Nëntë vite pas një nisme për krijimin e modeleve të ripërtëritjes natyrore
Në vitin 2008, Drejtori i Shërbimit Pyjor
të Kavajës, kolegu Artur Kaja, më kishte
përgatitur një surprizë që mbetet e paharruar në përvojën e gjatë të punës time.
Me ftesë për të vizituar Plazhin e Gjeneralit, në komunën e Syneit (Bardhore),
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Arturi donte që të ndalnim e të diskutonim
mbi një model të krijuar nga kujdestarët
që kishin marrë në shfytezim tokën përreth Plazhit të Gjeneralit.
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Projekt i financuar nga fondet e
Bashkimit Evropian,
në kuadër të Projektit “ECO-NORD”

Zana Prelaj
Koordinatore
FRPPKK, Qarku Shkodër
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esta e Gështenjës në Junik, u bë shkas për të mbledhur në Odën
e Junikut përfaqësues nga të gjitha hapësirat shqipfolëse në rajon, ku gështenja është e rëndësishme për komunitetin nga Deçani,
Juniku, Gjakova, Tropoja, Kukësi, Shkodra, e deri në Pogradec, 14
Nëntor 2016. Mesazhin më të madh e solli nxënësi i shkollës
“Kuvendi i Junikut” Junik Kosovë, me poezinë nga Isa Breçani.

Xhelal Shuti
FRPPKK
Kukës

Gështenja shtrihet nga Tropoja deri në
Sarandë, duke përfshirë 27 rrethe të
Shqipërisë, në lartësitë nga 250-1100 m
mbi nivelin e detit, gjendet në formë të
thjeshtë rreth 9,812 ha dhe të përzier rreth
13,200 ha. Gështenja është një lloj drusor

për prodhim frutash, lënde drusore, për
prodhim tanine, po ashtu është edhe lloj
mjaltës e foragjer, me vlera të larta në
përmirësimin e tokës, etj.
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Isuf Zeka
Ekspert Pyjesh
Kosovë

ështenja në Kosovë kryesisht haset në Rrafshin
e Dukagjinit dhe mbulon rreth 3,500 ha, fillon
nga komuna e Gjakovës (fshati Devë) e vazhdon deri
në fshatin Strellc në kufi me Komunën e Pejës, fshati
Lëvoshë, në shpatet e Maleve të Sharrit, fshati Mushtisht, Dellovc. Në grupe trungjesh haset edhe në Ferizaj (Pleshinë) dhe Shtimje, kurse si trungje individuale edhe në rrethet e Mitrovicës, Hanit të Elezit, Kaçanikut etj.Pyjet e gështënjes kryesisht janë në pronësi
private...

Nga takimi informativ në fshatin Bardh
jë sektor i shëndetshëm pyjor, duke qenë një
burim i ripërtëritshëm, është me rëndësi të
madhe për zhvillimin e Kosovës. Me kontributin që i
japin Kosovës, këto burimeve natyrore mund të kthehen në frymëzues e lider të paqes sociale, zhvillimit dhe
menaxhimit publik efektiv. Një strategji e re për
zhvillim e sektorit të pyjeve (2010-2020) e përgatitur
me pjesëmarrje të gjerë të aktorëve kryesorë dhe të
miratuar nga qeveria, e ka rekomanduar …
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Shpend Nikoçi
Kryetar i Shoqatës
“Gështenja e Tropojës”
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Administrimi - Sot fondi pyjor dhe kullosor përfshirë edhe pyjet e gështenjës,
përjashtuar Parqet Kombëtare dhe zonat e
mbrojtura janë në pronësi të Bashkive
(NJQV). Grumbullimi i frutave të gështenjës, bëhet nga banorët në këto zona dhe
tregtimi i tyre nga subjekte private.
Varfëria në këto zona, sipas INSTAT,
shkon deri në 25%, ndaj shpërthimi i
biznesit të gështenjës, kryesisht në vitet e
fundit po shihet si garanci për të ardhmen.
Në vitin 2010, një kilogram gështenja ka
kushtuar vetëm 20 lekë, sot kushton nga
100-120 lekë,ose 6-fish më shumë.
Prodhimi, tregtimi - Sasia më e madhe e
prodhimit shkon për tregun e brendshëm
dhe konsumohet nga familjet rurale. Në

alizimi i të drejtës së pronësisë/përdorimit
sipas traditës së trashëguar. Mungesa e
organizimit të grupeve sipas përvojave të
perëndimit (për t’u mbrojtur më mirë nga
tregu dhe konkurenca). Mungesa e
planeve të mirëfillta të menaxhimit të
këtyre pyjeve për t’i trajtuar për prodhim
fruti. Qeverisia e kësaj kulture si pyll në
formë trungishte dhe cungishte po vazhdon të rritet në gjendje të egër natyrore
dhe pa shërbime specifike. Kjo gjendje
ndikon në uljen në sasi dhe cilësi të frutit.
Ndikimi është në treg dhe rrjedhimisht në
të ardhurat e komuniteteve që merren me
këtë kulturë.

shtenjës është duke tërhequr edhe
vëmendjen e donatorëve, siç është rasti i
Shoqërisë Gjermane GIZ, e cila është
duke orientuar zhvillimin e agroturizmit
familjar.
Politikat e zhvillimit - Disa propozime
për përmirësimin e këtij nënsektori jepen
si më poshtë: Të hartohen politika të qarta
për pyjet e gështenjës për për t’i trajtuar
për prodhim fruti. Të legalizohet e drejta e
pronësisë/përdorimit sipas traditës. Të
rritet përgjegjësia për menaxhimin e kësaj
kulture dhe e rritjes së zinxhirit të vlerës.

Për këto duhet: 1- Të investohet në
ndërtimin e dhomave frigoriferike (mos
ruajtja në kushte standarte shkakton firo,
të cilat shkojnë deri në 20% nga vjelja
deri në eksport). 2- Të investohet në qendrat e grumbullimit dhe përpunimit
(seleksionimi për eksport do të ishte mjaft
fitimprurës po të bëhej nga të gjitha kompanitë). 3- Zhvillimi i industrisë së
përpunimit (industria e përpunimit të
produktit rrit më tej zinxhirin e përfitimit
të vlerës së produktit).

Organizimi - Mbledhja e frutave të gështenjës bëhet e lirë nga vetë banorët në
zonat ku shtrihet kjo kulture. Përdoruesit e
pyjeve të gështenjës janë të organizuar në
Shoqata të PPKKomunale sipas njësive
administrative të qeverisjes vendore. Në

PEMA “DJEP TO VARR”
Po kuvend fisi me fis,
ku jetohet ma mirë o mik,
n’baçe t’Zotit te buka n’lis,
n’kunorë t’bjeshkëve të Malsisë,
dhanë dhuratë prej Perëndisë.
vitin 2015, sipas të dhënave të Doganës së
Durrësit janë eksportuar, rreth 3.000 ton
gështenja. Mbi 80% e eksporteve shkojnë
drejt Italisë ndërsa pjesa tjetër në Gjermani, Zvicër e Austri. Çmimi i eksportit ka
qenë 1.3 euro për kilogram, duke siguruar
për kompanitë më shumë se 3.2 milionë
euro të ardhura. Të ardhurat e siguruara
nga eksporti shpërndahen në mijëra
familje të banorëve që vjelin këtë frut
(deri 5 milonë lekë/famile) dhe gjithashtu
shkojnë për financimin e grumbulluesve
ndërmjetës, të cilët transportojnë gështenjën në qendrat e grumbullimit të eksportuesve.
Problemet - Ndër problemet kryesore që
ndikojnë në mbarëvajtjen e nënsektorit të
gështenjës përmendim: Mungesa dhe leg-

Tropojë është ngritur Shoqata " Gështenja
e Tropojës”, në Shkodër është ngritur
kooperativa “Reçi Prodhimtar”, e cila
merret me grumbullimin dhe tregtimin e
frutit të gështenjës, e cila zotëron rreth
200 ha. Në Kukës është ngritur Shoqëria e
Bashkëpunimit Bujqësor “Gështenja Malzi”, e cila ka në përdorim160 ha.
Rritja e zinxhirit të vlerës - Përpjekjet
për ciklin e mbyllur. Është momenti që ky
nënsektor të hyjë në një fazë të re zhvillimi, i cili përfshin përpunimin paraprak të
produktit. Cikli i produktit sot kalon nga
grumbulluesit individualë tek grumbulluesi lokal në gjendje të papërpunuar
dhe më pas tek exportuesit dhe jo tek një
industri përpunimi të gështenjave. Nisur
nga vlera e përfitueshmërisë, biznesi i gë-

Për Gështenjën disa fjalë,
bukë e ëmbël për fshatar,
çokollatë për qytetar,
fitimprurëse për tregtar,
kush e mbledh ia din kimetin,
shtoja Zot shumë Bereqetin.
S’kam faj unë, po thotë Gështenja,
as te fruti, as te rrënja,
as te mjalti që shëron zemra,
as te lënda ime drusore,
që mban çatia shekullore.
Ju po m’leni shumë pas dore,
prerjet, zjarri dhe kanceri,
m’u vërsulën përnjëheri,
unë nga ju e pres shpëtimin,
s’e duroj më diskriminimin.

Kam fillue degradimin,
nga tujat inate me njani tjetrin,
un’ po humbi identitetin,
tuj u marr’ edhe me vjedhje.
Nuk ka ma tharqe n’kashnjete,
si tregtia e konkurenca,
sherrin e hilen e kan mbrenda,
her e rritin, her e ulin çmimin,
përplot xhepat e kanë fitimin.
Çmime fikse duhen vendosur,
mjaft po luhet me kët’ popull,
sidomos me puntorinë,
qe në mbrojtje ka veç Zotin,
na mban gjallë e mos na l’shoftë dore,
për pun’ t’mira dhe meritore,
i jep forcë trungut e rrënjës.

GËZUAR SË BASHKU FESTËN E
GËSHTENJËS!
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Strategjia e tyre ishte që të krijonin një
pyll të përzier, ku krahas shkurreve
ekzistuese të maresë e shqopës, t’i jepej
hapësira që i takon edhe ilqes, që duket se
po nxiton të kthehet – pas viteve 1990 –
në shtëpinë, nga ku e kishte larguar
presioni i lartë i kulltojes dhe prerjes gjatë
viteve 1960 – 1970. Një fenomen që ia
vlen të ketë me tepër vëzhgime e analiza,
lidhur me ecurinë e suksesionit pyjor.
Ilqja, pothuaj e harruar nga banorët është
thirrur me emra të ndryshëm, që me
kujdes i ka hulumtuar e ndarë me ne i
paharruari Ilia Mitrushi. Në fshatrat e
Shqipërisë së Mesme ajo thirret sa Ile,
Ilne, Ilnje, Leqeshte, Ynje e Ylqer.
Ndryshe nga dushqet që e mbulojnë
mbarë Shqipërinë, ilqja është një dushk
qënuk i “heq rrobat” kur fle gjatë
dimrit.Ajo rri gjatë gjithë dimrit e gjelbër.
Kur e lejojnë e arrin lartësinë deri 20
metër
dhe
arrin
trashësi
të
konsiderueshme të trungut deri në 1 metër
diametër, trung raltivisht i trashë e i
shkurtër. Është e kudo ndodhur në
Shqipërinë e Jugut nga Konispoli, Saranda

Himara, Lumi i Vlorës, Vlorë, Kurvelesh,
Përmet, Leskovik, Grykë e Osumit,
Dumre e deri në vargkodrat Krujë – Bisht
Pallë, ku ndodhet edhe modeli i prezantuar
nga Arturi. Ilqja e ka një veçori krahasuar
me simotrat mesdhetare të familjes së
dushqeve. Ajo dallon për faktin që është
tolerante e mund të bëjë edhë me dritë të
kufizuar, por kërkon më tepër freski të
tokës e lagështirë. Formon si pyje të pastër
ashtu edhe të bashkëshoqëruar me
shkurret e tjera mesdhetare. Lëshon
llastarë të rinj sa herë pritet apo digjet.
Lëvorja e saj përmaban deri në 14%
taninë. Drurin e ka të kuqërremtë pa blanë
të dallueshme lehtësisht, është e ngurtë
dhe më e rëndë krahasuar me dushqet e
tjerë, ku një metër kub peshon 900 – 1200
kg. Ia vlen të provohet për pyllëzimin e
tokave të thata gëlqerore në zonat e ulta të
Shqipërisë së Mesme. Por, modeli që
prezantoi Arturi të bën të reflektosh dhe
përpara se të propozohet pyllëzimi,
mundet që të gjenden forma më të
thjeshta, për të ecur paralelisht me trendin
natyror e socio – ekonomik të vendit. Kjo
për faktin se Shqipëria tashmë jeton në një
realitet të ri socio – ekonomik për afro një
çerek shekulli. Është një demonstrim i

shkëlqyer i potencialit që ka vendi, kodrat
e tokat tona, për t’u shndërruar në një
kopësht të mrekullueshëm me shumicën e
bimëve të botës. E larguar për shumë
mote ilqja – që ne e kemi mbërthyer që të
dy në foto – u është kthyer kodrave të
Shqipërisë së Mesme. Ajo u largua në
kushtet e një urie të pabesueshme të
njerëzve e të kafshëve në gjysmën e dytë
të shekullit të kaluar, ku bimët u mbaruan
e madje filloi të konsumohej edhe shtresa
e tokës. Tani është kthyer dhe kërkon
vend, ashtu si
shumë lloje të tjera
të mrekullueshme
pyjore, që pa
kursim na i ka
ofruar natyra. Ajo
e
pret
dorën
njerëzore, e cila
hap pas hapi i jep
hapësirën që i
takon në tokë, por
edhe
hisen
e
diellit, kjo dorë njerëzore e drejtuar nga
ekspertët, punësohet në vendin e saj dhe
me punën që bën u rrit perspektivën
drurëve të shtohen e të rriten, por edhe ato
që i pret i dërgon për ngrohje, duke i për-
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... menaxhimin e përbashkët të pyjeve si
një zgjidhje që potencon t’i kthejë
aktivitetet e paligjshme në pyjet e
Kosovës në menaxhimin ligjor të pyllit
me pjesëmarrje, kontribut e përfitim të
pyllit dhe komunitetit. Pyjet në zona
kadastrale i ofrohen komuniteteve me
banim në fshat, e ato marrin përgjegjësi
për ruajtje e menaxhim të qëndrueshëm
të
tyre.
Agjencioni
Pyjor
në
bashkëpunim me komunën Malishevë të
mbështetur nga projekti SSPDF,
financuar nga Ambasada Suedeze dhe
zbatuar nga CNVP Kosovë, ka
përzgjedhur një fshat për të filluar
zbatimin e Menaxhimit të Përbashkët të
Pyllit brenda zonës kadastrale në Bardh
(Ladrovic). Qëllimi është për të
diskutuar me komunitetet që jetojnë
brenda zonave kadastrale
dhe të
vendosë se si të menaxhojnë bashkërisht
pyjet publike qe i kanë brenda territorit
me pjesëmarrjen e çdo familjeje të
interesuar dhe në nevojë për drurin për
ngrohje. Fshati Bardh (Ladrovic) në
komunën e Malishevës është fshat me
rreth 160 familje që ndan kufijtë me
fshatrat Caralluke, Trepez dhe Senik.
Territori i fshatit është kryesisht
kodrinoro-malor me toka të rrafshëta
pjellore e që zotëron rreth 425 ha pyje

cungishte. Fshati Bardh është i
përzgjedhur të angazhohet e të marrë
përgjegjësi për menaxhimin e pyjeve
publike që janë në territorin e fshatit, me
synim përmirësimin e tyre dhe sigurimin
e nevojave për ngrohje e punësimin të
banorëve nëpërmjet menaxhimit legal të
pyllit. Kjo përvojë mund të përdoret si
model për të zvogëluar prerjen e pa
planifikuar në pyje, për të lidhur më
shumë komunitetin me pyllin, si dhe
zbatimin e këtij modeli të menaxhimit
në të gjitha zonat me pyje publike. Më
datë 18 Tetor 2016 në ambientet e shko-

llës fillore “Fehmi Agani”, të udhëhequr
nga kryetari i fshatit z. Rexhep Krasniqi,
afër 40 banorë të fshatit morën pjesë në
takimin informues të organizuar nga
Shoqata e Pronarëve të Pyjeve Privatë
“Llapusha” në mbështetje të Organizatës
Hollandeze CNVP (Bashkojmë Vlerat e
Natyrës me Njerëzit). Hapjen e takimit e
bëri vetë kryetari i fshatit, duke treguar
se interesimi i fshatarëve ka qenë shumë
i madh sapo dëgjuan për projektin
model që do të zhvillohet në këtë fshat.
Duke falënderuar shoqatën, komunën e
në veçanti CNVP, kryeplaku shtoi se ba-

punuar në materiale me rendiment të lartë
për energji të rinovueshme. Do të ishte
shumë e udhës që fondet për pyllëzime të
rishiheshin e të ndaheshin në mënyrë të
arsyeshme me ato për rehabilitim si në
këtë rast. Si Agjencia e Pagesave dhe
ashtu dhe skema të ndryshme të zhvillimit
rural ta mbështesin këtë shans për të
rehabilituar bimësinë e zonave të ulta të
Shqipërisë. Ëndërroj që të tilla modele të
ndërtohen sa më tepër në Shqipërinë tonë
të bukur kodrinore dhe brezin nga Qafë –
Kërraba e deri
në Bisht – Pallë
ta
shoh
të
shndërruar
në
një
pyll
fantastik, që të
jetë parku pyjor
i
bukur
i
Shqipërisë
së
Mesme që lidh
detin Adriatik
me
Krujën,
Elbasanin me Tiranën – “ballkoni
fantastik i Shqipërisë”!

norët janë të pajtimit që ky projekt të
fillojë e të realizohet në të mirë të të
gjithë fshatit. Duke marrë parasysh
territorin që mbulon me sipërfaqe pyjore
fshati Bardh ka edhe tri lëndina që
banorët i quajnë Lendina e Kopallit,
Vojdollit dhe Kollagjuras, të cilat sipas
banorëve në realizimin e menaxhimit të
përbashkët ato duhet të ngelen të
paprekura pasi janë në interes të fshatit.
Për njoftimin mbi procesin e
menaxhimit të përbashkët dhe hapat që
do ndërmerren foli z. Miftar Lokaj,
këshilltar pranë CNVP, i cili tha se ky
është një projekt i përbashkët mes
CNVP, Komunës dhe Agjencionit të
Pyjeve, duke marrë parasysh edhe
memorandumin e mirëkuptimit të
nënshkruar midis tre paleve. Qëllimi i
takimit - shtoi Miftari - është që
bashkërisht me banorët e fshatit Bardh
të diskutojmë për procesin, i cili do të
udhëhiqet nga shoqata nga komisioni i
fshatit, ekspertët që do të punojnë në
punët teknike, si dhe CNVP.
Menaxhimi i përbashkët i tokave pyjore
është ndarja e përgjegjësive dhe se ky
proces ka për bazë një kontratë me
familjet e interesuara, e cila ndan
përgjegjësitë dhe mënyrën e përdorimit
të pyllit që objektiv kryesor menaxhues
do të ketë prodhimin vjetor për dru për
ngrohje apo produkte tjera që rezultojnë
Vijon në faqen 4
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nga punimet silvikulturore. Informacion të përgjithshëm mbi procesin e
menaxhimit të përbashkët të pyjeve dha
edhe Drejtori për CNVP Kosovë z. Haki

pronat nuk barten, por Memorandumi që
do të kemi, pronat do të barten në emër të
personit si përdorues e jo si pronar. Lëndinat që u cekën do të mbeten si pronë e

Kola, i cili shpjegoi rolin e shoqatës,
Agjencionit, Komunës dhe CNVP në këtë
proces. E mira e këtij procesi – shtoi ai –
është që të gjithë bashkë do të punojmë se
si pylli t’i shërbejë fshatit, ku në këtë rast
shteti u jep pyjet në shfrytëzim dhe se pyjet rikuperohen dhe menaxhohen në
mënyrë më të drejtë, si dhe fshatarët
përfitojnë. Milazim Berisha, Kryetar i
Shoqatës së Pronarëve të Pyjeve Private
“Llapusha” falënderoi kryetarin e fshatit
për organizimin e takimit dhe informimin
e banorëve mbi projektin dhe shtoi se nga
44 fshatra që ka komuna e Malishevës
është përzgjedhur fshati Bardh me 425 ha
pyje në territorin e fshatit, ku me pajtimin
e te gjithëve do të realizojmë një proces
me shumë rëndësi për Komunën në
përgjithësi. Ndërsa specialisti i pyjeve z.
Isuf Zekaj theksoi se në bashkëpunim me
CNVP dhe shoqatën do të realizojnë
shërbimet teknike. Është proces, i cili do
informacion dhe se qëllimi i aktiviteteve
është furnizimi i familjeve me dru zjarri
në mënyrë legale. Ai po ashtu shpjegoi që

përbashkët, ndërsa pjesa tjetër e pyllit
ndahet për familje. Isufi po ashtu shpjegoi
hapat që do të zhvillohen në realizimin e
procesit: Komisioni i cili zgjidhet përcakton listën me numër të familjeve
pjesëmarrëse në proces; Identifikohen pronat e përbashkëta (lëndinat, burimet e ujit,
rrugët publike, etj.); Diskutohen hartat;
Gjinden pikat koordinative në terren;
Regjistrohen pikat me GPS. Bazuar në
hapat e sipër përmendura, kryetari i fshatit

Isuf Zeka
Ekspert Pyjesh - Kosovë
Vijon nga faqja 1
Potenciali prodhues i frutave është i
lartë, nga origjina dominojnë cungishtet,
krijojnë grumbuj të pastër pyjorë.
Tradita: Gështenja është lloj autokton,

është përdorur tradicionalisht jo vetëm
për përdorim në familje, por edhe si
produkt tregu. Fruti është ruajtur në
mënyra të ndryshme tradicionale,
shpeshherë deri në muajin Janar. Druri i
gështenjës përdoret si për përpunim
artizanal ashtu dhe industrial, si dru
rezistent për shkopinj barinjsh, po ashtu
përdoret në zdrukthtarinë ndërtimore,
mjete pune për aktivitete në bujqësi, si
dru mjaltëdhënës. Grumbujt pyjorë janë
mjaft të ndryshëm sa i përket moshës
dhe formës menaxhuese. Ende sot
vërehen pasojat e mbishfrytëzimit pa
kritere gjatë viteve 70’ të shekullit të
kaluar, si edhe rrallimet e kryera
shpeshherë pa zbatuar kriteret e
lejueshme profesionale. Tradicionalisht
ripërtëritja bëhet në mënyrë spontane,
pa ndikim të njeriut dhe atë me anë të
llastarëve (në të shumtën e rasteve) dhe
me farë. Në Kosovë mungon tradita e
shartimit!
Kanceri i Gështenjës

zhvilloi edhe zgjedhjen e komisionit, duke
propozuar kështu për çdo lagje nga një
përfaqësues. Kështu me pajtimin e të
gjithëve u zgjodh edhe komisioni me 10
anëtarë nga secila lagje e fshatit.

trajtohet si pemë dhe dru pyjor, po ashtu
edhe si kullotë bletësh. Konsiderohet si
dru pothuajse i shenjtë, gëzon përkujdesje
dhe trajtim të veçantë krahasuar me llojet
e tjera drunore. Tradicionalisht është
mbrojtur nga vetë fshatarët përmes
rregullave të Kanunit. Fruti i gështenjës

pyjorë në fshatin Mushtisht. Deri më
tani nuk është trajtuar nga specialistët.
Produktet drunore të përftuara nga
gështenja përfshijnë një gamë të gjerë, të
tilla si trupa sharre, lëndë e ndërtimi,
lëndë për gardhim, dru zjarri, biomasë
për prodhim qymyri, ashkla, brikete dhe
pellet. Produktet jo drunore, fruta,
kullotë për bletë, sekuestrim karboni,
prodhim tanine, mbrojtje toke nga
erozioni, vendstrehim për faunën e egër,
ambient për çlodhje, etj.
Tregu për produktet drunore. Në
mungesë të trungjeve cilësore pothuajse
nuk ekziston tregu i trupave të sharrës
(edhe pse ka intresim nga tregtarët).
Përdorimi i lëndës së ndërtimit nga
drurët halorë, pothuajse e ka eliminuar
përdorimin e drurit të gështënjës si lëndë
ndërtimi. Tregu është mjaft tërheqës për
prodhime që shërbejnë për gardhim.
Gështenja përdoret si dru zjarri, por nuk
është shumë i kërkuar. Si produkt nga
biomasa më i kërkuari në nivel vendor
është qymyri.
Tregu për produktet jo drunore. Frutat
e gështenjës janë produkti më i kërkuar
në treg (duhet theksuar se kjo hallkë në
zinxhirin e vlerave pas lufte po funksion
shumë mirë falë bashkëpunimit të
tregtarëve nga rrafshi i Dukagjinit me
tregtarët nga malësia e Gjakovës dhe
rrethi i Shkodrës). Mjalti i gështënjës me
nënproduktet e tij është produkt tejet
atraktiv, jo vetëm si produkt ushqimor,
por edhe si produkt farmaceutik.
Grumbujt
pyjorë
të
gështenjës
shfrytëzohen shumë gjatë stinës së
gjahut rekreativ nga gjuetarët (nuk
aplikohet taksë shfrytëzimi). Qytetarët i
shfrytëzojnë gjithnjë e më tepër pyjet e
gështënjës për çlodhje e sidomos brigjet
e lumenjve dhe burimet e ujit.
Propozimi për pronarët e pyjeve të
Gështenjës

Kjo sëmundje në Europë u shfaq në
vitin 1943, ndërsa në vitin 1971 është
konstatuar edhe në Shqipëri. Shkaktare
për këtë sëmundje është një kërpudhë e
klasës së Ascomiceteve. Miceli i saj
depërton nëpërmjet të çarave të lëkurës,
plagëve të krijuara, dëmtimeve të
shkatuara nga agjentët e ndryshëm
atmosferikë, e cila pas zhvillimit në
indet drusore të gështenjave, shkakton
nekrotizimin e tyre, madje të gjithë
kurorës së bimëve. Kanceri i lëkurës
përfaqëson sëmundjen më të rrezikshme
të gështenjës. Kjo sëmundje është e aftë
të shkaktojë tharjen e plotë të bimës për
pak vite. Simptomat janë të dukshme në
të gjitha organet drunore të bimës, të
cilat shfaqen në formën e njollave me
ngjyrë të murrme në të kuqërremtë. Kjo
shkakton depresione në zhvillimin e
lëkurës, çarje të thelluara të saj, deri në
shfaqjen e indeve drunore. Prezenca
shumë e madhe e Cryphonectria
parasitica (Endothia parasitica) e cila
është diagnostifikuar në vitin 1974 në
rajonin e Vokshit, fshatrat: Sllup, Voksh
Dranoc, e ka përfshirë tërë brezin e
gështënjës, përjashtim bëjnë grumbujt

Organizimi në grupe prodhuesish,
trajtim të kazhnjeteve duke respektuar
sistemet silvikulturore dhe normat
profesionale, aplikimi i ngritjes së
plantacioneve me përparësi kultivarëve
vendorë, nxitje e prodhimit të fidanëve
në fidanishte pyjore.
Gështenja mund të mbijetojë sepse ka
vullnet, tokë dhe klimë të përshtatshme,
por duhet më shumë përkujdesje dhe
trajtim shkencor. Propozoj të shpallet
“Trashëgimi Natyrore”!
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Projekt i financuar nga fondet e Bashkimit Evropian, në kuadër të Projektit “ECO-NORD”
Zana Prelaj
Koordinatore
FPK, Qarku Shkodër
Njeriu që nga arkia e tij, kur konsolidoi
ndërgjegjen nuk kishte mundësi tjetër
jetese përveçse bashkëjetesës së pa

Shpalosja e ideve nga ndikimi që përcjell natyra tek ne na ndihmon të jemi
më të përgjegjshëm ndaj mjedisit, që do
të thotë përgjigjia e fjalës marrë-dhënie.
Ndërgjegjësimi i të rinjve është detyrë
parësore për ne, që të kemi një të

ardhme sa më të mirë dhe një mjedis të
kundërshtueshme me mjedisin natyror.
shëndetshëm e të qëndrueshëm për sot
Ai filloi për ta mirëmbajtur mjedisin dhe
dhe brezat që do vijnë. Starton dhe nisë
për ta bërë sa më të përshtatshëm për
të frymoje projekti
jeten e vet. Për
“Toka nuk i përket njerëzve, njerëzit
“PRO JETËS” në
njeriun ruajtja e
i
përkasin
tokës”
Chief
Seattle
kuadrin e ECOmjedisit u bë aq
NORD, projekt i
parësore sa që nevoja
“ Shiko thellë në natyrë dhe pastaj
financuar nga fondet
dhe domosdoshmëria
ti do të kuptosh gjithçka më mirë” e BE-së. E jetëson
për të i ndau njerëzit
Albert Einstein
këtë
projekt
me njëri-tjetrin në
“Federata e Pyjeve –
hapësirat e caktuara
Bashkia Shkodër”. Promovimi i projektit
sipas interesave të tyre. Perëndia gjithë
“PRO JETËS” si qëllim kryesor kishte
habitatin e vuri në shërbim të njerezimit
informimin e audiences rreth qëllimit,
dhe qënies njerëzore i dhuroi dy
objektivave dhe aktiviteteve që do të
komponentë
jetikë
shumë
të
zhvillohen në kuadër të këtij projekti.
rëndësishëm “arsyetimin dhe artikulimin
Pjesëmarrja e
audiencës
ishte e
e fjalës”. Ndërgjegjësimi në çdo aspekt
larmishme, ku përmendim përfaqësues
të procesit njerëzor, pikërisht nis nga
nga BashkiaShkodër, Bashkia Vauarsyetimi logjik i mendjes njerëzore dhe
Dejës,
Drejtoria Administrative e
shpirti që udhëheq mendjen tonë.
Pyjeve të Bashkisë Shkodër dhe VauNjerëzit kanë nevojë për natyrën, ajo rrit
Dejës, Drejtoria e Inspektoriatit Pyjeve
jetën tonë, na ndihmon në të ndihemi më
Mjedisit Rajonit Shkodër, Drejtoria e
mirë në aspektin global. Natyra përcjell
Zonave të Mbrojtura, Drejtoria e
ndikim pozitiv tek aftësitë tona, ajo stiShkolles “At Luciano Agostini” dhe
mulon tek ne pikat e forta, aktivizon tek
“Shejnaze Juka”, Drejtoria e Q.K.SH.P,
mendja dhe shpirti ynë prodhim idesh.

Shpend Nikoçi
Kryetar i Shoqatës
“Gështenja e Tropojës”
Në Tropojë gjendet ekosistemi me sipërfaqen më të madhe të gështenjave në Ballkan dhe i vlerësuar nga institucionet
kërkimore dhe shkencore Europiane si
ekosistemi me homogjenitetin gjenetik më
të lartë në Europë, i cili mbulon 13% të
sipërfaqes së mbuluar me pyje në rrethin e
Tropojës. Ky ekosistem agro-pyjor
përbëhet kryesisht nga një kultivar i species së gështenjës Europiane me parametrat bio-gjenetik me vlerat më të larta
të elementëve përbërës të frutit dhe ka

shfaqur rezistencën më të lartë natyrore
ndaj sëmundjes së shekullit të shkaktuar
nga Crythonetria parasitica, e cila ka
shkatërruar me mijëra hektarë me gështenja në Amerikë dhe Europë. Ky ekosistem
agro-pyjor me moshë mbi 10,000 vjeçare
me vlera të veçanta ekologjike,
ekonomike, kulturore dhe historike ka
qenë në të shkuarën, por është edhe sot një
burim i rëndësishëm i të ardhurave për
komunitetin, është një minierë e
pashtershme, një thesar i pa çmuar për
komunitetin e trevës. Nëqoftëse një
minierë ka një sasi rezerva minerare, ajo
sasi duke u shfrytëzuar për ditë do vijë një
ditë që do shterojnë, ndërsa ekosistemi i

Përmirësimi i mjediseve të gjelbërta në
si edhe mësues dhe nxënës të shkollës
shkollat e përfshira në projekt.
Pyjore Shkodër, inxhinierë pyjesh, etj.
Përmirësimi i dy lulishteve me bazë
Projekti “PRO JETËS” do të zbatohet në
komunitare. Rritja e ndërgjegjësimit të
rajonin e Shkodrës, ku në fokus janë
komunitetve vendore dhe përfshirja e tyre
bashkitë Shkodër e Vau Dejës, si dhe
në baza vullnetare për të kryer veprime të
shkollat “Shehnaze Juka” dhe “At
përsëritura, si synim mirë menaxhimin
Luciano Agostini”. Federata e Pyjeve
ekosistemit. Krijimi dhe shpërndarja e
Shkodër në kuadrin e zbatimit të
broshurave informuese
projektit
ka
si
qëllim kryesor adre“Nëse do të mbjellësh për një vit, dhe kalendarit me
simin e intere- save
mbill misër e grurë. Nëse kërkon të qëllim sensibilizues në
për një menaxhim të
mbjellësh përgjithmonë, mbill arsim komunitetin e përfshirë
në projekt. Dhënia e
qëndrueshëm të buri
e kulturë”
shembujve konkretë se
-meve natyrore, për
Sami Frashëri
si administrohet mjedisi
një mjedis më të
publik.
Tryeza
të
shendetshëm
e
përbashkëta me specialistë të fushës së
funksional për sot e për neser. Synohet
mjedisit.
ndërgjegjësimi i grupeve të interesit për
Diskutime
të dhënë kontribut në mbrojtjen e
Në
format
bashkë
bisedimi u shkëmbyen
mjedisit, informimi i komunitetit për
përvoja,
vështirësi,
problematika,
gjendjen reale të mjedisit dhe pecaktimi
sugjerime nga nivele të ndryshme
i
hapave
për
normalizimin
e
funksionarësh rreth mirë menaxhimit dhe
qëndrueshëm të tij. Stimulimi për
qëndrueshmërisë së burimeve natyrore, si
pjesëmarrje masive përmes veprimtarive
dhe ecurisë së projekteve kundrejt
që kanë për qëllim të mbrojnë natyrën
mirëqeniës dhe shtimit të tyre. Promovimi
dhe biodiversitetin në dobi të integritetit
me specifik i këtij projekti mbetet rritja e
vendor dhe rajonal.
kapaciteteve menaxhuese të mjedisit
Objektivi i përgjithshëm i projektit
Mbrojtja e mjedisit për të rinjtë e rrethit
Shkodër në mënyrë që të japim një
shembull të mirë për të gjithë
Shqipërinë.
Objektivat specifik janë
Informimi i popullsisë mbi rëndësinë e
mjedisit në ditët e sotme për një rëndësi
të veçantë për të ardhmen. Të
promovojmë dhe identifikojmë masat që
nëpërmjet trajnimit të rinisë me ndikim në
duhet të merren për mbrojtjen dhe
mjedis. Pritet ndërgjegjësim, vazhdimësi,
ruajtjen e mjedisit. Të përmirësojmë
lobim dhe publikim i arritjeve pozitive. Të
gjendjen e mjedisit nëpërmjet shtimit të
sensibilizosh, të transmetosh modele tek
zonave të gjelbërta dhe numrit të
brezi i ri në të gjitha aspektet e jetës është
pemëve.
detyra më fisnike, është thesari i një
Aktivitetet
shoqërie.
Ndërgjegjësimi i të Rinjve dhe
komunitetit mjedisit. Trajnime me tema,
të cilat japin shembuj të mirë
menaxhimit se si trajtohet një mjedis
publik dhe rëndësia e tij në jetën tonë.

gështenjave nëqoftëse do të menaxhohet
dhe drejtohet sipas kritereve teknike të
agro-silvikulturës, ku ripërtëritja natyrore
do të orientohet drejt ruajtjes dhe
përmirësimit gjenetik, ky ekosistem do të
ripërtërijë vetveten dhe do të jetë i përjetshëm. Që nga lashtësia gështenja ka
luajtur një rol të rëndësishëm si një burim
kryesor i ushqimit për komunitetin, për
bagëtinë që mbarështonin, por edhe i sigurimit të të ardhurave për komunitetin e
zonave malore, nëpërmes tregtimit të frutit
apo konvertimit të këtij produkti me
produkte të tjera. Në ditët e sotme, shumica e prodhimit është e destinuar për t’u
tregtuar për konsum në gjendje të freskët,

ndërsa procesi i trajtimit teknologjik për
ruajtje, si tharja e frutit, bluarja apo
përpunimi në industrinë e përpunimit
ushqimor nuk aplikohet në vendin tonë,
gjë që ekonomisë tonë kombëtare i
privohet një mundësi reale për një fitim të
konsiderueshëm, si dhe punësimi i një
numri të konsiderueshëm të njerëzve. Ky
fitim dhe punësim u kalon vendeve fqinje
që kanë instaluar teknologjinë përkatëse të
përpunimit të gështenjës. Përdorimi i frutave të gështenjës për ushqim për
bagëtinë, nga komuniteti i zonave që e
kultivon këtë kulture ka pësuar rënie drastike edhe pse…
Vijon në faqen 6
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rendimentet e prodhimit në
qumësht dhe mish janë fantastike.
Gjendja biologjike e ekosistemit
Pemët që përfaqësojnë kultivarin autokton
të këtij ekosistemi sot janë në gjendje të
rëndë biologjike, patologjike dhe për
pasojë janë të kërcënuara për zhdukje:
a ) si pasojë e aktivitetit të pakontrolluar të
sëmundjes së kancerit të lëvores, i cili ka
çuar në konvertimin e pemëve të ekosistemit nga pemë të larta me prejardhje farore, në cungishte dhe për pasojë, në
degjenerimin gjenetik të kultivarit autokton. b) si rezultat i degradimit biologjik
natyror për shkak të moshës; c) dëmtimet
nga faktorët natyror si furtunat, akulli,
bora etj., si dhe nga aktiviteti i pakontrolluar dhe agresiv i njeriut ku hyjnë
prerjet abuzive për trafik të lëndës drusore, zjarret, etj.
Gjendja administrative dhe juridike e
ekosistemit
Ky ekosistem nuk gjendet i regjistruar në
regjistrat pronësorë të Qeverisë Shqiptare.
Nuk ka të zgjidhur statusin e pronës! Historikisht ka qenë pronë private, duke përjashtuar 40 vitet e sistemit monist që u
shtetëzua. Nuk ka një
strukturë të
përgjegjshme komunale apo shtetërore të
administrimit dhe drejtimit teknik. Nuk ka
një plan menaxhimi që menaxhon dhe
zhvillon masivin. Nuk ka një ligj që
drejton, zhvillon ekosistemin dhe rregullon
marrëdhëniet
mes
tij
dhe komunitetit. Shoqata “Gështenja e
Tropojës” me personelin inxhiniero-teknik
që aderojnë në këtë shoqatë, për të përmbushur vakumin institucional dhe ligjor ka
hartuar planin e zhvillimit perspektiv te
ekosistemit, që drejton ekosistemin dhe
përcakton strategjitë që duhen ndjekur për
mbrojtjen, zhvillimin dhe menaxhimin e
ekosistemit.
Vlerat ekonomike dhe komerciale te
gështenjës
Kjo pemë ka sjellë në çdo etapë historike,
zhvillimin ekonomik social dhe kulturor
të komunitetit të zonave malore, nëpërmes
produkteve të dyfishta të frutit dhe drurit,
që janë shumë cilësor, plotësojnë nevojat e
kultivuesit, kërkohen shume nga tregu si
dhe konvertohen me çdo lloj malli. Në çdo
kohë fruti dhe lënda drusore e gështenjës
kanë prevaluar në tregje të ndryshme,
duke mos njohur kriza dhe rënie, por
vetëm rritje të kërkesave dhe jo vetëm
brenda kufijve kombëtarë, por edhe në atë
ndërkombëtar.
Gjendja patologjike e ekosistemit

fëmijëve të tyre.
Të gjitha familjet
fshatare konsumojnë për afro tre muaj
frutat e kësaj peme të mrekullueshme.
Gështenja është burimi i vetëm natyror që
siguron një ekuilibër ekonomik për
familjet fermere me të ardhura të pakta
për mbijetesë.
Menaxhimi tradicional
Gështenja në rajonin e Tropojës tradicionalisht është menaxhuar si “Kashnjet”.
Qeverisja
Ekosistemi agro-pyjor i gështenjës
Tropojë është qeverisur sipas metodave
silvikulturore të trungishtes, pasi më
shumë se 50 % e pemëve që e përbëjnë
Ekosistemi agro-pyjor i gështenjës, pemët këtë ekosistem kanë prejardhje farore.
e të cilit janë sulmuar dhe nënshtruar nga Theksojmë se këto pemë që përfaqësojnë
sëmundjet dhe bimët parazitare, është i kultivarin e vjetër janë në moshën e pjekudëmtuar nga faktorët natyror, po vuan risë së plote dhe të tejpjekjes dhe shkalla e
anomalitë vegjetative dhe biologjike si dëmtimeve te tyre nga sëmundjet, degradipasojë e ndryshimeve klimaterike, po për- mi biologjik natyror dhe faktor të tjerë
ballet me agresivitetin e egër njerëzor. është e lartë ku kanë pësuar vdekjen biGjendet e braktisur
ologjike shumë nga
“Nuk është zgjidhur statusi i
dhe e lënë jashtë kujorganet e kurorës dhe
pronës! Historikisht ka qënë
desit të strukturave
një pjesë e konsidqeverisëse dhe të pronë private, duke përjashtuar erueshme edhe të
pronarëve dhe po rreboshtit kryesor të dru40 vitet e sistemit monist që u
zikon shkatërrimin e shtetëzua. Sot fermerët nuk kanë rit. Shoqata kërkon me
strukturës
gjenetike
këmbëngulje që këtë
një dokument pronësie për
nga konvertimi në
kontingjent drurësh ta
pronat e tyre!”
cungishte duke humruajmë
dhe
ta
bur vlerat ekonomike, kulturore dhe his- ripërtërijmë për të siguruar vijimësinë
torike të tij. Gjendja e përgjithshme bio- gjenetike të këtij kultivari, ta ruajmë si
patologjike e drurëve të gështenjës, si dhe rezervë ripërtëritëse për ekosistemin, si
e ekosistemit agro-pyjor që këto pemë dhe për të realizuar përmirësimin gjeneformojnë gjendet shumë e rënduar. Ky tik në rajonet tjera të vendit tonë, ashtu
ekosistem ndodhet në kufirin mes dhe në Kosovë meqënëse ky kultivar ka
shkatërrimit gjenetik dhe mbijetesës, për vlera më të larta në kultivarët e kësaj speshkaqet e më poshtme: 1. Degjenerimi cie.
gjenetik i kultivarit autokton, si pasojë e
Statusi teknik
sëmundjeve dhe dëmtuesve dhe lënia Statusi i këtij ekosistemi është ai i prodhijashtë kujdesit njerëzor; 2. Konvertimi nga mit të frutave, por nuk është kursyer edhe
drurë të lartë – trungishte, në drurë të ulët- për lëndë punimi sa herë që është paracungishte si pasojë e eliminimit të drurëve qitur nevoja e komunitetit. Pemët e gështtë dëmtuar nga sëmundjet sipas metodës enjës me prejardhje nga farat në kashnjet,
tradicionale të prerjes rrafsh; 3. Mungesa e kanë një trung gjigand dhe një kurorë
drejtimit teknik dhe një menaxhimi te in- madhështore dhe prodhojnë sasi të konsidtegruar, bazuar në planin e zhvillimit për erueshme të lëndës drusore.
rikthimin e kultivarit autokton nëpërmes
Statusi kulturor
ripërtëritjes natyrore të orientuar drejt Nga studiues të qarqeve universitare Europiane të viteve 1970 është vlerësuar si
ekosistemi me homogjenitetin gjenetik më
të lartë në Europë.
Statusi i Pronësisë
Nuk është zgjidhur statusi i pronës! Historikisht ka qënë pronë private, duke përjashtuar 40 vitet e sistemit monist që u
shtetëzua. Sot fermerët nuk kanë një
dokument pronësie për pronat e tyre. Ky
ekosistem nuk gjendet i regjistruar në
regjistrat pronësorë të qeverise shqiptare.
përmirësimit gjenetik.
Statusi historik
Ndikimi i gështenjës në ekonominë e
Ky ekosistem ka një moshë të lashtë, është
familjeve fermere
autokton në këtë trevë. Gjetjet e fosileve
Komuniteti i kësaj zone është me mundësi tregojnë se drurët e gështenjës duhet të
të kufizuara punësimi, me sipërfaqe shumë kenë një origjinë mbi 10 mijë vjeçare. Për
të kufizuar të tokës për frymë, ku burimi vetë vlerat historike, kulturore dhe të
kryesor i të ardhurave sigurohet nga moshës kjo specie në habitatin e vet natburimet natyrore të biodiversitetit dhe të yror duhet ruajtur vijimësia e trashëgimisë
ardhurat nga blegtoria, dhe një pjesë të natyrore të tij.
konsiderueshme e të ardhurave vjetore i
ALPE – GËSHTENJË – ZHVILLIM
siguron nga gështenja. Me të ardhurat që
Gështenja potencial zhvillimi dhe
ka grumbulluar, ka siguruar bukën dhe
mundësi përhapje
ushqimet e vitit, ka përballuar shkollimin e

Shoqata me stafin e vet ka iniciuar nismën
e një studimi për ngritjen e një parku natyror me gështenja në faqen juglindore të
bjeshkëve të Nëmuna, në zonën fitoklimatike Castanetum nga Reçi i Shkodrës
deri në Pejë, duke përfshirë pllajat malore
me klimë të butë përgjatë luginës së
Drinit, ku përfshihen territore të Pukës,
Shkodrës, Tropojës, Kukësit, Gjakovës,
Junikut, Deçanit deri në Pejë. Nga një studim i pjesshëm dhe paraprak mendojmë se
ekzistojnë burime, mundësi dhe rezerva
për të pesëfishuar sipërfaqen me këtë specie me vlerë të lartë ekonomike dhe
mjedisore në këtë fito-zonë, falë kushteve
ekologjike të përshtatshme, ku kjo specie
gjendet e përhapur në mënyrë natyrore.
Vizioni për hartimin e këtij projekti parashikon veshjen me gështenjë të hapësirave
të zhveshura në mes ekosistemeve, zgjerimin e sipërfaqes me këtë specie në tokat e
lira, si dhe konvertimin e sipërfaqeve të
veshura me bimësi pyjore me vlerë të ulët
ekonomike, duke e mbjellë me gështenjë
dhe duke iu referuar si metodave teknike
të pyllëzimit, ashtu edhe metodave tradicionale të mbjelljes së farës së gështenjës
në vendin e tyre të përhershëm. Për realizimin e këtij projekti duhet një bashkëpunim dhe mbështetje e dy qeverive
tona, e Shqipërisë dhe e Kosovës.
Mundësitë dhe potencialet ekzistojnë,
kërkohet vetëm vullneti.
Mbledhja, seleksionimi, trajtimi paraprak, ambalazhimi, përpunimi dhe
ruajtja e frutave
Fruti i gështenjës në gjendje të freskët
është një produkt superior, mbart të gjitha
vlerat ushqimore dhe dietike, përmban 55
deri 60% lagështi, prania e së cilës e
vështirëson së tepërmi ruajtjen e frutave.
Sapo fruti fillon të prishet, vjen duke i
humbur në mënyrë graduale vlerat
ushqyese. Gështenja ruan vlerën e saj
origjinale dhe natyrale, për aq kohë sa frutet ruhen pa u zënë myk, pa u prishur, pa
vepruar insektet, parazitët, larvat, si dhe
kërpudhat. Metodat e ruajtjes dhe të trajtimit janë të domosdoshme të njihen nga
prodhuesit e gështenjave. Fruti duhet të
trajtohet menjëherë pasi ato të mblidhen,
për të parandaluar dëmtimin nga dëmtuesit
e frutave, siç janë insektet, larvat, si dhe
kërpudhat. Duhen bërë këto trajtime me
qëllim që të ruajmë shijen dhe vlerën

ushqyese të frutave. Gështenja, para se të
dërgohet
në
treg, i nënshtrohet
një përpunimin industrial, ku nëpërmes
trajtimeve përmirësuese, fruti i gështenjës e ruan gjendjen shëndetësore dhe
mbrohet nga infeksioni i larvave që
dëmtojnë frutin. Pema e gështenjës ka një
Vijon në faqen 7
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frut shumë delikat, të ndjeshëm
dhe prishet lehtë. Fruti thahet shpejt i
magazinuar në trashësi dhe në ambiente të
pa ajrosura, zënë myk lehtë dhe sulmohet
shpesh nga insektet. Institucionet shtetërore dhe organizatat joqeveritare duhet
të përqendrojnë punën e tyre tek
prodhuesit e frutit të gështenjës në njohjen
e metodave të trajtimit paraprak të frutave,
në njohjen e mënyrave të ruajtjes, të seleksionimit, ambalazhimit dhe përgatitjes
për treg të prodhimit të tyre, si dhe pajisjen me etiketën e mallit, në mënyrë që
malli i tregtuar të plotësojë standardet e
tregut, por edhe fermeri të marrë shpërblimin e merituar.
Ruajtja sipas teknikës tradicionale. Gështenjat e mbledhura, të vendosura në një
lëndinë, në grumbuj dhe të mbuluar me
gjethe dushku apo fieri, duke i rrotulluar
apo përzier çdo ditë, mund të ruhen 3 deri
4 javë.
Ruajtja sipas teknikës industriale. Teknikat industriale, njomje në ujë të ftohtë, për
pesë deri gjashtë dite. Përpunimi termik,
sterilizimit. Aplikohet për një periudhe 2
deri 3 javore.
Ruajtja në thark. Një metodë tradicionale
për ruajtjen e frutave është ajo e
mbledhjes së frutave të gështenjës së
bashku me zhguallin e tyre që i mbështjell
dhe vendosen në një platformë të përgatitur enkas për ruajtjen e tyre , ku shtrohet
me fier apo me gjethe të thata, pas vendosjes së gështenjave në një trashësi 40
deri 60cm mbulohen me një shtresë të
trashë fieri apo gjethesh dushku që të pengojë ngrirjen e frutave gjatë dimrit.
Në përfundim të dimrit si rezultat i
dekompozimit, zhgualli me gjemba ndahet
nga frutet shumë lehtë me anën e një
grebuje, apo mjeteve të tjera, duke i grumbulluar zhguajt me gjemba dhe duke i liruar frutat e gështenjës që të mblidhen më
lehtë. Frutet e gështenjës të trajtuara në
këtë mënyrë, ruajnë të pa ndryshuara të
gjitha vlerat ushqimore, si karbohidratet,
proteinat, vitaminat, sheqernat, etj, për një
periudhë 5 deri 6 muaj. Theksojmë se kjo
metodë është mënyra më e mirë për
ruajtjen e farës që do të mbillen në pranverë për prodhim fidanësh, por në qoftë se
mendohet që të ruhen një periudhë kohe
më gjatë, ndjeshëm bie fuqia mbirëse.
Metoda e hidroterapisë. Një metodë
klasike për të ruajtur frutat e gështenjës
është ajo e kurimit ose hidroterapia, e cila
konsiston në zhytjen e frutave në ujë në
temperaturën e dhomës për një periudhë 6
deri 10 ditë, ku pastaj bëhet tharja. Pas
trajtimit, gështenjat vendosen në shtresa
40 deri 50cm trashësi në vende të kulluara
mirë dhe me ventilim të detyruar.
Metoda e Termo – hidroterapisë ose Termo-sterilizimi, konsiston në vendosjen e
frutave në kazanë çeliku dhe pastaj
derdhja mbi to ujë të nxehtë me një temperaturë 50 deri 60 gradë dhe lënia për një
periudhë 45 minuta dhe pastaj hedhja mbi
to ujë të ftohtë me temperaturë 0 gradë C.
Këto dy temperatura të sterilizimit maksimal i ruan proteinat pa u dëmtuar, ndërsa
kohëzgjatja e trajtimit caktohet në bazë të
kapacitetit dhe rezistencës së insekteve për

të mbijetuar. 45 minuta janë të mjaftueshme që të shkatërrojë insektet, larvat dhe
vezët e tyre të cilat mund të jenë të pranishme në brendësi të produktit. Ky proçes
i paraprin kurimit dhe është i domosdoshëm sidomos për gështenjat që
janë të destinuara për eksport.
Metoda e tymosjes me gaz metil, ose
përdorimi i bramit. Kjo metodë është e
njohur teknikisht dhe i plotëson normat
ndërkombëtare të ruajtjes dhe sterilizimit
të frutave, për të siguruar eksportin e
gështenjave që nuk përmbajnë asnjë larvë
apo insekte. Në mes të magazinimit, në
një temperaturë midis 0 dhe 2 gradë C me
CO2 me përqëndrim 90% siguron produktin për 4 deri 6 javë, me kusht të ventilimit
të ambientit. Gjithashtu ruajtja në frigorifer mund të kombinohet me metoda të tjera
të tilla si kurimin dhe përdorimin e
kushteve me atmosferë të kontrolluar.
Kontrolli atmosferë konsiston në ruajtjen
e gështenjave në dhoma të ftohta me temperaturë 0 deri1 gradë C në praninë e dioksidit të karbonit me perqëndrim 90%
dhe niveli i oksigjenit 10%. Kushtet e
magazinimit në këtë formë mund të zgjasin 4 deri 5 muaj.
Ruajtja në frigorifer. Frutet e gështenjës
mund të ruhen në frigorifer të ngrira në
një temperaturë minus 18 gradë C. Me
këtë metodë mund të ruhen frutet e gështenjave deri në një vit, duke ruajtur shijen
dhe vlerat ushqimore.
Ruajtja në rërë. Konsiston në vendosjen e
frutave të gështenjës në ambientin e
dëshiruar dhe përzierja e tyre me rërë në
raport 2 me 1 në mënyrë që frutet të përzihen me rërë, pasi lagështira dhe freskia që
mban rëra i ruan pa u dëmtuar frutat për
një periudhë deri në dy muaj.
Konservimi, seleksionimi
Për të konservuar, ruajtur dhe përpunuar
frutet e gështenjave, është e domosdoshme
kryerja e një procesi që i seleksionon frutet e gështenjave, sipas cilësisë së frutave,
sipas madhësisë dhe pastërtisë nga prania
e insekteve, parazitëve, larvave dhe
vezëve të tyre, si dhe kërpudhave. Seleksionimi është procesi më i domosdoshëm
për trajtimin dhe përpunimin e frutave të
gështenjave, pasi ky proces i përzgjedh
ato sipas madhësisë duke bërë të mundur
përdorimin e linjave mekanike dhe fabrikave me transportier të mekanizur, ku prodhimi ndahet dhe drejtohet për në destinacionet e duhura, pastrohen kokrrat e
dëmtuara , pastrohen lëvozhgat e mbetura,
prodhimi standardizohet, ambalazhohet,
magazinohet dhe përgatitet për eksport.
Produktet e gështenjës të kategorisë
gjysmë të përpunuara janë lëndë e parë
për industrinë e ëmbëlsirave dhe
përpunimit. Produktet e gatshme përfshijnë lëndën e parë për pasta, krem dhe
produkte me natyra të konservuara .
Produkte të tjera përdoren për prodhimin e
miellit. Frutat e gështenjës që seleksionohen sipas madhësisë, frutat me madhësi të
vogël janë të destinuara për miell, ndërsa
frutat e mëdha përfarohen për tu ngrënë të
freskëta, ose për tu përdorur në ëmbëltore.
Tharja e frutit
Një metodë për ruajtjen e frutave dhe për

përpunimin e tyre është edhe tharja e
frutit, i cili përfitohet nëpërmes procesit të
tharjes që bën të mundur reduktimin e
lagështirës së frutit, me rritjen e
përqëndrimit të përbërësve aktivë dhe të
elementëve minerale. Ruajtja e frutave të
thata mund të bëhet për një periudhë të
gjatë kohore, një vit ose më shumë, pa u
rrezikuar të prishet. Operacioni i tharjes
rëndom kryhet sipas metodave tradicionale, në furra apo ndërtime të posaçme.
Objektet e tharjes, furrat, zakonisht
ndërtohen me mur guri ose tulla. Për të
siguruar energjinë e ngrohje, përdoret
ngrohje me zjarr, ku përdoren drutë e thata
si dhe mbetjet e produkteve pyjore. Platforma ku vendosen frutat e gështenjave
ndërtohet zakonisht prej metali në formë
rrjete, ose në mungesë të metalit edhe prej
druri. Frutet e gështenjave rrotullohen
herë pas here, në mënyrë që tharja të bëhet
e një trajtshme dhe e plotë për të gjithë
sasinë e frutave. Procesi i tharjes vazhdon
në vartësi të temperaturës që mund të krijojmë në furrën e tharjes dhe kjo zgjatë
nga 8 deri 15 ditë. Frutave të gështenjave
të thata u hiqet lëvorja, e cila është tharë
në masë të plotë dhe heqja e saj bëhet
lehtësisht së bashku me lëvoren e
brendshme që quhet cipë, Heqja e lëvores
bëhet me metoda tradicionale, mjete primitive, duke i futur në thes dhe duke i goditur me shkop deri sa lëvorja e tyre të
dëmtohet dhe të bien lehtësisht, ose me
mjete të mekanizuara në linja dhe reparte
të ngritura enkas për këtë qëllim.
Prodhimi i miellit – bluarja
Mielli i gështenjës përfitohet nga frutet e
thata të gështenjës. Produkti ka një vlerë
të lartë ushqyese, me një përmbajtje të
lartë të sarkozës, të niseshtesë dhe është i
pasur me elemente minerale. Zakonisht
frutat e thara të gështenjës kalojnë në
mullinj të posaçëm, në mënyrë që të ma-

rrim miell homogjen, të imët dhe me
strukturë të njëjtë, ndërsa sot mullinjtë
industrialë me përdorimin e çekiçit elektrik, kanë kapacitet më të lartë dhe
produktin e japin më cilësor.
Kapacitetet përpunuese të frutit në
Tropojë
Në Tropojë ka afro pesë vjet që kanë
filluar punimet për ngritjen e një linje të
përpunimit të pjesshëm të frutit të gështenjës nga një biznesmen vendas, ku janë
ngritur reparte të mekanizuara për
përpunimin e frutave të gështenjës që
lehtëson punën e njeriut, si dhe shton
efektivitetin në punë, ku kryhen disa procese, seleksionimi, trajtimi paraprak për
ruajtje në mënyrë të mekanizuar, për të
ruajtur cilësinë e frutit. Kjo linjë është
akoma në ndërtim, nuk ka përfunduar dhe
sipas informacionit që kemi shkaku është
për mungesë të mjeteve financiare të
ndërtuesit, i cili e ka mbyllur aktivitetin
ndërtimor duke e kaluar firmën në gjendje
pasive. Kur të përfundojë së ndërtuari kjo
linjë, ka një kapacitet të përpunimit prej
600 ton frute gështenjash në sezon prodhimi. Tregu, çmimi dhe përpunimi në vend i
këtij fruti janë faktorët që ndikojnë në
vlerësimin, shtimin dhe përkujdesjen e
fermerëve ndaj kësaj peme që dominon në
biodiversitetin e kësaj treve dhe që gjeneron të ardhura të konsiderueshme dhe të
përvitshme për komunitetin.

Njoftim
Në prag të muajit të pyjeve, ju ofrojmë fidanë pyjorë të llojeve të ndryshme si më
poshtë:
1- Fidanë Pishe të zezë 2-vjeçarë, l = 50 cm, 90 lekë/copë, gjithsej 20.000 copë;
2- Fidanë Pishe të zezë 3 vjeçarë, l = 80-100 cm, 180 lekë/copë, gjithsej 10.000 copë;
3- Fidanë Mështekne 3 vjeçarë, l = 80-110 cm, 90l ekë/copë, gjithsej 5.000 copë;
4- Fidanë Gështenje 3 vjeçarë, l =100-150 cm, 280 lekë/copë, gjithsej 1.000 copë;
5- Fidanë Bredhi 3 vjecare l =100 cm 550 lekë/copë, gjithsej 2.000 copë.
Shënim: në çmim përfshihet edhe transporti!
Për më shumë kontaktoni: Enver Gjana
Adresa: Gostil, Kukës / Mob: 069 62 22 234
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Federata Kombëtare e Pyjeve dhe Kullotave Komunale
Rr. Bulevardi Zogu I,Godina ZP Kati II-të
Tiranë – Shqipëri
Website: www.fkpkk-shqiperi.org

Komente për Raportin e KE 2016 për mjedisin dhe ndryshimet
klimatike
Federata Kombëtare e Pyjeve dhe Kullotave Komunale, përfaqësuese e 251
Shoqatave të Përdoruesve të Pyjeve dhe Kullotave Komunale (SHPPKK) dhe 11
Federatave Rajonale, dëshiron të ndajë me ju disa komente mbi raportin e KE që
lidhen me kapitullin për mjedisin dhe ndryshimet klimatike dhe veçanërisht për pjesë
ku flitet për mbrojtjen e natyrës. Ne mendojmë se ky raport duhet jo vetëm të
identifikojë problemet në përgjithësi por edhe ti analizojë dhe të rekomandojë zgjidhje
të mundshme për zbatim dhe përmirësim të gjendjes. Më poshtë po japin disa komente
mbi pika specifike (me germa korsive janë shprehjet e raportit).
Në raport shkruhet: Në fushën e mbrojtjes së natyrës - Në shkurt, parlamenti miratoi
një moratorium 10-vjeçar për shfrytëzimin e drurit të pyjeve për qëllime të biznesit.
Është arritur njëfarë progresi në forcimin e kapaciteteve të inspektimit. Rregulloret
mbi drurin dhe për zbatimin e ligjit për pyjet, administrimin dhe tregtinë mbeten ende
për t'u përafruar.
a) Së pari, terminologjia nuk është teknike (nuk shprehet: shfrytëzimin e drurit të
pyjeve; apo Rregulloret mbi drurin). Por kryesore është se projekt ligji për pyjet
dhe kullotat ka tre vjet që vjen vërdallë, janë harxhuar qindra mijëra euro për
përgatitjen e tij, është rikthyer për ripunim edhe nga Komisioni përkatës i
Kuvendit dhe ende nuk janë mbajtur parasysh mjaft sugjerime për përmirësimin e
tij. Ndërkaq, vazhdon kontrabanda e lëndës drusore.
b) Në lidhje me administrimin e pyjeve, si rezultat i reformës territoriale dhe
administrative rreth 80% e fondit pyjor është transferuar në administrim të
Bashkive. Megjithëse këto sipërfaqe kanë kaluar tashmë tek Bashkitë, shumë
kopetenca dhe përgjegjësi kanë mbetur ende nën Ministrinë e Mjedisit, e cila
duhet të ketë vetëm rolin e hartimit të politikave. Kështu, sipas ligjit në fuqi
Ministria e Mjedisit duhet të miratojë e Planet e Menaxhimit, planet për bimët e
gjuetinë etj. të cilat shumë mirë mund të bëhen nga Bashkitë si pronare të reja në
bashkëpunim me komunitetet vendore. Po ashtu, ky proçes transferimi nuk është
shoqëruar me kalimin e mjeteve, pajisjeve, fondeve, bazës dokumentare,
personelit etj. duke i vënë Bashkitë dhe komunitetet përpara vështirësive të
mëdha.
c) Proçesi është në mes të rrugës pasi prona pyjore nuk ka vajtur deri tek përdoruesi
tradicional (fshati, familja). Ata nuk kanë asnjë dokument që të vërtetojë të drejtat
e tyre ekskluzive të përdorimit dhe nuk kanë të drejtë të shesin prodhime pyjore
për të siguruar të ardhura.
Prandaj për sa më sipër, kërkohet përmirësimi dhe përafrimi i të gjithë bazës ligjore që
lidhet me administrimin e pyjeve dhe burimeve natyrore me legjislacionin e shumë
vendeve të rajonit dhe Bashkimit Europian.
Federata Kombëtare e Pyjeve dhe Kullotave Komunale

Through Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete, #Sweden is
one of the biggest donators and contributors in Environment issues in Kosovo.
CNVP Foundation Kosovo as a partner of
Sida in cooperation with Agjencioni per
Mbrojtjen e Mjedisit te Kosoves(Agency
for Environment Protection in Kosovo)
held a workshop on Climate Change Mitigation. During the vivid and interesting
discussion many environment aspects
were tackled. According to Mr. Fatos
Mulla from the Embassy of Sweden in
Kosovo, the Swedish support on this field
will continue, at least up to 2020. Knowing that Environmental Protection is one
of 17 global goals of #Agenda2030, and
huge work for Climate Action of #COP21
in Paris, ahead is a big amount of work to
be done. Mr. Afrim Berisha from Kosovo
Environmental Protection Agency presented the effects of climate change, global aspects and many other indicators on
renewable energy in Kosovo. Mr. Haki
Kola from CNVP Kosovo elaborated the

contribution that comes from strengthening sustainable private and decentralized
forestry by increasing biomass production,
bioenergy production and low carbon
economy. Moreover, Mr. Miftar Nika
from Ministry of Economic Development,
Department of Energy, talked about the
resources of Kosovo on renewable energy
and the effects on reducing the climate
changes. To make the discussion even
more active Mr. Besim Islami, Expert of
Energy at CNVP, explained the innovations on heating systems by replacing fuel
diesel, coal and electrical energy with biomass and wood chips. The conclusions
that derived from this workshop were related to higher cooperation especially between state institutions which would increase work efficiency, would create job
opportunities, and would reduce the total
costs of energy usage. On the other hand,
knowing that climate change is not related
only to one state, the regional cooperation
would have much benefits and faster
achievements of goals and objectives.

“Pylltaria është një art në të cilin për shkak të përmasave kohore,

“Forestry is an art, in which due to time dimensions, failures tend

dështimet tentohet të harrohen, nuk mësohet prej tyre dhe kështu

to be forgotten, then cannot be learnt from them and thus later

më vonë përsëriten Rackham, 1990. Edukimi i publikut mbi pyjet

are repeated - Rackham, 1990. Public education on forests and

dhe historinë e progresin e tyre është mjaft I rëndësishëm dhe

their history and progress is quite important and essential, as we

esencial, pasi jetojmë në një kohë kur në zona rurale pylli mbetet

live in a time when in rural areas the forest remains an im-

mjet I rëndësishëm I jetesës së përditshme, ndërsa nga ana tjetër

portant mean of everyday life, whereas on the other side forest

pylli dhe bujqësia kuptohen fare pak nga popullsia urbane. Bano-

and agriculture are less understood by urban population. People

rët e zonave urbane ushqehen nga media, kryesisht me pseudo his-

of urban areas are “feeding” by media, mainly with pseudo forest

tori pyjore, përgatitur nga “argumentues” që nuk kanë lidhje me

history, prepared by “experts” who are disconnected from the re-

botën reale. Për pasojë ata harrohen lehtësisht apo krijojnë

al life. As consequence, they are easily forgotten and create a

imagjinatë dhe perceptim të gabuar nga politikë bërësit, sidomos

wrong imagination or perception to policymakers, particularly

kur është fjala për vendime apo politikat për shfrytëzim të pyllit,

when it comes to decisions or policies on forest exploitation, envi-

grantet mjedisore apo vendim marrje të ndryshme për zhvillimin

ronmental grants or different decision making for forest

e pyjeve.”

development.”
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