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hkurtimet buxhetore kanë patur ndikimin e tyre në shumë pro
grame zhvillmi, gjithësesi ndodhin dhe përjashtime. Programi i
pyjeve të SNV ja ka dalë mbanë të vazhdojë si një pasues i saj. Por, si
është bërë kjo e mundur? Për këtë rrëfenjë Vice Versa ka udhëtuar
FAQE6-7
përmes pyjeve të Kosovës dhe Shqipërisë.
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JETO GJELBËR

Deputetët pjesëmarrës, z. Eduard Shalsi, Kryetar i Komisionit Parlamentar për
Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe
Mjedisin, deputetët z. Besnik Bare dhe
z. Namik Kopliku, anëtarë të po këtij

Strategjia
Kombëtare
e Angazhimit
për Pyjet
dhe Kullotat
Mbledhja e IV e Komitetit
Koordinues Kombëtar
FAQE 3

Komisioni, së bashku me përfaqësues
të Federatës Kombëtare të Pyjeve, me
Prof. Dr. Vezir Muharremaj dhe Prof.
Dr. Sherif Lushaj, u takuan dhe biseduan me banorë të fshatit Zall-Dajt, me

përfaqësues të Njësisë Administrative
Zall-Bastar dhe të shërbimit pyjor.
Qëllimi i vizitës ishte njohja e deputetëve
me gjendjen, përdorimin e pyjeve dhe
plotësimin e nevojave të fshatarëve me

prodhime drusore e jodrusore, me modelet e mira të menaxhimit tradicional të
pyllit nga fshati dhe familjet, si dhe
mundësitë për përmirësimin e qeverisjes
së tokës pyjore në Shqipëri.

Konsolidimi
i tokës dhe
zhvillimi rural
e bujqësor
PROF.DR.SHERIF LUSHAJ

T’I KTHEJMË
MBULESËN
TOKËS TONË!
NGA: HAKI KOLA
Të jesh me profesor Vezir Muharremaj, duket sikur të jepet
mundësia të kthesh kohën pas
e të jesh si studenti me profesorin. I nderuari profesor Veziri është mësues e nxënës i përjetshëm, ndihem me fat që e
patëm si gjeneratë, profesor korrekt, këmbëngulës...
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Deputetë të Parlamentit Shqiptar
vizitë në pyjet e Zall-Dajtit

e trashëguar historikisht prej tyre.
Kufijtë e ngastrave pyje e kullota të
fshatit dhe familjeve njihen e respektohen nga të gjithë. "Në pyllin
që ne e kemi të trashëguar nuk
ndodh të bëhen dëmtime, ne e ruajmë atë nga prerjet, kullotjet dhe
zjarret dhe plotësojmë nevojat tona
me dru zjarri, gjeth për bagëtinë,
hunj e thupra, bimë mjekësore etj".
- u shprehën ato.
Grupi vizitoi pyllin e lisit të fermerit Shaban Mansaku, i përdorur
tradicionalisht nga familja e tij.
Këtu vihej re gjendja e mirë e pyllit falë mbrojtjes dhe kujdesit të
familjes. Ky pyll trajtohet si mod-

el prej 4 vitesh, me mbështetje të
Koalicionit Ndërkombëtar të
Tokës - ILC. Pylli model shërben për të përmirësuar njohuritë
e fermerëve për zhvillimin e pyllit të tyre dhe si shëmbull për të
treguar formën më të mirë të
pronësisë dhe trajtimit me dobi
sa më të madhe për prodhimin
drusor dhe mbrojtjen e tokës dhe
ujërave. Aktualisht, të dhënat
teknike tregojnë se ky pyll ka një
rritje mbi 3 herë më të madhe se
rritja mesatare vjetore ne shkalle
kombëtare (rreth 3.6 m3/ha/vit).
U ngrit problemi se kësaj zone,
me vendim të Këshillit të Minis-

trave i kanë kaluar në pronësi
rreth 1200 hektarë pyje e kullota
për t'ua dhënë në përdorim fshatrave dhe familjeve për nevojat
vetjake drusore e kullosore. Në
fakt, kërkesa për plotësimin e
nevojave të 840 familjeve që banojnë këtu, është për krejt sipërfaqen e pyjeve dhe kullotave që
gjenden në territorin e kësaj njësie
administrative prej rreth 3500 ha.
Janë përgatitur hartat përkatëse dhe
kërkesa është përsëritur disa herë
por nuk është miratuar.
Ekspertët e pyjeve dhe banorët vendas iu përgjigjën interesimit të deputetëve për çështjet e pyjeve në
përgjithësi dhe sidomos për plotësimin e nevojave të fshatarësisë me
dru zjarri, që është një problem ko-

“

Nga vizita dhe diskutimet e bëra
në terren, u arritën disa përfundime me vlera të përgjithshme.
- Me reformën e re territoriale,
bashkitë marrin në pronësi të
gjithë pyjet dhe kullotat brenda
territorit administrativ të tyre
(përveç parqeve e pyjeve
mbrojtës dhe pyjeve private). Banorët shtruan kërkesën që sipërfaqet e pyjeve komunale të kaluar njësive të qeverisjes vendore
me vendime të Këshillit të Ministrave, duhen rishikuar për t'i
zgjeruar ato, bazuar në traditën dhe
duke llogaritur...

“

Me ftesë të Federatës Kombëtare
të Pyjeve dhe Kullotave Komunale,
tre deputetë të Parlamentit Shqiptar, së bashku me ekspertë të
pyjeve, në datën 20 Nëntor 2015
bënë një vizitë në pyjet e fshatit ZallDajt në Tiranë, ku u takuan me
banorë të fshatit. Vizita u organizua në bashkëpunim me Fondacionin "Bashkojmë Vlerat e Natyrës me
Njerëzit" - CNVP dhe në kuadër të
zbatimit të Strategjisë Kombëtare
të Angazhimit, lehtësuar nga Koalicioni Ndërkombëtar i Tokës
(ILC).
Deputetët pjesëmarrës, z. Eduard
Shalsi, Kryetar i Komisionit Parlamentar për Veprimtaritë
Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin,
deputetët z. Besnik Bare dhe z.
Namik Kopliku, anëtarë të po këtij
Komisioni, së bashku me përfaqësues të Federatës Kombëtare të
Pyjeve, me Prof. Dr. Vezir Muharremaj dhe Prof. Dr. Sherif Lushaj,
u takuan dhe biseduan me banorë
të fshatit Zall-Dajt, me përfaqësues
të Njësisë Administrative ZallBastar dhe të shërbimit pyjor.
Qëllimi i vizitës ishte njohja e deputetëve me gjendjen, përdorimin
e pyjeve dhe plotësimin e nevojave
të fshatarëve me prodhime drusore e jodrusore, me modelet e mira
të menaxhimit tradicional të pyllit
nga fshati dhe familjet, si dhe
mundësitë për përmirësimin e
qeverisjes së tokës pyjore në Shqipëri. Vizita në terren i parapriu
diskutimeve të mbledhjes së Komitetit Koordinues Kombëtar, që
u mbajt me 2 Dhjetor 2015.
Grupi pjesëmarrës dhe banorët
vendas, përdorues të pyjeve në
këtë fshat, panë pyjet e përdour
tradicionalisht nga familjet e fshatit.
Këta pyje janë të mbrojtur dhe të
mirëtrajtuar. Sipas Meritës, Lumturies, Saides dhe Flutrës, pylli i
fshatit tradicionalisht përdoret në
dy mënyra: bashkërisht nga fshati
(meraja) dhe nga familjet për pyjet
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mbëtar. Nga vizita dhe diskutimet
e bëra në terren, u arritën disa përfundime me vlera të përgjithshme.
- Me reformën e re territoriale, bashkitë marrin në pronësi të gjithë pyjet dhe kullotat brenda territorit administrativ të tyre (përveç parqeve e
pyjeve mbrojtës dhe pyjeve private).
Banorët shtruan kërkesën që sipërfaqet e pyjeve komunale të kaluar
njësive të qeverisjes vendore me vendime të Këshillit të Ministrave, duhen rishikuar për t'i zgjeruar ato,
bazuar në traditën dhe duke llogaritur plotësimin e nevojave për
material drusor të fshatit. Pyjet e fshatit dhe të familjeve duhet t'u
kalojnë me dokumente zyrtare përdoruesve dhe të regjistrohen në
zyrën e regjistrimit të pasurive të
paluajtshme (ZRPP); shpenzimet t'i
përballojë shteti. Ndërkaq, duhet të
jenë saktësuar në terren dhe të jenë
ligjëruar kufijtë e pyjeve dhe kullotave midis bashkive, fshatrave e përdoruesve tradicionalë.
- Përdoruesit (fshati, familja rurale)
kërkuan të kenë ligjërisht të drejta
ekskluzive përdorimi mbi pyjet
dhe kullotat e fshatit, si dhe të kenë
të drejtë të shesin prodhimet
drusore e jodrusore që rezultojnë
nga pylli e kullota në përdorim.
Po ashtu, për përdoruesit tradicionalë siç janë këta banorë në ZallDajt, si dhe në gjithë Shqipërinë,
kur shihet se i ruajnë dhe i
mbarështrojnë si duhet pyjet e
veta, ligji të parashikojë kalimin e
këtyre pyjeve dhe kullotave nga
përdorimi në pronësi, sipas kritereve të caktuara.
- Ende ka përqendrim të kompetencave në Ministri dhe organet
më lart, përfshirë edhe miratimin
e planeve të menaxhimit, të
shfrytëzimeve, damkimet, përcaktimin e tarifave dhe gjobave etj.
Në ligjin e ri duhet të qartësohen
rolet e aktorëve, përgjegjësitë dhe
të drejtat e tyre, përfshirë përdoruesit, duke pasur parasysh decentralizimin e kompetencave nga
Ministria tek bashkitë, fshati, përdoruesit
tradicionalë
(fshati,familjet rurale) dhe shoqatat
e tyre.
- Banorët mbështesin moratoriumin 10 vjeçar për ndalimin e
shfrytëzimit në pyjet shtetërorë dhe
eksportin e materialit drusor, për
të frenuar dëmtimet dhe shkatërrimet e mëdha në shumë pyje të
vendit nga firmat shfrytëzuese dhe
kontrabanda, e mbështetur kjo
edhe nga korrupsioni në këtë sektor.
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Strategjia Kombëtare eAngazhimit për Pyjet dhe Kullotat
Me datë 2 Dhjetor 2015, në ambjentet e Hotel Tirana International, Tiranë u zhvillua takimi i katërt
i Komitetit Koordinues Kombëtar
në kuadër të zbatimit të Strategjisë
Kombëtare të Angazhimit për Pyjet dhe Kullotat në Shqipëri.
Strategjia Kombëtare e Angazhimit është lehtësuar nga Koalicioni
Ndërkombëtar i Tokës.
Në takim morën pjesë 25 persona,
përfaqësues të Ministrisë së Mjedisit, Ambasadës Suedeze, Bankës
Botërore, Prezencës së OSCE në
Shqipëri, Ministrit të Shtetit për
Çështjet Vendore, Fakultetit të Shkencave Pyjore, Bashkive Mirditë
dhe Fier, Fondacionit “Bashkojmë
Vlerat e Natyrës me Njerëzit” dhe
përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile si Federatat Rajonale
të Pyjeve Korçë, Kukës, Fier, Qendra e Studimeve dhe Konsultimeve
“NATYRA” dhe Shoqata “Natyra
Ndërkufitare”.
Takimit iu bashkua edhe deputeti
i Parlamentit të Republikës së Shqipërisë z.Besnik Bare. Të pranishëm në takim ishin edhe përfaqësues të Televizionit Kombëtar Shqiptar (TVSH).
Komiteti Koordinues Kombëtar
është ngritur me qëllim lehtësimin
e një dialogu kombëtar mes aktorëve të ndryshëm të përfshirë në
qeverisjen e pyjeve dhe kullotave
në Shqipëri si dhe krijimin e një
mjedisi të përshtatshëm politik, ligjor dhe institucional për të siguruar të drejta mbi pyllin për përdoruesit tradicionalë.
Objektivi i përgjitshëm i këtij takimi ishte diskutimi mbi projekt –
ligjin e pyjeve dhe kullotave të Shqipërisë. Objektivat specifikë ishin
informimi i anëtarëve të Komitetit
mbi ecurinë e punës për projekt ligjin nga Ministria e Mjedisit dhe
ndarja e informacionit rreth takimet
rajonale mbi projekt - ligjin të zhvilluara nga Federata Kombëtare e
Pyjeve.
Një prezantim rreth projekt-ligjit të
pyjeve dhe kullotave u bë nga z.Ylli
Hoxha, Drejtor i Drejtorisë së
Mbrojtjes, Trajtimit të Pyjeve pranë
Ministrisë së Mjedisit. Ai ndër të
tjera tha se projekt-ligji ka patur
rrugën e tij të gjatë e të vështirë.
Ligji është prekur nga reformat e
ndryshme, veçanërisht ajo territorial–administrative, gjë që bëri të
domosdoshme kalimin e administrimit të pyjeve dhe kullotave tek
Bashkitë e reja. Z.Hoxha tha se me
ligj përfitimi 100 % i të ardhurave i
kalojnë Bashkive të reja. Ligji tenton të rregullojë konturin administrativ dhe manaxherial të fondit
pyjor tek strukturat e Bashkive. 59
Bashki do të ngrenë stafet e admin-

Mbledhja e IV e Komitetit Koordinues Kombëtar

istrimit të pyjeve dhe kullotave të
tyre.
Për sa i përket përdoruesve tradicionalë, ai tha se Ministria ka marrë parasysh komentet e bëra nga
Banka Botërore dhe Federata. Ai
tha se është punuar për ti dhënë
më shumë të drejta njerëzve për të
kullotur, për dru zjarri e bimë
mjeksore, duke futur kështu konceptin e përdoruesit në ligj.
Ndërsa për strukturat që do të veprojnë ne pyje dhe kullota, ai tha
se tashmë funksionet e hartimit, administrimit dhe kontrollit
janë të ndara me
qëllim shmangien e konfliktit
të
interesit.
Përveç tyre do
të ketë edhë një
hallkë tjetër të
pavaruar siç është Drejtoria e
Pyjeve e cila do
të prodhojë shifra të pavarura nga
monitorimi për të prodhuar politika sa më të mira menaxhimi.
Një tjetër prezantim u bë nga Albora Kacani, përfaqësuese e Federatës
Kombëtare të Pyjeve e cila fillimisht falenderoi të pranishmit për
pjesëmarrjen dhe në mënyrë të
veçantë për bashkëpunimin e vazhdueshëm z.Besnik Bare, z.Ylli
Hoxha, znj.Drita Dade dhe
z.Robert Nygard. Gjithashtu një falenderim të veçantë ajo shprehu për
Koalicionin Ndërkombëtar të
Tokës - ILC dhe Fondacionin
CNVP për mbështetjen e vazhdueshme.
Ajo informoi të pranishmit mbi rezultatet e takimeve diskutuese rreth
projekt-ligjit të realizuara në Divjakë, Kukës, Tiranë, Dibër,
Gjirokastër, Librazhd, Fier dhe

Korçë. Problemet dhe shqetësimet që kanë dalë nga këto takime
janë përcjellë institucioneve vendim-marrëse si dhe organizmave
ndërkombëtare (Delegacionit Europian, Ambasadës Suedeze, GEF
Shqipëri). Gjithashtu janë zhvilluar disa takime formale dhe informale me përfaqësuesit e Parlamentit, Ministrisë së Mjedisit, Ministrisë së Pushtetit Vendor, ish Komunave si dhe një fushatë në media nëpërmjet publikimeve në

gazeta të ndryshme dhe një dokumentar dedikuar Pylltarisë Komunale (TVSH).
Ajo tha se me shumë rëndësi ka
qenë vizita e organizuar në terren
me Deputetët z. Eduard Shalsi,
Kryetar i Komisionit Parlamentar
për Veprimtaritë Prodhuese,
Tregtinë dhe Mjedisin, z. Besnik
Bare dhe z. Namik Kopliku,
anëtarë të po këtij Komisioni. Në
këtë vizitë ata patën mundësinë të
takohen dhe bisedojnë me banorë
të fshatit Zall-Dajt dhe me përfaqësues të Njësisë Administrative ZallBastar. Qëllimi i vizitës ishte njohja
e deputetëve me gjendjen, përdorimin e pyjeve dhe plotësimin e
nevojave të fshatarëve me prodhime
drusore e jodrusore, me modelet e
mira të menaxhimit tradicional të
pyllit nga fshati dhe familjet, si dhe

mundësitë për përmirësimin e qeverisjes së tokës pyjore në Shqipëri.
Në vazhdim Albora theksoi se draft
–Ligji ka progres në drejtim të njohjes së përdoruesve tradicionalë, të
drejtës tradicionale të përdorimit
(neni 34, pika 4), njohjen e rolit të
Shoqatës për planifikimin e punimeve (neni 26 pika 2), normimin e
punës së eksperteve dhe detyrimin
për të emëruar specialistë Pyjesh .
Në përfundim të prezantimeve aktorët e institucioneve pjesëmarrësë
patën mundësinë të shprehin mendimet e tyre mbi projekt-ligjin dhe
bënë komente konkrete drejt
përmirësimit të tij. Në mënyrë të
përmbledhur po japim më poshtë
disa nga përfundimet e këtij takimi:
- Sipas projekt ligjit pronësia mbi pyjet
dhe kullotat mbetet 98% shtetërore
dhe 2% private. Projekt-ligji duhet të
mbështesë kalimin e të drejtave të
pronësisë dhe përdorimit tek komunitetet vendore. Nëse prona nuk shkon tek njerëzit ata nuk kanë mundësi
të zhvillojnë aktivitetet jetësore dhe
do të vazhdojmë të kemi braktisje të
zonave rurale dhe largime të njerëzve
jashtë vendit. Prandaj është tepër e
rëndësishme që pyjet dhe kullotat e
trashëguara nga të parët të kalojnë në
pronësi dhe përdorim të banorëve
që jetojnë pranë tyre. Projekt-ligji
duhet të njohë kufijtë e fshatit dhe
pyjet afër komuniteteve tu jepen në
përdorim fshatit. Kështu ligjerojmë
proçesin dhe banorët ndjehen më të
motivuar.
- Projekt-ligji duhet të bënte dhe një
hap më tej duke ju dhënë të drejtën
komuniteteve
për
përfitim
ekonomik nga pyjet dhe kullotat.
Falë mbështetjes disa vjeçare nga qeveritë dhe organizmat ndërkombëtare si Banka Botërore, Agjensia Suedeze pë Zhvillim, USAID,

ILC etj. janë krijuar modele të mira
bashkëpunimi mes komuniteteve
dhe Njësive Vendore. Bazuar në
këtë eksperiencë pyjet tashmë kanë
një vlerë më shumë për komunitetet vendore se sa vetëm për dru zjarri apo kullotë.
- Komuniteti i pylltarëve duhet të
jetë më i bashkuar për të qenë një
zë shumë më i fuqishëm në mbrojtje
të pyjeve por dhe për të bërë më
shumë presion qeverisë për
mangësitë e sektorit. Të gjithë aktorët e interesuar ftohen që të marrin pjesë në takimet e komisionit
Parlamentar për Veprimtaritë
Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
për të dhënë kontributin e tyre në
përmirësimin e projekt-ligjit.
- Shumica e pjesëmarrësve ranë dakord që kalimi i pyjeve pranë Bashkive ishte hapi i duhur nga qeveria
por Bashkitë e reja kanë nevojë për
mbështetje me buxhet dhe më tepër
besim.
- Për sa i përket moratoriumit pjesëmarrësit ishin të mendimeve të
ndryshme. Disa prej tyre mendojnë
se moratoriumi për pyjet është i domosdoshëm dhe do të çojë në
përmirësimin e gjendjes së pyjeve.
Për disa të tjerë moratoriumi nuk i
shërben zhvillimit dhe krijon konflikt me bashkitë të cilave ju kalohet
administrimi. Prej vitesh është
kërkua ndalimi i eksportit por jo i
të gjitha veprimeve në pyje. Nuk ka
arsye të pezullohen totalisht shfrytëzimet sepse paralizohet e gjithë jeta
e veprimtaria e njerëzve që nuk
bëjnë kondrabandë.
- Të ndalohen shfrytëzimet e pa kontrolluara dhe kontabanda në pyje.
Shembuj të abuzimeve vijnë nga
Oroshi e Fani në Mirditë dhe nga
qarku i Korçës dhe Dibrës.
- Federata Kombëtare e Pyjeve dhe
Kullotave duhet të mendojë një
strategji për ridimensionimin e saj
por edhe se si të bëhet partnere
me Bashkitë e reja. Gjithashtu ajo
duhet të shtojë rolin e saj për ofrimin e shërbimit këshillimor.
Projekti i ri i Bankës Botërore dihet tashmë që do të bazohet në
grante kështu që lind nevoja për
përgatitjen e fermerëve për thithjen
e këtyre fondeve.
- Ligji duhet të nxjerrë në pah rolin
e Shoqatave të Përdoruesve të
Pyjeve dhe Kullotave si një aktor
dhe partner i rëndësishëm në
menaxhimin e pyjeve.
- Të krijohet Qendra Kombëtare e
Teknologjisë së Informacionit në
fushën e pyjeve dhe kullotave për
të mbështetur kadastrën pyjore, kryerjen e Inventarit Kombëtar të
Pyjeve dhe aktivitetet montioruese
në pyje në perputhje me marrëveshjet dhe detyrimet ndërkombëtare.
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Të jesh me profesor Vezir Muharremaj, duket sikur të jepet
mundësia të kthesh kohën pas e
të jesh si studenti me profesorin.
I nderuari profesor Veziri është
mësues e nxënës i përjetshëm,
ndihem me fat që e patëm si gjeneratë, profesor korrekt, këmbëngulës, e fati shansi e të tjera rrethana na mundësuan që të vazhdojmë së bashku rrugëtimin, me
debate, përpjekje e bashkëpunim
40 vjeçar.
Nëse ne kontribuojmë për ta
parë në ecjen gjeologjike e historike ekosistemin shqiptar, e na
vjen momenti që dijet që përftuam ti ndajmë me gjeneratat e reja,
çëlësin e sekretin gjeologjik,
ekologjik, apo stadin se ku janë
në rrugën e evolucionit, ekosistemet që përbëjnë atdheun tonë,
atëherë ndoshta shkolla, universiteti dhe ndërgjegja jonë kombëtare do krijojnë shanse për
reflektim, ai moment do të jetë
fillimi i një rruge ndryshe, si për
Lurë e Shqipëri ku bimët e ekosistemet ripërtërihen bashkë me
gjeneratat e reja njerëzore që do
pasojnë Shqiperinë tonë. Jetojmë
në një vend me peizazhe fantastike, por që janë shumë shumë
të brishta, kërkojnë shumë dije e
kujdes për tu administruar.
Është me e lehtë të marrësh vendim për të operuar një njeri të
dashur se sa të bësh ndërhyrje
brutale në vendin e brishtë që
quhet Shqipëri. Lurën e vramë.
Vramë shumë male e kodra, shkatërruam shumë shtretër lumenjsh. Kemi humbur pothuaj në
total mbulesën e mrekullueshme
të tokës sonë. Në shumë pjesë
tokën e kemi si një trup që e ka
humbur lëkurën dhe dielli e plagos dhe e djeg. Diellin që e kemi
me shumicë, dhe aq shumë na
duhet për dimër, nuk dijmë ta
vjelim, nuk dijmë ta lidhim me
tokën, pasi kemi humbur bimët,
pjesën engjëllore që lidh qiell e
tokë. Dua të kujtoj se me gjithë
sfidat e ndryshimet klimatike, toka
dhe ekosistemet tona të brishta
synojnë e përpiqen fort të ritkthehen e të na japin jetë, bukuri e
produkte. Brenda një viti ato

T’I KTHEJMË MBULESËN
TOKËS TONË!

rriten e hijëshohen. Mjerimi,
varfëria, anarshia e padija, ndërhyn fort dhe i pengon të mbulojnë tokën. Mediat tona janë
shurdhmemece karshi bukurisë e
brishtësisë së ekosistemit. Mediat tona janë shurdhmemece edhe
përkarshi ndryshimeve klimatike
që po trondisin globin. Bota zien
nga debatet e alternativat se si të
zbusim ndryshimet klimatike.
Tek ne ka shurdhi e pak zëra në
shkretetirë që duken si jo normal,
në një normalitet të mjerë që
bërtet përbalt e ndihmon të padrejtën, të padobishmen. Pyjet
tona, të kthyera në shkurre

“

gëlojnë nga banorët lokaëe, që
vjelin shkarpa, prodhojnë qymyr,
kullosin gjënë e gjallë, vjelin bimë
mjeksore. Pak njerëz këtë e dijnë.
Deputetët i takojnë këto njerëz në
sheshe qyetesh dhe nuk e besojnë
se sa halle zgjidh qoftë edhe ky
pyll i lodhur.
Shqipëria ka nevojë për ekonomi
e edukatë të gjelbër. Ajo është
larg, e ka pushtuar botën e civilizuar, por nuk ka vizë për të hyrë
në Shqipëri. Një ekonomi e orientuar gjelbër, gjen më tepër
përkrahje nga natyra dhe komuniteti ndërkombëtar. Donatorët
na ofrojnë projekte. Na ofrojnë

Nëse ne kontribuojmë për ta parë në ecjen gjeologjike e historike
ekosistemin shqiptar, e na vjen momenti që dijet që përftuam ti
ndajmë me gjeneratat e reja, çëlësin e sekretin gjeologjik, ekologjik,
apo stadin se ku janë në rrugën e evolucionit, ekosistemet që përbëjnë atdheun tonë, atëherë ndoshta shkolla, universiteti dhe
ndërgjegja jonë kombëtare do krijojnë shanse për reflektim...

“
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mbështetje me projekte për shërbime mjedisore.
Burokracia e pengon zbatimin.
Janë miliona dollarë të bllokuar
në 3 vitet e fundit, dhe projekti
nuk fillon. Fondi i karbonit na
paguan, pasi ka 10 vite që kemi
vënë në dispozicion 6 mijë hektarë shkurre për ti rritur në 24 ish
komuna tashmë njësi të qeverisjes
vendore. Kjo shifër ka nevojë të
bëhet 120 mijë hektarë, me toka
tashmë të ç’veshura, që mund ti
veshim për të rikthyer mbulesën
tokësore e jetën, në këtë ofertë,
që duhet dikush ta projektojë, pasi
e kemi shembullin tashmë 10
vjeçar, mund të punësohen, për ti
shërbyer tokës, bimëve, biomasës,
qindra familje dhe merren kredite karboni si shërbim mjedisor.
Heshtin universitetet.
Dikush thotë nuk kemi treg për

shërbime mjedisore, e Shqipëria
ka kontraëe që në 2005 dhe ka
marrë dy pagesa në rreth gjysëm
milion dollarë, vetëm për 6 mijë
hektarë që i lejojmë të jetojnë
bimët e të rriten. Pra ka një model që nuk e dinë se e ka. Në monitorim kanë marrë pjesë profesora,
por çuditërisht heshtin Institutet e
Fakultetet. Komentatorët e opinionistët merren me politikën.
Por jo me politikat pyjore e mjedisore, që hapin rrugë për një të
ardhme më të mirë për tokën e
njerëzit. E pyes vehten a është
padije? Çfarë ....Është...Thirrini
mendjes o njerëz, shkollarë, profesorë, opinionistë, kjo është toka
jonë, e brishtë që mund ta bëjmë
më të bukur, më të dobishme, më
pjellore. Shqipëria mund të bëhet
e bukur, nëse i jep fund shkatërimit të ekosistemeve. Kërkohet dije
e profesionalizëm, kërkohet
përkushtim e dashuri. Kjo duhet
të gjejë vend, në universitete edhe
në media.
Nuk ka pse ndalohen prerjet, ato
janë pjesë e jetës, por vihet në dispozicion sipërfaqe pyjore për shërbime mjedisore. Ka brenda arsye.
Të ndalosh prerjen është të ndalosh jetën. Një dorëzim para
natyrës e jetës. Ndoshta edhe një
deklarim legal i injorancës. Në çdo
pëllëmbë të Shqipërisë, banorët
rural hyjnë e dalin çdo ditë në pyll,
në tokën e tyre. Këtë politikëbërësit duket nuk e dijnë.
Duan të ndajnë njerëzit rural nga
toka e tyre....
Duhet bërë e kundërta, duhet të
menaxhojmë këtë marrëdhënie të
banorëve me natyrën, të bëhemi
të arsyeshëm, mos luajmë me vetevehten. Kërkohet që tek sektori
të kthehet vullneti i profesor
Vezirit. Politikanët duhet të kuptojnë që kanë gabuar, e s’duhet të
vazhdojnë të dëmtojnë vendin ku
do lënë pasardhësit. Politikanët
duhet të reshtin dëmet që i kanë
bërë nga padija apo mosngopja. 17
vite regres për Lurën e për
mbulesën pyjore shqiptare. Siç
duket para 17 vitesh paskam qenë
pak më ndryshe !!!!!

OFERTË PËR SHITJE FIDANASH
NË KUADËR TË MUAJIT TË PYLLËZIMEVE
OFROJMË FIDANA ME ÇMIME TË ARSYESHME
TË LLOJEVE SI MË POSHTË:

Për më shumë informacion kontaktoni z. KUJTIM LUSHA nga Puka në numrin
e telefonit: 068 24 21 732.
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KONSOLIDIMI I TOKËS DHE
ZHVILLIMI RURAL E BUJQËSOR
“
PROF.DR.SHERIF LUSHAJ

dhe fragmentimi tokës në shumë
pika të pa kufizuara me njëra tjetrën.
Në disa zona prona është shpërndarë deri në 10 vende. Pas 25 vjeteve
të reformës së tokës, madhësia e
fermës, pothuajse ka mbetur aty ku
ishte, mesatarisht rreth 1.2 ha për
fermë në shkallë vendi dhe në disa
zona nën këtë madhësi. Fermat
bujqësore të vogla, janë te pa afta
për zhvillimin e prodhimit të madh,
për të dalë në treg dhe shitjen e prodhimeve për eksport. Në tokat e
fragmentuara kostoja e prodhimit,
transportit, punimeve dhe imputeve
të përdorura është vërtetuar se rritet
25-35 %. Fermat e vogla sigurojnë
produkte kryesisht për nevojat e tyre
familjare dhe pak produkte në treg.
Problemet e fragmentimit të tokës
dhe fermave të vogla, pothuajse i
kanë kaluar të gjitha vendet, veçanërisht vendet e lindjes, por i kanë
kapërcyer ato. Gjermania, që është
një nga prodhuesit më të mëdhenj
bujqësor të BE, nga 1.6 milion ferma në vitin 1950 në Gjermaninë
perëndimore, në vitin 1990 u ulën
në 630 mijë, duke rritur madhësinë
dhe rentabilitetit e tyre. Nëse në vitin
1950, një fermer Gjerman ka
prodhuar ushqim të mjaftushëm
vetëm për 10 njerëz, në vitin 2004,
ka prodhuar për të ushqyer 143
njerëz. Zmadhimi i fermës dhe konsolidimi i tokës, nëpërmjet financimit të projekteve, përbëjnë dy shtylla
kryesore të suksesit në bujqësi dhe
zhvillimin rural në Gjermani. Vetëm
ne Landin e Bavarisë, shpenzohen
për konsolidimin e tokës jo më pak

se 200 milion Euro në vit.
Në kushtet e vendit tonë, tregu i
tokës (shitblerja dhe qiradhënia)
mbetet nga instrumentet kryesore të
zmadhimit të fermës dhe konsolidimit të tokës, por i pa zhvilluar në
funksion të konsolidimit, implementimi i projekteve për organizimin e territorit dhe pronës të bashkuar në një vend të vetëm. Nuk
bëhet fjalë për projekte për të shkruar raporte, as për të bërë intervista, as për ndonjë workshop të thatë,
por për të zbatuar në terren bashkimin e pronës së coptuar. Me mijra
projekte janë duke u zbatuar në vendet e lindjes dhe të Evropës. Kooperimi mbetet një rrugë tjetër e
rëndësishme dhe e mundeshme.
Shembulli më i qartë gjendet në
Xarë të Sarandës, një ekonomi
moderne, e ngritur mbi bazën e
vullentarizmit të banorëve për të
punuar sëbashku për prodhimin,
blerjen dhe tregtimin e prodhimit.
Xara është aktualisht një model zhvillimi e drejtuar nga menaxheri i
talentuar Dhimo Kote. Është një
shembell që duhet të përgjithësohet në shkallë vendi. Është detyrë e
Institucioneve përgjegjëse, Ministrisë së Zhvillimit Rural e bujqësor
dhe bashkive të reja, që ta zbatojnë
këtë përvojë. Ka vend që shumë financime nga projektet të drejtohen
pikërisht në konsolidimin e tokës
për bashkimin e pronës në një vend
të vetëm, si një investim afatgjatë.
Institucionet qëndrore, vendimarrësit dhe politikbërësit, është koha
ta vleresojnë konsolidimin e tokës si

çështje prioritare, si një zgjidhje afatgjatë e domosdoshme, pasi është
pengesa kryesore e zhvillimit të
bujqësisë dhe pa të cilën ndryshimi
që duhet nuk mund të ndodhë.
Nevoitet plotësimi i kuadrit ligjor,
krijimi i ekipeve të eksperteve të kualifikuar, grumbullimi i informacionit, delegimi i kopetencave pushtetit
vendor. Por konsolidimi i tokës
mbetet iniciativë edhe e fermerëve
për të punuar në grupe, me marrëveshje midis tyre dhe në forma të
tjera. Konsolidimi i tokës dhe zmadhimi i fermave mund të shënojnë
kthesën më të madhe të zhvillimit të
bujqësisë dhe ekonomisë rurale,
kufizimin e degradimit të tokës si
pasojë migrimit të popullsisë drejt
zonës urbane. Bujqësia është ndër
sektorët që mund të ndryshojë më
shpejt.
Problemi i dytë lidhet me zhvillimin
e integruar në territorin rural
nëpërmjet administrimit të përbashkët të gjithë burimeve të tokës bujqësore, pyjeve, kullotave, ujrave në konceptin e pellgut ujëmbledhës, për të
përfituar të ardhura nga bujqesia,
pyjet ( dru zjarri, lëndë druri, fruta
pylli etj), kullotat, ujrat, bimët mjeksore, në ndryshim nga administrimi
i veçuar që bëhet deri tani. Në nivel
global rreth 1.6 milion njerëz e kanë
të lidhur jetën e tyre me aktivitetin
në pyje, 12 % e popullsisë të botës
jeton në zonat malore. Pikërisht për
këtë pyjet duhet të administrohen sa
më afër pushtetit vendor dhe të
bëhen burim i të ardhurave
ekonomike. Administrimi në bazë të

Në kushtet e vendit tonë, tregu
i tokës (shitblerja dhe
qiradhënia) mbetet nga instrumentet kryesore të zmadhimit
të fermës dhe konsolidimit të
tokës, por i pa zhvilluar në funksion të konsolidimit, implementimi i projekteve për organizimin e territorit dhe pronës të
bashkuar në një vend të vetëm.
Nuk bëhet fjalë për projekte për
të shkruar raporte, as për të
bërë intervista, as për ndonjë
workshop të thatë, por për të
zbatuar në terren bashkimin e
pronës së coptuar. Me mijra
projekte janë duke u zbatuar në
vendet e lindjes dhe të Evropës.
Kooperimi mbetet një rrugë
tjetër e rëndësishme dhe e
mundeshme.

“

Modernizimi i shoqërisë rurale,
mundëson përmirësimin rrënjësor
të cilësisë së jetës së popullsisë rurale, ngushtimin e dallimeve rural–
urbane në drejtim të shërbimeve,
nivelit ekonomik, zhvillimit të komuniteteve rurale, por edhe të ndryshimeve të thella në zhvillimin e
ekonomisë kombëtare. Bujqësia
përbën bazën ekonomike për popullsinë rurale dhe shërben si një
burim punësimi për 50% të forcave
të afta për punë në shkallë vendi.
Popullsia rurale është shumë më
tepër e varur nga bujqësia se sa në
shumicën e vendeve të Evropës, pasi
aktualisht jeton rreth 47% e popullsisë së përgjithshme të vendit. Por
cili është niveli i zhvillimit rural e
bujqësor në vend? Sa e mbështetur
është bujqësia për një zhvillim të
qëndrueshëm, si është dinamika e
rritjes ekonomike dhe uljes së
varfërisë? Cilat probleme nuk presin për zgjidhje? Duhet thënë se diçka po bëhet në mbështetjen e fermerëve, për rehabilitimin e sistemit
të kullimit, priten impakte pozitive
nga ndarja e re territoriale dhe organizimi i institucioneve më afër fshatit.
Por të mos harrojmë se bujqësia në
periudhën e tranzicionit pësoi trauma të forta nisur me krimin
ekonomik të dëmtimit të pronës, sistemeve të kullimit dhe ujitjes, pemtarisë
dhe goditja që pësoi nga firmat piramidale, impakte që vazhdojnë të reflektojnë mungesë zhvillimi të qëndrueshëm. Fjala është që në këto
kushte, bujqësia nuk mund të ngrejë
kokën me punë e mbështetje të zakonshme, por me zgjidhjen e problemeve dhe pengesave të mëdha. Zhvillimi i bujqësisë, diversifikimi i ekonomisë rurale dhe rivitalizimi i zhvillimit rural përbën një bazë të sigurtë
për rritje të shpejte ekonomike,
zbutjen e varfërisë në zonat rurale dhe
mbështetjen e ekonomisë kombetare.
Bujqësia, vazhdon të ulë kontributin e saj, për shkaqe që kanë të bëjnë
me mbështetjen e ulët financiare,
problemet e shumta të trashëguara
e të pa zgjidhura dhe nevoja për prioritarizimin e objektivave. Faktorët
kufizues të zhvillimit, prodhimit dhe
të ardhurave e ulta nga bujqësia dhe
të zhvillimit rural janë të njohura,
por po veçoj 2-3 prej tyre, për të cilat
as është vënë dorë dhe që kanë të
bëjnë me një prespektivë afatgjatë
të qëndrueshërisë rurale e bujqësore. Së pari, dallohet qartë si një
pengese afatgjatë madhësia e fermës

pellgut ujëmbledhës do të përmirësojë menaxhimin dhe rritjen e të
ardhurave me diversifikimin e ekonomisë rurale në aktivitete jashtë
bujqësisë, veçanërisht nga pyjet. Të
ardhurat nga pyjet që sot nuk llogariten, mund të zënë 10-15% të të
ardhurave totale nga bujqësia dhe do
të sigurohet administrimi dhe
mbrojtja. Menaxhimi unik i territorit
lejon zhvillimin e turizmit, grumbullimin e bimëve mjekësore, promovimin e vlerave kulturore të
zonave rurale, agroturizmit, shërbimet, pyllëzimet, punë mjeshtërie,
përmiresimin e infrastruktures, industrisë agro-ushqimore etj.
Kur flitet për zhvillimin rural,
nevojitet të bëhet një dallim i qartë
me intensifikimin e bujqësisë e të
prodhimit bujqësor, pasi shpesh konceptet rreth tyre barazohen. Zhvillimi rural është një instrument në
përmirësimin e mirëqenies dhe standardit jetësor të banorëve të zonave
rurale, dhe si i tillë siguron jo vetëm
plotësimin e nevojave të popullsisë
me produkte ushqimore, por edhe
të kërkesave jetësore dhe shërbimeve
bazë të nevojshme. Prandaj ekonomia rurale lipset të diversifikohet me
burime nga i gjithë territori dhe jo
vetëm nga bujqësia. Konsolidimi i
tokës, mbetet një problem madhor
për zgjidhje. Askush nuk mund të
qetesojë ndërgjegjen për sa është bërë
deri më sot. Humbjet e deri tanishme nga fragmentimi i tokës janë
shumë të mëdha.

6

JANAR 2016

PYLLI FAMILJA DHE TRADITA

NJË ‘XHEVAHIR
KURORE’ NË BALLKAN
Shkurtimet buxhetore kanë
patur ndikimin e tyre në
shumë programe zhvillmi,
gjithësesi ndodhin dhe përjashtime. Programi i pyjeve
të SNV ja ka dalë mbanë të
vazhdojë si një pasues i saj.
Por, si është bërë kjo e
mundur? Për këtë rrëfenjë
Vice Versa ka udhëtuar
përmes pyjeve të Kosovës
dhe Shqipërisë.

Ç do ditë, ekzaktësisht në orën
6 të mëngjesit zilja e alarmit të
orës zgjon fermerin Ismet Leskovica. Në 7 të mëngjesit ai së
bashku me të shoqen e nipin e
tyre hajnë mëngjesin, e fill më
pas ai shkon drejt pyllit të tij. Ai
punon në pyllin dhe fermën e
tij deri në 7 të mbrëmjes. Priten
pemët e dëmtuara, pemët që ju
zënë rrezen të tjerave krasiten,
e ndërsa pemët e mplakura duhet t’ju lënë vend atyre të rejave.
E kështu pemët e së nesërmes
do të duken po aq të bukura sa
të tjerat sot. Bashkëshortja përdor për gatim drurët e prerë nga
i shoqi, po kështu vepron dhe
me drutë e zjarrit, ashtu sikurse
veprohet gjerësisht nga familjet
e tjera në Kosovë. Ndërkohë, tepricat e druve shiten në treg. Së

bashku me të ardhurat e siguruara nga katërmbëdhjetë lopë për
të cilat kujdeset e zonja e shtëpisë, ata sigurojnë rreth 900 €
në muaj, gjë e cila është një e
ardhur e mirë për standarded e
Kosovës.
Kur Ismet Leskovica që nga ferma e tij e izoluar në mes malesh
hedh vështrimin mbi tokën e tij,
me atë kapelen mbi kryet me
flokët e zinj e kaçurrela, me atë
bluzën e pylltarit dhe xhaketën
ngjyrë jeshile të errët, të duket
sikur ai sapo ka dalë nga një përrallë. ‘Kam shpresë që edhe
nipërit e mij të bëhen fermerë
në këto pyje sikurse dhe unë’,
e them këtë me zë të lartë. ‘Kosova nuk do të eksportojë as
Mercedez e as Volkswagen. Ne
na duhen fermerë për brezat e
së ardhmes.’
Jeta e Ismetit është e ndërthurur me drurët e Kosovës dhe kjo
nuk përbën një gjë të rrallë në
këtë vend të ri të Ballkanit, në
të cilin pothuajse gjysma e territorit është e mbuluar me pyje.
Nëntëdhjetë përqind e popullsisë së Kosovës përdorin dru
zjarri si për ngrohje ashtu edhe
për gatim, dhe një pjesë e madhe e popullsisë rurale e ka të
lidhur jetën pjesërisht nga të

ardhurat e siguruara nga pyjet.
Në vendet e Ballkanit përreth
situata është pothuajse e ngjashme. Eshtë pikërisht ashtu
sikurse shprehet një fermer
tjetër nga Shqipëria: ‘Pylli është vetë jeta.’
Aktualisht potenciali nuk është
përdorur plotësisht. Prerjet ilegale, menaxhimi i dobët, qeverisja e dobët si dhe menaxhimi i
pa qëndrueshëm i pyjeve janë
faktorë pengues për pyjet dhe
njerëzit që varen prej tyre. Ndaj
SNV, kjo organizatë aktive në
Ballkan që prej vitit 1993, filloji
në Shqipëri programin e pyjeve
në vitin 1999. Ky program më
vonë u shtri edhe në Maqedoni, Mal të Zi, Bosnje Hercegovinë dhe Kosovë, në këtë të
fundit që prej vitit 2009. Sidoqoftë, tre vjet më vonë SNV
mori vendim të mbyllte zyrën e
saj të përfaqësimit në Ballkan.
Shkurtimet buxhetore e detyruan SNV të përqëndrohej në tre
sektorë dhe në tre kontinente –
pjesë e të cilave nuk ishin as
pyjet dhe as Ballkani.
Sidoqoftë sektori i pyjeve
kërkonte shumë punë dhe kishte kërkesa të mjaftueshme. Ekipi, që krahas Drejtorit Hollandez Peter Kampen, ishte i për-
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Një artkull i përkthyer nga origjinali në gjuhën Hollandeze 1 (Translated from original Dutch article in Vice
Versa)
bërë nga punonjës lokalë, kishte shfaqur vendosmërinë për të
vazhduar punën së bashku. Ata
të gjithë hoqën dorë nga shpërblimet që do të mund të kishin
marrë në rastin e mbylljes së
programit të SNV, dhe i investuan ato në një organizatë të re.
Në këtë mënyrë në vitin 2012 u
krijua “Lidhim Vlerat e Natyrës
me Njërëzit” (Connecting Natural Values and People CNVP). Buxheti mbështetës
ende ekzistonte: deri në 2014
organizata kishte kontratat ekzistuese me Qeverinë Suedeze
përmes Sida, dhe tashmë ka përfituar projekte të reja për periudhën katër vjecare në vazhdim.
CNVP është ndërtuar mbi emrin e SNV. ‘SNVP’, ‘CNV’
‘CNVP’ dhe ‘SNV’ janë emrat
që përoren nga punonjësit dhe
përfituesit e lehtësisht ngatërrohen gjatë komunikimit. Gjithashtu në drejtim të përmbajtjes

së punës pothuajse nuk ndryshoji asgje. Ekipi vazhdon të
punojë me çështje që kanë të
bëjnë me ndërtim kapacitetesh
të komuniteteve për përdorimin e pyjeve me një menaxhim të qëndrueshëm. Ndër të
tjera, kjo realizohet duke
mbështetur shoqatat lokale të
pyjeve me trajnime mbi menaxhimin e qëndrueshëm të
pyjeve, shitjen e produkteve pyjore të tilla si bimët apo kërpudhat, duke mbështetur prodhimin e energjisë së rinovueshme nga biomasa drusore
(duke përdorur degëza dhe
mbeturina të pemëve pas prerjes) dhe ndoshta ajo çfarë është më e rëndësishme: lobimi.
Mënyra se si funksionon i gjithë
mekanizmi do të bëhet e qartë
kur ekipi do të vizitojë aspekte
të ndryshme të projekteve në
Kosovë dhe Shqipëri përgjatë
dy ditëve.

Ky është një version i përkthyer i artikullit origjinal në gjuhën Hollandeze. Artikulli
origjinal është botuar në Vice Versa, botmi 49, Mars 2015 (http://magzine.nu/magazine/
Vice-Versa). Vice Versa është një revistë profesionale për zhvillimin e bashkëpunimit në
Hollandë (http://www.viceversaonline.nl/).
1
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PYLLI FAMILJA DHE TRADITA
PYLLI DINAMIK
Mëngjesi në Prishtinë është i
mjergullt, e në rrugën për në
Novobërdë dielli fillon të penetrojë gradualisht. Kjo bën që
edhe pyjet të shfaqen më dukshëm. Velloja në zhdukje e
sipër ju jep pyjeve një pamje
magjike, por Haki Kola e hedh
vështrimin drejtë përmes kësaj
pamjeje. ‘Shiko në çfarë situate të keqe është ai pyll. Askush
nuk kujdeset për të’, dhe tregon në drejtimin e pyllit. Dtejtori i këndshëm i CNVP Kosovë është me eksperiencë në
këtë fushë dhe pa dyshim i
shqetësuar për pyjet. ‘Ndërsa ai
pylli,’ dhe na tregon një pyll
tjetër më tutje ‘është dinamik.
Ka specie të ndryshme pyjore,
pemë me lartësi të ndryshme
dhe është i mirëmbajtur. Ky
pylli këtu mund të përdoret
shumë më mirë.’ Në praninë e
mjegullës një person që nuk i
përket fushës së pyjeve e ka të
vështirë të dallojë ndryshimin,
por duke hedhur një vështrim
të dytë mund të dallosh në pyllin e parë se ka një prani më të
madhe të shkurreve, trungje të
prerë e të pa jetë si dhe drurë
që rriten me dredhërime të çuditshme. E ndërkaq disa dhi
janë të pranishme përqark
pemëve.
Pylli i parë është një pyll publik ndërsa i dyti një pyll privat,
dhe është pikërisht kjo pronësi që përbën ndryshimin. Në
përgjithësi, pronarët privatë të
pyjeve i mirëmbajnë pyjet
shumë më mirë. Gjashtëdhjetë
përqind e pyjeve në Kosovë
menaxhohen nga qeverija. Pjesa më e madhe e këtyre pyjeve
përbëhet nga ato që quhen pyje
të ulët që nënkupton cungishte: një tip pylli ku nga cungu i
pemës rriten kërcejtë e rinj.
Nëse një kërcell i tillë pritet
brenda një periudhe të shkurtër

Në fermën e Ismet Leskovice

(në terma pyjore kjo është një
periudhë prej pesëmbëdhjetë
deri në njëzet vjet) rritet një filiz i ri. Ndaj, kjo metodë është
shumë e përshtatëshme për dru
zjarri dhe e pëlqyeshme nga komunitetet lokale.
Qeverija është e përqëndruar
më shumë në pyjet e larta, të
cilët kanë drurë shtatlartë, të
mëdhenj e të përshtatshëm për
shitje të lëndës drusore. Ato
menaxhohen nga agjensia e
pyjeve dhe sjellin më shumë të
ardhura. Pyjet e ulët është e
nevojshme të konvertohen në
pyje të lartë. Së paku kjo është
ideja. Gjithësesi, përpjekjet për
ta realizuar këtë ishin të pa frytshme dhe pjesa më e madhe e
këtyre pyjeve të ulët siç na thotë
Zoti Kola në fakt janë lënë pas

dore. Në të nëjtën kohë popullsia lokale e ka të ndaluar ricungimin në pyjet cungishte.
‘Ka shumë prerje të pa
ligjshme. Njerëzve ju nevojiten
dru zjarri për ngrohje dhe gatim, ndaj ata presin pemët më
të mira (jashte sistemit te duhur silvikulturor). Në këtë
mënyrë pylli degjeneron akoma
më shumë’, shpjegon Haki
Kola.
Në Novobërdë CNVP zhvilloji
një eksperiment në të cilin komuniteti lokal, agjensia e pyjeve
dhe shoqatat lokale të pyjeve
menaxhojnë pyjet në praktika të
përbashkëta menaxhuese. Një
sipërfaqe prej 40 hektarë është
rehabilituar në këtë rast. Druri
nga pylli i cungishtes mund të

përdoret nga komuniteti lokal,
e kështu 80 familje përfitojnë
dru zjarri. Zoti Kola shprehet:
‘Prerja e drurëve tashmë bëhet
në mënyrë të ligjshme dhe jo të
pa ligjshme si më pare. Dikush
e kontrollon dhe e monitoron
situatën për ndërhyrje në mënyrë
të qëndrueshme ku pylli nuk degjeneron. ’Gjithashtu, bashkëpunimi me Ministrinë e Punës
siguron se të rinjtë mund të
punojnë në pyll për gjashtë muaj
në vit duke siguruar një të ardhur
prej 250 Euro në muaj, punë kjo
e mirëpritur nga një pjesë e konsiderueshme e të rinjve të pa
punë në komunitet.
Pyjet po përmirësohen shpejt.
‘Shihni sa e gjallëruar është kjo
pemë e vogël tre vjecare’ thotë
Z. Kola me krenari prej babai

Ismet Leskovice, pronar pylli

Të rinjtë mund të krijojnë një të ardhur prej 250 euro në muaj kur
punojnë në pyll

teksa tregon një pemë që po
rritet me një shtat të drejtë. Pritshmërija është që në dymbëdhjetë vjet kjo pemë të jetë rritur
mjaftueshëm për të siguruar dru
zjarri. Pak më tutje qëndrojnë
disa drurë pyjorë, pasi mund të
kombinohen të dy tipet e pyjeve,
na thotë Z. Kola.
‘Në këtë mënyrë ne duam të thyejmë tabunë e krijuar mbi cungishtet.’
Qeverija nuk është e pa
ndjeshme ndaj këtij eksperimenti. ‘Agjensia e Pyjeve të Kosovës
në planet e saj ka përfshirë 1,200
hektarë që duhet të menaxhohen me plane të përbashkëta
menaxhimi të cungishteve’, na
thotë Peter Kampen, drejtori i
CNVP në Ballkan. Procesi është i ngadalshëm – shumë i ngadalshëm në opinionin e tij. ‘Por
kjo kërkon një ndryshim në
mentalitetin e pylltarëve në nivel qeverisës, pasi ata ende duan
të konvertojnë gjithska në pyje
të larta. Krahas kësaj, ata nuk do
të jenë më menaxhuesit e
vetëm të pyjeve, atyre ju duhet
që ta ndajnë pushtetin që kanë.
Kjo është diçka e re për Ballkanin, ku përgjithësisht ekziston
një shkallë e lartë pa besueshmërie. Pa dyshim ekzistojnë interesa për ta mbajtur gjallë
sistemin e prerjeve ilegale në
pyje. Disa njerëz fitojnë para
thjesht duke bërë syrin qorr.’
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or Volkswagen cars. We need
farmers.'

CNVP an inheritance of
SNV
Author Selma Zijlstra
Photography Leonard Fäustle
Article of Vice Versa1 (Translated from original Dutch article in Vice Versa)
Budget cuts have affected many
development programmes, but
there are exceptions. The forestry
programme of SNV managed to
continue as a spinoff. How was this
done? For this story, Vice Versa
travelled through Kosovo's and Albania's forests.
Every day, exactly at 6 a.m. the
alarm clock wakes up the farmer
Ismet Leskovica. At 7 a.m. he has
breakfast with his wife and nephew, after which he hurries to his
forest. He works in his forest and
farm till 7 in the evening. Sick trees
are cut, trees that take up too much
light for others are pruned and old
trees have to make place for young
ones. This way the trees tomorrow
will be as beautiful as today. When
his wife cooks she is using the
wood harvested by her husband,
and she does this also when she
heats up the woodstove, as is commonly done in Kosovo. The surplus of wood is sold. Together
with the income from fourteen
cows that are taken care of by his
wife, they earn an income of about
900 € per month, which is not bad
for Kosovo standards.
When Ishmet Leskovica
from his isolated farm in the
mountains, oversees his land, having a hat on his curly black hair,
wearing a lumberjack shirt and
dark green jacket, it looks as if he's
just walked out of a fairy tale. 'I
hope my grandchildren will become farmers in these forests as
well', he says with his high voice.
'Kosovo will not export Mercedes

Ishmet's life is intertwined with
Kosovo trees and that is not an exception in this young country on
the Balkans, in which almost half
of the land territory is covered
with forests. Ninety percent of
Kosovo people use firewood to
heat or even cook, and a large part
of the rural population partly depends on income from forests. In
the surrounding countries on the
Balkans the situation is not much
different. It is as another farmer
from Albania says: 'The forest is
life itself.'
The potential is currently not completely used. Illegal logging, poor
management, weak governance
and unsustainable forest management constrain the forests and the
people depending on them. This
is the reason why SNV, active in
the Balkans since 1993, started a
forestry programme in Albania in
1999. This programme was later on
extended in Macedonia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina and
Kosovo, the latter since 2009.
Three years later, however, SNV
decided to close its office on the
Balkans. The budget cuts forced
SNV to focus on three sectors and
three continents - forestry and the
Balkans were not part of these.
However, there was sufficient work
as well as the demand for this. The
team, which besides the Dutch director, Peter Kampen, consisted
entirely of local staff, was determined to continue the work together. They all foregone
their severance package, which
they would have received in case
of closure of the SNV programme,
and invested this in a new organisation. In this way in 2012 Connecting Natural Values and People (CNVP) was born. Budget was
still there: till 2014 they had existing contracts with the Swedish
Government through Sida, and
recently new projects have been
obtained for the upcoming four
years.

CNVP builds on the name of
SNV. 'SNVP', 'CNV' 'CNVP' and
'SNV' are names used by the staff
and the beneficiaries and are easily mixed up in communication.
Also in the content of the work
almost nothing changed. The
team continues to work on capacity building of the communities
for using forests with sustainable
forest management. Among other things, this is done by assisting
local forest associations with training on sustainable forest management, selling of forest products
such as herbs or mushrooms, supporting production of renewable
energy from wood biomass (using branches and remainders of
trees after harvesting) and maybe
most importantly: lobbying. How
this functions will become clear
when the CNVP-team visits different aspects of the projects in
Kosovo and Albania in two days.

DYNAMIC FOREST
The morning in Pristina is foggy,
on the way to Novobërdë gradually the sun breaks through. Then
also the forests become visible.
The disappearing mist gives the
forest a magical impression, but
Haki Kola looks through this
straight away. 'Look how bad the
situation of that forest is. Nobody
looks after it', he points out. The
sympathetic director of CNVP in
Kosovo is experienced in the
field and is obviously concerned
about the forests. 'But that forest,'
and he points to a forest a bit fur-

ther, 'is dynamic. There are different tree species and trees with
different heights and it is well
maintained. This forest here can
be used much better.' In the fog
the difference is difficult to distinguish for a layman, but on a
second look one can discover in
the first forest more shrubs, cut
stems with no life left in it and
trees that grow strangely tortuous.
A few goats are wandering around
between the trees.
The first forest being public forest and the second a private forest, is making the difference. In
general, private forest owners
maintain their forests much better. 60 percent of the forests in
Kosovo are managed by the government. A majority of those forests are the so called low forests
meaning coppice forests: a forest
type in which from the stool of a
tree new stems grow. If such a stem
is cut, within a short period (in
forestry terms this is about fifteen
to twenty years) it grows a new
trunk. Therefore it is very suitable
for firewood and appreciated by
the local communities.
The government is more focused
on the high forests, which have
tall, big trees suitable for timber
sales. The forests are managed by
the forest agency and give more
revenues. Low forests need to be
converted into high forests. At least
that is the idea. However, the efforts of doing so were fruitless and
most of these low forests are ne-
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In Novobërdë CNVP started an
experiment in which the local community, the forest agency and local forest associations manage the
forest in joint forest management
practices. An area of 400 hectares
is rehabilitated. The wood from
the coppice forest can be used by
the local community, in this way
80 families obtain firewood. Kola:
'The wood harvest is now done
legally instead of illegal. One can
control it and monitor that it is
done sustainably and the forest is
not degenerating.' In addition, a
cooperation with the Ministry of
Labour assures that young people
can work in the forest for six
months a year for an income of
about 250 euro per month, which
is welcomed job for the mostly
unemployed youth from the community.
The forests are improving fast.
'Look how vital this small three
year old baby-tree is' says Kola with
paternal pride when pointing to a
tree that is growing up very straight.
The expectation is that in twelve
years this tree will be big enough
for firewood. A little further a few
high forest trees are standing. Because you can combine both forest types, informs Kola. 'In this way
we want to break the taboo on
coppice forests.'
The government is not insensitive
to the experiment. 'The Kosovo
Forestry Agency has included in
its plans 1200 hectares that should
be managed by joint coppice forest management', tells Peter Kampen, the director of CNVP on
the Balkans. It goes slowly - too
slowly for his liking. 'But it requires a mentality change of the
foresters in the government, they
would still like to convert everything into high forests. Besides,
they will no longer be the single
manager, they will need to share
power. That is new on the Balkans,
where a lot of distrust exists in general. And there are, of course, interests to maintain the system of
illegal wood harvest. Some people earn money to turn a blind
eye.'

“

A 'CROWN JEWEL'
ON THE BALKANS

glected in practice, tells Kola. At
the same time it is forbidden for
the local community to cut trees
in the coppice forests. 'There is a
lot of illegal logging. People need
the firewood for heating and cooking so they cut the best trees. In
this way the forest is degenerating
even further', explains Haki Kola.

