjet e 

ngurta kanë çuar në ndryshimin e shtrirjes së tipit të marsheve dhe sektorëve të thatë e të 

lagur perbërës të tij, veçanërisht aty ku fillon dhe rritet përmbajtja e rërës në drejtim të 

kepit të Rodonit. Bregdeti i tipit të lartë është mjaft dinamik ku në përpunimin 

gjeomorfologjik të tyre përveç abrazionit, rol të madh luajnë rrëshqitjet, që janë shumë të 
fuqishme

20
. Ky bregdet nuk është i qëndrueshëm dhe mund të sjellë impakte negative   

nëse do të investonim në fushën e turizmit pa një studim të mirëfilltë shkencor. Ndër 

format e relievit në këtë bregdet përmendim: Kepin e Rodonit dhe Bishtit të Pallës, Gjirin 

e Lalëzit, Gjirin e Rodonit ( për pjesën në studim njihet gjiri i Ramshpatit
21

) dhe Gjiri i 

Porto Romanos.  

Gjiri i Lalëzit ka një gjatësi prej 35 km. Në veri dhe lindje kufizohet  me vargun 

kodrinor të Rodonit, në JP nga Bishti i Pallës ndërsa në JL është vazhdim i fushës së 

Durrësit. Rreth 65% të tij përfaqësohet nga plazhe ranorë, ndërsa 35 % e përbën bregdeti 

shkëmbor (bregdeti i Kepit të Rodonit dhe Bisht Pallës)
22

. Është një gji i cekët ku izobati 

5 m kalon në distancën 2600 m larg bregut, ndërsa izobati 10 m kalon në distancën 5500 

m larg bregut
23

. Në to nuk ka dalje të shkëmbinjve nënujorë, që të paraqiten rreziqe 

nënujore për lundrimin detar. Bregdeti lindor i gjirit përbën një ultësirë që shtrihet në 

brendësi drejt JL, ku emërtohet si fusha e Rrushkullit, pjesa më veriore e fushës së 

Shijakut. Vija bregdetare e saj është formuar prej rëre të imët e cila në kohë reshjesh 

formon pellgje me ujë. Prerja e pyllit prej plepi dhe pishe, rrezikojnë përmbytjet dhe 

depërtimin e rërave në brendësi të fushës. Bregdeti lindor paraqitet më i thellë, ku izobati 

5 m kalon në distancën 560 m nga bregu. Ndërsa izobati 10 m kalon në formë harku 

paralel me vijën bregdetare në largësinë prej 3500 m
24

. Erozioni është i fuqishëm në 

brigjet e larta të këtij gjiri si në Bisht Pall dhe në Kepin e Rodonit. Sektor akumulativ 

mbetet zona në të majtë të derdhjes së lumit Erzen. Pjesa më e rëndësishme e këtij gjiri 

është Plazhi i Shën Pjetrit me rëndësi për zhvillimin e turizmit.  

Gjiri i Porto Romanos ndodhet midis Bishtit të Pallës dhe kodrave të Porto 

Romanos, hapet gjerësisht drejtpërdrejt në fushën e Durrësit në lindje, e ndërtuar prej 

depozitimesh aluvionale të lumit Erzen, atyre detare e kënetore të paqëndrueshme. Lumi 

Erzen 6 km në veri të tij nuk arrin të kompensojë veprimtaritë gërryese të valëve detare 

gjatë bregut të këtij gjiri. Bregdeti i lartë i këtij gjiri karakterizohet nga gërryerje 

intensive, ndërsa në atë të ulet karakterizohet edhe nga mbathje. Në kushtet e 

veprimtarisë së fuqishme gërryese dhe tokave të kënetëzuara gjiri Porto Romano nuk 

paraqet interes për zhvillimin e turizmit. Prandaj këtu është ndërtuar porti i 

hidrokarbureve (Romano Port), një strukturë moderne që plotëson tërësisht kushtet për 

import-eksport të hidrokarbureve. Porto- Romano është ekstremi më perëndimor i fushë 

së ish kënetës së Durrësit. Në skajin perëndimor të kodrës së Portës gjenden muri i kalasë 

së vjetër të Porto Romanos, i cili dëshmon se atje dikur  ka qenë trualli i cili i është 
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nënshtruar abrazionit detar. Trualli i këtij gjiri përbëhet nga një plazh i gjerë ranor i cili 

është kufizuar gjithnjë e më tepër, për shkak të gërryerjes. Dikur ky plazh me përmasa më 

të mëdha ka qenë e shfrytëzuar për turizëm balnear. Zvogëlimi i këtij plazhi dëshmohet 

dhe nga ekzistenca e  bunkierëve të futura tërësisht në det nga avancimi i detit në drejtim 

të tokës. Thellësitë pranë bregut të Porto Romanos nuk janë të përshtatshme për afrimin e 

anijeve apo vendqëndrimin e tyre, pasi një pjesë të saj e mbyllin muret e kalasë së vjetër.  

 

 
Burimi: Gjeografia Fizike e Shqipërisë, Volumi II 

Punoi: Sh. Sirika 
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Izobati 5 m kalon rreth 370 m larg bregut jugor dhe 550 m larg pjesës veriore të bregdetit. 

Ndërsa izobati 10 m kalon larg bregut rreth 750 m në anën jogore dhe 1500 m në anën 

veriore të Porto – Romanos.
25

 

 

Laguna e Rrushkullit përfshin pjesën ligatinore me të njëjtën emër me një 

sipërfaqe totale prej 744 ha, nga kjo sipërfaqe 380 ha janë pyll, 260 ha sipërfaqe ujore të 

hapura dhe moçalishte, 87 ha plazhe ranore, dhe 17 ha tokë bujqësore. Përbëhet nga 

formimi i lagunës së dyfishtë të Bishtarakës dhe Godullës. Gjendet rreth 3.5 km në VL të 

grykëderdhjes së lumit të Erzenit, me një gjatësi prej gati 2 km dhe me një gjerësi prej 

750 m.
26

 Laguna ndahet nga deti me një rrip të ngushtë toke, por që lidhet me një kanal të 

ngushtë me të. Vendi ku bashkohet laguna me detin përbën sektorin më të cekët në gjithë 

gjirin e Lalëzit, për shkak të depozitimeve të ngurta të përroit të Tarinit në det (rreth 3500 

m në veri të lagunës). Në ditët e sotme zona ligatinore në fjalë po i nënshtrohen proçesit 

të kenëtëzimit dhe pasqyra e ujit të tyre është kufizuar mjaft nga bimësia higrofite mjaft e 

zhvilluar në to. Karakteri stinor influencon mjaft në nivelin e ujrave të tyre duke qenë më 

i rritur në periudhën vjeshtë-dimër dhe më i pakët në stinën e verës. Në këtë drejtim 

ndryshon dhe thellësia e ligatinës gjatë vitit, si dhe shkalla e kripësisë së tyre. Laguna e 

Rrushkullit përbën një potencial të rëndësisëhëm të burimeve natyrore të hapësirës. Në të 

gjenden rezerva të konsiderueshme peshkore dhe shërben për folenizimin e shpendeve 

shtegtarë. Për vlerat e saj ekologjike, didaktike dhe shkencore një pjesë e sipërfaqes së saj 

përfshihet në rezervatin e menaxhuar të Rrushkullit. 

 

Laguna e Jubës është formuar në të majtë të grykëderdhjes së lumit të Erzenit, 

pranë deltës së tij, nga rritja e depozitimeve. Mendohet që kjo lagunë (gjerësia e saj arrin 

deri në 200 m) të jetë formuar nga ulja e territorit nga bonifikimi i Kënetës së Durrësit 

dhe nga përmbytjet e shpeshta nga vërshimet e lumit Erzen gjatë plotave të tij. Kjo lagunë 

është tipit të mbyllur, përshkak të kontaktit të pakët me detin
27

. 

 

Delta e lumit Erzen ka dalje në drejtim të detit e cila del jashtë nga përvijimi i 

përgjithshëm i bregdetit të gjirit të Lalzit (i pjesës së ulët të tij). Është formuar nga 

grumbullimi i sedimenteve të ngurta pranë grykëderdhjes. Vija bregdetare e deltës së 

lumit Erzen është e dalë me plazhe të zgjatur si gjuhë. Një pjesë e ujrave të lumit Erzen 

shpërndahen në deltë. Ky është sektori bregdetar më i paqëndrueshëm i të gjithë 

hapësirës, ku nuk mund shfrytëzohet nga njeriu për aktivitete ekonomike. 

 

Ndër format e relievit bregdetar që përbëjnë potencialin më të rëndësishëm 

natyror për zhvillim ekonomik, në veçanti të industrisë së turizmit, janë plazhet e shumta 
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që shtrihen në bregdetin e hapësirës. Plazhe të tilla përmendim: Shën Pjetër, Hamallaj, 

Rrushkull, Sektori Rinia, dhe disa plazhe të vegjël si ai i Kepit të Rodonit, Fushqetën, 

Portëz dhe Porto Romano. 

Plazhi i Gjirit të Lalëzit (Shën Pjetër) me gjatësi të vijës bregdetare rreth 4.5 km 

dhe gjerësi të brezit të rërës që shkon nga 150 deri në 300 m
28

. Brezi i rërës kufizohet nga 

një pyll i dendur me pisha të larta, i ruajtur mirë. Prania e shkurreve të dendura tipike 

mesdhetare e pishave përgjatë këtij plazhi bëjnë që zona të jetë gjithmonë e gjelbër. Është 

një plazh i ngrohtë ku në pjesën veriore të tij kodrat e Rodonit e mbrojnë nga erërat e 

veriut. Këto kodra zbresin ëmbël në plazh duke krijuar një peizazh të mrekullueshëm, ku 

e gjithë zona ngjan me një amfiteatër gjigand. Ky plazh vitet e fundit është ndër më të 

frekuentuarit e rajonit nga pushues vendas dhe të huaj por kryesisht nga kryeqyteti.  

 

Plazhi Hamallaj ka një sipërfaqe prej 44.8 ha, gjatësi të bregut prej 2.8 km dhe 

një gjerësi prej 160 m, me rërë të imët
29

. Dallohet për gjerësinë e rërës që varion nga 100-

300 metra, dunat e shumta dhe sipërfaqet ligatinore me pamje piktoreske. Frekuntohet 

kryesisht nga pushues të rrethinave të hapësirës dhe familje emigrantë të zonës.  

 

Plazhi i Rrushkullit me një sipërfaqe prej 15.3 ha, gjatësi të bregut 1.7 km dhe një 

gjerësi që shkon deri në 90 metra është një plazh me një dinamikë të fuqishme abrazive. 

Rreth 25-30 vjet më parë, plazhi i Rrushkullit ishte 150-200 m i gjerë. Sot përshkak të 

erozionit intensiv ai është reduktuar në 10-30 m dhe në disa sektorë 2-5 m. Aktualisht ky 

plazh është drejt degradimit të plotë, rrjedhojë e abrazionit të fuqishëm detar dhe 

mungesës së kujdesit të pushtetit lokal dhe atij qëndror. Ky plazh dallohet për vlera të 

larta kurative me rërën e imët dhe ka qenë ndër plazhet me të frekuntuara të hapësirës
30

.  

 

Plazhi Sektori- Rinia, Porto Romano dhe Portëz me sipërfaqe të përgjithshme 4.7 

ha janë disa plazhe të vëgjël. Gjenden 20- 30 minuta larg nga Durrësi  dhe dallohen për 

qetësinë,  ujin e pastër dhe rërën e imët
31

.  

 

Plazhet në të dy anët e lumit Erzen - dallohen për intimitetin që i karakterizon,  ku 

për shkak të sipërfaqeve të vogëla frekuntohet vetëm nga pushues ditor dhe banorë të 

zonës përreth. Zona është mjaft  e frekuntuar nga amatorë të sportit të peshkimit ku në 

shërbim të tyre është ngritur  dhe një impiant për zënien e peshkut.  

 

Relievi fushor zë pjesën më të madhe të territorit të marrë në studim dhe shtrihet 

shtrihet përgjatë gjithë gjirit të Lalëzit dhe rrjedhjes së lumit Ishëm. Relievi fushor zihet 

në pjesën më të madhe nga toka bujqësore pjellore dhe ofron kushte të përshtatshme për 

veprimtari ekonomike të popullsisë. Përveç aktivitetit bujqësor për kultivimin e bimëve të 

arave (drithëra, foragjere, perime., etj), relievi fushor, përbën një potencial të 

rëndësishëm për zhvillime të aktiviteteve të tjera ekonomike si industrisë së lehtë 

(agroindustrisë), ndërtimtarisë dhe turizmit. Relievi fushor i zonës bregdetare Ishëm-
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Porto Romano përfaqësohet nga Fusha e Ishmit dhe Fusha e Erzenit të Poshtëm ( hapësira 

fushore përgjatë Gjirit të Lalëzit).  

Fusha e Ishmit zë pjesën veriore, vazhdim i fushës midis Lezhës dhe Tiranës dhe 

shtrihet përgjatë pjesës së poshtme të lumit Ishëm. Tokat e kësaj fushe janë me përbërje 

argjilore dhe ranore. Niveli i lartë i ujërave freatike që lehtëson kënetëzimin e saj dhe 

pjerrësia e vogël nga 20 m lartësi në lindje, në 1 m në perëndim
32

, kërkon investime në 

vazhdimësi për shfrytëzimin e saj. Në bregdet përfundon me një plazh me rërë të imët 

dhe të pyllëzuar me vlera të larta kurative. Sot ky plazh e ka humbur rëndësinë e tij pas 

kthimit të lumit Ishëm në grykëderdhjen e tij natyrore dhe ndotjes katastrofike nga 

mbetjet urbane që ka depozituar ky lumë. Fusha e Ishmit përbën një potencial natyror në 

mbështetje të zhvillimit të bujqësisë. Kulturat që mbillen në të janë drithërat e bukës 

(grurë dhe misër), perime dhe bostane, fasule, foragjere, etj. Për një zhvillim të 

qëndrueshëm,  siç e theksuam më sipër,  fusha ka nevojë për investime të vazhdueshme,  

si në plehërim, sistemin e vaditjes dhe të kullimit. Një zgjidhje që të çojnë në një zhvillim 

të qëndrueshëm të saj është dhënia fund e copëzimit në ngastra të vogla, përmirësimi i 

sistemit të vaditjes dhe vënia nën ujë e tërë sipërfaqes së saj.  

 

Fusha e Erzenit të Poshtëm (e përbërë nga fusha e Bizës, Draçit, Rrushkullit, 

Qeretit, Gjemësit, fusha e Erzenit)  me sipërfaqen e saj të sheshtë ofron toka pjellore, të 

cilat punohen me makineri, ofrojnë lehtësi për ndërtimin e objekteve industriale, rrugëve 

të transportit dhe kushte të mira jetese për vendbanim. Relievi i këtyre fushave në 

përgjithësi është i sheshtë, ku në drejtim të detit lartësia zvogëlohet, deri sa arrin në një 

nivel me të. Në këtë drejtim zvogëlohet dhe pjerrësia e saj. Fusha përshkohet nga rrjedhja 

e poshtme e lumit të Erzenit dhe rrethohet nga brezi kodrinor i Rodonit, kodrat e 

Shënavlashit dhe mali i Durrësit. Është formuar nga aluvionet dhe sedimentet e lumit 

Erzen. Fusha vazhdimisht ka qenë subjekt i bonifikimeve dhe shpyllëzimeve gjatë 

periudhës komuniste
33

. Një pjesë e saj ka qenë e zënë nga këneta e Durrësit dhe e Jubës, 

tharja e të cilës u bë në vitet‟60-70‟ të shekullit XX-të. Pas tharjes së kënetës së Durrësit 

dhe bonifikimit të fushave të Rrotullës, Hamallajt, tharjes së kënetës së Jubës u krijuan 

peisazhe të reja antropogjene, ku pjesa më e madhe e tokës është e kultivuar nga kultura 

bujqësore. Nga ana tjetër këto ndërhyrje sollën zhdukjen e ekosistemeve me një botë të 

gjallë shumë të pasur. Ende gjenden areale të pyllit higrofil afër derdhjes së Erzenit. 

Përgjatë bregdetit gjenden depresione deri në 1.5 m. Pjesët kënetore aktuale janë 

reminishencë e kënetave të dikurshme si ajo e Godullës dhe laguna e Bishtarakës. Fusha 

mbahet e thatë nëpërmjet një sistemi kanalesh kullimi dhe hidrovorëve Hamallaj dhe 

Porto Romano. Për ujitjen e saj në periudhën e komunizmit u ngrit një sistem i tërë 

kanalesh, ku përmendim kanalin e Jubës.  

Një mirëmenaxhim i fushës përgjatë gjirit të Lalëzit, mundëson një zhvilim të 

qëndrueshëm të hapësirës bregdetare në studim. Në lindje të saj,  ku shënohen dhe kuotat 

më të larta, janë ngritur shumë venbanime rurale. Zgjidhje që mund të mundësojnë 

zhvillimin e qëndrueshëm janë shfrytëzimi i saj për aktivitete bujqësore dhe industriale. 

Mendojmë që kjo fushë mundëson ngritjen e blloqeve me sera për kultivimin e perimeve 

dhe zarzavateve si: domate, speca, tranguj, spinaq dhe sallatë. Pjesët pranë bregdetare 
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duhet të mbillen foragjere ku në tokat inproduktive që shfaqen në shumë sektorë mund të 

ndërtohen ferma gjedhi, derrash dhe komplekse pularie. Ndërsa pjesa në vazhdim të ish 

kënetës së Durrësit në Porto Romano,  me përbërje depozitimesh të një zone plazhi të 

ngritur të hershëm të përbërë nga rëra, zhavorre të imta dhe sipër dalin subargjila (çfarë 

dëshmojnë për uljen e territorit), nuk përbën rëndësi për zhvillimin e bujqësisë dhe 

turizmit, prandaj këtu mundësohet ngritja e një zone industriale si e vetmja mundësi 

shfrytëzimi për një zhvillim të qëndrueshëm dhe integrim të zonës në këtë hapësirë.  

 

 
Foto nr.2: Pamje nga fusha Erzenit të poshtëm (Sh.Sirika)  2013 

 

Relievi kodrinor përbëhet nga kodra të ulta dhe të buta (me pjerrësi të vogël dhe 

kreshta të rrumbullakta) siç janë sistemi kodrinor i Rodonit dhe kodrat e Bisht Pallës. 

Sistemi kodrinor i Rodonit (vazhdim i vargut kodrinor Gryka e Vorës-Rodon),  ka drejtim 

L-P i cili ndan fushën e Durrësit nga ajo e Thumanës, me gjerësi që shkon nga 6 – 7 km 

të shtrirë në pjesën veriore të hapësirës dhe kodrat e Bisht Pallës në pjesën jugore të 

hapësirës. Vargu kodrinor i Rodonit, mbështetur në hartën hipsometrike vërejmë se ka 

lartësi të vogël nga niveli i detit Adriatik, ku pikat më të larta të këtij vargu janë kodra 

Guri me Birë 226.8 m, Damaj 264 m dhe Kodra e Laçit 274 m
34

. Vargu përfundon në 

brigjet e detit Adriatik me një lartësi 78 m. Ky varg copëtohet nga degë të majta të lumit 

Ishëm e disa përrenj të vegjël që derdhen drejtpërdrejt në detin Adriatik. Është i ndërtuar 

nga materiale argjilore me ndërhyrje alevrolitesh e ranorësh ku dallohen dhe ranorë me 

çimentim të mirë, mjaft të qëndrueshëm. Në sektorë ku është dëmtuar bimësia natyrore 

deri në degradim (në lindje të këtij vargu) takohen vatra erozioni kryesisht në formim e 

sipër dhe përrenjtë torrencial. Në sektorin Gjuricaj-Kërtushaj takohen bedlende. Kjo është 
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pjesa më e populluar ku janë vendosur disa vendbanime si: Gjuricaj, Kapidanaj, 

Kërtushaj dhe Likmetaj. 

 

Foto nr.3: Reliev kodrinor, kodrat e Rodonit (Sh.Sirika)  2014 

 

Peizazhi antropogjen në vargun kodrinor të Rodonit lidhen me tokat bujqësore të 

hapura, një pjesë e të cilave dhe u tarracuan,  ku u mbollën me pemë frutore dhe ullinj 

(aktualisht të dëmtuar). Pjesë të peizazhit antropogjen është dhe sistemi ujitës, me 

ujëmbajtësit e Tarinit, Toponasë dhe Qerretit, qendrat e banimit dhe rrjetit rrugor. 

Veprimtaria e njeriut është shoqëruar me aktivizimin e proceseve erozivo-denuduese
35

. 

Vetëm sipërfaqet me një diversitetit të ekspozimit dhe pjerrësisë relativisht të vogël të 

shpateve janë përshtatur dhe përdorur për veprimtari bujqësore, kryesisht për drithëra, 

drufrutore, vreshta dhe ullishte. Tokat e punueshme kodrinore ofrojnë mundësi të kthimit 

në plantacione dru frutorësh (kumbulla, pjeshkë, qershi), ulliri dhe rrushi. Duhet theksuar 

se ka fragmentizim të këtij zhvillimi por duhet akoma shumë investime. Ndërsa pjesët e 

këtij relievi të mbuluar nga bimësi shkurresh mesdhetare dhe pyje të dushkut mundësojnë 

zhvillimin e ekonomisë pyjore. Zhvillimi i ekonomisë pyjore me aktivitetet  ekonomike 

që mbart, si shfrytëzimi për prodhime dru zjarri,  bimëve medicinale, bimëve eterovajore, 

shqopës dhe boçeve të pishës, (për këtë do flasim më poshtë), zhvillimin e ekoturizmit, 

sportit të gjuetisë, përbëjnë alternativa për një zhvillim të qëndrueshëm të këtij territori. 

Tendencat janë fare të qarta mbas masave të marra për rehabilitimin e pyllit të dushkut, 

morotoriumin 2 vjeçar për ndalimin e gjuetisë dhe ajo që është më e rëndësishme kalimi i 

kësaj ekonomie në pronësi komunale dhe private.  

Kodrat e Bishtit të Pallës përbëjnë një tjetër zonë me reliev kodrinor të hapësirës 

të përfaqësuar nga një sërë kodrash e qafash me lartësi që variojnë nga 15 m-78 m
36

 dhe 
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36

 Po aty, fq 318 
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krijojnë një sistem me drejtim VP-Jl. Kodrat e Bisht Pallës dallohen për një asimetri të 

theksuar të shpateve të cilat zbresin me pjerrësi të fortë në det në pjesën perëndimore dhe 

më butë në pjesën lindore.  

 

 
Burimi: Gjeografia Fizike e Shqipërisë, Volumi II 

Punoi: Sh. Sirika 
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Vija bregdetare në pjesën perëndimore harkohet në 2-3 sektorë duke formuar gjire 

të vegjël me plazhe me rërë të pastër dhe të imët që arrijnë gjatësi 200-400 m dhe gjerësi 

10-30 m, përgjithësisht direkt nga vija ujore. Bregdeti ngrihet menjëherë deri vertikalisht 

dhe vetëm në disa pika të zonave plazhore është i mundshëm kalimi. Pjerrësia e shpateve 

perëndimor e këtyre kodrave rritet nga intensiteti i abrazionit detar i cili ka favorizuar 

edhe rritjen e proçeseve subareale si rrëshqitjet dhe rrëzimet, të favorizuar dhe nga 

mungesa e bimësisë, pasi këto kodra janë pothuajse krejt të zhveshura. Kjo dukuri nuk 

shfaqet në shpatet jugore. Relievi kodrinor i kësaj njësie nuk mund të përdoret për 

qëllime bujqësore, rrjedhojë e proçeseve të theksuara të shpatit dhe tokave inproduktive. 

Nisur nga pozicioni strategjik i Bishtit të Pallës në periudhën e komunizmit është ngritur 

një port ushtarak, i cili mendojmë me pak investime mund të shëndërrohet në një port 

turistik. Gjithashtu disa kodra të Bisht Pallës po përdoren për vendosjen e depozitave të 

hidrokarbureve si vazhdim të zonës energjetike-industriale të Porto Romanos.  

Për një zhvillim të qëndrueshëm të këtij territori kodrinor është e nevojshme që të 

merren masa për pyllëzimin dhe ngritjen e veprave antierozion për të luftuar proceset 

gjeomorfologjike. 

 

I.2.3. Veçoritë e klimës  

 

Hapësira bregdetare Ishëm-Porto Romano bën pjesë në zonën klimatike 

mesdhetare fushore, në nënzonën mesdhetare fushore qëndrore. Klima karakterizohet nga 

dimër i butë dhe i lagësht dhe verë e nxehtë e të thatë. Përveç faktorëve të përgjithshëm të 

formimit të klimës mesdhetare, klima e kësaj hapësire ndikohet dhe nga faktorë lokalë si: 

ndikimi i detit Adriatik, relievi, bimësia etj. Relievi fushor-kodrinor kushtëzon në 

përgjithësi një uniformitet në tiparet klimatike, përjashtuar disa shpate dhe lugina në 

relievin kodrinor,  që marrin pak rrezatim diellor për shkak të pozicionit të tyre,  ku gjatë 

ditës mund të kemi disa luhatje në vlera të vogla të temperaturës. Gjithashtu,  ndikimi i 

detit Adriatik, shprehet me vlera mesatare të minimumeve dhe maksimumeve absulute të 

temperaturës. Ku stinët e vitit kanë shtrirje jo të njëjtë, vera dhe dimri kanë shtrirje 

kohore të gjatë ndërsa pranvera dhe vjeshta janë stina kalimtare, të karakterizuar nga një 

mot i paqëndrueshëm. 

Në përgjithësi hapësira bregdetare Ishëm Porto Romano,  karakterizohet nga vlera 

pozitive klimaterike,  për jetesën dhe  aktivitetet e njeriut. Në këto kushte,  klima luan një 

rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik, ku shumë aktivitete humane lidhen 

drejtpërdrejt me vlerat që ofrojnë elementet klimatikë, siç janë: diellzimi, era, 

temperatura dhe reshjet. Në kuadrin e një zhvillimi të qëndrueshëm analiza e elementeve 

të klimës është e rëndësishme për të vlerësuar prirjet e këtij zhvillimi. 

Për të bërë një pasqyrim të elementeve klimatike, nisur nga sipërfaqja e vogël e 

marrë në studim dhe mungesa e pikave stacionare metereologjike, për çdo vlerë do i 

referohemi mesatareve të përafërta të stacioneve më të afërt me hapësirën ose të instaluar 

këtu. Për këtë jemi referuar këtyre stacioneve: Sukth dhe Durrës – Port dhe për elementë 

të veçantë dhe disa stacioneve që kanë ekzistuar para vitit 1990 si Likmetaj, Manzë, 

Xhafzotaj,. etj 

 

Temperaturat e ajrit  
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Temperatura është një nga treguesit klimatik kryesor dhe shumë të rëndësishëm 

në aktivitetet ekonomike të hapësirës në studim. Vlerat e saj përcaktojnë sezonin turistik, 

ndikojnë në kulturat bujqësore dhe në rritjen dhe zhvillimin e bimësisë natyrore. Edhe për 

këtë element të rëndësishëm klimatik, nuk kemi të dhëna të drejtpërdrejta, ndaj do të 

përdorim ato të stacioneve meteorologjike më pranë si Sukthi, Xhafzotaj, Durrësi,. etj. 

Referuar këtyre stacioneve dhe Atlasit Klimatik të Republikës së Shqipërisë (Tiranë 

1988), rezulton se hapësira në studim ka një mesatare prej 100 ditë në vit me temperaturë 

më të lartë se 20
o
C

37
. Në këto vlera ndikon shumë deti Adriatik, masat ajrore dhe 

orografia e relievit. Muaji më i ngrohtë i vitit është Gushti, ku temperatura mesatare 

shënon 23
0
C. Muaji më i ftohtë është janari, ku temperaturat mesatare vjetore shënojnë 

7
o
C. Hapësira gjeografike e marrë në studim karakterizohet nga temperatura mesatare 

vjetore të larta 16
 o

C (luhaten nga 15
o
C-16

 o
C)

38
.  

Ecuria e temperaturës. Nga analiza e temperaturës mesatare shumëvjeçare stinore 

të ajrit për hapësirën në studim,  rezulton se temperatura në pranverë është 3°C më e larte 

se në vjeshtë. Temperaturat më të ulta shënohen në muajin janar ku temperatura 

maksimale është 11.5
0
C dhe ajo minimale 2.3

0
C

39
. Dallohen për vlera më të ulta të 

temperaturës krahasuar me tërë hapësirën, sidomos  sektorë të shpateve me ekspozim 

topografik të kundërt me rrezatimin diellor (nga vendasit këto sektorë quhen gryka të 

ftohta).   

Periudha e vegjetacionit (me temperature mesatare   10°C), përfshin intervalin e 

kohës mars-nëntor ( fillon me 21 mars dhe përfundon me 21 nëntor). Kjo periudhë,  për 

pjesën fushore zgjat 260 ditë, ndërsa në kodrat e Rodonit, në sektorë më pak të 

ekspozuara ndaj dielli,  zgjat 180 ditë. Ndërsa periudha me temperaturë 15°C fillon me 

11 maj-21 tetor dhe zgjat 180 ditë për pjesën fushore dhe 140 ditë për atë kodrinore. 

Temperaturat mesatare ditore 20°C fillon me 4 prill dhe mbaron me 21 shtator. Ndërsa 

ditët me temperature minimale  0°C, kapin numrin 1530, të përqëndruara kryesisht në 

periudhën e dimrit. Në përgjithësi hapësira bregdetare Ishëm-Porto Romano nuk shënon 

periudha me temperatura nën 0°C. Temperatura ekstreme të shënuara në Sukth janë; 

temperatura maksimale absolute 39.8°C (18.7.1973), ndërsa temperatura minimale 

absolute - 8.2°C (18.1.1964). Data mesatere e ditës së parë me ngrica shënohet me 25 

nëntor, ndërsa data mesatare e ditës së fundit me ngrica 4 marsi
40

.  

 Të dhënat e mësipërme na shërbejnë për të gjykuar mbi zgjatjen e sezonit turistik, 

për zhvillimin e bimësisë pyjore dhe asaj të kultivuar bujqësore, zgjedhjen e llojeve, 

kohën dhe teknikën e mbjelljes, masat mbrojtëse ndaj këtyre faktorëve kufizues, 

mundësinë për efektivitetin e punimeve që parashikohen të kryhen, etj. Gjithashtu në 

sektorin e turizmit këto vlera të temperaturës, duhet të marren parasysh në ndërtimin e 

konstruksioneve me elemente natyrore që do sigurojnë kushte optimale për pushim e 

strehim të turistëve. Më poshtë po paraqesim tabelat e ecurisë së temperaturës për 

treguesit që ndikojnë në aktivitetin ekonomik të njeriut dhe në zhvillimin e botës bimore 

dhe shtazore.  

                                                 
37

 Atlasi Klimatik i Republikës së Shqipërisë, Tiranë 1988 
38

 Po aty 
39

 Po aty 
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Temperaturat minimale ekstreme më të rastisura për këtë hapësirë janë, - 2 dhe -

3
o
C. Numri i ditëve me temperaturë negative kanë rëndësi për aktivitetin bujqësor dhe 

vërehen 5-10 ditë në vit me temperaturë minimale baras ose nën 0
o
C dhe 0.1-0.6 ditë në 

vit me temperaturë baras ose nën -5
o
C dhe shënohen në muajt janar, shkurt, por vlera 

negative mund të shënohen edhe në vjeshtë e pranverë
41

. 

   

Tabela nr.1 - Temperaturat maksimale dhe minimale të ajrit. 

Stacioni   Muajt (tem/max) Vjetore 

J SH M P M Q K G SH T N DH 

Durrës 12.1 13.1 15.3 19.1 23.2 27.5 30 33.6 23.7 22.4 17.6 14 23 

Stacioni   Muajt (tem/min) Vjetore 

J SH M P M Q K G SH T N DH 

Durrës 3.8 4.2 6 8.3 12.7 15.2 16.8 16.5 14.5 12 7.9 6.1 10.6 

Burimi: Atlasit Klimatik (Tiranë 1988) 

 

Tabela nr.2 -  Temperturat mesatare sipas muajve (°C) 

Stacioni Muajt T.mes 

J SH M P M Q K G SH T N DH 

Sukth 8.2 9.4 10.7 14 19.4 21.5 23.6 24.0 21.4 16.0 13.2 9.5 15.9 

 

Durrës 7.1 8.3 9.2 13.2 17.3 21.0 22.8 23.2 20.3 15.4 11.6 8.0 14.8 

 

Burimi: Atlasit Klimatik (Tiranë 1988) 

 

       Grafik nr.1 – Temperatura mesatare mujore e ajrit 

    Burimi: Atlasit Klimatik (Tiranë 1988) 

Punoi: Sh. Sirika 
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Vlen të theksojmë se dekadën e fundit ka vite pa rastisje të temperaturave me 

vlera negative. Temperaturat minimale gjatë vitit nuk zgjatin më shumë se dy ditë dhe 

nuk sjellin probleme në infrastrukturë,  sepse  nuk shfaqen ngrica të gjata.  

 

Vlerat ekstreme të temperturës kanë ndikim më shumë në kulturat bujqësore. 

Rreziku më i madh për bimësinë në HB Ishëm-Porto Romano, janë temperaturat e larta të 

muajt korrik dhe gusht. Ka raste që në ditët e nxehta të muajt korrik dhe gusht 

temperatura në rërë arrin mbi 45
0
C

42
, gjë e cila shkakton një avullim të madh dhe si 

rrjedhojë tharjen e sistemit rrënjor të bimëve. Këto temperatura të larta ndikojnë direkt në 

sasinë e vlagës gjatë periudhës së verës si dhe në krijimin e një shtrese ajri shumë të 

nxehtë 10-15 cm mbi sipërfaqen e tokës duke nxehur tokën e cila sjell tharjen e bimëve, 

nëse nuk ndërhyhet me vaditje artificiale.  

 

Nga analiza e temperaturës mund të themi se ky element klimatik pavarsisht 

ndikimeve negative të lartpërmendura, ka vlera shumë të favorshme për zhvillimin e 

aktivitetit bujqësor dhe në veçanti të turizmit balnear dhe të gjitha aktiviteteve të tjera 

humane. Këto vlera të temperaturës kanë efekte pozitive në veprimtaritë ekonomike në 

përgjithësi, duke ndikuar drejtpërdrejt në jetën e banorëve. Vetëm në rastet e vlerave të 

temperaturës absolute ndikimi është negativ, pasi ndikon në mjedis duke tjetërsuar 

(thërrmuar) shkëmbinjtë e duke favorizuar kështu proceset gjeomorfologjike. Minimumet 

absolute kanë efekte negative për aktivitetin bujqësor, pasi dëmtojnë të mbjellat, por 

rastisja e tyre varion nga 5-10 ditë në vit me vlera  0 dhe 0.1-0.6 ditë në vit me 

temperatura   5
o
C

43
, kështu që nuk paraqesin probleme për zhvillimin e qëndrueshëm 

bujqësor. 

 

Ndër pragjet më të rëndësishme të temperaturës është vlera 0
 o

C, e cila praktikisht 

përkon me ngricat të cilat luajnë një rol negativ në ekonomi, si në kulturat bujqësore, por 

dhe në aktivitete të tjera si: ndërtim, infrastrukturën rrugore etj. Numri i ditëve me ngrica 

varion nga 8-22 ditë, por vitet e fundit është vërejtur një numër më i vogël. Vlera të 

temperaturës që shkaktojnë ngrica janë vrojtuar qysh në nëntor (-1.6°C) deri në muajin 

mars (-5.2 °C)
44

. Studimi i rastisjeve të ngricave ka rëndësi ekonomike, sepse dëmton të 

mbjellat dhe ka efekt negativ në sektorin e ndërtimit.  

 

Si temperaturë e fillimit të vegjetacionit merret kufiri 10
o
C e sipër,  jo vetëm për 

zhvillimin optimal të bimësisë së kultivuar, por dhe bimësisë natyrore (për përcaktimin e 

zonave fitoklimatike). Njohja e ecurisë së temperaturave të vegjetacionit të shpërndarë 

sipas sasisë së orëve ditore kanë rëndësi të madhe për një zhvillim të qëndrueshëm të 

ekonomisë bujqësore dhe sidomos për drufrutorët, ullirin dhe vreshtarinë. Në tabelën e 

mëposhtme po japim shpërndarjen vjetore të numrit të orëve me temperaturë 10
o
C. 

 

 

 

                                                 
42

 Stacioni meteorologjik Durrës 
43

 Atlasit Klimatik i Republikës së Shqipërisë, Tiranë 1988 
44

 Gjeografia Fizike e Shqipërisë, Akademia e Shkencave të Shqipërisë (Qendra e studimeve Gjeografike), 

Vëll II, Tiranë, 1991.  Fq 440 
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Tabela nr.3 - Shpërndarja vjetore të numrit të orëve me temperaturë  10
o
C 

Muaji I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII VJET 

Sasia 56 79 194 381 542 630 706 712 608 503 336 147 4891 

Burimi: Instituti Hidrometeorologjik. Tiranë 1985. 

 

Tabela nr. 4 - Zgjatja e temperaturve të dobishme (mbi  10 °C) 

Stacioni Temperatura mesatare mbi 10° c 

Data e fillimit Data  e mbarimit Ditëzgjatja 

Durrës 2/III 14/XII 287 

Burimi: Instituti Hidrometeorologjik. Tiranë 1985. 

 

Grafik nr. 2 - Shpërndarja mujore e numrit të orëve me temperaturë 10
o
C   

   

 
Burimi: Instituti Hidrometeorologjik. Tiranë 1985 

Punoi: Sh. Sirika 
 

Rrezatimi diellor  

 

Për të dhënat e këtij treguesi për mungesë stacionesh të tjera i jemi referuar vetëm 

stacionit Sukth dhe janë analizuar të dhënat e Atlasit Klimatik të Republikës së 

Shqipërisë (Tiranë 1988). Në vlerat e këtij treguesi rol të rëndësishëm luan pozicioni 

topografik, të hapur në drejtim të perëndimit, si dhe konfiguracioni i relievit.  

Zgjatja faktike e diellzimit në mesatare vjetore është 2617orë
45

, për janarin 125 

orë, korrikun 350 orë. Zgjatja relative e diellzimit është për janarin  (45%), korrikun 

                                                 
45

 Referuar Atlasit Klimatik të R.Shqipërisë.Tiranë. 1988 
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(80%) dhe vjetore 60%
46

. (Referuar Atlasit Klimatik të R.Shqipërisë 1988, për periudhën 

1956-1980). 

 

 Tabela nr.5 -  Shpërndarja sasiore e orëve me diell 

Nr STINA SASIA  orë/vit % Totali vjetor 

1. Janar 125  ore  me diell 45% 

2. Korrik 350  ore  me diell 80% 

3. Vjetore 2617 60% 

       Burimi: Instituti Hidrometeorologjik. Tiranë 1989 

 

 

Grafik nr.3 – Shpërndarja sasiore e orëve me diell 
          

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burimi: Instituti Hidrometeorologjik. Tiranë 1989 

Punoi: Sh. Sirika 
 

Gjatë muajve të verës nuk ka asnjë ditë pa diell. Kjo lidhet me veprimtarinë 

anticiklonike që shoqërohet me mot të qëndrueshëm pa vranësira. Ky tregues i lartë 

klimatik ka rëndësi të madhe për ekonominë bujqësore dhe aktivitete të tjera humane si 

turizmi etj. Prandaj është tepër e rëndësishme të dihen edhe sasitë mesatare mujore e 

vjetore të rrezatimit të përgjithshëm diellor si dhe numri i ditëve me diell. Më poshtë po 

paraqesim tabelen me të dhënat përkatese: 

  

Tabela nr. 6 - Sasitë mujore të rrezatimit të përgjithshëm diellor (kwh/m2 muaj) 

dhe numri mesatar i ditëve me diell (dd). Stacioni Sukth  
Muaji I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII Vjetore 

Sasia 

 
60.

97 

72. 

79 

103. 

85 

130. 

61 

172. 

70 

195. 

3 

207. 

31 

189. 

67 

142. 

16 

102. 

11 

67.98 60.12 1505.1 

 d.diell 24 23 27 28 30 30 31 31 29 29 25 24 331 

Burimi:Instituti Hidrometeorologjik, Tiranë 1989 
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Nga tabela e mësipërme vërehet se sasia më e madhe e rrezatimit të përgjithshëm 

shënohet në muajin korrik me 207.31 kwh/m
2 

dhe sasia më e vogel në muajin dhjetor me 

60.12kwh/m
2
. Sasia vjetore mesatare e rrezatimit të përgjithshëm diellor është 

1505.1kwh/m
2
. Rëndësi ka dhe zgjatja faktike e diellëzimit. Më poshtë po paraqesim 

vlerat e tij: 

 

Grafik nr. 4 - Sasitë mujore të rrezatimit të përgjithshëm diellor (kwh/m2 muaj) 

dhe numri mesatar i ditëve me diell (dd). Stacioni Sukth 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burimi: Instituti Hidrometeorologjik. Tiranë 1989 

Punoi: Sh. Sirika 
 

Tabela nr.7 - Zgjatja faktike e diellzimit DF (orë). Mesatarja shumëvjeçare                                                                                                                                                                                 

    

Muaji 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII shuma 

     

Sasia 

125 124 163 191 256 297 350 328 257 207 124 108 2530 

  Burimi:Instituti Hidrometeorologjik, Tiranë 1989                                                                                                                                                                          

 

Diellzimi faktik ka arritur vlerat më të larta në muajin korrik  me 350 orë dhe 

muaji me diellzim faktik më të ulet ka qenë dhjetori me 108 orë. Më poshtë po i japim 

edhe grafikisht këto të dhëna. Vlerat e diellzimit kanë rëndësi të madhe për një zhvillim 

të qëndrueshëm të territorit tonë të marrë në studim. Aktiviteti ekonomik me sektorët e tij 

bujqësinë, blektorinë, pylltarinë, peshkimin dhe sidomos turizmin varet drejtpërdrejt nga 

keto vlera. Këto vlera të larta të rrezatimit ofrojnë alternativa energjie të rigjenerueshme, 

si përdorimi i paneleve diellore, një burim i pastër energjie dhe me leverdi për t‟u 

shfrytëzuar nga subjekte familjare dhe ekonomike për qëllime jetësore dhe ekonomike. 

Kështu përdorimi nga komuniteti i paneleve diellore do të kursejë energjinë elektrike dhe 

do të eliminojë prerjen e pyjeve për dru zjarri, duke sjellë kursim dhe mbrojtjen e 

biodiversitetit, duke përbërë kështu një  alternativë shumë të mirë për zhvillim të 

qëndrueshëm. Përdorimi i energjisë së rinovueshme me panele diellore po gjen zbatim 

sidomos në objektet e reja si përgjatë Gjirit të Lalëzit në shërbim të turizmit, por dhe nga 

ato familjare në këtë hapësirë. 
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      Grafik nr.5 - Zgjatja faktike e diellzimit DF (orë)                                 

 
Burimi: Instituti Hidrometeorologjik. Tiranë 1989 

Punoi: Sh. Sirika 
 

Reshjet atmosferike  

 

Një faktor tjetër klimatik i zakonshëm në zonën tonë të studimit është dhe sasia e 

reshjeve që luan rol jo vetëm si përcaktues të veçorive klimatike të hapësirës, por edhe 

për formimin e resurseve ujore të hapësirës dhe zhvillimin e veprimtarisë njerëzore. 

Hapësira në studim bën pjesë në zonën që shënon një shifër mesatare të sasisë së reshjeve 

vjetore. Mesatarisht çdo vit bien rreth 976 mm reshje
47

, nga të cilat 75% bien në 

periudhën e ftohte të vitit. Numri mesatar i ditëve me reshje është rreth 112. Sasia më e 

madhe e reshjeve bie në muajin nëntor mesatarisht 168.2 mm. Muaji me më pak reshje 

është muaji korrik me 15.9 mm
48

. 

Për periudhën e ngrohtë të vitit Prill-Shtator bien mesatarisht 264.1 mm reshje ose 

27% e sasisë vjetore. Për periudhën e ftohtë të vitit Tetor-Mars bien 709.3 mm reshje ose 

73% e sasisë vjetore. Stina me e lagësht është vjeshta gjatë të cilit bien 35% e reshjeve 

vjetore dhe pastaj vjen stina e dimrit me 33% të sasisë vjetore. Stina e verës megjithëse 

është e thatë kontribuon me rreth 8% të reshjeve vjetore. Hapësira në studim nuk dallohet 

për maksimume 24 orëshe të reshjeve. Numri i ditëve me reshje ≥1.0 mm varion nga 2.4 

ditë (korrik) deri në 11.1 ditë (dhjetor) me një mesatare vjetore 84.6 ditë. Numri mesatar i 

ditëve me reshje  10 mm është 40 ditë
49

. Në përgjithësi reshjet bien në formë shiu dhe 

raste shumë të rralla në forme breshëri dhe bore.  
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Tabela nr.8 - Sasia mesatare shumëvjeçare e reshjeve në mm (periudha 1951-1985) 

Stacioni Muajt Vjetore 

J SH M P M Q K G SH T N DH 

Sukth 133.7 122.7 99.7 73.1 61.9 50.2 22.6 45.6 59.6 120.4 171.4 142.2 1108 

Durrës 123.2 100.9 87.6 61.6 50.5 32.0 14.3 29.3 56.0 132.0 152.3 140.0 980.5 

Likmetaj 75.7 35.2 60 54.7 132.1 28.4 11 7.9 1.7 159.5 181.1 92.2 839.5 

Burimi: Instituti Hidrometeorologjik. Tiranë 1985 

 

Nga tabela e mësipërme vëmë re se sasia mesatare shumëvjeçare e marë për tre 

stacione është 976 mm reshje/vit. Për stacionin e Likmetaj, që përbën zonën kodrinore, 

sasia shumëvjeçare vjetore është 839.5 mm reshje. Muaji më i lagësht është nëntori me 

181.1 mm reshje dhe muaji më i thatë është muaji shtator me 1.7 mm reshje. Për 

stacionin e Sukthit vërejmë një mesatare shumëvjecare më të lartë se stacioni Likmetaj 

me 1108 mm reshje, tregues ky i hapjes së këtij stacioni nga deti Adriatik. Muaji më i 

thatë është korriku me 22.6 mm reshje dhe muaji më i lagësht dhjetori me 142.2 mm 

reshje. 

 

Grafiku nr.6 -  Sasia mesatare shumëvjeçare e reshjeve në mm (periudha 1951-

1985) 

 
 

Burimi: Instituti Hidrometeorologjik. Tiranë 1985 

Punoi: Sh. Sirika 

                                                   

Reshjet në formë breshëri është një dukuri e rrallë e rënieve të reshjeve që bie në 

këtë hapësirë. Mesatarisht takohen nga 2-4 ditë me reshje breshëri në vit. Ai bie kryesisht 

në dimër, fund të vjeshtës dhë në fillim të pranverës. Problem paraqet rënia e vonshme e 

tij si  në muajt prill-maj dhe intensiteti i tij është  4-5 minuta, pasi në këtë periudhë është 

shumë i dëmshëm për kulturat bujqësore që mbillen, sidomos kur intensiteti i tij zgjat më 

shumë se koha e lartpërmendur, 5-10 minuta, pasi nuk ka rregull në shpërndarjen e tij 

nëpër zona dhe madhësia e breshërit është e konsiderueshme. Por përveç dëmit që sjell në 
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kulturat bujqësore, sidomos në vreshtari dhe perime, breshëri ndikon negativisht edhe në 

reliev, duke thërrmuar shkëmbinjtë sipërfaqësor.
50 Edhe rënia e reshjeve në formë bore 

është dukuri e rrallë, mesatarisht takohen 5 ditë në vit, por vitet e fundi kjo dukuri po 

bëhet gjithnjë e më rrallë. Shtresa e borës nuk qëndron më shumë se 1 ditë. Mesatarja 

maksimale e shtresës së borës nuk e kalon 25 cm lartësi. 

Nga analiza e shpërndarjes së reshjeve për këtë hapësirë arrijmë në konkluzionin  

se ky tregues klimatik në aspektin e një zhvillimi të qëndrueshëm ka vlera pozitive dhe 

negative,  duke përbërë një rol të rëndësishëm në këtë zhvillim.Vlerat negative lidhen me 

shpërndarjen jo të barabartë të reshjeve gjatë vitit, duke ndikuar në veprimtaritë jetësore 

dhe ekonomike të popullsisë. Rënia e sasisë më të madhe të reshjeve në gjysmën e ftohtë 

të vitit, sjell tepricë lagështire. Ky tregues është mjaft e dëmshëm për tokat bujqësore që 

kërkojnë kullim dhe bonifikim të vazhdueshëm, sidomos për bimët e arave, por edhe për 

bimët që shërbejnë si ushqim për bagëtinë. Nevojiten kanalizime dhe drenazhime të 

këtyre tokave që të bëhet kullimi i mirë i tyre në mënyrë që të mos kënetëzohen dhe të 

shpëlahen (të varfërohen nga humusi dhe kripërat minerale), në të kundërt këto toka 

mund të shkojnë drejt degradimit. Një fenomen i tillë po vihet re në tokat bujqësore në 

ish kënetën e Jubës ku lënia djerr dhe mos investimi (mospastrimi dhe thellimi i kanaleve 

kulluese) në to po çon drejt degradimit të tyre. Ka rastisje të zgjatjes së thatësirës nga 8-

10 javë duke sjellë probleme në kulturat bujqësore.  Në periudha të tilla është e 

domosdoshme vaditja artificiale e kulturave bujqësore. Nga ana tjetër thatësira e 

tejzgjatur shkakton  tjetërsimin e shkëmbinjve të zhveshur nga bimësia, duke stimuluar 

erozionin pas rënies së reshjeve. Ndërsa si vlera pozitive përmendim sasinë e 

konsiderueshme të reshjeve, të cilat përbëjnë rezerva të mjaftueshme për vaditje në 

periudhën e verës për bujqësinë (siç e kemi theksuar janë ngritur disa rezervuar për këtë 

qëllim) dhe rezerva për burimet nëntokësore. Në këto rrethana nevojitet një politikë e 

qartë për zhvillimin ekonomik, ku resurset natyrore, siç është uji, duhen përdorur e 

menaxhuar mirë për një zhvillimi të qëndrueshëm, pa cënuar mjedisin natyror.  
        

 Erërat 
 

Erërat  që veprojnë në territorin e hapësirës  të marrë në studim janë të karakterit të 

përgjithshëm dhe të karakterit lokal, sidomos brizat detare. Erërat e karakterit të 

përgjithshëm ndryshojnë në vazhdimësi gjatë vitit në drejtim dhe shpejtësi. Erërat fryejnë 

kryesisht nga VP-L dhe Jugu me një shpejtësi mesatare 3-4 m/s. 

 

Mbi bazën e analizës nga pasqyra e të dhënave të numrit mesatar vjetor të 

rastisjeve të erës gjatë 30 vjetëve për të gjithë drejtimet për shpejtësinë 1-5m/s, 5-10m/s, 

10-15m/s, > 20m/s dhe 0-1m/s, vihet re se shpejtësia e erës ndryshon sipas stinëve. 

Shpejtësitë me të mëdha mesatare të erës vërehen gjatë dimrit me 4.6 m/sek, ndërsa 

shpejtësitë mesatare më të vogla në verë janë 3.3 m/sek. Me pak erë ka mesatarisht në 

mëngjes dhe në mbrëmje, ndërsa në orët e mesditës, si rezultat i ndikimit të brizave 

detare, shpejtesia e erës shtohet mesatarisht nga 3.2 m/sek deri në 5.2 m/sek. Era më e 

fortë me shpejtësi më të madhe se 20m/s fryn nga drejtimi i J dhe me rastisje 0.02%, era 

me shpejtësi 10-15 m/s që fryn sipas drejtimeve të sektorit JP-P-VP dhe me rastisje 
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0.32%, 0.05% dhe 0.02% si dhe era me shpejtësi 15-20 m.s e këtyre drejtimeve por me 

rastisje më të vogël 0.04%, 0.02% dhe 0.003% ka aftësi të gjenerojë valët më të fuqishme 

në Gjirin e Lalëzit.
51

 

Në stinën e pranverës era më e fortë me drejtim JP ka shpejtësinë 15-20m/s dhe 

rastisje 0.01%. Era me shpejtësi 10-15 m/s me drejtim nga JP dhe rastisje 0.07% është e 

aftë të gjenerojë valë të forta në Gjirin e Lalëzit. Në stinën e verës era më e fortë është 

nga JP, ka shpejtësi 15-20 m/s dhe rastisje 0.01%. Ndërsa era me shpejtësi 11-15m/s me 

drejtim VP dhe rastisje 0.07% është e aftë të gjenerojë valë të forta. Në stinën e vjeshtës 

era më e fortë është nga P, ka shpejtësi 15-20 m/s dhe rastisje 0.02%. Ndërsa era me 

shpejtësi 10-15m/s me drejtim JP-P-VP dhe rastisje përkatësisht 0.47%, 0.02% dhe 

0.01% është e aftë të gjenerojë valë të forta. Në stinën e dimrit që është dhe stina me 

erëra më të forta, erën më të fuqishme e ka nga J me shpejtësi >20m/s dhe rastisje 0.1%. 

Në këtë stinë era me shpejtësi 10-15m/s me drejtime JP-P-VP dhe rastisje 0.77%, 

0.16%,0.01% si dhe era me shpejtësi 15-20m/s por me rastisje më të vogël kanë aftësi të 

gjenerojë valët më të fuqishme në Gjirin e Lalëzit
52

. 

Numri më i madh i rasteve i përket shpejtësive më të vogla 1-5m/s dhe 5-10m/s 

dhe që janë më të theksuara në stinën e verës. Këto shpejtësi më shpesh vërehen sipas 

drejtimit të P. Rastisjen më të madhe, sidomos për këtë territor e ka drejtimi JL me 16% 

të kësaj rastisjeje vjetore. Këto vlera marrin maksimumin në dimër me 23% dhe në verë 

me 2% rastisje. Më poshtë po japim tabelën e rastisjes mesatare vjetore të drejtimit te erës 

në përqindje. Periudha kur vërehet më shumë qetësia është stina e  pranverës. Gjatë kësaj 

stine rastisja më e madhe e erërave është drejtimi i lindjes me 14.9%, ndërsa më e vogël 

është drejtimi jugor me 2%.
53

  

 

Tabela nr.9 - Rastisja mesatare shumëvjeçare e drejtimit te erës në %, si dhe 

shpejtësia mesatare (m/s) sipas drejtimeve 

Burimi: Botim (HIDMET). Tirane 1980 

 

Një analizë e detajuar e këtij elementi klimatik është e një rëndësie të veçantë për degë të 

ekonomisë si bujqësi, turizëm dhe shërbime portuale. Erërat influencojnë sidomos në 

tharjen, deformimin ose ngadalësimin në rritjen e bimëve të kultivuara apo natyrore. 

Efekt kufizues për këtë hapësirë, bëjne erërat që fryjnë nga drejtimi JP dhe P, mbasi ato 
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Stina N NE E SE S SË Ë NË Q 

r sh r sh r sh r 

 

sh 

 

r 

 

sh 

 

r 

 

sh 

 

R 

 

sh 

 

r sh  

Dimri 3.3 1.8 3.5 2.3 3.7 1.9 22.5 3.0 7.0 2.9 6.4 2.5 1.6 1.6 1.6 10.0 42.0 

P.Ver

a 

3.6 2.2 3.0 2.2 3.3 1.6 15.3 2.7 4.2 2.7 7.9 2.9 4.2 2.8 4.2 15.9 42.6 

Vera 3.9 2.8 2.1 1.5 3.1 1.3 9.7 1.9 2.2 1.7 7.0 2.7 6.2 3.4 3.4 20.6 45.2 

Vjesht 3.3 2.0 2.5 1.9 3.6 1.4 16.2 2.6 4.3 2.4 5.9 2.5 3.4 2.1 2.1 14.2 46.6 

Vjetor 3.5 2.7 2.8 2.0 3.4 1.5 15.2 2.5 4.4 2.4 7.1 2.7 3.9 2.5 2.5 15.1 44.0 
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krahas thatësirës së madhe influencojnë erërat të cilat sjellin ujë të pulverizur që përmban 

kripë, duke ndikuar negativisht në tharjen e bimësisë sidomos pranë vijës bregdetare. 

 

Tabela nr.10 - Rastisja (R) mesatare shumëvjeçare e drejtimit të erës në % dhe 

shpejtësisë mesatare (sh) sipas drejtimeve. Stacioni i Sukthit. 
 

Stinët Q N 

R     sh  

NE 

R     sh 

E 

R     sh 

SE 

R     sh 

S 

R     sh 

SË 

R     sh 

Ë 

R     sh 

      

NË      

R     sh 

Pranver 43.9 6 3.6 6.7 3.3 14.9 4.1 3.1 3.9 2 4.1 3.6 4.8 7.8 14.5 12 5 

Verë 41.8 5.3 2.9 9.5 3.7 20.5 4.1 4 3.9 1.8 2.7 2.6 3.2 5.4 3.7 9.1 4.4 

Vjeshtë 42.3 5 3.2 8.6 3.5 1.9 4.2 3.5 3.7 1.6 2.8 2.6 3.8 6.2 3.9 11.

2 

4.6 

Dimër 36.2 3.8 2.9 13 3.8 32.6 4.7 5.7 4.8 2.2 3.5 2.4 3.1 1.5 3.6 2.9 13.
4 

Burimi: Instituti Hidrometeorologjik. Tiranë 1985 

 

Tabela nr.11 - Shpejtësia mesatare e erës në  m/sek. Stacioni Durrës 

Stacioni M    U   A   J   T Mes. 

J SH M P M Q K G SH T N DH 

Durrës 5.5 4.6 4.4 2.9 2.2 2.0 2.1 2.3 2.6 3.5 3.7 5.3 3.25 

Burimi: Stacioni metereologjik Durrës 

 
 

Tabela nr.12 - Shpejtësia mesatare e erës në  m/sek. Stacioni i Sukthit. 

Stacioni M    U   A   J   T Mes. 

J SH M P M Q K G SH T N DH 

Sukth 3,9 4,1 4.0 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,3 3,9 4,0 3,7 3.61 

Burimi: Stacioni metereologjik Durrës 

 

           Erërat e verës shkaktojnë traspiracion më të madh dhe avullim duke i tharë ose 

përzhitur bimët, ndërsa ato të dimrit sjellin dëmtime mekanike (shkulje, thyerje). Rëndësi 

veçanërisht të madhe kanë erërat që fryjnë nga deti, mbasi ato krahas thatësirës së madhe 

që shkaktojnë për sektorin bujqësor në stinën e verës, kanë efekt dhe në turizëm dhe 

aktivitet që lidhen drejtpërdrejtë me detin. Erërat me shpejtësi të madhe në stinën e verës 

gjatë mbasdites shpesh bëhet problem për pushuesit në plazhet e hapësirës, pasi 

shoqërohen me ngritje të rërës. Analiza e erërave  të karakterit të përgjithshëm ka rendësi 

për zhvillimin e aktiviteteve humane si në bujqësi, pylltari, ndërtim dhe turizëm. Në 

përgjithësi sipas parametrave që theksuam më sipër këto erëra nuk paraqesin probleme në 

aktivitetet humane. Ndër erërat me rastisje më të madhe në hapësirën bregdetare Ishëm-



Alternativat e zhvillimit të qëndrueshëm të hapësirës bregdetare Ishëm-Porto Romano 

 

Sh.Sirika 47 
 

Porto Romano, të cilët kanë ndikim në veprimtarinë jetësore ekonomike përmendim: 

shirokun, murlanin, jugën, puhia e detit ose briza
54

.  

 

Lagështia e ajrit - Hapësira bregdetare Ishëm- Porto Romano ka vlera relativisht 

të larta të lagështirës relative dhe me ndryshime jo shume të ndjeshme nga njëri muaj më 

tjetrin. Lagështia mesatare vjetore është 69%. Ndërsa vlerat maksimale dhe minimale të 

saj janë 72% dhe 67%
55

. 

 

Tabela nr.13 - Lagështia relative mujore (%) 

Stacioni M    U   A   J   T Mes. 

J SH M P M Q K G SH T N DH 

Durrës 69 68 68 71 72 70 68 68 70 72 70 70  

Burimi: Stacioni metereologjik Durrës 

 

Grafik nr.7 – Lagështira relative mujore në % 

 
Burimi: Stacioni metereologjik Durrës 

Punoi: Sh. Sirika 

 

Përmbajtja e lagështisë së ajrit krijon kushte optimale për rritjen dhe zhvillimin e 

bimësisë drusore dhe asaj të kultivuar. Sasia e pakët e lagështisë së ajrit shkakton te bimët 

në stinën e thatë të vitit bën që gjethet e bimëve të vyshken e të thahen, por edhe lagështia 

e tepërt e ajrit ka pasoja negative, pasi ajo ngadalëson transpirimin pra dhe metabolizmin. 

Vlera mesatare më të larta të lagështisë arrihen në gjysmën e ftohtë të vitit, ndërsa 

lagështia relative më e ulët mund të merret ajo e orës 7. Në janar lagështia relative 
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mesatare e ajrit arrin në 65% ndërsa në korrik 50%. Ka një lëkundje të amplitudës 20-30 

%
56

. 

 

Thatësira – Bazuar në të  dhënat që rezultojnë nga treguesit e thatësirës, lagështisë 

si dhe të intensitetit vegjetativ muaji gusht dhe pothuajse edhe muaji korrik  konsiderohen 

si të vështirë si në vegjetimin e bimësisë drusore e  barishtore si dhe në jetesën e rregullt 

të faunës së egër. Nga studimi i faktorit klimatik e sidomos të elementëve të saj si: 

temperaturës, rrezatimit diellor, diellzimit, reshjeve dhe erërave, rezulton se zhvillimi i 

sektorit bujqësor kërkon një seri masash kundër thatësirës së tepërt dhe lagështisë së 

madhe. Ndërsa vlerat e larta të rrezatimit diellor dhe diellzimit, flasin qartë për kushte 

optimale të zhvillimit të turizmit balnear dhe shfrytëzimit si energji të rinovueshme nga 

banorët kësaj hapësire. Nga kjo analizë arrijmë në përfundimin se klima për këtë hapësirë 

bregdetare është një potencial i madh për një zhvillim të qëndrueshëm duke përbërë 

resurse natyrore të rigjenerueshme mjaft jetike për komunitetin. Këto vlera flasin qartë 

për një territor me të gjitha potencialet e mundshme klimatike të një zhvillimi të 

qëndrueshëm. Gjithashtu këto vlera nuk dëmtojnë shëndetin e njeriut dhe janë të 

përshtatshme për zhvillimin e aktiviteteve të tij.  

Rrisqet: Klima tipike mesdhetare e karakterizuar nga një dimër i lagësht, stimulon 

rrëshqitjet  të cilat aktivizohen në kohën e reshjeve të shumta sidomos në territorin e 

komunës Ishëm veçanarisht në fshatrat Bizë, Draç dhe Lalëz. Ky fenomen mund të 

shkaktojë bllokimin e rrugëve duke penguar qarkullimin e automjeteve të këtyre 

fshatrave. Ndërsa vera tepër e thatë, pengon vegjetacionin e bimësisë dhe stimulon 

erozionin pas fillimit të sezonit të reshjeve.  

 

I.2.4.  Pasuritë ujore 

 

Zona bregdetare Ishëm-Porto Romano është e pasur nga ana hidrografike ku 

territori i saj laget në perëndim nga ujërat e detit Adriatik dhe  pershkohet në Lindje nga 

lumi i Ishmit me degët e tij, në pjesën qëndrore nga Lumi Erzen ( 31 km të gjatësisë së 

tij, i përkasin kësaj hapësire) dhe nga disa përrenj me rëndësi ekonomike si: përroi i 

Shkallës 3.7 km, përroi i Vorbës 5.6 km, përroi i Tarinit 10.3 km, Kanali i Tanës 9.8 km, 

dhe disa përrenj të vegjël e përroskash, i Kuratnit, Toponasë, Shehut,.etj dhe kanalet e 

shumta kulluese dhe ujitëse
57

. Këto prroska nuk kane ujë gjatë gjithë vitit dhe furnizohen 

nga disa burime natyrale me prurje të pakta deri mesatare, por në periudhën e lagësht të 

vitit kanë prurje të konsiderueshme dhe janë mjaft të rrëmbyeshëm. Ndërsa një numër 

burimesh natyrore, ujëmbledhësish të ndërtuar në pjesën kodrinore në rrjedhjen e disa 

përrenjve, përbëjnë një potencial jo të vogël hidrografik për zhvillimin e ekonomisë 

bujqësore, dhe vlera për peizazhin dhe klimën. Deti Adriatik dhe ujërat e brendshme kanë 

qenë burim jetese prej shekujsh  me vlera dhe përdorim të shumëfshtë për popullsinë si 

për lundrim, peshkim, vaditje, ujë i pijshëm për njerëzit dhe bagëtinë, rritjen e peshkut 

dhe të shpendëve ujorë,. etj. Sot veprimtaria e njeriut po ndikon në uljen e vlerave  të 

ujërave të lumenjve dhe atyre detare, duke i ndotur ata me mbetje urbane.  
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 Stacioni metereologjik Durrës 
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Deti Adriatik  lag brigjet e hapësirës në studim prej rreth 47.7 km vijë 

bregdetare
58

, përbën një potencial të madh natyror dhe mundësi zhvillimi të 

qëndrueshëm. Deti Adriatik ka qenë dhe mbetet një burim të ardhurash për banorët e këtij 

rajoni. Me kaltërsinë e tij, ujin e pastër e të kthjellët, bregdetin piktoresk, me plazhe të 

gjera e me rërë të imët, ai ofron një mundësi zhvillimi të qëndrueshëm jo vetëm për 

komunitetin vendas, por për të gjithë hapësirën e zonës metropolitane Tiranë-Durrës. Në 

periudhën komuniste zona është shfrytëzuar shumë pak për qëllime turistike, disa sektorë 

të tij u përdorën si baza ushtarake dhe infrastruktura bregdetare linte shumë për të 

dëshiruar. 

 

Tabela nr.14 - Të dhëna të përgjithshme deti Adriatik (HBIPR) 

Kripësia Temperatura 

mesatare minimale 

(
o
C)

 

Temperatura 

mesatare 

maksimale (
o
C) 

Temperatura 

minimale e 

rregjistruar (
o
C) 

Lloji i 

bregdetit 

 

38-39 % 

 

 

12-14 

 

22-26 

 

9 

 

Ranor 

Burimi: Stacioni i Hidrometeorologjisë Durrës 

 

Ky bregdet deri vonë (para vitit 2000) në mungesë të infrastrukturës, përbënte një 

zonë pothuajse të pashfrytëzuara me plazhe të virgjëra. Dekadën e fundit, shumë shpejt 

ky bregdet, mbas investimeve në infrastrukturën rrugore, investimet në turizëm, po 

shëndërrohet në një destinacion të rëndësishëm turistik. Deti Adriatik që lag brigjet e 

gjeohapësirës në studim,  ka rezerva të mëdha peshku, duke ofruar mundësi të mëdha 

peshkimi. Brigjet pranë Kepit të Rodonit janë të përshtatshëm për ushtrimin e sportit të 

ujit sidomos atë të zhytjes.  

 

Bregdeti i kësaj hapësire dallohet për një dinamikë të lartë, ku çdo ndërhyrje e 

njeriut mund të ketë ndikime mjedisore.  Për një zhvillim të qëndrueshëm kërkohet një 

studim i mirë teknik dhe shkencor i këtij bregdeti,  para se të ushtrohet aktivitetri i njeriut,  

me qëllim që njeriu të jetë në harmoni të vazhdueshme me natyrën. Në të kundërt pasojat 

do të jenë të rënda si në dëmtimin e peisazhit, biodiversitetit, por dhe në ekonomi. Nëse 

nuk do të mendohet për një të ardhme afatgjatë, atëherë pasojat do të jenë si në plazhin e 

Bizës,  pranë grykëderdhjes së lumit Ishëm ku ky sektor detar është kthyer zonë e vdekur 

nga ndotja e shkaktuar nga depozitimet e mbetjeve të ngurta dhe të ujërave të zeza 

urbane,  që shkarkon ky lum. 

 

Lumi Ishëm ka një sipërfaqje të pellgut ujëmbledhës 673 km
2 

dhe gjatësi të shtratit 

79.2 km përshkon pjesën veriore të hapësirës në studim
59

. Ishmi formohet nga bashkimi i 

ujrave të lumit të Tiranës, lumit të Tërkuzës dhe lumit të Zezës. Emrin lumi i Ishmit e 

merr në bashkimin e lumit të Zezës me atë të Gjolës, i cili e ruan deri në derdhjen e tij në 

gjirin e Rodonit. Pas bonifikimit të fushës së Thumanës në lumin Ishëm derdhen dhe 

ujërat e përroit të Drojës me sipërfaqe të pellgut ujëmbledhës 139 km
2
. Prurja mesatare 
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shumëvjeçare e l.Ishëm është 20.9 m
3
/s

60
. Si degë kryesore e Ishmit konsiderohet lumi i 

Tiranës, që përbën edhe degën e tij më të gjatë. Në përgjithësi, të tre degët kryesore që 

formojnë lumin Ishëm, ruajnë karakteristikat e perrënjve malorë me rrjedhje të 

rrëmbyeshme gjatë plotave dhe me kohëardhje të vogël. Ushqimi  kryesor janë reshjet e 

shiut. Në  periudhën  maj-tetor merr  18-20%  të sasisë së përgjithshme të reshjeve 

vjetore
61

, të cilat bien në zonën e pellgut, ndërsa  pjesën tjetër e merr në periudhën 

nëntor-prill. Në Sukth-Vendas rrjedha vjetore është  21.1m
3/

sek, kurse  në  periudhen  e 

thatë  10.0 m
3
sek. Nga  vrojtimet  rezulton  se  muaji  me më  shumë ujë është shkurti me 

15-16% të  rrjedhjes së përgjithshme vjetore, kurse muaji më me  pak ujë është  gushti  

me 1.6-2.7% të  rrjedhjes  së  përditshme  vjetore.
62

 Plotat e Ishmit shfaqen  në  periudhën 

nëntor-mars. Ato formohen gjatë shirave me  rrebesh, sasia e të cilave, lëviz nga 13-224 

mm/24 orë. Moduli i prurjes më të madhe lëviz ndërmjet 4.04-13.25m
3
sek km

2
. 

Koefiçenti i rrjedhjes së plotave është 0.22-0.85. Të paktat janë në korrik-tetor, ku 

furnizimi i lumit me ujë, sigurohet kryesisht nga burimet e Selitës për lumin e Tiranës 

dhe Bovillës për lumin e Tërkuzës. Në këtë periudhë në Sukth-Vendas rrjedha është 5.60 

m
3
sek

63
. Temperaturat mesatare mujore të ujit variojnë midis 7.2

0
C janar-shkurt dhe 

24.9
0
C korrik-gusht

64
. Sipërfaqa e pyllëzuar përfaqëson 31%  të sipërfaqes së 

përgjithshme të pellgut të lumit Ishëm.  

 

Tabela nr. 15 - Tregues të parametrave të lumit Ishëm 

Lumi Gjatësia 

     km 

Pellgu 

   Km
2 

Prurja 

   m/s 

Moduli 

q/s/cm
2
 

Raporti i 

prurjes 

Minerali-

zimi mg/l 

Sasia e 

ngurtë 

Ishmi 74 673 20.9 31.0 5.9 461 2mil/t,vit 

Burimi: Instituti i Hidrometeorologjisë. Tiranë 

 

Gjendja e lumit është shumë e rënduar nga pikëpamja ekologjike pasi në të 

shkarkohen ujërat e zeza të patrajtuara të Tiranës, Kamzës, Fushë-Krujës dhe fshatrave 

përgjatë rrjedhjes së tij. Lumi Ishëm përbën një potencial natyror për këtë hapësirë, nëse 

do të arrihej një rikthim në gjendjen e tij të mëparshme. Vite më parë ujërat e tij janë 

përdorur për vaditje, peshkim dhe ujë për bagëtinë.  

 

Lumi Erzen ka një gjatësi prej 109 km nga të cilat 31 km përshkojnë hapësirën 

bregdetare në studim. Sipërfaqja e pellgut ujëmbledhës është 760 km
2
 dhe ka një prurje 

mesatare 18.1 m
3/

s. Ushqehet nga burime nëntokësor rreth 31% dhe nga ujërat 

sipërfaqësore rreth 69% të rrjedhjes vjetore. Në periudhën e lagët të vitit tetor-maj në 

rrjedhjen e tij kalon 90%  sasisë vjetore të prurjeve
65

. Në pjesën e poshtme ky lum është 

kryesisht fushor, me përjashtim të përroit të Tanës dhe Sgecit, të cilët në rrjedhjen e tyre 

të sipërme janë të relievit kodrinor. Lumi Erzen përshkon toka në përgjithësi të 

kultivuara. Edhe pse veshja bimore mbulon rreth 1/3 e sipërfaqes së pellgut të tij 

ujëmbledhës, ky lum dallohet për shkallë të lartë erozioni duke transportuar për në detin 
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Adriatik një sasi të madhe lënde të ngurtë. Ujërat e këtij lumi përdoren për vaditjen e 

tokave bujqësore. 

 

Basenet ujëmbledhës (rezervuarët artificialë): Në hapësirën bregdetare në studim janë 

ngritur një sërë ujëmbledhësish për rezervimin e ujit për periudhën e thatësirës fenomen 

që zgjat mbi 2-3 muaj në këtë hapësirë, që është një pengesë për zhvillimin e bujqësisë. 

Ujëmbledhësit më të mëdhenj si: i Tarinit, i Topanasë dhe Qerretit, të krijuar rreth viteve 

1967-68 ndodhen në pjesën kodrinorë të hapësirës. Të tre këta rezervuarë janë të pajisur 

me digë, porta të shkarkimit normal dhe të emergjencës. Këta rezervuarë shërbejnë për 

vaditjen e tokave bujqësore dhe peshkim (ku rriten lloje si; ballgjer, omur dhe krap),  

duke përbërë një tjetër potencial natyror që ofron mundësi të një zhvillimi të 

qëndrueshëm në fushën e bujqësisë dhe peshkimit. Ata kanë ndikim në ekonominë, 

biodiversitetin dhe peisazhin e zonës.  

  

Foto nr.4: Rezervuari Tarinit (majtas), Rezurvuari i Qerretit (djathtas) (Sh.Sirika) 2013  

 

 

Rezervuari Tarinit - ujëmbledhës i përroit me të njëjtën emër, ndodhet midis 

fshatrave Kuratën, Gjuricaj dhe Mazhe. Ka një lartësi mbi nivelin e detit rreth 44 m, me 

një sipërfaqe të pellgut ujor rreth 100 ha, thellësi mesatare 7-8 m që ndryshon në varësi të 

reshjeve, me kapacitet ujëmbajtës prej 8 milion e 800 mijë m
3 

me aftësi ujitëse deri në 

500 ha tokë bujqësore
66

. Vadit tokat përreth Shkafanës, Rrotullës, Hamallës dhe Sukthit. 

 

Rezervuari i Topanasë - ndodhet në  një gropë mjaftë të degëzuar në kodrat e 

Rrotullës në një lartësi rreth 42 m mbi nivelin e detit, sipërfaqe të pellgut ujor rreth 12 ha 

dhe thellësi mesatre 7-8 m që ndryshon në varësi të rënies së reshjeve dhe ka një 

kapacitet ujëmbajtës prej 1 milion e 500 mijë m
3 

ujë
67

.    
                    
Rezurvuari i Qerreti (Likmetaj) - ndodhet në fshatin Likmetaj e ka kapacitetin 

ujëmbajtës 700 mijë m
3
.
68

 Ky rezervuar aktualisht nuk përdoret për shkak të 
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mosfunksionim të sistemit vaditës. Toka përreth këtij rezervuari vitet e fundit janë 

kultivuar me ullinj (në sistemin komunist përdoreshin për drithra dhe kulturës së 

lulediellit) si toka të çertifikuara për prodhime bujqësore “BIO”.  

 

Dëmtimi i bimësisë, mungesa e investimeve në sistemin e ujitjes pas viteve 1990 

dhe menaxhimit të tij ka sjell zvogëlimin e sipërfaqjeve të këtyre rezervuarve nga 

mbathja. Aktualisht gjendja e tyre është e mirë, përjashtuar në disa sektorë ku kemi 

mbathje nga dëmtimi i bimësisë në brigjet e tyre dhe si rrjedhojë intensifikim të erozionit. 

Në kohën kur flitet për ngrohje të klimës, rritje të popullatës, investimeve në turizëm, 

rëndësia e rezervuarëve të lartpërmendur do ishte jetike për këtë hapësirë. Menaxhimi i 

mirë i tyre përbën një mundësi më shumë për zhvillimin e bujqësisë, rritjes së peshkut 

(krapikulturës), rritje shpendësh ujorë, rritje të atraksionit turistik për zonën kodrinore 

duke i dhënë pamje piktoreske me peizazhe pyjore. Një investim më i studiuar në të, 

mundëson përdorimin e tyre për ekoturizëm, për shëtitje me varka, të sportit të peshkimit 

dhe turizmit aventurier. 

 

Përrenjtë - gjenden si në relievin kodrinorë dhe atë fushor. Përrenjtë kodrinor, si 

rezultat i karakterit mesdhetar të reshjeve, kanë regjim të çrregullt, në stinën e verës 

pothuajse shterojnë.  Ndërsa në stinën e dimrit kur intensiteti i reshjeve ështe i lartë,  janë 

të rrëmbyeshëm dhe tepër erozivë. Nga përrenjtë më të mëdhenj përmëndim atë të 

Tarinit, Topanasë, Fushës së Shehut, Tonës, Vorbës, Fushë Llorës, Brezit të Bardhë dhe 

Shkallës. Përrenjtë janë faktor kryesor modelues të relievit të kësaj hapësire bregdetare. 

Përbërja litologjike e truallit me shkëmbinj të butë terrigjenë mundëson këta përrenj të 

gërryejnë në thellësi dhe anash shtratin e tyre, duke grumbulluar e transportuar materiale 

të shumta të ngurta (baltë gurë e mbetje bimësish të dëmtuara) dhe duke sjellë dëme të 

mëdha në reliev. Disa nga këto përrenj në rrjedhjen e poshtme, kanë karakter depozitues 

duke mbathur shtratin. Si rrjedhojë kërkohet thellimi i shtratit, në të kundërt shpesh ata 

devijojnë grykëderdhjen duke rrjedhur mbi sipërfaqet e tokave bujqësore duke i dëmtuar 

ato nga prurjet e ngurta sidomos kur ato transportojnë gurë. Shpesh këto përrenj janë 

keqpërdorur nga njeriu duke marrë gurë për ndërtim dhe duke hedhur mbeturina urbane, 

pa menduar për dëmin që shkaktojnë në ndotjen e ujit. Që të parandalohet intensifikimi i 

erozionit nga këta përrenj duhet bërë kujdes të mos dëmtohet bimësia përgjatë tyre dhe të 

ndërtohen prita malore prej guri ose betoni. Këta përrenj kanë vlera ekologjike, 

mjedisore, për ujitjen e kulturave bujqësore dhe disa prej tyre, shërbejnë si furnizues të 

rezervuarëve të ngritur për vaditje. 

 

Burimet nëntokësore - janë të paktë për zonën, por dallohen për ujin e ftohtë  dhe 

janë shfrytëzuar për ujë të pijshëm dhe nevojat jetësore të banorëve që në koh të hershme. 

Dekadat e fundit vihet re një pakësim i këtyre burimeve. Ndër to vlen të përmendim 

burime të tilla, si: Kroi i Madh, Kroi Gjinplakëve, i Kalasë së Ishmit me prurje 150 l/orë, 

i Kuratnit me prurje 500 l/orë dhe Kroi Ergj.  

 

Ujërat nëntokësore - në këtë hapësirë i gjejmë në depozitime detare kënetore, 

depozitime aluviale dhe depozitime të neogjenit. Nga depozitimet kënetore detare të 

përbëra nga shtresa rëre dhe zhavorre si dhe nga shtresa të papërshkueshme nga uji siç 

janë argjila dhe subargjila nuk mund të përftohet ujë për shfrytëzim teknologjik. Në 
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shtresat e rërave dhe të zhavoreve ka prani të ujit nëntokësor por në këto shtresa uji i 

ëmbël është i përzier me ujin e detit kështu që praktikisht është i papërdorshëm. 

Rekomandohen të gjithë investitorët të bëjnë analiza për ujin nëntokësor për të gjitha 

ndërtimet që bëhen pranë bregut të detit si parakusht për mbrojtjen e objekteve nga 

korodimi.  Në depozitimet aluvionale pranë lumit Ishëm dhe Erzen me shtresa rëre dhe 

subrëra përfitohet ujë nëntokësor që mund të shfrytëzohet për përdorim teknologjik por jo 

si ujë i pijshëm,  pasi rrezikohen nga depërtimi ujërave të ndotura të lumenjve. Në të 

kundërt uji i marrë nga këto puse duhet të ketë monitorim të përhershëm për cilësinë e 

ujit. Depozitimet e Neogjenit që përbëhen nga shtresa të argjiliteve, ranorëve dhe rrallë 

konglomerate dhe gëlqeror kanë sasi të vogël të ujit nëntokësor por në rastet kur ka 

shtresa të ranoreve dhe konglemerateve sasia e ujit është e kënaqshme. Uji që mund të 

përftohet nga këto shtresa është i pastër dhe mund të përdoret si ujë teknologjik por duke 

u kontrolluar ai mund të përdoret dhe si ujë i pijshëm
69

. Shfrytëzohen duke hapur puse 

me shpime, si ujë teknologjik dhe për vaditje nga banorët e zonës. Përdorimi i tyre duhet 

të jetë racional pasi çon në uljen e nivelit të këtyre ujërave dhe për zonën pranë plazhit të 

uljes së territorit. Këto basene ujëmbajtëse janë të rrezikuara përsa e përket pastërtisë së 

ujërave të tyre duke patur parasysh mungesën e kanalizimeve dhe se gjendja e gropave 

septike është larg standardeve. Gjithashtu një rrezik i mundshëm për ndotjen e këtyre 

ujërave nëntokësore vjen edhe nga përdorimi i pesticideve në bujqësi70. 
Menaxhimi i ujërave dhe përdorimi racional i tyre, mbrojtja nga ndotja, ka rëndësi 

jetike. Si rezultat i ngrohjes globale dhe rritjes së popullsisë në hapësirat bregdetare, 

nevoja për ujë sa vjen e shtohet, ndërkohë që burimet natyrore ujore po shterohen. Një 

sfidë kryesore e vendeve në zhvillim e sipër (shembull rasti në studim),është përparësia 

që i jepet furnizimit me ujë dhe kanalizimeve. Këto përparësi janë thelbësore për 

shëndetin e mirë, mund të sjellin përfitime ekonomike dhe janë thelbësore për 

respektimin e vlerave njerëzore bazë.  

 

 

I.2.5. Veçoritë e tokave 

 

Në hapësirën bregdetare Ishëm - Porto Romano llojet e tokave janë përcaktuar për 

vetë pozicionin gjeografik që ka dhe nga formacionet gjeologjike që e ndërtojnë. Kushtet 

natyrore për proceset e tokëformimit në këtë hapësirë janë shumë të volitshme 

(formacione terrigjene e depozitime kuaternare, klimë mesdhetare, reliev fushor dhe 

kodrinor etj). Por krahas tyre edhe veprimtaria e njeriut ka qenë faktor me rëndësi në 

proceset tokëformuese të kësaj hapësire.  Theksojmë këtu punimin intensiv, plehërimin, 

ujitjen, mbjelljen me kultura, qarkullimin bujqësor etj. Këto procese jo vetëm kanë 

mënjanuar shkatërrimin e degradimin e tyre por kanë ndikuar edhe në përmirësimin e 

strukturës dhe cilësisë fiziko-kimike e agrobiologjike të tyre
71

. Ndër investimet më të 

rëndësishme për përmirësimin e tokave në këtë hapësirë përmendim bonifikimn e 

kënetave të Jubës dhe të Durrësit gjatë periudhës komuniste.  

 

                                                 
69

 Raport mbi kushtet gjeologjike - inxhenerike të zonës bregdetare, Durrës, A.L.T.A &Geostudio 2000 

shpk 
70

 Vlerësim Strategjik i Planit të Përgjithshëm Vendor të komunës Ishëm 
71

 Gjeografi Fizike e Shqipërisë, Vëllimi i Dytë, Tiranë 1991 fq, 445 



Alternativat e zhvillimit të qëndrueshëm të hapësirës bregdetare Ishëm-Porto Romano 

 

Sh.Sirika 54 
 

Hapësira bregetare në studim mbulohet nga toka të hirta kafe, kafe dhe toka 

jozonale si; aluvionale, moçalike dhe të kripura. Më të përhapura janë tokat e hirta kafe, 

të cilat mbulojnë të gjithë territorin kodrinor. Këto toka janë formuar mbi shkëmbinj 

argjilorë, shtufe ranorë e konglomeratë. Ato kanë përbërje mekanike subargjilore të  

mesme dhe subargjilore të  lehtë, janë pothuajse të shpëlara. Këto toka, në përgjithësi, 

janë të pasura në azot dhe të varfëra në fosfor,  kanë profil të diferencuar, trashësia e  

humusit arrin  nga 10 cm deri në 50 cm, të pasura në masën 15-18% me karbonat 

kalciumi
72

. Tokat kanë cilësi të mirë fizike dhe strukturë të mirë, kapacitet ujëmbajtës 

deri në 27%. Në kodrat e larta takohen dhe tokat e kafejta, ku në mungesë të bimësisë 

shpesh janë të degraduara nga erozioni. Në breg të detit, përgjatë rrjedhjes së lumenjve 

dhe të përrenjve fushorë, takohen toka ranore ( aluvionale dhe të kripura).  

Tokat aluvionale mbulojnë territoret fushore, janë më të përhapura përreth 

rrjedhjeve të poshtme të lumenjve Ishëm, Erzen dhe rrjedhjeve të tjera ujore si dhe në 

bregdet. Pranë shtretërve të lumenjëve, tokat aluvionale janë të lehta e të imëta (rëra, 

surargjila), ndërsa larg tyre ato bëhen më të trasha e më të rënda (argjila etj). Pranë bregut 

të detit tokat aluvionale zëvendësohen nga ranishtet, ku proceset pedogjenike janë shumë 

të dobëta
73

. Këto toka janë shumë të varfra dhe përdoren kryesisht për mbjelljen e 

drurëve pyjorë (pisha, plepi i bardhë). Në përgjithësi tokat aluvionale në këtë hapësirë 

janë mesatarisht të thella dhe shumë pak të cekëta dhe të thella, me ndërtim shtresor. 

Karakterizohen si toka të thata dhe pjesërisht të freskëta në  periudhën e ngrohtë të vitit, 

ndërsa gjatë stinës së dimrit mbajnë shumë lagështirë, kanë pH neutral me variacione 

acide dhe bazike të pakta. Përmbajtja me azot është e mesme në 60-70% të tyre dhe e 

varfër në 30-40 % , po në të njëjtën përqindje është dhe përmbajtja e fosforit. Tokat 

aluvionale kanë pak lëndë organike dhe humus (deri në 2 %)
74

. Pas trajtimit agroteknik e 

agrobiologjik, si bonifikimi, kullimi, plehërimi, ujitja etj këto toka janë vënë nën kulturë. 

Shfrytëzohen për kultivimin e drithërave të bukës, perimeve,  bostaneve, patates dhe 

bimëve foragjere. Tokat e kripura, përhapjen më të madhe e kanë në zonën e Porto 

Romanos (ish këneta e Durrësit) dhe për shkak të përmbajtjes së kripës, nuk janë vënë 

plotësisht në shfrytëzim buqjësor. 

 

Në përgjithësi tokat në hapësirën në studim janë transformuar dhe kanë formuar 

cilësi të reja. Si rezultat i proceve pedogjenike por dhe të bashkëveprimit të faktorit njeri 

këto ndryshime janë rrjedhojë e ndërhyrjes në zonën kodrinore për sigurimin e 

sipërfaqeve të tokës bujqësore, shpyllëzimeve dhe varfërimin e tyre me humus nga 

shpëlarja si  rezultat i  rritjes  së erozionit. Për zhvillimin e një bujqësie të qëndrueshme, 

marrjen e rendimenteve të larta, kërkohet që këto toka të mbahen në stabilizim, pasurim 

me humus dhe elementë përbërës. Marrja e këtyre masave i kategorizon këto toka me 

bonitet të mesëm e të mirë për zhvillimin e bimësisë së kultivuar e asaj pyjore dhe 

barishtore. Probleme të një zhvillimi të qëndrueshëm paraqet keqpërdorimi i këtyre 

tokave pas vitit 1990. Aktualisht një sipërfaqe e konsiderueshme e tokave bujqësore po 

lihen djerr, shpyllëzimet dhe dëmtimi i bimësisë nga ana tjetër, ka nxitur erozionin duke i 

dëmtuar deri në degradim këto toka. Dëmtimi më i madh po i bëhet sipërfaqeve të tokave 
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bujqësore në zonën fushore nga ndërtimet e reja. Dikur këto toka mbroheshin me 

fanatizëm për përdorim bujqësor dhe për ndërtime shfrytëzohej pjesa kodrinore ose toka 

përreth qendrave të banuara. Por dekadën e fundit vihet re përdorimi i tyre për ndërtime, 

duke zvogëluar fondin e tokave bujqësore, në prishjen e qëndrueshmërisë fizike të tokave 

me anë të gërryerjes së masave të mëdha të dheut për ndërtime dhe veprimtari të tjera 

ekonomike. Çdo ndërhyrje duhet të jetë në ekulibër me natyrën. Prishja e këtij ekulibri 

rrjedhimisht sjell pasoja negative për njeriun dhe mjedisin natyror. Mbrojtja e tokave nga 

degradimi e shterpëzimi është baza themelore e mbrotjes së pasurisë natyrore dhe detyrë 

e shoqërisë njerëzore. Mbrojtja e tokave në këtë hapësirë arrihet duke i ujitur, plehërim 

organik dhe kimik i tyre, përdorimi me kriter i kimikateve, mbrojtja nga erozioni dhe 

ndotja.  

 

I.2.6.  Biodiversiteti 

 

Biodiversiteti përbën një komponent shumë të rëndësishëm të pasurive natyrore të 

një vendi, hapësirë apo rajoni. Me biodiversitet nënkuptohet shumëllojshmëria e 

organizmave të gjalla në të gjitha nivelet, duke përfshirë ato tokësore, detare, ujërave të 

ëmbla, si dhe komplekse ekologjike, pjesë e të cilëve janë
75

. Hapësira bregdetare Ishëm-

Porto Romano shquhet për një diversitet biologjik e peisazhor të pasur. Në origjinë të 

këtij diversiteti qëndrojnë pozicioni gjeografik, faktorë gjeologjikë, pedologjikë, 

hidrologjikë, relievi dhe klima. Biodiversiteti në këtë hapësirë shfaqet në nivele të 

ndryshme të organizimit biologjik. Ai shfaqet në nivel individi, popullimesh, si dhe 

shoqërimesh bimore e shtazore. Territori i marrë në studim është një rrugë e rëndësishme 

e migracionit floristik dhe faunistik. Nga habitatet kryesore përmendim ato të sistemit 

kodrinor buzë detit dhe në thellësi të tokës, detit Adriatik, rezervuarëve, lumenjve, 

përenjve, tokave moçalishte dhe brezit ranor. Biodiversitet më të pasur kanë ekosistemet 

pyjore të Rodonit, Rrushkullit dhe ekosistemi detar i Adriatikut.  

 

Zhvillimi ekonomik i hapësirës bregdetare Ishëm-Porto Romano, i bazuar në 

vazhdimësi në sektorë të tillë si: bujqësia, pylltaria, peshkimi dhe vitet e fundit turizmi, 

ka patur efekte të forta në diversitetin biologjik e peisazhor. Bujqësia dhe blegtoria 

tradicionale e zhvilluar në këtë hapësirë, në  përshtatje me kushtet natyrore, të zonës, 

kanë qenë faktori kryesor ndikues. Pasojat dhe dëmet nga aktiviteti ekonomik vihen re 

në: copëzim të habitateve, dëmtim, varfërim dhe degradim të ekosistemeve (rasti i 

ekosistemit lumor në grykëderdhjen e lumit Ishëm), shqetësim, zhdukje llojesh apo 

kërcënim për zhdukje të kafshëve të egra në natyrë. 

 

I.2.6.1. Mbulesa bimore     
 

Mbulesa bimore e hapësirës bregdetare Ishëm-Porto Romano është relativisht e 

varfër në territoret fushore dhe e pasur në ato kodrinore. Mungesa e bimësisë në zonat 

fushore, shpjegohet me zhdukjen e bimësisë higrofite nga veprimtaria ekonomike për 

sigurimin e tokave bujqësore. Por krahas shyllëzimeve, gjatë periudhës komuniste janë 

bërë pyllëzime duke krijuar blloqe dhe masive pyjore, siç janë brezi i pishave të buta 

përgjatë bregdetit të gjirit të Lalëzit dhe sipërfaqet e pyllëzuara me pisha mesdhetare në 
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kodrat e fshatrave Likmetaj, Kërtushaj, Gjuricaj, Kapidanaj. Pas vitit 1990 kemi dëmtim 

deri në prerje të plotë të pyjeve me pisha në Rrushkull, dhe të dushkajës së Rodonit. 

Nga pikpamja floristike kjo hapësirë bregdetare bën pjesë në zonën e shkurreve 

dhe dushqeve mesdhetare e cila shtrihet nga niveli i detit dhe deri në lartësinë më të 

madhe të saj. Këtu vegjetojnë shumë lloje të vendit tonë që përveç vlerave prodhuese 

kanë dhe vlera mbrojtëse, rekreative e turistike. Hapësira ka florë me një gamë të gjerë 

llojesh, madje shumë lloje kanë edhe vlera të rëndësishme mjekësore, industriale, 

ushqimore dhe dekorative, duke mbartur kështu edhe vlera ekonomike. Bimësia natyrore, 

arealet më të përhapura siç e theksuam më sipër i ka në territoret kodrinore dhe në brigjet 

e lumenjve. Mbulesa bimore përbëhet nga shkurre mesdhetare të përfaqësuar nga makja 

dhe shibljaku, pyjet e dushkut dhe pyjet e pishave të futura artificialisht.  

Shkurret mesdhetare – areali me makje shtrihet në formën e një brezi të plotë në 

të gjithë anën  perëndimore e jugore të kepit  të Rodonit, si  dhe  ndërmjet  fshatrave Draç 

e  Bizë. Në  juglindje ato vazhdojnë në formën e një rripi bregdetar përgjatë gjirit  të  

Lalëzit, duke  mbërritur  deri në Erzen. Lloje të makjes përmendim xina, marja, mërsina, 

ilqja, shqopa etj. Mareja (Arbutus unedo) është shoqëruar dhe me bimësi tjetër dhe 

përhapjen më të madhe e ka në fshatrat Bizë, Draç. Shqopa (Erica arborea) gjendet 

sidomos në fshatrat Draç, Shetaj, Likmetaj, Bizë dhe Bisht Pallë. Siç do trajtojmë më 

poshtë rrënjët e kësaj bime janë shumë të kërkuar në tregun vendas dhe të huaj. 

Gjëneshtra (Spartium junceum) gjendet kudo në territoret kodrinore,  përdorej nga 

banorët vendas për punimin e shportave dhe koshave për nevojat e tyre në bujqësi. Këto 

punime artizanale me gjëneshtra vitet e fundit po kërkohen nga të huajt që vlerësojnë 

punën e dorës. Dëllinja ( Juniperus oxycedrus) me përhapje të zakonshme, frutat e saj 

jamë me vlera ekonomike pasi kanë efekte shëruese për sëmundje të ndryshme dhe mund 

të përdoren dhe për prodhimin e rakisë. Dafina e egër (Laurus nobilis) gjendet në kodrat 

më të larta të fshatrave Bizë, Likmetaj, ka vlera mjekësore. Shkurret gjetherënëse 

përfaqësohen nga bungbuta në trajtë shkurreje, shkoza e zëzë të shoqëruara nga frashëri i 

bardhë, në disa areale gjendet dhe shega e egër që gjenden në fshatrat Kuratën, Kërtushaj 

dhe Gjuricaj.  

Foto nr.5: Pyll me pisha,Likmetaj (majtas), shkurre mesdhetare,Bizë(djathtas) (Sh.Sirika) 

 

Arealet me pyje dushku - gjenden pothuaj të pandërprera,  në shpatet perëndimore 

të kodrave të Rodonit, në afërsi të fshatrave Shetaj, Drraç, Bizë, Lalëz, Kuratën e deri në 
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jug në afërsi të Tarinit. Bimësia e pyjeve të dushkut në këtë hapësirë përbëhet nga  lloje 

drurësh dhe shkurresh të përziera si: dushqet (Quercus spp.), panjat (Acer spp.), frashëri ( 

Fraxinus spp.), mëllëza (Ostrya  carpinifolia ), shkoza (Carpinus spp.), mareja ( Arbutus 

uneda ), shqopa ( Erica arborea), mersina (Myrtus communis), lajthia (Corulys spp.),  

 

 
Burimi: Drejtoria e Shërbimit Pyjor Durrës 

Punoi: Sh. Sirika 
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dëllinjat (Juniperus spp.), murrizat (Crataegus spp.), bliri ( Tilia spp.), cermedelli ( 

cotinus coçygria sp.), lajfata (Cercis silicuetrum), gjëneshtra( spartum junceum ), krifshat 

( Phillorea spp.), dhe llojet e rralla si ahu , krekëza, verrini, vidhi, trëndafili i egër, 

kulumbria, shelgjet, plepat, thana, gorricat, dardha e egër, molla e egër, vadhja e egër, 

driza, fermana, rrushkulli etj. Në menyrë artificiale  nën këtë pyll janë kultivuar dhe 

pishat bregdetare, pisha e egër  dhe e butë.  

Pyjet e pishave - përfaqësohen kryesisht nga blloqe të mbjella në fshatrat 

Kërtushaj, Likmetaj, Kapidanaj, Gjuricaj dhe përgjatë bregdetit të gjirit të Lalëzit. Pas 

dëmtimit në vitet e para të tranzicionit ky pyll sot ruhet në gjendje të mirë si një pasuri e 

çmuar për banorët e zonës.  Për t‟u përmendur në bimësinë drusore është dhe prania e 

biotopeve të mirëfillta si shelgjishtet, vërrinjtë, plepat, dhe vidhat buzë lumenjve (Erzen 

dhe Ishëm), përrenjve, kanaleve vaditëse, burimeve e rezervuareve të ujit, bregut të detit.  

 Mbulesa bimore dhe në veçanti grumbujt pyjor përbëjnë një potencial natyror të 

rëndësishëm për një zhvillim të qëndrueshëm të hapësirës bregdetare në studim. Para 

viteve ‟90-të në këtë territor shtrihej dushkaja më e madhe e vendit tonë, pyll i cili  ishte 

nën administrimin e shtetit dhe shfrytëzohej për dru zjarri ku ishin të punësuar një pjesë e 

banorëve të këtij komuniteti. Me kolektivizimin e vendit sidomos mbas vitit 1967 pylli i 

dushkut u dëmtua rëndë për lëndë ndërtimi e dru zjarri për nevojat e fshatarëve dhe të 

kooperativës. Pas vitit ‟90-të, ndryshimi i sistemit çoi në privatizimin e disa sektorëve të 

kësaj dushkaje ndërsa pjesa tjetër mbeti pronë shtetërore dhe komunale. Si pjesa 

komunale ashtu dhe ajo shtetërore u shfrytëzuan pa kriter për dru zjarri dhe shitje. Sot 

vetëm një pjesë e këtij areali ka mbetur e pa prekur, e cila ka kaluar në pronësi komunale. 

Vitet e fundit pylli po rigjenerohet duke dhënë premisat e një zhvillimi të qëndrueshëm të 

ekonomisë pyjore dhe një mbështetje për turizmin e zonës (ky pyll mund të afrojë 

turizëm të gjelbër, turizëm aventurier, turizëm për piknik, turizëm për gjueti etj).  

Aktualisht grumbujt pyjor të kësaj hapësire janë të moshës së re ( mbi 85% të 

sipërfaqes). Cungishtet shtrihen në klasën e dytë dhe disa grumbuj të vegjël janë dhe të 

klasës së tretë, shkurret janë të moshës 15 – 25 vjeçare, trungishtet janë në klasën e parë 

dhe të dytë  të moshës. Në përgjithësi këta grumbuj pyjor kanë një prodhimtari mesatare 

në të mirë,  me një rritje të shpejtë ku trungishtet shkojnë me një lartësi 6-20 metra
76

. Në 

përgjithësi kanë origjinë llastore si dushqet, shkoza, frashëri, lajthia dhe rrallë vihen re 

me origjinë farore, kryesisht pisha mesdhetare e cila është futur me pyllëzime artificial. 

Përsa i përket natyralitetit të gjithë grumbujt janë gjysëmnatyrorë, sepse ndërhyrja e 

faktorit njeri në këto grumbuj ka qenë e theksuar, shpesh herë mbi kapacitetet aktuale 

duke ndikuar edhe nga mbikullotja pa kriter e bagëtive (sidomos e dhive) deri në vitet 90-

të.  

Tabela nr.16 - Përbërja e fondit pyjor  

Lloji Sip/ha Vëllimi/m
3 

% me sip 

Pyje gjithsej 4972 ha 127153 m
3
 100 

Trungishte 691.6 ha 38820 m
3
 14.1 

Cungishte+trungishte 167.6 ha 13046 m
3
 3.3 

Cungishte 2300.9 ha 58656 m
3
 46.1 

Shkurre 1811.9 ha 16631 m
3
 36.5 

Burimi: Drejtoria e Shërbimit Pyjor Durrës 
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Bimësia në zonat e mbrojtura: Mjaft me rëndësi për një zhvillim të qëndrueshëm 

paraqet bimësia e rezervatit të Rrushkullit: Në këtë rezervat mund të gjenden disa tipe 

habitatesh: duna ranore, vegjetacione kripëduruese, fusha të përmbytura dhe pyje pishe, 

dhe ligatina/moçalishte. Dallohen dy lloje kryesore vegjetacioni dunash: (i) shoqërime 

bimore dominuar nga brokera bregdetare, në formën e vendeve të izoluara, 4-5 m larg 

njëri-tjetrit, më pranë vijës bregdetare; (ii) shoqërime bimore dominuar nga Elimi i 

mbushur, në dunat e mirëzhvilluara. Habitati më i rëndësishëm në aspektin e 

biodiversitetit me rreth 12.86 km
2
, shtrihet midis deltës së Erzenit dhe përroit të Tarinit, 

në një gjatësi prej 10 km. Përgjithësisht është e mbuluar nga një vegjetacion hidrofilik, që 

paraqitet në formën e dy specieve të monocenosis, duke mbuluar në total një zonë prej 

rreth 300 ha. Monocenoza më e përhapur është kallamishtja, e cila formon shtretër të 

gjerë. Njihen rreth 330 specie bimore nga të cilat rreth 15 janë specie të rralla ose të 

kërcënuara dhe gjenden kryesisht në duna.
77

 Nga llojet të rralla dhe të rrezikuara 

përmendim bimë të tilla si: rrënja, frashëri i lartë, dëllinja e kuqe, pllatka trethimthëse, 

zambaku i detit, ilqe, fieri i krojeve, bliqni dhe shelgu trithekësh. Vegjetacioni 

kripëdurues gjendet kryesisht në bregun e majtë të grykëderdhjes së lumit Erzen, ku dhe 

dheu është vazhdimisht i përmbytur nga ujërat detare. Në pjesën e mbetur të pyllit fushor 

të përmbytur, gjejmë drurë shumë të rralla si verri i zi, frashri gjethëngushtë, plepi i 

bardhë, vidhi i vogël dhe rrënja. Në breg të lumit Erzen gjendet shelgu i kuq dhe shelgu  i 

bardhë. Ndërmjet dunave dhe pyllit fushor të përmbytur, janë mbjellë pyje pishash 

(kryesisht pishë e egër dhe pishë e butë). Ky formacion nuk është shumë i dendur dhe 

mjaft i ri. Gjate viteve 90-të, pjesa thelbësore e këtij pylli është prerë në menyrë të 

jashtëligjshme, kryesisht nga popullsia e ardhur. 

 

Bimësia barishtore – përfaqësohet me lloje të familjeve Graminaceea, 

Leguminacea si dhe ato mjekësore. Në tokat e kripura dhe moçalore përhapje kanë 

formacionet e bashkëshoqërime të tipit mezofil dhe kserofil që formojnë sipërfaqet e 

kullotave dimërore mjaft me rëndësi për kullotjen e  bagëtive të imta. Këto formacione 

kanë ardhur vazhdimisht duke u zvogëluar si rezultat i kultivimit të këtyre tokave me 

kultura bujqësore. Gjithashtu gjenden dhe egjra shumëvjeçare, grami, barimëza e bardhë, 

trëndafili zvarritës, tërfili nëntokësor etj.  Në ligatinat/kanalet kullues, për shkak të tokave 

të kripura dhe ranore, vegjetacioni thuajse mungon fare dhe e vetmja bimësi që gjendet 

përbëhet nga barëra halofilike.  Në zonat ranore të bregdetit përmendim bimësinë e 

dunave si psh. Amophila arenaria, Stachys maritima, etj këto lloje janë të rrezikuara 

përshkak të erozionit detar. 

 

Bimësia detare: Flora detare përbëhet kryesisht nga algat, që janë bimë pa lule. 

Bimët me lule përfaqësohen nga një numër i vogel llojesh. Në bregdetin tonë posidonia 

oceanica
 
është specie endemike e mesdheut

78
 ashtu si dhe pyjet në mjedisin tokësor 

livadhet me posidonia janë stadi i njëpasnjëshmërive të zhvillimit të popullimeve dhe 

prania e tyre është një faktor i pazëvendësueshëm për ekulibrin ekologjik të fundit 

bregdetar. 
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Në sajë të aftësive për të prodhuar mesatarisht 14 litra oksigjen në ditë për çdo 

metër katror, livadhet posidonia mund të quhen me plot gojën ”mushkëritë e këtij 

bregdeti”. Gjithashtu livadhet posidonia janë vend strehimi, ushqimi dhe riprodhimi për 

një numër të madh organizmash detare (peshq, krustace dhe cefalopodë). Dikur gjethet e 

nxjerra në breg përdoreshin për ambalazhimin e qelqurinave, dhe si mjete termoizoluese 

në ndërtim. Në zonën nga Kepi i Rodonit deri në Durrës janë konstatuar livadhe të 

vazhdueshme me posidonia (mbulesa mbi 50% te sipërfaqes së fundit). Ato fillojnë afër 

bregut nga 3-4 metra thellësi, vazhdojnë deri 15 metra me ndërprerje nga gropa me rërë 

ose shkëmbinj
79

. Në zonën e Rodonit kufiri poshtë është konstatuar në rreth 20 metra 

thellësi. Gjendja e tyre konsiderohet normale nga dendësia, prodhimtaria e gjetheve dhe 

nga shpejtësia e rritjes së rizomës
80

. Livadhet me Posidonia oceanica përfaqësojnë 

komunitetin më të rëndësishëm, gjenden mbi ”matte”, por takohen dhe në fundin ranor 

dhe shkëmbore. I gjithë fundi është i mbuluar nga sedimente, të cilat janë dhe pezull, për 

pasojë tejdukshmëria e ujit të detit është mesatare. Në aspektin ekologjik këto sedimente 

(depozitime) përbëjnë bazën për një rrjet trofik të veçantë, që karakterizohet nga prania e 

shumë krustaceve izopode. Kur këto depozitime janë të përfaqësuar qartë, përbëjnë një 

mbrojtje natyrore shumë efektive për brigjet nga erozioni. Në këtë aspekt livadhet me 

Posidonia përbëjnë një brez mbrojtës për ruajtjen e brigjeve nga veprimi eroziv i 

dallgëve, ulin deri në 30% forcën e valëve detare
81

. Livadhet me Posidonia oceanica, janë 

të rrezikuara si pasojë e ndotjes në zona të ndryshme të bregut dhe sidomos pranë 

hidrovorit të Porto Romanos, në grykëderdhjet e përrenjve dhe lumenjve Ishëm dhe 

Erzen. 

 

Bimët medicinale - Hapësira bregdetare në studim është mjaft e pasur me bimësi 

medicinale dhe eterovajore, ku vlen të përmendim bimë të tilla si: balsam, boçka, dafina, 

dëllinja e kuqe, gjethedelli, hithra, lulëkuqja, manaferra, mëllaga, sherbela, tatulla. Në 

vazhdimësi nga banorët vendas  këto bimë janë grumbulluar dhe tregtuar, për të 

përmirësuar sado pak të ardhurat e tyre financiare dhe  përdorim për kurimin e disa 

sëmundjeve. Në këtë hapësirë gjenden dhe një sërë bimësh regjëse apo ngjyrosëse me 

rëndësi ekonomike. Të një rëndësie të veçantë janë bimët mjaltëse, ku në këtë territor 

gjenden mbi 20 lloje të tilla. 

 

Duke bërë një përmbledhje,  theksojmë se bimësisa natyrore, përbën jo vetëm një 

nga elementet më të rëndësishëm të mjedisit natyror, që luan rol përcaktues në vendosjen 

dhe ruajtjen e ekulibrit natyror, por është një pasuri e madhe për veprimtarinë ekonomike 

të njeriut (në aktivitetin human, rekreacion, çlodhje, argëtim e përfitim ekonomik). 

Bimësia ka rol ekulibrues në ekosistemin natyror, ruan lagështirën e tokës dhe e mbron 

nga agjentët, favorizon zhvillimin e gjuetisë, duke përbërë rol të rëndësishëm për 

zhvilimin e qëndrueshëm (ekologjik-social-ekonomik) të një territori.  
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Në vazhdimësi mbulesa bimore është dëmtuar nga mbishfrytëzimi i saj, tej 

aftësive ripërtëritëse dhe shpyllëzimet. Shpyllëzime janë bërë nga prerjet pa kriter dhe 

ilegale, për hapje tokë bujqësore, mbjellje pemë frutore, taracime etj. Në periudhën e 

tranzicionit rreth viteve 1994-1998,  sasi të konsiderueshme druri  janë prerë në mënyrë 

ilegale duke zhdukur një nga dushkajet më të mëdha të vendit. Dëmtimi i mbulesës 

bimore ka ardhur dhe nga mbikullotja. Aktivitete të tilla të paligjshme kanë shkaktuar dhe 

vazhdojnë të shkaktojne dëme serioze ekonomike dhe mjedisore. Dëmtime të mbulesës 

bimore ka pasur dhe nga zjarret të cilat mund të shkaktohen nga pakujdesia apo me 

vetdije të banorëve të zonës. Kështu zjarri që ra në verë të vitit 2005 dëmtoi 20 ha me 

pisha të futura artificialisht në kurorën e gjelbër të Ishmit. Ulja e sipërfaqes në pyje të 

lartë dhe zvogëlimi i biomasës ka patur ndikimin e vet në biodiversitetin e hapësirës. Në 

terma ekonomike, impakti i prerjeve të paligjshme ka çuar në humbjen direkte të të 

ardhurave për komunitetin dhe shtetin dhe indirekt humbje në llojet e diversitetit.  

 

Vitet e fundit po vërehet se pyjet dhe kullotat komunale janë një rikthim në 

traditën më të mirë të trajtimit të tyre. Aktualisht bimësia e shkurreve dhe barishtore është 

jashtë interesit të ekonomisë së tregut duke ngjall shpresë për rigjallërimin e saj. Në 

përmbushje të strategjisë për një zhvillim të qëndrueshëm janë në administrim dhe 

përdorim të banorëve të hapësirës rreth 2400 ha pyje dhe 228 ha kullota, që po 

rigjenerohen nën kujdesin e komunitetit. Ky proces ka për qëllim ruajtjen dhe trajtimin 

më të mirë të këtij fondi, plotësimin e kërkesave të komunitetit lokal për lëndë druri dhe 

shërbime të tjera nga pyjet. Një sipërfaqe prej 3000 ha pyje dhe 34.2 ha kullota 

përfshihen në fondin pyjor shtetëror me funksion mbrojtës, pjesa tjetër i mbetet detyrë 

komunitetin ta mirëmbajë e menaxhojë. Ndryshimi i koncepteve dhe praktikave në 

menaxhimin e pyjeve e kullotave, si dhe përfshirja e komunitetit, pushtetit lokal dhe 

aktorëve të tjerë në këtë proces duhet të synojnë në uljen e sasisë së prerjeve në pyje dhe 

mbajtjen nën kontroll të tyre, si dhe uljen e numrit të bagëtisë së imët në nivelin e 

kapacitetit mbajtës të pyjeve dhe kullotave të zonës. Një masë tjetër për shtimin e fondit 

pyjor është siguria, intensifikimi i pyllëzimeve, dhe sidomos kujdesi për rritjen e fidaneve 

të rinj, pasi një pjesë e tyre në kushtet klimatike të hapësirës, thahen para se të 

rrënjëzohen e të zhvillohen në periudhën e thatë të vitit. Shtimi i fondit pyjor, rehabilitimi 

i ngastrave pyjore të degraduara siguron jo vetëm një qëndrueshmëri pyjore por mbron 

tokën nga erozioni sipërfaqësor. Për mbrojtjen e sipërfaqeve me bimësi të dëmtuar po 

punohet për pyllëzimin e tyre kështu psh, në ish ngastrat me rozmarinë (Lalëz)  në vitin 

2009 janë mbjellë 4 ha me pisha. Pyllëzimi i vendeve të zhveshura,  mbjellja e drurëve 

dhe shkurreve pranë ndërtesave rritin atraktivitetin e mjedisit. Rëndësi paraqet dhe 

mbjellja e drurëve pranë kullotave dhe vendeve të hapura. Një grup drurësh i mbjellë në 

formën e një korije të vogël, apo një rrjesht me drurë mund të shërbejë si strehë për 

blegtorinë gjatë periudhës së verës dhe të sigurojë mbrojtje gjatë motit të keq, kështu 

krijohet një mjedis jetëdhënës. 

 

Si përfundim themi që mbulesa bimore përbën një pasuri natyrore të rëndësishme 

që duhet menaxhuar me kujdes në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm të hapësirës që 

kemi në studim për të rritur zhvillimin ekonomiko-shoqëror të popullsisë së zonës, e cila 

në dy dekadat e fundit është rritur në mënyrë të dukshme si rezultat i migrimit masiv të 

banorëve nga zonat malore të brendëshme. Në se do të ketë një vlerësim shumëfunksional 
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të burimeve pyjore dhe kullotave, ku do të veçonim pyjet si burim energjie, si burim i 

prodhimeve parësore e biomasës, si burim i diversitetit biologjik dhe i pasurimit të ajrit 

me oksigjen, atëhere mund të flasim për një zhvillim të qëndrueshëm ekologjik. Ka disa 

arsye që na bëjnë të vetëdijshëm për nevojat e ruajtjes dhe menaxhimit të burimeve 

pyjore. Ne jetojmë duke përdorur bimët dhe kafshët e mjedist që na rrethon dhe kemi për 

detyrë që t‟iu lëmë brezave të ardhshëm një mjedis po aq të pasur sa kemi trashëguar për 

vete. Kështu brezit të ri që jeton në këtë hapësirë sot i mungon pylli i lartë i dushkut, i cili 

para dëmtimit të tij i jepte peisazhit vlera të veçanta dhe përbënte ”mushkëritë e kësaj 

hapësire”. Që ky fenomen të mos përsëritet kërkohet marrja e masave që çojnë në 

zhvillim të qëndrueshëm pyjor dhe të mbulesës bimore në tërësi. Prandaj është  i 

nevojshëm kontrolli mbi të gjitha aspektet e shfrytëzimit dhe trajtimit të pyjeve, pyllëzimi 

dhe sigurimi i zbatimit të ligjeve dhe rregulloreve lokale në administrimin e pyjeve. 

Pyllëzimet janë të nevojshme përgjatë bregdetit, atje ku është dëmtuar më shumë kjo 

bimësi, në territoret kodrinore mjaft të ekspozuar nga erozioni, në shpatet me rrisqe 

gjeomorfologjike. Është i një  rëndësie të veçantë konceptimi më shkencor për zhvillimin 

e ekonomisë pyjore, një sistemim të integruar dhe kompleks, në të cilën futen rritja e 

pyjeve, kujdesi për ekologjinë, shfrytëzimi i matur i prodhimeve të dyta të pyllit, sidomos 

shfrytëzimi me kritere shkencore i bimëve medicinale dhe eterovajore, të cilët vitet e 

fundit janë pakësuar shumë nga mbishfrytëzimi i tyre. 

 

Sipërfaqet tokësore të papërshtatshme për kulturat bujqësore dhe dru frutorëve do 

ishte mirë të mbillen me drurë që rriten shpejt si pisha, plepi, shelgu etj. Gjithashtu në të 

gjithë arealet që u janë nështruar prerjeve përfundimtare duhet t‟i nënshtrohen menjëher 

ripyllëzimit, pasi në pyjet e kësaj hapësire këto areale braktisen nga kujdesi. Siç e 

theksuam më sipër, pas viteve ‟90 prerjet ilegale çuan në prerjen përfundimtare të 

dushkajes së Rodonit (pyllit Kuratën-Lalëz-Bizë) aq sa koncepti pyll për këtë zonë 

tashmë nuk ekziston. Por në kushtet e një klime mesdhetare, ndalimi përfundimtar i 

prerjeve, masave për rigjallërim po çojnë drejt krijimit të një pylli të ri dushku mesdhetar.  

 

I.2.6.2.  Bota shtazore 

 

Bota shtazore tokësore dhe detare e hapësirës bregdetare Ishëm-Porto Romano ka 

qenë shumë e pasur në lloje dhe sasi. Aktualisht kemi një varfërim në lloje dhe sasi, 

rrjedhojë e keqadministrimit të ekonomisë pyjore, gjuetisë pa kriter, ndotjes së lumenjve 

Ishëm dhe Erzen si dhe ujërave rrjedhëse që derdhen direkt në det. Në ditët e sotme vihet 

re një përmirësim i ndjeshëm që lidhet me zhvillimet sociale të hapësirës, të përkujdesit 

dhe zbatimit të ligjit. 

 

Fauna tokësore: Në përgjithësi fauna tokësore është e varfër, sidomos në kafshë 

të mëdha gjitarë, në mungesë të pyjeve të larta, popullimit të dendur të hapësirës dhe 

dominimit të relievit fushor me toka të kultivuara me bimë arash. Në pakësimin e 

kafshëve të egra ka ndikuar dhe gjuetia pa kriter e llojeve objekt gjuetie. Theksojmë se 

janë rralluar kafshë të tilla si lepuri, baldosa dhe shpezë si: thëllëza e fushës, shkurta, 

pëllumbi i ëgër etj. Nga llojet më të përhapur të gjitarëve përmendim: iriqi, urithi, lakuriq 

nate, lepur i murmë, miu, gjumashi, qelbësi, etj. Ndër gjitarët grabitqar përmendim 

dhelprën, shqarthin, nuselala dhe  vitet e fundit në pjesën veriore të hapësirës ( fshatrat 
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Gjuricaj, Kuratën, Likmetaj) kemi rishfaqje të çakallit dhe të ujkut. Dhelpra (Vulpes 

vulpes) është kafsha më e përhapur dhe takohet në të gjithë lartësitë e zonës. Midis 

sisoreve, prezenca e çakallit dhe kunadhës së bregdetit është e një interesi të veçantë, pasi 

konsiderohen specie të rrezikuara. Çakalli (Canis aureus) dikur popullonte të gjithë vijën 

bregdetare, i rishfaqur përsëri në këtë hapësirë pas vitit ‟90-të, ekzemplarë të rrallë të tij 

gjenden në rezervatin e Rrushkullit. Nuselala, është kafshë e vogël e grabitqare dhe 

gjuetia e saj është e ndaluar me ligj dhe Lepuri i egër (Lepus europaeus), i cili gjendet 

kudo dhe është objekt gjuetie. Ndër llojet më të përhapura të shpendëve janë: laraska, 

sorra, huta, karabullaku,  qyqja, grifsha, huta, kukuvajka, kumria, qukapiku, dallëndyshe 

deti, dallëndyshe bishtgërshërë, bilbili, gardalina, harabeli etj të cilat ndeshen pranë 

ujërave të ëmbla. Ndër shpendët objekt gjuetie përmendim: gjeli i ujit (rallus aquaticus), 

pulëza e ujit (gallinulla chloropus), mëllenja (Turdus merula), shapka, pëllumbi i egër 

(Columba livia), shkurta (Coturnix coturnix) është shpend i vogël shtegtar dhe objekt i 

rëndësishëm gjuetie, thëllëza e fushës (Perdix perdix) gjendet në arat e kultivuara, është 

ralluar shumë nga gjuetia pa kriter, rosat dhe patat e egra. 

 

Zvarranikët, për këtë hapësirë janë të përhapur  llojet e reptileve si: breshkë deti, breshkë 

deti e gjelbër, breshkujze, breshkë toke, bullari, zhapi me venduza, zhapi me kthetra, 

kakzogza, zhapi me pllaka, zhapiu i gjelbër, hardhuca e mureve, hardhuca e barit, 

shigjeta, bolla e shtëpisë, biroja, gjarpri i ujit, gjarpri laraman, nëpërka. Gjithashtu mund 

të përmendim një sër llojesh insektesh dhe amfib. 

 

Fauna ujore  - Mjedisi ujor përbëhet nga deti Adriatik, lumenjtë Ishëm, Erzen, disa 

përrenj si dhe liqenet artificialë. Ujërat e detit Adriatik janë të pasur me peshq si: peshk 

pëllumb, raja, raxha, sardelja, ngjala. ngjala e egër, merluci, levreku, stavrida, korbi i 

bardhë, korbi i zi, barbuni, spalca e kuqe, dentali, kocja, palamidi, shtiza, qefulli, gjuhëzë 

kanali etj, që janë një potencial i madh peshkimi. Një pjesë e llojeve të përmendura më 

sipër bëjnë pjesë në listen e llojeve të rrezikuara dhe përfshihen në librin e kuq.  

 

Vlen të përmendet se në ekosistemin detar pasuri (habitat me vlera shkencore) me 

vlera janë prezencat në brigjet detare të llojit të zakonshëm mesdhetar të 400 individë 

breshkash detare (Caretta caretta), por me rëndësi është gjetja e llojit Chelonia mydas 

(breshka e gjelbër) në gjirin e Lalëzit
82

. Këto janë lloje globalisht të rrezikuara. 

Eveniment mjaft i rëndësishëm dhe spektakolar në këtë zonë detare është ardhja në gjirin 

e Rodonit në vitin 1963 e një tufe balenash (skeleti i njerës nga këto balena ndodhet e 

ekspozuar në Muzeumin e Shkencave Natyrore të Shqipërisë), apo ajo e dekadës së 

fundit: shfaqja  peshkaqenëve. Ujërat e ëmbla për shkak të ndotjes së tyre aktualisht janë 

të varfër në lloje, përjashtim bëjnë rezervuarët ku rriten peshq si; krap, omur dhe 

ballgjerë. 

 

Si përfundim themi se kjo hapësirë ka një botë të gjallë të pasur. Bota shtazore e 

pyjeve të Rodonit dhe Rrushkullit, me llojet e lartpermendura, ofron mundësi për 

zhvillimin e turizmit  e të gjuetisë. Gjuetia në këtë zonë nuk është menaxhuar siç duhet 

sidomos në vitet „90-të. Duhet theksuar se në hapësirën bregdetare të marë në studim janë 
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përcaktuar disa zona gjuetie dhe një rezervat i menaxhuar (Rezervati i Rrushkullit) nga i 

cili, një pjesë e sipërfaqes i është dhënë me qera një subjekti privat për mbarështimin e 

faunës së egër. 

Të gjithë llojet e peshqve detarë, një pjesë e konsiderueshme e molusqeve 

(kallamaret, oktopodet, sepjet) dhe parruazoreve të tjerë detarë (si p.sh karkalecat) janë 

një ushqim mjaft i kërkuar nga pushuesit dhe turistët. Prej molusqeve nxirren një sërë 

preparatesh farmaceutike dhe prodhime të tjera kozmetike. Guackat e tyre shërbejnë për 

të prodhuar objekte artistike etj. Insektet kanë vlera të mëdha për pjalmimin, bleta e 

krimbi i mëndafshit kanë vlera ushqimore e industriale, gëzofrat e disa gjitareve si: 

dhelpra, kunadhja kanë rëndësi për industrinë e gëzofëve. Të gjitha këto përbëjnë një 

potencial natyror që ofron një zhvillim të qëndrueshëm.  

Në kuadrin e një zhvillimi të qëndrueshëm të zonës për sa i përket faunës arrijmë 

në këto përfundime: 

- Në situatën aktuale numri i kafshëve dhe shpendëve të identifikuara është shumë 

më i vogël se sa aftësitë mbajtëse të zonës. Zhvillimet e shtimet e specieve dhe 

llojeve të faunës që popullon  këtë komunë është menduar që të realizohen përmes 

ndërhyrjeve silvikulturore që do të planifikohen në mënyrë të vazhdueshme. 

- Praktikat e kaluara të shfrytëzimit të pyjeve, në kushtet e mungesës së burimeve 

alternative të energjisë, kanë patur efekte serioze në biodiversitetin pyjor të 

hapësirës tonë të studimit, e në menyrë të veçantë në popullatat e gjitarëve të 

mëdhenj (derrit të egër, lepurit të egër etj). 

- Fauna dhe flora përbëjnë bukurinë e natyrës, ngjallin dashurinë për të, zgjojnë 

dhe zhvillojnë estetikën, shijen e së bukurës, shërbejnë si indikator të zhvillimit të 

qëndrueshëm. 

- Prishja e ekulibrit ekologjik të zonës do shteronte të ardhurat e brezave të 

ardhshëm.  

- Për të siguruar mbijetesën e llojeve të bimësisë dhe kafshëve, të kësaj hapësire 

bregdetare, duhet një ndërhyrje me kriter, të kujdeset e t‟i mbrohet nga komuniteti 

vendas.  

- Ruajtja e ekulibrit natyror të vendosur nga harmonia njeri- mjedis, siguron dhe 

rrit vlerën ekonomike të banorëve të zonës. Shumë lloje bimësh të kësaj hapësire 

studimi përfaqësojnë objekte të rëndësishme industriale,  mjekësore, mjaltëse dhe 

rekreative. Peshkimi,  grumbullimi i bimëve medicinale dhe atyre me vlera 

industriale (shqopa, boçet e pishës) përbëjnë një mundësi për përmirësimin sa do 

pak të të ardhurave financiare për shumë familje të komunitetit. 

- Turizmi dhe gjuetia si sport janë burim të ardhurash për ekonominë e hapësirës 

në studim, ku turizmi si sektor në zhvillim kërkon vlera të larta biodiversiteti. 

Kafshët objekt gjuetie dhe llojet e shumta peshkore, përbëjnë një potencial për 

zhvillimin e turizmit sportiv. 

 

I.3.  Trashëgimia natyrore  

 

Identifikimi dhe evidentimi i trashëgimisë natyrore dhe propagandimi i vlerave të 

këtyre objekteve, marrja e masave për mbrojtje dhe shfrytëzimi i tyre për qëllime turistike 

ndihmon në zhvillimin e qëndrueshëm. Përmes shfrytëzimit dhe manaxhimit të 
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qëndrueshëm të resurseve natyrore, mbrojtjes së botës së gjallë bimore dhe shtazore nga 

veprimtaria e njeriut mund të arrihet në qëndrueshmëri mjedisore. 

 

Duke u nisur nga pasuritë natyrore që disponon hapësira bregdetare Ishëm-Porto 

Romano, si dhe vlerat që ato përmbajnë (gjeologjike, gjeomorfologjike, ekologjike, 

turistike, etj) një pjesë e saj janë shpallur me Vendim të Këshillit të Ministrave Zona të 

Mbrojtura. Mbi bazën e kategorizimit të IUCN në këtë zonë janë të pranishme dy 

kategori të Zonave të Mbrojtura: Kategoria III - Monumente natyre dhe Kategoria IV - 

Rezervati Natyror i Menaxhuar i Rrushkullit. Krahas këtyre zonave të mbrojtura të 

shpallura, janë dhe një sërë objektesh të tjera natyroe të cilat për vlerat që ato përmbajnë 

mund të propozohen për tu shpallur Zona të Mbrojtura.  

 

I.3.1. Monumentet e Natyrës dhe Zonat e Mbrojtura 

 

Shfrytëzimi dhe menaxhimi i qëndrueshëm i monumenteve natyrore që gjenden 

në këtë hapësirë si: Faleza e Rodonit (gjeomunument), Plazhi i Shën Pjetrit 

(gjeomunument), Pylli i Kolndrekajve (biomonument), si dhe zonat e mbrojtura të 

propozuara dhe peizazhet turistike mund të shëndërrohen në destinacione të preferuar për 

vizitorë. Kjo do të sillte dobi të shumëfishta për komunitetin lokal që jeton në këtë      

 

Foto nr.6:  Kepi dhe Faleza e Rodonit  (Sh.Sirika) 2014 

 

 

hapësirë dhe në afërsi të këtyre monumenteve natyrore. Me rëndësi për vlerat natyrore që 

mbart është dhe rezervati natyror i menaxhuar i Rrushkullit, me një sipërfaqe totale prej 
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744 ha, e cila konsiston në 380 ha pyll, 260 ha pjesë e mbuluar me ujë/moçal, 87 ha 

plazhe ranore, 17 ha tokë bujqësore
83

.   

Kepi dhe Faleza e Rodonit  (monument natyre). Gjenden në pjesën skajore të 

sistemit kodrinor të Rodonit. Falezat e gjalla rrethojnë kepin në veriperëndim të tij me një 

lartësi rreth 25 m mbi nivelin e detit
84

. Pika skajore e Kepit përbëhet nga materiale ranore 

dhe argjila ku shpatet në pjesën jugore bien thikë mbi det. Kepi dhe falezat krijojnë një 

peizash mahnitës dhe tepër tërheqës për vizitorët. Bukurisë natyrore të Kepit dhe falezave 

i shtohen prania e objekteve historike kulturore si kalaja e Skënderbeut dhe kisha e Shën 

Ndout duke rritur vlerat turistike të kësaj zone. Vitet e fundit Kepi i Rodonit ku ndodhet 

ky monument natyror me një peizazh tepër tërheqës, është shëndërruar në një destinacion 

të preferuar për pikniqe dhe shëtitje për nxënës shkollash, studentë, njerëz të artit dhe 

familjarë. Përveç vlerës turistike Kepi dhe Faleza e Rodonit ka vlera shkencore 

(gjeomorfologjike), ekologjike dhe didaktike. Vizitohet duke marrë rrugën e ristrukturuar 

vitet e fundit Sukth ose Maminas-Shënpjetër-Kepi i Rodonit. Për një zhvillim të 

qëndrueshëm ky monument duhet marrë në mbrojtje nëpërmjet një studimi të detajuar 

shkencor që të mos dëmtohet nga rrisqet natyrore, si nga veprimtaria abrazive ashtu edhe 

nga proceset e shpatit. Për këtë duhet të mbrojtur bimësia dhe të mos bëhen ndërtime në 

këtë zonë. 

                                                                 

Plazhi i Shën Pjetrit (gjeomunument). Gjendet në pjesën veriore të Gjirit të Lalzit,  

me një gjatësi 100 m, gjerësi që shkon deri në 15 m dhe lartësi rreth 0.5 mbi nivelin e 

detit
85

. Është formuar nga veprimtaria akumuluese e valëve detare, dhe deri vonë 

përbënte një plazh interesant pak a shumë  të virgjër. Plazhi përbëhet nga rëra të imta me 

ngjyrë gri dhe ai është i vetmi plazh në kuptimin e vërtet gjeomorfologjik në vijën 

bregdetare që përshkon hapësirën bregdetare të marrë në studim
86

.  Morfologjia  e  

plazhit  të Shën Pjetrit është e  harkuar, dukuri që  flet  për  tendencën  drejt  një prishje të 

ekulibrit depozitim-gërryerje. Kjo  është  e  lidhur  me  pakësimin  e  ushqimit që   sillnin  

depozitimet e  lumit Erzen. Ndryshimet  sezonale  reflektohen pak  në  profilin  e  plazhit 

të Shën Pjetrit. Sipërfaqja  e  kufizuar  e  tij  nuk lejon  formimin  e dunave të  ngritura, 

aq më tepër  se  në të mungojnë  sasira  të  rëndësishme  të  materialit
87

. Përbën një plazh 

interesant për vlerat e tij shkencore (gjeo-morfologjike, biologjike), ekologjike,  

didaktike, edukuese
88

. Ai është shumë i përshtatshëm për zhvillimin e turizmit balnear. 

Mendojmë se për një zhvillim të qëndrueshëm ky plazh duhet të shfrytëzohet për turizëm 

elitar dhe jo për turizëm masiv për shkak të hapësirës së tij të kufizuar. Vizitohet duke 

marrë rrugën automobilistike Sukth-Hammalle-Shën Pjetër ose Maminas-Manzë- Shën 

Pjetër.  

 

Pylli i Kolndrekajve (biomonument) - dikur një biomonument mjaft i rrallë tani 

është dëmtuar, por nisur nga vlerat që kishte vlen të përmendet. Ndodhej në afërsi të 
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fshatit Bizë i përbërë nga drurë të veçuar ahu  të cilët u prenë kohët e fundit. Prezenca e 

drurëve të ahut (rreth 60 drurë), në një lartësi 160 m mbi nivelin e detit, ndërkoh kur ahu 

rritet në lartësinë 1000-1200 m mbi nivelin e detit, përbëjnë dhe vlerat e tij të veçanta me 

rëndësi shkencore (biologjike),  ekologjike, kulturore, didaktike dhe turistike. Vizitohej 

duke ndjekur rrugën rurale  Maminas-Manëz- Ishëm-Qafa e Zhurit ose Fush Krujë-

Mazhe-Ishëm.
89

 Aktualisht 3 parcela me një sipërfaqe prej 70.92 ha janë shpallur Peizazh 

i Mbrojtur.
90

  

 

Rezervati Natyror i Menaxhuar i Rrushkullit- Ka një sipërfaqe prej 584 ha pjesë e 

ligatinës së Rrushkullit është dhënë në përdorim një subjekti privat që nga viti 2007 për 

mbarështimin e faunës së egër. Në këtë zonë të mbrojtur sipërfaqja pyjore zë 22 ha, 

sipërfaqja kënetore ujore 298 ha dhe sipërfaqja tjetër zë 64 ha. Zona e mbrojtur e 

Rezervatit të Rrushkullit i përket kategorisë së IV sipas IUCN.  Ka vlera të veçanta 

ekologjike ku rriten specie të rralla dhe të rrezikuara të vendit tonë, dhe në  veçanti e 

rëndësishme për dimërimin e zogjve dhe grabitqarëve të ujit. Ka vlera turistike, 

shkencore, didaktike dhe ekologjike. Vizitohet duke ndjekur rrugën Sukth-Rrushkull.  

 

Foto nr.7: Rezervati i Rrushkullit, ((Sh.Sirika) 2014 

 

 Rezervati Natyror i Menaxhuar Patok- Fushëkuqe- Ishëm
91

: Për zhvillimin e 

turizmit në veçanti dhe të zhvillimit të qëndrueshëm në përgjithësi, interes paraqet dhe 

zona rekreacionit me sipërfaqe 448.9 ( si zonë kufitare)  të rezervatit të Fushë Kuqes. Në 

territorin tonë të studimit kjo zonë përfshihet me pjesët e habitateve pyjore, ato me bimësi 

ujore dhe tokat e lagëta ndërmjet grykëderdhjes së lumit Ishëm dhe Lumit të Vdekur deri 
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te Godulla. Në të zbatohet shkalla e tretë e mbrojtjes, që siguron një territor me ndikim të 

ulët dhe kontroll të veprimtarive turistike, si mundësi shëtitjeje në natyrë e lehtësi të tjera. 

Dallohet për vlera të larta ekologjike.  

 

I.3.2. Zonat e Mbrojtura të propozuara 

                                                                                                                                 

Tendencat vitet e fundit të zhvillimit të turizmit në këtë hapësirë kanë ngjallur 

interesin që disa nga asetet natyrore më të rëndësishme të saj duhen të mbrohen në 

veçanti duke u bazuar në ligjin 8906/2002 për zonat e mbrojtura. Shpallja e këtyre aseteve 

zona të mbrojtura do të përbënin një mundësi tjetër për zhvillim të qëndrueshëm të hapësirës. 

Siç e kemi përmendur dhe më sipër hapësira është e pasur me disa rezervuar, ku tre janë 

më të rëndësishmit. Rëndësia e tyre për një zhvillim të qëndrueshëm janë sa ekonomike 

dhe mjedisore. Vlerat e tyre ekonomike si depozita uji është e lidhur me nevojën për 

ujitjen e tokave bujqësore në periudhën e thatë të vitit, për rezervat peshkore që mbartin, 

si dhe mundësinë e shfrytëzimit për mbarështimin e shpendëve të ujit etj. Zhvillimi i 

turizmit vitet e fundit mundëson që këto rezervuar të shëndërrohen në mjedise çlodhëse 

dhe argëtuese. Bazuar në vlerat ekonomike, biologjike dhe peizazhore, shpallja e tyre si 

“Zonë e Mbrojtur e Burimeve të Menaxhuara” e basenit ujor dhe një zonë buferike rreth 

50 m përreth bregut do ta ruante dhe do ta përmirësonte gjendjen ekologjike të saj. Ky 

nivel mbrojtjeje aplikon kategorinë e katërt të mbrojtjes
92

. Theksojmë se tokat përreth 

rezervuarit të Qerretit (Likmetaj) janë çertifikuara si toka për prodhime bujqësore “BIO”. 

Strategjia kombëtare e Biodiversitetit dhe plani i Veprimit (1999) ka propozuar 2 zona 

përgjatë bregdetit të HBIPR. 

 

Kepi i Rodonit - Gjiri i Lalëzit - Pylli i Ishmit: Përfshin zonën bregdetare përreth 

kepit të Rodonit  me sipërfaqje 2500 ha. Një studim i bazuar mbi Planin Strategjik të 

Veprimit 1999 i realizuar në bashkëpunim midis Ministrisë së Mjedisit, UNDP dhe GEF 

e ka propozuar këtë zonë midis 8 të tjerave si një Zonë të Mbrojtur Detare (ZMD) duke u 

bazuar në vlerat e saj biologjike, peisazhore dhe gjeologjike. Kjo mbrojtje përfshin edhe 

bregdetin ranor nga grykëderdhje e Tarinit deri në plazhin e Shën Pjetrit, zonën e pishave 

bregdetare që shtrihen përgjatë bregdetit mbas dunave ranore si dhe të gjithë bregdetin 

dhe zonën bregdetare përreth Kepit të Rodonit.
93

.  Pyjet e dushkut dhe të pishave në zonën 

kodrinore të Ishmit,  janë një tjetër aset me vlera rekreative. Në komunën e Ishmit rreth 60% 

e tokës së saj është tokë pyjore. Me një vendim të Këshillit të Ministrave ky pyll është 

shndërruar në një hapësirë gjuetie.  
Për vlerat që mbartin këto asete natyrore vendosja e një sistemi afatgjatë të 

mbrojtjes  për shfrytëzim dhe menaxhim të qëndrueshëm, duhet të kenë për qëllim: 

 Mbrojtjen e të gjitha elementëve fiziko-gjeografike dhe biodiversitetit. 

 Zhvillimin dhe shtimin e potencialeve ekoturistike të këtij territori përmes 

kampingjeve të organizuara (ekokampet turistike), vizitave rekreative, 

sportit të peshkimit dhe sportit të gjuetisë, etj. 
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 Zhvillimin e qëndrueshëm të komunitetit të hapësirës në kuptim të 

pjesmarrjes aktive në mirëmbajtjen dhe funksionimin e zonës së mbrojtur 

në përputhje me planin e shfrytëzimit. 

Për një zhvillim të qëndrueshëm ruajtja dhe mbrotja e këtyre monumenteve të 

natyrës përbëjnë një rëndësi në vetvete, sidomos për rëndësinë turistike që ata paraqesin. 

Menaxhimi i qëndrueshëm i trashëgimisë natyrës të hapësirës bregdetare Ishëm-Porto 

Romano, do të mundësojë shfrytëzimin e saj përmes zhvillimit të ekoturizmit prej së cilës 

do të kishte dobi komuniteti lokal që jeton në afërsi të këtyre vlerave. Rritja e interesit për 

zhvillimin e turizmit mund të çojë në dëmtimin e tyre, sidomos të plazhit të Shën Pjetrit. 

Prandaj kërkohet marrja e masave dhe hartimi i politikave të një turizmi të qëndrueshëm 

për mbrojtjen e mjedisit dhe natyrës së zonës. 

Si konkluzion mund të themi se kjo hapësirë, paraqet një zonë ende pak të 

shfrytëzuar. Vitet e fundit resurset natyrore të këtij territori,  po vlerësohen për rëndësinë 

e tyre ekonomike. Zhvillimi i pa studiuar mbi plane afatgjatë,  mund të çojë në një fitim 

afatshkurtër, i cili më vonë mund të pasohet me dëmtime mjedisore, me humbje 

ekonomike më të madhe se fitimet fillestare. Në këto kushte gjen rëndësi të 

jashtëzakonshme koncepti i zhvillimit të qëndrueshëm, sipas të cilit çdo burim natyror i 

zonës duhet të shfrytëzohet në mënyrë të tillë që t‟u përgjigjet nevojave të sotme pa 

humbur aftësitë për të plotësuar atë të brezave të ardhshëm. Sigurisht sot është e vështirë 

të ruhen ekosisteme të paprekshme për zonën, pasi kjo zonë ka një vazhdimësi popullimi 

dhe premisa zhvillimi ekonomik.  Problemi shtrohet që resurset natyrore të menaxhohen 

drejt, të përdoren duke ruajtur vlerat e tyre natyrore, madje  duke rifituar dhe kthyer 

vlerat e humbura, kur është e mundur. Duke pasur parasysh që vlerat e trashëgimisë 

natyrore të hapësirës bregdetare Ishëm-Porto Romano kanë rëndësi kryesisht lokale, ato 

duhet të merren në mbrojtje nga organet e pushtetit vendor. 
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KAPITULLI  DYTË 

 
POTENCIALI HUMAN I HAPËSIRËS  BREGDETARE ISHËM -  PORTO 

ROMANO 

 

II.1. Popullsia 

 

 II.1.1. Historiku i popullimit të hapsirës bregdetare Ishëm-Porto Romano 

 

Të dhënat historike dhe ato arkeologjike dëshmojnë se hapsira bregdetare Ishëm-Porto 

Romano është populluar që në lashtësi. Të dhënat flasin për ekzistencën e venbanimeve 

nga paleoliti i vonë deri në hekurin e hershëm. Këtë e dëshmojnë zbulimet arkeologjike, 

pranë Kepit të Polit, vendbanimet pre-historike në Bisht Pallës ( neolit i vonë) etj. Për 

vazhdimësinë e popullimit të këtij territori flasin dëshmi të kulturës ilire, në prag të 

fillimeve të kolonizimit të Epidamit
94

. Gjatë periudhës arkaike, me themelimin e qytetit të 

Dyrrachiumit u shtuan marrëdhëniet tregtare me vendet fqinje. Në këtë kuadër u 

vendosën raporte të shkëmbimeve tregtare me banorët e hapësirës në studim. Prodhimet 

bujqësore dhe blegtorale të banorëve të kësaj hapësire shkëmbeheshin me prodhime luksi 

të tregtarëve nga Korintasi dhe Korkyra
95

. Në këtë periudhë u ndërtuan dhe shumë tempuj 

në territorin kodrinor në veri të Durrësit. Për vazhdimësinë e popullimit të kësaj hapësire 

flasin dhe gjurmët e materialeve ndërtimore të gjetur në Kepin e Rodonit dhe Porto 

Romano që i përkasin periudhave të mëvonshme, helenistike, romake dhe antikitetit të 

vonë
96

.  

 

II.1.2. Ecuria e numrit të popullsisë të HB Ishëm-Porto Romano 

 

Ecuria e numrit të popullsisë ka pësuar luahtje nga njëra periudhëë në tjetrën.  

Përpara vitit 1990 rolin kryesor në ecurinë e numrit të popullsisë e luante shtimi natyror. 

Politikat proteksioniste të kohës stimulonin rritjen e numrit të lindjeve dhe shpërblenin 

familjet me shumë fëmijë. Gjatë kësaj periudhe numri i popullsisë në zonën e studimit u 

rrit ndjeshëm në krahasim me periudhën para vitit 1945. Pas ndryshimeve politike që 

ndodhën në Shqipëri në vitin 1990 dhe në vijim filloi të realizohej i ashtëquajturi 

”planifikim familjar”. Gjatë këtyre 20 viteve të fundit, numri i lindjeve ka ardhur 

gjithmonë e në ulje në krahasim me atë para vitit 1990, por sërish nuk kemi rënie të 

popullsisë, përkundrazi shtim të saj. Kjo shpjegohet me lëvizjet migruese (mekanike) që 

ndodhën në Shqipëri gjatë periudhës së tranzicionit dhe zona bregdetare Ishëm-Porto 

Romano ka qenë një ndër zonat më të prekura (sidomos komuna Sukth) përsa i përket 

ardhjes së popullsisë nga zonat rurale, kryesisht të veriut të Shqipërisë, por dhe nga zonat 

malore të jugut të Shqipërisë.  

Bazuar në të dhënat e Censusit për dy periudha të ndryshme kohore (2001 dhe 

2011) vihet re një tendence e uljes së popullsisë për komunat Ishëm dhe katund i Ri, 

ndërsa për komunën Sukth vihet re rritje e mëtejshme e numrit të popullsisë, e cila lidhet 
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me atë që shpjeguam më lart, ardhjen e popullsisë nga zona të tjerat të Shqipërisë dhe 

shtimit natyror të tyre. 

 

       Tabela nr.17 - Numri i popullsisë sipas Censusit 2001 dhe 2011 

Bashkia/Komuna 2001 2011 

Gjithsej m f Gjithsej 

Ishëm 6755 2487 2514 5001 

Katund i Ri 10942 5071 5090 10161 

Sukth 13093 7999 7967 15966 

Gjithsej 30790 15557 15571 31128 

Burimi: INSTAT ( Census 2001/2011) 

 

Grafik nr.8 – Ecuria e numrit të popullsisë (2001-2011) sipas komunave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burimi: INSTAT ( Census 2001/2011) 

Punoi: Sh. Sirika 

 

Sipas të dhënave nga gjendjet civile rezulton se numri i popullsisë rezident të 

përhershëm në këtë hapësirë të jetë mbi 50 mijë
97

. Dendësia mesatare e popullsisë është 

253 banorë për km
2
, tregues që flet mbi mesataren e vendit

98
. Numrin më të madh të 

popullsisë e ka Bashkia Sukth 26281 banorë, më pas Komuna Katund i Ri me 15911,
 

ndërsa numrin më të vogël e ka Komuna Ishëm me 8790 banorë 
99

. Ndërsa të dhënat 

sipas Censusit 2011 flasin për një popullsi më të vogël, përkatësisht 31128 banorë, 

përkatësisht Katundi i Ri me 10161 banorë, Ishmi me 5001 banorë dhe Bashkia Sukth me 

15966 banorë. Ky ndryshim shpjegohet me numrin e madh të popullsisë emigruese për 

këtë hapësirë dhe lëvizjet sezonale që karakterizon popullsinë e kësaj hapësire,  në këtë 

periudhë kur u bë regjistrimi. 
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Burimi: INSTAT, Census 2001-2011 

Punoi: Sh. Sirika 

 

Krahasuar me rregjistrimin e popullsisë Census 2001 ku popullsia rezultonte 

30790 banorë vërejmë se gjatë këtij dhjetëvjeçari, popullsia ka pësuar një rritje të pa 

përfillshme (vetëm 338 banorë) e shprehur në % rreth 0.1 % në vit. 
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Tabela nr.18 - Shtesa natyrore e popullsisë për periudhën 2005-2009 në banorë/vit 

Shtesa Natyrore 2005 2006 2007 2008 2009 

Bashkia Sukth 165 161 192 188 159 

Katund i Ri 111 95 68 95 54 

Ishëm 56 56 26 50 28 

Burimi: Zyra e gjendjes civile Bashkia Sukth dhe komunave Katund i Ri dhe Ishëm 

 

Grafik nr.9 - Shtesa natyrore e popullsisë për periudhën 2005-2009 në banorë/vit 

 

 
Burimi: Zyra e gjendjes civile Bashkia Sukth dhe komunave Katund i Ri dhe Ishëm 

Punoi: Sh. Sirika 

 

Tabela nr.19 - Shtesa e popullsisë si pasojë e levizjes mekanike për periudhën 2005-

2009 

Levizja Mekanike 2005 2006 2007 2008 2009 

Bashkia Sukth 1620 600 1020 353 469 

Katund i Ri 117 -219 336 82 -106 

Ishëm -142 94 -236 66 83 

Burimi: Zyra e gjendjes civile Bashkia Sukth dhe komunave Katund i Ri dhe Ishëm 

 

Tabela nr.20 - Shtesa absolute e popullsisë për periudhën 2005-2009 

Shtesa 2005 2006 2007 2008 2009 

Bashkia Sukth 1785 761 1212 541 628 

Katund i Ri 228 -124 404 177 -52 

Ishëm -86 150 -210 116 111 

Burimi: Zyra e gjendjes civile Bashkia Sukth dhe komunave Katund i Ri dhe Ishëm 
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Grafik nr.10 - Shtesa e popullsisë si pasojë e lëvizjes mekanike për periudhën 2005-

2009 

 
 

Burimi: Zyra e gjendjes civile Bashkia Sukth dhe komunave Katund i Ri dhe Ishëm 

Punoi: Sh. Sirika 

 

Grafik nr.11 - Shtesa absolute e popullsisë për periudhën 2005-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burimi: Gjendja civile e Bashkisë Sukth dhe komunave Katund i Ri dhe Ishëm 

Punoi: Sh. Sirika 
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Tabela nr.21 - Ecuria e popullsisë për periudhën 2005-2012 

     

Bashkia/Komuna           

Popullsia 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ishëm 7955 8105 8201 8317 8428 8502 8564 8790 

Katund i Ri 15604 15480 15488 15665 15613 15765 15911 15911 

Bashkia Sukth 23350 24139 24598 25139 25767 24526 25767 26281 

Gjithsej 46909 47724 48287 49121 49808 48793 50202 50982 

Burimi: Qarku Durrës. Këshilli i Qarkut – të dhëna statistikore 

 

Nisur nga statistikat zyrtare rezulton që kemi një rritje të numrit të popullsisë dhe 

numrit të familjeve nga viti në vit, kështu nga viti 2005 në vitin 2009 kemi një rritje prej 

rreth 2899 banorë ose 5.8% (rreth 1.1% në vit) ndërsa rritja e numrit të familjeve për të 

njëjtën periudhë është rreth 8.  

Ky krahasim tregon se hapësira bregdetare në studim ruan një balanc të rritjes 

natyrore të popullsisë gjatë viteve të fundit. Mendojmë se shtimi i popullsisë duhet 

mbajtur në këto ritme dhe të promovohen politika demografike të përshtatshme, që të 

synohet ulja e varfërisë dhe të arrihet progres ekonomik. Rritja e qëndrueshme e 

ekonomisë në kuadrin e zhvillimit të qëndrueshëm është esenciale për zhdukjen e 

varfërisë
100

. Një ekonomi e qëndrueshme bazuar në alternativa zhvillimi të qëndrueshëm, 

do të ndihmojë në përmirësimin e jetësës  së banorëve të këtij komuniteti në një të 

ardhme jo të largët. Rritja e qëndrueshme e ekonomisë mund të arrihet nëpërmjet një 

prodhimi dhe konsumi të qëndrueshëm, zhvillimin e burimeve njerëzore duke garantuar 

të drejtën e zhvillimit. 

Nëse arrihet në një balancë ndërmjet popullsisë dhe burimeve ekzistuese, kjo do 

të përmirësonte ruajtjen e ambjentit dhe të ulte konsumin e paqëndrueshëm. Prodhimi dhe 

konsumi jo i qëndrueshëm ndikon në përdorimin jo të qëndrueshëm të burimeve natyrore. 

Një mbajtje në balanc e shtimit të populsisë kundrejt burimeve natyrore ekzistuese 

shmang, mbipopullimin e plazheve në sezonin turistik, zënien e tokave bujqësore, prerjen 

e pyjeve, mbikullotjen, mbipeshkimin,. etj dhe mbron mjedisin nga dëmtimi dhe 

degradimi.  

 

II.1.3. Dendësia dhe shpërndarja e popullsisë 

 

Bazuar në të dhënat e siguruara nga gjendja civile të tre njësive administrative 

dendësia mesatare e popullsisë në këtë hapësirë është rreth 157 banorë për km
2
.  Por në 

vendbanimet urbane (Sukth i Ri) dhe pranë bregdetit dendësia i kalon 200 banorë për 

km
2
. Për dendësi të vogël të popullsisë dallohen territoret kodrinore dhe zona bregdetare 

me toka inproduktive me rreth 50 banorë për km
2
. Lëvizja hapësinore e popullsisë duke u 

vendosur pranë bregdetit dhe tokave bujqësore të zonës fushore  e ka ndryshuar këtë 

tregues sipas fshatrave pas viteve 1990, ku territoret që kanë pësuar rritje të këtij treguesi 
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janë zona përgjatë Gjirit të Lalëzit, fshatrat Shkafane, Qyteti Sukth i Ri, Vadardhë, 

Hamallaj, Hidrovor dhe Fush Draç, ndërsa fshatrat Shetaj, Lalëz dhe Bizë kanë një rënie 

të ndjeshme të treguesit të dendësisë. Tendenca e hapësirës drejt zhvillimit të turizmit dhe 

të një bujqësie të qëndrueshëm ka nxitur vendosjen e kësaj popullsie në këto zona. Edhe 

sipas fshatrave dendësia e popullsisë nuk është e barabartë. Venbanimet kanë një popullsi 

që varion nga 600-4000 banorë dhe largësia ndërmjet venbanimeve varion nga 0.7 km-2 

km. Fshatrat me popullsinë më të madhe gjenden në Bashkinë Sukth, ndërsa me numrin 

më të vogël të popullsisë hasen në komunën Ishëm, e cila lidhet dhe me relievin kryesisht 

kodrinor të saj. Gjithashtu vendbanimet me popullsinë më të madhe gjenden  pranë 

rrugëve nacionale (qendra urbane Sukth i Ri, Vadardhë), ish ndërrmarrjeve bujqësore 

(Sukth Fermë dhe Erzen) dhe pranë bregdetit (Hamallaj-Hidrovor, Rrotull-Shkafane dhe 

Rrushkull). Këto janë dhe venbanimet që kanë dhe popullsinë më të madhe të ardhur. 

Mendojmë që kjo shpërndarje e  popullsisë është tregues i zhvillimit të ri ekonomik të 

kësaj hapësire. Popullsia për një jetesë më të mirë është e prirur të vendoset pranë zonave 

urbane dhe asaj bregdetare ku kushtet e jetesës janë më të mira (mundësitë për punësim, 

sigurim të ardhurash dhe infrastrukturë më të mirë). 

Në këtë hapësirë gjenden fshatra me popullsi homogjene dhe heterogjene. 

Fshatrat me strukturë homogjene, kanë popullsi autoktone (vendase) ku popullsia është e 

vendosur në bazë fisesh që përbëjnë lagjet e fshatrave përkatës. Këto fshatra shtrihen në 

zonën kodrinore dhe dallohen për një planimetri të rregullt dhe banesa tradicionale duke 

përbërë një potencial për zhvilimin e turizmit rural dhe atij kulturor. Fshatrat me strukturë 

heterogjene, janë të populluara nga popullsi vendase (autoktone) dhe të ardhur pas vitit 

1990 me origjinë nga zonat verilindore dhe juglindore (kryesisht nga rrethi i Dibrës,)
101

 të 

vendosur në zonën fushore dhe sidomos pranë zonës bregdetare. Këto fshatra nuk kanë 

një strukturë të mirëfilltë të zhvillimit hapësinor dhe paraqesin një strukturë zhvillimi ku 

ndërtesat janë të shpërndara thuajse në mënyrë rastësore nëpër të gjithë territorin. Ky 

zhvillim demografik ka çuar në zënien e tokave bujqësore (pakësimin e fondit bujqësor) 

duke përbërë problem për zhvillimin e bujqësisë dhe prishje të peizazhit rural. Qyteti 

Sukthi i Ri, fshatrat Vadardhë, Hidrovor, Rinia dhe Adriatik,  Rrotull, janë venbanimet të 

cilat kanë tërhequr më shumë banorë pas viteve 1990 duke përbërë dhe vendbanimet më 

heterogjene, ndërsa fshatrat e Perlatit, Rrushkullit, Hamallës dhe Kullës, kanë ruajtur 

homogjeinetetin e tyre. 

Procesi i urbanizimit  ka tendencën e kalimit nga shoqëri kryesisht rurale, në 

shoqëri urbane (krijimi i qendrave të vogla urbane, Vadardhë, Hidrovor, Shën Pjetër). 

Zhvillimi hapësinor dhe kryesisht i vendbanimeve duhet të shoqërohet me një 

shpërndarje të balancuar të popullsisë si domosdoshmëri ekologjike që të promovohet 

barazi ekonomike dhe shoqërore. Duhen parashikuar komplikimet ekologjike si pasojë e 

rritjes së numrit të popullsisë në të ardhmen, shpërndarjen dhe përqëndrimin e popullsisë 

veçanërisht pranë bregdetit si zonë me ndjeshmëri ekologjike. Zgjidhja e problemit të 

pronës dhe e drejta e trashëgimisë së pronës do të ndihmonte përdorimin e burimeve të 

qëndrueshme dhe parandalimin e degradimit të mjedisit.Vetëm nëse veprohet kështu 

mund të shmanget impakti negativ i faktorëve demografike.  
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Burimi: Gjendja civile e Bashkisë Sukth dhe Komunave Katund i Ri d he Ishëm, 2012 

Punoi: S. Sirika 

 

II.1.4. Struktura e popullsisë 

 

Struktura gjinore - Bazuar në të dhënat e regjistrimit të popullsisë së vitit 2011 

(Census 2011) rezulton se në hapësirën bregdetare Ishëm-Porto Romano kemi një 
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dominim të lehtë të gjinisë femërore me reth 50.3% të popullsisë totale dhe 49.7% 

meshkuj.  Sipas statistikave të mëposhtme rezulton se në komunat Katund i Ri dhe Ishëm 

kemi mbizotërim të gjinisë mashkullore, ndërsa në bashkinë e Sukthit kemi mbizotërim të 

femrave, gjë e cila lidhet dhe me numrin e lartë të popullsisë së ardhur në këtë zonë në 

krahasim me dy komunat e tjera.  

 

Tabela nr.22 - Popullsia banuese sipas gjinisë dhe grupmoshës 

Bashkia/Komuna Gjithsej Meskuj Femra 0-14 

vjeç 

15-64 

vjeç 

+ 65 vjeç 

Katund i Ri 10161 5071 5090 2453 6715 993 

Ishëm 5001 2487 2514 1174 3229 598 

Sukth 15966 7999 7967 4085 10502 1379 

Gjithsej 31128 15557 15571 7712 20446 2970 

                  Burimi: INSTAT-CENSUS i Popullsisë dhe Banesave,  Qarku Durrës,  2011 

 

Struktura moshore -  Studimi i strukturës moshore ka një rëndësi të veçantë pasi 

ne informohemi për forcën aktive të popullsisë. Sipas statistikave zyrtare mbi strukturën 

moshore të popullsisë rezulton se në zonën e studimit kemi një mbizotërim të moshës së 

re. Kështu referuar tabelës së mësipërme (nr.23), 24.78 % e popullsisë së hapësirës janë 

në moshë nga 0-14 vjeç, rreth 65.68% janë të moshës 15-64 vjeç dhe vetëm rreth 9.54 % 

rezultojnë të moshës mbi 65 vjeç
102

. Rreth 16072 persona janë të moshës 0-18 vjeç dhe 

përbëjnë 33% të popullsisë totale ose 1/3 e saj.  

Këto të dhëna dëshmojnë për vitalitetin e popullsisë, një tregues që përbën një 

potencial të madh njerëzor për një zhvillim të qëndrueshëm të hapësirës në studim. 

Megjithëse këto të dhëna tregojnë për një popullsi aktuale të re, ndikimi i emigrimit të 

popullsisë po ndihet në rritjen e përqindjes që zë mosha e tretë. Kombinuar me 

lindshmërinë e ulët, emigrimi i  shumicës së të rinjve pas vitit 90-të, shënoi fillimin e 

“tranzicionit” të popullsisë, nga një popullsi me moshë të re,në një popullsi me tendencë 

rritje të moshës mesatare të saj. Megjithatë, migrimi i brendshëm, ”zëvendësoi” 

emigrantët duke premtuar për vazhdimin e rritjes së numrit të përgjithshëm të popullsisë 

nëpërmjet riprodhimit demografik. Pavarsisht nga nivelet e larta të emigrimit të viteve 

1990, grup mosha e shtresës mbi moshën e punës, ka qëndruar relativisht konstante, sepse 

lindshmëria ishte aq e lartë në të kaluarën, sa siguroi që çifte të shumtë të rinjsh të 

përfshihen aktualisht në riprodhimin e mëtejshëm të popullsisë.  Familjet e kësaj 

hapësire, kanë një numër mesatar të fëmijëve që varion nga 2-4 fëmijë
103

, tregues i një 

lindshmërie që nuk ka pësuar rënie dhe aktualisht nuk rrezikon  të çojë në plakje të 

shpejtë të popullsisë. Siç e theksuam më sipër grupmosha në moshë pune zë peshën 

specifike më të madhe të popullsisë duke përbërë një potencial demografik për zhvillimin 

socio-ekonomik. Aktualisht përqindja e vogël e fëmijëve dhe pensionistëve  në totalin e 

popullsisë, ndikon në shpërndarjen e të ardhurave, investimin e tyre në prodhim dhe të 

përdoren për të rritur cilësinë e shërbimeve sociale (arsim, shëndetësi, pensione).  
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Burimi: INSTAT, Census 2011 

Punoi: Sh. Sirika 

 

Struktura fetare - Për sa i përket besimit fetar, popullsia është kryesisht e besimit 

mysliman. Në të gjithë hapësirën bregdetare Ishëm-Porto Romano para pushtimit turk 

predikohej besimi katolik e cila dëshmohet nga ekzistenca e objekteve të kultit si kisha 
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dhe bazilikat që lulëzuan në periudhën helenistike dhe atë bizantinase
104

. Përmendim këtu 

kishën e Shën Ndout (periudha bizantine) dhe Bazilika e Gjuricaj (periudha helenikë) që 

flasin për kristianizim të botës shpirtërore të banorëve të kësaj zone që në lashtësi
105

. 

 

 
Burimi: INSTAT, Census 2011 

Punoi: Sh. Sirika 
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Dëshmi janë fshatrat me popullsi autoktone  të besimit katolikë si Bizë (80% popullsi 

katolike) dhe Draç (100% popullsi katolike)
106

. Popullsi e besimit katolik  ndeshet dhe në 

fshatrat Rrushkull, Hamallaj, Hidrovor, Katund i Ri (30% e populsisë është katolike dhe 

ortodokse) etj të cilët janë banorë të ardhur nga rrethet e Mirditës dhe Tropojës. Pas 

ndryshimeve demokratike në Shqipëri  në të gjithë hapësirën bregdetare në studim janë 

ngritur objekte kulti fetare si të besimit mysliman dhe atij katolik ku kryhen ritet fetare. 

Popullsia e hapësirës shquhet për bashkëjetesë fetare, dëshmi e kësaj bashkëjetese është 

dhe ekzistenca e kulteve të tre besimeve fetare në Rrushkul, xhamisë së myslimanëve, 

kishës katolike dhe kishës ortodokse 

 

II.1.5. Lëvizjet migruese 

 

Hapësira bregdetare Ishëm-Porto Romano hyn në ato hapësira shqiptare që kanë 

ndryshuar profilin demografik dhe sjelljet që prej vitit 1945. Pas krijimit të fermës së parë 

bujqësore në Shqipëri (NB Sukth),  kjo hapësirë u përfshi nga lëvizje migratore, nga 

nevoja për fuqi punëtore, ku u vendosën të ardhur nga disa rrethe të Shqipërisë. Në 

përgjithësi  migrimi i brendshëm para vitit ‟90-të ishte një fenomen sporadik.  Pas viteve 

‟90-të , kjo hapësirë përgjithësisht ka përjetuar të njëjtat fenomene demografike si i gjithë 

territori i Shqipërisë. Lëvizja e popullsisë në kuadrin e lëvizjes së lirë është vërejtur në tre 

drejtime: 

 

 Lëvizja e brendshme të popullsisë nga qendrat tradicionale të banimit drejt tokave 

bujqësore dhe vijës bregdetare. 

 Lëvizja e popullsisë nga zona Veri-Verilindore dhe Juglindore drejt hapësirës 

bregdetare në studim.  

 Lëvizja ndërkombëtare e popullsisë, kryesisht drejt shteteve fqinjë, Itali dhe 

Greqi. 

 

Gjatë  periudhës komuniste kjo hapësirë ishte nga më të izoluarat përsa i përket 

Ultësirës Bregdetare të Shqipërisë. Kjo për faktin se mungonte infrastruktura dhe disa 

sektorë në bregdet ishin zona ushtarake (Kepi i Rodonit, Rrushkulli, Bisht Pall). Mbas 

vitit ‟90-të, hapësira e marrë në studim, u përfshi nga transformime të mëdha 

demografike me ndikime social-ekonomike. E pozicionuar në afërsi të dy qyteteve më të 

rëndësishme në vend, Tiranës dhe Durrësit, hapësira bregdetare Ishëm-Porto Romano 

përbën një destinacion tërheqës për migrantët e brendshëm, kryesisht familjet nga zonat 

më të deprivuara siç është veriu dhe verilindja e Shqipërisë duke filluar nga viti 1990.  

Migrimi i brendshëm nga viti 1991 vijoi me ritme të shpejta deri në 2009, ku 

banorë të rinj të ardhur kryesisht nga Dibra, Kukësi, Tropoja, Mirdita etj u vendosën në 

zonat fushore dhe bregdetare të hapësirës, kryesisht në fshatrat  Kuratën (sot Shkafane), 

Lalëz (Rrotull), Hamallaj, Hidrovor, Rrushkull, Perlat, Sektori Rinia etj. Vetëm  në 

Bashkinë Sukth nga viti 1991 e deri në vitin 2009 u vendosën 3103 familje (18600 

persona),  të ardhur nga V-VL e Shqipërisë
107

. Kundër lëvizja në vende jashtë kësaj 

hapësire bregdetare ka qenë pothuajse e papërfillshme krahasuar me popullsinë e ardhur 
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dhe të emigruar jashtë vendit. Kështu nga komuna Ishëm rezulton të jenë larguar në 

drejtim të qendrave urbane rreth 300 banorë nga këto 158 meshkuj dhe 142 femra
108

. Si 

rrjedhojë e këtyre flukseve të brendshme migratore, ndryshoi dhe homogjiniteti i 

vendbanimeve duke i bërë ato më heterogjen. Lëvizja migratore (popullsia e ardhur) u bë 

balancuese e rënies së lindjeve dhe popullsisë që emigroi. Banorët e rinj erdhën me 

familjet e tyre dhe kishin një numër shumë më të lartë të fëmijëve, në krahasim me ata që 

kanë jetuar gjithmonë përgjatë bregdetit në këtë hapësirë. Migrimi i brendshëm po ndikon 

në shpërndarjen e popullsisë dhe po prek shoqërinë në shumë mënyra. Gjithashtu ky 

migrim ka rishpërndarë forcat e punës, por dhe riprodhimin demografik në këtë hapësirë. 

Migracioni drejt zonave urbane por dhe brenda hapësirave komunale po ndryshon 

strukturën e popullsisë  së hapësirës e cila para vitit 1990 ishte shumë konpakte. 

Tendenca vitet e fundit e kësaj hapësire drejt zhvillimit të një turizmi të qëndrueshëm, 

progresivisht duket se po tërheq personat në lëvizje kohëve të fundit, ku po shfaqen 

efekte të ngjashme direkte dhe inderekte të pas vitit ‟90 –me atë në kryeqytet. Pjesa më e 

madhe e këtyre persona nuk janë rezidentë të përhershëm por kanë një shtëpi të dytë ku 

kalojnë fundjavën apo pushimet, psh rezidencat turistike, kompleksi ”Lura”, etj. 

 

Emigrimi i jashtëm - Përveç lëvizjeve migratore të brendshme hapësira bregdetare 

e marrë në studim dallohet për emigracion të theksuar të popullsisë.  Nga viti ‟90-të e në 

vazhdim numri i emigrantëve është rritur vazhdimisht kryesisht drejt Italisë dhe Greqisë, 

por nuk mungojnë raste edhe në Francë, Gjermani, Angli, SHBA etj. Rreth 38% e 

popullsisë ka emigruar gjatë këtyre dy dekadave të fundit. Vetëm nga komuna e Ishmit 

rezultojnë 3800 persona që kanë emigruar duke filluar nga viti 1991
109

. Deri në vitin 

2001, humbjet më të rëndësishme për shkak të ikjeve ndërkombëtare u ndjenë në 

popullsinë e grupmoshës 15-34 vjeç dhe kryesisht të elementit mashkull. Më shumë se 

një e pesta e të rinjve me origjinë nga fshatrat e kësaj hapësirë kanë zgjedhur të jetojnë 

jashtë vendit kryesisht në Itali
110

. Në fillim të vitit 2005 kemi një stabilizim të ritmeve të 

emigracionit, duke sjellë një stabilitet dhe qëndrueshmëri të popullsisë me tendencë rritje 

për periudhën 2005-2010 e në vazhdim. Korelacioni i kësaj rritje është shtimi i numrit të 

familjeve tregues që flet për stabilizimin e popullatës në këtë hapësirë. 

Emigrimi i rregullt mund të ketë efekte pozitive për komunitetin në kushtet kur niveli i 

papunësisë është i madh. Por për një zhvillim të qëndrueshëm duhet të punohet për 

zhdukjen e shkaqeve të emigracionit (varfërisë, papunësisë, pagave të ulta), dhe kthimin e 

kësaj hapësire bregdetare në një destinacion ku të shikohet qëndrimi i banorëve  si një 

opsion për të gjithë. Gjithashtu të ardhurat e emigrantëve duhet të nxiten nga politika 

ekonomike të shëndosha dhe lehtësira bankare. Këto politika duhet të nxisin kthimin 

vullnetar të emigrantëve ku kapitalet e tyre ti investojnë në sektorin e turizmit, bujqësisë 

dhe degë të tjera të ekonomisë. 

 

Emigrimi i popullsisë ka patur dhe ndikime negative. Ndikim negativ përmendim 

ndryshimin e strukturës gjinore të popullsisë. Mbizotërimi i meshkujve në vitet e para, e 

shpjeguar me faktin se shumica e lëvizjeve janë ndërrmarrë në mënyrë të paligjshme, 

ndikoi në dominimin e elementit femër në peshën specifike të popullsisë. Ndërsa pas vitit 
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2000  kjo lëvizje u bë e balancuar për sa i përket gjinisë. Psh.vetëm nga komuna Ishëm 

rezulton të kenë emigruar jashtë vendit 3800 shtetas nga këto 1970 femra dhe 1830 

meshkuj
111

. Emigracioni në këtë hapësirë ka ndikuar ndjeshëm në plakjen e forcës së 

punës. Normat e fundit, të ulta, të lindshmërisë nuk sigurojnë medeomos rigjenerimin e 

grupeve në moshë pune, tashmë të reduktuara duke mbeshtetur procesin e plakjes së 

popullsisë. Imigrantët e rinj, jo vetëm kanë mbushur boshllëqet për shkak të largimeve të 

forcës së punës të popullsisë vendase, por po ashtu kanë një numër më të madh fëmijësh 

se familjet emigrante. Vazhdimi i emigrimit dhe prirja drejt lindshmërisë së ulët, mund të 

ndikojë në një të ardhme jo të largët, në plakjen e popullsisë. Mendojmë se një zhvillim i 

qëndrueshëm i ekonomisë, investimet në sektorin e turizmit dhe të bujqësisë, hapja e 

vendeve të reja të punës do të nxiste frenimin e emigrimit të të rinjve e kështu do të kemi 

shfrenimin e plakjes së popullsisë. 

 

Përveç ndonjë ndikimi negativ që ka sjell emigracioni si zbehja e identitetit dhe 

traditave kombëtare etj., emigracioni ka patur edhe  efekte pozitive që lidhen kryesisht 

me dërgesat e tyre financiare, kulturën perëndimore të punës, profesionet e fituara dhe 

dëshirën për të investuar në vendin e tyre etj. Duhet theksuar se deri tani emigrimi i 

popullsisë është shoqëruar me dërgesa të konsiderueshme parash të cilat kanë ndikuar 

drejtpërdrejt në zhvillimin ekonomik të zonës.   

Gjithashtu emigracioni po shërben si një valvul sigurie, në uljen e presionit 

demografik mbi burimet natyrore dhe në ofrimin e kushteve më të mira të jetesës për 

popullsinë e mbetur përmes dërgesave të tyre financiare. Varësia e moshës së vjetër është 

rritur shumë, por një numër më i madh individësh progresivisht do të arrijnë moshën e 

pensionit në dhjetë deri në njëzet vitet e ardhshme. Deri tani emigracioni ka shmangur 

rënien në nivelin e varfërisë të të moshuarve në pension, nëpërmjet ndihmës ekonomike. 

Nga ana tjetër migrimi i brendshëm i popullsisë nga zonat verilindore të vendit drejt kësaj 

hapësire u shoqërua me kaosin urban, që erdhi si rezultat i kapjes në befasi të sistemit të 

planifikimit hapësinor vendor nga kjo lëvizje, duke mos u ofruar tokë të mjaftueshme dhe 

ide për të përballuar zhvillimin. Familjet e emigranteve dhe të popullsisë së ardhur u 

mjaftuan vetëm në zgjidhjen e problemeve të veta në ndërtimin e banesave të reja, duke 

shkaktuar zgjerime masive të paplanifikuara të vendbanimeve të mbushura me ndërtesa 

ilegale, pa infrastrukturën e nevojshme urbane,pa shërbime social-kulturore etj. Ky 

zhvillim i tillë i bazuar kryesisht në dërgesat e parave nga emigracioni, jo vetëm nuk ka 

sjellë zhvillim ekonomik të qëndrueshëm, aktivitet tregtar ose prodhues, hapje të vendeve 

të punës etj., por edhe krijoi një seri prpblemesh që lidhen me urbanistikën, punësimin, 

ndotjen etj. 

Lëvizjet migratore ndikojnë në numrin e popullsisë rezidente në këtë hapësirë. 

Kështu përveç emigrimit, gjithashtu kjo hapësirë dallohet për një lëvizje mjaft të lartë 

migruese ditore të banorëve rezident të përhershëm drejt qendrave urbane (Tiranë, 

Durrës, Shijak dhe FushKrujë) për punësim
112

. Luhatje të numrit të popullsisë kemi dhe 

nga lëvizjet sezonale të popullsisë, ku shumë persona emigrojnë jashtë vendit për 

punësime sezonale. Numri më i madh i banorëve rezident në këtë hapësirë vihet re në 

sezonin turistik, nga ardhja e emigrantëve vendas për pushime dhe të personave që kanë 

një shtëpi të dytë në këtë hapësirë,  por nuk janë rezident të përhershëm. Në këtë periudhë 
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mund të themi që kemi të bëjmë me potencialin më të madh njerëzor. Rritja e 

frekuentimit masiv të kësaj zone gjatë sezonit turistik, sjell rritjen e konsumit, gjë që 

gjeneron të ardhura shtesë për popullsinë vendase që merret me aktivitet ekonomik. 

 

Si përfundim arrijmë në konkluzionin se HB Ishëm-Porto Romano zotëron burime 

njerëzore që mundësojnë një zhvillim të qëndrueshëm. Kushtet natyrore, pozita 

gjeografike ofrojnë kushte të përshtatshme popullimi në këtë hapësirë, tregues të një 

qëndrueshmërie demografike. Një popullsi e qëndrueshme do të thotë sigurim i faktorit 

bazë për administrimin e burimeve natyrore, ekosistemeve dhe komponentëve vital për të 

tashmen dhe të ardhmen. Potenciali njerëzor i kësaj hapësire konsiston në përqindjen e 

lartë të popullsisë aktive dhe nivelin arsimor. Nga analiza e mësipërme  del qartë se kjo 

popullsi, përbën një potencial të rëndësishëm sidomos për zhvillimin e bujqësisë, si 

aktivitet që kërkon më shumë krah pune. Si një popullsi e mirëarsimuar do të ndihmojë 

në menaxhimin e burimeve natyrore, zhvillimin e ekonomisë në tërësi dhe të turizmit në 

veçanti.  

 

II.1.6. Zhvillimi i arsimit dhe kulturës 

 

Arsimi - Arsimimi është një faktor kyç në zhvillimin e qëndrueshëm. Është një 

komponent i mirëqenies i cili përmirëson cilësinë e popullsisë në moshë pune. Për një 

zhvillim të qëndrueshëm në hapësirën bregdetare të marrë në studim domosdoshmëri 

është të promovohet arsimi profesional për të rinjtë. Gjithashtu të promovohen dhe njihen 

përgjegjësi më të mëdha në marrëdhëniet ndërmjet popullsisë dhe zhvillimit të 

qëndrueshëm. Përvojat e vendeve të zhvilluara kanë dëshmuar se faktori njeri,  luan rolin 

kryesor në përdorimin e resurseve ekzistuese natyrore dhe të kapitalit. Në këtë aspekt 

aftësitë dhe shkathtësitë e tij janë të lidhura ngushtë me sistemin arsimor të cilin ka 

ndjekur. Politikat ekonomike të qëndrueshme bazohen në potencialet natyrore dhe 

humane ekzistuese të një vendi. Prandaj për hartimin e politikave të qëndrueshme 

ekonomike së pari është i nevojshëm njohja dhe përdorimi i resurseve lokale dhe 

nacionale. Planifikimi i mirë i zhvillimit të ardhshëm të hapësirës bregdetare Ishëm-Porto 

Romano, në radhë të parë duhet të mbështetet në faktorin njeri, i cili duhet të jetë bartës i 

atij zhvillimi. Hulumtimet të ndryshme kanë provuar se investimet në arsimimin e 

popullsisë, ndonëse me vonesë, japin efekte të shumëfishta në zhvillim dhe punësim.   

Banorët e hapësirës së studimit shquhen si një popull arsimdashës. Fakti që 

shkolla e parë shqipe në Qarkun e Durrësit është hapur në Ishëm (më 5 prill 1913), një 

ndër shkollat e para shqipe në Shqipëri, dëshmon qartë dëshirën e kësaj popullsie për 

arsimin. Vitet e para të çlirimit të vendit, krahas shëndërrimeve të mëdha në fusha të 

tjera, edhe në fushën e arsimit u vërejtën ndryshime të theksuara. Fillimisht shkollat që u 

hapën ishin fillore dhe më vonë, ata u zgjeruan dhe u bënë nga 7-vjeçare  në vitin 1952-

1953 dhe 8-vjeçare në vitin shkollor 1963-1964, kur arsimi 8 vjeçar u shpall i 

detyrueshëm
113

. Fillimisht klasat kishin 10-15 nxënës gjithsej
114

, me fëmijë të moshave të 

ndryshme, më pas numri i nxënësve dhe klasave deri në ditët tona filloj të rritet në 

mënyrë progresive si rezultat i rritjes së popullsisë.  
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Pas vitit ‟90-të sistemi arsimor në Shqipëri është reformuar në vazhdimësi duke 

ndjekur politika arsimore bashkëhore. Duke u bazuar në të dhënat statistiore të Censusit 

2011 rezulton se për hapësirën në studim,  përqindjen më të madhe e zë arsimi bazë 

(55%), ndjekur nga arsimi i mesëm i lartë (21.7%). Gjithashtu nga këto të dhëna bie në sy 

niveli i lartë i analfabetizmit (2.6%), i cili është pothuajse i afërt me atë të arsimit të lartë 

universitar
115

. Por këtu duhet theksuar se vitet e fundit është rritur numri i studentëve që 

ndjekin universitetet. Në tabelën në vijim paraqiten në përqindje niveli arsimor sipas 

njësive administrative.  

 

            Tabela nr.23 -  Popullsia banuese 10 vjeç e lart sipas nivelit arsimor 

Niveli arsimor 

Bashkia/ 

komuna 

Popullsia Analfabetë Cikli i 

ulët 

Cikli i 

lartë 

E mesme Universitar 

i lart 

Ishëm 4308 177  810 2401 695 126 

Katund i Ri 8730 219  1584 4768 1731 244 

Sukth 13462 311 2476 7490 2535 355 

Gjithsej 26500 707  

(2.6%) 

4870 

(18%) 

14659 

(55%) 

4961 

(21.7%) 

725 

(2.7%) 

Burimi: INSTAT, CENSUS i popullsisë dhe banesave 2011 

 

Pavarsisht zhvillimeve në fushën e arsimit deri në ditët e sotme, për një zhvillim 

të qëndrueshëm të vendit në përgjithësi dhe hapësirës bregdetare të marrë në studim në 

veçanti,  mendojmë se nevojitet një reformë më e thellë në arsim. Që arsimi ti shërbejë 

brezit për një edukim dhe profesionalizëm bashkëhor, të pregatis të rinj që të jenë të aftë, 

për  një menaxhim racional të resurseve natyrore, mbrojtjen dhe menaxhimin e mjedisit 

jetësor, kërkohet që ky brez të edukohet dhe profilizohet në ato degë që sjellin zhvillim të 

qëndrueshëm dhe t‟i përshtatet tregut të punës. Edukimi i hershëm i fëmijëve nëpërmjet 

investimeve të vendosura në praktikë, ndonëse këto investime në rezultate janë të 

vonshme, përbëjnë baza të forta për zhvilimin e qëndrueshëm. E shikojmë me vend të 

theksojmë që shkollat e mesme të hapësirës në studim, të profesionalizohen, që të 

pregatisin specialistë të mesëm në fushën e bujqësisë dhe turizmit,  tepër kërkues në 

tregun e ri të punës. Kthimi në traditën e para viteve ‟90, ku funksiononin shkolla të 

mesme bujqësore, të pregatitjes së specialistëve të mesëm agronomë, zooteknikë dhe 

veterinarë me histori suksesi, përbën një sfidë për një zhvillim të qëndrueshëm. 

Përmendim këtu përvojën e shkollës 8- vjeçare,  më pas të mesme ”Perimore” në Sukth 

dhe shkollat me profil agro-zooteknikë në Kullë dhe Ishëm, për nevojat që diktonte vetë 

drejtimi ekonomiko-agrar që kishte kjo hapësirë bregdetare para vitit „90. 

 
Gjatë tranzicionit në këtë hapësirë arsimi i mesëm nga shumica e të rinjve nuk u pa si një 

alternativë për punësim. Mungesa e tregut të punës dhe emigracioni ndikuan në uljen e 

numrit të nxënësve për shkollat e mesme. Prandaj është e nevojshme të gjenden forma dhe 

rrugë të përshtatshme që vetë të rinjtë të bëhen të interesuar për domosdoshmërinë e kryerjes 

së arsimit të mesëm. Pushteti lokal dhe ai qëndror duhet të hartojë programe dhe plane 
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zhvillimi duke i dhënë përparësi investimeve për zhvillimin e burimeve njerëzore. 

Programet duhet të synojnë rritjen e aksesit të njerëzve në fushën e informimit dhe 

arsimimit, zhvillimit të aftësive dhe mundësive për punësim. Në kushtet e sotme kur 

hapësira po pozicionohet në zhvillimin e turizmit manaxhimi dhe zhvillimi i burimeve 

njerëzore ka  një rëndësi të veçantë. Zhvillimi i industrisë së turizmit kërkon aftësi të reja 

të popullsisë vendase, sisteme më të mira informimi dhe komunikimi dhe strategji për 

punonjësit e këtij sektori, mbajtja e personeleve të trajnuar, veçanërsisht të të rinjve dhe 

grave. Prandaj e gjejmë me vend kthimin e shkollave të mesme të përgjithshme, në 

shkolla të drejtimit profesional të fushës së turizmit dhe bujqësisë. 

 

II.2. Venbanimet dhe tipologjia e tyre 

 

Ndonëse kjo hapësirë në aspektin gjeografik përbën një zonë bregdetare, 

vendbanimet deri vonë kanë ruajtur një identitet relativisht koherent. Bazuar në veçoritë 

historike, gjeografike, kulturore (gjuha, feja) dhe dominimit të ekonomisë rurale, 

identiteti i çdo vendbanimi përcaktohet nga karakteristikat e peizazhit, të pyjeve, 

hidrografisë, objekteve historike të tij. Historikisht popullsia është tërhequr nga elementet 

topografikë, ku venbanimet janë zhvilluar në raport me format e relievit.  Në fillimet e 

hershme  popullsia ishte e vendosur në kurrizet kodrinore, traditë e njohur e kësaj 

hapësire, për ruajtjen e sipërfaqes bujqësore dhe si pika strategjike. Në vitet më të 

vonshme, me bonifikimn e tokave dhe rritjen e aktivitetit bujqësor, popullsia filloi të 

vendoset dhe në territoret fushore. Gjatë 20 viteve të fundit hapësira u përfshi nga 

imigrimi i popullsisë nga zonat verilindore të vendit drejt territoreve fushore dhe 

bregdetare të saj. Ky zhvillim rezultoi me lindjen e zonave të reja banimesh,  me 

ndërtime ilegale, transport publik të dobët, pa akses në shërbimet publike, degradim të 

mjedisit, dhe humbje të mëdha të tokës bujqësore, sidomos përgjatë bregdetit të Gjirit të 

Lalëzit. Zona nga Fushë Kërtushaj deri në Kepin e Rodonit (ana veriore e hapësirës në 

studim) është e pa banuar dhe mundësia për banim është e pakët, kjo ndikuar nga 

topografia dhe ndotja e e zonës nga grykëderdhja e lumit Ishëm dhe mungesës së sistemit 

rrugor. 

 

Pas vitit 1990 me lëvizjen e lirë të popullsisë dhe investimet në infrastrukturën 

rrugore u krijuan disa pole përqëndrimi. Kështu për zonën kodrinore,  ndërtimi i rrugës 

Shkafane-Shën Pjetër - Kepi i Rodonit dhe Gjuricaj-Ishëm solli krijimin e një poli të ri 

përqëndrimi. Popullsia që  ”braktisi” venbanimet kodrinore sidomos në zonën qëndrore u 

vendos në zonat më të ulëta në afërsi të tokës bujqësore. Venbanime që kanë humbur 

popullsi përmendim fshatrat si Kuratën (popullsia e larguar është vendosur në zonën 

fushore të  Shkafanës), Lalëz, Bizë, Draç, Shetaj (popullsia e larguar është vendosur në 

zonën e ulët pranë bregdetit) dhe Kapidanaj e Gjuricaj (popullsia e larguar është vendosur 

në fushën e Ishmit). Ndërsa një tjetër pol përqëndrimi është duke u zhvilluar në zonën 

perëndimore bregdetare në drejtim të Hamallaj (përmendim krijimin e vendbanimeve të 

reja si atij të Hidrovorit dhe Rrotullës, para vitit ‟90 tërësisht të pa banuar). Në pjesën 

qëndrore dhe jugore të hapësirës (në vendbanimet Sukth fermë, Vadardhë, Rrushkull, 

Rinia, BishtKamëz, Erzen, Jubë etj) rrjedhojë e mungesës së pikave historike të 

referencës në kombinim me trendet e fundit të lëvizjes së popullsisë dhe informalitetit, po 

krijohet një pol tjetër përqëndrimi. Ky pol ka gjeneruar një tendencë të përhapjes dhe 
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shpërndarjes  dhe të zhvillimit urban pa rregulla dhe orjentim ndryshe nga drejtimi i 

rrjetit rrugor dhe jo me ndonjë karakter të veçantë ose identitet. Ky fenomen ka ndikuar 

ndjeshëm në karakterin e peizazhit të zonës .  

 

Përsa i përket tipologjisë së vendbanimeve në këto pole të përqëndrimit të 

popullsisë duhet theksuar se në zonën kodrinore mbizotëron organizimi linear i shtëpive 

përgjatë kreshtave  ose shpateve me gjerësi të kufizuar të vendosura në një ose dy rreshta 

shtëpish në të dyja anët e  rrugës me një pamje panoramike në drejtime të ndryshme. Nga 

njëra anë janë pamjet e fushave bujqësore deri në Krujë dhe në anën tjetër pamjet e 

largëta të detit të dy gjireve atij të Rodonit dhe të Lalëzit. Ky model i cili është zhvilluar 

për arsye topografike, haset në vendbanime të tilla si në: Likmetaj, Bizë, Shetaj, 

Kërtushaj, Gjuricaj. Një tipologji e ngjashme po me densitet të ulët po zhvillohet në 

zonën bregdetare (Fushë-Draç, Shkafane), përgjatë shpateve të buta në rrëzë të kodrave, 

në kufi me fushën bregdetare bujqësore Rrotull. Topografia në këtë pol përqëndrimi ka 

ndikuar në krijimin e hapësirave të zbrazëta nga aktiviteti njerëzor, në një qendër të 

gjelbër të zënë nga pylli. Ndërsa në dy polet e tjera të përqëndrimit siç e theksuam më 

sipër kemi një urbanizim mjaft të çorganizuar dhe të përhapur pa orentime të dukshme 

topografike në fushat bujqësore ku densiteti vjen i ulët nga qendra drejt periferisë. 

Distancat midis venbanimeve janë të vogla dhe lejojnë që ata të funksionojë si një nën-

sistem. Këto vendbanime janë në disavantazh nga distanca e saj nga plazhi (përjashtim 

bën fshati Rinia dhe Hidrovor) që pengon mundësinë e qasjes dhe përdorimin e bregdetit. 

Pjesa e përparme (ajo bregdetare) e kësaj zone është pjesë e një Masterplani i cili 

parashikon formimin e organizuar të zhvillimit të turizmit dhe vendbanimeve mbi bazë 

fshatrash turistik. Aktualisht është ndërtuar  fshati turistik”Lura 1”, dhe janë në ndërtim 

fshati turistik ”Lura 2”,  ”Lalzit-Bey” në Hamallaj dhe ”Peshkatari” në ShënPjetër
116

. 

 

Një sërë faktorësh (sidomos rritja e vlerës së pasurive të palujtshme në zonën 

bregdetare), po shkaktojnë transformimin e vazhdueshëm të vendbanimeve. Nga 

vendbanime tradicionale,  kompakte dhe kohezive, kryesisht për banim, në venbanime të 

shoqëruara me ndërtime të shpërndara dhe heterogjene. Ngritja e venbanimeve të reja me 

banesa me përdorimi të përzier (banesa familjare dhe dhënie me qera për pushuesit në 

verë) e bën të vështirë që të hartohet një politikë e qartë banimi që tu përgjigjet nevojave 

të ardhshme të popullsisë. Shtimi i ndërtimeve të parregullta si kërpudha në zonën me 

potencialin më të lartë turistik në zonën bregdetare po rrit ndjeshëm densitetin e 

popullsisë, gjë që çon në dëmtime të pariparueshme që bllokojnë një zhvillim të drejtë 

dhe me përfitim të turizmit. Një rritje me ritme të tilla mund të kapërcejë kapacitetin 

mbajtës të zonës duke rrezikuar një zhvillim të qëndrueshëm.  

 

Referuar zhvillimeve rajonale në këto dy dekada, parashikohet që hapësira në 

studim pritet të rritet me ritme të ndryshme sipas venbanimeve.  Në 20 vitet e ardhshme, 

venbanimet e vjetra sidomos ato në zonat kodrinore parashikohet të kenë vetëm rritje 

natyrore deri në 2%, ato pranë bregdetare nga 3-5 %, ndërsa zona urbane me rrethinat 

informale të qytetit të Sukthit dhe venbanimet e reja në zonat turistike (Hidrovor dhe 

Rrotull) pritet të kenë një rritje të shpejtë nga 10-60%. Sipas densitetit fshatrat në zonat 
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bujqësore supozohet që do të kenë 125 persona për hektar, ndërsa zonat  të përcaktuara si 

kalim nga rurale në urbane dhe turistike në 200 persona për hektarë.
117

 

 

Tabela nr.24 - Politika dhe Udhëzime Planifikimi - Synimet e Rritjes për 

vendbanimet
118

 

 

Njësitë e 

Pushtetit 

Vendor 

 

 

Pop 

2001 

Pop 

2011 

 

Tipi i 

vendbanimit 

Synimi 

i rritjes 

2027 

 

Nevojat për 

tokë 

rezidenciale 

dhe 

ndihmëse 

(ha) 

Banesat 

në 2001 

Banesat 

në 2011 

Tokë 

ndërtimi 

për 

t'u 

siguruar 

çdo vit 

(mes/ha) 

Ishëm 6,755 5,001 Rural 3% 3 1608 1811 0.20 

Katund i 

Ri 

10,942 10,161 Rural 3% 0 2605 2562 0.26 

Sukth 13,093 15,966 Rural/ Urban 60% 35 3117 3643 0.44 

Burimi: Kuadri i Zhvillimit Rajonal në formë Drafti, Shtator 2007 
 

Krijimi i venbanimeve të reja të planifikuara për zhvillimin e turizmit (fshatrave 

turistike por dhe vendbanimeve të reja) duhet të shoqërohet me planifikime hapësinore, 

ku të caktohet një vijë e verdhë, të ndiqen kufijtë e zonave ekzistuese të ndërtimeve, 

mundësisht të përdoret ”tokë kafe” (zona kodrinore). Pushteti lokal duhet të synoj të 

projektojë venbanime në zona punësimi prej 10 ha për një popullsi prej 10 000-15 000 

banorë. Lartësia maksimale e ndërtimit të ndërtesave të reja duhet të jetë 4 kate për 

fshatrat dhe 6 kate në qytetin Sukthi i Ri, me përjashtim të zonave të identifikuara nga 

Planet Rregulluese ku përcaktohen lartësitë maksimale dhe minimale specifike (resorte 

apo fshatra turistike). Këtu duhet të sigurohet që ndërtimet sensitive, peizazhi ose edhe 

fqinjët nuk duhet të mbulohen nga ndërtimet e reja dhe as linja e horizontit të mos 

dëmtohet. Në zonën turistike çdo ndërtese duhet të plotësojë kushtin e përfshirjes e të 

paktën një vend parkimi për banesë dhe të një vendi parkimi për çdo 100 metra katrorë 

për sipërfaqen e pa banuar të oborrit përqark ndërtesës. Planet e Zhvillimit të 

Përgjithshëm Vendor duhet  të mundësojnë që Hapësira t‟u ofrojë banorëve të tij një 

cilësi më të mirë jetese, me një ofertë në rritje për shtëpi, aktivitete të kohës së lirë dhe 

vende pune, ndërsa siguron suksesin e bizneseve të saj dhe, veç kësaj, vizitorët të kenë 

një eksperiencë të paharrueshme e të këndshme dhe e gjitha kjo të bëhet në një menyrë të 

pandërprere dhe të qëndrueshme, duke përmirësuar njëkohësisht mjedisin në hapësirë. Ky 

vizion e shikon hapësirën të zhvillohet si një rajon të shërbimeve moderne, të tilla si 

administrimi, arsimimi, shëndeti, financa, konsulenca dhe menaxhimi dhe kjo të bëhet në 

një kohe që krijohen zona të denja me komunitete të cilat janë krenare për faktin që ato 

jetojnë në këtë hapësirë. 
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Tabela nr.25 - Numri i banesave sipas statusit të banimit 

Bashkia/Komuna Gjithsej Banesë e banuar nga 

persona me venbanim 

të zakonshëm 

Benesa 

dytësore ose 

sezonale 

Banesë e 

pabanuar 

Ishëm 1877 1243 306 328 

Katund i Ri 2918 2305 282 331 

Sukth 5362 3742 864 756 

Gjithsej 10157 7290 1452  1415 

          Burimi: INSTAT-CENSUS i Popullsisë dhe Banesave,  Qarku Durrës,  2011 

 

Një shembull i mirë është rasti i fshatit turistik ”Lura”, ku kemi integrimin e një 

zone rurale të hapësirës në studim, në një mjedis jetese tërheqëse ku ja vlen të jetosh, falë 

infrastrukturës funksionale të ngritur rishtaz, ndërsa u sigurohet qytetarëve dhe vizitorëve 

mundësia e argëtimeve të shumta në këtë zonë të Gjirit të Lalëzit. Fshati turistik tashmë 

funksionon si një venbanim rezidencial ku janë ndërtuar 160 objekte në zonën “Lura 1” 

me 110-114 banesa 2-3 kate ku 391 familje rezidentë të përkohshëm, kryesisht në fudjavë 

dhe gjatë sezonit turistik i përdorin këto banesa se shtëpi të dyta. Aktualisht po ndërtohet 

dhe fshati turistik “Lura 2” me 41 objekte rezidenciale
119

. 

 

 

II.3. Trashëgimia historike dhe kulturore e hapsirës 

 

II.3.1. Pasuritë historiko-kulturore, tregues të një zhvillimi të qëndrueshëm 

 

Vlerat historiko-kulturore të kësaj hapësire burojnë nga lashtësia (dëshmuar kjo nga 

gjetjet arkeologjike) e deri në ditët e sotme, të cilat janë konstatur në disa fusha si: 

banimet tipike fshatare me stilin ndërtues vendas; kulturën fetare të bashkëjetesës së dy 

feve myslimane dhe katolike; ndërtimit e objekteve të kultit, kështjella, bazilika, tuma; 

ndërtime të vjetra popullore, të skalitura fort në memorien e banorëve lokal, etj.  

 

Që në lashtësi, zona e Porto Romanos, (rreth 6.5 km në veri të qendrës së qytetit të 

Durrësit) ka qenë një zonë e rëndësishme portuale dhe tregtare. Porti i vjetër i Porto 

Romanos dhe venbanimet e lashta kanë kohë që janë bërë objekt i kërkimeve 

arkeologjike. Këto gërmime kanë treguar se hapësira mbart një arkeologji të pasur. Në 

Porto Romano kemi të bëjmë me një kompleks monumentesh e sitesh si
120

: 

- Kanali venecian i ndërtuar në port për lehtësimin e lundrimit; 

- Vendbanimi pre-historik i Bishtit të Pallës (neoliti i vonë); 

- Zona e Emporionit me tempullin arkaik të Bishtit të Pallës; 

- Porta Romana, mur i shek. IV pas Krishtit; 

- Venbanim arkeologjik i shek. IV para Krishtit, i mbuluar nga uji; 

- Furra antike në shërbim të tempullit, një monument unikal. 
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Me mjaft vlera historiko-kulturore paraqitet dhe zona jugore e hapësirës, pranë Kepit 

të Polit, ku në verën e viti 2005, është zbuluar një venbanim i paleolitit të vonë. Ky 

zbulim ka rëndësi të madhe historike, pasi venbanime të tilla në këtë periudhë për 

Ultësirën Bregdetare të Shqipërisë, janë të rralla. Gjetje arkeologjike (sende zbukurimi, 

vegla pune) janë identifikuar dhe në disa tuma në Hamallaj dhe pranë lumit Ishëm. 

Objektet prej bronzi dhe të periudhës më të hershme të hekurit dëshmojnë për një orentim 

të lidhjeve të banorëve të kësaj hapësire me grupin kulturor ilir qendror
121

. 

 

Në periudhën arkaike, me themelimin e qytetit të Durrësit (Dyrrachiumit) banorët 

e kësaj hapësire lidhën marrëdhënie tregtare me Korkyrën dhe Korintin, dëshmi e 

vërtetuar nga gjetja e enëve prej qeramike të stilit korintik. Vendasit shkëmbenin 

prodhimet bujqësore e blektorale me prodhime luksi të prodhuara në qendrat më të 

zhvilluara të kohës. Këto raporte sollën në jetën e vendasve modele të reja jetese. 

Mendohet se këto modele të reja jetese u pasqyruan me ndërtimin e disa tempujve që 

shërbyen si qendra të kultit për banorët vendas, por dhe si pika kontakti me të huajt për 

shkëmbime tregtare. Me mjaft vlera historiko-kulturore janë dhe gjetja e gjurmëve të 
ndërtimeve të vjetra në disa fshatra sidomos në kodra, që dëshmojnë se kanë ekzistuar si 

fshatra antikë. Inventarët e varrezave të gjetura, flasin për objekte të përdorimit të 

përditshëm dhe luksi si: qeramikë me vërnik të zi, armë e vegla pune, aplike prej bronzi, 

gurë varresh prej mermeri me punime artistike, etj. Në jug të zonës së Ishmit, është gjetur 

një venbanim i hapur fshatar që dëshmon për një qendër me aktivitet bujqësor ku 

përpunoheshin dhe produkte bujqësore. Këto struktura me aktivitet bujqësor datojnë në 

shek. IV-III para Krishtit. Në Kepin e Rodonit gjurmë materialesh ndërtimore me tulla 

katrorë datojnë të shek III-I para Krishtit.
122

 

 

Për periudhën Romake gjetjet arkeologjike dëshmojnë për modele të reja pronësie 

dhe prodhimi. Në këtë periudhë dëshmohet dhe për ndarje të pronës publike nga ajo 

private. Rritja e prodhimeve bujqësore çoi në pasurim të pronarëve të tokave. Gjurmë 

ndërtimore të kësaj periudhe janë gjetur në bregun e lumit Ishëm, Shetaj dhe ne Kepin e 

Rodonit. Për vlera të pasura historiko-kultorore, për hapësirën në studim, flitet në 

peiudhën a antikitetit të vonë. Në këtë periudhë kemi një kristianizim të botës shpirtërore 

dhe ngritjen e kishave të para, veçanarisht në pika strategjike, si p.sh pranë vendkalimeve 

kryesore apo pranë qendrave të rëndësishme të banuara. Në këtë periudhë vlen të 

përmendet ngritja e një bazilike madhështore në Gjuricaj
123

. 

 

Periudha që dëshmon për rëndësinë më të madhe historike dhe për trashëgiminë 

kulturore të kësaj hapësire fillon në shek. XI-XIII. Kultura materiale e gjetur prezantohet 

nga prodhimet më të mira bizantinase. Po ashtu si mjet jetese dhe në këtë periudhë mbetet 

bujqësia dhe blektoria. Mjaft me rëndësi ekonomike dhe historike për këtë periudhë 

kishte funksionimi i aksit të rrugës antike që shkonte nga Durrësi në Shkodër. Ky aks 

përshkonte dhe hapësirën në studim, gjë që dëshmohet nga ekzisteca e gjurmëve të një 

ure  të ndërtuar mbi lumin Ishëm (gjurmë të saj shiheshin deri në vitin 1971 në Gjuricaj). 

Gjithashtu në këtë periudhë u ndërtua dhe porti i Shufadasë ( në grykëderdhjen e lumit 
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Ishëm) dhe një bazë skele në Rodon që shërbenin për lidhjen midis prodhuesve vendas 

dhe tregtarëve të huaj
124

. Objektet me vlera të një rëndësie të pa mohueshme të 

trashëgimisë kulturore të kësaj hapësire i përkasin periudhës mesjetare. Në këtë periudhë 

u ndërtuan kisha e Shën Ndout dhe kalaja e Rodonit që lidhen me figurën e Skënderbeut 

dhe kalaja e Ishmit. Të ruajtura dhe të ristrukturuara këto objekte po ngjallin rëndësi 

turistike për mundësimin e zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit.  

 

II.3.2. Monumentet dhe objektet të trashëgimisë kulturore 

 

Kisha e Shën Ndout (monument kulture) ndodhet mes dy kodrave në pjesën 

veriore të Kepit të Rodonit në një zonë të rrafshët e cila zbret deri në nivelin e detit. 

Kisha është rindërtuar në vitet 1998-2000 mbi rrënojat ekzistuese me financime 

gjermane. Është kishë e stilit bizantin me arkitekturë romaniko – gotike e shekullit XIII. 

Ndërtesa përbëhet nga mure njënefshe, prej gurësh shtufi dhe tullash të lidhura me llaç 

gëlqereje, me harqe të mprehtë që mbështeten në gurë të nxjerrë ndaj njëri- tjetrit, çatia 

është prej druri, ndërsa ambienti i altarit me qemer, ndërtuar me tulla të vendosura sipas 

rrezeve. 

Pas restaurimit, dolën në dritë dy afreske dhe dy varre. Njëri afresk me një 

shqiponjë dykrenare, me krahë të ulur poshtë, simbolizon shqiponjën e Kastriotëve në 

kohën para pushtimit osman. Në afreskun tjetër duket qartë një grua e hipur mbi një kalë. 

Mendohet se ky mozaik mund të lidhet me figurat e shën Anastasias dhe ato të Mamica 

Kastriotit. Ndërsa dy varret mendohet ti përkasin njëri Martin Gjonimit, kryekustod 

françeskan shqiptar të shek XVII dhe tjetri motrës së Skënderbeut me dy fëmijët e saj. 

Për shkak të vlerave të saj monumentale, të lidhjes së ekzistencës së saj me njërën nga 

periudhat më të shquara të historisë së vendit tonë (periudhës së Skënderbeut), ashtu dhe 

të peizazhit tepër tërheqës, sot kjo kishë është kthyer në një atraksion turistik për vizitorë 

vendas dhe të huaj. Gjithashtu vitet e fundit është kthyer në traditë organizimi i 

pelegrinazhit fetar në këtë kishë, çdo datë 13 Qershor që përkon me ditën e shenjtë të 

Shën Ndout të Padovës. Kisha mund të vizitohet duke ndjekur rrugën e ristrukturuar Shën 

Pjetër-Kepi i Rodonit, por edhe me rrugë detare pasi atje pranë është një skelë e lashtë 

akoma funksionale.
125

 Burimet historike
126

 flasin për ekzistencën edhe të disa 

manastireve si: i Shën Anastasisë, Shën Kollit dhe Shën Mërisë. 

Kalaja e Muzhlit të Skëndërbeut (Rodonit):  Është një tjetër monument kulturor 

me vlera historiko-turistike. Kalaja e Rodonit e  ndërtuar nga Skënderbeu rreth viteve 

1451-1452, përbën një objekt fortifikimi me një mur mbrojtës me gjatësi 100 m përgjatë 

bregut të kepit në anën verilindore që rrethonte një sipërfaqe prej 4 ha tokë kodrinore
127

. 

Është ndërtuar me gurë shtufi të punuara në formë katërkëndore të lidhura me llaç dhe të 

kombinuara me tulla. Trashësia e mureve arrin nga 3 m në 6.30, kurse lartësia mbi 10 

m
128

. Në vitin 1463 u bënë punime plotësuese nga mjeshtra raguzianë mbi bazën e 
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rrënojave të një ndërtimi ekzistues, dhe disa vite më vonë u braktis duke mbetur një relike 

e kohës së shkuar
129

. 

 

Foto 8: Pamje nga Kisha e Shën Ndout dhe Kalaja e Skënderbeut ( Sh.Sirika) 2014 

 

Skënderbeu e ngriti këtë kështjellë si rezidencë të familjes dhe për të pasur një dalje në 

det që të kishte nën kontroll bregdetin dhe i duhej një pikë portuale për të zhvilluar 

aktivitet tregtar me perëndimin. Gjithashtu mbante lidhje me kështjellën e Krujës, 

nëpërmjet mjeteve sinjalizuese mesjetare, siç ishte zjarri. Kjo kala u shkatërrua nga turqit 

pas vdekjes së Skëndërbeut në vitin 1467
130

 dhe u rindërtua nga venedikasit në vitin 

1500. Mbas pushtimit të plotë të Shqipërisë nga perandoria osmane,  kalaja nuk u përdor 

duke shkuar drejt rrënimit, pjesa më e madhe e saj sot është e fundosur në ujë. Sot  

 

ruhen vetëm muret e jashtme, të restauruara kohët e fundit. Për vlerat monumentale dhe 

historike, afërsisë me kishën e Shën Ndout, peizazhit dhe bukurisë së veçantë të 

vendodhjes si dhe florës e faunës së saj shumë të pasur, kalaja është shumë e vizituar nga 

turistët dhe studiuesit. Mund të vizitohet duke ndjekur rrugën Shën Pjetër-Kepi i Rodonit 

si dhe në rrugë detare.
131

 

 

Kalaja e Ishmit ( ish monument kulture deri në v.1990) ndodhet në kodrat e 

Ishmit, në një pikë dominante, me një peisazh të larmishëm, ku mund të vështrosh detin, 

malet Krujë-Dajt dhe hapësirën fushore Lezhë-Tiranë duke përbërë një pikë turistike 

tepër tërheqëse. E ndërtuar nga turqit në periudhën e mesjetës (1572-1574)
132

, për të 

luftuar kontrabandën e vendasve me venedikasit që kryhej nëpërmjet një skele detare në 

të cilën përpunoheshin anije vendase dhe të huaja në grykëderdhjen e lumit Ishëm. Për 

këtë qëllim në të pas ndërtimit u strehuan 410 ushtarë turq të cilët kishin në armatim,vec 

të tjerave edhe 2 topa.  

Muret e kështjellës janë ndërtuar me gurë shtufi, lidhur me llaç të fortë me shumë 

gëlqere. Trashësia e mureve nuk është e njëjtë, ajo varion nga 1.5-1.20 m dhe lartësia deri 

në 5 m, ndërsa bedenat deri 7 m. Muret kanë planimetri katërkëndore këndrejt me 
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përmasa 100x40 m, të forcoara nga pesë kulla, tre prej tyre kanë forma drejtkëndeshe, një 

kullë këndi me planimetri rrethore dhe një tjetër pesëkëndore. 

 

 
Foto nr 9: Kalaja e Ishmit (Sh.Sirika) 2013 

 

Kalaja ishte e pajisur me frëngji  dhe kishte dy porta përballë njëra-tjetrës kishte dy porta. 

Porta kryesore ndodhet nga lindja, ndërsa tjetra nga perëndimi
133

.  

Deri në vitin 1990 kalaja ka qenë monument kulture, i cili mbrohej nga shteti në funksion 

të saj ishte punësuar edhe një ciceron. Me zhvilimin që po merr zona bregdetare e Gjirit 

të Lalëzit, kalaja do të ishte një objekt mjaft i vizitueshëm nga turistët. Rëndësia turistike 

e kësaj kështjelle u rrit me ngritjen e varrit monumental pranë saj të piktorit me famë 

botërore me origjinë nga Ishmi, Ibrahim Kodra. Së shpejti në ambjente e kësaj kështjelle, 

pritet të ndërtohet dhe një muze në nderim të këtij piktori. Vizitohet duke ndjekur rrugën 

Rinas-Bubq-Ishëm. 

Bazilika Gjuricaj është një kishë e tipit bazilikë, e cila daton në shekullin V-VI 

pas erës sonë ( sipas arkeologut H.Myrtaj). Kisha ishte e ndërtuar prej guri me breza prej 

pesë radhë tullash të lidhura me llaç gëlqeror e gjatë 47 m dhe e gjerë 22 m. Rrënojat e 

Bazilikës Gjuricaj përbëjnë një qendër historike. Edhe pse nuk janë bërë të plota 

gërmimet arkeologjike në të janë gjetur materiale me vlerë arkeologjike e historike.  

Rëndësi didaktike dhe historike paraqesin materialet e gjetura si: qeramika me 

dimensione të ndryshme në mur dhe poçeri. Ndërsa monedhat e gjetura çojnë në 

përfundimin se mund të ketë qenë qendër e rëndësishme tregtare që mbante lidhje me 

portin e Shufadasë, rreth 8 km më larg që ngrihej në grykëderdhjen e lumit Ishëm, (prania 

e kësaj bazilike është e lidhur me emrin ‟‟Pazare‟‟të zonës poshtë kodrës së Gjuricaj). 

Duke përmendur edhe praninë e rrugës antike këtu pranë bëhet e besueshme prania e këtij 

pazari (tregu). Mendohet që ka pasur një vazhdimësi të gjatë kohore, pasi të dhëna gojore 

të banorëve të zonës flasin për një treg të madh ku vinin njerëz edhe nga qytete të 

largëta
134

. Kjo bazilikë dallohet për praninë e elementëve arkitektonike si kapitele, 
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imposte, kolona, pllaka ikonostasi etj, me cilësi të lartë dhe shije artistike. Këto e bëjnë 

që rrënojat e kësaj bazilike në ditët e sotme të kenë rendësi historiko-kulturore me interes 

për tu vizituar nga turistë vendas dhe të huaj. Mund të vizitohet duke ndjekur aksin rrugor 

Rinas-Bubq-Ishëm. 

                                  
Kulla Sulejman Kullës ndodhet në fshatin Gjuricaj (Kullas) . Ajo është një ndërtesë me 

tre kate e ndërtuar rreth viteve të para të shekullit XVIII, përbën një banesë tipike të 

familjeve të mëdha të kohës
135

. Muret janë të ndërtuar me gurë të gdhendur, me karakter 

mbrojtës të pajisur me 20 frëngji. Kulla është e lartë 8 m ku kati i parë shërbente si depo 

ushqimore, ndërsa 2 katet e tjera për banim. Kati i tretë i pajisur në pjesën e jashtme me 

tre qoshka me dërrasë të mbuluara me tjegulla,  shërbente dhe për pritjen e miqve. 

Karakteristikat artkitektonike, vlerat artizanale të ndërtimit nga mjeshtra vendas dhe 

gjendja aktuale e mirë e këtij objekti kulturor e historik përbëjnë interes për tu vizituar 

nga turistë vendas dhe të huaj.  

Foto nr.10: Kulla e Bejve në Kapedanaj (majtas), memoriali Ibrahim Kodra (djathtas). 

(Sh. Sirika) 2013 

 

Ndërtesa popullore me vlera të trashëgimisë kulturore përmendim dhe disa të tjera 

që datojnë më vonë se kulla e Sulejman Kullës, të tilla janë banesat e Shehelirëve 

(Gjuricaj), e Bejve (Kapedanaj), dhe Ali Velive (Likmetaj).  Këto ndërtesa, dallohen për 

portat karakteristike me harqe të mbuluara me çati me tjegulla, hapësirave të brendshme 

me çardakë e oborre të mëdha. Të rrethuara me avlli prej muresh të  trashë guri, tregonin 

diferencimin ekonomik e shoqëror të asaj kohe. Sot lagjet ku ndodhen këto ndërtesa janë 

bërë objekt interesimi të shoqatave kulturore për promovimin e zhvillimit të turizmit 

kulturor në këtë hapësirë (lagja Likmetaj dhe ndërtesat popullore të lartpermendura janë 

objek i Projektit: “Lagja Kulturore Ishëm”). 

 

Memoriali i Ibrahim Kodrës, i cili është ndërtuar pas vdekjes së piktorit të fundit 

kubist me famë botërore Ibrahim Kodra. Memoriali gjendet në një pikë dominante që 

sheh nga Kruja dhe Tirana, pranë kalasë së Ishmit, vend i zgjedhur për të vënë në jetë 

amanetin e tij,  që të varrosej në vendlindje dhe ku kish kaluar fëmijërinë. Përbën vlerë 

turistike (për pelegrinazh për artistët piktorë). Vitet e fundit ky memorial po vizitohet nga 

mjaft turistë vendas dhe të huaj.  
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Si përfundim mund të themi se hapësira bregdetare Ishëm-Porto Romano, mbart 

një trashëgimi të pasur historiko-kulturore që përbëjnë një mundësi për zhvillimin e 

turizmit kulturor. Hapësira është një vend i bukur dhe magjepsës, me një gamë të gjerë 

atraksionesh historike, kulturore dhe natyrore, vendi është i sigurt dhe njerëzit janë 

mikpritës e miqësorë që përbëjnë një interes të madh për turistët ndërkombëtarë. Një 

hapësire ende “autentike”, në një shkallë të madhe e paprekur nga ndikimi i huaj, ku 

njerëzit jetojnë dhe punojnë në mënyrat tradicionale dhe kultura shprehet në mënyra nga 

më të ndryshmet në bazë lokale, madje nga fshati në fshat.  

 

 Për shkak të rritjes së shpejtë të investimeve në këtë hapësirë nga një vend i 

virgjër dhe i lënë në harresë, vitet e fundit po ndihet presioni human mbi mjedisin dhe 

trashëgiminë kulturore. Prirja aktuale, për të rritur fitimin brenda një periudhe të shkurtër 

pa konsideruar ndikimet afatgjata mbi mjedisin, përbën një nga shqetësimet kryesore për 

të ardhmen e pasurive natyrore dhe kulturore të kësaj hapësire. Dëmtimi i monumenteve 

kulturore përbën një problematikë për trashëgiminë e tyre midis brezave. Për një zhvillim 

të qëndrueshëm objektet me vlera të trashëgimisë kulturore të hapësirës duhet të mbrohen 

dhe të bëhet rivlerësimi i tyre. Deri në vitin 1990 kalaja e Ishmit ka qenë monument 

kulture, i cili mbrohej nga shteti. Por pas këtij viti gjërat ndryshuan dhe ky objekt i lashtë 

u la në mëshirën e fatit. Edhe pse në të gjitha tekstet e historisë dhe guidat e Durrësit kjo 

kala përmendet për vlerat dhe historinë që mbart, kujdesi nga institucionet përkatëse 

është pothuajse i papërfillshëm. Nga viti në vit kalaja po shkon drejt rrënimit të plotë. 

Nga muret e saj janë hequr një sasi e madhe gurësh, të cilët janë përdorur nga banorët për 

ndërtime. Nëse nuk do të ndërhyhet sa më shpejt, përveç humbjes së vlerave turistike do 

të humbiste një pjesë e rëndësishme e historisë së zonës. Mendojmë që kthimi i statusit 

„monument kulture” i kesaj kalaje do të ishte hapi i parë i rivlerësimit të objekteve të 

trashëgimisë kulturore të hapësirës. Ndër dëmtimet më të mëdha të trashëgimisë kulturore 

në këtë hapësirë ishte vjedhja e një Basoreliefi të Kryengjëllit Mikel në kalanë e Rodonit 

në korrik të vitit 2013. Kalaja e Rodonit është në kërcënim të vazhdueshëm nga 

veprimtaria abrazive e detit ku prej shekujsh muret e saj janë gërryer duke çuar në 

rafshimin e një pjesë të saj, prandaj kërkohet marrja e masave ndaj këtij fenomeni 

shkatërrues. Me zhvillimin që po merr zona bregdetare e Gjirit të Lalëzit në industrinë e 

turizmit, objektet e trashëgimisë kulturore përbëjnë potencial zhvillimi në këtë fushë. 

Zhvillimi i turizmit, shton nevojën e ruajtjes dhe manaxhimit të objekteve me vlera të 

trashëgimisë kulturore nga institucionet përgjegjëse dhe organizmat e tjera të interesuara, 

me qëllim jo vetëm mbrojtjen nga dëmtimi dhe degradimi, por me synimin e shfrytëzimit 

të vlerave të tyre. 

 

II.3.3. Traditat, zakonet dhe jeta në banesa 

Krahas monumenteve arkeologjike, arkitekturore dhe fetare, trashëgimia kulturore 

e zonës bregdetare Ishëm-Porto Romano përfaqësohet dhe nga traditat, zakonet dhe jetesa 

në banesa.   

Jeta në banesa - Para vitit 1990-të hapësira në studim përbënte një territor ku 

vendbanimet karakterizoheshin nga planimetri e rregullt dhe të populluara nga popullsi 

homogjene. Shumë fshatra karakterizohen nga lagje të ndara në bazë fisesh (lidhje 

farefisnore) ku dallohen për bashkëjetesë dhe fqinjësi të mirë. Banesat janë pothuajse të 

ngjitura me njëra – tjetrën, me oborre dhe të rrethuara me avlli. 
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Fshatrat më karakteristike i përkasin komunës Ishëm, të ndërtuara në reliev 

kodrinor ose rrëzë kodrave.  Popullsia e këtij komuniteti është vendosur atje ku ka gjetur 

kushte të përshtatshme për  të ndërtuar banesat. Kështu  ajo ka zgjedhur kreshtat e buta të 

kodrave dhe shpatet me pjerrësi më të vogël dhe të ekspozuara nga dielli, pranë tokave 

bujqësore, burimeve ujore si dhe në vende të përshtatshme për të ndërtuar banesa. Që në 

kohë të hershme popullsia e kësaj zone është dalluar për kujdesin ndaj tokave bujqësore, 

duke i kursyer ata nga ndërtimet dhe mbrojtur nga degradimi. Me ndryshimet politike dhe 

ekonomike pas vitit ‟90-të kjo traditë është prishur disi vitet, ku tendeca e popullsisë 

është për tu vendosur pranë tokave bujqësore në pronësi të tyre.  

Në fshatra të tilla si: Likmetaj, Kërtushaj dhe Gjuricaj hasen lagje unike për nga 

ndërtimi. Këto lagje ngjajnë me lagjet e qytetit të Gjirokastës ku elementi i ndërtimit 

është kryesisht guri. Kështu shtëpitë e ndërtuara para vitit ‟90 –të janë të ndërtuara me 

mur guri, oborri e rrugica të shtruar me plaka guri. Çdo shtëpi ka oborre me lule, një 

çezmë që në shumicën e rasteve ka formën e një govate ku gratë para viteve ‟90-të lanin 

rrobat dhe puse uji të pijshëm. Këto lagje përbëjnë vlera të larta të trashëgimisë kulturore 

për këtë hapësirë. Vitet e fundit, me zhvillimin që po merr   industria e turizmit po 

ngjallet interesi tek disa shoqata kulturore që të ndërmarrin projekte për t‟i kthyer lagjet e 

këtyre fshatrave në identitet, për të ruajtur vlerat kulturore të tyre. Kjo është shumë e 

domosdoshme tani me zhvillimet e reja social-ekonomike në këtë hapësirë që rrezikon të 

humbasë këto tradita. Në fshatrat fushore dhe kryesisht në ato që janë përfshirë nga 

popullsia e ardhur, planimetria e vendbanimeve dhe banesat nuk kanë më një strukturë të 

rregullt. Ndërtimet e reja për qëllime banimi janë kryesisht të tipit vilë me 2 apo më 

shumë kate,  me oborre të shtruara me beton dhe mure rrethuese betoni ose me blloqe të 

shpërndara pothuajse në menyrë rastësore nëpër të gjithë territorin e hapësirës.  

Aktualisht si sistemi i vendbanimeve ashtu dhe përdorimi i tokës  për banesa, po 

përballen me ndryshime drastike. Vendbanimet ekzistuese me arkitekturën e veçantë janë 

një aset primar për zhvillimin e turizmit kulturor dhe rural, nga ana tjeter tregojnë një 

kapacitet real lokal për investime,  por përfaqësojnë një rrezik për bukuritë tërheqëse të 

bregdetit, në zonat ku disponibiliteti i tokës është efektivisht i kufizuar. Çdo ndërhyrje e 

gabuar do të ketë ndikimet e veta negative në të ardhmen duke cënuar qëndrueshmërinë e 

përdorimit të tokës. 

 

Etnografia është mjaft e pasur si për popullsinë vendase (rezidente para vitit ‟90) 

ashtu dhe për popullsinë e ardhur rishtaz pas vitit ‟90-të. Veshjet tradicionale dallojnë nga 

njëra njësi administrative në tjetrën dhe nga një fshat në tjetrin. Veshje me vlera të 

trashëgimisë kulturore mendojmë që i përkasin fshatrave me popullsi homogjene dhe me 

histori të pasur, ku mund të përmendim fshatra të tillë të komunës Ishëm si Bizë, Draç, 

Kërtushaj, Likmetaj etj. Në këto fshatra hasen veshje popullore që mund ti klasifikojmë 

në; i) veshje tradicionale të përditëshme, ii) veshje tradicionale për ceromoni, festash e 

gëzime familjare
136

. Veshjet më karakteristike ishin ato të grave. Për gratë e besimit 

mysliman veshja e përditshme karakterizohej nga fustane të gjata me dekoracione. Në 

kokë mbanin shami të bardhë të ashtëquajtura kryqe të zbukuruara me dekoracione të 

quajtura ”ojne”shumëngjyreshe. Kishte gra që përdornin dhe ”dymijtë” për moshat pasi 

ajo ishte bërë nënë. Në gëzime ndërronin veshjet e tyre dhe kostumi më i përdorshëm 

ishte ai popullor tradicional,”Takame”, që përfaqësohej me dymijë mermeri, me kambale 
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të punuara me fije ari, jeleku i punuar me gjymysh e fije ari me motive të ndryshme, si 

patriotike e thjesht zbukuruese. Në kokë  mbahej ”feste” e zbukuruara me monedha floriri 

”napoloni ar”. Veshja për burra ishte brekushja e zezë, xhaketë shoqëruar me ornamente 

zbukurimi, që më vonë u zëvendësua me xhaketën prej kadifeje. Qeleshja ishte e tipit 

dibran
137

. Ndërsa gratë e besimit katolik visheshin me kostum tradicional të quajtura linja 

që ngjasojnë me ato të zonës së Mirditës. Burrat visheshin me brekushe të zeza e xhokë 

prej shajaku shoqëruar me dekoracione që bënin dallimin e moshës. Mosha e re kishte 

zakonisht ngjyrën e kuqe e ajo e thyer ngjyrën e zezë, e shoqëruar me basme dore
138

.  

Veshjet tradicionale të popullsisë së ardhur i përkasin origjinës së tyre si veshje të 

krahinës së Dibrës, Tropojë, Kukës dhe Gramsh. Banorët e fshatrave të kësaj hapësire 

shquhen për kulturën mikpritëse, gastronominë e pasur që është një traditë në vazhdimësi 

të saj. 

 

Gastronomia përbën një tjetër vlerë të trashëgimisë kulturore me rëndësi për 

zhvillimin e qëdrueshëm dhe sidomos për zhvillimin e turizmit të hapësirës bregdetare në 

studim. Për gastronominë do i referohemi traditës së popullsisë autoktone,  ku  kulitaria e 

fshatrave të kësaj hapësire përfaqësohet në gatimin e disa gjellëve tradicionale si: byrek 

me hithër të përpunuar me lëndë të ndryshme organike; trahanaja - ushqim i përgatitur 

më parë me produkte të drithit, qumështi dhe vezë; pulë fushe apo gjel deti  me qull 

(miell misri) dhe garniturë si: erëza, hudhra; hasudeja - ëmbëlsirë e përgatitur me 

niseshte e sheqer, zakonisht përdorej për të respektuar nusen e re në fshat, e cila ftohej në 

vizitën e parë dhe me besëtytnitë e shkumësisë së mirë, ëmbël e sheqer, me komshinjtë, 

përdorej kjo ëmbëlsirë,. etj
139
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KAPITULLI I TRETË 

 

TIPARET E ZHVILLIMIT SOCIAL-EKONOMIK TË HAPSIRËS 

BREGDETARE ISHËM-PORTO ROMANO 
 

 

III.1. Tipare të zhvillimit social – ekonomik deri në vitin 1945  
 
Territori dhe banorët e hapësirës bregdetare Ishëm-Porto Romano, kanë qenë pjesë 

përbërëse aktive e zhvillimeve ekonomike, e marrëdhënieve tregtare të të gjithë kohërave. 

Bazë e ekonomisë që në kohët e hershme ka qenë bujqësia dhe blegtoria. Kjo hapësirë 

është e pasur me shumë burime natyrore, kulturore dhe njerëzore. Ato janë një bazë e 

fuqishme për të qenë një rajon shumë i pasur ekonomikisht.  Por pavarsisht potencialit të 

mirë zhvillimor kjo hapësirë në aspektin ekonomik ka njohur ulje dhe ngritje. Burime të 

shkruara dhe gjetjet arkeologjike flasin se në periudhat e lashta banorët e kësaj hapësire 

nga Porto Romano e deri në Kepin e Rodonit ranë në kontakt të drejtpërdrejtë me 

tregtarët e Korintas dhe Korkyras
140

. Marrëdhëniet tregtare midis tyre përqëndroheshin në 

shkëmbime të prodhimeve bujqësore e blegtorale vendase me prodhime luksi të 

prodhuara në qendrat më të zhvilluara të kohës. Gjurmë të aktivitetit bujqësor dhe tregtar 

të banorëve të kësaj hapësire datojnë dhe në shek. IV-III para lindjes së Krishtit. Pas 

kësaj periudhe kjo hapësirë ishtë një qendër me rëndësi disa planëshe, si: fetare duke 

njohur ndërtime kulti në periudha të ndryshme kohore; ekonomike për raportet tregtare të 

banorëve të saj; ushtarake, për forcat që kanë kërkuar të kenë kontroll mbi hapësirën apo 

dalje në det, etj.  Edhe në periudhën  e antikitetit të vonë  banorët dallohen për ushtrimin 

e aktiviteteve tregtare, ku në Gjuricaj pranë rrugës antike që kalonte këtu ishte ngritur një 

treg i madh ku vinin tregtarë edhe nga qytete të tjera. Periudha e mesjetës dallohet për  

një lulëzim të ekonomisë, ku fama e prodhimeve bujqësore të kësaj hapësire kishte kaluar 

përtej detit. Me shtimin e marrëdhënieve tregtare dhe interesimit për prodhimet lokale 

lindi nevoja e ngritjes së skelave pranë zonave prodhuese. Përveç portit të Shufadës 

(skelë e ngritur në grykëderdhjen e lumit Ishëm), feudali Karl Topia zotërues  më i madh 

e kësaj hapësire filloi punimet për ngritjen e një skele tjetër në Kepin e Rodonit (gjurmë 

të kësaj skele ruhen akoma)
141

. 

 

Gjatë shek. XIV-XV, pati rritje të ndjeshme të eksportit të prodhimeve bujqësore, 

nëpërmjet këtyre skelave. Kështu nga skelat e Kepit të Rodonit dhe Shufadësë 

ngarkoheshin ngarkesa me grurë, elb, tërshërë, dru zjarri, dru për ndërtim anijesh, tra për 

ndërtim, kripë dhe breshka drejt qyteteve të Durrësit, Tivarit, Ulqinit dhe Shkodrës.
142

 

Fundi i mesjetës dhe periudha e luftës së I-rë dhe II-të Botërore karakterizohen nga një 

rënie e theksuar ekonomike. Bazë e ekonomisë në këtë periudhë ishte blegtoria dhe 

mbjellja e drithërave për sigurimin e bukës. Por ajo që vlen për tu theksuar në fundin e 

kësaj periudhe ishte krijimi i ndërrmarrjes bujqësore në vitin 1926 nga shoqëria italiane 
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EIAA, e cila u shëndërrua pas çlirimit të vendit në prodhuese kryesore në drithëra,  

perime dhe qumësht. 

 

III.2. Aspekte të zhvillimit ekonomik të hapësirës  në periudhën 1945-1990 

 

Gjatë periudhës 1945-1990 hapësira bregdetare Ishëm-Porto Romano në aspektin 

ekonomik kishte karakter kryesisht bujqësor, ku ekonomia bazohej në prodhimet 

bujqësore dhe blegtorale. Lidhja e banorëve me detin dhe veprimtaritë ekonomike detare 

pothuajse nuk ka ekzistuar në këtë periudhë, pasi bregdeti ka qenë zonë ushtarake me 

akses të kufizuar. Si në të gjithë Shqipërinë  në këtë periudhë u zbatua modeli i zhvillimit 

ekonomik bazuar në planifikimin e centralizuar të mbështetur në pronën shtetërore. Në 

zbatim të këtij modeli u kryen një sërë reformash, ku reformës agrare në vitin 1945-1946 

i parapriu kolektivizimi socialist i bujqësisë i cili përfundoi në vitin 1967, duke kthyer të 

gjitha pronat private në prona shtetërore. Me ngritjen kooperativave bujqësore dhe 

fermave shtetërore u morën një sërë masash dhe u kryen mjaft investime si: bonifikimi i 

tokave, hapja e tokave të reja dhe tarracimi i tyre që solli rritjen e sipërfaqeve të 

punueshme të tokës bujqësore; disiplinimi i lumenjve dhe sistemimi i parcelave; u ngrit 

rrjeti i ujitjes, kullimit të tokave, ndërtimi i rezervuarëve për ujitje artificiale; u vu në 

zbatim mekanika e re bujqësore; u zbatua sistemi i plehërimit kimik dhe organik; u 

përdorën fara të zgjedhura dhe përmirësimi racor; arsimi i mesëm u profilizua në atë 

bujqësor. 

 

Marrja e këtyre masave dhe kryerja e investimeve dha efekte pozitive në shtimin e 

prodhimeve bujqësore dhe blegtorale. Pas vitit 1960 struktura e kooperativave bujqësore 

dhe fermës shtetërore ndryshoi disa herë nga krijimi në bazë fshatrash në bashkim 

kooperativave të vogla. Bashkë me strukturën e kooperativave bujqësore ndryshoi dhe 

struktura e bimëve të kultivuara. Deri nga mesi i viteve ‟60 vendin kryesor e zinin drithrat 

e bukës (gruri dhe misri), ndërsa me vonë filluan të kultivoheshin dhe bimët industriale 

(luledielli, pambuku, soja). Një vend të veçantë zinin dhe kultivimi i fasules, perimeve, 

bostaneve dhe bimët foragjere (kryesisht jonxha). Traditë e banorëve të kësaj hapësire ka 

qenë dhe kultivimi i bimëve aromatike e medicinale ku vlen të përmenden rozmarina, 

kamomili, borziloku etj. Ndërrmarrja Bujqësore Sukth kishte drejtim prodhimin e 

drithërave të bukës, perimeve dhe mbarështimin e gjedhëve. Ndërsa në kooperativat e 

krijuara në Ishëm dhe Katund i Ri, kultivoheshin  drithra të bukës, bimë industriale 

(luledielli, soja, pambuku, kikiriku etj) dhe mbarështimi i bagëtive të imta (në Ishëm 

dallohej numri i madh i krerëve me dhi, ndërsa në Katund të Ri numri i deleve).
143

 

 

Pas vitit 1980 filluan të vihen re efektet negative të këtij sistemi. Rritja e 

prodhimeve bujqësore dhe blegtorale u shoqërua me rritje të ndjeshme shpenzimesh duke 

ulur rentabilitetin, dhe si rrjedhojë e saj u ul aftësia paguese. Rënia e produktivitetit të 

tokave të reja të hapura në zonat kodrinore, ulja e sasisë së plehërimit ishin një tjetër 

tregues negativ në këtë periudhë. Nga ana tjetër shtimi i numrit të bagëtive, çoi në 

nevojën për ushqim të blegtorisë. Megjithë përpjekjet për të intensifikuar prodhimin 

foragjer përmes shtimit të sipërfaqeve me jonxhë, hasëll, lakra dhe përdorimi i misrit të 

konservuar, nevojat për ushqim të blegtorisë nuk u plotësuan. Vlen të përmendim 
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gjithashtu që shtimi i tufave të dhive në kooperativën e Ishmit çoi në dëmtimin e bimësisë 

natyrore sidomos të shkurreve mesdhetare. Vlera e ulët e ditës së punës për punonjësit, 

punësimi i panevojshëm i krahut të punës, shkurtimi deri në heqje të oborrit 

kooperativist, tufëzimi i bagëtive, zhveshja përfundimisht e fshatarit nga prona, çoi në 

rënien e të ardhurave.  Të gjithë këta tregues ndikuan në rënien e mirëqenies ekonomike 

të fshatarësisë së kësaj hapësire duke ndikuar ndjeshëm në uljen e nivelit të jetesës. 

Banorët e këtij komuniteti bënin një jetë të vështirë  e relativisht të varfër, ku izolimit të 

zonës ju shtua mungesa e investimeve në infrastrukturë dhe shërbimeve arsimore dhe 

shëndetësore. Varfëria e trashëguar pas viteve ‟90-të nxiti shumë banorë të emigrojnë 

jashtë vendit për arsyje ekonomike dhe punësim.  

 

Suksesi më i madh në ekonominë bujqësore në këtë hapësirë për këtë periudhë i 

përket Ndërrmarrjes Bujqësore Sukth. Sipërfaqja e tokës arë të fermës do të arrijë në 

9000 ha dhe do të shtrihet në Sukth, Rrushkull, Perlat, Hamalllaj, Fllakë, sektorin Rinia 

dhe Kullë ku do të punësoheshin 1100 persona.
144

 Praktikimi i modelit hollandez në 

ndërtimin e serave, investimeve në teknologji, dhe politikës agrare që u ndoq, shënuan 

rendimente rekord në nivel kombëtar e ndërkombëtar. Perimet e prodhuara në këtë fermë 

kryesisht domate dhe bostane eksportoheshin në vendet evropiane. Gjatë kësaj periudhe 

deri në vitin 1993 u arrit të prodhoheshin 1500 ton domate çdo vit për eksport dhe të 

merreshin 50 kv grurë për hektar. Në sajë të klimës dhe teknologjisë në sera merreshin 3 

prodhime në vit me një rendiment prej 1200 kv domate për ha.
145

 Zhvillim të 

rëndësishëm mori sektori i perimeve ku u mbollën 400 ha, nga ku ngarkoheshin 30 

vagona në ditë për tu eksportuar në Çeki me domate, shalqi, speca, lakër, dhe presh. Për 

shtimin e drithrave u sistemuan 1000 ha tokë bujqësore në Rrushkull. Gjithshtu rritje 

patën dhe prodhimet blegtorale ku me futjen e lopëve të racës Xhersej dhe Laramane u 

arrti të merrej 3000 litra qumësht për lopë.
146

 Përveç prodhimeve për eksport prodhimet 

bujqësore dhe blegtorale shkonin dhe për furnizimin e kryeqytetit. E gjejmë me vend të 

vlerësojmë se një model i tillë nëse do praktikohej dhe sot me kooperim fermerësh do të 

rimëkëmbte ekonominë bujqësore në këtë hapësirë. 

 

III.3.  Aspekte të zhvillimit ekonomik të hapësirës  pas vitit 1990 

 

Në vitin 1990 hapësira bregdetare Ishëm-Porto Romano kishte një profil ekonomik 

kryesisht bujqësor ku siguroheshin prodhime bujqësore dhe blegtorale,  pavarsisht nga 

potenciali turistik që ofron hapësira bregdetare Ishëm- Porto Romano. Kjo strukturë 

ekonomike ishte e diktuar nga politika izoluese e Shqipërisë në periudhën komuniste si 

dhe mungesa e një infrastrukture minimale për të vizituar këtë rajon. Ndryshimet 

rrënjësore pas vitit 1990 çuan në ristrukturimin e gjithë ekonomisë përmes rivendosjes së 

pronës private, bazuar në parimet e tregut të lirë. Aktualisht  tre janë aktivitetet kryesore 

ekonomike që zhvillohen në këtë hapësirë: bujqësor, blegtoral dhe shërbimeve. 
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III.3.1.  Ekonomia bujqësore 

 

III.3.1.1. Bujqësia 

 

Pas vitit 1990 bujqësia mbeti dega më e rëndësishme e ekonomisë, por sot 

bujqësia është shumë më pak prodhimtare në krahasim me dekadat e mëparshme. Pas 

ndarjes dhe privatizimit të tokave bujqësore shumica e banorëve e braktisën prodhimin 

bujqësor, për shkak të mungesës së efiçensës në kushtet e parcelizimit të tokës nga njëra 

anë (një nga problemet kryesore të bujqësisë shqiptare), por edhe për shkak të migrimit të 

popullsisë aktive nga ana tjetër. Shumë nga familjet mbështeten nga puna në emigracion 

dhe dërgesa e emigrantëve për të siguruar jetësën. Megjithatë, bujqësia llogaritet se 

përbën akoma sektorin që zë peshën kryesore të punësimit.  

Me ndryshimin e sistemit politik në vitin ‟90, ndryshoi dhe struktura ekonomike e 

cila përfshiu dhe sektorin bujqësor në këtë hapësirë. Ristrukturimi i ekonomisë gjatë 

këtyre dekadave në sektorin bujqësor u shoqërua përmes rivendosjes së pronës private. U 

krijuan rreth 6750 ferma të vogla bujqësore si njësi prodhuese, me sipërfaqe që varion 

nga 0.5 ha-3 ha
147

. Investimet për përdorim komercial të tokës bujqësore nuk janë 

tërheqës krahasuar me investimet në tokë për banim, ndërtime komerciale dhe për 

turizëm. Sektori i turizmit me zhvillimet e reja që po merr në këtë hapësirë po shihet 

gjithnjë e më shumë nga banorët si një mundësi për gjenerimin e të ardhurave në të 

ardhmen e ekonomisë rurale të zonës.  

 

Tabela nr.26 -  Të dhëna mbi tokën arë dhe shpërndarjen e tokës bujqësore. Nr i 

popullsisë e familjeve në Bashkinë Sukth 

 

Nr Fshati Sipërfaqja 

në Ha 

Nr.i 

familjeve 

Popullsia Nr.i familjeve 

fermerë 
Gjithsej Femra 

1 Sukth i Ri 1216 2226 9376 4712 1211 

2 Vadardhë 285 847 3691 1775 269 

3 Kullë 431.4 594 2434 1179 418 

4 Perlat 273.5 292 1337 644 130 

5 Rrushkull 542 740 3230 1593 576 

6 Hamalle 560.1 1021 4091 2050 410 

7 Bashkia  3308 5720 24159 11953 3014 

Burimi:Zyra Kadastrale Bashkia Sukth (2007) 

 

Kulturat kryesore bujqësore të cilat mbillen në hapsirën bregdetare Ishëm-Porto Romano 

janë drithërat (grurë dhe misër) 2112.5 ha, perime (domate, spec, patllixhan, trangull, 

kungull, bamje, barbunjë, etj) dhe bostane  733 ha, patate 133 ha, fasule 380 ha, foragjere 

3260 ha, pemë frutore ( mollë, dardha, ftonj, kumbull, qershi, pjeshkë, hurma, shegë, 

kivi, arra, bajame, lajthi) 61.89 ha ( gjithsej132851 rrënjë), vreshta rrushi gjithsej 
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përllogariten rreth 850110 rrënjë (226 ha), ullinj rreth 59583 rrënjë nga këto 7493 janë 

rrënjë të reja dhe 26792 në prodhim, gjithsej ullishte janë 206 ha, agrume 19491 rrënjë
148

. 

Referuar këtyre të dhënava bie në sy tendenca e shtimit të sipërfaqeve me foragjere duke 

zënë rreth 35 % të tokave bujqësore dhe shtimi i sipërfaqeve me vreshta, plantacione me 

drufrutorë dhe ullinj. Vend të rëndësishëm zë prodhimi i perimeve në sera dhe në fusha 

ku merren deri në dy prodhime në vit në domate, speca, tranguj, kungull, pjepër, lakër, 

qepë e njomë. Mbjelljet e para bëhen në shkurt- mars ndërsa të dytat në gusht –shtator. 

Në Sukth ka 1.6 ha sipërfaqe sera xhami me ngrohje,  1.8 ha sera xham diellore, 0.5 ha 

plastikë ngrohje, 0.2 ha plastikë diellore, gjithsej sera 4.1 ha me kapacitet prodhues 

2845,5 kv
149

.  

Aktualisht si në të gjithë zonën e studimit (ashtu si dhe në të gjithë vendin) 

bujqësia është në kushtet e mbijetesës, prodhimet e fermerëve konsumohen pothuaj 

tërësisht në tregun lokal. Prodhimet bujqësore janë modeste dhe fuqia blerëse e popullsisë 

vendase është e vogël për të krijuar kërkesë të shtuar. Zhvilimi i turizmit në Gjirin e 

Lalëzit po krijon tregje të reja të tregtimit të produkteve lokale. Kohët e fundit mjaft 

fermerë kanë filluar të shtojnë prodhimin e perimeve dhe të frutave për treg. Për vitin 

2013 potenciali prodhues për treg në perime  ishte gjithsej 6050 kv nga këto domate në 

sera 4200 kv, speca në serë 400 kv, speca në fushë 70 kv, tranguj në sera 600 kv, spinaq 

200 kv, sallatë 130 kv dhe qepë 450 kv. Gjithashtu u prodhuan 9169 kv fruta gjithsej, nga 

këto 8393 kv rrush, 360 kv kumbulla, 48 kv dardha, dhe 368 kv ullinj
150

.  

Në tabelat e më poshtme po japim të dhënat statistikore të strukturës së 

sipërfaqeve bujqësore sipas kulturave, rendimentit dhe mjeteve të mekanizuara: 

 

Tabela nr. 26 - Fondi i tokës bujqësore 

 

                                                                    

 

 

 

 

Burimi: Drejtoria e Bujqësisë Qarku Durrës 

 

Tabela nr.27 - Mjetet mekanike 

Nr Emërtimi Numër 

1 Traktorë me rrota 157 

2 Minitraktorë 35 

3 Makina mbjellëse 92 

4 Motokorrëse 70 

5 Autokombajna 18 

6 Freza 118 

Burimi: Drejtoria e Bujqësisë Qarku Durrës 
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 Drejtoria e Bujqësisë Qarku Durrës. Të dhëna vjetore, bashkia Sukth. 2012 
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 Drejtoria e Bujqësisë Qarku Durrës. Të dhëna vjetore, bashkia Sukth, komunat Ishëm dhe Katund i 

Ri.2012 

Nr Emërtimi Ha 

1 Sipërfaqja e tokës bujqësore gjithsej 9383 

2 Aftësia ujitëse 6600 

3 Sipërfaqja faktike e ujitur 3200 
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Tabela 28 - Sipërfaqia dhe prodhimtaria e disa kulturave bujqësore viti 2013 

 

Nr Emërtimi Sipërfaqia (ha) Prodhimi (Kv) 

1 Drithëra 2112.5 ha 115447 kv 

2 Perime 733 ha 233756 kv 

3 Patate 133 ha 33791 kv 

4 Fasule 380 ha 67725 kv 

5 Foragjere 3260 ha 1049215 kv 

6 Pemë frutore 61.89 ha 29054 kv 

7 Vreshta 226 ha 65500 kv 

8 Ullishte 206 ha 10269 

9 Agrume 18681 rrënjë 2284 kv 

Burimi: Drejtoria e Bujqësisë Qarku Durrës 

 

Grafik nr.12 - Sipërfaqia e disa kulturave bujqësore (në %) viti 2013 

 

 
Burimi: Drejtoria e Bujqësisë Qarku Durrës 

Punoi: Sh. Sirika 

 

Nisur nga kushtet klimatike në të cilën bën pjesë hapësira, një nga çështjet 

kryesore të zhvillimit të bujqësisë është vaditja dhe kullimi i tokës. Për vaditjen e tokave 

bujqësore në periudhën e verës shërbejnë rezervuarë të tillë si: rezervuari i Tarinit më i 

madhi i rajonit,  me kapacitet 8 milion m
3 

ujë
151

 dhe vadit tokat në Kuratën (Rrotull), 

Rrushkull dhe Hamallaj; rezervuari i Toponasë cili vadit tokat bujqësore Kuratën 

(Rrotull),  rezervuari i Likmetaj përdorej për vaditjet e tokave bujqësore në  Likmetaj dhe 

Kërtushaj. Për vaditjen e tokave bujqësore të Sukthit dhe Rrushkullit përdoret dhe uji i 

rezervuarëve jashtë juridiksionit të njësive administrative të kësaj hapësire si: rezervuari i 

Borçës, Rubjekës, Shkallës dhe Metallës. 
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Sot bujqësia ka probleme të shumta, ku përveç shkatërrimit të fermës bujqësore 

model u prish dhe toka bujqësore si strukturë. Betonizimi i tokave bujqësore është një 

nga problematikat kryesore e cila ka prishur strukturën e tokës bujqësore duke e 

shëndërruar në tokë të pariprodhueshme, e cila në mënyrë indirekte ndikon dhe në 

prishjen e ekuilibrave të zhvillimit të qëndrueshëm. Gjatë këtyre 20 viteve investimet në 

kullimin dhe drenazhimin e tokave pothuajse janë minimale. Farërat nuk prodhohen në 

vend, jo rrallë përdoren farëra të pa çertifikuara (të pakontrolluara) duke ndikuar në 

rënien e rendimentit dhe cilësisë së produkteve bujqësore. Nga specialistë të fushës 

(agronom) rendimenti vlerësohet të ketë rënë në nivelin e viteve 1955-1960
152

. Fermeri 

nuk ka agregatet e nevojshme, nuk përballon dot çmimin e inputeve bujqësore. Nuk 

 
Foto nr. 11: Blloqe mollësh, Rrushkull ( majtas), ullishte, Kërtushaj (djathtas)  

                                       (Sh.Sirika) 2013 

 

funksionon në rregull rrjeti ujitës, nga 6600 ha tokë nën ujë vaditen vetëm 2200 ha
153

. 

Sipërfaqe të konsiderueshme nuk po punohen, lihen djerr dhe përdoren për kullota 

(Perlat-Sektor Hammalaj), nga ana tjetër produktet bujqësore të cilat importohen nga 

vendet e tjera, kanë ndikuar në rënien e shitjes së produkteve bujqësore vendase dhe 

lënien e tyre stok, e cila ka çuar dhe në rënien e interesit të fermerëve për të kultivuar 

produkte bujqësore.  Zhvillimi i sektorit të turizmit duhet të shoqërohet me politika 

mbështetëse për sektorin e bujqësisë. Me rishikimin e politikave agrare dhe me vullnetin 

e fermerëve mund të rindërtohet ky sektor me rëndësi. Rritja e sipërfaqeve me vreshta, 

sera, ullinj, agrume dhe pemëfrutore është një sinjal pozitiv për të ardhmen. Hapësira i ka 

të gjitha kushtet të shëndërrohet në një zonë konkuruese në prodhime cilësore dhe të 

çertifikuara. Vitet e fundit po krijohen ferma të çertifikuara për prodhime bujqësore 

organike nga të cilat mund të përmendim: ferma Vadardhë  me 6300 rrënjë hardhi me 

sipërfaqe rreth 2 ha, prodhon 500 kv rrush dhe bën përpunimin e tij për prodhim raki dhe 

verë
154

; ferma organike ”Kallbaqi” me qendër në Hamalle me aktivitet prodhime 

perimesh në sera me ngrohje me sipërfaqe 1.43 ha, ku mbillen 141000 rrënjë (rukola, 

lulështrydhe, domate, speca, kunguj, lakër) dhe më një kapacitet prodhues 1600 kv
155

, kjo 

fermë është me teknologji bashkëhore izraelite dhe hollandeze; ferma ”Duka” me qendër 

në Lalëz me aktivitet vreshtari rreth 20000 rrënjë me sipërfaqe 5 ha, prodhon 1000 kv 
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rrush dhe e përpunon për prodhim vere dhe raki
156

. Në Hamalle dhe Rrotull janë ngritur 

dhe 2 ferma për mbarështimin e kërmillit. Gjithashtu ekzistojnë dhe disa shoqata  për 

mbështetjen e prodhimeve bujqësore si:  shoqata “Rodoni” me veprimtari në Rrotull 

(Lalëz) me 30 anëtar disponon 55 traktorë me goma, shoqata “BIO - Ishmi” me 10 anëtar 

etj. 

Burimi: Drejtoria e Bujqësisë, Durrës dhe ekspedita ne terren 

Punoi: Sh. Sirika 
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III.2.1.1. Blegtoria 

 

Është një nga degët më tradicionale për banorët vendas. Kushtet për zhvillimin e 

blegtorisë janë mjaft të përshtatshme si për mbarështimin e gjedhëve ashtu dhe atyre të 

imtave. Blegtoria është e shpërndarë dhe si e tillë një numër i konsiderueshëm krerësh 

është i parregjistruar. Referuar të dhënave vjetore të ekstensionistëve lokal kemi këto  

shifra për hapësirën në studim; gjedhë gjithsej 9100 krerë, dhen 19770 krerë,  dhi 3730  

krerë, derra 2244 krerë, shpendë gjithsej 260800 krerë nga këto shpendë fushe  248800 

krerë (200000 shpendë nga komplekset),  shpendë uji 4800 krerë dhe 7200 shpendë deti.  

Foto nr 12: Mbarështimi i bagëtisë në kullota natyrore Bizë (Sh.Sirika, ) 2012 

 

Gjithashtu në këtë zonë ekziston një numër i konsiderueshëm njëthundrakësh për 

punë (kryesisht transport) ku inventarizohen 443 krerë nga këto 88 gomerë dhe 355 

kuaj
157

. Përveç mbarështimit në kushte tradicionale janë ngritur dhe komplekse fermash 

blektorale. Janë gjithsej 43 komplekse që mbarështojnë nga 10-30 krerë gjedhë, 17 

komplekse dhensh që mbarështojnë nga 50- 300 krerë
158

. Për mungesë të kullotave vitet e 

fundit ka një rënie drastike të numrit të të imtave sidomos të dhive. Prodhimet blegtorale 

janë të kënaqshme ku gjatë vitit merren; qumësht 223810 kv,  nga këto lope rreth 200 000 

kv, dele 16680 kv dhe  dhije 7130 kv; mish gjithsej 9637 kv nga këto gjedhi 5824 kv, 

dele 1358 kv, dhije 345 kv, derri 818 kv dhe shpendësh 1292 kv. Gjithashtu prodhohen 

68 milion kokrra vezë, dhe nga 2446 koshere me bletë merren mesatarisht 200 kv mjaltë. 

Për vitin 2013 potenciali i prodhimeve për treg ishte: qumësht lope 15730 kv, qumësht 

deleje 2156 kv, qumësht dhie 712 kv, mish gjedhi 490 kv, mish të imta 375 kv dhe mish 

shpendësh 504 kv. Gjithashtu u prodhuan 37800 kokrra vezë dhe 60 kv mjaltë
159

.  

Si përfundim mund të themi se ekonomia bujqësore e hapësirës bregdetare Ishëm-

Porto Romano prodhon produkte lokale mjaft të kërkuara në treg, ku përveç prodhimeve 

tradicionale si drithrat e bukës, perime e bostane kryesisht për nevoja familjare po 

prodhon dhe verë, vaj ulliri, mjaltë, vezë, qumësht dhe mish për treg. Gjithashtu në 

përgjigje të kërkesave vihet re tendenca e krijimit të fermave të rritjes së kërmillit, shtimit 

të sipërfaqeve me vreshta, pemëfrutorëve dhe ullinjve. Zhvillimi i turizmit në Gjirin e 
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Lalëzit, shtimi i numrit të turistëve, lehtëson shitjen e këtyre produkteve. Ky tregues do të 

ndikojë në rritjen e prodhimit bujqësor e blegtoral, pasi eksperienca ka treguar se turizmi 

është një konsumator i sigurtë për këto prodhime.   Gjithashtu privatizimi i tokave 

bujqësore sipas ligjit nr. 7501, solli fragmentizimin e saj në parcela të vogla, ku nuk 

mund të praktikohen teknologji bashkëhore dhe mjete të mekanizuara. Mungesa e 

efiçencës në kushtet e parcelëzimit të tokës nga njëra anë, dhe emigrimit të popullsisë 

aktive nga ana tjetër çoi në lënien djerr të sipërfaqeve të konsiderueshme të tokës 

bujqësore. Pavarësisht këtyre problemeve në një të ardhme jo të largët bujqësia krah 

turizmit do të jetë promotor i zhvillimi të qëndrueshëm të hapësirës në studim. 

 

 

III.3.1.3.  Peshkimi 

 

Pozita gjeografike e zonës së marrë në studim i ka afruar asaj një vijë bregdetare 

relativisht të gjatë, e cila i ofron mundësi të mëdha ekonomike. Kjo i ofron zonës një 

mundësi mjaft të mirë për shfrytëzimin e burimeve ujore për peshkim.  Si rezultat i këtij 

potenciali, peshkimi është një aktivitet sa i vjetër aq edhe i ri për shumë banorë të zonës 

të cilët gjenerojnë të  ardhura për  familjet e tyre. Para viteve ‟90 peshkimi ishte  i 

kontrolluar nga struktura shtetërore, organizohej në kooperativa dhe i kushtohej kujdes 

kultivimit të peshkut edhe në ujëmbajtësit e zonës. Pas viteve ‟90-të ky sektor ka hasur 

vështirësi si në organizimin, liçensimin dhe mjetet financiare. Aktualisht ky sektor 

gjendet i paorganizuar dhe ende nuk kryhet me mjete e metoda të përshtatshme. Në 

përgjithësi praktikohet peshkimi artizanal apo e cilësuar ndryshe peshkimi i vogël, i cili 

aplikohet me varka të vogla me ose pa motorr (fuqia motorike nuk i kalon 15HP),  

përgjatë bregut të detit deri në 4 milje detare. Vetëm dy kooperativa peshkimi janë të 

regjistruar në Durrës, njëra e përbërë me 35-40 varka të vogla me aktivitet në zonën e 

Ishmit dhe tjetra me 17 varka me aktivitet në zonën Hamallaj
160

. Ndërsa ushtrojnë këtë 

aktivitet 300 peshkatarë në kushte individuale të pa liçensuar
161

. Peshkohen të gjitha 

speciet si: sardele. merluci, barbuni, levreku. kocja, spalca, qefulli, karkaleci, palamidi, 

gjuhëza, ngjala, sepje etj. Mjaft me leverdi ekonomike dhe të kërkuar nga turistët janë 

llojet si: koca, merluci, dentali, kerri, të cilët kanë një vlerë në treg që shkon nga 2400-

4500 lek/kg. Tregtimi i peshkut bëhet në vend (klientë janë lokalet), tregtarë nga Tirana, 

ose grumbullohet nga ”Luca” shpk. Gjithashtu eksportohen në Itali, kryesisht llojet kocja, 

karkaleci, sepje, levrek, gjuhëz etj. Në Shkafane dhe Hamalle janë ngritur qendra të 

grumbullimit dhe të ftohjes së peshkut. Peshkimi ka qëllime të vogla komerciale dhe 

destinohet përgjithësisht për konsum familjar dhe angazhon nivel të ulët investimesh. Të 

ardhurat e peshkatarëve janë modeste, dhe arrijnë në shumën deri 30-40 mijë lek (të reja) 

muaj  për çdo anëtar
 162

. Peshkimi mbetet një zë i rëndësishëm të ardhurash për një pjesë 

të mirë të banorëve sidomos në Shetaj, Draç, Bizë, Hidrovor, Rrushkull dhe Erzen. 

Mesatarisht çdo peshkatar gjuan 13 ditë në muaj duke zbutur sado pak problemin e 

papunësisë dhe shtimin e të ardhurave.  
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III.3.1.4.  Ekonomia pyjore 

 

Ekonomia pyjore, si degë e sektorit bujqësor, përbën një potencial natyror të 

rëndësishëm të zhvillimit ekonomik. Hapësira bregdetare në studim ka areale pyjore të 

konsiderueshme të shpërndara kryesisht në zonat kodrinore dhe përgjatë lumenjve, 

plazheve dhe ujëmbledhësve. Por vlerat më të mëdha të kësaj ekonomie i gjejmë në 

ekonominë pyjore të Komunës Ishëm e cila zotëron një fond pyjor prej 4875.65 ha
163

. 

Fonde të tjera pyjore gjenden dhe në bashkinë Sukth rreth 870 ha, dhe në  komunën 

Katund i Ri një pyll pishe prej rreth 100 ha
164

.  

Aktualisht ekonomia pyjore e kësaj hapësire është në një gjendje të mirë si në 

rritje e zhvillim ashtu dhe në prodhim. Vitet e fundit ka shtesa të konsiderueshme  pyjesh 

në sipërfaqe, nga  tokat e degraduara, të zhveshura, bashkim parcelash bujqësore dhe 

rreth  trojeve e tokave të bukës. Pas kthimit në pronësi komunale të këtyre pyjeve dhe 

zhvillimit të turizmit, futjes së burimeve alternative për ngrohje dhe gatim,  sot pothuajse 

janë ndalur prerjet ilegale dhe pa kriter. Duke marrë parasysh vlerat e ekonomisë pyjore, 

pa të cilën nuk mund të kuptohej një zhvillim i qëndrueshëm për këtë hapësirë, kjo situatë 

mund të konsiderohet pozitive dhe duhet vazhduar me këto kufizime. 

 

Pylltaria - Në përgjithësi pyjet komunale kanë përdorim të gjerë për nevoja 

familjare dhe kryesisht për dru zjarri. Është përllogaritur se potenciali i mundshëm i 

shfrytëzimit vjetor të prodhimeve drusore, dru zjarri është 10020 m
3
.
165

 Përveç druve të 

zjarrit nga ekonomia pyjore e kësaj hapësire sigurohen dhe prodhime të tjera drusore si 

hunj, thupra nga të gjitha llojet por më shpesh nga lajthitë dhe shelgjet, por dhe shkarpa 

për dru zjarri kryesisht nga shkoza. Një tjetër burim të ardhurash nga ekonomia pyjore e 

kësaj hapësire janë dhe prodhimet e dyta pyjore. Mjaft me vlera ekonomike është dhe 

grumbullimi i boçeve të pishës. Pas vitit „90 filloi grumbullimi  i boçeve të pishave të 

buta mesdhetare për eksport, si  mjaft të kërkuara si stika në kulinari nga pastiçeri dhe 

restorante në tregjet e huaja. Vetëm për vitin 2013 janë grumbulluar (vjelë nga ekonomia 

pyjore të Rrotullës në Shënpjetër) dhe shitur në ankand 150 kv boça pishe
166

. Një tjetër 

bimë e cila po ngjall interes shfrytëzimi në këtë zonë nga kompani të ndryshme është 

shqopa. Rrënja dhe druri i shqopës është i kërkuar si në tregun vendas ashtu dhe në atë të 

huaj. Duhet theksuar se në vitin 2005 janë eksportuar  në Itali 50 kv rrënjë shqope dhe për 

vitin 2007  janë nxjerrë 250 kv rrënjë shqopë
167

. 

 

Bimët medicinale janë një burim i vazhdueshëm të ardhurash për banorët e kësaj 

hapësire të cilët merren me aktivitetin e mbledhjes, grumbullimin dhe tregtimin e  bimëve 

medicinale dhe aromatike. Disa nga bimët më të mbeldhura nga banorët janë  rigoni 

(sasia më e madhe e grumbullimit), balsami, boçka, dafina, dëllinja e kuqe, gjethedelli, 

hithra, lulëkuqja, manaferra, mëllaga, rigoni, sherebela, tatulla etj. Një nga problematikat 

kryesore të këtij aktiviteti mbetet procesi i tharjes dhe magazinimit të tyre, pasi nuk ka 

një pikë grumbullimi në vend siç funksiononte vite më parë. Problematikë mbetet dhe 
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trajnimi i banorëve vendas mbi kriteret e vjeljes, tharjes dhe paketimit të tyre, në mënyrë 

që këto bimë të mos humbasin vlerat e tyre 

 
 

 Burimi: Drejtoria e Bujqësisë, Durrës 

Punoi: Sh. Sirika 
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P 

Gjuetia është një tjetër aktivitet që ndihmon në të ardhurat e komunitetit të 

hapësirës. Zonat pyjore si në Hamalle, Rrushkull, Bisht Kamëz, sektori Rinia, kodrat e 

Ishmit janë masivet që strehojnë shpend e kafshë objekt gjuetie. Në të gjithë hapësirën 

janë të liçensuar 200 persona për ushtrimin e gjuetisë  dhe disa shoqata si shoqata 

“RIZA” shpk dhe Shoqata e Gjuetarëve Profesionistë. Në këtë hapësirë popullojnë disa 

lloje objekt gjuetie  ku dallojmë: lepuri i egër i cili gjendet kudo dhe arrin peshën 

maksimale 4-5 kg, derri i egër i cili gjendet në zonën e dushkajës së Rodonit, rezervatin e 

Rrushkullit dhe grykën e Erzenit, arrin peshën 150-200 kg, thëllëza e fushës që arrin 

peshën deri në 800 gr, gjithashtu objekte gjuetie janë shapka, lauresha, shapka e ujit, rosa 

e egër, gjeli i ujit, shkurta etj. Janë gjithsej 5 zona të lira gjuetie me sipërfaqe 28.366 

ha
168

, një zonë të ndaluar  gjuetie (zonë e mbrojtur) me një sipërfaqe prej 584 ha dhe një 

zonë për gjuetinë sportive në territorin kodrinor të Ishmit. Deri në vitin 2013 këto zona 

gjuetie kontraktoheshin për gjueti të lirë nëpërmjet ankandit. Gjuetia përveç rolit si 

argëtues për gjuetarët e liçensuar shërbën për sigurim të ardhurash nëpërmjet tregtimit të 

gjahut për mish (fazanë, shapka, derri i egër, lepuri etj) në restorantet e Durrësit dhe 

Tiranës apo klienteve turistë dhe për disa lloje për lëkurën apo gëzofin e tyre të 

çmueshëm (dhelpër, derra, kunadhja, vjetulla etj). 

 

Kullotat - Fondi i kullotave gjendet kryesisht në zonën kodrinore (Shetaj, Bizë, 

Likmetaj, Kuratën) dhe në tokat inproduktive përgjatë bregdetit (Porto Romano, Sektori 

Rinia, Bisht Kamëz etj). Rreth 228 ha vlerësohen si kullota të mirëfillta
169

. Pas vitit 1990 

vlen të përmendim se në të gjithë hapësirën si kullota po përdoren dhe ish tokat e bukës 

(toka të lëna djerr) një pjesë e mirë e të cilave janë lënë livadhe e kullota.  Vetëm në 

Sukth ( Sektori Hamallaj, Kullë, Vadardhë etj)  rreth 88 ha tokë janë shndërruar në 

livadhe dhe kullota
170

. Tipet e kullotave janë kryesisht vjeshtake dhe dimërore që 

shfrytëzohen kryesisht për kullotjen e të imtave dhe shumë pak nga gjedhët (këto të 

fundit trajtohen kryesisht në regjim stallor). Ndërsa kullota për dhitë janë kryesisht 

sipërfaqe me shkurre dhe pyje pikërisht në fshatrat ku ata mbarështohen si në: Gjuricaj, 

Kërtushaj, Bizë, Shete,.etj.  Kullotat përdoren në bazë lagjesh, fisesh, grup familjesh dhe 

shumë pak janë përdorues individual. 

Nga specialistë të fushës përkatëse është llogaritur që të ardhurat nga ekonomia 

pyjore në gjëndjen aktuale të saj janë modeste si
171

; 

 Të ardhura nga shfrytëzimet për prodhime drusore ( lëndë punimi dhe dru zjarri) 

të jenë  - 1865680 lekë; 

 Të ardhura nga prodhimet jo drusore – 3342000 lekë; 

 Të ardhura nga kullotat – 20000 lekë; 

 Të ardhura nga gjuetia  - 1480000 lekë. 
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III.3.2.  Sektori ekonomik dytësor 

 

III.3.2.1.  Veprimtaritë industriale dhe energjetike 

 

Bazuar në kushtet natyrore të zonës si mbizotërimin e strukturës agrare 

veprimtaritë ekonomike industriale zënë një peshë të vogël. Këto veprimtari janë të 

përqëndruar në përpunimin e prodhimeve bujqësore dhe blegtorale  kryesisht të lëkurës, 

grurit, ullirit, rakisë, rrushit dhe qumështit. Disa nga subjektet që ushtrojnë veprimtari 

përpunuese industriale në këtë zonë mund të përmendim: 

- Fabrika “ Euro Conceria” në Sukth e cila përpunon lëkurë bagëtish të imta dhe të 

trasha. Proçesi teknologjik është ai tradicional nëpërmjet regjes së lëkurës (ëe 

blue) dhe pikël, prodhon për tregun vendas dhe eksporton në Itali dhe Turqi sipas 

kërkesave të tyre; 

- Fabrika e përpunimit të qumështit “Primalat” në Sukth e hapur në vitin 2010 me 

teknologji bashkëhore evropiane ku janë të punësuar 77 persona. Ka një kapacitet 

përpunues prej rreth 43 mij litra qumësht në muaj të grumbuluar nga 2500 

fermerë
172

. Prodhon 14 produkte si: qumësht, djath, kos, salc kosi, gjalp, primela, 

parfeta etj për tregun vendas dhe të huaj (Kosovë, Mal të Zi, Maqedoni, Libi dhe 

Mauritani);  

- Fabrika e plastikës “G&N” Sh.p.k në Vadardhë e cila prodhon dhe tregton 

produkte plastike (goma dhe vajra makinash, këpucë, çizme, enë plastike etj);  

- Kompania “Sideral” Sh.p.k me vendodhje në Sukth, prodhon materiale ndërtimi, 

pajisje hidrosanitare dhe njëkohësisht shërben si një qendër shpërndarje të 

produkteve të ndërtimit nga kompani prestigjioze të grupit Sidenor. Kjo kompani 

ofron produkte me standarte të larta të prodhuara me një teknologji moderne duke 

respektuar mjedisin. 

 
Foto nr 13: Fabrika e përpunimit të qumështit “Primalat” (majtas) dhe e prodhimeve 

plastike “G&N” në Sukth (Sh.Sirika) 2013 

 

Gjithashtu janë ngritur një sër objektesh të përpunimit të prodhimeve bujqësore të tipit 

punishte (prodhim vaj ulliri, raki, verë) dhe disa baxho për përpunim qumështi, vetëm në 

Ishëm kryejnë aktivitet 8 baxho të tilla. E vetmja zonë që ka karakter të mirëfilltë 

industrial është Porto Romano. Këtu është ngritur porti i hidrokarbureve “Romano Port”, 
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pontili i përpunimit të anijeve tankier që transportojnë naftë, gaz, dhe nënproduktet e tij 

dhe zona energjetike industriale .  

 

 
Foto nr.14:Pamje nga Terminali i hidrokarbureve “Romano Port”dhe depozitat e naftës, 

Porto Romano (Sh.Sirika) 2013 

 

 

Terminali i “Romano Port”- shtrihet në një sipërfaqe tokësore prej 20 ha me funksionet e 

të gjitha shërbimeve portuale dhe përballon anije çisternë me ngarkesa të gazit të 

lëngshëm me kapacitet 9000 ton dhe anije çisternë me ngarkesa nafte me kapacitet deri 

20 000 ton
173

. Baza dhe sistemi i ngarkim - shkarkimit është i kompjuterizuar me 

teknologji Ruso-Ukrainase. Kapaciteti vjetor i terminalit është:  rreth 140000 m
3 

naftë e 

nëprodukte të saj dhe 14000 m
3
 gaz të lëngshëm, ndërsa kapaciteti shkarkues i pajisjeve 

është: 4000 ton për L.P.G/24 orë dhe 9000 ton naftë (gazoil) /24 orë
174

. Në vitin e parë të 

hapjes në 2009 nga ky terminal u përpunuan mbi 50 anije ndërsa për vitin 2012 u 

përpunuan rreth 110 anije, tregues të dyfishimit brenda 4 viteve
175

.  

 

Zona energjetike industriale - kjo zonë shtrihet në një sipërfaqe toke kryesisht 

inproduktive me një bonitet të shkallës 8-9 (pjesë ish-kënetës së Durrësit) përgjatë 

bregdetit me gjatësi 2.2 km ndërmjet Porto Romanos dhe Bishtit të Pallës. Zona 

industriale e Porto Romanos është konceptuar si një zonë integruese. Zona e përzgjedhur 

përfshin një sipërfaqe prej 1367 ha nga ku 810 ha për Parkun Energjetik
176

. Në një 

sipërfaqe prej 51 ha është ngritur kompleksi i depozitimit të naftës dhe produkteve të tij, 

kompleksi i depozitimit të gazit të lëngshëm LPG dhe terminali detar i depozitave. 

Vendepozitimi i karburanteve është në një largësi prej 300 m nga deti dhe ka një 

kapacitet përpunues prej 1200-1500 ton në ditë ose 400 000 ton në vit
177

. Ndër objektet e 

ndërtuar në këtë zonë përmendim; depozitat e naftës të shtrirë në disa blloqe me sipërfaqe 

51.7 ha, 1.76 ha, 2.7 ha dhe 2.5 ha, parkun e depozitave të naftës bruto me sipërfaqe 9 ha, 

parkun e depove për lëndë kimike dhe vajra me sipërfaqe 15 ha, impjantin e gazifikimit të 
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GLN me sipërfqe 15 ha
178

 etj. Në parkun Energjetik kryejnë aktivitet 

importues/shpërndarës mbi 12 shoqëri tregtare në fushën e hidrokarbureve dhe kanë 

instaluar përkatësisht depozita të naftës me kapacitet 20 000 m
3
, kompanitë Rira Oil, 

Elda, Kastrati, Anoil, Taci – Oil, Europetrol, Mare Oil dhe depozita gazi me kapacitet 10 

000 m
3
 kompanitë Inter Gaz Prima Gaz, Dua Gaz, Ero Gaz, A&V Gaz

179
, për furnizimin 

e metropolit gjithmonë në rritje, Tiranë-Durrës. Vetëm për vitin 2012 nga këto shoqëri u 

importuan rreth 399,227,3 ton, benzinë 64,643.7 ton dhe gaz i lëngshëm 41,215,6 ton
180

. 

 

 Ngritja e depozitave të karburanteve, ka nxitur jo vetëm përmirësimin e 

infrastrukturës si: rikostrukturimin e rrugës Durrës - Porto Romano, rrjetit energjetik, 

përmirësimin e rrjetit të ujit të pijshëm, kanalizimeve të ujrave të bardha dhe të zeza. Ky 

aktivitet ka dhënë efektet pozitive dhe në punësime të reja të popullsisë lokale.  Duke 

patur parasysh karakteristikat natyrore të zonës në fjalë, ndërtimi i zonës industriale dhe 

PE në Porto Romano do të nxisë një menaxhim të kontrolluar të zonës, pra të përqëndruar 

në investimet industriale apo komerciale.  

  

III.3.2.2. Ndërtimi 

 

Ndërtimtaria është dega që në këto dy dekadat e fundit ka pasur zhvillimet më të 

shpejta. Kjo lidhet me nevojat në rritje që ka popullsia si për banesa të reja dhe 

bashkëhore, ashtu dhe kërkesa në rritje për shtëpi të dyta dhe për shërbime turistike. Gjatë 

këtyre viteve emigrantë por dhe familjet e ardhura janë të prirur të investojnë kursimet e 

tyre në pasuritë e paluajtshme. Ky aktivitet po zhvillohet në dimensione të ndryshme 

sipas rëndësisë hapësinore, ku dallohen dy zona ndërtimi: 

 Zona bregdetare ku ndërtohet për qëllime strehimi dhe aktivitete turistike. 

 Zona e vendbanimeve ekzistuese ku ndërtohet kryesisht për qëllime strehimi dhe 

aktivitete tregtare. 

Numri i ndërtesave në këtë hapësirë është 8016, nga të cilat të ndërtuara para viti 1990 

janë 3548, ndërsa rreth 4468 ndërtesa janë ndërtuar pas këtij viti
181

. Siç vihet re nga këto 

të dhëna 56 % e këtyre ndërtesave janë ndërtime të reja.  

Ndonëse jo të punësuar të përhershëm, një pjesë të konsiderueshme të fuqisë 

punëtore në këtë hapësirë e thith kjo degë e ekonomisë. Përveç angazhimit të vetë 

banorëve në ndërtimin e banesave (ndërtim familjar) vitet e fundit janë ngritur grupe 

sipërrmarësish janë ngritur me pronarë të zonës që ushtrojnë aktivitetin e ndërtimtarisë. 

Ndërsa në zonën turistike operojnë shoqëri të fuqishme ndërtimi si “LURA” Sh.p.k 

dhe“PRIMAVERA” Sh.p.k, dhe kompani të huaja britanike dhe arabe si Dobi 

Management” Sh.p.k, shoqëri që punësojnë një numër të konsiderueshëm punëtorësh si 

gjatë ndërtimit edhe më pas në vazhdim. 
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III.3.3. Sektori ekonomik tercial 

 

III.3.3.1. Tipare të zhvillimit të ekonomisë turistike  

 

Turizmi është dega me e re ekonomike për hapësirën në studim dhe vit pas viti po 

shëndërrohet dega më e rëndësishme e zhvillimit ekonomik. Vendin kryesor e zë turizmi 

balnear dhe më pas ai kulturor dhe aventurier. Për vitin 2013 plazhet e kësaj hapësire 

llogariten të jenë vizituar prej rreth 80 0000 vizitorë
182

, kryesisht ditor. Nëse do t‟u 

referoheshim të dhënave statistikore për periudhën 2006-2011 vërehet se numri i turistëve 

është rritur ndjeshëm nga viti në vit dhe për këtë periudhë ka pësuar një rritje prej 100 % 
183

. Përmirësimi i infrastrukturës, afërsia me Tiranën, mbipopullimi i plazhit të Durrësit si 

dhe përmirësimi i infrastrukturës turistike ka bërë që vitet e fundit të kemi një rritje të 

pushuesve në plazhet e Gjirit të Lalëzit, sidomos të pushuesve nga Tirana.   

 

Tabela nr.29 - Numri i vizitorëve për periudhën 2006-2012 

Vitet Totali Vendas Të huaj Emigrantë Shqiptar 

nga rajoni  

Rritja 

vjetore % 

2006 3500 3000 - 500   

2007 5000 4500 - 500 - 42.8 

2008 7500 6800 200 500 - 50 

2009 20000 14500 1000 4000 500 166.6 

2010 25000 17500 1500 5000 1000 25 

2011 35000 25000 2000 7000 1000 40 

2012 70000 56980 3520 8200 1300 50 

Burimi: Këshilli i Qarkut Durrës, Të Dhëna Statistikore, Durrës, 2012   

 

Grafik nr.13 – Numri i vizitorëve të HBIPR për periudhën 2006-2012 

Burimi: Këshilli i Qarkut Durrës, Të Dhëna Statistikore, Durrës, 2012   

Punoi: Sh. Sirika 
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Siç vihet re nga grafiku i mësipërm numri i vizitorëve në këtë hapësirë ka pësuar 

një rritje të qëndrueshme nga viti në vit, dhe kjo si pasojë e përmirësimit të 

infrastrukturës dhe plotësimit të nevojave për turizëm ditor. Rritja më e madhe i takon 

vitit 2009 ku numri i vizitorëve në plazhet e kësaj hapësire pothuajse është trefishuar në 

krahasim me vitin 2008 (shpjeguar me ndërtimin e aksit rrugor Maminas-Shën Pjetër). 

Në fillimet e tij turizmi në këtë hapësirë në këndvështrimin e ofertës së 

shërbimeve ka pasur zhvillim spontan. Në zonën turistike duke filluar nga viti 2005 

shpërtheu një valë ndërtimesh aktuale, kryesisht në brezin e dytë të bregdetit, në tokat 

bujqësore. Këto ndërtime nga pikëpamja e cilësisë së ndërtimit linin shumë për të 

dëshiruar, potencialisht të dëmshme për zhvillimin e turizmit. Arkitektura e 

papërshtatshme, shpërndarja pa sistem në zonë dhe pa një planifikim infrastrukturor 

dëmtojnë peizazhin dhe mjedisin duke e bërë jo tërheqës për syrin e turistit. Në 

përgjithësi (përjashtuar kompleksin turistik “Lura”) shërbimet janë bazike. Transporti 

publik dhe i organizuar nga agjenci turistike në këto plazhe mungon ndërsa arritshmëria e 

vizitorëve në destinacionet turistike të hapësirës bëhet nëpërmjet rrugëve private (me 

makina ose autobuzë të linjave). Gjithashtu infrastruktura turistike e standarteve 

ndërkombëtare lë për të dëshiruar. Ndonëse janë ndërtuar fshatra turistikë, përmendim 

këtu fshatin turistik “Lura 1”,  ato nuk vihen në shërbim të turistëve por përdoren 

kryesisht si rezidenca për vet pronarët, dhe të ardhurat financiare që qarkullojnë në këtë 

strukturë turistike anashkalojnë ekonominë lokale. Akomodimi kryesisht bëhet në hotele 

modeste dhe ambjente me qera të përshtatur nga banorë vendas, kjo është dhe një nga 

arsyet që shumica e vizitorëve janë ditorë. Problemet akomoduese dhe të transportit, 

mungesa e operatorëve turistikë bëjnë që aktualisht turizmi për këtë hapësirë të gjenerojë 

pak të ardhura për banorët vendas. Shpenzimet e vizitorëve  janë të pakta për akomodim, 

zbavitje dhe më të larta për transport, ushqim etj. 

 

III.3.3.2. Llojet e turistëve dhe facilitetet akomoduese 

 

Industria e turizmit është  relativisht e re në zonën bregdetare Ishëm-Porto 

Romano. Zona ka potenciale të mjaftueshme natyrore dhe kulturore për zhvillimin e 

industrisë turistike, e cila do të gjenerojë të ardhura të konsiderueshme ekonomike për 

popullsinë lokale duke ndikuar dhe në rritjen e zhvillimit ekonomik të saj. Përmirësimet 

në infrastrukturën rrugore siç janë akset Maminas-Shën Pjetër dhe më vonë ajo Shën 

Pjetër – Kepi i Rodonit kanë ndikuar ndjeshëm në rritjen e interesit të turistëve vendas, 

por dhe të huaj, për të vizituar zonën.     

 

Llojet e turistëve – mbi 90% e turistëve që vizitojnë hapësirën në studim janë 

kryesisht pushues në bregdetin e Gjirit të Lalëzit të cilët klasifikohen në: 

 

 Turistë ditorë vendas (nga fshatrat e hapësirës), kryesisht familjar që frekuentojnë 

plazhet publike (Shën Pjetër, sektori Rinia, Hamalle, Rrushkull dhe Porto 

Romano), të cilët konsumojnë dhe shfrytëzojnë pak shërbimet turistike. 

 Turistë nga kryeqyteti apo qytete të tjera të vendit janë kryesisht familjarë dhe 

grupe të rinjsh, të cilët frekuntojnë bar-restorante që janë improvizuar në bregdet 

me një impakt ekonomik modest për banorët vendas. 
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 Turistë me 7-14 ditë qëndrimi të ardhur kryesisht nga Tirana dhe qytete të tjera, 

emigrantë dhe nga Kosova janë kryesisht familjarë, ku dominojnë familjet e reja 

me fëmijë të vegjël
184

. Akomodimi kryhet  kryesisht në dhoma apo shtëpi të 

dhëna me qera nga vendasit dhe hotelet e brezit të dytë. Kjo kategori ka një 

impakt më të madh ekonomik të të ardhurave nga turizmi në zonë, nëpërmjet 

pagesës  së qerave dhe konsumit të përditshëm.  

 Turistë që vizitojnë asetet e tjera përveç bregdetit (kryesisht të huaj dhe specialistë 

të fushave të ndryshme, studiues, turistë të sportit etj), individual apo në grupime 

nga 2-10 veta. Janë kryesisht ditor dhe si të tillë (përjashtuar kur drekojnë në 

zonë) nuk përbëjnë të ardhura ekonomike për turizmin e zonës. 

 Turistë ndërkombëtarë, të apasionuar pas eksplorimit të territoreve të virgjëra janë 

kryesisht të moshës tretë me origjinë nga Gjermania, Polonia, Anglia, Italia dhe 

më pak nga rajoni. Arritshmëria e tyre në atraksionet turistike është nga toka por 

dhe nga deti me jahtet e tyre. Pëlqejnë gastronominë vendase, kryesisht gatimin e 

peshkut. Impakti ekonomik i tyre në zonë është modest, por me të ardhura të mira 

për restorantet që frekuntojnë. 

 

Atraksionet turistike – Vendet më tërheqës për vizitorët, pushuesit dhe sigurisht 

për turistët janë plazhet kryesisht të virgjëra të Gjirit të Lalëzit, natyra e Kepit të Rodonit 

dhe objektet e trashëgimisë kulturore dhe historike si kisha e Shën Ndout, kalaja e 

Skënderbeut dhe më pak kalaja e Ishmit, bazilika Gjuricaj dhe memorali Kodra. 

 

Faciliteteve akomoduese  

 

Akomodimi vazhdon të mbetet ende një nga problematikat kryesore të zhvillimit 

të turizmit në hapsirën bregdetare Ishëm-Porto Romano. Vitet e fundit vihet re një rritje e 

interesit të bizneseve për ndërtimin e infrastrukturës akomoduese të turistëve. Disa nga 

facalitetet akomoduese në zonën mund të përmendim: 

 

 Komplekse rezidenciale, (vila 2-3 kate dhe apartamente 3 kate) si: “Lura 1”, dhe 

“Lura 2” me kapacitet 500 shtretër ( në ndërtim janë dhe 3 komplekse të tjera si: 

“Lura 3”, “Primavera” dhe rezorti “Lalzit Bay –SPA”)
185

.    

 Hotele me kapacitetete të vogla mbartës me 20 – 45 shtretër në nivelin 2-3 yje si: 

hotel “Mateo”, Xhefrea etj
186

.    

 Dhoma të ofruara në banesa private, ndërtime kryesisht të reja (Hamalle-

Hidrovor, Shënpjetër, Shete) 

 Shtëpi të dyta (shtëpi verimi), zakonisht në pronësi të qytetarëve jo banorë të 

zonës (kryesisht nga Tirana), gjenden në Shën Pjetër, Fushë- Draç dhe Hidrovor. 

 Shtëpi tradicionale të çertifikuara për agroturizëm (rreth 30 të tilla) në Shën-

Pjetër, Ishëm, Shkafane etj, të administruar nga “Tauleda”
187

. 
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- Fshati turistik “LURA 1” ndodhet në Gjirin e Lalëzit dhe përbën një kompleks 

rezidencial me mbi 60 vila 2-3 kate me 295 banesa rezidenciale (me rreth 300 

shtretër)
188

. Brenda kompleksit ka një restorant (Juvenilja), supërmarket, qendër 

administrative, shërbime sociale, qendër kulturore, komplekse sportiv dhe 

ambiente të ndryshme argëtuese.      

- Hotel “Resort Mateo” – Gjendet në Shën Pjetër i ndërtuar në vitin 2000 ku 

ndërthuret arkitektura e antikitetit me modernen. Hoteli ka 20 dhoma (me 40 

shtretër), dhomat janë model familjar, resorti shquhet më tepër për restorantin 380 

m
2
, me kuzhinë tradicionale shqiptare dhe italiane. Në sezonin turistik kompleksi 

ofron një hapësirë plazhi me 300 shazllonë, polbare në bregdet të stilit meksikan 

dhe taverna verore me 400 m
2
 sipërfaqe

189
. Gjatë dimrit hoteli frekuntohet më 

shumë nga gjahtarë të cilët vijnë në këtë zonë për gjueti. Hoteli organizon edhe 

guida të posatçme në qendrat historike-kulturore dhe monumentet e natyrës të 

zonave përreth. Hoteli është i pajisur me sallë konferencash dhe seminaresh.  

- Hotele të tjera - në të gjithë hapësirën bregdetare në studim gjenden me dhjetra 

operator turistikë informalë dhe banesa private ku numri i shtretërve akomdues 

është vështirë të përllogaritet me saktësi. Sipas vëzhgimeve në terren, intervistave 

të realizuara me operator turistikë mund të themi se këto hotele kanë një kapacitet 

akomodues prej rreth 2400 shtretër. Në Hamalle  (Hidrovor) janë në funksion 3 

hotele me kapacitet përkatësisht 20, 45 dhe 60 shtretër dhe çmimi varion nga 10-

20 ero nata për dhomë. 

- Shtëpi turistike - Për nxitjen e agroturizmit në bashkëpunim me “Tauleda” mbi 30 shtëpi 

tradicionale të zonës janë çertifikuar për tu transformuar në një kompleks me shumë 

shërbime për pushimin dhe argëtimin e turistëve. Përzgjedhja e këtyre shtëpive është bërë 

sipas pozicionit të tyre të veçantë, arkitekturës së ndërtimit, peizazhit interesant ku 

ndodhet.Në përgjithësi këto shtëpi turistike janë ndërtime karakteristike shqiptare të mesit 

të shekullit të kaluar, të ristrukturuar sipas standardeve më të mira të kohës, pa e dëmtuar 

traditën. Në këto shtëpi karakteristike ofrohen dhoma gjumi matrimoniale, dhoma teke 

me dy shtretër, kuzhinë e dhomë ngrënie ku turisti mund të gatuajë edhe vetë dhe një 

sonxhorno. Çmimet variojnë sipas shtëpisë dhe vendit ku ndodhet, por dhe sipas sezonit 

turistik dhe zakonisht shkojnë nga 15-20 ero për person.Për të dhënë idenë rreth këtyre 

shtëpive për nxitjen e agroturizmit mund të përmendim shtëpinë e “Shaban Dervishi” e 

cila ndodhet në fshatin Shkafane 3 km larg Gjirit të Lalëzit. Një shtëpi karakteristike 

shqiptare e rrethuar nga një ambient i gjelbëruar dhe tepër piktoresk prej disa hektarësh. 

Pranë kësaj shtëpie është ndërtuar edhe një hotel i vogël me kapacitet 15 shtretër, ku në 

katin përdhes ka restorant në të cilin shërbehet me kuzhinë tradicionale të zonës. Këtu 

mund të themi se kemi të bëjmë me një kompleks “pilot” për zhvillimin e agroturizmit. 

Kompleksi është i pajisur me një rezervuar të vogël ku turisti mund të peshkojë, stalla 

dhe kotec ku mbahen qingjat, kecat dhe pulat që rriten në gjendje natyrale nga ku 

sigurohet mishi për turistët. Brenda në pyll mbahet një tuf dhish për sigurimin e djathit të 

veçantë,  aq të kërkuar nga turistët. Hapësirat brenda këtij territori janë të mbushura me 

lule e pemë dekorative dhe përreth janë blloqet me pemë frutore, ullishte dhe vreshtari
190

.  
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        Foto nr 15: Rezidenca turistike fshati turistik LURA-1, (Sh.Sirika) 2013 

 

Sipas pronësisë mbi tokën dhe planeve zhvilluese të turizmit ndërtimet për 

qëllime turistike janë pozicionuar në dy breza: Brezi parë i bregdetit (brezi i gjerë ranor 

me pisha), me ndërtime kompleksesh dhe fshatrash turistike (ndërtesa rezidenciale – 

apartamente apo vila),  sipas planit zhvillues të turizmit në Gjirin e Lalëzit të financuar 

nga shoqëri ndërtimesh, të projektuar në shërbim të turistëve elitar; dhe brezi i dytë i 

bregdetit (mbi rrugën nacionale), me ndërtime ndërtesash tip vilë (banesë dhe dhoma me 

qera) dhe hotele me pak dhoma, të financuara kryesisht me të ardhura nga dërgesat e 

emigranteve apo biznesmen të rajonit, projektuar duke pasur ndërmend edhe mundësinë e 

pritjes së turistëve. Tendeca për vitet në vazhdim është rritja e numrit të turistëve, 

referuar projekt Planit të Përgjithshëm Vendor të njësive administrative të kësaj hapësire 

dhe Masterplanit të Zhvillimit të Turizmit në Gjirin e Lalëzit. Për përmirësimin e situatës 

ekonomike të banorëve vendas kërkohet përveç investimeve në objekte akomoduese 

(sektorin e hotelerisë), promovimi dhe rritja e cilësisë së produkteve turistike. Dhënia 

prioritet e shërbimit në turizëm nëpërmjet përmirësimit të kushteve dhe rritjes së 

llojshmërisë së atraksioneve turistike do të mundësojë pritjen dhe akomodimin e 

turistëve, do të rrisë numrin e ditëqëndrimeve të tyre. Përfundimi i ndërtimit të 

komplekseve, fshatrave turistike dhe resorteve jo vetëm do të përmirësojë ndjeshëm 

situatën ekonomike të banorëve por do të ndikojë në mbrojtjen dhe ruajtjen e mjedisit.  

 

 

III.3.3.3. Shërbimet bazë dhe infrastruktura 

 

Zhvillim i i biznesit ende zë një peshë të vogël në ëkonomi, ku mbizotëron  biznesi 

i vogël i cili zë 97% të numrit total të bizneseve, ndërsa vetëm 3% është biznes i madh. 

Pjesën më të madhe të bizneseve të vogla e zënë marketet ushqimore, bar-kafet, 
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restorantet dhe piceritë dhe më pak shërbimet profesionale e artizanale (ndërtim, transport 

dhe shërbime të tjera si ato riparuese, estetike etj). Është pikërisht biznesi i vogël që ka 

dhe numrin më të madh të punonjësve të siguruar (vetpunësuar). Nga aktivitet e biznesit 

të madh përmendim prodhimin e inerteve, pularitë, konfeksionet, agropërpunimi (gruri, 

qumështi, mishi, lëkure, rrushi, ulliri etj). Sektori i shërbimeve tregtare me pakicë është 

sektori me shkallën më të lartë të informalitetit të ekonomisë në këtë hapësirë, ku shumë 

aktivitete nuk janë të regjistruara. 

 

Tabela nr.30 - Struktura e njësive ekonomike sipas degëve  

 

Nr Lloji i aktivitetit Totali Struktura % 

1 Industri përpunuese 64 11% 

2 Tregti dhe restorante 344 57% 

3 Ndërtim 57 9% 

4 Shërbime të tjera 108 18% 

5 Transport 27 5% 

6 Totali 600 100 % 

Burimi: Drejtoria Tatim-taksave, Qarku Durrës 

 

Grafik nr. 14 - Struktura e njësive ekonomike sipas degëve 

 
Burimi: Drejtoria Tatim-taksave, Qarku Durrës 

Punoi: Sh. Sirika 

 

Me zhvillimin e turizmit vitet e fundit po rritet dhe aktiviteti i shërbimeve 

hotelerike-akomoduese dhe të kulinarisë. Mbi 100 subjekte kryesisht të shërbimit sezonal 

shërbejnë në fushën e turizmit. Sipas përllogaritjeve hapësira për vitin 2013 është vizituar 

nga rreth 80 mijë
191

 vizitorë vendas dhe të huaj ku një pjesë ka përdorur dhe hotelet apo 
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Foto nr. 16: Subjekte tregtare konstrukt druri plazhi Hamallaj, ( Sh.Sirika) 2014 

 

ambjentet akomoduese. Kërkesa për të vizituar këtë hapësirë mbetet shumë e lartë, 

prandaj kërkohet rritja e cilësisë së shërbimeve dhe ky shërbim të mos koncentrohet 

kryesisht vetëm për sezonin veror. 

 

Tregtia – është një nga aktivietet më të hershme ekonomike të zonës.  Banorët e 

kësaj zone janë shquar për tregtimin e prodhimeve bujqësore e cila dëshmohet dhe nga 

burime të shkruara, ndër të cilat mund të citojmë:”Nga lumi i Drinit, Rodonit (Ishmit), 

Erzenit dhe Durrësi, qyteti i Ulqinit nxjerr 150 000 Stara drithë në vit"
192

.  

 

Pas ndërrimit të sistemit, me mbylljen e ndërmarrjeve bujqësore dhe 

kooperativave pushuan së ekzistuari agjencitë e mëparshme shtetërore të shitjes, duke 

lënë një boshllëk të madh në sektorin e tregtisë, për mungesë marketingu dhe të 

infrastrukturës së nevojshme. Aktualisht përveç tregtisë me pakicë të mallrave ushqimore 

dhe industriale që kryejnë bizneset e vogla dhe tregtimit të inputeve bujqësore, ende nuk 

është krijuar një rrjet i mirëfilltë për tregtimin e prodhimeve bujqësore dhe blegtorale të 

zonës. Shumë fermerë nuk kanë akses në hapësirat e tregjeve për prodhimet e tyre. 

Zakonisht, prodhimi i tregtueshëm kalon nga prodhuesi tek tregjet më të afërta. Fermerët, 

ose i shesin produktet e tyre drejtpërdrejt në qendrat urbane (Tiranë, Fushë Krujë dhe 

Durrës) ose tregtarët blejnë produkte direkt nga fermerët. Një sasi e konsiderueshme e 

prodhimit nuk arrin në treg, distancat e largëta, mungesa e pikave të grumbullimit dhe 

magazinimit e rrisin kohën dhe koston e shitjes. Të vetmit që kanë krijuar  akses në treg,  

janë pronarët e baxhove të cilit produktet e qumështit që prodhojnë i tregtojnë vetë. Për 

zhvillimin sektorit të tregtisë, duhet të ketë iniciativa nxitëse nga pushteti lokal, si ngritja 

e pikave të grumbullimit dhe magazinimit të prodhimeve bujqësore, organizimi i 

panaireve të prodhimeve të zonës etj. Vitet e fundit po bëhet një punë e mirë në 

reklamimin e produkteve zonale. Kështu mund të përmendim themelimin e festës së 

Ishmit, me datë 21 prill 2013, ku organizohet një panair produktesh tradicionale 

gastronomike dhe artizanale të zonës. Po ashtu me 13 qershor të çdo viti organizohet 
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peligrinazh në Rodon (tek kisha e ShënNdout)  ku mbi 50 subjekte shfrytëzojnë këtë ditë 

për shpërnguljen e aktivitetit të tyre tregtar ku fitimet e tyre për këtë ditë shtohen me 20-

30 herë
193

. Me zhvillimin e turizmit mendojmë se tregtia do marrë zhvillime të reja 

sidomos akses në treg,  do të kenë prodhimet BIO mjaft të kërkuar nga turistët. Një 

zgjidhje të mirë nëpërmjet marketingut për prodhimet organike ka bërë ferma “Kallbaqi” 

e cila ka ngritur dyqanet e saj me emërtimin “Dyqani Kallbaqi”. 

 

Transporti dhe infrastruktura rrugore - Transporti në këtë hapësirë , pavarsisht 

mundësive që ofron për të gjitha llojet (automobilistik, hekurudhor dhe ujor), mbulohet 

kryesisht nga ai automobilistik. Transporti hekurudhor është pak i përdorur dhe përbëhet 

nga segmenti hekurudhor i linjës Durrës-Tiranë që kalon në lindje të hapësirës nga 

territori Sukthit  dhe lidh hapësirën me këto qytete.  Ndërsa transporti ujor në detin 

Adriatik ende nuk po gjen zhvillim.  Aktualisht transporti automobilistik zë peshën më të 

madhe të transportit të udhëtarëve dhe të mallrave në këtë hapësirë, i cili mbulon 95 % të 

nevojave të këtij shërbimi. Transporti urban kryhet nëpërmjet linjave që lidhin çdo fshat 

me qytetet e Durrësit, Tiranës dhe Fushë Krujës Hapësira bregdetare Ishëm-Porto 

Romano ka një rrjet të dendur rrugor ku pjesa më e madhe është ristrukturuar dhe 

asfaltuar. Rrugët komunale që lidhin fshatrat me rrugën nacionale Durrës-Tiranë dhe 

rrugën e Kombit janë mbi 70% të asfaltuara.  Një pjesë e këtyre rrugëve lidhin fshatrat 

me bregdetin. Përmendim këtu akset rrugore Maminas-Shën Pjetër (22 km e gjatë) që 

lidh zonën turistike me rrugën nacionale Durrës-Tiranë, Shën Pjetër-Rodon, Hamallaj-

Hidrovor, Katund i Ri-Rinia, Kthesa e Ariut-Rrushkull, Porto Romano-Bisht Pall etj.  

 

Gjithashtu nëpërmjet këtij rrjeti rrugor lidhen të gjithë fshatrat me qytetet Durrës, 

Tiranë dhe Fushë Krujë. Të strukturuar janë segmentet Fushë Gjuricaj-Ishëm (13 km e 

gjatë) që lidh komunën e Ishmit me Fushë Krujën dhe aeroportin e Rinasit; Xhafzotaj - 

Bregdet (11 km e gjatë), Hamalle-Hidrovor 3.5 km, Shën Pjetër - Kepi i Rodonit 11.9 km 

(kjo rrugë jep akses për të vizituar gjatë gjithë vitit kalanë e Skënderbeut, kishën e Shën 

Ndout, falezën dhe kepin e Rodonit), Durrës - Porto Romano-Bishti i Pallës 14 km. Një 

punë e mirë po bëhet për rehabilitimin dhe shtrimin me asfalt (serë bituminoze) të 

rrugëve dytësore në fshatrat Kërtushaj dhe Gjuricaj. Rrugë të pa strukturuar në gjendje 

tepër të amortizuar janë: segmentet Sektori Hamallaj-Perlat, Perlat-Rrushkull (4 km), 

Fushë Kërtushaj-Bregdet (7 km). Segmente  të tjera rrugore në gjendje të mirë 

përmendim: Nisht Tullë Vrinë-Rinia (9 km), Shkafane-Ishëm ((10 km), Lalëz-Bizë (4 

km), Kthesa e Ariut-Perlat (2 km), Fushë Gjuricaj- Fushë Kërtushaj etj.   

 

Përmirësimi i infrastrukturës rrugore ka afruar këtë hapësirë bregdetare me rrugët 

nacionale duke krijuar mundësinë e plazheve alternativë për pushuesit nga Tirana apo 

vende të tjera. Gjithashtu ka ndikuar në dinamikën e zhvillimit ekonomik të fshatrave  

dhe rritjen e numrit të turistëve të huaj që kërkojnë të eksplorojnë vende të virgjera si 

Kepi i Rodonit. Si përfundim theksojmë se kemi një përmirësim të ndjeshëm të sistemit 

rrugor, por duhet bërë akoma më shumë sidomos në përmirësimin e rrugëve dytësore. 

Pjesa më e madhe e  rrugëve dytësore ose janë të amortizuara ose të paasfaltuara,  

mungon sinjalistika rrugore që përbën dhe një problem tjetër social.  
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Rrjeti i telekomunikacionit përfaqësohet nga sistemi i telefonisë celulare dhe 

pothuajse mungon plotësisht shërbimi i telefonisë fikse. Sinjali i telefonisë celulare 

mbulon të gjithë zonën dhe në disa pika (Kuratën, Kërtushaj, Shën Pjetër, Fllakë janë 

instaluar antena të shpërndarjes së sinjalit të 4 operatorëve që janë në treg. Gjithashtu po 

punohet për instalimin e sistemit të internetit si në strukturën turistike dhe për abonent 

familjar. Aktualisht në pjesën më të madhe ky shërbim mbulohet me antena satelitore, 

por që nuk i plotëson nevojat. 

Energjia elektrike – Furnizimi me energji elektrike ka pasur një stabilitet të mirë 

sidomos në vitet e fundit por në fshatrat Hamalle, Hidrovor, Rrushkull, Rinia, Fushë 

Guricaj etj, ajo nuk është e mjaftueshme dhe difektet në këto fshatra janë të shpeshta nga 

ndërhyrja pa leje e banorëve në rrjet dhe mungesa e investimeve. Linja të tensionit 20 kv 

janë ndërtuar vetëm për zonën turistike dhe zonën energjetike industriale Porto Romano, 

ndërsa pjesa dërrmuese e fshatrave furnizohet me sistemet 10 dhe 35 kv tepër të 

amortizuara. Nëse flasim për zhvillim të qëndrueshëm dhe në veçanti për një turizëm të 

qëndrueshëm furnizmi me energji elektrike në sasi dhe cilësi nuk i përgjigjet kërkesave të 

kohës. Furnizimi me ujë të pijshëm - Furnizimi me ujë bëhet nga ujësjellësi i Fushë-

Kuqës që kalon në këtë territor ku njëkohësisht furnizon dhe qytetin e Durrësit. Në të 

gjitha fshatrat janë ndërtuar linja ujësjellësish me tubacione me dimensione DN= 80mm-

110 mm që lidhen me  ujësjellësin e Fushëkuqes i cili është burimi i vetëm i furnizimit 

me ujë,  që bëhet 2-3 orë në ditë (në disa fshatra në sezonin e verës furnizimi bëhet një 

herë në dy ditë) dhe nuk respektohet grafiku i furnizimit nga DUK-Durrës. 

Furnizimi me kohë të reduktuar jo vetëm që nuk plotëson nevojat e banorëve 

vendas por nuk garanton një zhvillim turistik me standarte ndërkombëtare. Gjithashtu 

rrjeti i amortizuar dhe mungesa e tij në disa zona informale nuk krijojnë mundësi për një 

zhvillim të qëndrueshëm. Ndërtimet pa leje dhe pa kriter kanë shtuar problemin e 

furnizimit me ujë të pijshëm. Ky problem është mjaft shqetësues për sezonin turistik për 

zonën bregdetare. Vitet e fundit janë ndërtuar linja të reja ujësjellësi dhe janë kryer  

investime rikonstruktuese për të shtuar sasinë e ujit të pijshëm, si në fshatrat: Vadardhë, 

Perlat, Gjuricaj, Bizë dhe zonën turistike në Shën Pjetër. Vlen të përmendet ndërtimi i 

ujësjellësit të ri në Perlat dhe Rrushkull ku është shtuar furnizimi me ujë me mbi 7-8 orë 

në ditë. Për të plotësuar nevojat e tyre shumë familje si në sektorin Rinia, Rrushkull, 

Jubë, Rrotull, Hamalle-Hidrovor etj kanë hapur puse për nxjerrjen e ujit, i cili përdoret 

vetëm si ujë teknologjik. Megjithë projektet e hartuara, dhe ndërhyrjet me investime 

rikostruktuese dhe linja të reja  për përmirësimin e kësaj gjendjeje përsëri furnizimi i 

nevojshëm i popullatës nuk është bërë i mundur. 

Menaxhimi i ujrave të përdorura dhe trajtimi i mbeturinave urbane - Në pjesën 

dërrmuese të fshatrave mungon rrjeti i kanalizimeve të ujërave të zeza. Ujërat e zeza 

shkarkohen në gropa septike individule ose  derdhen në kanalet e ujërave të bardha dhe të 

pa përpunara shkojnë direkt nëpërmjet përrenjve në det. Menaxhimi i mbetjeve urbane 

mbulohet nga pushteti lokal dhe vitet e fundit vihet re një përmirësim i ndjeshëm në këtë 

shërbim. Në shumicën dërrmuese të fshatrave dhe në të gjithë plazhet janë vendosur 

kazanë për hedhjen e mbeturinave. Gjatë vëzhgimeve në terren vihet re se në komunën e 

Ishmit ka një shpërndarje të mirë të kazaneve të mbledhjes së mbeturinave dhe gjendja e 

tyre është e mirë, ndërsa ka fshatra ku kazanët janë në distanca shumë të largëta madje 

deri në 500 m distanë (psh Rrushkull) ose mungojnë fare (psh Fushë Gjuricaj). 
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Punoi: Sh. Sirika 

Për bashkinë Sukth dhe komunën Ishëm grumbullimi i mbetjeve urbane bëhet me 

automjete të specializuara vetëshkarkuese. Por në fshatra të thella ky shërbim mungon, 

ndërsa në disa plazhe si në Hidrovor vihet re se tërheqja e mbetjeve urbane bëhet me 

mjete të tërhequr nga kafshë duke ndikuar negativisht në cilësinë e mjedisit dhe tërheqjen 
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e turistëve. Problem mbetet vendepozitimi i këtyre mbetjeve sidomos për bashkinë Sukth 

i cili bëhet në fushë të hapur pranë fushës së Sportit. Ndërsa Komuna Ishëm e ka zgjidhur 

këtë problem nëpërmjet krijimit të vendepozitimit në (Lalëz). Aktualisht në territorin e 

kësaj komune po punohet për ndërtimin e një tjetër vendepozitimi  (Likmetaj) me 

parametra bashkëhore. 

 

Nga sondazhet e  zhvilluara me banorë rezidentë të përhershëm të hapësirës në 

studim, del se  janë relativisht të kënaqur me cilësinë e shërbimeve sociale (shkolla, 

kopshte dhe qendra shëndetësore), dhe me rendin e qetësinë publike. Nga ana tjetër, ata 

shprehin pakënaqësi veçanërisht në lidhje me sistemin e furnizimit me ujë të pijshëm dhe 

kanalizimet, si edhe me pastrimin dhe grumbullimin e mbeturinave dhe me ndriçimin 

publik. Më të kënaqur në pastrimin dhe grumbullimin e mbeturinave shprehen banorët e 

komunës Ishëm. Në këtë komune për grumbullimin e mbetjeve urbane janë shpërndarë 

100 kazanë duke mbuluar 80% të territorit të saj
194

.   

Cilësia e infrastrukturës dhe shërbimeve publike ulet sa më shumë largohemi nga 

qendrat administrative, ose të paktën kjo është ajo çka sugjerojnë përgjigjet e banorëve të 

hapësirës në studim. Ajo që bie më shumë në sy për vendbanimet me banorë të ardhur,  

është gjendja aktuale e rrjetit të kanalizimeve të ujrave të zeza – në fakt, një rrjet i 

mirëfilltë mungon – si edhe mungesa e ndriçimit publik. Për më tepër, furnizimi me ujë të 

pijshëm, furnizimi me energji elektrike, menaxhimi i ujrave të përdorura dhe trajtimi i 

mbeturinave urbane janë vlerësuar “dobët” dhe “shumë dobët” nga mbi 60% e familjeve 

të anketuara në këtë fshatra.  

 

 

III.4.  Veçori dhe tregues të zhvillimit social 

  

III.4.1.  Banesat dhe gjendja e strehimit 

 

Në dhjetëvjeçarin e fundit kushtet e strehimit të popullsisë vendase dhe asaj të 

ardhur kanë ardhur duke u përmirësuar. Numri i banesave për të gjithë hapësirën në total 

është 7458.
195

 Rreth 93.6 % e popullsisë janë pronar banesash, 2.2 % jetojnë në shtëpi me 

qera dhe 4,1 % jetojnë  falas në banesa të të afërme të tyre
196

. Pjesa më e madhe e 

popullsisë jeton në banesa përdhese (1 katëshe), numri i të cilëve është 6771 ose 84.2 % 

të totalit. Në banesa tip vilë (me 2-5 kate) banojnë rreth 15,3% e popullsisë ndërsa vetëm 

0.5 % jetojnë në apartamente
197

.  Mbi 56%
198

 e ndërtesave të banimit janë të ndërtuara 

pas vitit ‟90.  Numrin më të vogël të ndërtesave për banim të ndërtuara pas vitit ‟90 e ka 

Ishmi me 546 (ose 37% të numrit total) dhe numrin më të madh Sukthi me 2440 ndërtesa 

për banim (ose 67% të numrit total). Nevoja për tu sistemuar të popullsisë së ardhur, 

pranë zonës urbane të Sukthit dhe asaj bregdetare,  kërkoi si zgjidhje nga këto banorë, 

ndërtime joformale. Brenda një dekade (2001-2011) numri i ndërtesave për qëllime 

banimi pothuajse u dyfishua. Mbi 50%  e numrit të përgjithshëm të shtëpive të ndërtuara 
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 Intervista me autoritete të pushtetit vendor komuna Ishëm 
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 Instat, Census-Al: “CENSUS i Popullsisë dhe Banesave,  Qarku Durrës,  2011”, 2013 
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brenda territorit administrativ të bashkisë së Sukthit dhe komunës Katund i Ri  janë 

informale
199

.  

 

           Tabela nr.31 -  Ndërtesat për qëllime banimi 

Ndërtesat dhe banesat 

 Bashkia/ 

komuna 

Popullsia Ndërtesat Banesat 

total 

Banesa të 

banuara 

Banesa jo  

të banuara 

Banesa 

të tjera 

Ishëm 5001 1811 1880 1243 634 3 

Katund i Ri 10161 2562 2936 2305 613 18 

Sukth 15966 3643 5415 3742 1620 53 

Gjithsej 31128 8016 10231 7290 2867 74 

            Burimi: INSTAT, CENSUS i Popullsisë dhe Banesave, 2011 

 

            Tabela nr.32 -  Ndërtesat për qëllime banimi dhe numri i kateve 

Ndërtesat dhe numri i kateve  

Bashkia/ 

komuna 

Ndërtesat 1 2 3-5 6+ 

Ishëm 1811 1652 121 26 12 

Katund i Ri 2562 2193 284 68 17 

Sukth 3643 2936 573 139 5 

Gjithsej 8016 6781 

(84.6%) 

978 

(12.2%) 

233 

(2.9%) 

24 

(0.3%) 

Burimi: INSTAT, CENSUS i Popullsisë dhe Banesave, 2011 

 

 

Shtëpitë përdhese të tipit tradicional (kryesisht shtëpi karakteristike shqiptare të 

mesit të shekullit të kaluar), të ndërtuar në kreshtat e kodrave ose të grupuara pranë 

qendrave të fshatit karakterizohen nga planimetria e tyre e përbërë nga një dhomë gjumi 
matrimoniale, dhomë teke me 1 ose 2 shtretër, kuzhinë me dhomë ngrënie. Këto shtëpi 

janë të ndërtuar me mur tulle ose guri, të rrethuara me avlli, oborre dhe rrugica të shtruara 

me kalldrëm. Aktualisht këto ndërtesa po humbasin mes gjelbërimit dhe ndërtesave të 

reja tip vilë. Vendbanimet ekzistuese me arkitekturën e veçantë janë një aset primar për 

zhvillimin e turizmit kulturor, dhe nga ana tjeter tregojne një kapacitet real lokal për 

investime, por përfaqësojnë një rrezik për bukuritë tërheqëse të bregdetit, në zonat ku 

disponibiliteti i tokës është efektivisht i kufizuar.  

Vitet e fundit vihet re tendenca drejt banimit në banesa të reja të tipit vilë. Në të 

gjithë hapësirën vërehen ndertesa të reja të tipit vilë të përfunduara ose në ndërtim. 

Karakteristikë e tyre është arkitektura e stilit perëndimor dhe ndërtimi kryesisht në zona 

kodrinore. Një pjesë e konsiderueshme e tokës bujqësore po zihet nga ndërtimi i banesave 

të reja (më tepër informale), kryesisht të ndërtuar nga popullsia migrante dhe nga 

emigrantë. Madhësia mesatare e tokës në të të cilën është ndërtuar banesa e re është 500 

m
2
, ndërsa sipërfaqja e ndërtuar është rreth 120 m

2
.  
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Duke pasur parasysh se këto zonat në të cilat janë ndërtuar banesat kanë qenë zona me 

karakter bujqësor pushteti lokal nuk u ka siguruar infrastrukturë urbane (rrugë, rrjete 

transporti, kanale të ujërave të zeza, etj) deri në 1997, moment kur filloi formalizimi i 

ndërtimeve informale
200

. Vitet e fundit po punohet për integrimin urban të zonave 

informale. Kështu bashkia Sukth i është nënshtruar një Projekti Pilot mbi integrimin 

urban të zonave informale. Ky projekt duke u bazuar në zhvillimin e sektorit informal 

urban si një problem kryesor për zhvillimin e qëndrueshëm të hapësirës, synon integrimin 

urban, social, ekonomik të informalitetit. Më konkretisht ky integrim përbën një studim 

urbanistik të territorit të bashkisë Sukth, ku do të trajtohen ndërtimet me leje, ndërtimet 

informale, paraqitja e rrjetit të infrastrukturës, zonat e mbrojtura, zona pranë lumit Erzen, 

bregdetit, zgjerimi i vijës së verdhë, etj. Gjithashtu paraqiten të gjitha ndërtesat 

institucionale si: shkolla, çerdhe, kopshte, qendra shëndetësore, objektet e kultit etj. Është 

planifikuar dhe largësia nga bregu i detit në përshtatje sipas gjerësisë së brezit të rërës 

duke respektuar këtë distancë për ndërtimet, shëtitoret dhe zonat e gjelbërta. Gjithashtu 

është planifikuar lidhja e komplekseve turistike me rrugën nacionale nëpërmjet ndërtimit 

të rrugëve të reja dhe përmirësimit të atyre ekzistuese
201

. 

Në përfundimin theksojmë se pjesa më e madhe e familjeve të cilat jetojnë në këtë 

hapësirë zotërojnë prona dhe asete me një vlerë ekonomike potenciale. Pas vitit ‟90 përveç 

shtimit të numrit të ndërtesave të reja të banimit janë shtuar dhe banesat për qëllime 

dytësore apo sezonale. Në Ishëm numërohen 306 banesa, në Katund të Ri 282 banesa dhe 

në Sukth 864 banesa
202

.  

 

III.4.2. Niveli i jetesës 

 

Të ardhurat kryesore të komunitetit në këtë hapësirë u vijnë nga shfrytëzimi i 

tokës bujqesore, turizmi, dërgesat nga emigracioni (remitancat), punësimi në sektorin 

shtetëror dhe privat. Duke iu referuar anketave të zhvilluara me banorë të hapësirës 

rezulton se rreth 21% e familjeve kanë të ardhura mesatare mujore deri në 35,000 lekë, 

dhe 79% e tyre shprehen se të ardhurat e tyre mujore janë mbi 35,000 lekë. Në 

përgjithësi, nuk paraqiten dallime të mëdha ndërmjet banorëve të ardhur dhe atyre vendas 

(banorë të para „90) bazuar në deklarimet e tyre mbi të ardhurat mujore. Mesatarisht, dy 

anëtarë të familjes kontribuojnë për të siguruar të ardhurat e familjes. Familjet e ardhura 

mbështeten më shumë tek kryefamiljari dhe shumë më pak tek bashkëshortja e 

kryefamiljarit, duke reflektuar një dallim gjinor mes përgjegjësive dhe rolit të femrës dhe 

mashkullit brenda familjes. Papunësia është mjaft e përhapur në familjet e ardhura pas 

viti ‟90-të, ku në mungesë të tokës bujqësore pjesa më e madhe e këtyre familjeve 

mbështeten në dërgesat e emigrantëve. Tek familjet rezidente afatgjatë përfitimet nga 

pensionet e pleqërisë apo nga ato të paaftësisë në punë janë më të përhapura sesa tek 

familjet e ardhura, si taksa-pagues më të rregullt. Ndërsa familjet e migruara pas viteve 

‟90 mbështeten më shumë tek dërgesat valutore të personave emigrant. Familjet që janë 

pronarë ligjorë të shtëpisë së tyre janë në gjendje disi më të mirë ekonomike krahasuar 

me familjet që cilësohen si informale.  
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Në lidhje me shpenzimet e tyre mujore, për pjesën më të madhe të familjeve të 

vëzhguara, ato shkojnë për ushqim. Vetëm 10% e familjeve të vëzhguara arrijnë të 

kursejnë nga të ardhurat e tyre vjetore. Një dallim tjetër ndërmjet familjeve rezidentë 

afatgjatë krahasuar me ato të familjeve të ardhura është se ato shpenzojnë më shumë për 

pagesat e faturave dhe detyrime të ndryshme. Mbi 80% e familjeve të vëzhguara 

rezultojnë se kanë në përdorim tokë bujqësore (parcela) madhësia e të cilave varion nga 

300 m
2
 në rreth 2.5 ha.

203
 Mbi 70% e familjeve pohojnë se prodhimet bujqësore dhe 

blektorale shkojnë për përdorim familjar
204

. Të dhëna tregojnë se kemi të bëjmë me një 

bujqësi të mbijetesës e cila për një zhvillim të qëndrueshëm kërkon investime urgjente 

dhe plane afatgjat zhvillimi. Ndërsa bujqësia vazhdon të luajë rol dominant, veçanarisht 

si burim më i madh punësimi, bisneset rurale jobujqësore të zonës duhet që të 

përmirësojnë mundësitë e sigurimit të të ardhurave, të ndikojnë në uljen e papunësisë dhe 

reduktojë emigracionin. Zhvillimi i aktiviteteve me karakter jobujqësor, është minimal 

dhe në disa raste ka natyrë informale dhe shoqërohet me pak rritje. Ai kufizohet në 

ndërtimet e dorës së dytë (të cilësisë së ulët), shërbime të vogla teknike dhe personale si 

dhe tregti e vogël
205

. 

 

Cilësia e jetesës ka premisa të përmirësohet në sajë të ndërgjegjësimit të  

banorëve mbi shfrytëzimin racional të resurseve natyrore dhe humane që ofron kjo 

hapësirë. Dërgesat e emigrantëve mund të shërbejnë si mjet për të nisur një investim, por 

duhen mbështetur me shërbime financiare nëse duam të kemi një zhvillim të 

qëndrueshëm. Për këtë arsyeje nevojitet zhvillimi i sektorit të përpunimit dhe aftësisë për 

të konkuruar në treg si në atë të brendshëm por dhe për eksport si vera, rakia, frutat, 

perimet, qumështi, mjalti, vajrat bimore, bimë medicinale dhe aromatike, etj. 

 

Njerëzit po nxiten për shtimin e sipërfaqeve pyjore, ullishteve, vreshtarive, pemë 

frutorëve të bindur se fitimi në të mira materiale do të përmirësojë cilësinë e jetesës së 

tyre. Drejtuesit e pushtetit lokal duhet të angazhohen thellësisht për zhvillimin ekonomik, 

zhvillimin e burimeve njerëzore me synim arritjen e suksesit të zhvillimit të 

qëndrueshëm. Për këtë nevojitet përfshirja e popullsisë vendase në zbatimin e politikave, 

planeve, programeve dhe projekteve që kanë të bëjnë me zhvillimin e qëndrueshëm 

ekonomik. Gjithashtu organizatat joqeveritare dhe sipërmarrësit privat duhet të jenë 

partnerë në politikat dhe programet e zhvillimit të qëndrueshëm. Mbështetja nga ana e 

pushtetit lokal dhe qëndror përfshin inciativa për hapjen dhe rritjen e aktiviteteve të reja 

ekonomike dhe konkretisht në funksion të turizmit. Pritshmëria është  rritja e të ardhurave 

nga industria e turizmit dhe aktiviteteve në funksion të tij, siç janë aktivitetet tregtare, 

bujqësore, artizanale dhe shërbime,etj. 

 

Jeta sociale – Ndërrimi i sistemit politik dhe ekonomik në vendin tonë ndikoi dhe 

në jetën sociale të banorëve të hapësirës në studim. Prishja dhe mbyllja e institucioneve 

kulturore (pallateve të kulturës), mbyllja e ndërrmarrjeve ekonomike shtetërore,  

(tregtare, fermave, kooperativave dhe të ndërrmarrjes pyjore) mungesa e koorporatave 

kapitaliste, organizimit në kooperativa të fermerëve kanë kushtëzuar jetën sociale në këtë 
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hapësirë gjeografike. Përveç institucioneve arsimore, fushës së Sportit në Sukth dhe 

ndonjë kalçete të ndërtuar pas vitit ‟90, nuk ka hapësira për organizime sociale të 

popullsisë. Vetëm gjatë sezonit turistik venbanimet në bregdet (Shën Pjetër, Hidrovor, 

Rinia)  gjallërohen disi nga jeta sociale. Kështu mund të theksojmë se në Shën Pjetër po 

lulëzojnë bare, pub-e verore që tërheqin me aktivitet e tyre argëtuese mjaft të rinj nga 

zona dhe kryeqyteti. Vitet e fundit po organizohen festa si për hapjen e sezonit turistik 

dhe në ngjalljen e traditës dhe zakoneve të këtyre zonave. Kujtojmë traditën e krijuar të 

organizimit çdo vit të pelegrinazhit nga besimtarë të feve të ndryshme me 13 Qershor në 

kishën e Shën Ndout të emërtuar nga vendasit “festa e Kepit”. Gjithashtu po krijohet 

traditë e organizimit të garave me makina 4x4 dhe me motorra në segmentet rrugore Shën 

Pjetër- Kepi i Rodonit dhe Shkafane-Ishëm-Fushë Gjuricaj. Një punë e mirë po bëhet dhe 

nga shoqatat kulturore dhe komunitetet fetare. Kështu vlen të përmendet ndihma e 

Institutit Shqiptar dhe Qytetërimit Islam në bashkëpunim me shoqatën kulturore “Gruaja” 

në hapjen e kurseve 4 mujore të rrobaqepsisë me specialistë italian dhe së shpejti pritet të 

hapen dhe reparte të tezgjahut për punime artizanale. Gjithashtu shoqata kuturore “Tirana 

Expres” dhe xhamia Ishëm ndihmojnë në promovimin e turizmit të zonës nëpërmjet 

guidave që organizojnë me nxënës dhe studentë të huaj ( nga Dubai, Arabia Saudite, 

Hollanda e tj).  

 

 

III.4.3.  Punësimi dhe papunësia 

 

Punësimi i forcave aktive për punë është treguesi kryesor për zhvillimin social-

ekonomik i cili ndikon në zhvillimin e qëndrueshëm. Si një zonë gjeografike  ku 

mbizotëron  ekonomia rurale, hapësira bregdetare Ishëm-Porto Romano ka një mungesë 

të burimeve të punësimit dhe lidhje të pamjaftueshme ndërmjet sektorëve të ekonomisë 

(bujqësi-turizëm-shërbime).  

 

Referuar Zyrës së Punës rezulton se bujqësia zë peshën kryesore të punësimit (të 

cilësuar si të vetëpunësuar)  merreth 60% të popullsisë aktive për punë ose 24 % të 

popullsisë totale, por duke analizuar anketat e zhvilluar me banorë lokalë, të punësuarit 

në bujqësi rezultojnë shumë më pak. Bujqësia gjithnjë e më shumë tek brezi i ri 

konsiderohet si një sektor jo shumë tërheqës në krahasim me sektorë të tjerë. Është kjo 

arsyeja që shumica e brezit të ri ka zgjedhur emigracionin për tu punësuar, ku llogaritet të 

jenë larguar rreth 13 % e të rinjve të zonës. Në të gjitë hapësirën rreth 9,1 % janë 

pensionistë, ndërsa 4.9 % kanë biznesin e tyre privat
206

. Një numër i papërfillshëm është i 

punësuar në aktivitete të tilla si: shëndetësi, arsim, turizëm (të punësuar sezonal), 

peshkim etj. Të pa punë përllogariten rreth 13 % e popullsisë
207

 (kryesisht në bashkinë 

Sukth) e cila vihet re më shumë tek popullsia e ardhur që nuk ka përfituar tokë bujqësore 

sipas ligjit 7501.  

Mjaft i madh është dhe numri i shtëpiakeve (grave të papuna) ku sipas anketave të 

realizuar na rezulton të  jetë në nivelin 25 %, por kjo shifër duhet të merret në konsideratë 

nëse do të ndryshonte koncepti i të punësuarëve në bujqësi që aktualisht vlerësohen si të 

vetpunësuar. Një rol të rëndësishëm veçanërisht për punësimin e femrave luan niveli 
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arsimor. Siç e theksuam mesatarisht, papunësia mes shtëpiakeve (pra, grave të papuna) 

llogaritet në 25%,  për femrat të cilat kanë një diplomë të shkollës së mesme apo të lartë 

kjo shifër zbret në 11.9%
208

. Ndikime të tjera të zotërimit të një diplome të tillë përfshijnë 

mundësi disi më të mëdha për të gjetur punësim në sektorin privat (nga 17.32% në 

22.2%), për vetë-punësim (nga 6. % në 9%), si edhe për të emigruar. Në të njëjtën kohë, 

mundësitë për punësim në sektorin publik duket se dyfishohen (nga 1.6% në 3.2%) në 

rastin e zotërimit të një diplome të shkollës së lartë
209

. 

 

Si përfundim mund të theksojmë se edhe pse bujqësia zë peshë kryesore të 

punësimt, aktualisht është një opsion i pafavorshëm për shumicën e popullsisë 

ekonomikisht aktive, të cilët preferojnë të zgjedhin emigracionin për punësim. Emigrimi 

ndonëse siguron të ardhura për shumë familje fermere, redukton mundësinë për prodhime 

bujqësore vendase. Privatëzimi i tokës bujqësore dhe procesi i çertifikimit të pronësisë 

vitet e fundit ka shtuar interesin në investime në sektorin e ndërtimtarisë për banim, 

ndërtime komerciale dhe turizëm, duke lënë në harrresë investimet në bujqësi. Turizmi 

me gjithë zhvillimet që ka kohët e fundit, akoma është më shumë një premtim për të 

ardhmen, sesa një mundësi aktuale për të ardhura për banorët vendas. Numri i të 

punësuarëve në sektorin e turizmit (punësim direkt në ndërmarrjet e akomodimit dhe 

inderekt në atë të shërbimeve) është akoma i papërfillshëm për potencialin që ka hapësira. 

Hapësira në studim mund të cilësohet si një rajon me një turizëm që gjeneron pak të 

ardhura dhe si rrjedhojë dhe punësim të kufizuar, por tendencat flasin që ky sektor në një 

të ardhme jo të largët do të kthehet në një promotor zhvillimi ekonomik për këtë hapësirë 

dhe në rajonin përreth. Aktivitetet turistike mund të angazhojnë punonjës lokalë me një 

kualifikim modest por që aspirojnë më shumë. Kështu sektori turistik do të krijojë 

mundësi të mëdha për punësimin direkt në këtë sektor ose në sektorë të tjerë të lidhur me 

të (bujqësi, shërbime, ndërtim etj), të një numri të madh të fuqisë punëtore e cila rezulton 

e papunë dhe me moshë të re. Një nga kushtet themelore për punësimin në sektorin e 

turizmit është kultura e shërbimit. Për një zhvillim të qëndrueshëm të hapësirës 

bregdetare në studim është domosdoshmëri zbatimi i rregullave të qarta për kushtëzimin e 

licencave që u jepen subjekteve private me punësimin e vendasve. Strukturat e mëdha 

turistike dhe resortet në ndërtim do ta kthejnë këtë hapësirë në një destinacion turistik. 

Investitorëve u mbetet si detyrim të trajnojnë të rinj për ti punësuar në shërbimet 

hotelerike, strukturat e turizmit familjar dhe në shërbime mbështetëse (kafe, restorante, 

klube, sporte verore të ujit) etj. Nga ana tjetër pushtetit qëndror dhe vendor i ngel për 

detyrë të mbështesin inciativat për hapjen dhe rritjen e aktiviteteve turistike, të sigurojë 

fonde për kurse profesionale, për krijimin e aftësive në biznes dhe investime në 

teknologjinë e informacionit. Nëse duam të kemi zhvillim të qëndrueshëm mbështetja me 

shërbime financiare nuk duhet të mungojë. 

 

Adoptimi i një strategjie të zhvillimit të integruar bazuar në turizëm dhe të 

fokusuar në avantazhet mjedisore dhe në kapacitetin mjedisor të hapësirës, do të shërbejë 

si forcë lëvizëse për gjenerimin e zhvillimit të bazuar në kërkesën nga gjithë sektorët ( 

bujqësi-blegtori, shërbime, ndërtimtari dhe ndërrmarje të vogla prodhuese). Një strategji 

e kombinuar mes objektivave ekonomike, sociale dhe mjedisore do të rrisë cilësinë e 
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jetesës për banorët vendas duke krijuar kështu mundësi të reja punësimi, frenim të 

emigracionit dhe gjenerim të ardhurash. 

 

      III.4.4. Niveli i varfërisë dhe ndihma ekonomike 

 

Edhe pse kjo hapësirë dallohet për pasuri të shumta burimesh natyrore, kulturore e 

njerëzore të cilat përbëjnë një bazë të fuqishme për të qenë një zonë shumë e pasur 

ekonomikisht,  vazhdon të mbetet një zonë me nive të ;artë varfërie e cila është e 

trashëguar nga brezi në brez. Niveli i varfërisë lidhet me disa faktorë siç është trashëgimi 

i nivelit të varfërisë nga izolimi i viteve 1945-1990, mungesa e infrastrukturës dhe 

shërbimeve si dhe mosdhënia e aksesit ndaj përdorimit të bregdetit ku pjesë të tij ishin 

shpallur zona ushtarake (Rrushkull, Shën Pjetër, Kepi i Rodonit, Bisht Pall). Edhe pse 

niveli i varfërisë dhjetëvjeçarin e fundit ka ardhur në rënie në kraghasim me periudhat e 

mëparshme, përsëri hapësira në studim si rajon rural me zona të defavorizuara përballen 

me problematika serioze social-ekonomike. Probleme të zhvillimit socio-ekonomik vihen 

re në sektorin Rinia, Bisht Kamëz, Gjuricaj etj, e cila lidhet me kushtet agro-ekologjike, 

sipërfaqeve ligatinore, tokave të thata kodrinore dhe të prekura nga erozioni, kufizimeve 

infrastrukturore, mungesës së kapitaleve dhe shërbimeve, nivelit të ulët të produktivitetit 

krahasuar me fshatrat e tjera të hapësirës, etj. Një tjetër faktor që ndikon në nivelin e lartë 

të varfërisë është dhe madhësia e kufizuar e fermave dhe fragmentimit të pronësisë, niveli 

i ulët i teknologjive të prodhimit ( ujitja, mekanizimi), aksesi në treg, vështirësitë në 

transport, niveli i ulët i kooperimit etj. Gjithashtu furnizimi i reduktuar me ujë të pijshëm, 

furnizimit me cilësi dhe sasi së dobët me energji elektrike përbëjnë një vështirësi të 

konsiderueshme me të cilat përballen familjet e këtyre zonave. Plane  të mirëfillta të 

zhvillimit rural dhe të zonave të defavorizuara me konceptet e zhvillimit të balancuar dhe 

të qëndrueshëm të kësaj hapësire po shikohen vitet e fundit si zgjidhje e problemeve 

social-ekonomike. 

Problemit të nivelit të varfërisë i shtohen dhe shresat sociale në nevojë si invalidë 

pune, paraplegjikë, familjet pa tokë etj. Numri i familjeve që përfitojnë ndihmë 

ekonomike për vitin 2012 ishte 377
210

  nga të cilat 70 familje financim nga buxheti i 

shtetit dhe 307 familje ndihmë të pjesshme nga pushteti vendor (1500 lekë). Gjithashtu 

trajtohen me ndihmë të kujdestarisë dhe pensione invalitedi rreth 1283 persona
211

. 

 

III.4.5. Shërbimi arsimor dhe shëndetësor 

 

Në vitet e para të tranzicionit pati një rënie në cilësinë e mësimdhënies rezultat i 

problemeve ekonomike që po kalonte vendi dhe infrastrukturës së dobët të sistemit 

arsimor. Ardhja e një numri të konsiderueshëm banorësh të rinj nga zonat e tjera të vendit 

në këtë hapësirë u shoqërua me rritjen e numrit të nxënësve në shkolla. Në Hamallaj. 

Kullë, Katund i Ri e disa shkolla të tjera ambjentet shkollore ishin të tejmbushur, mësimi 

bëhej me dy turne. Një tjetër problem shqetësues i këtyre viteve të para të tranzicionit 

ishte numri i lartë i nxënësve që braktisnin shkollën, cilësi e dobët në mësimdhënie, 

mungesa e mjediseve të përshtatshme shkollore, etj. 

                                                 
210

 Sektori i Ndihmës Ekonomike dhe Shërbimit Social, Bashika Sukth,  komunat Ishëm dhe Katund i Ri 
211

 Po aty 



Alternativat e zhvillimit të qëndrueshëm të hapësirës bregdetare Ishëm-Porto Romano 

 

Sh.Sirika 132 
 

Në dekadën e fundit përveç reformave arsimore në shkallë kombëtare një punë e 

mirë është bërë nga pushteti qëndror dhe lokal për përmirësimin e shërbimit arsimor. 

Aktualisht kemi një përmirësim të ndjeshëm të këtij shërbimi. Me moton “Investojmë sot 

për një të ardhme të sigurt nesër”, përveç investimeve në përmirësimin e ambjenteve 

shkollore po punohet për kualifikimin e mësuesve, rritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe 

nxitjen e nxënësve për të ndjekur arsimin e lartë. Një pjesë e mirë e shkollave janë 

ristrukturuar ose të ndërtuara rishtazi ku përmendim shkollën 9- vjeçare Rrushkull, 

shkolla e ciklit të ulët Rrotull (ndërtime të reja), shkollat 9- vjeçare Shkafane, Draç, 

Lalëz, Gjuricaj ( të ristrukturuara). Probleme të sistemit arsimor vazhdojnë të mbeten 

gjendja jo e mirë e tërreneve sportive, mungesa e kabineteve dhe distanca e largët për 

disa fshatra për të ndjekur arsimin e mesëm, frekuntimi i dobët i arsimit parashkollor etj. 

Më shumë se gjysma e fëmijëve të moshës 3-5 vjeç nuk shkojnë në kopshte. Kjo vjen 

kryesisht nga numri i lartë i nënave të papuna që kujdesen në shtëpi për fëmijët, numri i 

pamjaftueshëm i kopshteve, nga mungesa e bazës materiale dhe mjeteve edukative si dhe 

kushtet e papërshtatshme higjeno-sanitare. Aktualisht mësimi zhvillohet në 14 shkolla 9-

vjeçar,  3 prej të cilave janë  të mesme të bashkuara dhe dy gjimnaze ( njëri jo publik)212. Në 

fshatra me popullsi të vogël si Hidrovor, Shetaj, Kapidanaj, Rrotull etj ofrohet vetëm arsimi 

fillor. Shpërndarja e nxënësve është bërë në mënyrë të zhdrejtë si rrjedhojë e vendosjes së 

popullsisë në hapësirë. Numri i nxënësve të regjistruar për vitin shkollor 2013-2014 në 

arsimin parashkollor ishte 751, arsimin e detyruar 5268 nxënës dhe atë të mesëm 971 

nxënës
213

. Numri i mësuesve në total është 357, mesatarisht 1 mësues për 17 nxënës
214

. 

Përveç arsimit publik që mbulon mbi 98% edukimin e numrit të përgjithshëm të 

nxënësve,  është prezent dhe arsimi privat. Nga Kisha Orthodhokse Autoqefale e 

Shqipërisë është hapur shkolla e Mesme Kishtare Jopublike “Kryqi i Nderuar”, në Sukth. 

Programi është i njëjtë si shkollat e tjera të mesme të përgjithshme, me të njëjtin 

informacion shkencor. Por krahas tyre zhvillohen edhe lëndë fetare, si p.sh. etika e 

krishterë, katekizëm, muzikë kishtare, ikonografi etj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura nr.17: Qendër shëndetësore, Likmetaj ( Sh.Sirika) 2013 
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Shërbimi shëndetësor në hapsirën  bregdetarë Ishëm-Porto Romano është i shtrirë 

në të gjitha njësitë administrative. Në çdo njësi administrative gjendet një qendër 

shëndetësore (3 të tilla) dhe disa ambulanca, këto të fundit të shpërndara në çdo qendër 

banimi. Pranë qendrës shëndetësore ekziston shërbimi ambulancë, konsultori gruas dhe i 

fëmijës. Gjithashtu në qendra të komunës apo bashkisë gjenden klinika dentare dhe 

farmaci. Sipas anketave të realizuara rezulton se për çdo 1300 banorë  shërben një mjek 

dhe për çdo 550 banorë shërben një infermiere ose mami. Deri në vitin 2005 Qendrat 

Shëndetësore funksiononin si spitale me të gjitha shërbimet, ku kishte dhe maternitete, 

por aktualisht këto shërbime janë hequr duke i kaluar në spitalet rajonale. Mosofrimi i 

shërbimeve të kualifikuara, mungesa e mjekëve specialist në ambulancat e lagjeve apo 

fshatrave, pajisjeve dhe ilaçeve, ishin problemet më të evidentuara nga fokus-grupet dhe 

pjesëmarrësit e intervistuar sidomos në fshatrat larg qendrës së komunës apo bashkisë. 

Disa fshatra si Shetaj, Bizë, Hidrovor, Rinia janë në distanca të konsideruesme nga 

qendrat shëndetësore apo spitalet rajonale për të marrë shërbimet e kualifikuara në kohën 

e duhur.  
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KAPITULLI I KATËRT 

GJENDJA E MJEDISIT DHE PROBLEMATIKAT KRYESORE TË HB ISHËM-

PORTO ROMANO NË FUNKSION TË ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM 

 

 

 

Mjedisi është tërësia e gjithë kushteve të jashtme që ndikojnë jetën, zhvillimin 

dhe mbijetesën e çdo organizmi në tokë. Njeriu dhe mjedisi janë në një marrëdhënie 

ndikimi të dyanshëm. Mjedisi përcakton cilësinë e jetesës së njeriut dhe njeriu ndryshon 

për mirë ose për keq cilësinë e mjedisit. Disa veprime të shoqërisë njerëzore mbi mjedisin 

e dëmtojnë ose e shkatërrojnë atë si ndërtimet, transporti, industria dhe bujqësia ndotin 

ajrin, tokën dhe ajrin etj. Dëmtimi mjedisor sjell pasoja shëndetësore, ekonomike, 

shoqërore, estetike, natyrore dhe fizike. Prishja e ekulibrave ekologjikë cënojnë rëndë 

zhvillimin e qëndrueshëm në shkallë globale, por edhe në çdo vend dhe komunitet të 

veçantë. Mbrojtja e mjedisit arrihet nëpërmjet përdorimit racional të burimeve natyrore 

dhe shmangia e mbishfrytëzimit të tyre.  

Zhvillimi i qëndrueshëm i një vendi, hapësire apo rajoni, nuk mund të kuptohet pa 

një harmonizim njeri-mjedis. Mjediset bregdetare janë tepër të ndjeshëm si ndaj faktorit 

natyror ahtu dhe atij atropik. Hapësira bregdetare në studim dallohet për një dinamikë të 

shpejtë në kohë dhe hapësirë, rezultat i ndikimit të faktorëve natyrorë dhe humane. 

Efektet e kësaj dinamike, janë shprehur në menyrë të dallueshme në disa sektorë, lidhur 

kjo me ritmet e zhvillimit dhe me impaktet mjedisore që kanë lënë si në peisazhin 

natyror, dhe në investimet e shumta që janë dhe po bëhen në këtë hapësirë. Banorët e 

kësaj hapësire që në kohët e hershme të ngritjes së venbanimeve të tyre ruanin me 

fanatizëm tokën bujqësore duke  e përdorur në mënyrë racionale atë. Gjatë periudhës 

komuniste ndërhyrjet e njeriut në mjedis në HBIPR ishin tepër të ndjeshme nga zhvillimi 

i një bujqësie intensive. Për përfitimin e tokës bujqësore u thanë këneta dhe u hapën toka 

të reja. Territore kodrinore iu ushtruan tarracimit, në plan të parë këto i dhanë një pamje 

interesante pejzazhit por  u prekën nga erozioni. I vetmi territor i cili u ruajt i virgjër ishte 

ai bregdetar,  nga mungesa e infrstrukturës dhe shpalljes zona ushtarake. 

 Në vitet e para të të ndërrimit të sistemit politik në Shqipëri, nga mungesa e ligjit 

apo zbatimit të tij,  lëvizjes së lirë dhe të pakontrolluar të popullsisë, gjendja mjedisore u 

përkeqësua. Gjatë tranzicioni u prishën e shkatërruan ndërtime, kanale, blloqe frutore, 

qendra bujqësore,  u prenë pyje etj duke dëmtuar rëndë peizazhin natyror. Sot hapësira 

është drejt një zhvillimi ekonomik të shpejtë, ku kemi një rivlerësim të këtij mjedisi 

bregdetar, ku synohet që çdo ndërhyrje të jetë në ekulibër me ndikimin.. 

Në hapësirën bregdetare Ishëm-Porto Romano si kudo në vendin tonë dhe botë, 

ndihen pasojat e rrisqeve natyrore dhe presionit human e shprehur në dëmtimin e 

biodiversitetit, peizazhit, ndotjes së ujit dhe tokës. Zhvillimet e reja ekonomike të pas 

viteve 90-të, mungesa e stimujve ekonomikë për ruajtjen, zhvillimin dhe përdorimin e 

burimeve natyrore, ndotja e trashëguar, lëvizja e pakontrolluar e popullsisë, praktikat jo 

të efekshme të menaxhimit në fushën e shkarkimeve në mjedis dhe mungesa e një sistemi 

të fortë për kontrollin e tyre, janë disa nga faktorët kryesorë që kanë ndikuar në gjendjen 

mjedisore në hapësirën bregdetare Ishëm- Porto Romano. 
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IV.1.  Rrisqet natyrore 

 

IV.1.1.  Rreziqet gjeomorfologjike 

 

Analiza e këtyre proceseve është tepër e rëndësishme për aktivitetet e njeriut për 

një zhvillim të qëndrueshëm të hapësirës. Ndërtimet dhe planet urbanistike duhet të jenë 

të studiuara teknikisht duke marrë parasysh pasojat që mund të ndodhin nga këto procese 

si shembje, rrëzime etj. Në territorin në studim veprojnë disa faktorë që çojnë ne lindjen e 

rreziqeve gjeomorfologjike si ato litologjike, klimatike, antropogjene, etj. Klima tipike 

mesdhetare, me verën e nxehtë dhe shume të thatë, dimrin shumë të lagët,  me intensitetin 

dhe sasinë e konsiderueshme të reshjeve vjetore, krijon kushte për zhvillimin dhe 

aktivizimin e këtyre proceseve si: erozionin, rrëzimet dhe rrëshqitjet. 

Veprimtaria intensive e njeriut në këtë rajon bregdetar ka patur impakte mjedisore 

që ka nxitur këto proçese. Si pasojë e saj është dëmtuar e degraduar vazhdimisht bimësia 

natyrore, aq sa aktualisht në disa sektorë vendin e pyjeve të dikurshme e kanë zënë 

shkurret mesdhetare, madje në disa raste është zëvendësuar nga frigana e përfaqësuar nga 

shkurre shumë të rralla dhe bimësia barishtore. Tokat e reja, pjesërisht të tarracuara 

megjithë pjerrësinë e madhe në shpatet e kodrave, ujëmbajtësit, kanalet ujitëse si dhe 

punimet e shumta ushtarake  (bunkierë, ndërtesa, rrugë etj.), kanë përshpejtuar shumë 

proçeset e shpatit e sidomos rrëshqitjet. Ndikimi i faktorit antropogjen është aq i dukshem 

sa mund të themi se njeriu është ndër agjentët kryesorë të ndryshimit të relievit.
215

 Ndër 

proceset  kryesore gjeomorfologjike me impakt në zhvillimin e qëndrueshëm të zonës 

përmendim  erozionin:  

-Erozioni detar - Hapësira bregdetare në studim si pjesë e bregdetit të ulët të 

Shqipërisë ndodhet në një fazë të re të evolucionit të tij, në fazën e një erozioni të 

përshpejtuar. Gërryerja detare është e zhvilluar në disa sektor të lokalizuar si në: 

Kepin e Rodonit, Porto-Romano, Bisht Pall dhe grykëderdhjen e lumit Erzen.  

Në Kepin e Rodonit fenomeni i gërryerjes vërehet në anët veriore dhe perëndimore të 

tij. Kjo vërtetohet me ekzistencën në cektinën bregdetare të materialeve, batlla 

ranoresh-argjilash tortoniane ku erozioni shoqërohet dhe me rrëshqitje të masave 

shkëmbore. Një tjetër sektor me intensitet të lartë të abrazionit detar për bregdetin e 

tipit të ulët është dhe zona e Porto Romanos. Intesiteti i lartë i  abrazionit detar 

stimulon fuqimisht edhe aktivitetin e proceseve të shpatit si: rrëshqitjet, shembjet dhe 

rrëzimet. Tregues i qartë i avancimit të detit në drejtim të tokës është futja e 

bunkerëve në det, një pjesë e të cilave kanë humbur në ujërat detare. Dëshmi e 

gërryerjes janë dhe gjetjet e objekteve arkeologjike të mbuluara nga uji i detit. Nga 

analiza e hartave të viteve 1955-1987 dhe vrojtimet në vitet 1998, 2000 dhe 2013 

rezulton se vija bregdetare ka pësuar një erozion të fuqishëm. Për vitet 1952-1987, 

rezulton një avancim i detit në tokë prej 70 m ku është llogaritur një gërryerje me një 

shpejtësi 2 m/vit
216

 dhe gjatë viteve 1987-2000 me shpejtësi 7m/vit
217

. Këtë e 
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dëshmon dhe distanca e izobatit 5 m ku në vitin 1955 ndodhej 700 m larg bregut 

ndërsa sot në një distancë 200 m larg bregut. Mendojmë se ndërtimi i pontilit të 

Romano Port, pavarsisht efekteve anësore (efekti i enës) do të reduktojë mjaft 

erozionin në brigjet e gjirit të Porto Romanos. Erozioni është bërë shqetësues për 

vijën bregdetare pranë grykëderdhjeve të lumenjve. Shfrytëzimi intensiv i materialeve 

inerte në lumin Ishëm (devijimi i grykëgerdhjes së tij) dhe lumin Erzen, ka sjellë 

impakte negative duke prishur kështu balancën e sedementimit të plazheve në favor të 

gërryerjes. Kjo vazhdimësi mund të cënojë të ardhmen, zhvillimin e turizmit dhe 

dëmtimin e biodiversitetit. 

 

 
                      Foto nr. 18: Erozion detar, plazhi Rrushkull (Sh, Sirika) 2014 

 

Një dinamikë intensive eroduese në brigjet e kësaj hapësire bregdetare në vite 

vihet re në grykëderdhjen e lumit Erzen dhe plazhin e Rrushkullit. Në zonën e Rrushkulli 

erozioni është intensifikuar më shumë 3 dekadat e fundit. Zona më aktive shtrihet në të 

djathtë të  lumit Erzen. Tregues të intensifikimit të erozionit është dhe pozicioni i 

bunkereve, të cilët u vendosën këtu në vitet 70-të. Aktualisht afër grykëderdhjes bunkerët 

e parë ndodhen brenda në det më larg vijës së bregut. Sipas dëshmive të peshkatarëve të 

zonës vetëm për periudhën 1979-1988 në veri të grykëderdhjes së Erzenit vija bregdetare 

ka avancuar në drejtim të tokës më shumë se 500 m.  

Nga krahasimi i të dhënave hartografike është vënë re se që nga viti 1950 

grykëderdhja e lumit Erzen ka ardhur gradualisht duke u futur në brendësi të detit si 

rezultat i prurjeve të ngurta të konsiderueshme që ka sjellë lumi Erzen. Si rezultat i këtye 

prurjeve në krahun e majtë jugor të deltës është formuar një cektinë, që ka përparuar si 

gjatë bregut dhe në thellësi. Bregu i djathtë në veri të deltës, nga krahasimi i hartave 

1950,1962, dhe 1978 ka qenë në proçes erozioni me intesitet përkatësisht 5m/vit. Si 

rezultat i këtij erozioni, vija bregdetare  nga grykëderdhja deri tek laguna e Bishtarakës 

është tërhequr në drejtim të tokës rreth 220 m
218

. Ky intesitet ka vazhduar dhe për 
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periudhën 1978-1992, duke përparuar me 10 m/vit, gjë që e ka tërhequr vijën bregdetare 

edhe 140 m të tjera. Gjatë periudhës 1992-2012 për shkaqe që do trajtohen më poshtë ky 

intesitet është rritur akoma deri dhe 15m/vit. Sipas vrojtimeve dhe matjeve topografike 

është vlerësuar se 7.1 km gjatësi e vijës bregdetare në veri të grykëderdhjes së Erzenit 

është në erozion dhe në intesitet të fuqishëm
219

. Nga ana gjeomorfologjike kjo pjesë 

mund të ndahet në dy elementë kryesorë. Elementi i parë nga delta e lumit tek ish reparti 

ushtarak me gjatësi 2.7 km, në të cilën bregu është më i ulët pa duna kufitare të theksuara. 

Elementi dytë nga ish reparti ushtarak deri në përfundim të zonës aktive të erozionit 4.4 

km, në të cilën bregu është më i lartë dhe i kufizuar nga duna rëre. 

Në elementin e parë për shkak të erozionit më intensiv vihen re zona të veçanta ku 

gërryhen edhe formacione rrënjësore. Ndërsa në elementin e dytë nga erozioni i plazhit 

mund të çahen dhe dunat dhe të ndodhë dhe përmbytje e tokave të ulta prapa dunës dhe të 

formohet një lagunë e re në pellgun e Bishtarakës. Këtu ka ndikuar prerja masive e  pyllit 

me pisha në zonën e dunave
220

.  Shfrytëzimi për marrjen e inerteve në këtë lumë ka qenë 

tepër intensiv për periudhën 2005-2011 ku për ndërtimin e unazës së madhe të qytetit të 

Tiranës ky lumë u shfrytëzua në kundërshtim me ligjet në fuqi nga subjekte private dhe 

qeveritare. Në një gjatësi 1.6 km vijë bregdetare  në jug të grykëderdhjes dhe 2.8 km në 

veri të saj fenomeni i erozionit është më intensiv. Si rezultat i erozionit intensiv në këtë 

pjesë të bregdetit të hapësirës gjeografike në studim është humbur një sipërfqe toke prej 

123.5 ha
221

. Në kufirin verior të plazhit të Rrushkullit kemi një humbje prej  63.7 ha, dhe 

56.2 ha në jug deri në kufi me plazhin Rinia
222

. Përparimi i detit ka arritur aktualisht në 

rreth 200-300 metra, por nëse nuk merren masa gërryerja me këto ritme në të ardhmen 

mund të përkeqësojë situatën. Dëmtimi i brezit të pishave gjithashtu ka ndikuar në 

theksimin e këtij fenomeni. Ndërtimi i barrierave prej betoni për parandalimin e humbjes 

së mëtejshme të tokës do të frenonte gërryerjen e vijës bregdetare në këtë zonë dhe do të 

mbronte plazhet e Rrushkullit dhe atij Rinia nga degradimi i plotë. Krejt  ndryshe 

paraqitet gjendja në krahun e  majt të lumit Erzen, ku në një gjatësi prej 2.6 km ndodhet 

një zonë mbathje me një sipërfaqe prej 129.6 ha në të cilët krijohet një brez litoral i ri
223

. 

Erozioni bregdetar bëhet intensiv dhe pranë grykëderdhjeve të përrenjve që rrjedhin nga 

zona kodrinore e Rodonit dhe derdhen drejtpërdrejt në gjirin e Rodonit dhe të Lalëzit, 

duke stimiuluar dhe shembje të tokës. Dëshmi e qartë është pozicioni aktual i bunkerëve 

të vendosur në vitet 70-të, ku vërehen bunkerë të varur apo të shembur, disa ndodhen 

vetëm pak metra larg detit. Kjo dëshmi përbën më së miri një tregues për problematikat 

që mund të sjellin investimet dhe ndërhyrjet pa kriter të njeriut në këto sektorë ku shfaqen 

këto dukuri.  

 

-Erozioni sipërfaqësor - Ky erozion është më i përhapur në sipërfqet e shpateve të 

relievit kodrinor, ku mungon bimësia, i shprehur në sektorë ku argjilat dhe alevrolitet 

dalin në sipërfaqe dhe ndërthuren me ndërshtresa ranoresh (Gjuricaj, Kapidanaj, 

Kërtushaj, Bisht Pall). Ndërprerja midis këtyre sektorëve dhe më në VP të Likmetaj  
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 Lami.S, Abazi.E. (2002). Raport shkencor i projektit: “Erozioni i plazhit në Gjirin e Lalzit dhe plani i 

masave për mbrojtje emergjente e rehabilitim” 
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shpjegohet vetëm me ruajtjen e bimësisë natyrore
224

. Erozioni sipërfaqësor më i 

theksuar është në pjesët e sipërme dhe në fund të ngastrave pyjore, afër ish-tokave 

bujqësore dhe në anë të rrugëve të ndërtuara në relievin kodrinor. Rreth viteve 80-të 

janë bërë disa pyllëzime me pishë, të cilat kanë ndikuar në kufizimin e vlerave të 

erozionit. Gjithashtu me rigjenerimin e vazhdueshëm të pyjeve në këtë hapësirë dhe 

të mos ndërhyrjes jashtë kritereve në to kemi një rënje dhe stabilizim të këtij 

fenomeni.  

 
Foto nr.19: Vatra erozioni sipërfaqësor, Gjuricaj,( Sh.Sirika) maj 2013 

 

Erozioni është intensifikuar më tepër nga veprimtaria e njeriut, si prerja e pyjeve, 

dëmtimi i bimësisë së ulet nga mbikullotja, hapja e tokave të reja, tarracimi dhe lënia 

djerr e tyre, hapja e rrugëve, kanaleve ujitëse dhe traseve ushtarake etj. Nëse do të flitet 

për një zhvillim të qëndrueshëm duhen marrë masa për mbrotjen e sipërfaqes tokësore 

nga këto procese gjeomorfologjike, me pyllëzime dhe ndërtime pritash malore. Këto toka 

kthehen sterile dhe shtimi i bagëtive që kullotin nuk lejojnë rigjenerimin e bimësisë. 

Është kjo arsyja që këto po kthehen në vatra erozioni dhe po shkretohen. Në to po 

zhvillohen rrjedhjet sipërfaqësore sidomos prroskat dhe përrenjtë baltore që aktivizohen 

sidomos gjatë rrebesheve të shpeshta të shiut.  

Arsyeja tjetër lidhet me kushtet klimatike që ofron hapësira në studim, ku reshjet 

atmosferike nxisin dhe intensifikojnë erozionin sipërfaqësor, sidomos pas verës së thatë e 

të nxehtë, ku  intensiteti 10-180 mm/24 orë 
225

 i rrebesheve 24 orëshe është i lartë, 
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ndonëse kjo dukuri shfaqet rrallë, dhe prania e bimësisë natyrore frenon këtë proces. 

Vihet re se në vite të veçanta sasia e reshjeve 24 orëshe është i lartë edhe në muajt e 

verës.  

Nga krahasimi i arealeve të gjelbërta të viteve 30-70 me gjendjen aktuale të 

bimësisë së kultivuar e natyrore (referuar anketave me banorë të zonës), vihet re 

ngushtimi i tyre dhe shtimi i arealeve të zhveshura e të degraduara. Kjo dukuri mund të 

intensifikohet nëse nuk merren masa për pyllëzimin dhe rritjen e kulturave frutore dhe 

sidomos të ullirit. Mund të theksojmë se vatrat e erozionit më të zhvilluara dhe me 

shtrirje më të madhe takohen sidomos në tokat bujqësore të lëna djerr, në përrenjte 

torrencial, pranë qendrave të  banimit etj. Erozioni shpie në degradimin e dezertifikimin e 

sipërfaqeve bujqësore e të ekonomisë pyjore.  

Si përfundim themi se megjithëse erozioni ekziston me përmasat e tij që theksuam 

më sipër për territorin e hapësirës në studim përjashtuar territoret kodrinore, nuk është 

edhe aq problematik dhe nuk pengon zhvillimin e qëndrueshëm. Përjashtuar zonat e 

lartpërmendura, fenomeni i erozionit ka shenja të konsiderueshme të rënies dhe 

stabilizimit të tij që ka ardhur si rezultat i rigjenerimit të vazhdueshem të pyjeve dhe mos 

ndërhyrja jashtë kritereve në to. Nevojitet marrja e disa masave që mund të frenojnë 

avancimin e zhvillimit të tij. Për frenimin dhe luftimin e erozionit përveç përkujdesjeve 

ndaj bimësisë duhet punuar për shtimin e zhvillimin e pyjeve, duhet të shtohen grumbuj 

të rinj dhe të rigjenerohen ato të degraduara. Masat kryesore për luftimin e erozionit do të 

jenë sistemimet malore në basenet dhe vatrat e prekura nga ky fenomen, me prita dhe me 

mure të thatë, duke mos harruar asnjëhere se ndërhyrjet dhe kullotja duhet të kryhet 

vetëm në mënyrë të qëndrueshme dhe sipas kapaciteteve biologjike të burimeve natyrore 

për të mos çuar në degradim të tyre ose uljen e dendësisë tej parametrave të lejuar. Duhet 

parë me kujdes çdo ndërhyrje apo ndërtim tjetër i çdo karakteri, sepse perspektiva dhe 

tendenca e ndërtimeve turistike (resorteve) në këtë hapësirë është përgjatë brezit 

bregdetar të Rodonit (zonës kodrinore). 

 

- Proceset gjeomorfologjike - Trualli i zonës kodrinore përbëhet nga molase pliocenike 

(argjila, alevrolite, ranore, konglomerate). Në tërësi mbizotërojnë argjilat që në 

kushtet e sasirave të mëdha të ujit fryhen dhe kalojnë në gjendje plastike, duke krijuar 

kushte për shfaqjen e rrëshqitjeve. Përbërja gjeologjike dhe veshja e dobët  me bimësi 

nxit këto fenomene në kurrizin kodrinor Lalëz-Rodon dhe Bisht Pall, ku shprehen 

mirë elementët gjeomorfologjike. 

Në brigjet e larta detare, shembja vjen si rezultat i gërryerjes e sharrimit nga poshtë të 

shtresave nën veprimin e dallgëve të detit. Në të njejtën kohë shembje takohen edhe 

larg veprimtarive të abrazionit si në jugperendim e verilindje të Kepit të Rodonit. 

Këtu shembjet dhe rrëzimet gravicionale janë kombinuar edhe me rreshqitje.  

Rrezimet -  në territorin tonë të marrë në studim kushtëzohen nga ndërtimi litologjik 

(formacione të buta shkëmbore), kushtet klimatike të zonës, veprimtaria e njeriut 

(ndërtimet, dëmtimi i bimësisë natyrore etj). Në zonën e komunës së Ishmit kjo 

dukuri ndeshet në Kepin e Rodonit dhe në territorin midis fshatrave Lalëz, Kërtushaj, 

Kapidanaj.  
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      Foto nr.20: Rrëshqitje në bregdetin e Kepit të Rodonit (majtas), shembje në 

segmentin rrugor Lalëz-Ishëm (djathtas), (Sh.Sirika). 2014 

 

Rrëshqitjet - janë një dukuri e shpeshtë për shpatet që ndërtohen nga shkëmbinj të 

butë (argjila, alevrolite, mergle), ose të ndërthuara me ata të fortë dhe të përshkueshëm, 

duke përbërë për këta të fundit një bazament të paqëndrueshëm sapo ata të ngopen me 

lagështi. Në veçanti ato janë mjaft të zhvilluara në zonat kodrinore me përbërje gati 

krejtësisht terrigjene dhe lidhen kryesisht me stinët e reshjeve. Territoret që dallohen për 

rrëshqitje janë zonat kodrinore pranë qendrave të banimit,  midis Lalëzit dhe Kërtushajt, 

Kuratën, Shetaj dhe Bisht Pall ku takohen rrëshqitje të përmasave të konsiderueshme, të 

vjetra dhe aktive.  Dëmtimi i bimësisë nga njeriu, hapja e tokave të reja, ndërtimi i 

rezervuarëve, brezave trasesh dhe e rrugëve ushtarake krijuan mundësine që uji i reshjeve 

të depërtojë në thellësi dhe të bjerë në kontakt me shtresat argjilore, të cilat në këto 

kushte kalojnë gjendje plastike dhe me rezistencë shumë të vogël. Kjo dukuri është 

stimuluar në rastet e ndërtimit të ujëmbajtësve (më tipiku ai i Tarinit), që janë furnizues të 

vazhdueshëm të shtresave argjilore me ujë. Vlen të përmendet çarja e digës dhe 

shoqërimi me rrëshqitje në vitin 1995 në ujembajtësin e Tarinit. Rrëshqitjet më të mëdha 

sipërfaqësore takohen në afërsi të Kepit të Rodonit, duke dëmtuar mjaft vijën bregdetare.  

Proçeset gjeomorfologjike janë një indikator negativ për relievin kodrinor të kësaj 

hapësire sidomos për vijën bregdetare të Kepit të Rodonit dhe Bisht Pall. Këto proçese 

shpesh kanë dëmtuar edhe rrugët sidomos ato të ndërtuara rishtazi dhe pa studimin 

përkatës. Pikërisht në këto sektorë shfaqen shembjet e mëdha dhe tepër të rrezikshme për 

ndërtimet e rrugëve (segmentet  rrugore Lalëz-Kërtushaj, Kërtushaj- Likmetaj, segmenti 

Lalëz-Shetaj, etj. P.sh. aksi rrugor që lidh fshatrat Lalëz –Ishëm dhe Lalëz-Shetaj është 

dëmtuar shpesh nga rrëzimet dhe shembjet, duke pezulluar dhe komunikimin (vitet 1985-

1990). Ky rast ndikonte në cilësinë e jetesës së banorëvë të zonës që për periudhën e para 

vitit 1990, komunikimi i tyre me mjete me zonat e tjera ishte tepër e vështirë, madje dhe 

me pasoja për jetën për shkak të aksidenteve.
226

 Janë dashur investimet e pas viteve ‟90-

të që të ndërtohen prita guri dhe betoni që të ndalet ky fenomen dhe sot rruga është e 

kalueshme për çdo mjet. Në sektorë ku shfaqet kjo dukuri mund të sjellë impakte 

negative në aktivitetin human, si në vendbanime dhe në komunikacion. Proçeset 
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morfologjike paraqesin probleme edhe në zhvillimin e vijës bregdetare përgjatë Kepit të 

Rodonit, ku plazhet e vegjël mund të mbulohen nga materiale të rrëzuara dhe kjo frenon 

investimet në turizëm.  

Për sa theksuam më sipër arrijmë në konkluzionin se në sektorë të veçantë të 

zonës së marrë në studim janë kërcënuar seriozisht nga rreziqet gjeomorfologjike. 

Prandaj, në kuadrin e një zhvillimi të qënrueshëm kërkohet vlerësim i plotë i këtyre 

proceseve, që  mund të arrihet duke ndërmarrë studime të detajuara dhe komplekse, duke 

bashkëpunuar midis kërkuesve dhe atyre që veprojnë mbi mjedisin e këtij territori etj. 

 

IV.1.2.  Rreziqet sizmike 

 

Vendi ynë bën pjesë në brezin sizmik Alpin-Mesdhetar, i cili është ndër më 

aktivët në botë. Shqipëria karakterizohet nga tërmete me të vegjël (3.0<M

(M>7.0)
227

. Hapësira bregdetare në studim bën pjesë në shkëputjen Leskovik-Çorovodë-

Gryka e Ishmit me aktivitet të theksuar sizmik, me të cilën lidhet tërmeti i fuqishëm në 

gusht të vitit 1852 me fuqi 8 ballë MSK që dëmtoi zonën e Këpit të Rodonit
228

. Në 

përgjithësi për hapësirën në studim termetet kanë vatra të cekta me thellësi nga 10-25 km. 

Më poshtë po japim një tabelë me disa nga tërmetet që kanë goditur këtë hapësirë dhe 

rajonin përreth saj: 

 

    Tabela nr.33 - Sizmiciteti instrumental i hapësirës dhe rajonit përreth saj.  

Viti  

 
 

Intensiteti (në ballë) Shkalla Zona e dëmtuar 

58 p.e.s 8.5 MSK-1964 Durrës 

1852 8 MSK-1964 Kepi Rodonit - Ishëm 

1869 8 MSK-1964 Ishëm 

1905 7-8 MSK-1964 Ishëm 

1920 5-6 MSK-1964 Tiranë, Ishëm 

1926 9 MSK-1964 Durrës, Tiranë, Ishëm 

1935 5-6 MSK-1964 Durrës, Elbasan, Ishëm 

             Burimi: Akademia e Shkencave e Shqipërisë Tiranë,2010 

 

Vlerësimi probalitar i rrezikut sizmik të kësaj hapësire dhe në veçanti të truallit të 

Gjirit të Lalëzit dhe Kepit të Rodonit është 10%/50vjet 
229

 (10 % probaliteti tejkalimi në 

10 vjet dhe 10% probaliteti tejkalimi në 50 vjet) ose 475 vjet periodë përsëritje të 

tërmeteve
230

. Studimi i probalitetit të rrezikut sizmik ka rëndësi praktike për ndërtimet në 

këtë hapësirë bregdetare dhe duhet të merren në konsideratë që ti paraprijmë 

qëndrueshmërisë së tyre. Nga ky studim  është llogaritur se për truall shkëmbor duhen 

eliminuar ndërtimet në pjesën e sipërme rreth 5-6 m e depozitimeve të shkrifëta 

deluviale-eluviale që mbulojnë shkëmbinjtë rrënjësorë (zonën kodrinore). Ndërsa për 
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ndërtimet në troje të butë (zona fushore), mbi depozitime Kuaternare kërkohet kryerja më 

parë e studimeve gjeologo-inxhinierike për saktësimin e modelit gjeoteknik dhe mandej 

vlerësimi i rrezikut sizmik për çdo zonë që do t‟i nënshtrohet zhvillimit të ri perspektiv si 

dhe për fshatrat turistike në bregdet
231

. 

 

IV.1.3.  Rreziku i përmbytjeve  

 

Ndër rrisqet natyrore, kërcënuese të një zhvillimi të qëndrueshëm të hapsirës në 

studim, janë dhe ato të karakterit hidrologjik, (përmbytjet). Në të kaluarën përmbytjet për 

HBIPR ishin një kërcënim i vazhdueshëm. Lumenjt Ishëm dhe Erzen në rrjedhjen e tyre 

të poshtme në kohë reshjesh të dendura në gjendje plote dilnin nga shtrati duke rrezikuar 

dhe dëmtuar të mbjellat dhe banesat e fshatarëve. Në sistemin socialist u morën masa për 

të eliminuar këtë risk natyror nëpërmjet investimeve që u bënë në sektorin e bujqësisë. 

Kështu u bonifikua këneta e Durrësit dhe e Jubës, u ndërtuan kanale kulluese, argjinatura 

përgjatë lumenjve dhe përrenjve dhe dy stacione pompimi në Porto Romano dhe 

Hamallaj. Këto masa mbrojtëse ndihmuan në parandalimin dhe minimizimin e 

përmbytjeve. Mbas vitit 1990, mungesa e investimeve, në mirmbajtjen e sistemit kullues, 

dëmtimit të sistemit mbrojtës ka rritur rrezikun e përmbytjeve. Kanalet e para kulluese 

janë mbathur duke dalë jashtë funksionit të tyre të mëparshëm duke ndikuar në shtimin e 

rasteve të përmbytjeve. Zonat që preken nga përmbytjet në kohë reshjesh të dendura janë 

Porto Romano (pjesa e ish-kënetës së Durrësit), fusha e Erzenit të poshtëm dhe fusha e 

Ishmit. Rasti i fundit ku hapësira u përfshi nga përmbytjet e lumit Erzen dhe Ishëm ishte 

me 15 mars të vitit 2013 ku sipërfaqe të konsiderueshme u përmbyten nga uji,  ku u 

rrezikuan dhe disa banesa nga dalja e këtyre lumenjve nga shtrati. 

 

Foto nr.21: Përmbytje të fushës së Ishmit, mars 2013(majtas) dhe plazhit Hamallaj, 

korrik 2014 (djathtas) (Sh.Sirika)  
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IV.2.  Rrizqet humane 

 

Në gjendjen e mjedisit të hapsirës bregdetare Ishëm-Port Romano krahas problemve 

natyrore (rrizqet natyrore), të cilat i trajtuam më lart, ka një ndikim të fuqishëm dhe 

faktori human (njeriu). Njeriu për sigurimin e të mirave materile për jetesë ka ndërhyrë 

vazhdimisht në mjedis duke u shëndërruar në një nga faktorët kryesorë të dëmtimit të tij. 

Disa nga problematikat kryesoretë cilat janë shkaktuar nga ndërhyrjet huamane janë 

ndotja e ujit, ndotja e ajrit, ndotja e tokës, dëmtimi i biodiversitetit, keqmenaxhimi i 

mbetjeve urbane, ndotja akustike, etj. 

 

IV.2.1.  Ndotja dhe cilësia ujit 

 

Ndotja e ujërave sipërfaqësor por dhe atyre nëntokësor përbën problemin kryesor 

mjedisor për territorin në studim, ku duhet theksuar sidomos ndotja e ujërave të 

lumenjëve Ishëm e Erzen,  dhe ujërave nëntokësore në zonën e ndotur nga mbetjet kimike 

në Porto Romano. Gjendja duket emergjente, mbeturinat kanë mbuluar tërësisht pjesët e 

gjelbërta në anë të lumenjve. Ujërat e detit Adriatik që lagin brigjet e hapësirës në studim 

janë në kërcënimin ndotës të ujërave të këtyre lumenjve. Këto lumenj përshkojnë rajonin 

më të populluar të vendit tonë (Tiranë-Durrës) ku në ujërat e tyre derdhen ujërat e zeza të 

këtyre qyteteve në mënyrë të patrajtuara. Gjendja më e rënduar paraqitet në ujërat e lumit 

Ishëm ku në të shkarkohen mbetje urbane të ngurta dhe të lëngshme të qytetit të Tiranës, 

Kamzës, Fushë-Krujës dhe  fshatrave përgjatë rrjedhjes së tij. Derdhja e papërpunar e 

ujërave të zeza dhe industriale kanë zhdukur botën e gjallë të këtij lumi. Ujërat e këtij 

lumi sipas raporteve mjedisore
232

 në disa stacione në rrjedhjen e mesme deri në 

grykëderdhje vlerësohen të cilësisë nga e keqe në shumë të keqe. Lumenjtë Lana dhe 

Tirana që derdhen në lumin Ishëm janë aq të ndotur sa që nuk mund të quhen më lumenj 

por kanale të ujërave helmuese. Ujërat e lumit Ishëm karakterizohen me një ngjyrë të 

turbullt gjatë gjithë vitit dhe me erë të rëndë. Vlerat e nitriteve dhe ujërave urbane që 

derdhen në lumin Ishëm, janë 4 deri në 32 herë më të larta se normat e lejuara nga BE-ja 

për peshqit, ndërsa vlerat e fekaleve të cilat kanë mbuluar ujërat e lumit janë 13 herë më 

të larta se standardet e BE-së
233

.                                                                                                                                               

Duke marrë parasysh gjendjen e lumit në kohën ku ai ishte i pastër, shikohet që 

niveli i ndotjes ka arritur në nivele alarmante gjë që përbën një rrezik për shëndetin e 

banorëve që jetojnë aty pranë. Ujërat e tij janë aq të ndotura, sa që të  mbjellat e ujitura 

me këto ujëra thahen e vyshken. Problemi është më i madh duke menduar zonën e vdekur 

që ai krijon në detin Adriatik dhe ndotjen që sjell, ku jo pak larg grykëderdhjes bëjnë 

plazh me mijëra pushues dhe peshkojnë dhjetëra peshkatarë. Sipërfaqja e ndotur është aq 

e madhe sa plazhi, dikur një perlë e Adriatikut, sot nuk mund të shfrytëzohet nga 

pushuesit. Në grykëderdhje, gjendja është alarmante, ku mijëra gjallesa ujore ngordhin 

për shkak të ndotjes së ujit. Para pak vitesh në këtë grykëderdhje peshkonin dhjetëra 

peshkatarë dhe siguronin të ardhura të mjaftueshme për familjet e tyre, ndërsa sot për 

peshkim këtu as që mund të bëhet fjalë. Si përfundim theksojmë se megjthëse ky lumë 

është mjaft i rëndësishëm për ujitjen e kulturave bujqësore dhe me vlera si ekosistem 
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lumor, aktualisht ai nuk përbën më një burim natyror që të mundësojë një zhvillim të 

qëndrueshëm për zonën që ai përshkon. 

 

Foto nr. 22: Ndotje e ujërave sipërfaqësore nga mbetjet urbane, grykëderdhja e L.Ishëm 

(Sh.Sirika) 2013 

 

Ndotja e ujërave të lumenjve Ishëm dhe Erzen nuk është një fakt i ri, por më 

shqetësuese është mungesa e ndërhyrjes për rehabilitimin dhe mbrojtjen me anë të ligjit. 

Përballë kësaj situate bashkitë dhe komunat e kësaj hapësire janë të pafuqishëm për të 

ndërhyrë, për shkak se lumenjtë ndoten përgjatë gjithë rrjedhjes së tyre.  

Derdhja e lumenjve Ishëm dhe Erzen si dhe  të disa përrenjve përgjatë bregut të 

hapësirës bregdetare Ishëm-Porto Romano ndikon në cilësinë e ujit të detit. Nga 

vëzhgimet tona dhe të ekspertëve të mjedisit dhe shumë studiuesve të bëra pranë 

grykëderdhjeve të ujërave rrjedhëse sipërfaqësore në këtë bregdet është vërejtur që zona 

më problematike janë: grykëderdhja e lumit Ishëm, zona gryka e Tarinit- Hidrovor dhe 

zona pranë hidrovorit në Porto Romanos
234

. Pjesa e plazhit të Shën Pjetrit nga 

monitorimet e kryera nga ISHP, rezulton më pak e ndotur në tërësi. Zona nga 

grykëderdhja e lumit Ishëm dhe duke vazhduar deri në Kepin e Rodonit, pranë kalasë së 

Skënderbeut, rezultojnë të ndotura si nga derdhja e ujërave të zeza por dhe nga mbetje të 

ngurta kryesisht plastike. Kjo gjendje mjedisore krijon një pamje aspak tërheqëse për 

vizitorët e shumtë dhe pengon zhvillimin ekonomik të kësaj zone. Investimet në turizëm 

dhe ushtrimi i aktivitetit të peshkimit nuk janë të mundshme deri sa të ekzistojë kjo 

gjendje. 

Ujërat bregdetare të Gjirit të Lalëzit i nënshtrohen 3 serive monitorimi (para 

fillimit të sezonit, në fillim të sezonit dhe përgjatë sezonit) me qëllim vlerësimin dhe 

njohjen e cilësisë mikrobiologjike të ujit për larje. Plazhet dhe cilësia e tyre janë ndër 

                                                 
234

 Raport i Gjendjes së Mjedisit, 2009 



Alternativat e zhvillimit të qëndrueshëm të hapësirës bregdetare Ishëm-Porto Romano 

 

Sh.Sirika 145 
 

problemet kryesore mjedisore gjatë sezonit turistik për pushuesit, prandaj monitorimi dhe 

marrja e masave për rritjen e cilësisë, përbën një parakusht për tërheqjen e turistëve dhe 

shëndetin e pushuesve. 

 

Tabela nr.34 - Monotorimi i bregdetit  të Gjirit të Lalëzit (zona turistike).Viti 

2011
235

 

Nr Zona e monitoruar NO2 NH4 pH Analizat mikrobiologjike 

Coliforme E.coli St.faecal 

1 Shën Pjetër (zona Jugore) - - 8.23 +23 0 -- 

2 1 km poshtë Lokalit 

”Osmani” 

- - 8.17 +23 0 -- 

3 Fshati turistik”Lura” - - 8.20 +23 0 -- 

4 1 km në Veri të fshatit 

turistik”Lura” 

- - 8.18 +23 0 -- 

5 Derdhja e Hidrovorit ndotur ndotur 8.19 +23 +23  

Burimi: Vlerësim mjedisor Komuna Ishëm 

 

Referuar të dhënave të tabelës së mësipërme vlerat e pH mbeten brenda normës së 

lejuar për ujërat e plazheve në Gjirin e Lalëzit ashtu edhe për pjesën më të madhe të 

ndotësve të tjerë fiziko-kimike apo bakterologjike. Ndërsa zona tek hidrovorit (Hamallaj), 

paraqitet më problematike përsa i përket ndotësve fiziko-kimik dhe bakterologjik, 

rrjedhojë e derdhjes së përroit të Tones dhe Tarinit që shkarkojnë të pa përpunuar ujërat 

në det. Pavarsisht disa ”pikave të nxehta” plazhi i Gjirit të Lalëzit klasifikohet si plazh i 

klasit A (ujëra me cilësi shumë të mirë).
236

 

 

Për shkak të mungesës së investimeve dhe lënies jashtë interesit për mbrojtje 

mjedisore për zonën veriore të Kepit të Rodonit deri në deltën e lumit Ishëm  dhe nga 

Gryka e Tarinit deri në Sektorin Rinia, mungojnë monitorimet. Por siç trajtuam zona në 

të dy anët e grykëderdhjes të lumit Ishëm përbën pikën më të nxehtë të ndotjes së ujërave 

bregdetare të kësaj hapësire. Matjet e monitorimeve nga ana ISHP tregojnë se ndotja 

mbetet në po të njëjtat nivele gjatë gjithë vitit pavarsisht sezonit për të gjithë bregdetin e 

hapësirës në studim. Theksojmë se me disa masa që lidhen me menaxhimin e ujërave të 

lumenjve, përrenjve dhe kanalazimeve të ujërave të zeza që derdhen në kanalet kulluese 

në hidrovoret e Hamallajt dhe Porto Romanos ndotja mund të menjanohet. Si masa me 

ndikim sezonal për përmirësimin e ujërave të larjes duhet të aplikohen dezinfektimi i 

ujërave urbane përpara shkarkimit në det dhe menaxhimi i mbetjeve të ngurta. Ndërsa si 

masë urgjente dhe me ndikim afatgjatë për ujërat bregdetare për këtë hapësirë nevojitet 

ngritja e infrastrukturës së përshtatshme të rrjetit të ujësjellës-kanalizimeve.Vetëm marrja 

e masave urgjente do të sillte efekte pozitive në mirëqenien e komunitetit të kësaj 

hapësire dhe në veçanti në suksesin e turizmit të qëndrueshëm. Në të kundërt pasojat 

negative  do të jenë sa mjedisore aq dhe sociale duke rrezikuar zhvillimin për të tashmen 

dhe të ardhmen.  
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IV.2.2.  Ndotja e ajrit 

 

Cilësia e ajrit në hapësirën në studim për vet natyrën si hapësirë rurale, paraqitet në 

përgjithësi e e mirë. Rreziku i ndotjes është minimal, kjo për faktin se  nuk ka akoma 

aktivitete industriale që mund të çlirojnë në atmosferë agjentë ndotës si co2, grimca 

pluhuri, blozë etj. Vetëm në hapësira ajrore kufitare me zona industriale me aktivitete 

ndotëse dhe në zonën e nxehtë mjedisore të Porto Romanos, cilësia e ajrit paraqitet jo 

shumë e mirë. Në Porto Romano impakti më i madh në cilësinë e ajrit është i lidhur me 

erën e fortë të kimikateve dhe pluhurave të ndotur me kimikate të ish-Ndëmarrjes 

Kimike. Po ashtu në pjesën veriore të hapësirës, faktor ndotës i rëndësishëm me impakt 

në cilësinë e ajrit është industria e çimentos të zonës malore të Krujës. Fabrikat e 

çimentos në Thumanë dhe FushëKrujë, shpesh ushtrojnë aktivitetin e tyre prodhues pa 

aktivizuar filtrat e ajrit duke ndotur rëndë ajrin. Vitet e fundit banorët e fshatrave 

Kërtushaj dhe Gjuricaj ankohen për efektet ndotëse të kësaj industrie, ku natën vihet re 

depozitime bloze me origjinë nga kjo industri
237

. Cilësi jo shumë e mirë e ajrit 

konstantohet dhe në zonën energjetike të Porto Romanos nga era e fortë e hidrokarbureve 

dhe gazrat e çliruara nga autobotet që transportojnë produkte nafte. Pika të nxehta të ajrit 

të ndotur vërehen dhe përgjatë grykëderdhjeve të ujërave rrjedhëse të ndotura të lumit 

Ishëm, përroit të Tones, Erzenit kanalit të hidrovorit (Porto Romano) dhe në 

vendepozitimet e mbetjeve urbane në Porto Romano, Sukth etj. 
 

IV.2.3. Ndotja e tokës 

 

Në përgjithësi HBIPR nuk përban hapësira të mëdha me toka të ndotura. Megjithatë 

ekzistojnë burime të ndotjes së tokës në këtë hapësirë ku përmendim mbetjet e industriale 

të trashëguara nga periudha komuniste, mbetjet urbane, depozitimet e pesticideve e 

kimikateve të përdorura në bujqësi mbi normat e lejuara, si dhe nga erozioni i shkaktuar 

nga përdorimi i tokave në shpate të pjerrëta. Territori që përmban toka me nivel të lartë 

ndotje është Porto Romanos si territore të  ish-Ndëmarrjes Kimike. Ndërrmarja Kimike 

Durrës ka punuar deri në vitin 1990 duke prodhuar bikromat natriumi dhe pesticide 

lindani dhe tirami. Pas kësaj periudhe, në afërsi të ish-ndërrmarjes mbeten materiale 

toksike, kryesisht lindan dhe mbetje të pasura me krom, etj deri në një rreze prej 1.5 km 

të saj
238

. Edhe pas realizimit të një projekti (projekt i cili u finalizua me rehabilitimin e 3 

pikave të nxehta të kësaj zone në vitin 2010) fizibiliteti për pastrimin dhe rehabilitimin 

nga mbetjet kimike mbështetur nga qeveria Hollandeze dhe Banka Botërore këto toka 

janë përcaktuar nga UNEP si zona të nzehta mjedisore të vendit ( e cilësuar më parë si një 
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Foto nr23: Ndotje e tokës nga mbetjet urbane Shetaj(majtas), nga mbetjet kimike Porto 

Romano (djathtas), Sh.Sirika, 2014 

 

Në pamundësi për zvillimin si zonë urbane, zona e Porto Romanos po i 

nënshtrohet restaurimit nëpërmjet projekteve të planifikimit territorial dhe orentimin e 

këtij territori drejt zhvillimit të qëndrueshëm. Nëpërmjet përdorimit të këtij territori për 

aktivitete industriale dhe tregtare në fushën e hidrokarbureve, realizohet shfrytëzimi 

optimal dhe me fikasitet, në interes të komunitetit  i kësaj zone, pasi nuk mund të  

rekomandohet për zhvillimin e turizmit,  bujqësisë ose aktiviteteve të tjera.  

Pas viti 1990 tokat e kësaj hapësire po dëmtohen nga ndërtime pa kriter dhe pa një 

studim të mirëfillt, ku kemi humbje të një sipërfaqe të konsiderueshme  tokë bujqësore. 

Shtimi i ndërtimeve në shpatet e kodrave apo në sipërfaqet bujqësore nxiti jo vetëm 

fenomenin e e erozionit dhe të shëmbjeve, por dhe në degradimin e tokës. Nuk mungojnë 

rastet ku këto ndërtime janë vendosur dhe pranë vijës bregdetare mjaft të ndjeshme, apo 

në toka të parilevuara të priruara ndaj rreziqeve gjeomorfologjike. 

Ndotja e tokës në këtë hapësirë shkaktohet dhe nga qasja jo miqësore e turistëve 

ditorë dhe banorëve ndaj mjedisit. Përgjatë rrugëve nacionale që përshkojnë këtë hapësirë 

vihen re grumbullime mbetjesh. Mungesa e ndëgjegjësimit mjedisor të popullsisë dhe 

turistët, që vijnë mund të ushtrojnë presione mbi asetet mjedisore të hapësirës në studim. 

 

IV.2.4.  Ndotja akustike 

 

Si një hapësirë me sfond kryesisht rural ndotjet akustike janë minimale. E vetmja zonë ku 

zhurmat mund të bëjnë problem për komunitetin është parku industrial i Porto Romanos,  

ku ndihet efekti mjeteve të mëdha transportuese,  si autobotet. Ndërsa në zonat turistike 

ende zhurmat nuk paraqesin problem për pushuesit. Turizmi nuk ka marrë zhvillimin e 

plotë dhe përsa i përket disko-bareve që përbëjnë problem zhurme janë të pakta në 

numër. Për zhvillimin e një turizmi të qëndrueshëm duhet shmangur përvoja e hidhur e 

plazheve të tjera të Shqipërisë si psh Golemi. Për të shmangur këtë fenomen në të 

ardhmen duhet që plani rregullues vendor të ndajë zonat e argëtimit nga ajo e banimit. 

Një shembull i mirë vihet re në plazhin Hamallaj ku hotelet dhe subjektet e argëtimit janë 

vendosur jashtë zonës turistike. Mbetet detyrë e pushtetit lokal që të kërkojë zbatimin e 

ligjit për menjanimin e zhurmave në mjedis. 
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IV.2.5.  Menaxhimi i mbetjeve dhe infrastruktura mjedisore  

 

Menaxhimi i mbetjeve nuk është në të njëjtat nivele në të gjithë hapësirën. Ky 

shërbim mbulohet nga pushteti lokal, ku çdo njësi paraqet një situatë të ndryshme 

menaxhimi. Përjashtuar Bashkinë Sukth ku për hapësirën urbane ky shërbim është disi i 

hershëm në komunat Ishëm dhe Katund i Ri dhe fshatrat në përgjithësi ky shërbim është i 

ri. Në përgjithësi menaxhimi i mbetjeve përbën problematikë mjaft shqetësuese për 

mbrojtjen e mjedisit. Komuna Ishëm e ka zgjidhur në mënyrë të veçantë dhe modeste ku 

për të mbuluar këtë shërbim ka blerë mjetet e nevojshme minimale. Aty ku infrastruktura 

është në gjendje të mirë si në fshatrat Kërtushaj Qendër, Gjuricaj, Shkafane dhe Rrotull 

janë vendosur kosha të rinj. Automjetet e specializuara janë moderne, vetëshkarkuese dhe 

në gjendje të mirë. Në fshatrat më të thella të kësaj komune (thënë ndryshe në lagje 

banimi) ky shërbim nuk ofrohet.  

Foto nr.24: Kazanë për grumbullimin e mbetjeve urbane, Shkafane ( Sh.Sirika) 2013 

 

Nga vëzhgimet në terren vihet re se në të gjithë hapsirën e studimit gjenden “pika 

të nxehta” ku grumbuj mbetjesh urbane janë hedhur në vendin jo të duhur duke ndikuar 

negativisht në cilësinë e mjedisit. Grumbuj mbeturinash gjenden në pyllin bregdetar, 

përgjatë akseve rrugore, shtretër të përrenjve dhe lumenjve dhe siç e kemi theksuar si 

pika më të nxehta janë grykëderdhjet e lumenjve Ishëm dhe Erzen. Ajo që duhet theksuar 

është mungesa e politikave të mënyrës së grumbullimit të mbetjeve, ndarjes së tyre sipas 

llojeve në të riciklueshme dhe të pariciklueshme, përcaktimit të orareve të hedhjes, etj. 

Banorët e këtij komuniteti si në gjithë vendin tonë akoma nuk janë ndërgjegjësuar lidhur 

me nevojën e hedhjes dhe grumbullimit të diferencuar të mbetjeve. Një tjetër 

problematikë mjedisore mjaft e rëndësishme është hedhja e mbeturinave sanitare të 

qendrave shëndetësore bashkë me mbetjet urbane.  

 

Problem më i madh për menaxhimin e mbetjeve urbane përbën  përcaktimi i 

vendit për përpunim dhe depozitim të përkohshëm të tyre. Edhe pse në Ishëm është 

përcaktuar një vendepozitim ai kërkon një studim më të hollësishëm mjedisor. Ky 
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venddepozitim nuk i plotëson kushtet gjeo-teknike pasi hedhja pa kriter e mbetjeve ka 

filluar të dëmtojë mjedisin përreth (sidomos ndotjen e ujërave nëntokësor), pasi mungon 

rrethimi dhe është i ekspozuar nga reshjet e vrullshme. Gjithashtu nuk ka hapësirë të 

mjaftueshme për shkarkimin e automjeteve dhe nuk i përgjigjet të ardhmes për një shtim 

të numrit të turistëve. 

 

Përsa i përket menaxhimit të ujërave të zeza këtu kemi të bëjmë me kushtet e 

mungesës së rrjetit të kanalizimeve në 80% të vendbanimeve. Aty ku ekziston, Qyteti 

Sukth, Kull, Kuratën, rrjeti është i amortizuar dhe ujërat e zeza shkarkohen pa u 

përpunuar në kanalet kulluese të tokave bujqësore, përrenj apo në lumin Erzen. Kjo 

cënon rëndë prodhimet bujqësore, cilësinë e ujërave në det, duke cënuar shëndetin e 

popullatës dhe të turistëve. Problemet me kanalizimet janë me serioze në zonën e 

bregdetit ku përqëndrimi i popullsisë në periudhën e verës është shumë i madh. 

 

IV.2.6.   Dëmtimi i biodiversitetit, tokës bujqësore dhe i sipërfaqes së gjelbër 

 

Biodiversiteti është dëmtuar nga prerja e pyjeve dhe të bimësisë përreth qendrave 

të banuara, nga zjarret në pyje, përdorimi tej  normave i kimikateve në bujqësi, nga ndotja 

e ujit e tokës, etj. Si pasojë e tharjes të kënetës së Durrësit dhe Thumanës ( Fusha e Jubës 

dhe Ishmit ishin përkatësisht pjesë të tyre) dhe bonifikimit të tokave janë zhdukur disa 

lloje gjallesash, ndërsa shumë të tjera rrezikojnë të zhduken. Kështu u dëmtuan habitate 

të bimëve higrofite dhe halofite. Prerjen e pyllit me pisha në Rrushkull dhe dushkajës së 

Rodonit gjatë viteve të tranzicionit u shoqërua me pasoja të thella në diversitetin 

biologjik dhe peizazhor. Veçanarisht i dëmtuar dhe degraduar paraqitet pylli i dushkut 

(fshatrat Bizë, Gjuricaj) që shquhej për diversitetin biologjik më të pasur me krahasim me 

tipet e tjera të pyllit. Gjendja e varfër ekonomike dhe tradita vazhdojnë  ta  mbajnë 

fshatarin e këtyre fshatrave në shfrytëzimin e pyllit për të siguruar dru për ngrohje dhe 

gatim. Mbikullotje me të imëta (dhi), prerje dhe dëmtime ka dhe në shkurret bregdetare 

që përdoreshin në ekonominë kooperativiste dhe atë fshatare (për djegje, gardhe etj). 

Një tjetër aktivitet i njeriut që ka efekte në biodiversitetin e zonës së marrë në 

studim është gjuetia. Ky aktivitet i ushtruar në mënyrë të pakontrolluar dhe pa kriter, në 

mënyrë të veçantë jashtë sezonit, është forma kryesore e shqetësimit për kafshët objek 

gjahu, në mënyrë të veçantë për shpendët që dimërojne në këtë zonë (shpend migratorë). 

Për pasojë vihet re braktisja e këtyre zonave nga shpendët dhe është më e theksuar në 

hapsirat e grykëderdhjes së lumit Ishëm, rezervatin e Rrushkullit dhe lagunën e 

Bishtarakës. Shqetësuese është gjuetia në periudhën e riprodhimit që ka pasoja të rënda 

në  pakësimin e popullatës, braktisjen e strofkave apo foleve, braktisjen e të vegjëlve etj. 

 

Dëmtimi i tokave bujqësore - Siç e kemi theksuar bujqësia është aktiviteti 

tradicional i komunitetit të kësaj hapsire. Zhvillimi i një bujqësie intensive para vitit 1990 

me përdorim të plehrave kimikë dhe biocideve, praktikat agroteknike të përdorura për 

punimin e tokës, ujitja me përmbytje, hapja e tokave të reja në shpatet kodrinore u 

shoqërua me efekte negative, si në gjendjen ekologjike të vetë tokës bujqësore, të ujrave 

ashtu dhe në atë pjesë të florës dhe faunës së egër që rritet apo frekunton tokën bujqësore. 

Në ditët e sotme bujqësia kultivon pothuaj të njëjtat bimë në të gjitha fshatrat si grurë, 

misër, patate, zarzavate të ndryshme, fruta të ndryshme sikurse dhe tagjira për blegtorinë. 
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Të gjitha këto prodhime trajtohen me plehra kimike dhe organike të cilat duhen përdorur 

me kujdes, pasi janë ndotës të fuqishëm të ujërave nëntokësore dhe të burimeve të tjera 

ujore, me sasitë e protokolleve përkatëse si dhe duhen të monitorohen nga ana e 

administratës së pushtetit lokal si për origjinën ashtu dhe natyrën e tyre. Problem aktual 

mjedisor mbetet dëmtimi dhe degradimi i tokave bujqësore. Shtimi i ndërtimeve për 

banesa dhe funksione komplekse, zhvillimi i turizmit ka rritur kërkesën për tokë truall 

duke ulur fondin e tokës bujqësore. Një dëmtim tjetër i tokave bujqësore deri në 

degradim vjen si pasojë e lënies së tyre djerr. Dëmtime të tilla vihen re  dhe në ato ferma 

apo zona ku ndiqen praktika jo efikase përdorimi si mbjellja e papërshtatshme, mungesë 

në plehërim (organik dhe kimik), mos investime në sistemin kullues dhe atë vaditës, etj. 

Futja e produkteve bio (duke eliminuar një pjesë të madhe të përdorimit të pesticideve 

dhe plehrave kimike) do të sillte një përmirësim dhe do të ruante më mirë tokën, ujërat 

nëntokësore por edhe rezervat e tjera sikurse do të sillte një përmirësim në cilësinë e 

produkteve bujqësore. 

 

Peshkimi është një tjetër veprimtari e këtij komuniteti që ka efekte negative në 

biodiversitetin e zonës, për shkak të mbipeshkimit dhe përdorimit të mjeteve të 

paligjshme. Dëmtime vërehen përgjatë ujërave detare të thellësive 2-30 m në rezervat 

peshkore të llojeve Sparidae, Soleidae, Mullidae etj., si dhe janë dëmtuar livadhet me 

posidonie që shërbejnë si vende të riprodhimit të peshkut. Pasoja të peshkimit vihen re 

dhe në periudhat e shtimit të peshkut edhe në ujërat e brendshme. Peshkim i shoqëruar 

shpesh me mjete të jashtëligjshme si përdorimi i lëndëve plasëse (fenomen që vazhdon të 

haset në këtë bregdet) dhe helmuese, po sjell pasoja mjaft shqetësuese për faunën ujore.  
 

Zhvillimi i turizmit është një tjetër rritje e presionit human ndaj mjedisit. Prania e 

një numri gjithnjë e më të madh njerëzish në zonën bregdetare (përgjatë gjirit të Lalzit) 

shoqërohet me rritjen e shkallës së ndotjes së mjedisit (ujit, ajrit, tokës) në këtë zonë dhe 

rrjedhimisht, dëmtimin e biodiversitetit. 
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KAPITULLI I PESTË 

 

ALTERNATIVAT E ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM TË HAPËSIRËS 

BREGDETARE ISHËM – PORTO ROMANO 

 

 

 

V.1.Alternativat e një zhvillimi të qëndrueshëm 

 

V.1.1. Zhvillimi i turizmit si një alternativë e zhvillimit të qëndrueshëm 

  

Nisur nga potencialet natyrore dhe ato kulturore që disponon hapësira bregdetare 

Ishëm-Porto Romano, mund të themi që zhvillimi i turizmit në këtë zonë përbën një 

indikator të rëndësishëm për gjenerimin e të ardhurave për popullsinë lokale nëpërmjet 

hapjes së vendeve të reja të punës si dhe zhvillimit social dhe ekonomik në përgjithësi. 

Në intervistat dhe anketimet e realizuara me banorët vendas rezulton se të ardhmen e tyre 

ekonomike ata e shikojnë në zhvillimin e turizmit dhe të produkteve bujqësore.  

 

Turizmi është një koncept i përgjithshëm, i cili në zhvillimin dhe funksionimin e 

tij mund të marrë forma të ndryshme me implikime të shumëllojshme hapësinore, 

ekonomike, sociale dhe mjedisore. Organizata Botërore e Turizmit (OBT) e konsideron 

zhvillimin e qëndrueshëm si: “Çdo lloj zhvillimi apo planifikimi i  aktiviteteve turistike që 

respekton dhe mbron për një periudhë afatgjatë burimet natyrore, kulturore dhe sociale, 

dhe që kontribuon në një mënyrë pozitive dhe të barabartë në zhvillimin ekonomik dhe 

zhvillimin e njerëzve që jetojnë, punojnë apo qëndrojnë në këto hapësira”
239

. Nga ky 

përkufizim konkludojmë, se suksesi i turizmit në realizimin e rolit si forca kryesore 

lëvizëse drejt zhvillimit të integruar në hapësirën bregdetare Ishëm – Porto Romano, do të 

varet nga skenarët dhe strategjitë e zhvillimit (nga tipi i ndërtimit, shkalla, cilësia, 

pronësia dhe vendodhja e ndërtimeve turistike). 

 

V.1.1.1. Llojet e turizmit  

 

 

Hapësira bregdetare Ishëm-Porto Romano, me potencialet e saj, ofron zhvillimin e 

disa llojeve të turizmit si turizmi balnear, agroturizëm, turizëm kulturor, ekoturizëm, 

turizmi aventurier etj. Qeveria shqiptare po punon pë integrimin e zonave bregdetare dhe 

për ketë qëllim me vendimin e KKT Nr.1 datë 08.10.2013 është përcaktuar vija e brezit 

bregdetar për të cilin do hartohet edhe Plani i Integruar Sektorial. Në bazë matjeve,  për 

hapësirën në studim rezulton që ky brez të ketë një sipërfaqe 6493.2 ha, konkretisht 

Ishëm 3251.7 ha dhe Sukth 1608.3 ha
240

. Gjithashtu bazuar në Ligjin Nr.10 119, datë 

23.04.2009 “Për Planifikimin e Territorit” dhe me vendim nr. 13 dt.04.07.2013 KKT 
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është miratuar Instrumenti i Përgjithshëm Vendor, komuna Ishëm
241

. 

 

Foto nr.25: Pamje nga plazhi i gjirit të Lalëzit dhe fshati turistik LURA-1, (foto internet) 

 

- Turizmi balnear zë vendin kryesor të zhvillimit të turizmit, i cili favorizohet nga vija 

e gjatë bregdetare në të cilën shtrihet zona e studimit. Sipas programeve qeverisëse 

sipërfaqja e zonës së përcaktuar për zhvillimin e turizmit balnear është rreth 657 ha 

me një gjatësi të vijës bregdetare prej rreth 8 km nga Hidrovori (Hamallaj) deri në 

Shën Pjetër, ku janë kryer studime dhe miratuar masterplane zhvillimi për 4 zona 

turistike si më poshtë
242

: 

  

1. Zona turistike Hamallaj me zhvillim të turizmit të kombinuar, me dy 

nënzona (nënzona turizëm cilësor me resorte dhe nënzona plazh-diell dhe 

shtrat për pushues të nivelit të ulët dhe mesatar); 

2. Zona Gryka e Tarinit – Shën Pjetër me zhvillim të turizmit elitar me 

fshatra turistik dhe shtëpi të dyta; 

3. Zona Shetaj-Kepi i Rodonit me zhvillim të turizmit cilësor me resorte, 

shtëpi me standarte të larta prej druri, kampingje dhe port turistik; 

4. Zona e Ishmit me zhvillim të turizmit të interesit të veçantë me kombinim 

të turizmit kulturor (Likmetaj), të sportit, ekoturizmit në pyll dhe liqene. 
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Zona me përparësi turistike në zonën e studimit janë: bregu i detit Hidrovor – Tarin 

me sipërfaqe prej 44.8 ha, Tarin –Shënpjetër  me sipërfaqe 269.95 ha, Kepi i Rodonit 

dhe pjesa e pyllit mbi tokat bujqësore të fshatrave  mbi Rrotull, mbi Fushë - Bizë dhe 

mbi fshatin Fushë Drraç me një sipërfaqe të përgjithëshme 1200 ha
243

. Aktualisht 

trendi i zhvillimit të turizmit është diell/plazh me shezllone dhe në shtëpi të dyta. Në 

përgjigjet e një pyetësori të realizuar me pushues  të ndryshëm në plazhet e Gjirit të 

Lalëzit rezultoi që 60.8% e tyre janë të nivelit me të ardhura të pakta, 28.3% me të 

ardhura mesatare dhe vetëm 10.9 % me të ardhura të larta. Turistët janë kryesisht nga 

rajoni Tiranë - Durrës, sezonal vetëm në muajt e pikut veror. Impaktet që vihen re nga 

ky model zhvillimi janë : shtimi i popullsisë në sezonin turistik, punësim sezonal, 

shpenzim i pakët nga vizitorët. Të ardhurat për banorët vendas vijnë kryesisht nga 

dhënia e dhomave me qera apo të shtëpive të dyta dhe më pak nga tregtia ambulante 

dhe lokalet me shërbim.  

 

 
Foto nr. 26: Turistë të huaj fetarë (majtas), ekoturistë (djathtas) vizitojnë zonën e 

Ishmit ( Sh.Srika) 2014 

 

- Agroturizmi bazohet në traditën e fermerëve për prodhimin e produkteve bujqësore 

dhe blegtorale, peizazhin piktoresk, klima e butë, ushqimet BIO, mjedisi i pastër si 

dhe kultura dhe mikpritja e banorëve vendas. Shtëpitë e thjeshta përdhese, të rrethuara 

nga gjelbërimi, sipërfaqet e mbjella, larmishmëria e kafshëve dhe shpendëve, 

mungesa e zhurmave, smogut i makinave, janë disa prej faktorëve shtytës të 

zhvillimit të këtij lloji turizmi, i cili është në fillesat e para në Shqipëri. Gjatë një 

interviste,  banorë të kësaj zone kanë treguar se kur Ana Maria de la Vergine, një 

pedagoge italiane, pasi erdhi një herë në këtë zonë, ka ardhur disa herë më pas. Ajo 

është shprehur: - "Ju keni pasuri të pafund. Këtu është vend për turizëm për të rinjtë 

që vijnë të gjejnë të shkuarën e prindërve të tyre, por edhe për të moshuarit që vijnë 

të gjejnë të kaluarën e humbur...Ato që pashë në këtë vend, i kisha dëgjuar se i kishin 

pasur gjyshërit e mi, por nuk i kisha parë". 

 

Një tendencë e re e agro-turizmit që nxjerr në pah mikpritjen lokale është ajo e  

kulinarisë, në të cilën  përfshihen ushqimetapo  pijet e prodhuara nga produktet bio, 

ku  vlen të përmendim veçanërisht rakinë, një pije tradicionale, mishin e qengjit, 

kecit, pulat, djathërat, verërat. Gjithashtu hapësira dallohet për peshkun e shijshëm 
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dhe me vlera të larta kalorike si levrek, dental, gjuhëz, molusqe të shumta. Për 

promovimin e agroturizmit  është përgatitur infrastruktura e turizmit agrar, janë 

ngritur strukturat pritëse dhe pronarët e shtëpive janë trajnuar në formimin 

profesional. Janë trajnuar rreth 100 gra për t'u bërë shërbime turistëve që vijnë duke 

ofruar një kuzhinë tradicionale e bashkëkohore, si dhe banesa të thjeshta të 

çertifikuara me të gjitha kushtet e hotelerisë: ujë, fjetje, ndriçim, etj. Kështu janë 

krijuar disa pole turistike me një kompleks banesash që fillojnë nga Shkafanja e në 

Bizë - Draç- Shetaj dhe Perlat-Rrushkull. Mbështetja me kreditim i fermerëve për 

zhvillimin e frutikulturës, plantacioneve me ullinj, vreshtarisë, serave me ngrohje dhe 

fermave blektorale  do të rrisë mundësinë e shërbimeve komplementare me produkte 

organike për turistët. Theksojmë se mbi 750 fermerë janë kredituar dhe kanë marrë 

subvencione për krijimin e plantacioneve të pemëtarisë dhe krijimin e fermave 

organike dhe blektorale. Shfrytëzimi i potencialeve bujqësore që ka hapësira për 

ngritjen e fermave organike për të plotësuar nevojat e turizmit do t‟i japin një formë 

më të plotë zhvillimit të agroturizmit. 

 

- Turizmi kulturor – Pasuritë kulturore, që trashëgon kjo hapësirë kanë tërhequr 

vëmendjen e shumë vizitorëve vendas dhe të huaj. Objekte historike të cilat janë 

shpallur dhe pjesë e trashëgimisë kulturore si kalatë e Rodonit dhe të Ishmit, kisha e 

Shëndout dhe bazilika Gjuricaj, Xhamia në Pazar janë shëndërruar në ddestinacionet 

kryesore të turizmit kulturor. Gjithashtu mund të vizitosh edhe objekte të tjera si skela 

e lashtë e Kepit të Rodonit, portin ushtarak në Bisht Pallë, etj. Vendbanime të tilla si 

Fshati (Lagja) Likmetaj, Gjuricaj ofrojn mundësi të zhvillimi të turizmit kulturor, e 

lidhur kjo me identitetin e tyre, ndërtesave popullore karakteristike shqiptare të fillim 

shekullit të kaluar (tip kulle prej guri), rrugicave të shtruara me kalldrëm, popullsisë 

autoktone homogjene etj. Gjithashtu Ishmi ka pasur tradita në ndërtimin e banesave 

prej guri vendas dhe të mbuluara me tjegulla përgjatë gjithë kurrizit kodrinor nga 

fshati Gjuricaj në Likmetaj, të ndërtuara njëra pas tjetrës (ekziston një thënie që dikur 

macja kalonte tjegull më tjegull nga Preza në Ishëm). Turizmi kulturor lidhet dhe me 

emrin e piktorit me famë botërore (kubisti i fundit) me origjinë nga Ishmi, Ibrahim 

Kodrës. Varrimi i tij në një pikë panoramike dhe historike si ajo e kalasë Ishëm zgjon 

interesin e mjaft turistëve vendas dhe të huaj të vizitojnë këtë zonë. Gjithashtu në këtë 

zonë zhvillohen dhe panaire, ekspozita dhe festa lokale ku mund të përmendim Festën 

e Ishmit me dt 22 Prill, ditë kur ka lindur piktori Ibrahim Kodra, hapja e sezonit 

turistik, panaire të prodhimeve tradicionale vendase etj. Vlen për tu theksuar se prej 

disa vitesh në rërën e pastër dhe kodrat e Rodonit organizohen etapa të garës RALLY 

ALBANIA dhe të Motokros. Gjatë sezonit turistik po shtohen veprimtaritë argëtuese 

dhe sportive ku vlen të përmendim organizimin e kampionateve të beach voley, gara 

hipizmi (të organizuara nga shoqata “Jockey Club Albania"), etj. Promovimi i 

turizmit kulturor, mbrojtja, katalogimi dhe paraqitja e vlerave kulturore të hapësirës 

duke vënë theksin në diversitetin kulturor, do të nxiste ardhjen e turistëve të huaj.  

 

Ekoturizmi  – Vlerat e peizazhit të zonave kodrinore dhe kapacitetet që ato kanë për 

zhvillimin e turizmit në natyrë janë një potencial për zhvillimin  e ekoturizmit. Mjedisi i 

pastër, plazhet e virgjëra në zonën e Rodonit, zonën ligatinore në Rrushkull (rezervati i 

Rrushkullit, laguna e Bishtarakës dhe këneta e Godullës) po tërheqin mjaft turistë për të 
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shijuar e zbuluar peizazhin e kësaj hapësire. Për këtë po punohet për zhvillimin e 

ekoturizmit veçanarisht në fshatin Shetaj, ku përgjatë vijës bregdetare të Kepit të Rodonit 

në mikroplazhet mendohet të ngrihen ekokampe. Shembull për zhvillimin e këtij turizmi 

është ngritja e ekokampit ATLANTID Beach ku vizitorë dhe pushues nga Tirana po 

bëjnë traditë  fundjavave zhvillimin e një sërë aktivitetesh kulturore dhe sportive në këtë 

plazh. Eko- kampi ATLANTID Beach gjendet në Fushqet (Shetaj) në një plazh të vogël 

rreth 200 m vijë bregdetare. Akomodimi bëhet në çadra me pëlhurë pambuku (organike) 

si dhe janë instaluar rreth 30 çadra dhe ndriçmi natën sigurohet nga energjia alternative 

me panele të vogla diellore. Objektet në shërbim të pushuesve si restoranti etj janë prej 

druri. Qëllimi është promovimi i ekoturizmit dhe thithja e sa më shumë turistëve nga 

zona dhe kryeqyteti, turistë ndërkombëtar duke organizuar sporte të ujit, jogo, ecje në 

natyrë etj. Ky plazh vetmenaxhohet nga turistët me ngritjen e çadrave rezidente (kampi), 

të një lokali dhe shërbimeve të tjera ku nuk duhet harruar dhe pastrimi i tij. Në zonat 

kodrinore ekziston edhe mundësia e turizmit sportiv si: shëtitje me kuaj, guida me ecje të 

lirë e biçikleta, sporti i golfit etj. Në det të qetë, përgjatë vijës bregdetare të  Kepit të 

Rodonit është mundësia për guida panoramike me motoskaf apo anije turistike, anije me 

vela etj.  

 
Foto nr27: Pamje nga ekokampi Atlantid, Fushqet-Kepi i Rodonit, (Sh.Sirika) 2014 

 

Turistët të interesit të veçantë mund të realizojnë zhytje në ujërat e Rodonit, në mbetjet e 

shumta arkeologjike të qytetit antik të Porto Romanos. Amatorët e peshkimit kanë 

mundësi që të shoqërojnë peshkatarët në mëngjeset apo mbrëmjet piktoreske kur dalin në 

det për të mbledhur rrjetat apo gjatë peshkimit me grep përgjatë bregdetit. 

 

V.1.1.2.  Produktet turistike  

 

 

Për të pasur një zhvillim të qëndrueshëm të industrisë së turizmit është e nevojshme 

që të ndërmerren masa për krijimin e produkteve turistike si në ato akomoduese dhe atë të 

infrastrukturës dhe shërbimeve që u ofrohen turistëve. Komuna Ishëm, Katund i Ri dhe 

Bashkia Sukth, si njësi administrative të hapësirës në studim, kanë në planet e tyre 

zhvilluese zhvillimin e turizmit. Në Shën Pjetër dhe Hamalle (Hidrovor) janë hartuar dhe 

miratuar studime urbanistike që mendohet se ofrojnë zgjidhje për një zhvillim të 

qëndrueshëm. Zonat e studimit urbanistik ku po punohet për ndërtimin e infrastrukturës 

turistike, ngritjes së fshatrave, komplekseve dhe rezorteve turistike janë: 
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1. Zona nënjugore e rivlerësuar me sipërfaqe 30 ha dhe zona e studimit urbanistik 

pjesor me sipërfaqe 43.69 ha në fshatin Hamalle (Hidrovor), Bashkia Sukth 

miratuar me vendim e KRRTRSH-së nr.15 datë 14.07.2009; 

2. Studim Urbanistik Pjesor për kompleks turistik rezidencial e hotelier me sipërfaqe 

9.71 ha brenda studimit urbanistik në zonën turistike të Gjirit të Lalëzit, Komuna 

Ishëm
244

. 

3. Studim Urbanistik Pjesor me sipërfaqe 1.2ha brenda ristudimit urbanistik në 

zonën turistike të Gjirit të Lalëzit, Komuna Ishëm
245

. 

4. Studim urbanistik pjesor 7.6 ha, dhe leje sheshi për 3 vila një kat me papafingo 

brenda ristudimit urbanistik në zonën turistike te Gjirit të Lalëzit, me sipërfaqe 

2812m2, në fshatin Lalëz, Komuna Ishëm, Qarku Durrës
246

. 

Burimi: Zyra Urbanistike Ishëm 

 

Investimet për zhvillimin e industrisë së turizmit kanë nisur me përmirësimin e 

infrastruturës rrugore, si elementi bazë i zhvillimit të tij. Pas përfundimit të rrugës 

nacionale Maminas-Shën Pjetër në vitin 2007 që lidh hapësirën me rrugën e Kombit dhe 

nëpërmjet saj me Tiranën dhe Durrësin, investimet u përqëndruan në dy segmente të tjera 

rrugore që lidhin këtë aks me zona të tjera turistike të Gjirit të Lalëzit. Kështu është 

rindërtuar aksi Hamalle-Hidrovor dhe aksi Shën Pjetër-Kepi i Rodonit duke i dhënë  të 

gjithë hapësirës një impakt mjaft të madh zhvillimi. Gjithashtu investime janë kryer  për 

përmirësimin e rrjetit të ujësjellësit me ndërtimin e një linje të veçantë për zonën turistike 

dhe furnizimin me energji elektrike ku është ndërtuar linja 20 kv e Gjirit të Lalëzit
247

. 

Janë planifikuar për t‟u ndërtuar apo janë në zbatim ndërtimi i disa komplekseve turistike, 

kamping, hotele dhe zona rezidenciale. Për rritjen e kapacitetit akomodues, po punohet në 
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ngritjen e strukturave në formën e fshatrave turistike apo komplekseve dhe resorteve të 

përbëra nga bashkësi vilash dhe apartamentesh me banesa luksoze për shitje në tregun e 

lartë. Devijimi nga koncepti fillestar i fshatit turistik, i cili parashikonte përdorimin e 

këtyre strukturave për qëllime hotelerie nuk gjeneron të ardhura për banorët vendas. Të 

ardhurat dhe paraja që qarkullon nga shitja dhe përdorimi i këtyre strukturave anashkalon 

ekonominë lokale, pasi zotruesit e këtyre banesave janë kryesisht nga Tirana dhe Durrësi, 

madje dhe të huaj. Një shembull tipik i këtij modeli i cili po vë në dyshim përfitimet 

ekonomike për banorët vendas është fshati “Lura” në Shën Pjetër i ndërtuar para disa 

vitesh.  

 

Një bum ndërtimesh në funksion përdorimi për turizëm (vila apo objekte turistike) 

po ndërtohen në brezin e dytë të zonës turistike sidomos në fshatrat Fushë-Draç, Rrotull 

dhe Hidrovor. Njëkohësisht vazhdon ndërtimi i struktutrave të modelit të fshatrave 

turistike ku në pritje apo ndërtim janë: 

 

- Resorti “Lalzi Bay Resort dhe SPA” - Ky resort me një sipërfaqe prej 20 ha bën 

pjesë në Zona nënjugore e rivlerësuar me sipërfaqe 30 ha dhe zona e studimit 

urbanistik pjesor me sipërfaqe 43.69 ha në fshatin Hamalle (Hidrovor), Bashkia 

Sukth
248

. Zona e përzgjedhur përveç kushteve natyrore me plazhet me rërë e të virgjër 

që ofron për turizmin balnear, favorizohet dhe nga pozicioni gjeografik. Vetëm 30 km 

nga aeroporti i Rinasit dhe 35 km nga Tirana,  ofron mundësi të tërheqjes së turistëve 

vendas dhe të huaj. Projekti ka nis të zbatohet në vitin 2011 dhe pritet të mbaroj në 

vitin 2020
249

 financuar nga firma londineze “ Charles Street Securities LLP” dhe do 

të realizohet shkallë-shkallë. Projekti përfshin ndërtim godina 2, 3, 4 dhe 5 kate, një 

hotel me 5 yje ma kapacitet 300 dhoma në një zonë rurale deri dje të defavorizuar nga 

investimet ekonomike. Ky projekt në kuadrin e Masterplanit të zhvillimit të turizmit 

në Gjirin e Lalzit krahas fshatrave turistikë të ndërtuar apo në proces ndërtimi si 

“Lura1”, “Lura 2” është një investim bashkëhorë, ku dizajni prek të gjitha aspektet e 

një fshati turistik. Arkitektura është sikron me mjedisin dhe peizazhin që e rrethon, 

me ndërtesa me densitet të ulët 25% në një sipërfaqe ndërtimi prej 200,000 m
2
, 

kopshte, restorante, pishina, shesh lojërash , etj. Ky kompleks rezidencial turistik 

përmban një miks vilash (20 të tilla apartamentesh (90 apartamente), dhe dyqanesh 

me lartësi që nuk  e kalon gjelbërimin. Plazhi do të jetë vëmendja qëndrore në resort 

ku do të ketë disa objekte me shërbime. Peizazhit qëndror të zonës do t‟i shtohet një 

kanal uji (degë të kanaleve të Hidrovorit) që do të shërbejë si një kanal drenazhimi 

por dhe një tipar i bukur relaksues uji. Resorti do të ofrojë shërbime të ndryshme me 

5 yje me qëllim destinacioni më të kërkuar në Mesdheun Lindor. Shërbimet do të 

ofrohen nga funksionimi i disa hapësirave të dallueshme si Plazhi i Hotelit me Klubin 

e Plazhit, pishinën dhe zonën funksionale; Plazhi i rezidentëve me kafe dhe 

restorante; Plazhi publik me bar dhe me zgarë plazhi, ku do të ketë dhe fusha për 

volejboll, tenis e sporte të ndryshme ujore. Investitorët kanë në vëmendje edhe 

zhvillimin ekonomik të zonës, duke pasur prioritet punësimin e banorëve të kësaj 

zone. Finalizimi me sukses i këtij projekti turistik do të inkurajoj investitorët e huaj 

për të zhvilluar industrinë e turizmit në këtë hapësirë. Nëpërmjet një video virtuale të 
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projektit të përfunduar jepet një informacion online për turistët e huaj duke ndihmuar 

në promovimin e hapësirës si një destinacion i ri turistik ndërkombëtar. 

 

Foto nr. 28: Imazh kompjuterik i Resortit “Lalzit Bay –SPA ( foto internet) 

 

- Në zonën Studimore Urbanistike Pjesore, për kompleks turistik rezidencial e hotelier 

me sipërfaqe 9.71 ha brenda studimit urbanistik në zonën turistike të Gjirit të Lalëzit, 

Komuna Ishëm, pritet të zbatohet një tjetër projekt të rëndësishëm turistik me 

investitor kompaninë “Dobi Management”. Ky investim synon zhvillimin e turizmit 

elitar, me godina jo më të larta e 5 kate dhe ruajtja e një distance prej 250 metër nga 

vija e ujit. Është një investim prej afro gjysmë miliardë dollar dhe me një potencial të 

madh punësimi, qoftë gjatë ndërtimit edhe më pas në vazhdim
250

. 

 

- Një tjetër kompleks rezindencial atraktiv, ka filluar të ndërtohet me një sipërfaqe 1.2 

ha brenda zonës së Ristudimit Urbanistik në Zonën Turistike të Gjirit të Lalëzit, 

Komuna Ishëm. Dhe mbështetet në parashikimet e Planit të Përgjithshëm Rregullues. 

Kompleksi “PRIMAVERA” ka filluar të ndërtohet në vitin 2013 dhe afati i 

përfundimit është viti 2015. Ndodhet ndërmjet detit dhe rrugës nacionale në përbërje 

ka dhe sipërfaqe ligatinore, e cila është e intergruar në projekt. Kompleksi përfshin 

ndërtimin e dy zonave me veçori dhe funksione të ndryshme. Zona turistike-

rezidenciale zhvillohet me ndërtesa të tipit vila 2-3 kate dhe zona me struktura me 

apartamente 3 katëshe . Sipërfaqja totale e kompleksit është 12 000 m
2
 me koefiçent 

shfrytëzimi 22.8 % e kompozuar në harmoni me gjelbërimin 
251

.  

 

- Në parcelën nr.8 dhe 11 në zonën turistike të Gjirit të Lalëzit bazuar në Mastër-Planin 

e miratuar nga KRRTRSH-së planifikohet ndërtimi i një tjetër fshati turistik dhe një 

kompleksi terrenesh sportive në një sipërfaqe prej 3 ha. Projekti parashikon ndërtime 

duke ruajtur një raport të ekulibruar me zhvillimin lokal të zonës ku do të zhvillohet 

një sërë aktivitetesh. Aktiviteti i banimit dhe pushimit parashikon ngritjen e 48 

banesave të tipi vilë (1,5 kate dhe papafingo dhe 2.5 kate) dhe një hoteli me kapacitet 
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270 shtretër. Për aktivitetet rekreative/argëtuese dhe sportive do të ketë bare, 

restorante, pishina dhe fusha sportive 
252

. 

 

- Kompleksi turistik “LURA 3” me sipërfaqe totale 71.773 m
2
, përfshin ndërtimin e 20 

rezidencave të llojit Duplex, 14 rezidenca individuale, 230 apartamente të ndara në 2 

dy nivele dhe 120 apartamente të ndara në tre nivele 
253

.  

 

- Gjithashtu kompania “Omnix” nga Dubai ka shprehur intersin të investojë në tregun e 

pasurive të palujtshme në Gjirin e Lalëzit. Nëse finalizohet kontrata kemi të bëjmë me 

projektin më ambicioz për zhvillimin e industrisë së turizmit në këtë hapësirë ku 

investimi parashikohet të kapë shifrën prej rreth 2 miliard ero dhe do të gjeneronte 

20,000 vende pune, çka do të zgjidhte problemin e punësimit në këtë hapësirë dhe 

rajonin përreth
254

.  

 

 

 
       Foto nr. 29: Imazh kompjuterik i projektit fshati turistik “Lura 3” ( foto internet) 

Plane investuese me synim shëndërrimin e kësaj hapësirë në një destinacion 

turistik kombëtar dhe ndërkombëtar janë parashikuar dhe në Rodon. Në këtë zonë ka dy 

skenarë zhvillimi: një nëpërmjet planit rregullues të qeverisë shqiptare, dhe tjetri 

nënkujdesjen e kishës françiskane ku kjo e fundit ka hartuar një plan mjaft modern për ta 

kthyer zonën e Kepit te Rodonit në një vend atraktiv turistik e shpirtëror, në harmoni të 

plotë me të gjithë aktorët. Përveç shtimit të faciliteteve akomoduese dhe argëtuese në 

zonën turistike do të ketë qendër tregtare, parkime, shërbime mjekësore me synimin e 

krijimit të një uniteti dhe një harmonie midis gjithë aktiviteteve në shërbim të turizmit. 

Gjithashtu në vitin 2012 u hodh ideja e kthimit të Ishmit në komunë kulturore nga 

Shoqata Tirana Expres e cila nënshkroi një memorandum bashkëpunimi kulturor 5 vjeçar 

me Komunën Ishëm. Projekti parashikon kthimin e lagjes Likmetaj dhe Pazarit (qendrës 
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së komunës) në lagje rezidencele për artistë të huaj dhe vendas kryesisht piktor. Shoqata 

merr përsipër dhënien e konsulencës së zhvillimit të turizmit kulturor, rikualifikimt të 

zonës, planifikimin urban. Për dhënien jetë të këtij projektideje shoqata ka nisur punën 

për inditifikimin e shtëpive tradicionale që plotësojnë kushtet për kthimin  në rezidenca 

për artistët (kryesisht piktorëve të huaj). Gjithashtu është ngritur Shtëpia e Qendrës së 

Kulturës së Ishmit në fund të lagjes Likmetaj, pritet kthimi në shtëpi muze e ish shtëpisë 

së Ibrahim Kodrës dhe ngritjes së muzeut në nder të këtij piktori në brendësi të kalasë 

Ishëm. Për vënien në zbatim të këtij projekti, që premton një zhvillim të qëndrueshëm 

nevojiten  sigurimi i fondeve nga donator vendas dhe të huaj, bashkëpunim me Institutin 

e Monumenteve të Kulturës dhe rehabilitimin e banesave të abondonuara etj. Projekti 

bazohet në konceptin e zhvillimit të qëndrueshëm që do të sjellë zhvillimi i turizmit 

kulturor dhe ekoturizmit, pasi nëse çdo shtëpi tradicionale do të ofrojë shërbim 

rezidencial dhe shërbime të tjera tradicionale turistëve të huaj, pronarët e këtyre banesave 

do të gjenerojnë të ardhura financiare sa një pagë vjetore duke qenë të pavarur nga 

politikat qeveritare. Qendra Kulturore Ishmi do të shërbejë dhe si agjenci turistike ku do 

të ofrojë paketa turistike  për turistë kulturor, ekoturizmin dhe atij balnear. Për një 

zhvillim të qëndrueshëm të turizmit është e domosdoshme dhënia e një statusi të veçantë 

kësaj zone, kulturor ose ekologjik.  Nëpërmjet punës koordinuese të shoqatës kulturore, 

pushtetit vendor dhe agjencive turistike, po vihet re shtimi i grupeve turistë të huaj që 

dëshirojnë të eksplorojnë këtë zonë.  

 

Këto investime turistike do e shëndërrojnë këtë hapësirë ruale në një zonë me 

zhvillim social-ekonomik me impakte zhvillimi dhe për zonat përreth. Një numër i 

konsiderueshëm banorësh do të punësohen direkt apo inderkt, pasi komplekset turistike 

do të mundësojnë dhe zhvillimin e aktiviteteve të tjera ekonomike, sidomos bujqësisë dhe 

blektorisë për furnizimin me produkte të tyre. Promovimi i hapësirës si një destinacion 

turistik të një cilësie të lartë në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, përmes shfrytëzimit të 

përshtashmëm të tokës, të karakterit të peizazhit dhe pasurive natyrore, orientimi i 

zhvillimit ekonomik me qëllim krijimin e kushteve për një turizëm modern që ofron 

shërbime cilësore, për vizitorët vendas dhe të huaj do të sjellë zhvillim multisektorial të 

hapësirës, ku primar është sektori i turizmit.  

 

Në mbështetje të zhvillimit të turizmit dhe në veçanti të atij elitar është e 

rëndësishme dhe ndërtimi i një porti turistik në zonën e Rodonit. Për ndërtimin e këtij 

porti kanë ekzistuar dy projekt-ide. Projekti i parë ka qenë ndërtimi i portit të velierave në 

Kepin e Rodonit në gjurmët e portit të lashtë, ku ankoroheshin anijet tregtare, i cili nëse 

do të ndërtohej do të nxiste ardhjen e mjaft turistëve të sportit apo aventurierë dhe 

projekti i dytë  për ndërtimin e një porti turistik. Këto projekt-ide nuk kanë arritur të 

finalizohen për shkak të konfliktit të pronësisë. Porte të kësaj natyre kërkojnë hapësira 

ndërtimi në det dhe tokë për zhvillimin e infrastrukturës së hotelerisë dhe të shërbimeve. 

Për ndërtimin e një porti në Kepin e Rodonit ka patur kërkesa nga dy shoqëri sllovene 

dhe zviciriane, përkatësisht “Dobronstaf” dhe “Finsec” për marrjen me konçension për 35 

vjet. Projekti përfshinte një territor prej 400 mijë metra katror, ku do të ngrihej dhe një 

infrastrukturë për riparimin e mjeteve lundruese turistike, 150 mijë metra katror 

parashikohej për ankorimin e 500 jahteve, dhe 250 mijë metra katror infrastruktura në 
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tokë për hoteleri dhe shërbime të tjera
255

. Ndërtimi i një porti të tillë turistik në këtë pikë 

strategjike do t‟i jepte një shtysë zhvillimit të turizmit elitar në këtë hapësirë nga njëra 

anë por është dhe domosdoshmëri për realitetin aktual shqiptar ku shërbimi i këtij lloji i 

mungon bregdetit të vendit tonë nga ana tjetër. 

 

Ndërtimi i një porti ndërkombëtar jahtesh në Shqipëri është domosdoshmëri e 

kohës, pasi velierat e vogla e kanë të vështirë të ankorohen në portin e Durrësit, si nga 

tarifat e shtrenjta por dhe se ky port është me profil thellësisht tregtar, për përpunim 

tragetesh, anijesh të mëdha transporti, dhe si i tillë nuk mund të jetë i favorshëm për 

jahte. Një velierë nuk mund ti përshtatet lartësisë së kalatave të portit të Durrësit, shtuar 

dhe çmimet e larta për çdo metër linear do ti trembte turistët, krahasuar me kushtet që 

ofron një port turistik. Zhvillimi i industrisë së turizmit në këtë hapësirë fare pranë 

metropolit Tiranë-Durrës, nuk mund të ketë sukses pa ndërtimin e një porti të tillë, që 

mund të ketë një kapacitet ditor prej 500-600 velieresh njëkohësisht. Kepi i Rodonit ka 

një pozicion strategjik në Adriatik, pasi ai konsiderohet si një ndalesë natyrore mes 

arkipelagut dalmat dhe atij grek dhe si tillë është shumë i rrahur nga velieret. Meqenëse 

Kepi i Rodonit zë një pozitë të favorshme dhe të përshtatshme për ndërtimin e një porti 

turistik, që mundëson ankorimin e qindra jahteve apo anijeve të vogla që vihen në 

shërbim të turistëve vendas apo të huaj, përfitohen të ardhura të konsiderueshme për 

kushtet ekonomike aktuale të hapësirës në studim. Këto të ardhura do i jepnin një hov të 

madh zhvillimit të turizmit, duke thithur sa më shumë turistë të huaj. Nga ana tjetër 

ndërtimi i këtij porti do të bënte të mundur lidhjen e hapësirës me zona të tjera turistike, 

me porte të këtij lloji të vendit apo të rajonit të Mesdheut. Një hap i tillë do të favorizonte 

zhvillimin e guidave dhe një promovim të vazhdueshëm të hapësirës gjeografike në 

studim me atraksionet e saj turistike,  në tregun turistik kombëtar dhe ndërkombëtar. 

 

Krahas strukturës akomoduese dhe infrastrukturës së shërbimeve është e 

nevojshme që në zonën e studimit të operojnë dhe operatorët turistik si agjensitë turistike 

apo vendosja e zyrave të informacionit, të cilat do të pajisin turistët me informacionin e 

nevojshëm mbi objektet e vizitueshme duke u ofruar guida dhe ture turistike nëpërmjet 

guiderit. Bazuar në llojet e turizimit që zhvillohen në zonë duhet të hartohen intineraret 

turistike kulturore, natyrore, etj, ku në varësi të interesit të turistëve ato mund të jenë 

gjysëm ditorë, ditorë apo dy ditorë. Gjithashtu ato duhet t‟iu ofrojnë turistëve transport 

nga pikat e mbërritjes (aeroport apo porte për turistët e huaj) deri në destinacionin turistik 

që ato dëshirojnë; duhet të organizojnë aktivitete të ndryshme kulturore (panaire, 

kulinarinë, etj) apo sportive (sportet e ujit, vozitjet me varkë, biçikletat malore, peshkim, 

ekskursione, hipizëm, etj), në varësi të interest të tyre, në mënyrë që turi i tyre të jetë sa 

më tërheqës dhe interesant. 

 

 V.1.1.3.  Ndikimet mjedisore dhe social-ekonomike të zhvillimit të turizmit 

 

Zhvillimi i turizmit krahas efekteve pozitive të tij që sjell në gjenerimin e të 

ardhurave ekonomike të popullsisë lokale nëpërmjet shtimit të numrit të të punësuarve 

dhe ngritjet e kapaciteteve akomoduese, sjell dhe efekte negative. Zhvillimi i tij mund të 
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çojë në ndotjen e detit, nëse impiantet e trajtimit të ujërave të zeza nuk kanë kapacitet për 

të trajtuar të gjitha ujërat e zeza dhe si rezultat, derdhjen e një sasie të caktuar direkt në 

det. Ai gjithashtu mund të rrezikojë specie detare dhe ekosisteme. Prandaj lind nevoja që 

zhvillimi i turizmit të planifikohet sipas bazës së burimeve, nevojave ekonomike dhe 

sociale dhe kapacitetit mbajtës mjedisor të hapësirës bregdetare në studim, si dhe nga 

mundësitë dhe problemet e komunitetit për plotësimin e tre kritereve kryesore të suksesit: 

lidhjet ekonomike/mjedisore, shumëfishimi ndër-sektorial dhe përfshirja e komunitetit. 

Gjithashtu është e nevojshme të vleresohet se çfarë përfitimi ekonomik do të sjellë për 

popullsinë lokale. Megjithatë ky nuk do të jetë i vetmi faktor që duhet marrë në 

konsideratë kur të merren vendimet lidhur me opsionet për zhvillimin në të ardhmen në 

zonën e studimit. Por natyrisht që do të ndihmojë nëse, që në fazën e planifikimit të bëhet 

një vlerësim i potencialit të përfitimeve ekonomike nga turizmi. Vitet e fundit vihet re 

tendenca drejt zhvillimit cilësor,  zbatim projektesh të standarteve të larta (ndërtim 

kompleksesh turistike) dhe ndërtim shtëpi të dyta për turistë me nivel mesatar.  Gjithashtu 

vihet re një shpërndarje e balancuar midis niveleve të të ardhurave të ndryshme dhe një 

shtim i vogël i turistëve të huaj, përveç pikut të verës vijnë grupe të vogla turistësh 

vendas dhe të huaj dhe në fillim të pranverës dhe fillim të vjeshtës. Këto zhvillime të reja 

po ndikojnë në shtrirjen më afatgjatë të punësimit dhe një përmirësim të imazhit 

mjedisor. 

 

Duke iu referuar Planit të Përgjithshëm Vendor që priten të miratohet në këtë 

hapësirë dhe ndarjes së re territoriale ku i gjithë hapësira bregdetare në studim do të 

kalojë në administrim të Bashkisë Durrës,  zhvillimi turistik do të pozicionohet në 

krijimin e një produkti multi-ekonomik dhe multi-sezonal. Planet rregulluese planifikojnë 

ndërtime me standarte dhe kualitet të lartë të shtëpive të dyta si: shtëpi në zonën 

bregdetare me pisha, shtëpi në kodrat bregdetare, shtëpi në peizazhe të veçanta si Kepin e 

Rodonit, liqene dhe në pyje
256

. Për promovimin dhe ruajtjen e zhvillimit të qëndrueshëm,  

ndërtimi me standarte i shtëpive prej druri, resorteve, hoteleve dhe shtëpive agroturistike, 

do të krijojnë një imazh unik turistik të kësaj hapësire (kryesisht zonës së Ishmit) duke u 

bërë një destinacion kombëtar dhe ndërkombëtar. Pritshmëria është që të ketë rritje të 

numrit t; turistëve dhe vizitorëve,vendas dhe të huaj,  që do të kenë për destinacion 

turistik këtë hapësirë, gjë që do të rrisë  të ardhurat për banorët duke i çuar nga nivelet e 

mesme në të larta. Me rritjen e cilësisë së produktit turistik dhe të shërbimeve, kthimi në 

një destinacion të njohur turistik të hapësirës do të ndikojë në shtrirjen nga sezonale në 

gjithë vitin të frekuntimit të turistëve dhe transformin gradualisht të ardhjes nga një valë 

masive në fundjavë gjatë verës në një valë selektive dhe me ndikim më të ulët në turizmin 

me plazh dhe diell. Impaktet socio-ekonomike do të vihen re në punësim të qëndrueshëm, 

shpenzime më të larta të turistëve në qendrat lokale të argëtimit dhe rekreacionit, shtim të 

bizneseve dhe prodhimeve bujqësore dhe blegtorale lokale. Ndërtimi i komplekseve-

fshatra turistike/resorte (shembulli Lura) do të ketë impakte pozitive në  krijimin i një 

imazhi pozitiv të mjedisit dhe nga ana tjetër mund të ndikojë në përmirësimin e mënyrës 

së jetesës për banorët vendas. Zhvillimi i turizmit i shoqëruar me mbrojtjen e vlerave të 
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mjedisit, i cili është një nga pasuritë më të rëndësishme të kësaj hapësire është një 

zgjedhje alternative e domosdoshme për një zhvillim të qëndrueshëm. Vendosja e 

standardeve me cilësi të lartë në shërbime, vende argëtuese dhe akomodim nga situata 

aktuale bazike/ e ulët duhet të jetë graduale. Ky proces kalimi mund të transformojë këtë 

zonë nga një destinacion frekuntime me masivitet të turistëve që vijnë në fundjavë (numri 

i pushuesve në fundjavë në një seleksionim të turistëve me ndikim më të ulët në mjedisin 

bregdetar (plazhe) që shpenzojnë më shumë në qendrat lokale të argëtimit dhe 
rekreacionit. Vendosja e standardeve të kualitetit të lartë do të arrihet vetëm me finalizimin e 

infrastrukturës akomoduese në të gjithë hapësirën. Shtëpive të dyta të ndërtuara në fshatrat 

turistike duhet t‟u shtohen dhe shtëpi të ndërtuara në zona të veçanta si: në kodrat bregdetare 

(përgjatë vijës bregdetare të Kepit të Rodonit), shtëpi brenda fshatrave, përreth liqeneve 

artificiale dhe në pyje. Ndërtimi i këtyre shtëpive të dyta prej druri, hotele,  resorte, shtëpi 

agro-turistike do të krijojnë imazhin e hapësirës dhe jashtë vendit dhe do të promovonte 

ruajtjen e zhvillimit të qëndrueshëm. Falë vlerave të saj natyrore, bregdetit të gjatë e të 

bukur si dhe trashëgimisë historike që mbart, kjo hapësirë mundëson zhvillimin e turizmit 

të qëndrueshëm. Rritja e kërkesës për mjedise natyrore të paprekura dhe rritja e 

preferencës për një jetë në mjedise të ruajtura, e shoqëruar me historine dhe kulturën e 

zonës, përbëjnë një mundësi më shumë zhvillimi. Drejtimi kryesor i zhvillimit të turizmit 

do të jetë turizmi balnear (në bregdetin e gjirit të Lalëzit),  të ndërthurur me elementë të 

turizmit kulturor, agroturizmit dhe eko-turizmit në zona të veçanta të hapësirës.  

 

Zhvillimi i një turizmi korrekt, pra të qëndrueshëm, do të sjellë impakte pozitive 

në ekonominë e hapësirës. Strukturat turistike sidomos ato të mëdha (komplekset 

turistike, fshatrat turistike dhe resortet) do të rrisin kërkesën për fuqi punëtore. Në të 

njëjtën kohë këto struktura derdhin shuma të mëdha në formën e taksave lokale në 

buxhetin e pushtetit vendor, i cili do t‟i përdorte ato për përmirësimin e cilësisë së 

shërbimeve dhe investimeve që do të rrisin cilësinë e jetesës së banorëve. Masterplane të 

caktuar janë përgatitur për t‟i dhënë jetë fshatrave turistikë, komplekseve turistike dhe 

resorteve, mbi rërë, nën pisha dhe pranë vijës bregdetare. Strukturat e mëdha turistike dhe 

resortet që po ndërtohen e do të ndërtohen bëjnë reklamë shumë të mirë për turistë dhe 

tërheqin fluks shumë më të madh  se vetë kapaciteti i tyre. Në momentin që zona bëhet 

destinacion turistik, vijnë segmente të ndryshme turistësh, shumica e të cilëve do të 

qëndrojnë në hotele, struktura të turizmit familjar, etj. Gjithashtu kjo do të sillte zhvillim 

edhe për shërbime mbeshtetëse, kafe, restorante, klube, sporte verore të ujit, gjueti dhe 

peshkim. Rritja e numrit të turistëve e në veçanti të atyre ndërkombëtar do të nxiste 

rritjen e prodhimeve bujqësore në veçanti të produkteve Bio dhe lulëzimin e industrive të 

lehta mbështetëse për agroturizëm, etj. Për një turizëm të sukseshëm rëndësi ka kultura e 

shërbimit, pushteti vendor mund të lidh kontrata punësimi për një kategori të rinjsh, sot të 

papunë dhe të pakualifikuar.  Kjo do t‟i bëjë investitorët që t‟i trajnojnë vetë këta të rinj 

duke ndikuar ndjeshëm në jetën sociale të komunitetit vendas.  

 

Zhvillimit të një turizmi të qëndrueshëm duhet ti paraprihet me vlerësime të 

ndikimit mjedisor, ekonomik dhe social.  

Vlerësimi Mjedisor - bazohet mbi ndikimin e ndërsjelltë të resurseve natyrore të 

hapësirës dhe ndikimit mbi fluksin turistik. Gjendja e mirë e natyralitetit, vlerave 

historike, dhe të pranisë së pandërprerë njerëzore në këtë hapësirë, paraqesin rëndësinë 

dhe nevojën e zhvillimit turistik. Por duke qenë se turizmi është një aktivitet konsumi, 
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është e domosdoshme të përcaktohet tek subjektet përfitues, një edukim për një turizëm 

korrekt, pra për një turizëm të qëndrueshëm. Nga njëra anë cilësitë mjedisore të hapësirës 

përbën tërheqje turistike, ndërsa nga ana tjetër çdo dëmtim i këtij mjedisi do të sjellë në 

një periudhë afatgjatë një reduktim të fluksit turistik. Është i domosdoshëm forcimi i 

masave të kontrollit dhe ruajtjes mjedisore me qëllim që zhvillimi i turizmit të respektojë 

dhe të mbajë të pacënuar cilësinë e mjedisit natyror dhe pasurinë kulturore, pra cilësinë e 

peizazhit në sintezën e vet mjedisore dhe humane. Një tejkalim i kapaciteteve pritëse, në  

një plan fizik, si social aq edhe ekologjik, turizmi konsumon veten  dhe vë në rrezik të 

ardhmen e vet afatgjatë. Përdorimi i qëndrueshem i burimeve natyrore bregdetare në 

përputhje me kapacitetin mbajtës mjedisor të identifikuar për një turizëm të qëndrueshëm, 

do të thotë: 

• Cilësia e ujit bregdetar do të mbrohet kryesisht përmes zhvillimit të 

infrastrukturës; 

• Sasia e ndërtimeve bregdetare do  të jetë në përputhje me burimet ujore të 

disponueshme;  

• Planifikimi i trajtimit të mbetjeve të ngurta është një parakusht kritik për çdo 

ndërtim të ri dhe një masë kyç për të mbrojtur zonën bregdetare nga ndotja; 

• Duhet të minimizohet shëndërrimi i tokës prodhuese, siç është toka bujqësore dhe 

pyjet,në truall ndërtimi. 

• Përcaktimi i kufijve të kapacitetit për turizmin e qëndrueshëm dhe aktivitete të 

tjera zhvillimi përgjatë bregdetit. Për këtë qëllim drejtimet e parashtruara kërkojnë 

të sigurojnë që hapësira do të rrisë në maksimum potencialin e sektorëve dhe do të 

zhvillojë turizmin në një mënyrë që të jetë i qëndrueshëm në kohë nga ana 

kulturore, sociale,  mjedisore dhe ekonomike; 

• Shmangia ose minimizimi i ndërtimeve në zona me rrisqe natyrore (rreziqe 

gjeologjike, sizmike) në vijën bregdetare përgjatë kepit të Rodonit, Bisht Pallë 

dhe Rrushkull. 

 

Vlerësimi Social - nuk kufizohet thjesht me përcaktimin e ndryshimeve të 

normave, të vlerave dhe traditës, por duhet të trajtojë edhe ndikimin e pabarabartë që 

kanë mbi popullsinë, e ardhura e përgjithshme e krijuar nga turizmi, varfërimin dhe 

standardizimin e indentitetit, gjë që do të varfëronte edhe ofertën turistike. Zhvillimi i 

turizmit dhe vlerësimi social përfshijnë tre elemente të rëndësishëm: 

 

• Investime dhe menaxhim i strukturave turistike që janë intensive nga pikëpamja 

kapitale dhe e njohurive 

• Shërbim dhe funksionim i strukturave turistike, të cilat janë kryesisht intensive 

nga pikëpamja e punës 

• Vendime të planifikimit për një zhvillim të qëndrueshëm të turizmit, të cilat janë 

një përzierje mes kapaciteteve teknike dhe përfshirjes sociale për të krijuar dhe 

shpërndarë mundësitë e të ardhurave nga turizmi. 

 

Në stadin aktual të zhvillimit të ekonomisë në hapësirën e studimit, burimet kapitale janë 

faktorët kryesorë kufizues. Krahu i punës në zonën e studimit është potencialisht i 

disponueshëm në vend, por për momentin ai është më i madh se mundësitë aktuale për 

punësim, prandaj dhe ai “eksportohet” në vendet fqinje. Duket logjike që ndikimet 
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përfundimtare të zhvillimit të turizmit do të varen nga pjesëmarrja dhe përfshirja e 

sektorit privat në zhvillimin përtej furnizimit të tregut të punës me ndërtime dhe shërbim 

të pakualifikuar nëpër hotele. 

Vlerësimi Ekonomik - Ky zhvillim kërkon një model alternativ turizmi që shikon 

si të pandara përfitimin ekonomik, mbrojtjen dhe rigjenerimin e mjedisit fizik dhe social 

të hapësirës. Me zhvillimin e turizmit të konceptuar në këtë mënyrë përfitimet ekonomike 

të  krijuara nga veprimtaritë turistike duhet të jenë në radhë të parë të popullsisë lokale, 

nëpërmjet një veprimi kapilar të zhvillimit sipërmarrës të njësive të vogla dhe të mesme 

ekonomike, me qëllim që zhvillimi ekonomik të shoqërohet në mënyrë të përhershme nga 

një zhvillim shoqëror.
257

 Potencialet për diversifikimin e turizmit në kuadrin e zhvillimit 

të qëndrueshëm ofrohen nga: 

- Zhvillimi i intergruar i hapësirës - Integrimi i hapësirës mund të arrihet duke 

analizuar me kujdes potencialet, duke bërë edhe rehabilitime pjesore të rrugëve apo 

objekteve të trashëgimisë kulturore, kalave (Kalasë së Skënderbeut, Ishmit dhe 

ndërtesave popullore). Një problem madhor që vazhdimisht po i nënshtrohet 

projekteve në zhvillim mbetet devijimi dhe filtrimi i lumit Ishëm i cili mbart ujërat e 

zeza nga Tirana dhe që derdhet në det në zonën e Godullës dhe një investim në sistem 

kolektorësh për riciklimin e mbetjeve do të ishte një zgjidhje finale për këtë lumë. Po 

ashtu, dëmtimi i kurorës së gjelbërt është një problem aktual dhe mbrojtja e saj  duhet 

të paraprihet me projekte apo investime të rëndësishme. 

- Krijimi i destinacioneve turistike historiko-kulturore - Rehabilitimi, por edhe nxjerrja 

në pah dhe reklamimi i aseteve kulturore si bazilika mesjetare e Gjuricajt, kalaja e 

Ishmit (rikthimi i statusit monument kulture), kalaja e Skëndërbeut, Kisha e Shën 

Ndout, do të jetë pjesë intergrale e zhvillimit turistik. Nevojitet një angazhim si edhe 

lobim për gjetjen e fondeve për restaurimin e tyre (psh kalaja e Skëndërbeut). Planet e 

pushtetit vendor duhet të jenë konkrete në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës dhe 

Institutit të Monumenteve të Kulturës për sigurimin, mirëmbajtjen, restaurimin e 

monumenteve të kulturës. Përveç memorialit të ngritur në kujtim të veprës së tij, vlera 

turistike do të kishte dhe ndërtimi i muzeut të piktorit me famë botërore Ibrahim 

Kodra pranë kalasë së Ishmit. 

- Hapja dhe shkëmbimi kulturor - Lëvizja e njerëzve nuk mund të merret në 

konsideratë thjesht si një lëvizje fizike, por në radhë të parë si këmbim kulturash, 

eksperiencash, mendimesh dhe mentalitetesh.  Këmbimet turistike janë në shërbim të 

parimit se jeta duhet të jetë kulturë. Duke u mbështetur në këto faktorë ekonomikë, 

strategjikë e shoqërorë, zhvillimi i turizmit duhet të ketë mbështetje të veçantë 

ekonomike.  Afërsia e hapësirës me Portin e Durrësit, Aeroportin e Rinasit,  Rrugën e 

Kombit dhe qytet Durrës dhe Tiranë,  e bën këtë hapësirë mjaft të rrahur e me një 

trend pozitiv për të ardhmen si destinacion turistik për t‟u eksploruar.
258

  

 

Zhvillimi i turizmit mbi baza të qëndrueshme në hapësirën bregdetare Ishëm-

Porto Romano për të mos lejuar zhvillim të pakontrolluar ka nevojë për: 
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 Përmirësimi dhe ndërtimi i infrastrukturës turistike; 

 Planifikim hapësinor, të financimit dhe të parametrave të zhvillimit turistik; 

 Ndalimin e ndërtimeve masive apo shtëpive të dyta me kosto të ulët, në mënyrë 

që të shmangen ndikimet negative mbi imazhin aktual të turizmit dhe në mjedis; 

 Krijimin e qendrave të shërbimit në afërsi të zonave turistike për të pritur punëtor 

sezonal, biznese shërbimi, qendra mbështetëse, logjistika, qendra shëndetësore 

(shembull,  vendosja e kullave të vrojtimit v.2014); 

 Krijimin i një qendre lokale në plazh (psh Shën Pjetër) për organizimin e këtyre 

shërbimeve; 

 Financim publik dhe private; 

 Investime bashkëhore në hotele me standarte të larta dhe shtëpitë e dyta; 

 Planifikim të duhur dhe hapësinor i hoteleve, resorteve, llozha, vila dhe 

apartamente; 

 Zhvillimin e kapaciteteve lokale, administrimin e ndërrmarrjeve turistike si dhe 

aftësive të njerëzve për bizneset dhe shërbimet turistike (ngritjen e kurseve 

profesionale); 

 Ndërtimin e portit turistik për jahte, anije lokale  dhe vizitorë me anije me vela; 

 Ruajtjen e një karakteri arkitekturor unik në zonat turistike të ndërtimeve; 

 Promovimin në marketingun kombëtar dhe ndërkombëtar të zonave turistike për 

tërheqjen e turistëve dhe investitorëve (shembulli i ”Lalzit-Bay-Resort-Albania” 

në Hamallaj); 

 Krijimin e infrastrukturës për vizitorë të veçantë (njohës, sporteve dhe të interesit) 

si krijimi i rrugicave të vogla në pyll, llozha për gjuetarët dhe kampistët në pyll 

dhe liqene. (rast shembulli, shtigje për ecje të lirë në Kepin e Rodonit); 

 Organizimin e faciliteteve për të përmirësuar aftësitë lokale (kurse dhe shkolla 

profesionale të turizmit); 

 Shpalljen e Shetaj fshat turistik elitar, si zonë me standarte të larta të shtëpive të 

dyta, resorte dhe port turistik
259

. 

 

Zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm kundrejt parametrave të vlerësuar më sipër do të 

pozicionojë këtë hapësirë ndër destinacionet kryesore ndërkombëtare të Adriatikut për 

bregdetin shqiptar. Gjithashtu  efektet pozitive do të ndihen në punësim, qëndrueshmëri 

të pronave private dhe investimeve përkatëse, në mbrojtjen dhe valorizimin e burimeve 

natyrore dhe historiko-kulturore.  

 

Si përfundim arrijmë në konkluzionin se hapësira ka potencial të zhvillimit të 

qëndrueshëm të turizmit. Strategjia lokale e hapësirës bregdetare të marrë në studim  

duhet të mbështetet në Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim.Vizioni i 

strategjisë është të kontribuojë për zhvillimin rural në mënyrë të barabartë në të gjithë 

rajonet e vendit, për të përmirësuar në mënyrë të qëndrueshme cilësinë e jetës në këto 

zona dhe për të ulur varfërinë e popullsisë së këtyre rajoneve
260

. Formulimi dhe zbatimi i 

një strategjie të qartë, të zbatueshme, por edhe ambicioze për zhvillimin e pikave 

turistike, strategjinë e evenimenteve dhe akomodimit në të gjithë hapësirën. Krijimin e 
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një klime mbështetëse për promovimin e kulturës së zonës, nxitjen e industrisë krijuese 

(artizanatit) dhe përmirësimin e statusit shoqëror. Strategjia e zhvillimit vendor duhet të 

bazohet në krijimin e Qendrave Efektive të Informacionit për Turistët, qendrave të një 

cilësie të lartë për të ofruar trajnime për mikëpritjen e turistëve. Hartimi i një pakete me 

lehtësira fiskale për personat fizikë apo juridikë, të cilët investojnë në trashëgiminë 

kulturore; rehabilitimi i banesave tradicionale dhe përmirësimi i vazhdueshëm i 

infrastrukturave duke pasur si qëllim shndërrimin e tyre në qendra të hapura ndaj 

vizitorëve vendas dhe të huaj. Krijimin e guidave turistike për hapësirën dhe publikimi 

nëpërmjet botimeve të posaçme dhe „online‟. Varësia e kësaj hapësire në të ardhmen,  

nga turizmi pritet të rritet dhe kjo kërkon një qasje të integruar që siguron qëndrueshmëri, 

përfshirë këtu edhe ruajtjen dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore e historike. Politikat 

duhet të udhëhiqen nga nevoja për të siguruar ekzistencën e shërbimeve të ofruara, të 

cilat mbështesin aktivitetin ekonomik dhe nxisin larmishmërinë ekonomike. Zhvillimi i 

turizmit balnear cilësor dhe dhënia formë e llojeve të tjera të turizmit të lartpërmendur,  

do të ndikojë ndjeshëm në reduktimin e sezonalitetit të kërkesës. Një reduktim i tillë do të 

sillte jo vetëm maksimizim të kapaciteteve shfrytëzuese, ofrimin e punësimit gjatë gjithë 

vitit, por  dhe do të minimizonte ushtrimin e presionit në komunitet dhe burime natyrore. 

Zhvillimi i turizmit kulturor jo vetëm që do të rikthente banesat e abandonuara në 

rezidenciale turistike por do të frenonte dhe ndërtimet e reja moderne pranë tyre që çojnë 

në humbjen e vlerave të tyre historike dhe kulturore. Së fundi theksojmë se rritja e 

pandërprerë e numrit të pushuesve ( nga viti në vit) është një tregues i qartë që në këtë 

hapësirë shanset për instalimin e industrisë së turizmit rriten bashkë me vlerën e trojeve 

që po rritet ndjeshëm,  njëlloj si dhe mundësitë e punësimit. 

 

 

V.1.2. Bujqësia organike 

 

Ndonëse vitet e fundit po i jepet rëndësi idustrisë së turizmit, bujqësia vazhdon të 

jetë sektori më i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik për hapësirën bregdetare në studim. 

Një zhvillim i qëndrueshëm i kësaj hapësire nuk mund të arrihet pa një bujqësi të 

qëndrueshme. Mbi konceptin e një bujqësie të qëndrueshme janë dhënë shumë 

përkufizime por ajo që përdoret më shumë është përcaktimi nga Shoqata Amerikane e 

Bujqësisë (1989), që thekson - “Bujqësia e qëndrueshme është ajo që, në një periudhë 

afatgjatë, rrit cilësinë e mjedisit dhe resurset bazë mbi të cilat mbështetet bujqësia, 

siguron nevojat themelore humane për ushqim dhe fibra, është  ekonomisht e zbatueshme 

si dhe ngre cilësinë e jetës për fermeret dhe shoqërinë në tërësi’‟
261

. Nëse nuk do të 

kishim një bujqësi të qëndrueshme do të përballeshim me tre shqetesime: 

1. Prishjen e cilësisë së mjedisit; 

2. Dëmtimin e shëndetit të njeriut; 

3. Keqësimin e situatës ekonomike të prodhuesve. 

 

Shqipëria ka hartuar strategji të një politike agrare të qëndrueshme në nivel 

kombëtar dhe rajonal/lokal  e ndërtuar në mënyrë të tillë, që të mundësojë një bujqësi, e 

cila vë theksin në tre këndvështrime atë ekonomike, ekologjike dhe sociale. 

Në pikëpamjen ekonomike karakterizohet nga veprimet sipërmarrëse, ia del edhe pa 

                                                 
261

 http://www.rodaleinstitute.org/international/conference/bellagio.pdf 

http://www.rodaleinstitute.org/international/conference/bellagio.pdf


Alternativat e zhvillimit të qëndrueshëm të hapësirës bregdetare Ishëm-Porto Romano 

 

Sh.Sirika 168 
 

subvencione dhe në këtë mënyrë është e aftë të konkurojë. Të punësuarit në ekonominë 

agrare i përftojnë të ardhurat e tyre jo vetëm përmes prodhimit të ushqimeve të 

shëndetshme dhe përpunimit dhe tregtimit të tyre direkt, të lidhur pjesërisht me rajonin, 

por edhe në kuptimin e një bujqësie multifunksionale si dhe përmes përftimit të burimeve 

të tjera të fitimit në sektorin e turizmit, përmes kultivimit të lëndëve të para të ri-

prodhueshme ose prodhimit të energjisë nga biomasa
262

. Në dimensionin ekologjik ajo 

krijon një raport të tillë me burimet natyrore të tokës, ajrin dhe ujin, që këto të fundit të 

mbrohen nga ndikimet negative afatgjata
263

. Kjo konkretisht do të thotë, që mjetet e 

plehërimit dhe të mbrojtjes së bimëve të përdoren aq me kursim dhe në mënyrë të 

kujdesshme, që ujërat dhe fushat kufizuese të pakultivuara të mos dëmtohen. Forma e 

ekonomizimit duhet të jetë e tillë, që të ruajë një natyrë të pasur në specie dhe me kultura 

të shumëllojshme, ku të mbahet edhe potenciali gjenetik i kulturave të bimëve  të vjetra 

dhe racave të vjetra të kafshëve shtëpiake. Në fushën sociale të hapë vende të reja pune 

në hapësirën rurale. Të kujdeset për shëndetin e konsumatorit, ato që kërkohen, janë 

produkte ushqimore të shëndetshme, të ushqyeshme dhe jashtë çdo dyshimi në aspektet 

ekologjike dhe të mbrojtjes së kafshëve. Kërkesat e konsumatorit për t‟u informuar, 

drejtuar autoriteteve dhe sipërmarrjeve që prodhojnë apo tregtojnë produkte ushqimore, 

kontribuojnë,  përveçse në detyrimet e përgjithshme për identifikimin e tyre, edhe në 

shndërrimin e kulturës së mosbesimit në një kulturë të mirëbesimit. Por edhe prej 

konsumatorit të rritur dhe të përgjegjshëm kërkohet, që me anë të sjelljes së vet prej 

blerësi të mbështesë një politikë agrare të qëndrueshme.
264

 

 

Një zhvillim i qëndrueshëm bujqësor mund të arrihet nëpërmjet aplikimit të 

bujqësisë alternativë siç është bujqësia organike (biologjike, ekologjike). Bujqësia 

organike -  është një sistem bujqësie që bazohet në shmangien e kimizimit klasik në 

prodhimin e produkteve ushqimore bujqësore e blegtorale. Bujqësia organike bazohet në 

parime ekologjike, të cilat përfshijnë pjellorinë e tokës, qarkullimin bujqësor dhe 

kontrollin e dëmtuesve fizikë. Pra e thënë ndryshe bujqësia organike është bujqësi e 

prodhuar jo me tekonologji të korruptuar e të dëmshme për mjedisin e konsumatorin. 

Bujqësia organike funksionon me një sistem prodhues, ekonomikisht të qëndrueshëm, 

duke integruar njeriun dhe mjedisin. Shumë produkte të përditshme mund të prodhohen 

në fermat organike, duke përfshirë perimet, drithërat, mishin, qumështin, vezët, etj. Këto 

produkte konsiderohen si organike nëse prodhuesi i tyre nuk përdor pesticide sintetike, 

plehra kimik, hormone, antibiotik apo medikamente tjera në bagëtitë e tyre. Ky sistem i 

menaxhimit të prodhimtarisë bujqësore dhe prodhimeve të tjera, rrit dhe nxit 

biodiversitetin, mbron shëndetin e bimëve, kafshëve dhe njerëzve.  

 

Gjithnjë e më shumë konsumatori i sotëm insiston për produkte ekologjike. 

Gjithashtu bujqësia organike në shumë prodhues shikohet me përparësi ndryshe nga 

bujqësia konvencionale (e zakonshme, tradicionale) sepse nëpërmjet bujqësisë 

ekologjike, zvogëlon harxhimet variable duke përdorur më pak investime të jashtme. 
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Ekonomia bujqësore bëhet më e pavarur sepse fermeri bëhet më i pavarur ku nëpërmjet 

ciklit të mbyllur, mundësia për importimin e sëmundjeve dhe insekteve të dëmshme 

zvogëlohet. Por duhet të theksojmë se bujqësia organike nuk ka vetëm përparësi. Çdo 

aktivitet ekonomik shoqërohet me probleme. Në bujqësinë organike fermeri kryen 

harxhime fikse më të larta dhe si rrjedhojë produkti bujqësor del me kosto më të lartë. Në 

harxhimet fikse futet fuqia punëtore (psh, mbjellja bëhet me dorë) dhe koha që duhet për 

të kaluar nga bujqësia konvencionale në atë ekologjike. Këto probleme shtyjnë shumë 

fermerë të kenë dilema për zhvillimin e një bujqësie organike. 

 

Hapësira bregdetare Ishëm – Porto Romano vazhdon të aplikoj një bujqësi 

tradicionale, prandaj e gjejmë me vend që praktikimi i një bujqësie organike do të 

krijonte premisat e një zhvillimi të qëndrueshëm. Po ku konsiston qëndrueshmëria e 

bujqësisë nëpërmjet një zhvillimi të bujqësisë organike të zones tonë të marrë në studim? 

Më poshtë po japim potencialin për zhvillimin e bujqësisë organike që ofron zona jonë e 

studimit: 

 

 Pasuri të mëdha të bimësisë së kultivuar dhe asaj të egër si në tokë ashtu dhe në 

det; 

 Ka pyje të shumta që e rendisin atë në vendin e parë në rrethin e Durrësit;  

 Është një hapësirë me tradita për të zhvilluar bujqësinë dhe me njerëz të arsimuar 

në këtë drejtim; 

 Hapësira ndodhet pranë dy qytetëve të mëdha: Tiranës dhe Durrësit; 

 Ndryshimet në përdorimin e tokës në dekadat e fundit janë duke ndodhur kaq 

shpejt sa e bën të vështirë intensifikimin klasik të bujqësisë; 

 Një zonë me trashëgimi të pasur kulturore si : kështjella, kisha, vende të shenjta 

etj, po rrisin interesin e vizitorëve e turistëve të huaj dhe vendas, të cilët 

preferojnë produktet bio; 

 Ka peisazh të përshtatshëm për ngritjen e  fermave  organike,  me  drejtim edhe 

eko-turizimin; 

 Në zonë përdoren shumë pak kimikate dhe bujqësia bazohet kryesisht mbi 

plehërimin organik; 

Në këtë hapësirë po ndërmerren masa për zhvillimin e bujqësisë organike,  e parashikuar 

të kaloj nëpër disa hapa. Hapat e parë të saj janë
265

:  

- ngritja i fermave organike të para pilot me një sipërfaqe 5 ha me kultura të ndryshme 

bujqësore;  

- fillimi i shitjes së prodhimeve të zonës në dyqanet e prodhimeve organike në plazhet 

e Gjirit të Lalëzit, qytetet e Durrësit dhe Tiranës, në markete dhe restorante  të zonës 

etj; 

- krijimi i logos së zonës si psh. “Bio Ishmi”, “Prodhime Organike Sukthi” 

- hapja e dyqaneve organike sezonale në zonën turistike bregdetare; 

- lidhja me donatorë të huaj dhe vendas; 

- fitimi i statusit  zonë e mbrojtur ekologjike. 

 

Hapat e dytë nëpër të cilën duhet të kalojë janë
266

: 
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- Numri i fermave të ketë arritur në 200 ferma me siperfaqe mbi 10-30 ha; 

- Dyqan i veçantë me mbishkrimin “Produkte Natyrale dhe Organike nga zona Gjirit të 

Lalëzit”; 

- Zgjerimi i shitjeve në fshatra turistike, komplekse, hotele dhe restorante mbi bazë 

marrëveshjesh ose kontratash paraprake. 

 

Duke qenë se kimikatet përdoren fare pak nga fermerët dhe baza e plehërimit 

është plehu organik, për nxitjen e një bujqësie organike në saj të vlerave të tyre disa 

produkte si rrushi e vera organike, rakia, ulliri e vaji i ullirit, perimet e frutat, djathi i të 

imtave, mishi i qingjit dhe i  kecit dhe prodhime të tjera natyrale të zonës mund të 

çertifikohen fare lehtë si natyrale ose organike, dhe të kërkohen në tregun vendas e të 

huaj. Theksojmë që perime të çertifikuara kanë filluar të prodhohen nga ferma organike  

“Kallbaqi” si domate, speca, tranguj, luleshtrydhe,etj. Gjithashtu përveç prodhimeve 

tradicionale të zonës po shikohen prodhime të tjera Bio si alternativa zhvillimi të shpejtë 

ekonomik siç është kultivimi i kërmillit.Vitet e fundit emigrantë nga komuniteti por dhe 

nga rajoni po shikojnë mundësi zhvillimi të sektorit bujqësor nëpërmjet futjes së 

alternativave të reja bashkëhore. Këta emigrantë duke marrë nga modele perëndimore po 

instalojnë në ferma organike kultivimin e kërmillit. Ngritja e fermave të kultivimit të 

kërmillit shikohet si një biznes mjaft fitimprurës në kuadrin kur bujqësia vazhdon të 

zhvillohet mbi bazën e mbijetesës. Nga ana tjetër në kohën kur akoma nuk po vihen re 

kooperimet në këtë sektor ngritja e këtyre fermave nuk kërkon sipërfaqe të mëdha por 

përshtatet mjaft mirë në ngastra të vogla nga 3 dylym në 1ha-2ha
267

. Në Sukth janë 

ngritur fermat e para në këtë drejtim të cilat po rezultojnë me mjaft sukses.Toka pjellore e 

pasur me lagështirë dhe kushtet klimatike përbëjnë kushtet optimale të kultivimit në këtë 

hapësirë. Rendimentet janë të kënaqshme ku nga 500 kg rasat kërmilli po arrihet në 80 kv 

prodhim. Fitimi është i madh, 1 kg kërmill tregtohet 4 ero dhe tregu është i garantuar në 

vendet e BE-së
268

. Para viti 1990 zona ka patur tradita në mbledhjen e kërmillit natyror, 

prandaj rikthimi në këtë traditë dhe kultivimi i kërmillit në ferma organike do të rriste 

ndjeshëm të ardhurat e fermereve dhe banorëve të zonës. Është llogaritur që nëse do të 

praktikohej nga fermerët kultivimi i kërmillit në sipërfaqe mbi 3 dylym e më shumë të 

ardhurat mujore për familje do të shkonin mbi 1 mijë ero. Ngritja e fermave të kërmillit 

do të mbronte tokat bujqësore nga degradimi, pasi kultivimi i kërmillit bëhet në toka arë 

të rrethuara me rrjet dhe llamarinë të valëzuar. Toka mbillet me bimë si sallatë, lakra, 

luledielli, panxhar, çikore që shërbejnë si ushqim duke menjanuar lënien djerr të saj për 

periudha të veçanta të vitit, pasi marrja e prodhimit nga hedhja e rasatit deri në vjelje 

zgjat 14 muaj. 

 

Alternativa të tjera për një bujqësi të qëndrueshme është krijimi i zonave të 

pemëtarisë, ullishteve në tokat e zhveshura ose të eroduara nëpërmjet përmirësimit të 

cilësisë së tyre dhe zhvillimi i i agrobiznesit. Mbështetja e fermerëve me kreditim dhe 

subvencionim, po nxit tek fermerët shtimin e plantacioneve të dru frutorëve (mollë, 

pjeshkë, dardha, fiq, kumbulla, ftoi etj) dhe të ullinjve. Modeli i funksionimit të Union 

Kreditit është pozitiv, që ka financuar rreth 1000 fermerë
269

 të vegjël në shuma modeste 
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 Intervista me specialistë të bujqësis 
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 www.durreslajm.com/.../durrës-mbarështimi-i-kërmilli 
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 Burimi: Drejtoria e Bujqësis Durrës 
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100,000 deri në 500,000 lekë të reja dhe pak bisnese në shuma 20 milion lekë të vjetra. 

Rëndësi për një bujqësi të qëndrueshme ka zhvillimi i agrobiznesit,  investimet strategjike 

në fidanishte ullinjsh, sera apo vreshta, dhe koordinimi i fermerëve në krijimin e fermave 

bujqësore me drejtim prodhimin e produkteve në shërbim të enteve operatorë të turizmit 

në zonë. 

 

Për arritjen e një bujqësie organike të qëndrueshme në zonë është e nevojshme të 

bëhet promovimi i bujqësisë organike, rivitalizimi i blegtorisë, pemtarisë dhe bletarisë, 

shtimi i sipërfaqeve të ullishteve dhe vreshtarisë, stimulimi i grumbullimit të bimëve 

medicionale dhe frutave të pyllit, zhvillimi i programeve të zhvillimit integruar rural 

përfshirë turizmin rural/eko/fermë, magazinimin, shërbimet e tregut dhe shërbimet e 

perpunimit të ushqimeve, konsolidimi i pronësisë ligjore mbi tokën, etj. Për arritjen e saj 

duhet dhe të zbatohen dhe investohet në disa projekte si rritjen e prodhimit bujqësor 

nëpërmjet përmirësimit të shërbimit të ujitjes, rritjen e aftësisë financiare të skemave 

ujitëse dhe kulluese, pakësimin e rrezikut nga vërshimet dhe nga përmbytjet, mbështetja 

institucionale e shërbimit veterinar dhe shërbimin për brojtjen e bimëve. 

 

Përveç politikave dhe skenarëve për një turizëm të qëndrueshëm e rëndësishme 

është të hartohen politika dhe strategji të cilat do të ndihmojnë në ruatjen e traditave 

bujqësore të kësaj hapësire dhe njëkohësisht të aplikohen metoda të zhvillimit të 

qëndrueshëm rural, bujqësisë organike (përdorimi i plehut organik, shfrytëzimi me kriter 

i tokës bujqësore, përcaktimi i saktë i numrit të bagëtive për njësinë e sipërfaqës). Këto 

politika dhe strategji do të ndihmojnë që zona të veçanta të hapësirës të mos humbasin 

popullsinë e saj aktive si rezultat i emigracionit, pasojat e të cilit shprehen në: mungesë 

punësimi, uljen e standartit të jetesës së popullsisë, uljen e numrit të shërbimeve publike 

(arsim, shëndetësi), braktisje të tokave bujqësore etj. Përkundrazi marrja e masave do ti 

jap një orientim zhvillimit rural të qëndrueshëm dhe do të orientojë popullsisë drejt 

përshtatjes së arsimit të saj në bazë të nevojave te tregut.   

 

Për arritjen e zhvillimit të qëndrueshëm e një rëndësie të veçantë është dhe 

integrimi i zonave te defavorizuara natyrore dhe social-ekonomike. Hapësira në studim 

ndonëse në sipërfqe jo të konsiderueshme përmban territore (zona) të defavorizuara 

natyrore. Zona që përfshijnë territore bregdetare dhe kodrinore, me kushte fizike dhe 

socio-ekonomike që sigurojnë një nivel relativisht të ulët të ardhurash si rrjedhojë e 

tokave joproduktive, mungesës së infrastrukturës, shërbimeve mbështetëse dhe ku për 

pasojë, sektori privat nuk paraqet interes të mjaftueshëm për të investuar në kushtet 

aktuale. Për integrimin e këtyre territoreve kërkohet qasja e politikave të reja të zhvillimit 

ekonomik me orientim drejt qëndrueshmërisë së tyre. Një nga plan- projektet më 

ambicioze që përbën alternativa zhvillimi të kësaj hapësire rurale të ndërthura me zona të 

defavorizuara natyrore dhe ekonomike është kompleksi “Bio-Parkut”.  

 

Projekti kompleks i “Bio-Parkut” hynë në kategorinë e projekteve të rëndësishme 

që synon rritjen ekonomike të hapësirës në fjalë dhe më gjerë, nëpërmjet aplikimit të 

teknologjive bashkëhore të prodhimit të energjisë alternativë, miqësore me mjedisin. 

Objektiv strategjik i zbatimit të këtij projekti është përmirësimi i gjendjes shoqërore dhe 

ekonomike në zonat rurale dhe të defavorizuara, duke siguruar në të njëjtën kohë ruajtjen 
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e mjedisit, duke mënjanuar impaktet specifike që mund të ketë në zonën ku do të 

ndërtohet. Ky model zhvillimi, nëse zbatohet shpreh potencialin e vet në një zonë të 

defavorizuar (e pafavorshme), e zhveshur nga bimësia, me toka jo prodhuese, të 

ekspozuara ndaj erozionit dhe efekteve shkatërruese të natyrës për shkak të 

mosndërhyrjeve të duhura, në kohë, me investimet e nevojshme. Modele të tilla zhvillimi 

në zona të defavorizuara përbën një praktikë të një modeli efikas zhvillimi të përshpejtuar 

social, ekonomik dhe mjedisor, në një zonë të paaktivizueshme ekonomikisht për shkak 

të kripshmërisë së tokës, prezencës pothuajse gjatë gjithë vitit të ujërave të detit dhe të 

ujërave të ëmbël të grumbulluara kryesisht gjatë reshjeve. 

Zona ku parashikohet të aplikohet ky model zhvillimi përfshin një territor prej 

382 ha
270

 tokë inproduktive (në Veri nga grykëderdhja e lumit Erzen, në perëndim 150 m 

larg brezit të rërës, në lindje nga brezi i parë i pishave), në Bisht Kamëz pranë fshatit 

Rinia, Komuna Katund i Ri. Kjo zonë është përzgjedhur për tu transformuar  nga një 

zonë kryesisht e përdorur për kullota verore, në një zonë zhvillimi intensiv, social 

ekonomik dhe mjedisor. Avantazhi i këtij lokalizimi konsiston në kushtet e favorshme 

klimaike, pozicionit gjeografik dhe daljes në detin Adriatik.  

        

Në aspektin ekonomik ndërtimi i Bio Parkut me teknologji moderne do të jetë një 

ndërhyrje e rëndësishme në tregun e produkteve ushqimore dhe energjetike. Gjithashtu 

nga zbatimi i këtij projekti, do përfitohej përmirësim i infrastrukturës, shfrytëzim 

rracional të sipërfaqes ku do të ndërtohet, me anë të serave ekologjike, impjantit të 

shkripëzimit dhe të vaskave me panele diellore të instaluara në sipërfaqe ujore. 

Në aspektin mjedisor ndërtimi i Bio Parkut nuk përbën ndikime negative në zonë 

pasi kjo e fundit karakterizohet nga një faunë shumë e varfër, toka të kripura, të 

papërdorshme për veprimtari bujqësore e blegtorale, përmbytje të përhershme nga ujërat 

e ëmbla dhe të detit, nuk ka interes për veprimtari tjetër me përfitim ekonomik dhe është 

një zonë pothuajse e pabanuar. Zbatimi i këtij projekti bazuar në ligjësitë dhe parimet e 

shkencës dhe teknologjisë së avancuar, përbën një sistem të sinkronizuar ku ndërveprimi 

njeri mjedis është në harmoni të plotë. Tregues të ndërveprimit të sikronizuar të këtij 

modeli zhvillimi janë: 

 Shkripëzimi i ujit të detit mundëson rritjen e peshqëve detare dhe ujërave të 

ëmbla; 

 Energjia elektrike dhe termike e përfituar nëpërmjet shfrytëzimit të energjisë 

diellore; 

 Serat ekologjike; 

 Shfrytëzimi i sipërfaqes ujore të vaskave për instalimin e paneleve që ndjekin 

rrezatimin diellor për një rritje më të shëndetshme dhe të shpejtë të peshqeve 

 Rregullatori i derdhjes së lumit; 

Parashikohet përdorimi i paneleve e një teknologjie të përparuar diellore, ku shfrytëzohet 

si rrezetimi diellor i drejtpërdrejtë dhe ai  shpërndarë për t‟u shndërruar më pas në energji 

elektrike dhe termike që do të furnizojnë kompleksin dhe komunitetin përreth. Gjithashtu 

parashikohet sigurimi i ujit të pijshëm dhe për ujitje nëpërmjet proçesit të distilimit. Serat 

ekologjike rreth 200 të tilla, secila me një sipërfaqe prej 5000 m
2
, janë tërësisht në 
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harmoni me mjedisin, duke përjashtuar tërësisht ndotësit. Në këto sera  mund të rritet çdo 

lloj varieteti kulturor i sigurtë dhe i shëndetshëm, duke filluar nga bimët mjekësore deri 

tek pemët dhe drurët frutorë. Krahas prodhimeve bujqësore të shumëllojshme, projekti 

parashikon edhe rritjen e peshqeve detarë dhe të ujërave të ëmbla në vaska të vogla të 

vendosura në hapësirën e krijuar midis serave ekologjike. Teknologjia e re ofron ritme të 

larta rendimenti,  duke siguruar prodhime 100% bio.
271

 Situata ekzistuese paraqitet në 

gjendje të lirë natyrore me prurje ujore me potencial përmbytje si dhe prurje natyrore e 

urbane të cilat derdhen të lira në det duke shkaktuar ndotje me pasoja jo vetëm vizuale 

por edhe tërë sistemin e habitatit të gjallesave të ndryshme.  

 

V.1.3. Ekonomi pyjore e qëndrueshme 

 

V.1.3.1.  Zhvillim i qëndrueshëm pyjor 

 

Koncepti zhvillim i qëndrueshëm, nuk mund të kuptohet pa menaxhimin e qëndrueshëm 

të resurseve natyrore. Siç e theksuam më sipër një nga potencialet natyrore për një 

qëndrueshmëri ekonomike në këtë hapësirë është dhe bota bimore dhe shtazore. Hapësira 

bregdetare Ishëm- Porto Romano ka areale të konsiderueshme pyjore, shfrytëzimi dhe 

menaxhimi i tyre me kriter do të sillte të ardhura për komunitetin. 

      Pyjet dhe kullotat përbëjnë një trashëgimi me vlera për hapësirën në studim, por edhe 

për rajonin e më gjerë. Qeverisja e qëndrueshme e tyre nëpërmjet një strategjie për një 

mbështetje të organizuar të produkteve pyjore, në të gjitha nivelet është një 

domosdoshmëri për të ardhmen ekonomike të hapësirës në studim. 

      Menaxhimi i qëndrueshëm i resurseve natyrore të pyjeve dhe kullotave nënkupton 

mirëqeverisjen dhe përdorimin e resurseve në një menyrë dhe me një ritëm që ruan dhe 

siguron biodiversitetin, prodhimtarinë, aftësinë ripërtëritëse, vitalitetin dhe potencialin e 

tyre për të përmbushur, për sot dhe të ardhmen, funksionet ekologjike, ekonomike dhe 

sociale në nivel lokal, kombëtar dhe global, pa shkaktuar dëme në ekosisteme të tjera. 

Koncepti i menaxhimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore në pyje dhe kullota është në 

thelb i njëjtë me konceptin e përgjithshëm të të qenit i qëndrueshëm.
272

 

      

  Në kuadrin e strategjisë për zhvillim të qëndrueshëm të komuniteteve lokale, sot 

po i jepet rëndësi zhvillimit të qëndrueshëm të sektorit pyjor. Aktualisht, në hapësirën në 

studim, prerjet masive janë ndërprerë dhe komuniteti nuk nxjerr më të ardhura. 

Ndërgjegjësimi i popullatës dhe planet e veprimit të pushtetit qëndror e vendor për 

intergrimin e komunitetit në proçesin e planifikimit të vlerave ekonomike mjedisore dhe 

shoqërore kanë çuar në marrjen e masave për mbrotjen, rigjenerimin dhe monitorimin e 

pyjeve të zonës. Drejtimi strategjik për  mbrojtjen e pyjeve përmes ndalimit të 

shfrytëzimit, kombinuar me marrjen e masave për restaurimin, ruajtjen dhe përmirësimin 

e biodiversitetit (ruajtja e pyjeve dhe tokave pyjore, përmirësimi i funksioneve për 

mbrojtjen e tokës nga erozioni dhe të ujrave, ndërhyrjet përmirësuese në kullota), po 

japin impaktet e para pozitive. Ruajtja dhe rehabilitimi i pyjeve dhe kullotave nëpërmjet 
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rritjes së investimeve dhe nxitjes së inisiativave private e kolektive po jep rezultatet e 

pritshme të kësaj strategjie. Në bazë të këtij administrimi kemi një përdorim racional të 

këtij resursi natyror dhe një mbrojtje dhe menaxhim kundrejt parimeve të 

qëndrueshmërisë. Vetëm vitet e fundit nga ky mirëadministrim janë pastruar 100 ha pyje, 

janë ndërtuar 100 m
2
 prita pyjore kundra erozionit, janë pyllëzuar 4 ha me pisha dhe mbi 

të gjitha nuk ka patur dëmtime dhe prerje pa kriter
273

. Gjithashtu futja në përdorim i 

burimeve alternativë të energjisë (përdorimit të gazit natyror, të paneleve diellore dhe 

energjisë elektrike) dhe ndalimit të shfrytëzimit të pyjeve pa kriter ka rënë përdorimi i 

lëndës drusore për energji (ngrohje dhe gatim). 

 

Një hap pozitiv drejt qëndrueshmërisë së ekonomisë pyjore është edhe kontrolli 

ndaj fondit të kullotave,  sidomos pas rënies së interesit të banorëve në mbarështrimin e 

dhive si një nga më dëmtuesit kryesorë të bimësisë natyrore. Përdorimi dhe shfrytëzimi 

aktual i kullotave në përgjithësi është bërë sipas kritereve, në mënyre racionale dhe pa 

kaluar kapacitetin e kullotjes. Megjithatë duhet theksuar se  në disa ngastra dhe në pjesë 

të veçanta të disa ngastrave të tjera ka mbikullotje deri në degradim të saj, për të cilat janë 

planifikuar dhe do te zbatohen masat efikase. Për rigjenerimin e kullotave ekzistojnë 

plane konkrete nga pushteti vendor për ndalimin e kullotjeve pa kriter dhe mbi kapacitet. 

Gjithashtu parashikohet dhe me ndërhyrje teknike dhe investime si në pastrimin e 

kullotave ashtu dhe në plehërimin e tyre. Kullotat e degraduara dhe të prekura nga 

erozioni do të sistemohen dhe rrethohen për të bërë konservimin e tyre.
274

. 

Këto burime natyrore kanë rol multifunksional, si rrjedhojë roli i tyre në mjedis 

është mjaft i madh. Një menaxhim i qëndrueshëm i tyre do kishte një impakt pozitiv në 

mjedis, i cili është plotësisht i matshëm në rigjenerimin dhe zhvillimin e pyjeve, 

kullotave, shtimin e florës dhe të faunes, rritjen e kapacitetit mbajtës të veprave ujore, 

burimeve nëntokësore, mbrojtjen e tokave nga thatësira e tejzgjatur që shoqëron këtë 

hapësirë në stinën e verës,  uljen në nivele të matshmërisë së veprimtarive erozive të 

tokës, uljen e ditëve  me ngrica dhe shumë efekte të tjera mbi mjedisin. 

Për një shfrytëzim të qëndrueshëm të pyjeve në këtë hapësirë për prodhime 

drusore këshillohet  prerja e kontrolluar duke zgjedhur në bazë të kritereve shkencore 

pemët që seleksionohen  për  dru zjarri e lëndë punimi për nevojat e komunitetit duke 

bërë që brenda një periudhe 10 vjeçare nevojat e komunitetit për material drusor  të 

sigurohen plotësisht nga pyjet komunale. Meqenëse grumbujt pyjor në këtë hapësirë janë 

të moshës së re, nevojitet një kujdes i vazhdueshëm për mbrojtjen dhe  zhvillimin e tyre. 
Kërkohet vazhdimisht ndërhyrje me pastrime duke hequr drurët e mbytur, të tharë, të 

shtrembër e të sëmurë dhe duke i dhënë prioritet llojeve me vlerë të tilla si dushk, frashër, 

plepi i egër, etj. Këto pastrime që janë të nevojshme çdo 3-5 vjet, mundësojnë furnizimin 

e komunitetit me lëndë drusore. Ndërsa shkurret si bimë që lujanë rol të rëndësishëm për 

mbrojtjen e tokës, ruajtjen dhe përmirësimin e biodiversitetit dhe për kullotje duhet të 

shfrytëzohen sipas kritereve dhe kapaciteteve të pranueshme. Theksojmë se për vetë 

zhvillimin që ka, brenda disa vitesh në pyllin e pishës mund të sigurohet prodhime 
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drusore për lëndë punimi. Detyrë  imediate dhe domosdoshmëri për mbrojtjen e këtyre 

burimeve dhe resurseve të pazëvendësueshme  është mbrojtja e tyre nga zjarret. 

E rëndësishme është dhe pyllëzimi i sipërfaqeve boshe, vendet e rrëshqitshme, zonat e 

eroduara, tokat e abandonuara, shpatet e veprave ujëmbledhës, ish pyllëzimet e dëmtuara 

gjatë tranzicionit, anës rrugëve, përgjatë plazheve, pranë qendrave social-kulturore dhe 

vendeve turistike që kanë nevojë për një shërbim të tillë. Nga shërbimet komunale pyjore 

parashikohen pyllëzime pranë këtyre vendeve me fidanë pishe bregdetare, akacie, 

gështenjë, si dhe me kalema për shelgun pranë brigjeve të lumenjve të rrezikuara nga 

erozioni
275

.  

 

 V.1.3.2. Ekonomia pyjore e qëndrueshme 

 

Ndër alternativat që mundësojnë një zhvillim të qëndrueshëm në hapësirën 

bregdetare në studim,  bazuar në potencialet e saj është dhe ekonomia pyjore. Kjo 

ekonomi e shtrirë në areale të tilla si zonën kodrinore, brigjet e lumenjve, përrenjve dhe 

ujëmbledhësve, në pjesën më të madhe të tij është i mbuluar nga pyje e shkurre tipike 

mesdhetare që mbajnë në vetvete një biodiversitet të pasur.  

Ekonomi pyjore është përqëndruar kryesisht në komunën Ishëm  e ndarë në tre 

kategori: 1- ekonomia pyjore Rrotull  me sipërfaqe 1803.13 ha, 2-  Kuratën me sipërfaqe 

1303.37 ha  dhe 3-  Kodër – Reke me sipërfaqe 1762.15 ha
276

.  Ndërsa në sipërfaqe më të 

kufizuara gjenden në njësinë administrative Bashkia Sukth 870 ha dhe në kumunën 

Katund i Ri rreth 100 ha.  Pyjet komunale në hapësirën në studim, ndahen në funksion 

mbrojtës dhe me funksion prodhues. Gjithashtu në kuadër të monotorimit pyjor janë 

përcaktuar sipërfaqet me trungishte (pyllëzime me pishë) dhe cungishte (dushkaje), 

sipërfaqet boshe dhe improduktive si dhe ato ujore që përfshihen brenda planeve të 

mbarështrimit (195ha)
277

. 

Pyjet dhe lënda drusore kanë qenë një nga aktivitetet kryesore të banorëve vendas 

për gjenerimin e të ardhurave për ekonominë e tyre  familjare. Por ndonëse këto të 

ardhura aktualisht janë modeste, ndikimet sociale dhe mjedisore nga menaxhimi i 

qëndrueshëm i ekonomisë pyjore janë të vlerave të mëdha. Burimet e të ardhurave nga 

sektori i ekonomisë pyjore nëpërmjet shfrytëzimit racional dhe të qëndrueshëm të pyjeve 

mund të sigurohen nga:  

 

- Prodhimet drusore - Vazhdimisht pyjet e kësaj hapësire janë shfrytëzuar nga banorët 

e zonës për prodhimin e lëndës së drurit dhe sidomos druve të zjarrit. Lënda drusore, 

ka qenë një e ardhur e ndjeshme për komunitetin, burime historike flasin se që nga 

mesjeta e deri në vitet 1990, pyjet e kodrave të Rodonit u shfrytëzuan për lëndë 

drusore si për përdorim nga banorët  vendas ashtu dhe për treg shitje. Gjatë sistemit 

komunist ekzistonte dhe Ndërrmarja Dru Zjarri që merrej me shfrytëzimin e pyllit të 

dushkut për furnizimin me dru zjarri të qyteteve të Durrësit dhe Tiranës.  Aktualisht 

drutë e zjarrit për nevojat e komunitetit,  teknikisht dhe potencionalisht nuk mund të 

sigurohen. Sherbimi pyjor po punon teknikisht dhe ligjërisht për marrjen e masave 

për një rigjenerim të shpejtë dhe të qëndrueshëm të grumbujve pyjor që gjenden në 
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këtë hapësirë bregdetare. Nëse flasim për zhvillim të qëndrueshëm, duke marrë 

parasysh vlerat e pyjeve për të ardhmen e kësaj hapësire sidomos për zhvillimin e një 

turizmi të qëndrueshëm, kjo situatë mund të konsiderohet pozitive dhe duhet 

vazhduar me këto kufizime dhe për një periudhë 10-20 vjeçare.  Funksionet, trajtimet, 

ndërhyrjet dhe shërbimet e planifikuara në mbarështrimin e territorit  të kesaj 

hapësire, nëqoftese do të realizohen sipas kritereve të përcaktuara nuk do të kenë 

asnjë impakt negativ mbi mjedisin ku jetojnë dhe perreth tij. Përkundrazi siç kemi 

theksuar dhe me lart  qoftë planifikimi i këtij territori dhe vegjetacioni e biodiversiteti 

aktual dhe parametrat e zhvillimit të deritanishem të tij do të kenë vetem ndikime 

pozitive dhe të dukshme mbi mjedisin  ku jetojnë. 

- Prodhimet pyjore jo drusore  - frutat e pyllit dhe bimët medicinale në vazhdimësi, 

janë parë nga banorë të komunitetit si burime të ardhurash plotësuese. Vitet e fundit 

nga pushteti vendor po hartohen plane për një shfrytëzim të kësaj pasurie në mënyrë 

sa më të qëndrueshme. Kështu nga pushteti vendor, janë hartuar projekte për 

shfrytëzimin e bimëve medicinale dhe të prodhimeve të tjera pyjore duke i dhënë ato 

me qera për një mirëmenaxhim afatgjatë. Ndër bimët të cilët po ngjallin interes 

shfrytëzimi në këtë hapësirën (zonën veriore) nga kompani të ndryshme është shqopa 

dhe rigoni, dy bimë që janë grumbulluar në mënyrë tradicionale në vazhdimësi në 

këtë zonë. Shqopa, e llojit e butë (Erika arborea) gjendet në një areal prej 4875.65 

ha
278

, brenda këtij areali 1757.74 ha janë shkurre e pastër, ndërsa në gjendje të përzier 

me marendhe mersin në një siperfaqe 1005.55 ha. Lloji i kulturës së shqopës është i 

përhapur në dy ekonomi pyjore të Komunës Ishëm dhe konkretisht në ekonominë 

pyjore Rrotull dhe në Ekonominë pyjore Kodër – Reke . 

 

Në ekonominë pyjore Rrotull është e përhapur në 28 ngastra dhe nëngastra pyjore të 

cilat zënë një sipërfaqe  prej 666.12 ha. Nga këto 28 ngastra e nëngastra pyjore të 

ekonomisë pyjore Rrotull gjenden 2824916
279

 drurë  (thupra ) shqope. Në ekonominë 

pyjore Kodër – Rekë shqopa është e përhapur e përzier dhe me lloje të tjera në 16 

parcela dhe nënparcela pyjore dhe zënë një sipërfaqe prej 339.43 Ha
280

. Nga këto 16 

parcela e nënparcela pyjore gjenden gjithsej 1427485 drurë  (thupra) shqope. Nga ana 

vegjetative ky lloj është në gjendje të mirë dhe ka një përshtatshmëri me terrenin si 

dhe është në gjendje natyrore. Në shfrytëzimin e llojit të shqopës si për rrënjët e saj 

ashtu dhe për degët apo drurët e saj mund të themi se para dhe pas viteve 1990 ka 

patur kërkesë nga ana e Fabrikës së Llullave Tiranë. Mbas privatizimit të kësaj 

fabrike si subjekt privat, është kërkuar lidhje kontrate për nxjerrjen e rrënjëve të 

shqopës. Firma kontraktuese ka ushtruar veprimtarinë ekonomike në nxjerrjen e 

rrënjeve të shqopës sipas kritereve dhe rregullave teknike. Një projekt tjetër për 

shfrytëzimin e shqopës po hartohet,  ka të bëjë me  prodhimin dhe eksportimin e 

drurit të saj (thuprave), në Itali ku përdoret për filtrimin e gazrave që shkarkohen në 

atmosferë nga fabrika dhe uzina. Zbatimi i këtij projekti  dhe lidhja e kontratave të 

shfrytëzimit të shqopës do të mundësojë punësimin e një numri të konsiderueshëm të 

banorëve të zonës. Shqopa e butë kërkon klimë të butë, të ngrohtë, dhe toka argjilo- 

ranore të thata me shumë ose me pak gëlqere, kushte të cilat i gjen në këtë zonë. 

                                                 
278

 Drejtoria e Shërbimit Pyjor Qarku Durrës. Seksioni i Administrimit dhe Menaxhimit  
279

 Drejtoria e Shërbimit Pyjor Qarku Durrës. Seksioni i Administrimit dhe Menaxhimit  
280

 Po aty 



Alternativat e zhvillimit të qëndrueshëm të hapësirës bregdetare Ishëm-Porto Romano 

 

Sh.Sirika 177 
 

Meqenëse shqopa i përket formacionit të shkurreve, shumëzimi me farë dhe 

vegjetacioni i shpejtë, mundëson shfrytëzimin e saj në çdo periudhë të vitit. Pra puna 

për nxjerrjen dhe prodhimin e drurëve (thuprave) të shqopës do të kryhet gjatë gjithë 

vitit. Shqopa ka përdorim të gjerë, duke qenë se druri i shqopës merr zjarr me 

vështirësi, përdoret për pipa e llulla të ndryshme, për ksilografi, për të pregatitur 

oriendi të ndryeshme gdhendarie, mund të përdoret dhe si dru zjarri. Degët e shqopës 

përdoren për të pregatitut fshesa, për të thurur lesa, dhe për të mbrojtur bimët e njoma 

në fidanishte nga ngricat dhe të nxehtit. Gjethet dhe deget e njoma mund të përdoren 

dhe si ushqim për kuajt dhe dhitë. Shqopa e butë është një shkurre me vlerë 

industriale, pyjet e formuara me përbërje shqope duhet të mbrohen me një kujdes të 

veçantë nga zjarret. Për mirmenaxhimin e kësaj bime ka filluar dhënia e ngastrave me 

qera nga pushteti vendor. Shfrytëzimi me kriter nga vetë banorët vendas apo kompani 

kontraktuese do t‟i sillte komunitetit të ardhura e vende të reja pune. Një tjetër burim 

të ardhurash nga ekonomia pyjore e kësaj hapësire janë dhe prodhimet e dyta pyjore 

si boçet e pishave mesdhetare. 

 

Bimët medicinale dhe aromatike – janë një tjetër burim i rëndësishëm i 

gjenerimit të të ardhurave ekonomike të popullsisë lokale. Hapësira është e pasur me 

një gamë të gjerë të këtyre bimëve si balsam, boçka, dafina, dëllinja e kuqe, 

gjethedelli, hithra, lulëkuqja, manaferra, mëllaga, sherebela, rozmarina, tatulla, etj. 

Përdorimi si çaj apo mbas përpunimit farmaceutik të këtyre bimëve, shërben për 

kurimin e disa sëmundjeve të mushkurive, zemrës, mëlçisë, reumatizmës, prandaj 

mbledhja dhe grumbullimi i tyre janë të një rëndësie të veçantë si përsa i përket anës 

financiare nga tregtimi i tyre por dhe për shëndetin e popullatës. Popullsia e kësaj 

hapësire në vazhdimësi ka grumbulluar bimësi medicinale dhe eterovajore, duke u 

munduar të përmirësojnë të ardhurat e tyre financiare nga tregtimi i këtyre bimëve 

dhe për kurimin e disa sëmundjeve. Me vlera të larta për eksport është kultivimi i 

llojeve si: bar bletë, rozmarinë, sherebelë, mullagë.  

Një ndër bimët që grumbullohet më shumë është rigoni, i cili është i përhapur 

në të gjithë sipërfaqen e fondit pyjor komunal të zonës Ishëm, ku gjendet në të tre 

ekonomitë pyjore si Rrotull, Kuratën, Kodër – Reke. Nga Njësia e Qeverisjes 

Vendore Komuna Ishëm është hartuar një projekt për të kultivuar dhe grumbulluar  

një sasi prej 25 ton. Kjo vjen si rezultat i kërkesave të ndryshme  të bëra nga subjekte 

të caktuara që merren me vjeljen dhe grumbullimin e bimëve medicinale  (herbe 

rigoni). Me zbatimin e këtij projekti Komuna synon krijimin e të ardhurave të saj dhe 

banorëve të komunitetit nëpërmjet të punësuarve në vjeljen dhe grumbullimin e 

rigonit. Rigoni si bimë e familjes Herbes së Rozmarinës do të mbarshtohet në dy 

ngastra, në ekonominë pyjore Rrotull me sipërfaqe 1134 ha dhe në ekonominë pyjore 

Koder-Reke me sipërfaqe 467.56 ha, dhe Kuratën në 1035 ha pra në një siperfaqe prej 

2635.96 ha
281

. Rigoni është bimë barishtore shumëvjeçare që kërkon klimë tipike 

mesdhetare dhe zona kodrinore. Për një zhvillim të qëndrueshëm të kësaj bime duhet 

bërë shfrytëzimi i saj kundrejt kritereve të lejuara. Prerja e degëzave me qëllim 

marrjen e fletëve të rigonit bëhet gjatë periudhës së lulëzimit disa cm mbi tokë, dhe 

që të mos shkulet me gjithë rrënjë e të evitohet kalbja, prerja duhet bërë me gërshërë 
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të pasaçme. Vjelja dhe grumbullimi i bimës së rigonit në këtë hapësirë përveç në 

mënyrë natyrale mund të praktikohet dhe nga kultivimi me fidanë dhe me farë. 

Kultivimi i rigonit jo vetëm do ta mbronte këtë bimë nga degradimi apo zhdukja e saj 

në gjendje natyrale, por do të rriste të ardhurat e fermerëve duke shfrytëzuar toka të 

lëna djerrë dhe do i mbronte ato nga erozioni (sidomos sipërfaqe kodrinash të 

shpyllëzuara apo të zhveshura nga bimësia). Kujdes të veçantë ndaj kësaj bime duhet 

kushtuar nga mbrojtja ndaj zjarrit. 

 

Tabela nr.35 - Potenciali i prodhimeve pyjore jo drusore
282

 

 

Nr Emërtimi Sasia/ton Nr Emërtimi Sasia/ton 

 

1 Fruta lajthie 0.2 ton 16 Bar gjaku 1 ton 

2 Gjethe lajthie 0.2 ton 17 Gjethe delli 1 ton 

3 Fletë frashëri    2 ton 18 Lulkuqe 0.1 ton 

4 Lule  murrizi 0,05 ton 19 Thundërmushke 0.5 ton 

5 Fruta  murrizi 0.3 ton 20 Herba miskele 1 ton 

6 Trëndafil i egër 0.2 ton 21 Njëmijëfletësh 0.5 ton 

7 Lule  shtogu 0.2 ton 22 Lule shurdha 1 ton 

8 Fruta  dëllinje    2 ton 23 Lule dele 0.5 ton 

9 Flete hithri 0.1 ton 24 Manushaqe 0.2 ton 

10 Herba listre 0.5 ton 25 Mëllage 0.1 ton 

11 Herba trumze 0.2 ton 26 Kin fushe 0.2 ton 

12 Herba lulebalsami 0.3 ton 27 Lule xane 1 ton 

13 Ferrmane 2 ton 28 Fruta mareje 5 ton 

14 Flete urthi 0.5 ton 29 Rrenjë shqope 10 ton 

15 Herba shtraperi 0.1 ton 30 Mersinë 2 ton 
        Burimi: Drejtoria e Shërbimeve Pyjore Durrës 

 

Pyjet e hapësirës në studim në vazhdimësi janë përdorur nga popullsia vendase 

për prodhime artizanale. Nga degët e reja të shelgut dhe të lajthisë janë prodhuar kosha e 

shporta të ndryshme. Edhe në të ardhmen,  nga drurët e pyllit si nga fletgjerët (lis, panjë, 

frashër) por dhe nga shelgjishtet, plepi,  etj mund të prodhohen punime druri si: vegla 

pune,  voza  të vogla, voza të mëdha për djathin e verën, dhe punime të tjera artizanale, 

që i nevojiten fshatarit.  

 

Mjaft me rëndësi për ekonominë e kësaj hapësire dhe sidomos për zhvillimin e 

blegtorisë janë dhe kullotat. Fondi i mirëfilltë është i pakët por për kullotë përdoren dhe 

pyjet, sidomos shkurret, sipërfaqet boshe, dhe aktualisht dhe ish tokat e bukës, ku një 

pjesë e mirë e tyre janë lënë livadhe e kullota (Sektori Hamallaj, Fushë Likmetaj, 

Gjuricaj, Shete, Sektori Rinia etj).  

Përdorimi dhe shfrytëzimi aktual i kullotave në përgjithsi është sipas kritereve, në mënyrë 

racionale dhe pa kaluar kapacitetin e kullotjes.  

Kjo nga përvoja dhe vlerësimi që i bëjnë përdoruesit por dhe numri i blegtorisë që  
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mbarështohen nëpërmjet kullotave natyrore ka ardhur gjithnjë në reduktim në krahasim 

me atë të para vitit 1990. Megjithatë duhet theksuar se  në disa ngastra ish tokë bujqësore 

ka mbikullotje deri në degradim të tyre, për të cilat duhet të planifikohen dhe të zbatohen 

masa efikase.  

 

Plani i menaxhimit të pyjeve, kullotave dhe bimësisë natyrore duhet të udhëhiqet nga 

strategjia që fondi pyjor dhe kullosor të ketë një dinamikë zhvillimi, strukturë 

grumbullimi dhe biodiversitet optimal me një qeverisje e trajtim shumëfunksional  të 

burimeve natyrore të hapësirës. Kjo strategji duhet të jetë në përshtatje me kushtet fiziko-

gjeografike të saj, efektin social në plotësim të kërkesave gjithnjë në rritje të komunitetit. 

Për një zhvillim të qëndrueshëm të hapësirës në studim hartimi i planeve të menaxhimit 

dhe strategjive të zhvillimit të ekonomisë pyjore kërkon:  

 

- Rehabilitimi i ekosistemeve pyjore, kullotave, terreneve të degraduara, peisazheve, 

tokave të abandonuara për mbrojtjen e habitateve, florës e faunës së egër; 

- Mbrojtja dhe stabilizimi i tokës në fondin pyjor dhe në të  gjithë hapësirën me anë të 

një kompleksi trajtimesh si pyllëzimin e vendeve të eroduara, të rrëshqitshme, 

inproduktive dhe tokave të abandonuara, sistemimet e shpateve  në të  gjithë bazenet 

ujëmbledhëse të hapësirës, rigjenerimin e grumbujve të degraduar dhe ruajtjen e një 

dendësie optimale të tyre  në vazhdimësi; 

- Shfrytëzimin e qëndrueshëm të grumbujve pyjor duke futur metoda të reja dhe të 

kombinuara të trajtimeve si ato të prerjeve me të zgjedhur dhe arritjen e një 

konvertimi natyral të cungishteve në trungishte ku mbi 50% e dushkajave për 40 vjet 

të trajtohen si trungishte e mesme  dhe në vazhdimësi si trungishte; 

- Gjithë fondi pyjor i hapësirës duhet të trajtohet si  funksion mbrojtës me mundësi 

prodhimi, në raste të veçanta sipas kritereve dhe me grumbuj strikt të mbrojtur  dhe 

në një sasi të konsiderushme dhe me funksion gjenetik, rekreativ,  turistik e 

monumental; 

- Kullotat e kësaj hapësire të trajtohen duke i shfrytëzuar sipas kritereve dhe kapacitetit 

kullosor. Shfrytëzimi i tyre do të bëhet në mënyrë të qëndrueshme dhe racionale duke 

përdorur kullotjen me shkop, rrethimin në kullotat e degraduara dhe nxjerrjen me stan 

të blegtorisë në kullotat verore dhe vjeshtake; 

- Duke trajtuar dhe menaxhuar këtë fond natyral në konteksin shumë funksional të 

arrihet në ndërgjegjësimin e komunitetit, të qeverisjes vendore dhe të gjithë aktorëve 

që duke ruajtur, mirëadministruar dhe trajtuar teknikisht, burimet natyrore të 

hapësirës, jo vetëm të kryejnë të gjitha funksionet e mundëshme  por të jenë një burim 

i konsiderueshem të ardhurash nga tregëtimi i lëndës drusore, prodhimeve të dyta  

pyjore, turizmit, rekreacionit,  gjuetisë dhe monumenteve të natyrës, etj
283

; 

- Vendosja e një sistemi monitorimi për ndjekjen në kohë të proceseve dinamike në 

pyje dhe kullota dhe për ndërhyrjen në kohë për rehabilitimin e tyre në rast të rënies 

së zjarreve; 

- Nxitja e nismave individuale ose kolektive për ripyllëzimin e tokave të zhveshura dhe 

të abandonuara; 
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- Standarte për prerjet vjetore të lejueshme, ciklet e prerjeve, teknikat e shfrytëzimit 

dhe infrastrukturën, si dhe për shëndetësimin mjedisor të pyejeve
284

. 

- Monitorimi efektiv i të gjithë aspekteve të përmendura më sipër nga shoqatat 

mjedisore dhe pushteti vendor, në bashkëpunim me Drejtorinë e Shërbimit Pyjor, 

Durrës. 

 

V.1.4. Peshkim dhe gjueti e  qëndrueshme 

 

Hapësira bregdetare Ishëm – Porto Romano ka potenciale të mëdha peshkimi dhe 

ofron mundësi peshkimi në kategoritë si peshkim detar (profesional/artizanal), peshkim 

në ujërat e brendshëm dhe akuakulturë. Ky potencial bazohet në pasurinë e madhe të 

ujërave, përfshirë ujërat bregdetare, rezervuarët, lumenjtë, lagunën e Bishtarakës, etj. 

Gjiri i Lalëzit dhe i Rodonit është një zonë e rëndësishme peshkimi për qefull, levrek, 

korb të bardhë, lojbe, kocë, kubla, ngjala, etj,. Struktura e bregdetit të zonës së Rodonit 

(përgjatë Kepit), i pasur me barriera nënujore shkëmbore të quajtura ”batlla”, është e 

pasur me rezerva të konsiderueshme peshkore të llojeve të ndryshëm. Zona të tjera 

peshkimi përmendim grykën e Tarinit, grykëdedhjen e Erzenit dhe zona Porto Romano-

Bisht Pall. Gjithashtu në zonën e Kepit të Rodonit, Rrushkull dhe Bisht Pallë ka rezerva 

të konsiderueshme midhjesh.  

 Aktualisht të ardhurat nga peshkimi për vetë potencialin që ka hapësira janë 

modeste, kjo e kushtëzuar nga mungesa e investimeve në këtë sektor, kërkesa e ulët nga 

popullata dhe peshkimi i paligjshëm. Përveç peshkatarëve banorë vendas që ushtrojnë 

gjuetinë e tipit artizanal/bregdetar në bregdetin e hapësirës në studim, shpesh vihen re dhe 

peshkarexha të flotës detare Durrës. Këto peshkarexha (rreth 10 të tilla) peshkojnë në 

thellësi 3-5 m (peshkim fundor me trate), jashtë normave të lejuara duke dëmtuar 

bimësinë nëndetare (Posidonia oceanica), bimësi ku folezojnë një serë speciesh të fondit 

të gjuetisë. Peshkimi fundor dhe praktikimi i metodave të jashtëligjshme (me dinamit, 

lëndë kimike) jo vetëm që po dëmtojnë rezervat peshkore por po çojnë drejt zhdukjes 

lloje të tilla si: korbi, kallamare dhe bishtzeza.  

Nga realizimi i pyetësorëve me peshkatarë artizanal/bregdetar shqetësimkryesor i 

tyre është ndotja e ujërave rrjedhëse që derdhen në det sidomos i lumit Ishëm, përdorimi 

pa kriter në bujqësi i plehrave kimike dhe pesticideve, gjuetia me dinamit dhe peshkimi 

fundor nga peshkarexhat. Theksojmë se nga gjuetia me dinamitnga persona të 

pandërgjegjshëm është dëmtuar shelfi kontinental (shkëmbijt nënujor në Kepin e 

Rodonit), po zhduket midhja e gurit (midhja e gurit është mjaft e kërkuar në treg ku 1 kg 

blihet me 100 ero) dhe është larguar peshku nga cektina detare. Pika më e nxehtë mbetet 

grykëderdhja e lumit Ishëm ku nga një zonë me rezerva të mëdha peshkimi është kthyer 

në një zonë të vdekur nga ndotja e ujërave të këtij lumi. Gjatë intervistimit të 

peshkatarëve të zonës në fjalë ata deklarojnë që në rrjetet e tyre shpesh bien mbeturina të 

patretshme si qese, plastika të ndryshme që gjenden në thellësi të vogla, aty ku hidhen 

dhe vezët e peshqëve fundorë, duke dëmtuar shtimin e peshqeve pasi vezët ngordhin kur 

nuk gjejnë ambjentin e përshtatshëm.  

Potencialet e gjuetisë së peshkut janë më të mëdha se shfrytëzimi aktual. Sipas 

peshkatarëve profesionistë, sasia e peshkut të zënë krahasuar me vitin 1990 ka rënë 
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.  Në rënien e sasisë së zënë përveç problemeve mjedisore dhe gjuetisë së 

paligjshme ka ndikuar dhe zhvillimi i turizmit vitet e fundit. Bregdeti i gjirit të Lalëzit 

është mjaft i frekuntuar në periudhën e verës, duke ndikuar në rritjen e ndotjes së ujërave 

bregdetar, prishjen e zinxhirit ushqimor dhe shqetësim të peshqeve në pikun e shumimit 

në këtë periudhë. Sigurimi i vazhdimësisë së qëndrueshme të peshkimit detar mund të 

arrihet nëpërmjet marrjes së disa masave si: 

- Shfrytëzim racional, nëpërmjet ruajtjes së tufave të peshqeve fundorë; 

- Menaxhimi i peshkimit duhet të nxisë ruajtjen e cilësisë, diversitetit dhe 

vlerës së burimeve peshkore; 

- Mjetet dhe praktikat e peshkimit selektiv dhe konservues duhet të zhvillohen 

e zbatohen më tej me qëllim përmirësimin e biodiversitetit dhe ruajtjen e 

strukturës së popullatave dhe të ekosistemeve ujore; 

- Shteti dhe shoqatat e peshkimit që veprojnë në këtë hapësirë, duhet të 

ndalojnë mbipeshkimin dhe duhet të zbatojnë masa menaxhuese që të mos 

kapërcehet pragu i lejuar i peshkimit; 

- Ndalimi i peshkimit me trate fundore nga peshkarexhat në thellësitë 3-5 m; 

- Trajtimi para derdhjes i ujërave të ndotur nga mbetjet urbane, herbecitet dhe 

industria; 

- Ndalimi i peshkimit me dinamit e metoda të tjera të jashtëligjshme; 

- Gjuetia e kontrolluar në periudhën e pikut të shtimit në muajt korrik-gusht; 

- Fuqizimi i kontrollit nga inspektorët si për mjetet e peshkimit dhe zbatimin e 

rregullave ekzistuese; 

- Përdorimi i rrjeteve me masën e duhur, që të mos dëmtojnë brezin e ri të 

peshkut; 

- Zhvillimi i akuakulturës si një sektor i rëndësishëm dhe perspektiv për 

ekonominë vendase; 

- Përdorimi me kriter në bujqësi i pehrave kimikate dhe pesticideve; 

- Rritja e ndërgjegjësimit për peshkimin e përgjegjshëm përmes edukimit dhe 

trainimit
286

. 
 

Peshkimi, duke përfshirë dhe fundoret, siguron një burim jetësor ushqimi, 

punësimi, tregtimi dhe mirëqenie ekonomike për njerëzit në gjithë botën, për brezat e 

tanishëm dhe brezat e ardhshëm, prandaj duhet të drejtohet në një mënyrë të 

përgjegjshme
287

. Respektimi i rregullave të peshkimit dhe ruajtja e bashkëveprimit me 

komunitetin përreth përbën një nga hallkat më të rëndësishme për një prodhim të 

qëndrueshëm e përdorim të shumëfishtë të këtyre ekosistemeve duke marrë parasysh 

faktorët socialë, ekonomik e kulturorë. Me ndarjen e re territoriale, bregdeti i kësaj 

hapësire si një e tërë do të menaxhohet nga bashkia e Durrësit. Për këtë nevojitet futja e 

koncepteve të reja  dhe bashkëhore të menaxhimit të resurseve të peshkimit. Pushteti 

vendor duhet të sigurojë që pasuria peshkore të ruhet nga përdorues të zonës bregdetare 

dhe që ata të integrohen në menaxhimin, planifikimin dhe zhvillimin e kësaj hapësire 

nëpërmjet ushtrimit të këtij aktiviteti. 
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Akuakultura- është një tjetër alternativë zhvillimi të qëndrueshëm të peshkimit. 

Kepi i Rodonit ofron të gjitha mundësitë për krijimin e qendrave të kultivimit të 

molusqeve. Gjithashtu në basenet e ujëmbledhësve që gjenden në këtë hapësirë janë 

krijuar qendra të kultivimit të krapikulturës, por kërkohet një punë më e mirë për 

ripopullimin e këtyre liqeneve. Në kuadrin e përpjekjeve të qeverisë për të sjellë 

investime në zonë, por gjithashtu me qëllim mbrojtjen me të mirë mjedisore dhe 

zhvillimin e turizmit, vitet e fundit dy kompani private jane liçensuar për kultivim dhe 

gjueti peshku dhe për administrimin e faunës së egër. Akuakultura e ujërave detare ka 

mundësi të mëdha zhvillimi i cili mund të praktikohet i llojit me kosha notues për speciet 

kocë dhe levrek. 

 

Dhënia prioritet i zhvillimit të turizmit në Gjirin e Lalëzit krijon premisat që 

peshkimi të jetë një nga shtyllat mbështetëse të këtij sektori. Me zhvillimin e turizmit 

peshkimi i ka të gjitha mundësitë që të shndërrohet në një kohë relativisht të shkurtër në 

një burim të rëndësishëm  të ardhurash për shumë banorë të zonës. Këto mundësi lidhen 

me gjendjen e mirë të rezervave peshkore (zona e Rodonit); rezervuarët e bujqësisë, janë 

në gjendje të mirë dhe të përshtatshme për kultivimin e peshqeve të familjes së krapit, me 

kosto të ulët ripopullimi dhe prodhimi; praktikimin e peshkimit artizanal/bregdetar me 

varka të vogla me apo pa motor përgjatë bregut të detit deri në 4 milje detare ruan të 

padëmtuar biodiversitetin e këtij ekosistemi. Peshkimi i përgjegjshëm, i kombinuar edhe 

me programe ripopullimi me rasate peshqish (që po aplikohet nga shoqatat e ujrave që 

kooperojnë në zonë) si dhe vlerësimi i veçorive eko-turistike, do të ketë një impakt 

pozitiv socio - ekonomik dhe turistik të kësaj hapësire. Ky aktivitet ekonomik përcillet 

nga brezi në brez tek familjet e peshkatarëve dhe nëse do të arrihet në gjueti të 

përgjegjshme, duke rritur investimet, premisat në të ardhmen janë për një rritje në sasi 

dhe cilësi, gjenerim të ardhurash dhe shtim të të punësuarve.  

 

       V.1.5. Agroindustria dhe veprimtari industriale 

  

   Aktualisht një pjesë e investimeve në kuadrin e planeve strategjike të zhvillimit të 

zonave rurale dhe të defavorizuara në Shqipëri, për hapësirën në studim janë përqëndruar 

në zonën e ish-kënetës së Durrësit (zona e gjirit të Porto Romanos), që nuk është e 

përshtatshme as për ndërtime dhe as për banim. Ndër projektet që po gjejnë zbatim në 

kuadrin e  këtij zhvillimi përmendim Kompleksin “Zona Energjetike dhe Industriale e 

Porto Romanos”. Kjo zonë përfshin territore të defavorizuar si nga ana natyrore dhe 

ekonomike, si toka jo produktive kënetore ( me bonitet të tokës në shkallën 8-9, pra me 

cilësi shumë të dobëta),  të ndotura nga ish Uzina Kimike në Durrës dhe të prekur nga 

erozioni detar. Kthimi i këtij territori në destinacion energjetik do ta shëndërrojë këtë 

zonë nga një  hapësirë të defavorizuar në një zonë me zhvillim të qëndrueshëm, me 

mundësi për fronte pune për banorët zonës. Nga ana administrative  dy të tretat e territorit 

bën pjesë në komunën Katund i Ri dhe pjesa tjetër në bashkinë Durrës, zona e 

përzgjedhur përfshin një sipërfaqe prej 1367 ha nga ku 810 ha për Parkun Energjetik. Si 

territore të defavorizuara  përfshin 1166 ha tokë bujqësore joproduktive, 45 ha tokë pyll, 

114 tokë azonale dhe 42 ha truall, me një shtrirje përgjatë bregdetit në një gjatësi rreth 1.1 
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. Tokat janë të kripura dhe relativisht me strukturë të paqëndrueshme, dëshmi e 

kësaj janë edhe tentativat në të shkuarën për t‟i përdorur për bujqësi/kullotë që rezultuan 

të dështuara. Biodiversiteti për shkak të ndërhyrjeve të vazhdueshme, ka patur ndryshime 

drastike, kjo veçanarisht pas tharjes së kënetës/lagunës. Ekzistenca e dikurshme e 

bimësisë së lartë bregdetare mesdhetare, përfshi dushkajat, u zëvendësua pas tharjes, me 

mbizotërime të graminoreve dhe specieve të tjera të ulta, tipike për zonat gjysmë 

shkretinore të lagëta. Biomasa në zonë përllogaritet ndër më të ultat, si rezultat i 

ndërhyrjes së njeriut apo ndotjet kimike, vlerat e saj kanë rënë rreth 2 herë
289

 

 

.

Foto nr.30: Pamje nga pontili i “Romano Port” dhe zona energjitike - industriale e Porto-

Romanos ( foto-internet) 

  

Meqenëse përmbytjet mbeten elementi kryesor që rrezikon seriozisht investimet 

në këtë zonë, i cili vjen kryesisht nga rritja e nivelit të ujërave nëntokësorë, (zona ish 

kënetë ka një formë të lugët, ku terreni është më i ulët në mesin e tij), përdorimi i këtij 

territori për këtë aktivitet është mëse i studiuar. Epiqendra e zgjerimit të parkut energjetik 

industrial është zona e depozitave të karburanteve në Porto Romano, përballë të cilës 

është ndërtuar pontili i përpunimit të anijeve tankier që transportojnë naftë, gaz, dhe 

nënproduktet e tij. Pavarsisht disa ndikimeve negative nga ngritja e zonës industriale 

energjetike të Porto Romanos, në lidhje me habitatet, përdorimin e tokës dhe 

biodiversitetit, nuk ka impakte mjedisore, për sa kohë vlera e tyre është relativisht e vogël 

nga pikëpamja e pasurive natyrore të hapësirës dhe ekuilibrit aktual ekologjik. Gjithashtu 

mund të theksojmë që masat zbutëse nuk kanë ndonjë kosto të konsiderueshme në 

krahasim me koston e investimit, çka bën mjaft me vlerë zbatimin e këtij projekti. 
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Objektet e zonës energjetike dhe industriale të Porto Romanos të ndërtuara apo që 

parashikohen të ndërtohen janë: terminali i naftës, pontili detar, depozita të naftës bruto, 

rafineria, depozita për lëndë kimike dhe vajra, impjanti i përpunimit të biolëndëve 

djegëse impjanti i gazifikimit të GLN etj. Kompleksi i Rafinerisë do të mundësojë 

prodhimin e bitumit si produkt i parë për prodhimin e asafaltit pas përzierjes me çakëll, 

apo si hidroizolues.  

Në përmirësim të infrastrukturës së zonës industriale është rikostrukturuar segmenti 

rrugor Durrës-Porto Romano 8.5 km dhe parashikohet që zona të lidhet dhe me rrjetin 

hekurudhor të vendit ku është kryer  një studim fizibiliteti dhe projekti përkatës, 11 km 

gjatësi nga stacioni i Sukthit. Për shmangien e ndikimeve në mjedis (zhurmave, trafikut) 

rëndësi ka ndërtimi i segmentit rrugor Shkozet-Porto Romano që lidh zonën me 

superstradën Tiranë-Durrës. Për furnizmin me energji elektrike do të ndërtohet një linjë 

me tension 110 KV. Këto përmirësime të infrastrukturës do të vihen gjithashtu në 

shërbim të komunitetit.    

 

V.1.6. Problematikat e zhvillimit të  qëndrueshëm të HB Ishëm-Porto Romano  

 

   Hapësira në studim, siç e kemi theksuar më sipër, është futur në një proces të ri 

zhvillimi socio-ekonomik, ku politika, plane dhe projekte në drejtim të zhvillimit të 

qëndrueshëm socio-ekonomik dhe reduktimit të diferencave të zhvillimit ndërhapësinor 

dhe mes rajoneve të ndryshme të vendit janë të pritshme. Potencialet natyrore dhe 

humane që ofron kjo hapësirë po synohen të futen në eficensë dhe të shfrytëzohen në 

mënyrë të qëndrueshme. Potenciale të tilla si kapitali njerëzor, produktet agro-ushqimore 

tradicionale, turizmi, pyjet, peshkimi, burimet ujore, bimët medicinale, etj përbëjnë bazë 

të përshpejtimit të ritmeve të zhvillimit dhe të ndikojnë në jetën social-ekonomike të 

komunitetit vendas. Zhvillimi i infrastrukturës rurale, shërbimet shëndetësore dhe 

arsimore, ristrukturimi ekonomik përbëjnë një prioritet të rëndësishëm të politikave 

zhvillimore të hapësirës. Por kjo hapësirë në vetvete mbart dhe zona që përfshijnë 

territore me kushte fizike dhe socio-ekonomike që sigurojnë një nivel relativisht të ulët të 

ardhurash si rrjedhojë e tokave joproduktive, mungesës së infrastrukturës, shërbimeve 

mbështetëse dhe ku për pasojë, sektori privat nuk paraqet interes të mjaftueshëm për të 

investuar në kushtet aktuale.  

 

Për një zhvillim të qëndrueshëm ndër të tjera rëndësi ka barazia sociale. Në 

Kartën Aalborgut
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 ndërmjet të tjerash theksohet: “Shpërndarja e pabarabarte e të 

mirave shkakton sjellje jo të qëndrueshme dhe vështirëson ndryshimin e tyre. Ne synoimë 

që t’i intergrojme nevojat shoqërore themelore të njerëzve siç janë shërbimi shëndetësor, 

punësimi dhe programet e strehimit me mbrojtjen e mjedisit. Ne do të përpiqemi të 

krijojmë vende pune të cilat do të kontribuojne në qëndrueshmërinë e komunitetit dhe si 

rrjedhim do të pakësojmë papunësinë. Kur të përpiqemi të promovojmë ose të krijojmë 

vende pune. Ne do të vlerësojmë ndikimet e çdo mundësie biznesi në lidhje me 

qëndrueshmërinë me qëllim që të inkurajojmë krijimin e vendeve afatgjata pune dhe 

produkte jetëgjate në përputje me parimet e qëndrueshmërisë”. 
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Për një zhvillim të qëndrueshëm të hapësirës, shmangien e pabarazive sociale po 

synohet drejt futjes së përqasjeve të reja zhvillimore për këtë hapësirë, me objektiv 

zgjidhje më efektive, balancuese dhe intergruese të faktorëve të ndryshëm socio-

ekonomikë, përfshirë ato demografikë, punësimin, mirëqenien si dhe nxitjen e një roli të 

ri të shtetit. Orientimi i ri ekonomik i hapësirës mundësohet jo vetëm nga potencialet 

natyrore dhe humane që ofron, por edhe përqasjes drejt aplikimit të teknologjive të reja 

dhe rolit të ri të kapitalit dhe burimeve njerëzore. Këto teknologji po tentohen të 

adoptohen nëpërmjet projekteve zhvilluese në territore të defavorizuara si në gjirin e 

Porto Romanos dhe grykëderdhjene lumit Erzen. Projekte ambicioze  të tilla si: Zona 

Industriale Energjetike e Porto Romanos, Bioparku (Katund i Ri) dhe “ Lalzit Bay 

Resort” synojnë  për hapësirën në studim një fokusim drejt investimeve strategjike ( 

përmendim atë energjetike).  

 

Në këtë kuadër zhvillimet e reja ekonomike do të orientohen drejt shfrytëzimit 

efikas të burimeve lokale dhe rritjen e aftësisë konkuruese të hapësirës. Përmes forcimit 

të kapaciteteve ekonomike lokale, përmirësimit të klimës së biznesit dhe investimeve, 

rritjes së produktivitetit, konkurreshmërisë në rajon e më gjerë këto zhvillime do të 

përmirësojnë sektorin e shërbimeve dhe kushteve sociale. Ky proces zhvillimi synon jo 

vetëm maksimizimin e efikasitetit të shfrytëzimit të burimeve dhe potencialeve të 

hapësirës në studim por dhe minimizimin e efekteve të faktorëve negativë mbi zhvillimin.  

Nëse koncepti rreth zhvillimit të qëndrueshëm përpiqet të zbatohet në praktikë, në radhë 

të parë duhet vendosur objektivat duke krijuar tregues dhe pohuar vlerat, përfshirjen e 

lëvizjeve sociale në zhvillimin, organizimin e institucionit, hartimin e programeve që 

përfshijnë qëndrueshmëri në shkencë dhe teknologji, shqetësimet e ndryshme të atyre që 

janë të lidhur me mjedisin dhe natyrën, ata të cilët e vlerësojnë zhvillimin ekonomik dhe 

faktorët që janë të dedikuar për përmirësimin e gjendjes së njeriut. Sipas këtij koncepti 

orientimi i ri ekonomik i zhvillimit lokal të hapësirës bregdetare Ishëm-Porto Romano 

duhet të udhëhiqet nga këto parime
291

: 

 

• Projektet e zhvillimit të bazohen në kushtet lokale ekonomike e sociale, duke 

ndërtuar mbi avantazhet konkuruese dhe potenciale territoriale që ofron kjo 

hapësirë; 

• Të ketë një qasje të integruar, duke përfshirë gjithë gamën e sektorëve dhe 

çështjeve që prekin komunitetin (sociale, ekonomike, ambientale, hapësinore, etj); 

• Të fokusohet në nxitjen e një mjedisi  të favorshëm për zhvillimin e ekonomisë 

lokale, thithjen e investimeve; 

• Të përfshijë ndërhyrje të ekulibruara ndërmjet prioriteteve dhe veprimeve 

zhvillimore sektoriale dhe infrastrukturore me ato të çështjeve sociale dhe të 

ngritjes së kapaciteteve dhe burimeve njerëzore, si përbërës të domosdoshëm për 

një zhvillim të qëndrueshëm. 

 

Ndër faktorët që aktualisht rëndojnë situatën sociale dhe ekonomike të popullsisë janë: 

 Mundësitë e kufizuara për punësim dhe të ardhurat e pakta nga bujqësia dhe 

aktivitetet blegtorale; 

 Shkalla e ulët e mekanizmit dhe kimizimit të bujqësisë; 
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 Aksesi i kufizuar në sistemin e kreditit; 

 Largësia nga tregjet, mungesës së pikave të grumbullimit; 

 Parcelizimi dhe fondi kufizues i tokës; 

 Mungesa e sistemit të kanalizimeve të ujërave të zeza; 

 Furnizimi jo i rregullt me ujë të pijshëm, energji elektrike dhe ujë për vaditje; 

 Facilitet e pakta akomoduese dhe niveli i ulët i shërbimeve në turizëm. 

 

Varfëria – është ndër problemet më të mprehta sociale që kërkon zgjidhje. Burimi 

kryesor i të ardhurave për banorët e hapësirës janë përfitimet modeste nga bujqësia, 

tregtia dhe dërgesat e emigrantëve, të cilat vitet e fundit kanë rënë ndjeshëm. Më të 

varfëra paraqiten familjet që burim jetese kanë vetëm bujqësinë. Puna në bujqësi 

realizohet në kushte jo të mira. Një pjesë e punëve bëhet me forcën e krahut ndërkohë që 

mekanika bujqësore nuk i plotëson nevojat e fermerit dhe ka kosto të lartë në shërbime.  
Investimet në këtë sektorë lënë shumë për të dëshiruar. Në përgjithësi nuk investohet në 

sistemin vaditës, pastrimin dhe thellimin e kanaleve kulluese, duke ndikuar në rënien e 

pjellorisë së tokave bujqësore. Aktualisht nga 9380 ha sipërfaqe bujqësore vaditen vetëm 

2800 ha
292

 ku siç e kemi theksuar më sipër zona vuan nga një thatësirë e tejzgjatur dhe 

vaditja artificiale është jetike për bujqësinë. Pushteti vendor për rehabilitimi i sistemeve 

të ujitjes dhe kullimit duhet të gjejë bashkëpunimin e Shoqatave të Përdoruesve të Ujit 

(SH.P.U.) të cilat janë mekanizma të përshtashëm për të menaxhuar infrastrukturen 

ujitëse dhe shpërndarjen e ujit në nivelin lokal. Shërbimi i veterinarisë dhe agronomisë 

mbulohet vetëm me nga një specialist të komunave. Shërbimi veterinar, bashkë me 

shërbimin për mbrojtjen e bimëve, do të jenë institucionet më të rëndësishme për krijimin 

dhe vënien në zbatim të politikave të përshtatshme për sigurinë ushqimore (fermerët 

blejnë pak farëra, plehra kimike dhe pesticide). 

 

Emigracioni - Një nga problematikat aktuale të zhvillimit në aspektin social është 

dhe emigracioni. Emigracioni përveç impakteve pozitive në përmirësimin e jetesës 

(gjendjes ekonomike) nga dërgesat për këtë komunitet është shoqëruar dhe me impakte 

sociale negative. Siç e kemi përmendur më lart mbi 17% e popullsisë së përgjithshme të 

këtij komuniteti janë emigrantë
293

. Efektet negative të këtij fenomeni vihen re në prishjen 

e lidhjes dhe bashkëjetesës të mëparshme që ekzistonte midis shumë familjeve, si dhe në 

braktisjen e shumë banesave. Shumë persona emigrantë nga kjo zonë po investojnë në 

blerje banesash në vendin ku kanë emigruar (kryesisht Itali dhe Greqi). Një tjetër efekt 

negativ i emigracionit të jashtëm është prishja e strukturës së popullsisë. Pjesa më e 

madhe e emigrantëve janë të moshës 18-40 vjeç dhe të seksit mashkull, kjo ka çuar në 

dominimin në popullsinë rezidenciale të përhershme të elementit femër dhe të rritjes së 

moshës së popullsisë. 

 

Punësimi -  është një tjetër problematikë me karakter social. Pjesa më e madhe e 

popullsisë së zonës është e punësuar në sektorin e bujqësisë, dhe shumica e punëve në 

bujqësi është me kohë të pjesshme. Në bujqësi të lashtat kryesore janë foragjeret dhe në 

blektori pjesa më e madhe e bagëtive mbahen për qumësht për konsum familjar e si 

                                                 
292

Drejtoria e Bujqësisë Qarku Durrës. Bordi i Kullimit  
293

 Zyra e Gjendjes Civile bashkia Sukth, komunat Ishëm dhe Katund i Ri, 2012  

 



Alternativat e zhvillimit të qëndrueshëm të hapësirës bregdetare Ishëm-Porto Romano 

 

Sh.Sirika 187 
 

rrjedhojë punohet me kohë të pjesshme. Shumica e fermerëve janë të pasiguruar në 

sigurimet shoqërore.  

 

Një tjetër problem social qe kërkon ndërhyrje të menjëhershme është dhe 

pronësia. Proçesi i privatizimit të tokës, krahas avantazheve, është shoqëruar dhe me 

probleme e vështirësi sidomos me tokat e bregdetit. Kështu mbeten akoma të pazgjidhura 

problemet midis pronarëve të vjetër dhe të rinj (përmendim kështu konfliktet mes 

banorëve dhe investitorëve në gjirin e Lalëzit). Probleme janë hasur me prona si në toka 

bujqësore, pyje dhe ujërat. Fatkeqësisht, pronarët e rinj që dolën nga procesi i privatizimit 

dhe regjistrimit nuk kanë dëshirë të shesin tokën. Për rrjedhojë, progresi për 

konsolidimin, i cili duhet të ndodh për të kthyer fermat e vogla në ferma moderne, ka 

qenë i pakët. Sot, problemi kryesor është se toka është shumë e fragmentuar dhe 

madhësia mesatare e fermës, shumë e vogël. Një gjë e tillë mund të krijojë probleme 

gjatë adoptimit të masave të reja të politikës bujqësore dhe të zhvillimit rural, pra është e 

një rëndësie kritike përfundimi i procesti të regjistrimit të tokës. Fermat e vogla dhe të 

copëtuara nuk do jenë në gjendje të investojnë apo të modernizojnë fermat me efektivitet 

dhe të ulin koston në mënyrë që të jenë më konkuruese dhe fleksibël në tregjet e 

brendshme. Dhënia e çertifikatave të pronësisë fermerëve do të rrisë aksesin e shit – 

blerjes duke krijuar mundësinë e kooperimeve të reja mbi bujqësinë. 

 

Investimet në infrastrukturë po i japin kësaj hapësirë shpresë për një zhvillim të 

qëndrueshëm. Aktualisht infrastruktura është ende e pazhvilluar me kërkesat e kohës. 

Rrjeti rrugor kërkon akoma më shumë investime, sidomos në rrugët dytësore. Furnizimit 

me ujë, energji elektrike, higjena dhe mbledhja e mbeturinave, funksionimi me efikasitet 

i sistemit vaditës dhe kullues, shtimi i faciliteteve në turizëm, vazhdojnë të mbeten sfida 

të zhvillimit të qëndrueshëm. Përmirësimi i infastruktures rurale është një prioritet i 

rëndësishëm për ekonominë e hapësirës, për përmirësimin e cilësisë së jetës dhe 

reduktimin e migrimit rural-urban. Përmirësimi i infrastrukturës do të ndikojë në: a) rritje 

e qëndrueshme e të ardhurave nga fermat; b) menaxhimi i  burimeve natyrore duke 

përfshirë pyjet,  kullotat dhe ujin; dhe c) krijimi i mundësive të reja për punësim dhe 

cilësi më e mirë jetese.  

 

Rëndësi për një zhvillim të qëndrueshëm në aspektin social paraqet dhe edukimi i 

komunitetit, për të cilin duhen  marrë një seri masash si :  
  

- Të punohet në edukimin e popullatës lokale në bashkëpunim me pushtetin 

qëndror, qytetin e Durrësit, qeverisjen lokale, OJQ-të me qëllim të ngritjes së 

vetëdijes mbi rëndësinë,  përparësitë dhe dobitë e ruajtjes së burimeve natyrore. 

- Të organizohet  grupe vullnetare me pjesëmarrës të çdo institucioni arsimor,  

përshtatur moshës së fëmijëve për një ndikim në rritjen e vetëdijës për nevojën e 

ruajtjes së mjedisit ku jetojnë. 

- Të ngrihet klubi i promovimit të ndjenjës së komunitetit për përkatësinë e vlerave 

kulturore, sociale dhe natyrore të hapësirës. Ndërtimi i faqes së internetit me 

qëllim të promovimit të vlerave të kësaj hapësire, ekohartat, anketat, publikime në 

media. 
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V.2.  Strategji për zhvillimim e qëndrueshëm të HBIPR 

 

Për të pasur një zhvillim të qëndrueshëm të hapsirës është e nevojshme që të hartohen 

dhe zbatohen strategji të zhvillimit afatgjatë të zonës. Në kuadër të këtyre projekteve dhe 

strategjive është e nevojshme që të paraqiten dhe pikat kryesore të ndërhyrjes. Disa prej 

pikave kryesore të zhvillimi janë: ruajtja e menyrës rurale të jetesës; ruajtja e traditave 

dhe mjeshtërive rurale; përmirësimi i ambjentit rural; përmirësimi i ekonomise rurale; 

krijimi i tregut të fermerëve; funksionimi i  sistemit të ujitjes; promovimi i pyllëzimit dhe 

kultivimit të bimëve medicinale; financimi i bizneseve lokale, etj. 

 

     V.2.1. Synimet e strategjisë së zhvillimit të qëndrueshëm të HBIPR 

 

Për hartimin e një strategjie të zhvillimit të qëndrueshëm të zonës së studimit 

është e nevojshme përcaktimi i një vizioni të qartë të saj në mënyrë që të realizohet një 

shëndërrim i hapësirës bregdetare Ishëm-Porto Romano nga një zonë rurale në një zonë të 

integruar zhvillimi ekonomik me një turizëm të cilësisë së lartë dhe konkurues në rajon. 

Bazuar në objektivat kombëtare dhe ndërkombëtare të këtij zhvillimi duhet të sigurohen 

tre objektiva të rëndësishëm afatgjatë: 

 

1. Menaxhim të mirë i burimeve mjedisore (natyrore) (menaxhim i integruar 

mjedisor); 

2. Gjenerim të ardhurash dhe punësim (rritje ekonomike); 

3. Rigjenerim social dhe ulje të varfërisë (përfshirje e komunitetit lokal në zhvillim). 

 

Arritja e këtyre objektivave kërkon ndryshime thelbësore në kushtet ekzistuese 

ekonomike, mjedisore dhe sociale të hapësirës të cilat lidhen me vartësinë e të ardhurave 

dhe e punësimit nga emigracioni (dërgesat), menaxhimin e pamjaftueshëm të rezervave 

natyrore dhe zbatimin e dobët të planifikimit. Nëpërmjet këtyre ndryshimeve synohet: 

1. Rritje e aftësisë konkuruese të sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor duke 

mbështetur ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit të vlerës (me 

qëllim rritjen e vlerës financiare të produkteve); 

2. Zhvillimin e industrisë së turizmit nëpërmjet menaxhimit të qëndrueshëm të 

resurseve natyrore dhe humane, përmirësimin dhe mbrojtjen e mjedisit; 

3. Përmirësimi i cilësisë së jetës së banorëve dhe nxitja e aktiviteteve të 

shumëllojshme ekonomike, nëpërmjet krijimit të vendeve të reja të punës. 

 

Hartimi i një strategjie me karakter lokal, për një rritje të qëndrueshme me një 

impakt të brendshëm social-ekonomik të zhvillimit të turizmit, duhet të merren në 

konsideratë edhe zhvillimet informale të zonës. Përpunimi i një plani të ri rregullues 

gjithëpërfshirës (në kuadrin e ndarjes së re territoriale, ku kjo hapësirë administrohet si 

një e tërë) do të ndihmojë në shndërrimin e saj (të vendbanimeve dhe ndryshimeve social-

ekonomike) në përputhje me strategjinë e propozuar. Aktualisht hapësira bregdetare në 

studim përbën një zonë periferike në mbështetje të zhvillimit ekonomik  të qendrave të 

mëdha urbane  përreth saj (Tirana,Durrësi) sic janë furnizimi i tyre me karburant 

(nëpërmjet Porto Romanos), prodhime bujqësore dhe blegtorale si dhe një destinacion për 
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pushime gjatë sezonit turistik apo fundjavave (kryesisht për kryeqytetasit). Ende kjo 

hapësirë nuk bën pjesë në ndonjë hartë ekonomike ndërkombëtare ku të dallohet si në 

aspektin e një turizmi konkurues dhe në atë fushës tregtare të hidrokarbureve.  

 

Porti i hidrokarbureve “Romano-Port” ka kapacitete për furnizimin me naftë dhe 

nënproduktet e tij, gaz të lëngshëm, vajra lubrifikante etj,  si të kompanive vendase që 

operojnë në këtë fushë, ashtu dhe atyre të rajonit (Kosovës dhe Maqedonisë). Profili i 

hapësirës si një destinacion ekonomik dhe sidomos turistik ndërkombëtar, privohet 

aktualisht nga standardet e ulëta të infrastrukturës, si dhe të shërbimeve private dhe 

publike. Ndryshe nga pjesa tjetër e bregdetit shqiptar të Adriatikut që nuk janë shndërruar 

në një destinacion ndërkombëtar si ato të bregdetit kroat, malazez, italian apo ato joniane 

greke, ka mundësi që të mund të shndërrohet në një të tillë në sajë të pozicionit gjeografik 

në të cilën ndodhet. Mungesa e një linje hekurudhore me Porto Romanon për 

transportimin e hidrokarbureve, numri i kufizuar i vendeve për të strehuar turistë dhe 

gjatësia e bregut sjell një impakt ekonomik minimal për të ardhurat lokale, kjo si pasojë e 

sezonit të shkurtër dhe prodhimeve të kufizuara lokale. Mundësitë e shumëfishta si: 

kapacitetet e Ishmit dhe Hamalles në turizëm, Sukthit dhe Katudit të Ri në prodhimin e 

produkteve bujqësore dhe blegtorale, pozicioni strategjik në rajon i Porto Romanos për 

tregtimin e hidrokarbureve flasin qartë për parametra zhvillimi në një të ardhme jo të 

largët.  Kjo mund të arrihet nëpërmjet një strategjie të përshtatshme zhvillimi,  të 

planifikuar për një periudhë kohore afatgjatë, nëpërmjet investimeve të përmasave të 

shumëfishta (publike dhe private) për kapacitetet e shërbimeve dhe të burimeve 

njerëzore. 

 

 Hartimi i një strategjie të përshtatshme, nënkupton shndërrimin e kësaj hapësire 

në një destinacion turistik multisezonal, multisektorial kombëtar dhe ndërkombëtar  në 

brigjet e Adriatikut. Parakusht dhe mundësi është që zbatimi i kësaj strategjie të ketë një 

impakt pozitiv mbi mjedisin. Zhvillimi i një turizmi të cilësisë së lartë në Gjirin e Lalëzit 

dhe Kepin e Rodonit, investime me teknologji bashkëkohore në zonën energjetike dhe 

industriale në Porto Romano, përdorimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore, pyjeve, 

rezervave peshkore dhe mbrojtjen/ruajtjen e trashëgimisë natyrore/kulturore do të 

siguronte rritjen e cilësisë së jetesës.  

 

Miratimi i një Plani i Rregullues për të gjithë hapësirën bregdetare Ishëm-Porto 

Romano, i shoqëruar më zonimin specifik dhe të detajuar të përdorimit të tokës, 

parandalon keqpërdorimin e tokës bujqësore, përdorimin racional të saj veçanarisht për 

zonën e bregut, faqeve të kodrave duke siguruar një zhvillim të qëndrueshëm. Aktualisht 

janë hartuar disa plane rregulluese territoriale të pjeshme si ajo e komunës Ishëm e cili 

pritet të aprovohet nga qeveria, ndërsa bashkia Sukth është në pregatitje të tij pas zbatimit 

të një projekti Pilot mbi Integrimin Urban të Zonave Informale. Gjithashtu janë miratuar 

masterplane (studime urbanistike) për ndërtimin e fshatrave turistike në zonat turistike 

(Hamallaj dhe ShënPjetër) të përcaktuara me vendim  të KRRTRSH-së (masterplani për 

zonën energjetike dhe industriale të Porto Romanos).  

Këto plane rregulluese dhe studimie urbanistike duhet të rivlerësohen dhe të 

unifikohen për të gjithë hapsirën bregdetare Ishëm-Porto Romano. Plani i ri rregullues 

duhet të bazohet në integrimin e plotë dhe fleksibël të hapsirës për një planifikim dhe 



Alternativat e zhvillimit të qëndrueshëm të hapësirës bregdetare Ishëm-Porto Romano 

 

Sh.Sirika 190 
 

 

 
 

Punoi: Sh. Sirika 

 

menaxhim unik ku të bëhet klasifikimi i aktiviteteve industriale dhe ekonomike duke 

përcaktuar dhe ndikimin e tyre në mjedis (p.sh. zona enegjitike e Porto Romanos duhet të 



Alternativat e zhvillimit të qëndrueshëm të hapësirës bregdetare Ishëm-Porto Romano 

 

Sh.Sirika 191 
 

klasifikohet si një zonë me impakt të lartë në mjedis, ndërsa zona e agrobiznesit në Sukth 

e një kategorie të mesme të ndikimit në mjedis, ndërsa zonës së komunës së ishmit me 

mbizotërim të zhvillimit të turizmit duhet të klasifikohet si një zonë me ndikim minimal 

në mjedis. Për këtë klasifikim është e nevojshme mbështejta në legjislacionin kombëtar si 

dhe përputhja e tyre me konventat ndërkombëtare që kanë si synim mbrojtjen e mjedisit 

dhe zhvillim e qëndrueshëm. 

 

V.2.2. Planet e veprimeve mjedisore në nivel lokal 

 

Strategjitë kombëtare apo lokale për zhvillim të qëndrueshëm nuk mund të jenë të 

sukseshme pa hartimin e planit të veprimeve mjedisore në nivel lokal. Keqadministrimi i 

mjedisit në disa pjesë të zonës, veçanërisht në zonat bregdetare  ku futet edhe hapësira 

jonë e marë në studim,  janë të qarta për tu parë nga të palët e interesuara. Ky 

keqadministrim i mjedisit, dëmton shëndetin dhe cilësinë  e jetesës së banorëve të këtij 

komuniteti, pasi rrezikojnë përdorimin e burimeve  natyrore dhe vlerave mjedisore për 

brezat e ardhshëm. Për një zhvillim të qëndrueshëm dhe të bazuar në parimet dhe 

objektivat e BE-së të këtij zhvillimi, komuniteti lokal duhet orientuar drejt një zhvillimi 

të qëndrushëm ekonomik duke u bazuar në një plan rregullus të territorit që të paraprihet 

nga planifikimi mjedisor. Gjithë palët e interesuera në nivel lokal duhet të jenë pjesë e 

këtij procesi,  i cili do të rrisë ndërgjegjësimin mbi planet mjedisore në komunitetin e 

tyre. Aktorët kryesore janë njësitë e qeverisjes vendore (komunat Ishëm dhe Katund i Ri, 

bashkia Sukth dhe Qarku Durrës), OJQ dhe grupet e interesuera (bizneset, tregtarët, 

investitorët etj) dhe komunitetet shkencore, njerëzit që jetojnë në këtë zonë, media dhe 

institucionet financiare. Disa nga avantazhet e planeve lokale të veprimit jane: vendosja e 

prioritetve dhe realizimi i vlerësimit të tyre në menyrën më eficente të mundshme; ato 

ndihmojnë në rritjen e ndërgjegjësimit të komunitetit dhe mbështetjen e veprimtarive të 

bazuara në komunitet; ato e konsiderojnë komunitetin si një të tërë së bashku me burimet 

e tij ekonomike dhe opinion publik. 

 

Për një zhvillim të qëndrueshëm duke e parë këtë çështje në kuadër politik dhe 

strategjik duhet bërë analiza e një niveli praktik e parë në dy objektiva: Së pari të 

shikohet në konceptin e shkëmbimit të eksperiencave të vendeve të Evropës dhe së dyti 

në përshtatje dhe ballafaqim me kushtet e Shqipërisë të konsiderohet në zhvillimin e 

politikiave në sektor të tillë si: a)planifikimi hapësinor; b) biodiversiteti; c) bujqësia dhe 

ekonomia pyjore; d) zhvillimi i turizmit, etj.  Për këtë shtrohet pyetja: Cilat janë 

mundësitë dhe alternativat për mbrojtjen e peizazhit natyror për një menaxhim të 

qëndrueshëm të territorit ku shtrihet Hapësira Bregdetare Ishëm – Porto Romano dhe 

territoret fqinje? Për këtë duhen vlerësuar veçoritë natyrore që përbëjnë këtë peizazh të 

tilla si: fushat, kodrat, pyjet, plazhet, vija bregdetare, hidrografia (lumenjt, përrenjtë, 

rezervuaret dhe deti Adriatik). Mbas këtij vlerësimi duhet kaluar në plane konkrete disa 

prej të cilave mund të konsistojnë në: 

- Përdorim racional të tokës, mbulesës bimore dhe veçoritë ambientale të 

sipërfaqeve;                                       

- Grumbullimi i informacionit të nevojshëm për arritjen e një konkluzioni për një 

mbrojtje ambientale ose reduktim i dëmit drejt një qëndrushmërie më të madhe;   
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- Sjelljen në nivel të përbashkët të zhvillimit të aktiviteteve ekonomike me 

zhvillimet mjedisore (vendosje në ekulibër veprimtari humane-natyrë);  

- Kontrolli i prerjeve në pyje, në mënyrë të veçantë i prerjeve ilegale; 

- Krijimi i pyjeve të rinj, ngritja e zonave të reja ose zgjerimi i zonave ekzistuese të 

mbrojtura pyjore; 

- Përfshirja e konsideratave të biodiversitetit në Planet e Mbarështrimit dhe ato te 

Shfrytëzimit Pyjor; 

- Efekti i migrimit të popullsisë; 

- Përfshirja e publikut dhe popullsisë lokale në planifikimin dhe mbarështrimin 

pyjor dhe kullotor; 

- Hartimi dhe zbatimi i politikave rajonale e lokale për marrjen në konsideratë, 

qëndrueshmërinë e resurseve të gjahut, sigurimin e mbijetesës së llojeve, objekt 

gjuetie, interesat e individit dhe të shoqërisë. 

- Menaxhimi i peshkimit, ruajtja e cilësisë, diversitetit dhe vlerës së burimeve 

peshkore, ndalimi i mbipeshkimit; 

- Hartimi i një plani gjithëpërfshirës për zhvillimin e hapësirës, një plan rregullues i 

cili mbështetet mbi një analizë të shëndoshë sociale, ekonomike dhe demografike, 

si edhe eksploron më më thellësi fizibilitetin e zhvillimeve të ndryshme turistike. 

- Përmirësimi dhe zhvillimi i mëtejshëm i infrastrukturës rrugore. 

 

Për një zhvillim të qëndrueshëm planet e veprimeve mjedisore në nivel lokal për 

hapësirën bregdetare në studim duhet të adresohen : 

 

Mbrojtjen e Biodiversitetit - Hapësira në studim me nivel të lartë biodiversiteti, 

kufizohet me njësi administrative me nivele të ndryshme të zhvillimit dhe rritjes 

ekonomike. Biodiversiteti ka të bëjë kryesisht me vendbanime rurale dhe zona natyrore, 

me ekosisteme të pasura ujore e tokësore (detare, liqenore, lumore, pyjore etj). Politikat 

rajonale dhe planifikimi hapësinor duhet të përfshijë promovimin e masave planifikuese 

të cilat mund të kontribuojnë në mbrojtjen e biodiversitetit, në veçanti në korridoret midis 

zonave të mbrojtura, në zonat rurale dhe në zonat e ndjeshme të pambrojtura. Si dhe 

praktika promovuese që lehtësojnë ruajtjen dhe përdorimin e qëndrueshëm të sasisë së 

peshkut dhe që kanë një impakt të kufizuar në ekosistemet marine dhe bregdetare; një 

rritje të mbrojtjes së trupave ujore të një rëndësie të veçantë ekologjike. 
 

Menaxhimi i Burimeve Ujore - është një proces serioz që kërkon planifikim nga 

komunat e kësaj hapësire, por dhe të atyre fqinje. Të gjitha masat duhet të merren bazuar 

në Objektivin Kombëtar të zbatuara me projekte prioritare në sektorët e ujit të pijshëm 

dhe ujërave të zeza, të programit të investimeve, reduktimi i ndotjes së burimeve ujore 

sipërfaqësore, mbrojtjen e ujërave nëntokësore etj. Një ndër masat urgjente që duhet të 

parashikohen në planet e veprimeve mjedisore në nivel lokal por me ndikim rajonal është 

rehabilitimi i lumit Ishëm. Siç e kemi theksuar dhe më sipër gjendja e ujërave të lumit 

Ishëm, pengon zhvillimin e qëndrueshëm të zonës veriore të hapësirës bregdetare në 

studim ( ky është shembulli më i qartë i keqpërdorimit të ujërave nga njeriu). Theksojmë 

se ky lum sot është në gjendje të “vdekur” bashkë me të gjithë zonën e grykëderdhjes së 

tij, zonë e cila para 15 viteve frekuntohej nga një numër i konsiderueshëm pushuesish
294
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Banorët vendas dhe të vendeve fqinj (Thumanë, Mamurras, Fushë krujë, Bubq por dhe 

nga Tirana) dikur frekuntues të rregullt,  nuk mund të përdorin më këtë plazh. 

Rehabilitimi i lumit Ishëm kërkon masa administrative që kanë si qëllim rikthimin e tij në 

gjendjen e mëparshme. Ky rikthim duhet që në një fazë afatgjatë, të çojë në një ekosistem 

natyror të ekulibruar dhe vetmirëmbajtur, i cili do të gjendet në një ekulibër dinamik me 

ekosistemet fqinje, nga të cilët ndikohet dhe ndikohen. Ndërhyrja për rehabilitimin e këtij 

lumi aktualish është i parealizueshëm i cili varet nga mjaft faktorë si: 

a) mungesa e një projekti plan veprues 

b) analiza e gjendjes ekologjike  

c) pranimi social i ndërhyrjes 

d) disponueshmëria e burimeve njerëzore dhe ekonomike 

Edhe nëse ndërhyhet pritshmëria në rezultat është afatgjatë që varion 20-30 vjet, pra ky 

plan veprimi kërkon një angazhim shumëvjeçar  dhe investim të burimeve të rëndësishme 

njerëzore dhe ekonomike. 

 

Gjithashtu duhet të arrihet në një marrëveshje për zhvillimin e bujqësisë, peshkimit, 

pyjeve midis institucioneve qeveritare, pushtetit vendor, drejtorive të zonave të 

mbrojtura, organizatave mjedisore me qëllim për të arritur një rezultat të dëshirueshëm 

dhe për të shmangur problemet që mund të dalin. Kthimi i këtij ekosistemi në gjendjen e 

mëparshme kërkon analizën e gjendjes ekzistuese të mjedist natyror zonal dhe 

antropogjen, të përdorimit të tokave dhe shkaqeve që kanë çuar në këtë degradim të 

ekosistemit lumor lumit Ishëm. Duhen hartuar plane dhe studime shkencore për mjedisin 

biotik (bimësisë, faunës, ekotopet etj) dhe abiotik (hidrologjia, gjeomorfologjia) si dhe 

çeshtjeve social-ekonomike që i përkasin zonës.                                                                                                                    

 

Mbrojtja e tokës – Plani i veprimeve mjedisore duhet të përfshijë dhe mbrojtjen e 

tokës. Tokat janë të rrezikuara nga erozioni, rrëshqitjet, shembjet dhe dëmet humane nga 

veprimtaritë  ekonomike. Duhet të identifikohen në plan projektet për të stabilizuar 

rrëshqitjet e dheut dhe projekte për rimbjellje. Ruajtja e cilësisë së tokave bujqësore 

(kthimi i tyre në pjellore), riaftësimi i tokave të kontaminuara (Porto Romano) vaditja dhe 

kullimi janë nevoja të domosdoshme për zhvillim të qëndrueshëm në bujqësi. Përveç 

problemeve të trashëguara nga sistemi komunist, pas viti 90-të tokat bujqësore u 

varfëruan më shumë nga plehërimi organik më i dobët, mbjellja jo e përshtatshme, 

praktikat joefiçiente të kultivimit etj, të cilat rrezikojnë deri në degradim të tyre. Në plan 

duhet të parashikohet promovimi i praktikave të mira bujqësore që kontribuojnë në 

ruajtjen e diversitetit gjenetik dhe uljen e ndotjes. Mjaft shqetësuese është rritja e 

përdorimit të tokave bujqësore për ndërtim. Si rezultat i rritjes së zhvillimit turistik dhe 

migrimit të popullsisë, kemi një bum ndërtimesh, duke rrezikuar kapacitetin mbajtës të 

tokave dhe dëmtimin përfundimisht të tokave pjellore. 

 

Mbrojtja e pyjeve - Që në vitet e para të tranzicionit,  sasi të konsiderueshme druri  

janë prerë në mënyre ilegale, kjo praktikë duhet të eleminohet. Plani duhet të identifikojë 

burime të tjera alternative që të mund të ndihmojë autoritetet lokale për ta ndalur këtë 

praktikë. Aktivitete të tilla të paligjshme kanë shkaktuar dhe vazhdojnë të shkaktojne 

dëme serioze ekonomike dhe mjedisore. Në terma ekonomike, impakti i prerjeve të 

paligjshme ka çuar në humbjen direkte të të ardhurave për komunitetin dhe shtetin dhe i 



Alternativat e zhvillimit të qëndrueshëm të hapësirës bregdetare Ishëm-Porto Romano 

 

Sh.Sirika 194 
 

 

Burimi: Land Cover (2006) 

Punoi: Sh. Sirika 

 



Alternativat e zhvillimit të qëndrueshëm të hapësirës bregdetare Ishëm-Porto Romano 

 

Sh.Sirika 195 
 

ndirekt humbje në llojet e diversitetit.. Menaxhimi i pyjeve duhet të sigurojë që nuk do të 

ndikojë në biodiversitetin ose cilësinë ekologjike të pyjeve Rritja e sipërfaqeve pyjore 

nëpërmjet mbjelljeve të reja sidomos në zonat e prekura nga erozioni sipërfaqësor i tokës 

duhet të përfshihet në planin veprues. 

Menaxhimi i Mbetjeve - përbën presionin më të madh mjedisor. Plani veprues 

duhet të përfshijë, reduktimin dhe eliminimin e aktiviteteve ekzistuese të pakontrolluara 

të depozitimit të mbeturinave. Ndërtimin dhe funksionimin e sistemit të grumbullimit dhe 

të depozitimit të mbetjeve urbane që t‟i përgjigjet zhvillimit ekonomik të hapësirës, 

ndikimin e rritjes së popullsisë në prodhimin e mbeturinave të ngurta, dhe përcaktimin e 

një venddepozitimi me parametra bashkëhor. Masa të veçanta duhet të merren gjithashtu 

për mbetjet e rrezikshme, mjekësore apo industriale nga dy burime, nga pastrimi tokës së 

ndotur nga ish industritë e braktisur (Porto Romano) dhe nga industritë e reja. 

Si përfundim mund të themi se disa nga pikat kryesore ku duhet ndërhyrë 

nëpërmjet planeve rregulluese janë:  

- Reduktimin e të gjitha formave të ndotjes; 

- Eleminimin e mbetjeve të çdo lloji dhe pikave të nxehta mjedisore; 

- Rritja dhe përmirësimi i natyrës së hapësirës dhe rajonit përreth saj; 

- Zhvillimin e hapësirës bregdetare dhe të ujrave detare duke i ruajtur nga mjetet 

lundruese, veçanarisht të çisternave që kryejnë aktivitet tregtar në fushën e 

hidrokarbureve në portin e Porto Romanos me qëllim ruajtjen e cilësisë mjedisore; 

- Gjelbërimi i zonës industriale-energjetike të Porto Romanos dhe rrugëve lidhëse të 

transportit; 

- Restaurimi dhe shfrytëzimi i ndjeshëm ekonomik i tokës fermere, duke i dhënë 

prioritet metodave natyrale apo organike të prodhimit, përmirësim i pyjeve komunale; 
- Krijimi i një marke të Gjirit të Lalëzit, Kepit të Rodonit dhe të  hapësirës së studimit 

në përgjithësi për promovimin e eko-turizmit dhe mundësisht,  zhvillimin e industrisë 

së shërbimit dhe pajisjeve mjedisore, të shoqëruar nga zhvillimi i edukimit mjedisor 

mbi këtë ide dhe shoqërisë civile, OJF-të,. etj; 

 

V.2.3.  Skenar të zhvillimit social 

 

Rruga drejt një zhvillimi të shpejtë dhe të qëndrueshëm ekonomik për hapsirën 

bregdetare Ishëm-Porto Romano është zhvillimi i turizmit, e cila vitet e fundit ka marrë 

një hov zhvillimi në këtë zonë. Në këtë kuadër kërkohet vëmendje e lartë për një zhvillim 

të qëndrueshëm për të tërhequr investime të huaja, si forcë shtytëse të këtij zhvillimi. Për 

këtë forcat shtytëse për një zhvillim të qëndrueshëm të hapësirës kërkojnë kategorizimin 

e tyre në forca shtytëse të brendshme dhe forca shtytëse të jashtme. Në forcat shtytëse të 

brendshme përfshihen: nevoja për të harmonizuar rritjen ekonomike të hapësirës me 

presionet në rritje ndaj mjedisit dhe rritja e sektorit të shoqërisë civile që merret, 

kryesisht, me zhvillimin e qëndrueshëm si një çështje kryesore. Në forcat shtytëse të 

jashtme përfshihen: procesi i anëtarësimit në BE dhe kërkesat e tij, që lidhen me hartimin 

dhe zbatimin e politikave për zhvillimin e qëndrueshëm; sektori i turizmit dhe kërkesa në 

rritje për natyrë të ruajtur dhe mjedis të pastër; mbështetje e institucioneve ndërkombëtare 

dhe donatore. Duhet theksuar se këto forca shtytëse po kthehen shumë ngadalë në 

përpjekje konkrete. Bazuar në faktin se zhvillimi i turizmit në HBIP (konkretisht në 

Gjirin e Lalëzit, komuna Ishëm) është në fazën fillestare, për një zhvillim të qëndrueshëm 
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të tij, duhet të hartohen projekte dhe plane zhvillimi mbi bazën e parimeve të zhvillimit të 

qëndrueshëm. Projektet lidhen me aksesueshmërinë e infrastrukturës duke krijuar një 

rrezik për bum potencial/zhvillim të pakontrolluar
295

. Prandaj çdo skenar apo alternativë 

zgjidhje duhet të mbështetet në : 

 Kontroll të vazhdueshëm të zhvillimit të turizmit bazuar në planin 

rregullues vendor dhe strategjisë lokale dhe kombëtare të zhvillimit; 

 Krijimin e disa  zonave turistike (mundësohen 4 zona) me diferencime të 

produkteve turistike të ndryshme të hapësirës; 

 Shkallën e përfshirjes së banorëve lokal në rezultatin socio-ekonomik të 

çdo zhvillimi turistik të hapësirës; 

 Mbrojtjen dhe ruajtjen e peisazheve turistike, pasurive natyrore dhe 

historike; 

 Hartimin e zonave të reja të zhvillimit urban.  

Tendenca e zhvillimit të turizmit në HBIP bazohet në imazhin ekzistues (turizëm 

balnear) dhe në organizimin e zhvillimit të turizmit me mundësi strehimi dhe pritje për të 

gjitha nivelet e grupeve turistike. Zona bregdetare do të ketë mundësitë akomoduese për 

vizitorë me më shumë se një ditë qëndrimi, ndërsa Kepi i Rodonit dhe Bisht Pall (plazhi 

Portëz) duhet të mbetet një destinacion për turistë ditorë. 

Që banorët vendas të gjenerojnë të ardhuara, zhvillimi i turizmit duhet të 

shoqërohet me rritjen e nivelit të shërbimeve që zona të veçanta si Kepi i Rodonit dhe 

Plazhit Shën Pjetër të shëndërrohet në një segment të turistëve të huaj dhe shqiptarë me 

nivel mesatar dhe të lartë të ardhurash. Ndërsa Plazhi Hamallaj, Rinia, Rrushkull të 

shërbejë si distinacion për turizëm masiv kryesisht për pushues vendas dhe të rajonit 

përreth. Një tjetër alternativë zhvillimi të qëndrueshëm të turizmit për këtë hapësirë 

mendojmë se do të ishin investimet e kontrolluara në zonën bregdetare (Shën Pjetër, 

Hamallaj, Rrushkul, Sektori Rinia, plazhi Portëz), zonën e Kepit të Rodonit, rezervatin e 

Rrushkullit, në pyjet dhe liqenet artificiale në kodrat e Ishmit për t‟i shëndërruar në 

destinacione turistike multi-sezonal dhe multi sektorial, duke e kthyer të gjithë hapësirën 

bregdetare në studim një destinacion konkurues në rajon. 

 

Për arritjen e këtij objektivi turizmi në këtë hapësirë bregdetare duhet të 

promovohet dhe kërkohet nevoja e marketingut për turistë shqiptarë dhe të huaj 

nëpërmjet rritjes së kapacitetit akomodues dhe konkurues. Shtimi i hoteleve dhe numrit të 

shtretërve, rezidencave verore dhe i dhomave me qera duhet të shoqërohen me  kontrolle 

që në fazën e ndërtimit për vendosjen e rregullave dhe standarteve në çdo rast duke 

hartuar plane strehimi të turistëve sipas nivelit të të ardhurave dhe zonës turistike (të 

lartpërmendura) të vendosjes. Kjo mund të eliminojë ndërtimet masive duke ndikuar në 

imazhin e zonës dhe duke kategorizuar zonat turistike nga hotele dhe shtëpi të 

standarteve të nivelit të ulët në atë të ndërtimit të hoteleve dhe resorteve për turistë 

elitarë. Për këtë mendojmë që zonat elitare (Kepi i Rodonit) ti nënshtrohen investimeve 

bazuar në ndërtim resortesh, shtëpi druri dhe shërbime publike. Ndërhyrjet në Kepin e 

Rodonit, fshatrat kodrinore, pranë baseneve liqenore duhet të jenë minimale që të ruhet 

peizazhi  
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Burimi: Rrugët Rurale, Qarku Durrës 

Punoi: Sh. Sirika 

 

natyror turistik. Me zhvillimin e pritshëm në sektorin e turizmit në këtë hapësirë në pikun 

e sezonit oferta për punësim do jetë e madhe. Si rrjedhojë kualifikimi i të rinjve është 

domosdoshmëri për tu punësuar në këtë sektor, në të kundërt do të ketë tërheqje të 

puntorëve sezonalë nga zona të tjera të cilët nuk do të shpenzojnë të ardhurat e tyre në 
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vendin e punësimit, pasi mund të jenë vajtje-ardhje. Një tjetër alternativ për 

qëndrueshmëri të zhvillimit të turizmit në pjesën veriore të hapësirës do të jetë organizimi 

i këtij zhvillimi nëpërmjet kombinimit të aktivitetit të turizmit intensiv tradicional në 

Ishëm, me atë të turizmit të interesit të veçantë si psh. vizita në Kepin e Rodonit, 

memorialin e Ibrahim Kodrës (Muzeun ”Ibrahim Kodra” i cili parashikohet të ngrihet) 

kalanë e Ishmit dhe rezervatin e Rrushkullit etj. Por që të ndodh kjo duhet kushtuar 

kujdes i veçantë në ruajtjen e imazhit mjedisor, ku duhen mbrojtur pyjet e Ishmit dhe 

brezi i pishave nga degradimi përgjatë bregdetit të Gjirit të Lalëzit. Gjithashtu duhen 

kontrolluar investimet private, shpërndarja e tyre, duke pararendur për çdo ndërtim, 

ndërtimin e infrastrukturës përkatëse në mënyrë që të shmangen ndërtimet kautike dhe pa 

kriter. Miratimi dhe zbatimi  i planeve rregulluese vendore, reforma e re territoriale duhet 

të imponojë rregulla për mbrojtjen e pasurive dhe të identitetit që ka hapësira, në 

përgjigje të presioneve në vazhdimësi të pronarëve individualë të tokës. Marrja e këtyre 

masave do të prodhojë një produkt turistik të ndryshëm nga vende të tjera të ngjashme me 

zonën tonë të studimit (psh.Golem) do të tërheqë investime të huaja dhe ndikimi i 

përgjithshëm i zhvillimit do të jetë i qëndrueshëm. 

Për zhvillimin e turizmit cilësor - elitar, masterplani i miratuar i zonave turistike 

parashikon, integrimin me produktin e turizmit në Kepin e Rodonit nëpërmjet kontrollit 

të valëve masive të turistëve.  Zhvillimi i turizmit elitar dhe krijimi i zonave të turizmit 

elitar,  mund të arrihet nëpërmjet një kontrolli të lartë zhvillimi funksional si më 

poshtë
296

: 

- Kontrolli dhe lejimi vetëm i zhvillimit të nivelit të lartë, të shtëpive dhe resorteve 

në zonën me pisha bregdetare;  

- Shpërndarja e kontrollit hotele me 4 & 5 yje në zonën bregdetare dhe me dhoma 

me qera me 2 & 3 yje, në rrafshinat në veri të korridorit bregdetar (Draç, Bizë, 

Lalëz);  

- Kontrolli dhe lejimi i zhvillimit në shkallë të mesme të zonave prapa rrugës se 

korridorit bregdetar;  

- Zhvillimi i qendrave të shërbimit të organizuar në Shën Pjetër dhe Hidrovor  për 

të gjitha shërbimet, aktivitetet mbështetëse si dhe punëtorët sezonalë;  

- Zhvillimi i cilësisë së lartë të agroturizmit/rural të modelit të llozhave në 

vendbanimet e Kepit të Rodonit (max 15-20 dhoma), siç dhe planet lejojnë, që 

stili/modeli me cilësi të lartë të shtëpive rurale, si shtëpi të dyta të jenë në zonën 

Shetaj;  

- Zhvillimi i qendrave sportive detare për bankinat e anijeve të pronarëve të 

shtëpive të verës, me të ardhura të larta dhe të mesme, si dhe për admiruesit e 

lundrimit me jahte dhe anije ( sportit me vela) në bregdetin e Adriatikut.  

- Ndërtimi i portit turistik (portit të velierave në Kepin e Rodonit në gjurmët e portit 

të lashtë)  

 

Krijimi i zonave turistike elitare do të eliminojë dhe kursej investimet me fitime 

afatshkurtër dhe afatmesme në hotele, apartamente dhe shtëpi me kosto të ulët nga 

pronarët individualë të tokës. Praktikë të investimeve të kontrolluara me fitime afatgjatë pa 

efekte të ndjeshme mjedisore në shtëpi të dyta (apo godina rezidenciale sezonale) përmendim 
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komplekset turistike “Lura 1” dhe “Lura 2” ku kemi integrimin e mirë me kurorën e gjelbër 

me pisha. Turizmi në Gjirin e Lalëzit duhet të zhvillohet në sens të kundërt me presionet e 

investitorëve me të ardhura të pakta, por të bazohet në  investitor vendas dhe të huaj me të 

ardhura te mesme dhe të larta që të krijojnë zona turistike me cilësi të lartë të krahasueshme 

me destinacione të tjera shqiptare. Pushteti lokal i duhet ende kohë për të siguruar burime të 

konsiderueshme financiare, në mënyrë që të zhvillojë infrastrukturën dhe shërbimet për të 

mbështetur turistët (të cilat kanë kërkesa më të larta për standardet në këtë rast). Në rast 

se infrastruktura dhe shërbimet (përmendim problemin e furnizimit me ujë të pijshëm) 

nuk janë në lartësi dhe në përshtatje me standardet e pritshme për grupet turistike të 

synuara, atëherë imazhi i destinacionit do të përkeqësohet. Zhvillimi i turizmit cilësor në 

zonën e fshatit Shetaj do të mundësohet nga peizazhi tërheqës dhe nga pasuritë kulturore-

historike të Kepit të Rodonit. Kjo zonë mund të integrohet me zonat e tjera turistike,  ku 

turistët që do të vizitojnë dhe qëndrojnë në këtë destinacion do të vizitojnë të gjithë hapësirën 

bregdetare për rekreacion. Nga ana tjetër turistëve do tu mundësohet të vizitojnë fshatrat,  të 

marrin pjesë në aktivitetet e banorëve të zones, etj. Finalizimi i këtij skenari me financime 

private të investitorëve vendas dhe të huaj dhe të mbështetur nga investime publike do të 

përmirësonte ndjeshëm situatën ekonomike të banorëve vendas. Banorët do të përfitojnë 

nëpërmjet punësimit për periudha të gjata por dhe do merren me aktivitetin bujqësor dhe 

veprimtari të tjera në ndihmë të zhvillimit turistik të zonës. Gjithsesi zhvillimi i një turizmi 

cilësor nuk do të kërkojë punësim të një numri të madh të rinjsh dhe të arsimuar, pavarsisht 

perspektivës nga pranvera në vjeshtë. Lloji i turistëve të synuar, mënyra e akomodimit, 

aktiviteti i tyre nuk krijon vende të punës të nivelit të lartë përveç atyre të zakonshme në 

shërbimin e turizmit dhe shtëpive të dyta, sektori mbështetes dhe bizneset përkatëse 

(magazina, dyqane etj) dhe shërbime publike (shërbime komunale, etj). 
 

Zona e Kepit të Rodonit aktualisht është kthyer në një destinacion të turizmit 

aventurier për vizitor vendas dhe të huaj.  Por mbetet akoma punë për të arritur që nëpërmjet 

investimeve, ngritjes së rrjetit akomodues të kthehet në një destinacion dhe për lloje të tjerë 

turistësh si turistë rekreacioni, të sporteve, kulturor etj.  Një zhvillim të qëndrueshëm të 

turizmit do të sillte integrimi i balancuar i plazheve me turizëm cilësor, me fshatra turistike të 

standarteve të larta dhe të aktiviteteve të tjera turistike historike kulturore të vendeve turistike 

si zona e Kepit, vendbanimet Likmetaj, Gjuricaj. Ky zhvillim do të pasqyrohej jo vetëm në 

aspektin socio-ekonomik të hapësirës, vendeve të punës, tregtisë, biznesit por dhe në 

zhvillimin e agroturizmit, bizneseve për argëtim. Kështu këto aktivitete të lidhura me 

turizmin mundësojnë forma të ndryshme të turizmit që mund të aplikohen në këtë hapësirë 

si297: 

- Lundrim dhe kanotazh dhe peshkim përreth kepit të projektuar posaçërisht për këtë 

qëllim; 

- Ecje e lirë/ çiklizëm në shtigjet e zonës të projektuara posaçerisht në pyllin e Kepit 

dhe përreth zonave të liqeneve artificial (rezervuarëve); 

- Agro-eko turizëm, si dhe akomodim në Kepin e Rodonit dhe në zonat më të larta 

kodrinore; 

- Turizmi i Gjuetisë në pyll dhe përreth zonave të liqeneve dhe kamping në shtëpitë e 

drurit të gjuetarëve ; 
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- Turizmi kulturor dhe historik në zonën e Kepit  të Rodonit; 

- Turizmi Kulinar në Kepin e Rodonit dhe fshatrat kodrinorë;  

 

Zhvillimi i një turizmi të qëndrueshëm në këtë hapësirë bazuar në modelin e mësipërm do 

të ketë një ndikim më të qëndrueshëm në mjedis dhe asete të tjera. Parakusht i këtij 

zhvillimi është administrimi i aseteve turistike dhe promovimi i vlerave turistike për 

tërheqjen e investimeve dhe shërbimeve mbështetëse. Hapësira përveç potencialeve të 

konsiderueshme natyrore për zhvillimin e turizmit dallohet për aftësi të burimeve 

njerëzore dhe aftësive sipërmarrëse. Për këtë model kërkohen programe e projekte 

teknike dhe shkencore ku një rol të rëndësishëm duhet të zë dhe  gjeografi në dhënien e 

rekomandimeve të zhvillimeve socio-ekonomike dhe mjedisore për një zhvillim të 

qëndrueshëm. Zbatimi i programeve dhe projekteve me synim zhvillimin e turizmit në 

këtë hapësirë do të ndikojë në transformimin e aktiviteteve tradicionale bujqësore, 

zhvillimin e agrobiznesit duke synuar promovimin e produkteve lokale të cilësisë së lartë 

dhe shërbimeve për turistët. Në përgjithësi një turizëm i qëndrueshëm do të përmirësojë 

ambjentin dhe ndërgjegjësimin e njerëzve të komunitetit për mbrojtjen e resurseve 

natyrore. Nga ana tjetër një zhvillim hapësinor të bazuar në balancimin e ndërhyrjeve dhe 

ndikimit do të sjellë ruajtjen e mjedisit, standarte të peizazhit të krijuar ku ndërtesat do të 

kenë vlera reale në zhvillimin e qëndrueshëm dhe të gjitha këto do të çonin në krijimin e 

një produkti unik turistik të hapësirës në studim. 

 

ANALIZA SWOT 

Pikat e forta Pikat e dobëta 

- Pozicioni gjeografik dhe gjeostrategjik 

në të cilën ndodhet hapsira; 

- Afërsia me qytetet më të rëndësishme 

dhe më të populluara të vendit si Durrës 

dhe  Tiranë; 

- Afërsia me portin e Durrësit dhe 

aeroportin ndërkombëtar të Rinasit; 

- Mbizotërim i klimës së butë; 

- Vija bregdetare e konsiderueshme; 

- Zonë ende e virgjër (pashfrytëzuar); 

- Florë/faunë e pasur; 

- Një vend relativisht i panjohur dhe i pa 

eksploruar deri në vitet 2000 ofron një 

destinacion “të ri” turistik; 

- Toka pjellore; 

- Hapësirë e mjaftueshme për të zhvilluar 

aktivitete të reja ekonomike; 

- Popullim i lashtë dhe vende 

historike/trashëgimi e pasur kulturore; 

- Përqëndrimi në rritje i popullsisë 

krahasuar me hapësira të tjera 

- Infrastrukturës e dobët në zonën 

bregdetare; 

- Mungesë e vizionit të qartë për llojin e 

zhvillimit të turizmit; 

- Mungesë plani rregullues në shkallë 

hapsinore; 

- Pushteti vendor me kapacitete të ulëta 

për të nxitur zhvillimin;  

- Mungesë e Impianteve të Trajtimit të 

Plehrave të ngurta dhe të ujerave të 

zeza; 

- Prodhimtaria e ulët në sektorin 

bujqësor; 

- Fermat e vogla; 

- Sistemi i vaditjes ka nevojë për 

përmirësim dhe funksionim; 

- Kreditim i dobët për agrobiznesin; 

- Logjistikë, magazinim/facilitete të 

dobëta për prodhimet bujqësore; 

- Migrim i brendshëm/krijim i zonave 

informale; 
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bregdetare në Shqipëri; 

- Popullsi e re/fuqi punëtore, tradita të 

pasura familjare; 

- Produkte bujqësore të hapsirës janë në 

vetëvete dhe de facto organike. 

- Tendenca të krijimit të një industrie 

moderne turizmi;  

- Pregatitja dhe zbatimi i planeve 

rregulluese territoriale;  

- Mungesë e aktiviteteve industriale që 

ndotin mjedisin në mënyrë intensive; 

- Çështjet e pronësisë së tokës në zonën 

bregdetare; 

- Menaxhim i dobët publik i turizmit dhe 

trashëgimisë kulturore dhe një 

promovim jo serioz kombëtar dhe 

ndërkombëtar i hapësirës; 

- Zhvillim i turizmit jo i standardeve 

ndërkombëtare/shumë pak hotele me 

markë; 

- Varietet i kufizuar i faciliteteve 

komerciale për argëtim/sporte; 

- Infrastrukturë e dobët publike në zonat 

turistike 

MUNDËSITË  KËRCËNIMET  

- Treg i ri turizmi dhe pushuesish pas 

mbingopjes së bregdetit të Durrësiit; 

- Avantazh konkurues me çmime të mira 

e peizazh të pacënuar; 

- Restaurimi dhe promovimi i aseteve 

kulturore; 

- Krijimi i imazhit të një turizmi të 

larmishëm; 

- Përmirësimi i aksesit për në Porto 

Romano dhe Kepin e Rodonit/ rritja e 

numrit të vizitorëve të huaj; 

- Zhvillimi i turizmit rural/agroturizmi 

dhe eko-turizmit; 

- Afrimi i investitorëve strategjikë, 

interes në rritje prej investitorëve të 

huaj; 

- Mundësi zhvillimi të kontrolluar nëse 

meren masa në kohë; 

- Marketimi i prodhimive lokale rurale 

me një ofertë të qartë që nxjerr në pah 

natyrën organike dhe cilësinë; 

- Përdorimi i baseneve rurale për 

peshkim/ argëtim; 

- Zhvillimi i ekonomisë pyjore; 

- Zhvillimi i peshkimit; 

- Zhvillimi i gjuetisë; 

- Mundësi për përdorimin e energjisë 

alternative; 

- Ndërtime pa kriter dhe krijim i zonave 

informale/zhvilim i pakontrolluar 

urban; 

- Zvogëlimi i sipërfaqes së tokës 

bujqësore, fermerët preferojnë ta shesin 

tokën për ndërtim; 

- Kanalizime që rrjedhin ujëra të ndotura 

në lumentjë Ishëm, Erzen, perrenjve 

Tone, Tarinit dhe kanaleve të 

drenazhimit që ndotin detin; 

- Gjendje e rëndë ekologjike në 

grykderdhjen e lumit Ishëm; 

- Zona të kontaminuara/hotspote të Porto 

Romanos; 

- Polarizim social; 

- Rënia e dërgesave të parave nga 

emigrantët; 
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PËRFUNDIME 

 

- Hapësira bregdetare Ishëm-Porto Romano shtrihet në pjesën veriperëndimore të 

qarkut Durrës, pjesë e Ultësirës Perëndimore.  

- Nga pikëpamja administrative ajo shtrihet në tre njësi administrative, Komuna 

Ishëm, Komuna Katund i Ri dhe Bashkia Sukth dhe ka në përbërje të saj 23 

fshatra. Pozita e saj gjeografike dhe strategjike ka qenë pika kyçe e zhvillimit të 

saj që në kohët më të hershmë deri në ditët e sotme.  

- Vija e gjatë bregdetare ka shërbyer për shkëmbime tregtare me vendet e tjera të 

rajonit dhe më gjerë. Krahas pozitës gjeografike, kushtet natyrore në të cilën 

ndodhet zona kanë ndikuar në zhvillimin social dhe ekonomik të popullsisë që 

jeton në hapësirën bregdetare Ishëm-Porto Romano.  

- Relievi fushor-kodrinor, (me përjashtim të zonës së kodrave të Rodonit dhe të 

Bishtit të Pallës) ka ndikuar ndjeshëm në mundësitë e zhvillimimit të sektorëve të 

ekonomisë. Fushat pjellore kanë mundësuar zhvillimin e kulturave bujqësore, 

zona kodrinore ka mundësuar zhvillimin e blegtorisë, ndërsa gjiret e plazhet që 

ndodhen përgjatë vijës bregdetare ofrojnë një mundësi shumë të mirë të zhvillimit 

të turizmit.  

- Mbizotërimi i një klime mesdhetare fushore me temperatura optimale dhe reshje 

të bollshme kanë favorizuar mjaft mirë zhvillimin e bujqësisë dhe prezencën e 

biodiversisteti të pasur dhe të larmishëm.  

- Hapësira ka pasuri të mëdha hidrografike, i cili përfaqësohet nga dy lumenj të 

rëndësishëm si ai i Ishmit dhe Erzenit si dhe liqene (rezervuarë), prania e detit si 

dhe përrenjtë e vegjël. Prania e detit ka bërë që banorët të gjenerojnë të ardhura 

nga peshkimi. 

- Zhvillimi i sektorit të bujqësisë është mjaft i favorizuar dhe nga shumëllojshmëria 

e tokave dhe vetive të tyre pedologjike, të cilat favorizojnë kultivimin e pothuajse 

të gjitha kulturave bujqësore.  

- Hapësira bregdetare Ishëm-Porto Romano ka një biodiversitet mjaft të pasur i cili 

është i përfaqësuar nga bota bimore (mbizotërim i shkurreve mesdhetare) dhe 

shtazore (shumëllojshmëri e faunës ujore dhe tokësore). Duke u nisur nga vlerat e 

larta të biodiversitetit një pjesë e tyre janë të shpallura Zona të Mbrojtura, të cilat 

u përkasin kategorisë së III dhe të IV të IUCN-së (Monumente Natyre dhe 

Rezervat Natyror i Menaxhuar). 

- Hapësira është karakterizohet nga një popullim i hershëm dhe i vazhdueshëm, e 

cila dëshmohet nga vendbanimet e hershme si dhe trashëgiamia e pasur kulturore 

e trashëguar nga brezi në brez. Aktualisht kjo hapësirë bregdetare karakterizohet 

nga një burim i rëndësishëm human, e cila është një popullsi e re (mbizotërim i 

grupmoshës 15-64 vjeç) dhe vitale për punë. Përsa i përket strukturës gjinore 
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kemi një mbizotërim të femrave me një përqindje të vogël ndaj meshkujve. 

Mbizotërimi i femrave lidhet dhe migrimin e popullsisë, ku meshkujt janë 

përfshirë në procesin e emigrimit të popullsisë në vende të ndryshme të botës. 

- Dendësinë më të madhe të popullsisë e ka bashkia Sukth, e cila lidhet dhe me 

imigrimin e popullsisë (të ardhurit nga zona të tjera të vendit, kryesisht nga rajoni 

verior dhe verilindor i Shqipërisë). Për tu theksuar është dhe fakti që popullsia ka 

një nivel të lartë të arsimimit, e cila tregohet dhe nga statistikat zyrtare. Nisur nga 

potenciali human, rezulton se kjo hapësirë ka premisa të mira për një zhvillim të 

qëndrueshëm. 

- Popullsia e hapësirës ka një traditë të hershme në kultivimin dhe tregtimin e 

kulturave bujqësore dhe atyre blegtorale. Para vitit 1990 hapësira jonë e studimit 

dallohej për zhvillimin e saj të bujqësisë, e cila lidhet dhe me politikat 

proteksioniste të kohës, ku vëmendja kryesore ishte e fokusuar në zhvillimin e 

bujqësisë dhe blegtorisë.  

- Pas vitit 1990 me ndryshimet politike që ndodhën në Shqipëri, u vu re dhe një 

rënie e sektorit të bujqësisë (me prishjen e ndërrmarrjeve dhe kooperativave 

bujqësore) dhe popullsia u prek nga emigrimi. Popullsia e mbetur filloi të 

angazhohej jo vetëm në sektorin e bujqësisë por dhe në atë të industrisë (me 

ngritjen e punisheteve të vogla si dhe të zonës energjitike të Porto Romanos). Hov 

të madh mori ndërtimtaria, e cila u shfaq si nevojë imediate për shkak të fluksit të 

lartë të popullsisë së ardhur nga zona të tjera të Shqipërisë, nga ky fenomen u prek 

më shumë bashkia Sukth. Vitet e fundit po i kushtohet gjithmonë e më shumë 

zhvillimit të turizmit, ku popullsia lokale dhe qeverisja vendore e shikon me mjaft 

prioritet në të ardhmen. 

- Hapësira jonë e studimit po përmballet aktualisht më një sërë rrisqesh sa natyrore 

aq edhe humane. Ndër rrisqet natyrore më evidente mund të përmendim rreziqet 

sizmike dhe gjeomorfologjike (erozioni detar, sipërfaqësor, rrëshqitjet, rrëzimet, 

përmbytjet, etj). Në rreziqet humane përfshihen ndotja e ujit, tokës, ajrit, dëmtimi 

i buiodiversitetit, keqmenaxhimi i mbetjeve huamne, etj. Për këtë arsye është e 

nevojshme ndërhyrja me mekanizmat përkatëse për përmirësimin e situatës në 

mënyrë që të kemi një zhvillim të qëndrueshëm dhe me ndikim minimal në 

mjedis. 

- Zhvillimi i sektorit të turizmit është një ndër alternativat e mundshme të një 

zhvillimi të qëndrueshëm. Duke marrë shkas nga rëndësia që po i kushtohet vitet e 

fundit këtij sektori të ekonomisë, është e nevojshme të bëhen ndërhyrje për një 

menaxhim efikas të tyre, në mënyrë që të përfitohen të ardhura ekonomike për 

popullsinë lokale si dhe qeverisjen vendore, pa kaluar në dëmtimin e potencialve 

turistike që ofron hapësira. Për këtë arsye mekanizmat që do të përdoren duhet që 

të jenë në harmoni me mjedisin dhe të gjenerojnë të ardhura ekonomike, pa i 

dëmtuar ato. Qeverisja qëndrore dhe ajo vendore duhet të kenë kujdes në mënyrë 

që të mos bëhen gabimet të cilat janë bërë me hapësirat e tjera bregdetare të 

Shqipërisë.  
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- Zhvillimi i qëndrueshëm i hapësirës bregdetare në studim mund të arrihet dhe nga 

aplikimi i një bujqësie organike të qëndrueshme. Ndërhyrja nëpërmjet 

investimeve për realizimin e prodhimeve bujqësore organike ose BIO, do të 

ndikonte në rritjen e konsumatorëve (pasi gjithmonë e më shumë po kërkohen 

prodhimet BIO në treg) dhe nga ana tjetër nuk do krijohen probleme mjedisore si:  

ndotja e tokës nga kimikatet apo ndotje të ujrave, ajrit, dëmtim i biodiversitetit etj. 

- Ekonomia pyjore, (prodhimet pyjore drusore dhe jodrusore ose nënprodukteve të 

dyta të pyjeve, siç janë bimët mjekësore dhe aromatike) dhe agroindustria janë 

disa nga mundësitë  për një zhvillim të qëndrueshëm. 

- Arritja e këtyre alternativave të zhvillimit ekonomik do çonte në një zhvillim të 

qëndrueshëm social dhe ekonomik. Por për këtë arsye është e nevojshme 

ndërhyrja e pushtetit qëndror dhe atij vendor nëpërmjet hartimit të strategjive dhe 

planeve lokale të veprimit. 

 

REKOMANDIME 

 

Hapësira bregdetare Ishëm-Porto Romano ofron mundësi të mira për të realizuar një 

zhvillim të qëndrueshëm dhe në harmoni me mjedisin. Potenciali natyror që hapësira 

disponon duhet vlerësuar nga aktorët përkatës në mënyrë që të arrijmë një zhvillim të 

qëndrueshëm ekonomik, social dhe mjedisor. Nga realizimi i studimit mbi alternativat e 

zhvillimit të qëndrueshëm të hapësirës bregdetare Ishëm-Porto Romano rrjedhin në 

mënyrë logjike dhe rekomandimet përkatëse të tij. Disa nga rekomandimet që dalin nga 

ky studim janë: 

 

- Mbrojtja dhe mirëmenaxhimi i burimeve natyrore që disponon hapësira bregdetare 

Ishëm-Porto Romano është një nga çështjet kryesore  e cila duhet të merret në 

konsideratë nga aktorët e menaxhimit dhe popullsia lokale në mënyrë që të kemi një 

zhvillim të qëndrueshëm të saj. Duke u nisur nga fakti që hapësira disponon një 

potencial të lartë natyror është e nevojshme që të rishikohen zonat e mbrojtura dhe një 

pjesë e këtij potencilai të shpallet zonë e mbrojtur në mënyrë që ndërhyrja e njeriut në  

të minimizohen për të ruajtur vlerat që ato përmbajnë. Sot hapësira jonë e studimit po 

përballet me problematika të shumta mjedisore të cilat janë rezultat i keqmenaxhimit 

dhe moskontrollimit nga inspektoriati i mjedisit. Popullsia lokale është e orientuar 

drejt fitimeve maksimale të momentit pa menduar për problematikat që mund të 

përballen në të ardhmen e afërt. Për këtë arsye duhet që ndryshimet social-ekonomike 

të hapësirës së studimit duhet të shoqërohen me aplikimin e parimeve të 

qëndrueshëmërisë.  

 

- Ndërgjegjësimi i pushtetit vendor për rreziqet që i kanosen hapësirës (sektori të kepit 

të Rodonit) për shkak të rritjes së abrazionit detar (rreshqitjet, rrëzimet dhe shembjet 

mund të rrezikojnë investimet në këto sektor) apo ndotja e lumit Ishëm dhe Erzen nga 

mbetjet urbane që transportohen nga qendrat e mëdha urbane, ndotja e tokës, ajrit, etj. 
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Për këtë arsye duhet të hartohet një plan veprimi në nivel rajonal dhe ndërkomunal, 

në mënyrë që të minimizohet sa më shumë të jetë e mundur këto probleme mjedisore.  

 

- Nisur nga fakti që hapësira bregdetare Ishëm-Porto Romano ka një potencial të 

konsiderueshëm human, që përfaqësohet nga një popullsi e re, e arsimuar dhe fuqia 

punëtore është e lartë, është e nevojshme që të ndërhyhet me instrumenta përkatëse 

për uljen e nivelit të papunësisë, në mënyrë që popullsia të mos largohet dhe të mos e 

kemi kaq të duskshëm fenomenin e emigracionit. Kjo mund të realizohet nëpërmjet 

dhënies së subvencioneve qeveritare për të favorizuar zhvillimin e një bujqësie 

organike dhe prodhimin e produkteve BIO, si dhe ngritjen e punishteve për 

përpunimin e mishit dhe qumështit. Në kuadrin e zhvillimit të qëndrueshëm duhet të 

krijohen ferma të vogla dhe të mesme, ku si qëllim të tyre të kenë prodhimin e një apo 

disa kulturave karakteristike të zonës dhe të nënprodukteve të tyre, të cilat favorizojnë 

dhe zhvillimin e agroturizmit. 

 

- Rëndësi primare i duhet kushtuar zhvillimit të sektorit të turizmit, i cili shikohet si 

sektori bazë i ekonomisë në të ardhmen. Për këtë arsye duhet të realizohen investime 

konkrete në fushën e zhvillimit të turizmit, si alternativa më e mirë e zhvillimit të 

qëndrueshëm ekonomik të këtij territori. Me rritjen e të ardhurave nga turizmi dhe me 

hapjen e vendeve të reja të punës përmirësohet statuti ekonomik dhe social i banorëve 

lokal, kurse me qeverisje të qëndrueshme dhe me shfrytëzimin e resurseve natyrore 

ruhet trashëgimia natyrore dhe kulturore për gjeneratat e ardhshme. Pozicioni 

gjeografik në të cilën ndodhet hapësira ofron mundësi shumë të mirë për  krijimin e 

një lidhje destinacioni turistik që nga Kepi i Rodonit me qytetin e   Durrësit, Vlorës, 

Sarandës, Shëngjinit dhe Ulqinit.  

 

- Për zhvillimin e turizmit është e nevojshme të bëhen studime të mirëfillta shkencore 

në projektet për zhvillimin e turizmit, që ky i fundit të mos gjenerojë efekte negative 

”kolaterale” socialkulturore si: humbje e indititetit, akulturim, prostitucion, 

folklorizim të shoqërisë tradicionale, deformim i peizazhit rural etj.  

 

- E një rëndësie do të ishte marrja e nismave nga subjekte si: shkolla, OJF, organizata 

mjedisore, në organizimin e fushatave ndërgjegjësimin dhe edukimin mjedisor të 

komunitetit dhe grupeve të ndryshme të interesit për një mjedis dhe jetesë sa më të 

qëndrueshme. 

 

- Me vend është rekomandimi i një turizmi ekologjik sidomos për pjesën e virgjër 

përgjatë brigjeve të Rodonit ku krahas ndikimit pozitiv që ky lloj turizmi ka në 

ruajtjen e mjedisit jetësor, ai ka ndikim pozitiv në banorët e hapësirës dhe 

njëkohësisht i sjell dobi bashkësisë vendore si në rrafshin ekonomik ashtu edhe atë 

social.  

 

- Ekoturizmi apo turizmi i gjelbër është një nga alternativat më të përshtatshme dhe më 

të qëndrueshme që mund të ruajë dhe përmirësojë cilësinë e mjedisit, diversitetin 

biologjik dhe atë peizazhor, si dhe të sigurojë të ardhura për vetë banorët e hapësirës. 

 



Alternativat e zhvillimit të qëndrueshëm të hapësirës bregdetare Ishëm-Porto Romano 

 

Sh.Sirika 206 
 

- Të hartohen dhe zbatohen politika të një zhvillimi të qëndrueshëm të sportit të 

gjuetisë, duke marrë në konsideratë qëndrueshmërinë e resurseve të gjahut, sigurimin 

e mbijetesës së llojeve objekt gjuetie, interesat e individit dhe shoqërisë. 

 

- Si shteti edhe përdoruesit duhet të ruajnë ekosistemet ujore, menaxhimin e peshkimit 

duke ruajtur cilësinë, diversitetin dhe vlerat e burimeve peshkore të hapësirës. 

 

- Sigurimi i zbatimit të ligjeve dhe rregulloreve lokale në administrimin e pyjeve, 

mbarështrimit të pyjeve në sektorët e pylltarisë publike, private dhe komunale. Të 

ushtrohen kontrolle mbi të gjitha aspektet e shfrytëzimit dhe trajtimit të pyjeve, 

shëndoshjen ekologjike të tyre për të mbrojtur mjedisin. 

 

- Të punohet për rehabilitimin e ekosistemeve pyjore, kullosore, ujore, tërreneve të 

degraduara, peizazheve, tokave të abandonuara për mbrojtjen e habitateve, florës e 

faunës së egër. 

 

- Gjetja e mundësive për mbrojtjen e shtëpive ekzistuese, të abandonuara si rezultat i 

lëvizjeve demografike, dhe kthimi i tyre në llozha (kabina) turistike. Kjo me qëllim 

zhvillimin e turizmit duke ruajtur tiparet tradicionale të hapësirës. 

 

- Të hartohen politika dhe të investohet në këtë drejtim për menaxhimin e mbetjeve 

urbane, grumbullimin dhe përpunimin e tyre në të gjithë hapësirën bregdetare. 

 

- Të tregohet kujdes në përdorimin e tokës, kapacitetit mbajtës të saj që çdo ndërhyrje 

të mos shkaktojë dëmtime që duhen vite të rregullohen apo dëme të pariparueshme. 

 

- Pjesëmarrja e opinionit është kusht i domosdoshëm për arritjen e zhvillimit të 

qëndrueshëm. Për këtë arsye banorë lokal, pushteti vendor, biznesi, ambjentalistë dhe 

të gjithë palët e interesuara duhet të kenë rolin e vetë në këtë proces. 
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Abstrakt 

 

Termi zhvillim i qëndrueshëm i referohet atij zhvillimi që plotëson nevojat e tanishme pa 

kompromentuar aftësinë e brezave të ardhshëm për të plotësuar nevojat e tyre. Qëllimi i zhvillimit të 

qëndrueshëm është të krijojë modele të qëndrueshme në tre aspektet e veprimtarive njerëzore: aspektin 

ekonomik, social dhe ekologjik.  

Bazuar pikërisht në këto tre aspekte, paraqitet me rëndësi edhe trajtimi shkencor i hapësirës 

bregdetare Ishëm-Porto Romano, e cila dallohet për potenciale të mëdha dhe mundësi shumë të mira për 

zhvillimin e qëndrueshëm të saj. Për këtë arsye u pa e nevojshme ndërmarrja e këtij studimi, me qëllim si 

analizën e gjendjes aktuale, ashtu  edhe  përcaktimin e alternativave të mundshme të një zhvillimi të 

qëndrueshëm të kësaj hapësire në të ardhmen. 

Pozita gjeografike dhe kushtet natyrore (relievi, klima, vija e gjatë bregdetare, biodiversiteti i 

pasur, etj) të hapësirës bregdetare Ishëm-Porto Romano ofrojnë mundësi shumë të mira për zhvillimin e saj 

të qëndrueshëm. Ndër alternativat kryesore të këtij zhvillimi veçohet turizmi, duke përcaktuar llojet e 

mundshme të zhvillimit të tij, produktet turistike si dhe ndikimi i tij në mjedis. Gjithashtu një alternative 

shumë e mirë që mund të aplikohet në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm është bujqësia organike, duke 

prodhuar produkte bujqësore bio, gjë që do të ndikonte dhe në nxitjen e tregtisë vendase. Alternativa të 

tjera të zhvillimit të qëndrueshëm që ofron hapësira janë: ekonomia pyjore, e cila mundësohet nga 

biodiversiteti i lartë që hapësira disponon; agroindustria, nëpërmjet ngritjes së punishteve të përpunimit të 

produkteve bujqësore dhe blegtorale bio, si dhe peshkimi dhe gjuetia e qëndrueshme, të cilat mundësohen 

si nga vija e gjatë bregdetare, ashtu edhe nga bota e pasur shtazore.  

Për arritjen e një zhvillimi të qëndrueshëm vlerësohet shumë e domosdoshme bashkëpunimi midis 

pushtetit qëndror dhe atij lokal për hartimin, financimin dhe zbatimin e planeve dhe strategjive afatgjata. 

Përcaktimi i këtyre strategjive duhet të jetë  lidhur ngushtë, si me mundësitë e zhvillimit ekonomik dhe 

social, ashtu edhe me ndikimin që ato kanë në mjedis (ruajtja e vlerave ekologjike të biodiversitetit).  

 

Fjalët kyçe: zhvillim i qëndrueshëm, zhvillim social-ekonomik, alternativa të zhvillimit të qëndrueshëm  

                                                                     Abstract 

 

The topic about the sustainable development refers to that development that caters for the 

nowadays needs without compromising the abilities of the upcoming generations for meeting their 

demands. The purpose of the sustainable development is to create stable patterns in the three aspects of the 

human actions: economic aspect, social, and the ecological one. 

Based on these three aspects , it is of note to introduce the scientific treatment of the Porto- 

Romano maritime space , that is distinguished for substantial potentials as well as for  great potentials of its 

sustainable development. For that reason it was regarded as immediate to undertake this research , whose 

purpose was the analysis of the current state as well as the ascertainment of the potential alternatives of a 

steady development of this space in the future. 

Geographical location and the natural conditions (relief, climate , coastline, rich biodiversity etc,) 

of the Porto Romano maritime space offer great opportunities for its sustainable development. 

One of the principal alternatives of this development is tourism by ascertaining the possible brands 

of its development such as the touristic products as well as its impact on the development. Another 

alternative that can be applied in function of the stable development is the organic agriculture, by making 

bio agricultural products .this could promote the domestic trade. Other options of  a sustainable 

development that are offered by the space are: forestry economy that is enabled by the high biodiversity 

that the space possesses. Agro industry by setting up the workshop  for working out the agricultural 

products as well as bio livestock as well as sustainable fishing and hunting that are enabled by both the long 

coastline and the rich fauna. 

In order to achieve a sustainable development it is indispensable the collaboration between the 

local government and the central one for drawing up , funding and the implementation of the long term 

plans and strategies. The ascertainment of this strategies must be closely tied either with the potentials of 

the economic and social development or with the impact that they have in the environment. 

 

Key words: sustainable development, social economic development, alternatives of a sustainable 

development  
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