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PROJEKTI I ZHVILLIMIT
TË BURIMEVE NATYRORE
Njësia e Menaxhimit të Projektit për
Zhvillimin e Burimeve Natyrore zhvilloi
seminarin mbi çeljen e aktiviteteve të
Projektit. Në të ishte i pranishëm grupi i
misionit monitorues i Bankës Botërore, stafi
i Drejtorisë së Pyjeve dhe Kullotave Komunale, si dhe të ftuar nga dikasteret e interesuara, nga Shoqata Kombëtare e Pyjeve
Komunalë, etj.
Në seancën e parë të punimeve
morën pjesë gjithashtu: z. Nadir Mohamed,
përfaqësuesi kryesor i BB në Shqipëri, z.
Lufter Xhuveli, minister i Mjedisit, Pyjeve
dhe Administrimit të Burimeve ujore dhe
z Jemin Gjana, ministri i Bujqësië, Ushqimit
dhe Mbrojtjes së Konsumatorit.
Në fjalën e çeljes, z. Xhuveli theksoi
se ky projekt është shumë i rëndësishëm
për qëllimin që ka. Përmasat e tij, theksoi
Ai, shtrihen në dy plane: në atë global dhe
në atë lokal. Për këtë arsye - vazhdoi
ministri – specialistët që do ta menaxhojnë
këtë projekt duhet të punojnë maksimalisht,
duke koordinuar e bashkëpunuar me të
gjitha strukturat.
Nga ana e tij, ministri Gjana vuri theksin
në garantimin e arritjes së obektivave të
projektit. ”Për këtë qëllim - nënvizoi Ai duhet të përdoren me fleksibilitetin e duhur
të gjithë instrumentat e këtij projekti, në

mënyrë që ai të marrë formën e investimeve
të integruara”. “Së pari e më kryesorja vazhdoi z. Gjana - është mënyra e menaxhimit, monitorimi dhe vlerësimi i të gjitha
aktiviteteve të parashikuara në këtë projekt.
Në këtë konceptim, Njësia e Menaxhimit
të këtij Projekti nuk mund ta bëjë vetë
vlerësimin dhe monitorimin e projektit që
menaxhon. Do të jenë të tjerë që do t’i bëjnë
këto”.
Në vazhdim e mori fjalën edhe përfaqësuesi i Bankës Botërore, z. Nadir
Mohamed, i cili, pasi shprehu kënaqësinë
që ndodhej në këtë seminar, theksoi se për
BB nuk është hera e parë që zhvillon projekte në këtë fushë dhe sukseset nuk kanë
munguar. Tipari kryesor i këtij projekti qëndron në atë se ai do të zhvillohet brënda
strukturave të qeverisë dhe kooperimi i tij
me ministri të tjera ështrë mjaft i rëndësishëm. Për garantimin e suksesit, z. Mohamed vuri theksin në forcimin e luftës kundër
korrupsionit.
Më tej, seminari vazhdoi me kumtesën
e mbajtur nga drejtori i Projketit, Kujtim Kadzadei, i cili bëri një shpalosje të përgjithshme të strukturës së Projektit, duke
theksuar objektivat që do të arrihen dhe përfitimet që do të merren nga ky projekt.
Kjo kumtesë u pasua nga ajo e drejtorit
të Drejtorisë së Pyjeve dhe Kullotave Komunale, Prengë Prenga, i cili bëri të ditur
procedurën e ndjekur në komunikimin midis
DPSHP dhe NjQV-ve, në lidhje me
prezantimin e Projektit dhe sensibilizimin e
komuniteteve lokale, që e përfitojnë atë.
“Ne, theksoi z. Prenga, kemi kërkuar rizgjedhjen e organeve drejtuese të
SHPPKK-ve dhe për secilën prej tyre kemi
kërkuar të paraqesin Termat e Refernecës.
Paralel me këtë, për 80 komunat e reja, që
do të përfshihen për herë të parë në Projekt,
kemi kërkuar riinventarizimin e pyjeve dhe
kullotave që do të marrë çdo komunë.
Vijon në fq. 2

Në brendësi
A JEMI GATI PER PROJEKTIN E ZHVILLIMIT TE
Faqe 2
BURIMEVE NATYRORE?
Komuniteti dhe Parku Kombëtar "Prespa"
Faqe 3, 7
KOMUNITETET LOKALE DHE PROJEKTI I
Faqe 4
ZHVILLIMIT TË BURIMEVE NATYRORE
Faqe 5
Pesë ditë në Austri
Liqeni Artificial dhe Parku i Tiranës, “Këta Lula të vocër” Faqe 6

Vetem 73 km larg qendres se qytetit te
Shkodres, ne pjesen me veriore te Komunes se Shales, mes Alpeve Shqiptare, në
një gropë me origjinë akullnajore, në
lartesinë 740 - 950 m mbi rrafshin e detit,
gjendet Thethi, një nga fshatrat më të veçantë, si nga bukurite e pasuritë natyrore,
ashtu edhe nga traditat e banorëve vendas
(Thethi përmendet qysh në vitin 1688 nga
Coronelli). Nga lindja kufizohet me rrethin e
Tropojes, nga veriu me Kosovën, nga
perendimi me Kelmendin e Bogen dhe nga
jugu me fshatrat e Komunes se Shalës.
Thethi ben pjese në zonen klimatike më
të ftohte te vendit (mesdhetare, malore-veriore), me dimër të ftohte e vere te fresket.
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Çmimi 20 lekë

Thethi,
një bukuri
e rrallë
Prof.As. Dr. AHMET OSJA
Temperatura mesatare më e ulët eshte ajo
e janarit, - 20C dhe më e larta në korrikgusht, 19.90C; mesatarja vjetore eshte
10.30C. Mesatarisht bien 2747 mm reshje
në vit; po ashtu, gjate nje viti ka 2217 orë
ndriçim.
Siç shihet, klima në Theth eshte e pershtashme per verim. Vera eshte e fresket e
me dite me diell, ndersa dimri i ftohte e i
gjate, me rreth 100 dite me debore. Vendi
eshte shume i pershtatshem per organizimin e turizmit dimëror, pasi ka mjedise
natyrore për ski, rrëshqitje, ecje malore, etj.
Vijon në fq. 3

Seminar në hotel Grand

Pyjet komunalë dhe sistemet
e tyre të menaxhimit

Më 31 tetor 2005, SNV (Organizata holandeze për mbështeje teknike)
organizoi një seminar në hotel Grand
në Tiranë. Tematika e seminarit titullohej: “Pyjet komunalë dhe sistemet e
tyre të menaxhimit”. Në emër të SNVsë përshëndeti përgjegjësi i kësaj
organizate z. Marten Bremer. Praqitjen
e programit e bëri z. Arie Klop, koordinator i SNV për qarkun e Dibrës. Në
vijim, inxh. Haki Kola kumtoi temën “Historik i menaxhimit të pyjeve komunalë
në Shqipëri”, ku u fol mbi fillesat e punës për zbatimin e një projekti pilot, që
synonte nxitjen dhe orientimin e menaxhimit tradicional të pyjeve të komuniteteve në Shqipëri dhe më pas mbi përfitimet e krijuara nga Projekti Shqiptar i Pyjeve dhe mësimet e nxjerra nga ky Projekt.
Në seminar ishte i ftuar edhe një
nga ekspertët e njohur të asistencës
së Projektit Shqiptar të Pyjeve për hartimin e Planeve të Menaxhimit, konsulenti austriak, z. Franz Hillgarter, i cili
në kumtesën e tij me mjaft interes thek-

Të nderuar lexues,

soi se sipas statistikave, në Shqipëri
në drejtim të pyjeve komunalë janë arritur objektivat e vëna nga projekti i mëparshëm. Në këtë kontekst, ai u shpreh:
“Ju keni kuadër të mirë metodologjik
për hartimin e Planeve të Menaxhimit
dhe, nëse do t’ju nevojitet të hartoni
një metodikë të re, mund të mbështeteni fuqimisht tek metodika ekzistuese.
Ndërkaq, duhet të krijoni një bazë të
dhënash kompjuterike për pyjet
komunalë”.
Në vijim seminari e zhvilloi tematikën
e vet me pyetje, përgjigje e diskutime.
Korresp. i “Kurora e gjelbër”
Publikimi i Kurorës së Gjelbër
mundësohet me Asistencën
teknike të “SNV/Orgnizata
Holandeze për Zhvillim”
Ndihma financiare për publikimin e Gazetës është dhënë
nga "SIDA/Agjencia Ndërkombëtare Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim"
SIDA dhe SNV kanë një program të përbashkët bashkëpunimi
për mbështetjen e rritjes dhe forcimit te kapacitetit të aktorëve
kryesorë në Pyjet dhe Kullotat Komunale në Shqipëri

Gazeta “Kurora e Gjelbër”, që nga Nr. 55 i saj, ka hyrë në vitin e tetë
të botimit.
Tashmë ajo do të jetë botim i SHKPK dhe do të trajtojë gjithçka ka të
bëjë me pyjet dhe mjedisin e veçanërisht me pyjet komunalë.
Botuesi dhe redaksia e Gazetës ftojnë të interesuarit, të bashkëpunojnë
me shkrime e foto, me pyetje për çka atyre u lypset në punën e përditshme.
Duke ruajtur traditën e mirë të kësaj Gazete, por duke shtuar edhe
elemente të rinj, në përshtatje me kohën, faqet e saj le t'i shërbejnë
zhvillimit të mëtejshëm të pyjeve e veçanërisht atyre komunalë.
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A JEMI GATI PER PROJEKTIN E
ZHVILLIMIT TE BURIMEVE NATYRORE?
ABDULLA DIKU, Shoqatat e Specialistëve Shqiptarë të Pyjeve

Pothuajse dy vjet pas perfundimit te
Projektit Shqiptar te Pyjeve, te gjithe ne,
specialistet e pyjeve, e kemi perqendruar
vemendjen ne Projektin e Zhvillimit te
Burimeve Natyrore (PZHBN), i cili pritet
te filloje nga zbatimi vitin e ardhshem.
Projekti, i cili synon menaxhimin e
burimeve natyrore bazuar ne komunitet,
pritet te kete impakte shume pozitive ne
keto burime.
Por, a jane te pregatitur aktoret kryesore pjesmarres ne kete projekt, per t’a
zbatuar dhe per te realizuar qellimin e tij?
Nese do te analizojme veprimet e
deritanishme te ketyre aktoreve do te verejme se jo cdo gje po ecen ashtu sic duhet,
ndaj ka vend dhe ende kohe per te bere
permiresimet e duhura. Me poshte eshte
nje analize e pergjithme e veprimeve te
deritanishme dhe e çeshtjeve qe mbeten
per zgjidhje, te aktoreve kryesore;
& Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimit
Pyjor (DPSHP), eshte institucioni
kryesor pergjegjes per mbarevajtjen e
projektit. Ne kete rast ka rolin e ‘dirigjentit’ duke bashkerenduar veprimtarine e te gjithe aktoreve pjesmarres
ne projekt. Ajo qe ky institucion duhet
te qartesoje apo detajoje me tej, eshte
roli qe do kene ne kete projekt disa nga
aktoret qe mendohet te marrin pjese
ne te. DPSHP siguron gjithashtu qe aktivitetet e projektit jane ne perputhje me
legjislacionin ne fuqi. Aktualisht per
kete drejtori problem mbeten disa
kontradita ligjore qe ekzistojne dhe se
cili do te jete pozicioni i subjekteve private, i shoqatave te perdoruesve te burimeve natyrore, i sherbimit pyjor ne
qender (DPKE) e atij ne rrethe dhe ai
i pushtetit vendor.
Nga eksperienca e deritanishme,
rezulton qe siperfaqja e pyjeve dhe kullotave
qe ju ka kaluar ne perdorim komunave, nuk
eshte bere sipas ekonomive pyjore apo baseneve (ose mikrobaseneve), por duke perfshire parcela e nenparcela nga ekonomi
te ndryshme ose vetem disa parcela nga
nje ekonomi pyjore. Aktualisht ne ligjin e ri
te pyjeve, 9385 dt.04.05.2005, neni 2, pika
12 thuhet: ...”Mbareshtim pyjor” eshte planifikimi afatmesem e afat gjate, ne nivel
ekonomie pyjore apo te pellgut ujmbledhes
... Kjo do te kerkonte krahas te tjerave, qe
gjate rishikimit te Planeve te manaxhimit

apo hartimit te planeve te reja, te behet edhe
perputhja me kriterin e vendosur ne ligj.
Deri tani, pavaresisht se marreveshjet
per dhenien e pyjeve dhe kullotave ne perdorim jane firmosur nga DSHP dhe NjQV,
sherbimi pyjor ka vendosur veton, lidhur me
sasine dhe cilesine e siperfaqes pyjore/kullosore qe njesia e qeverisjes vendore ka
marre perdorim. Ne shume komuna ku
procesi i dhenies ne perdorim eshte realizuar, ka parcela te pyjeve shteterore qe
rrethohen nga ato komunale. Ka fshatra te
te njejtes komune qe nuk jane perfshire ne
proces ose jane perfshrire pjeserisht. Ne
raste te tilla, procesi i dhenies ne perdorim
nuk mund te konsiderohet i sukses’shem.
Do te ishte e vlefshme qe me pare te behej
nje studim paraprak per keto ceshtje, per
te riformatuar kontratat DSHP-NjQV, apo
pretendimet e paleve.
& Drejtoria e Pyjeve Komunale dhe Ekstensionit (DPKE) ka rolin e koordinuesit te projektit. Kjo drejtori e ka shprehur hapur qendrimin e saj, per te mos
i perfshire subjektet private ne procesin
e rishikimit te Planeve te Menaxhimit
(PM-ve) te komunave. Megjithse ne
Projekt (PZHBN) eshte e shkruar qarte se subjektet private mund dhe duhet
te perfshihen, ne menyre krejt te pakuptimte, nga kjo drejtori ne jemi
percaktuar qe te jemi “stoli rezerve”,
pasi detyra e rishikimit te planeve i
ngarkohet sherbimit pyjor. Eshte jo pak
shqetesues fakti qe sherbimit pyjor ne
rrethe t’i ngarkohej kjo detyre, kur ende
nuk ishte pregatitur udhezuesi perkates
se si do te realizohej procesi.
Natyrisht, ne si specialiste qe punojme
ne sektorin privat, nuk e kundershtojme kete
fakt vetem se preken interesat tona ekonomike. Problemi eshte shume me i thelle,
pasi ka korniza te qarta ligjore brenda te
cilave duhet te realizohet ky proces. Se pari
ne nenin 5 te ligjit nr. 9385 “Per pyjet”, pika
3, thuhet: “Planet e mbareshtimit hartohen
nga persona juridike, publike a private, te
pajisur me license nga DPSHP...”. Qe do
te thote se DPSHP i duhet me pare t’i
licensoje Drejtorite e Sherbimit Pyjor ne
rrethe dhe personat qe do te punojne. Se
dyti, mos perfshirja e strukturave te
Sherbimit Pyjor ne hartimin e PM-ve,
mbeshtetet edhe nga nene te tjera te ketij
ligji si psh. neni 6, pika 2 ku thuhet se

“Sherbimi pyjor ka keto funksione; a)
Menaxhues, b) Kontrollues. Pra jo Planifikues (hartim i Planit te Menaxhimit). Se
treti, ne nenin 23 pika 2 Administrimi dhe
zhvillimi i fondit pyjor ne pronesi te NjQV;
”...Strukturat e DPSHP, ndihmojne,
kontrollojne, keshillojne keto njesi... Ne
gjykojme se nuk eshte aspak normale mos
prokurimi i nje shume prej mbi nje milion
$US, nga e cila, nepermjet tatimeve, shteti
do te perfitonte rreth 350 mije $US.
Dypunesimi i punonjesve te Sherbimit
pyjor, apo hartimi i PM-ve nepermjet ketyre
punonjesve duke i shperblyer ato nepermjet
Dietave apo urdhersherbimeve nuk eshte
nje zgjidhje e pranueshme ligjerisht, madje
do te perbente nje model ‘made in Albania’
si dhe te vetmin e ketij lloji ne bote.
& Njesia e Pregatitjes se Projektit (tani
njesia e zbatimit), deri tani perveç
detyres per pregatitjen e tij, ka patur
edhe ate te sensibilizimit te publikut
lidhur me kete projekt. E, ndersa pergatitja e projektit mund te quhet e perfunduar, sensibilizimi me sa duket do
te jete nje sfide qe mbetet te realizohet
ne te ardhmen.
& Pushteti vendor, eshte perfituesi i drejtperdrejte i te gjithe procesit. Por ende
nuk eshte e qarte se si do veprohet me
kerkesat e tjera te ketij pushteti per te
marre siperfaqe pyjore/kullosore
shtese ne perdorim. A do kete nje afat
kohor lidhur me hartimin e ketyre
kerkesave, me çfare fondesh do hartohen planet e menaxhimit te siperfaqeve
shtese, a do te ndryshoje formati i kontrates qe nenshkruhet me sherbimin
pyjor, pergjegjesite e tij pas perfundimit
te procesit etj.
& Subjektet private, synojne te jene ashtu
si dhe me pare pjese e procesit. Per te
patur nje pune me cilesore nga ky sektor, DPSHP duhet te ribeje ose klasifikoje ne kategori te ndryshme lejet profesionale. Megjithate, deri me tani ky
sektor ka qene i kontraktuar nga
DPSHP per realizimin e investimeve
ne fondin pyjor/kullosor. Sinqerisht
shpresojme te
& Shoqatat e perdoruesve te burimeve
natyrore, jane nje hallke e rendesishme
ne realizimin e procesit. DPSHP, ne
perputhje me legjislacionin ne fuqi,
duhet qe ti pajise zyrtarisht ato me specialiste te kualifikuar e me leje profesionale. Sherbimi pyjor gjithashtu duhet
ti konsideroje ato partnere dhe ti keshilloje ne cdo hap te procesit. Do te
ishte nje fakt shume inkurajues nese
çdo shoqate do te kishte ne perberjen
e saje nje specialist te larte pyjesh. Nga
ana tjeter, nje specialist i tille nuk duhet
lejuar te mbuloje me shume se dy
shoqata perdoruesish.
Mendoj se jemi ende ne kohe per te
korigjuar disa nga keto çeshtje (me deshiren
e mire te gjitha), ne menyre qe projekti qe
mezi po e presim, te gjendet ne parametra
normale per t’u realizuar. Konsultimi paraprak ndermjet aktoreve (deri tani i manget),
ashtu si dhe per shume çeshtje te tjera, do
te zbuste dukshem keto probleme, te cilat
nese nuk vleresohen si duhet tani, me vone
do ndikojne ne mbarevajtjen e projektit.

PROJEKTI I
ZHVILLIMIT TË
BURIMEVE
NATYRORE
Vijon nga fq. 1

Në vijim u paraqitën kumtesa të tjera,
që qartësonin të detajuar sipas komponentëve fizionominë e Projektit për Zhvillimin
e Burimeve Natyrore.
Dita e parë e seminarit u mbyll me
kumtesën e z. Ferdin Liçaj, nënkryetar i Shoqatës Kombëtare të Pyjeve Komunale, i cili
shtjelloi nevojat objektive që shpunë në
krijimin e SHKPK, misionin e saj, objektivat
kryesore, aktivitetet e zhvilluara, me mbështetjen e SNV-së, si dhe çfarë propozon
ajo në kuadrin e çeljes së Projektit të ri për
Zhvillimin e Burimeve Natyrore.
Dita e dytë u çel me fjalën e TaskMenaxheres së Projektit, znj. Rita Cessti,
e cila bëri një përmbledhje të shkurtër të
përfundimeve të saj për ato që u thanë e u
diskutuan ditën e parë të këtij seminari.
“Përfundimet e mia personale - tha ajo,
konsistojnë në këto pika kryesore: (i) në
projekt duhet të përfshihen më tej aktorë
të tjerë, siç është Ministria e Bujqësisë;
(ii) duhet të krijohet komiteti i administrimit
të Projektit; (iii) të avancohet çështja e
trajnimeve dhe për këtë duhen rishikuar
termat e referencës së Projektit për fazën
e parë; (iv) të bëhet plotësimi i detajuar i
ligjit të pyjeve; (v) të përcaktohet qartë
roli i Shoqatës Kombëtare të Pyjeve
Komunalë dhe ta mbani këtë shoqatë si
udhërrëfyese e bashkëpunëtore të ngushtë
në rrugën tuaj dhe të diskutoni e konkludoni
se deri në ç’pike do të jenë marrëdhëniet
me të”. Më tej, znj. Cessti përfundoi: “Ne
duhet të diskutojmë problemin e BioKarbonit, sepse nuk duam të krijojmë
struktura paralele për këtë qëllim”.
Pas fjalës së znj. Cessti seminari vijoi
me kumtesat e tjera, të cilat shtjelluan
procesin e kryerjes së punimeve në terren
dhe në zyrë për haartimin e Planeve të
Menaxhimit, menyrat dhe shkalla e
pjesmarrjes së komuniteteve lokale, mënyra
e përcaktimit të prioriteteve të projektit,
efektet konkrete ne ruajtjen dhe zhvillimin
e burimeve natyrore, udhëzuesi metodik dhe
grupi i punës i adresuar për rishikimin e 113
Planeve të Menaxhimit të hartuar në
periudhën e Projektit të Pyjeve, etj.
Në mbyllje të punës së seminarit,
drejtori i PZHBN, z. Kadzadei falënderoi
të pranishmit për kontributet e dhëna, që
bënë të mundur arritjen e qëllimit të këtij
seminari.
Korresp. i “Kurora e gjelbër”
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Thethi, një
bukuri e
rrallë
Vijon nga f. 1
Në Theth kultivohet misri,
patatja, fasulja, perimet, jonxha,
etj; mbarështohet gjedhi per
qumesht e mish, derri, shpendet
e bletet dhe ka kushte te shkelqyera per rritjen e troftes, e cila
gjendet ne sasi jo të pakta në
kushte natyrore në lumen e Shales
dhe burimet qe e ushqejnë atë.
Pra, prodhohet qumeshti, djathi,
kosi, gjalpi, mishi, peshku, vezet
e mjalti. Prodhohen edhe frutat,
geshtenja, arra, lajthi, kumbulla e
rrush, si dhe frutat e pyllit, boronica, thana, etj. E, mbi të gjitha, këto
janë prodhime bio, me shije të veçantë.
Rruga që të çon në Theth eshte
mbi 60 % e asfaltuar, ndersa energjia elektrike prodhohet nga hidrocentrali i Nderhysajve, i cili eshte
i lidhur me sistemin kombetar
energjetik. Uji i pijshem eshte i
cilesise se larte dhe panderprerje.
Ajri eshte i paster, me shume ozon
e me drite cilesore.
Keto 150 vitet e fundit Thethin
e kane vizituar shume vendas dhe
të huaj. Ndër ta: alpinistë, shkencetarë, politikanë, gazetarë,

klerikë, etj. Përmendim: Dr. Zhein
Sheimer, Dr. George, Dr. Egen
Offmann, Prof. dr. Heinerik Sehates, Prof. A. Baldacci, Prof. Nj.
Dolfler, Dr. Nopçe, Mis Durham,
Mis R. Liej, Dr. M. Graff, Mis
Jungu, etj. Ndërsa nga figurat tona
kujtojmë: At Sh. Gjeçovin, M.
Shalën, Rr. Zojzin, G. Uruçin, K.
Prognin, etj.
Duke folur per besnikerine e
banoreve te kesaj zone, F. Nopce
vërente: “Po t’u besosh atyre, në
asnje vend te botës nuk do ta
ndjesh veten më të sigurtë se
midis tyre”. Ndersa per mikpritjen,
amerikania R. Lein në librin “the
Peaks of Shala” (fq. 162) shkruan:
“… dhe arritëm deri te nje dhome
e gjere, e gelqerosur, e ndriçuar
nga një dritare dhe e mobiluar me
arka jashtezakonisht te bukura
dhe disa qilima të bërë me dorë.
Por, kjo nuk ishte e vetmja dhome,
kishte edhe dhoma te tjera. Pasi
na kalon në disa dyer prej guri në
forme harku, Lulashi na solli ne
dhomen e ditës, ku unë thirra:
“Shtëpia ime në San Françisko”!
Ndërsa pritjen ne shtepine e Sadri
Lukes, në Theth, në vitin 1921 e
përshkruan kështu” “Pasi lamë
duart me ujë nga një ibrik argjendi
dhe i fshimë me një peshqir prej
mendafshi të bardhë, një sofër e
madhe, e bronztë, me katër
këmbë, u shtrua në mes jastëkëve
tanë, kurse mysafirët e tjerë zunë
vend më tej, pranë mureve. Ba-

shkë me lugët, një pjatë sermi me
supë të nxehtë pule u vu në mes
të sofrës …” (fq. 189).
Ne territorin e fshatit Theth
shtrihet edhe Parku Kombëtar
“Thethi”, shpallur i tillë qysh në vitin
1966, me siperfaqe prej 2630 ha.
Parku kufizohet nga majat e larta
te Bjeshkeve te Nemuna, te cilat
bien thikë ne lugine, duke krijuar
pamje të papërsëritshme.
Këtu shihen ngjyrat e ylberit,
e kaltera e qiellit, e bardha e bores
së perjetshme, grija e gureve, e
gjelbra e pyllit dhe e livadheve.
Dëgjohen cicerimat e zogjve dhe
feshferima e gjetheve, si dhe
shushurima e lumit dhe e katarakteve. Në majat e maleve qendrojne retë “e lodhura”, me forma
nga më të çuditshmet e që të
kujtojnë pesonazhet e miteve dhe
legjendave - zana e dragonj - që
janë aq të shpeshta në gojen e
banoreve vendas.
Parku kufizohet nga maja të
larta: Radohima (2568 m), maja
e Arapit (2217 m), e Paplukës
(2569 m), e Alijes (2471 m). Nga
lindja shtrihet lugina e Kaprës,
nga veriu ajo e Rragamit të
Valbones dhe nga Jugu ajo e
Ndërhysajt.
Parku dhe e gjithe zona eshte
e pasur me larmi habitatesh.
Gjenden mbi 1500 lloje bimesh, ku
pjesen më të madhe e zenë ato
të ahut (F. sylvatica), por nuk mungon edhe boronica (V. myrtilus)

e në kullotat subalpine P. alpinae.
Nga bimet qe gjenden ketu, mbi
120 lloje janë mjekësore dhe mbi
40 tanifere - shumë të kërkuara
sidomos në tregun e huaj. Këtu
gjenden edhe bimë “relike”, si: Tisi
(T. baccata); po ashtu, rriten disa
bime endemike, si: W. baldacci,
V. ducaginica, L. albanicum, etj.
Zona eshte e pasur edhe me
lloje të shumta kafshësh; jetojnë
mbi 20 lloje gjitarësh, 50 lloje
shpendësh, 8 - 10 lloje zvaranikësh, 6 - 8 lloje amfibësh. Eshtë
për t’u përmendur ariu (U. aretos),
ujku (C. lupus), rrëqebulli (L. lynx),
dhia e egër (R. rupicapra), kaprolli
(C. caprealus), etj.
Me vendim te KM, që nga viti
2002, jane shpallur monumente të
natyrës shqiptare: Ujëvara e
Thethit, Shpella e Thethit, Shpella
e Majës së Arapit, pisha flamur e
Qafës së Pejës, Kalaja natyrore e
Shtegut të Dhenve, etj. Po ashtu,
në Theth ruhen edhe kulla e Lulash
Keqit, kulla e ngujimit, mulliri i ujit.
Në qender të fshatit gjendet
kasha, e ndertuar që në vitin 1892.
Në vitin 1918, At Shtjefën Gjeçovi
hapi këtu shkollen e parë në gjuhën
shqipe.
Fshati Theth është vizituar si
qendër pushimi që në vitin 1887
dhe në vitin 1932 vjen për të
pushuar familja e njohur shkodrane e Kadukëve. Në vitin 1936
Thethi lidhet me rrugë makine me
Shkodren. Ne vitin 1966 ndertohet
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hidrocentrali, fshati instalon dritat
elektrike. Në vitin 1956 hapet
shtepia e pushimit me 1000 - 1200
pushues. Në mjediset e Thethit
mund të kalojne si turistë gjate
gjithe vitit mijera vizitorë dhe janë
mundesite për të kaluar pushimet
mijera pushues.
Ja edhe një fakt i hidhur, që
duhet të nxisë për të menduar:
Fshati Theth në vitet 1980 banohej
nga rreth 160 familje me 1200
frymë, ndërsa sot banohet nga 32
familje me 181 banorë?!
“Zgjimi” i alpeve eshte “zgjim” i
një institucioni me vIera të pallogaritshme, në dobi te rajonit e më
gjerë. Ketij misioni i duhet dhene
mbeshtetje, qe në nje kohe sa me
te shkurter te arrihet të organizohet shpallja e një parku në
hapsirën e Alpeve, ku perfshihen
territoret e Bjeshkeve shqiptare,
atyre te Malit të Zi dhe Kosoves,
duke e emertuar, ndoshta, “Parku
i Paqes” dhe te behet e mundur
qe te njihen, te ruhen e te shtohen
vlerat e ketij parku. Malet madheshtore, pyjet e ahut e te pishes,
livadhet e kullotat e kultivuara,
burimet e ftohta (mbi 80 te tillë),
peizazhi i paperseritshem, mikpritja e banoreve, do t’i mbeten
cilitdo si perjetime te mrekullueshme e, njëherësh, si një
përvojë e madhe në fushat e jetës.

Komuniteti dhe Parku Kombëtar "Prespa"
nga MIHALLAQ QIRJO

Vështrim i përgjithshëm
natyror dhe social i zonës
Pellgu i liqeneve te Prespes
shtrihet ne juglindje te Shqiperise
ne kufi me Greqine e Maqedonine. Ka nje siperfaqe prej rreth
214 km² dhe nje lartesi mbi nivelin
e detit qe fillon nga 850 m deri ne
2200 m, ku mbizoteron lartesia
1400 m.
Eshte vendosur mbi nje formacion amnor gelqeror, ne ndonje
vend edhe mbi dolomite. Copetimi
horizontal e vertikal i zones eshte
ne vlera mesatare, diku edhe te
theksuara, te shpeshta, qe i japin
relievit nje konfiguracion dinamik
e nje pamje te larmishme. Natyrshem kalohet nga terreni malor ne
ate kodrinor, ne fusha ne trajte
luginash e ne gjurme formacionesh
kenetore duke perfunduar me
liqenet. Nje peisazh i tille madheshtor i natyres i ka ofruar kesaj
zone edhe nje pasuri te madhe
biologjike. Nje bimesi e pasur
drunore, shkurrore e barishtore
shtrihet ne tre zonat fitoklimatike
te Castanetum-it, Fagetum-it dhe
Alpinetum-it. Nje numur i madh
llojesh kafshesh e shpendesh
popullojne kete siperfaqe. Edhe ne
liqen jetojne nje numur i pasur
llojesh peshqish e gjallesash te
tjera ujore. Dhe ne fund, nje
numur gjithashtu i madh mikroorganizmash ploteson unitetin e
kesaj flore e faune te pasur te ketij
makrosistemi ekologjik, duke

realizuar nje pansimbioze qe ka
qene ne gjendje te ruaje deri ne
ditet e sotme biodiversitetin e
pasur te kesaj zone. Eshte per keto
vlera te standarteve te pranuara
nderkombetare, qe Qeveria e Republikes se Shqiperise, me vendim
te vecante, e ka shpallur zonen e
Prespes, Park Natyror Kombetar.
Por kjo zone, edhe nga pikëpamja demografike perben nje
vecanti: ajo banohet e gjitha prej
nje popullsie minoritare maqedone,
e cila, edhe pse homogjene ne
vendbanimin e saj, ka bashkejetuar
ne menyre te suksesshme, miqesore e harmonike me shqiptaret
ne kuadrin e shtetit shqiptar.
Administrativisht popullsia prej
rreth 4500 vetesh i perket komunes se Liqenasit.

Raporti "Park Kombëtar” Komunitet, nje realitet i ri
Dhenia e statusit te parkut kombetar gjithe zones se Prespes,
nenkupton qarte qe midis natyres
dhe komunitetit qe banon ne te,
vendoset tashme nje maredhenie
e vecante:
E gjithe veprimtaria jetesore e
komunitetit duhet te jete e pajtuar
plotesisht me ruajtjen e mjedisit.
Nëse do te shtonim ketu qe ekosistemet e ndryshme te Parkut sot
kane nje gjendje konkrete te perkeqesuar, ku nje pjese te vlerave
ato i kane vetem potenciale,
atehere rritet edhe me per-

gjegjesia e komunitetit dhe domosdoshmeria e zbatimit te marredhenies se cituar me lart.
A eshte e mundur realisht kjo?
Per t’i dhene pergjigje kesaj
pyetjeje po analizoj shkurtimisht
disa faktore me ndikim ne kete
situate specifike.
Perdorimi i burimeve natyrore prej popullsise paraqet dy
aspekte:
Se pari, vazhdon te perdoret
intensivisht siperfaqja pyjore per
prodhimin e druve te zjarrit, per
kullotjen e bagetive, per prodhimin
e gjethit po per ushqimin e bagetive. Gjendja e degraduar e pjeses
me te madhe te kesaj siperfaqejerezultat i nje shfrytezimi afatgjate
abuziv e jo mbi kritere teknike- nuk
e suporton dot kete nderhyrje.
Po keshtu peshkimi i pakontrolluar vazhdon te pakesoje sasine
e peshkut ne liqen.
Se dyti, perdoret pak toka
bujqesore-rreth 440 ha toke jane
abandonuar dhe rreth 1000 ha e
tjere japin rendimente minimale te
produkteve bujqesore.
Edhe me kaq sa thame konkludojme se nje mbishfrytezim ne
njerin aspekt dhe nje mosperdorim
ne aspektin e dyte, flasin per nje
maredhenie jo korrekte Komunitet-Mjedis natyror i Parkut.
Rezultati eshte i pakenaqshem per
te dy palet: Komuniteti, dy prej
burimeve te veta jetesore, bujqesine e blektorine, i ka ne nivele

inferiore; Parku perkeqeson
gjendjen e vet.
Sot, ky realitet, fatmiresisht
njihet prej komunitetit dhe sensibilizimi eshte edhe shume me i gjere.
Per rrjedhoje, aktore te shumte
vendas e te huaj, bashke me komunitetin veprojne ne drejtimin e
duhur.
Veprime, nisma, elemente
ne dobi te krijimit e forcimit
te raportit te ri
Edhe nje veshtrim fare i siperfaqshem ben evidente nje klime
te re ndryshimesh pozitive.
Po permend shkurtimisht
vetem disa prej tyre:
Administrata e Parkut ne
bashkepunim te ngushte me
administraten e komunes po
ndertojne nje strategji te zhvillimit
te zones.
Ne punen e vet operative
administrate e parkut prek sot disa
rezultate te para inkurajuese si:Kufizimi i prerjeve te paligjshme
nga banore jashte komunes.-Po
kufizohet kullotja e pakontrolluar
e bagetive. -Po kontrollohen me
pergjegjesi te larte e po ndihmohet
ne kryerjen e punimeve permiresuese ne pyjet e kullotat komunale.
Nje aspekt tjeter i punes se
administrates se Parkut eshte

puna studimore lidhur me pasurine e bimesise drunore e shkurrore, si nje tregues i biodiversitetit
te larte, i larmise se kushteve
stacionale por nje kohesisht, nga
ana tjeter, nje fillim pune per
kujdesimin per llojet e rralle e te
rrezikuar.
Menaxhimi i flores e faunes
se liqenit po tentohet te behet i
harmonizuar me fqinjet e jashte
kufirit e mbi baza te shendosha
teknike.
Pushteti lokal po planifikon
kryerjen e punimeve permiresuese
ne infrastrukture etj me nje vizion
te percaktuar qarte, per zhvillimin
me perparesi te turizmit.
Donatoret e huaj po nxisin,
ndihmojne e mbeshtesin financiarisht shume projekte. Keshtu jane
ofruar Qeveria Gjermane, Projekti
i Pyjeve, Mada, PNUD, SNV,
FZHSH, etj.
Popullsia e komunes, po
ndryshon disa koncepte tradicionale dhe te ardhurat e veta per
jetesen po i siguron duke mos
thelluar gabimet e veta ne raport
me mjedisin. Konkretisht po bie
pesha e blektorise, dhe brenda saj
do te kete edhe ndryshime strukturore-shume shpejt do te ulet ne
Vijon në fq. 7
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Kurora e Gjelbër

REXHEP NDREU
koordinator i Federatës së Pyjeve dhe
Kullotave Komunale, qarku Dibër

KOMUNITETET LOKALE DHE PROJEKTI I
ZHVILLIMIT TË BURIMEVE NATYRORE

Duhet pranuar se menaxhimi i pyjeve,
si çdo lloj menaxhimi, ka në themel pjesëmarrjen e qytetarëve, si faktor bazë për
qeverisje të mirë. Ky koncept në të shumtën e rasteve është futur në praktikën
tonë nga organizatat që punojnë në fushën
e zhvillimit të pyjeve, të mjedisit dhe atë
të forcimit të pushtetit vendor. Duke
analizuar gjëndjen, mund të themi se shkalla e përfshirjes së qytetarëve dhe komuniteteve në një proces pjesëmarrjeje në menaxhimin e pyjeve është në nivele të ndryshme. Një nga mënyrat e përdorura deri
tani ka qënë krijimi i komisioneve qytetare
në nivel fshati e lagjeje, si dhe krijimi i
shoqatave, që përfshijnë të gjithë banorët
përdorues të mjedisit rural e urban.
Projekti Shqiptar i Pyjeve, që u mbyll
në vitin 2002, realizoi disa hapa të
rëndësishëm në këtë proces dhe prandaj u
vlerësua i suksesshëm Komponenti i pyjeve
Komunalë. Për ta ilustruar këtë, le të
marrim shëmbullin e fshatrave Sllatinë,
Radomirë, Zimur, Bahutaj, Dovolan,
Kllopçisht, Popinar e shumë fshatra në
komunat Kombësi, Derjan, Luzni, Arras,
që nuk kanë marrë mbështetje, por bazuar
mbi nevojën e vetorganizimit, kanë
vendosur rregulla për t’i mbrojtur e
përdorur pyjet dhe kullotat.
Ka shumë raste në qarkun e Dibrës
që vetë banorët janë organizuar për
zgjidhjen e problemeve, si të ujit të pijshëm
e atij për ujitje, kanalizimet apo përmirësimin e mjedisit. Shoqatat, duke i konsideruar ata si përdorues formalë, kanë realizuar në forma të ndryshme detyrat e informimit dhe të komunikimit me komunitetin dhe institucionet. Në këtë mënyrë,
qytetarët informohen për të drejtat dhe
detyrimet e tyre, por në shkallën e pjesëmarrjes nuk garantohet nëse sugjerimet e
tyre do të merren parasysh apo jo.
Po të marrim në konsideratë përvojat
e këtyre viteve të fundit, do të japim disa
argumente në atë se pse shteti duhet t’i
përfillë e ti përfshijë qytetarët në
vendimmarrje.
Shteti shqiptar, duke parë ecurinë e
Projektit të Pyjeve Komunalë, arriti me
disa donatorë të realizojë një mbështetje
të dytë me grante, kryesisht për këto
objektiva:

Menaxhimin e burimeve natyrore,
bazuar te komunitetet në 218 komuna: Për të arritur menaxhim të
qëndrueshëm të burimeve natyrore
(uljen e degradimit të tokës, përmirësimin e menaxhimit të ujit, mbrojtjen e biodiversitetit dhe fuqizimin
e menaxhimit të këtyre burimeve
nga sektori publik.
Objektivat e Projektit do të arrihen
nëpërmjet këtyre komponentëve: menaxhimit dhe qeverisjes së përmirësuar të Pyjeve,menaxhimit dhe qeverisjes së përmirësuar të pellgjeve ujëmbledhës dhe monitorimit të menaxhimit të Projektit në përgjithësi.
Pra, në konceptimin e vet, Projekti është
hartuar bazuar në përvojat e krijuara nga

Projekti i parë dhe në themel ka komunitetet
rurale, si dhe qeverisjen vendore.
Një projekt i cili synon që komunitetet
të përmirësojnë qeverisjen e pyjeve për të
frenuar degradimin dhe për të shtuar vlerat
e biodiversitetit në Shqipëri të bën optimist
në pamjen e parë. Natyrisht, asnjeri nuk
mund të mohojë sukseset e projektit të parë
por ama vetëm në komponentin e pyjeve
komunalë, sepse pyjet e tjerë, përfshirë
edhe parqet dhe shumë zona të mbrojtura
në “letër”, kanë vazhduar të digjen, priten
e shiten. Për këtë, të gjithë ndjehemi të
trishtuar, por më shumë se kaq duhet të
ngremë zërin për zgjidhje në të ardhmen.
Duke e konceptuar kështu projektin, që do
të fillojë implementimin në tetor 2005 e
do të përfundojë në shtator 2010, mendojmë se pjesëmarrja dhe diskutimi me aktorët kryesorë, që do të merren me zbatimin
e Projektit kanë munguar. Nuk është e
mjaftueshme të thuhet, në shkresat e dërguara, se projekti i ka të identifikuara aktivitetet dhe ndërhyrjet që do të bëjë për forcimin e strukturave menaxhuese dhe rehabilitimin e mëtejshëm të burimeve natyrore.
Në qoftë se projekti i ka të qarta aktivitetet, atëhere kush duhet t’i bëjë të qarta
për publikun dhe për zbatuesit këto aktivitete? Kur duhet bërë kjo, para, gjatë apo
pas zbatimit?

Përfshirja e komunitetit në procesin e vendimmarrjes së projekteve,
prej konceptimit deri në përfundim.
Një shoqëri demokratike pluraliste
duhet të krijojë kushte për ndërtimin e një
procesi të tillë, që të mbajë parasysh shqetësimet e komunitetit, në mënyrë që energjia e tij të drejtohet sipas rrjedhës së duhur.
Hendeku i krijuar midis rregullave në fuqi
dhe dinamizmit të komuniteteve e bën më
të domosdoshme përfshirjen e tyre në
procesin e zhvillimit, që në fazat fillestare,
pavarsisht se kushtet aktuale shoqërore,
ligjore dhe kufizimet financiare e vështirësojnë shumë këtë proces. Sipas drejtuesve
të Projektit, dosja e aplikimit duhet të
paraqitej në Njësinë e Menaxhimit të
Projektit brenda 15 gusht 2005. Natyrisht,
është e drejta e donatorit, në rastin
konkret Ministria e Bujqësisë. Me strukturën Menaxhuese të DPSHP dhe Njesinë e
Menaxhimit të Projektit duhet të përcaktojnë kritere për pjesëmarrje për aplikuesit,
por këto kritere a duhet të qartësohen? A
e kanë aplikuesit të qartë se ç’detyre kanë
në project, çfarë përgjegjësie? Për çfarë
duhet të aplikojnë komunat? Sa është buxheti për aplikuesit? Qëllimi i projektit nuk
është të imponojë komunat dhe komunitetet e tyre të marrin pjesë në Projekt formalisht aq sa për të përfituar një investim.
Mendojmë se përfshirja e njerëzve në
procesin e transferimit të pronave pyjore
e kullosore, si dhe ripërtëritja e traditës
për menaxhimin e tyre, është një mbështetje shumë më e madhe sesa një investim. Dhe mund të japim shumë shembuj
për ta vërtetuar këtë:
Kalaja e Dodës i ka marrë pyjet në
përdorim në vitin 2002. Kjo komunë nuk
ka marrë asnjë donacion financiar, por
rezultatet i ka shumë më të dukshme në
krahasim me shumë komuna që kanë
marrë mbi 170 mijë dollarë mbështetje
financiare. Për të njëjtën gjë, mund të
krahasohet edhe Shimcani me Zimurin ose
shume banorë në fshatrat Kllobçisht,
Dovolan, Sllatinë, të cilët nuk jane mbështetur financiarisht, por pyjet që ata
mbrojnë janë në gjendje shumë më të mirë
se në fshatrat që edhe pse janë asistuar

vazhdimisht janë endè larg
fillesave të një menaxhimi të
qëndrueshëm e afatgjatë.
Nga takimet që kemi realizuar vërejmë se ka paqartësi
në të kuptiuarit e zbatimit të
projektit të ri. Në diskutimet
që bëhen në fshatra duhet të
qartësohen jo vetëm banorët,
por edhe komisionet e fshatrave në atë se si mendojnë t’i
menaxhojnë pyjet? Ç’rol do të
kenë, ç’të drejta u takojnë ose
çfarë pretendojnë. Çfarë roli
ka komuna, po DSHP?
Cila është forma më e mirë e pronësisë
në pyje, që shpie në menaxhimin e qëndrueshëm? Si do ta mbështesë projekti
procesin e transferimit dhe dokumentimit
të të drejtave të pronësisë te komunat,
transferimin e specialistëve dhe sigurimin
e buxhetit të nevojshëm për mirëmbajrten
e pronave të transferuara? Si do të ndikojë
projekti për rritjen e kapaciteteve sociale
në drejtim të permiresimit të qeverisjes së
burimeve natyrore për pyjet që janë në
përdorim dhe për ata që do të transferohen
në pronësi? Çfarë vendimesh të kohës
duhet të nxjerrë qeveria kur qysh prej vitit
1994 ka mbetur me një rregullore dhe me
ligje të pazbatuara? Kush janë përfituesit
dhe sa do të jetë përfitimi i planifikuar?
Kush do të bëjë përcaktimin e prioriteteve?
Kur dhe si do të realizohet kontrata?
Mendojmë se do të ishte shumë e rëndësishme që komuniteteve, në fazën
përgatitore, t’u jepeshin kriteret që
orjentojnë e përligjin pjesëmarrjen e tyre
në menaxhimin e pyjeve komunalë.
Aktualisht jemi përpara shumë të panjohurave dhe konkretisht:
a) Sa janë të sensibilizuar komunitetet
për të mbështetur objektivat e
projektit dhe si shprehet interesimi i
tyre në këtë drejtim? Sa siperfaqe
pyjore kanë mbrojtur, si i kanë përdorur pyjet e përbashkët, po ata të
quajtur “privatë” si i kanë ndarë?
b) Në ç’nivel është gatishmeria e
komuniteteve dhe e pushteteve lokale
për të marrë pjesë në përpjekjet për
arritjen e objektivave të projektit.
c) Si do të realizohet bashkëpunimi i të
gjithë aktorëve dhe partënerëve institucionalë për dhënien e kontributeve
gjatë periudhës së zbatimit të projektit?
d) A janë të gatshëm komunitetet të
kon-tribojnë në këtë projekt dhe sa e
si?
e) Çfarë përvoje ka dhe si do të ndikojë
komuna në menaxhimin e burimeve
natyrore?
f) Si do të zgjidhen përfundimisht konfliktetet territoriale midis fshatrave si dhe
midis vetë komunave?
Mendojmë se këto probleme duhet të
ishin bërë publike që në fazën fillestare të
projektit, me qëllim që njerëzit të mendonin
më mirë dhe më shumë se si duhet të
veprojnë për të konkuruar dhe jo vetem
thjesht për mbështetje financiare, por së
pari për të marrë në pronësi ose në
përdorim pyjet, kullotat dhe burimet e tjera
natyrore, të mësohen për t’i menaxhuar
ata në mënyrë të qëndrueshme dhe
fitimprurëse per nevojat e tyre.
Një nxitje ose një pjesmarrje konkuruese, përveç kritereve që përmendëm
më sipër, do të ishte edhe buxheti i

planifikuar për treguesit tek komponenti
A dhe B. Sa komuna marrin pjesë nga viti
i parë deri në të pestin? Sa është buxheti i
detajuar për hartimin e planeve të
menaxhimit për komunat e reja? Po për
ata konsulentë që do të përmirësojnë
planet? Sa është paketa për mbështetje?
Për sa vjet zgjat ajo për seicilin komponent?
Të gjithë këta janë tregues që PZHBN
duhet t’i bëjë të qarta për aplikantët që në
këtë rast janë komunat e shoqatat, si dhe
për zbatuesit, që janë komunitetet.
Projekti,gjithashtu,ka parashikuar
trajnime për ngritje dhe forcim kapacitetesh menaxhuese dhe për këtë thuhet se
do të punohet gradualisht gjatë viteve të
ardhshëm. Megjithatë, mendojme se kjo
metodë nuk ka si ta përjashtojë mbështetjen e kërtij procesi për fazën fillestare.
Të gjithë jemi dëshmitarë se kur
përfundoi projekti i parë në vitin 2002 çdo
gjë mbeti në dorën e Shoqatave. Shteti,
gjatë këtyre tre viteve të fundit, nuk dha
asnjë mbështetje për shoqatat qoftë edhe
thjesht veprime inkrajuese ndaj tyre për
vazhdimin e aktiviteteve menaxhuese.
Tani komunat kanë aplikuar dhe
vazhdojnë të aplikojnë formalisht ose jo;
ato tani kanë më shumë kohë sepse afati
i parë u shty deri në fund të shtatorit dhe
ne nuk arritëm të kuptojmë pse u shty ky
afat dhe çfarë u qartësua me këtë shtyrje?
Nuk besojmë se ka konkurs realë, sepse jo
vetëm kritere për konkurim nuk ka patur,
por edhe vleresimet për konkuruesit janë
të dyshimta e të ngaterruara, si vetë kriteret. Megjithatë, shpresojmë të realizohet
një proces i drejtë e transparent, me pjesëmarrje sa më të gjërë të aktorëve dhe
partënerëve, duke përzgjedhur kryesisht
komunat dhe komunitetet që kanë derdhur
më shumë djersë për ruajtjen dhe
përdorimin e kujdesshëm të terreneve
natyrore.
Federata, bordi dhe stafi në qarkun e
Dibrës ka ndjekur nga afër dhe ka mbështetur shumë komuna e shoqata në drejtim të qartësimit të objektivave të projektit. Ne kemi ndjekur nga afër me të gjithë
drejtuesit vendorë dhe ata të shoqatave
rezultatet për tre vjet radhazi. Gjatë kësaj
periudhe kemi evidentuar e pasqyruar
arritjet dhe mangësitë, kemi bërë objekt
kritike dhe diskutimi çdo rast kur institucionet kanë patur mungesa serioze në punën
e tyre dhe kanë publikuar kritere të paqarta. Të njëjtën gjë do ta bëjmë edhe në të
ardhmen, sepse mendojmë se ndihmojmë
zhvillimin dhe të ardhmen për Menaxhimin
e Qëndrueshëm të Burimeve Natyrore.
Vlerat që mbart komuniteti dhe
shoqëria civile janë tregues i përparimit të
çdo vendi, për pasojë, duhet të merren
parasysh si element i rëndësishëm i
zhvillimit të gjithanshëm.

Kurora e Gjelbër
47.2 % e territorit të vendit është e veshur me pyje ose 3.9
milionë ha, nga të cilat 3.33 milionë ha pyje privatë dhe 589
mijë ha shtetërorë, që administrohen nga korporata e pyjeve.

Shumë ngjarje sot na duken
mjaft të zakonshme, veçanërisht ato që kanë dalë nga
zhguallet e legjendave të së
panjohurës, me të cilat janë
veshur dikur. Disa syresh kanë
hyrë në frekuencën normale të
rrjedhës së jetës dhe nuk na
shkaktojnë më përjetimet emocionale të dikurshme. I tillë
është një udhëtim jashtë shtetit.
Njoftimi që u dha nga zyra
e SNV-së në Tiranë i përkiste
një grupi përfaqësuesish të
shoqatave të përdoruesve të
pyjeve dhe kullotave komunale,
si dhe disa specialistëve të
Shërbimit Pyjor. Tematika ishte
e thjeshtë: “Një vizitë trajnuese
disaditore në Ossiach të Austrisë”.
Përgjegjësi i programit trajnues të SNV-së, një kolegu ynë
i mirënjohur, na njoftoi se nisja
për në vendin mikpritës nuk do
të vononte më shumë se dy tri ditë, prandaj na këshilloi të
përgatiteshim, duke mos harruar veshjet dhe pajisjet vetjake, që nevojiten për një klimë
me shira të vazhdueshëm e disi
të ftohtë. “Përfytyroni – na tha
ai, kur po na përcillte - sikur do
të jemi në malësi” dhe kjo fjali
e thjeshtë, e thënë prej tij me
një qetësi të admirueshme, u
vuri kapak pyetjeve e dilemave
tona rreth temës se çfarë duhej
të merrnim me vete. Kështu u
shpërndamë të gjithë në drejtime të ndryshme, me të vetmin
mendim të fiksuar në mëndje
se të shtunën do të fluturonim
drejt perëndimit, në një vend
tepër interesant, për të cilin
kishim lexuar e dëgjuar shumë
gjëra gjatë jetës dhe, natyrisht,
përbënte për ne një nga emblemat e qytetërimit modern aq
shumë të dëshiruar sidomos
nga brezat e të rinjve …

Ish-Perandoria e vogël
Avioni u ngrit, duke lënë pas
uturimën tokësore të motorrëve dhe ndjesia e shkëputjes
përshkoi si korent trupat tanë.
Pas një hutimi të çastit, sytë e
atyre që ndodheshin pranë dritareve u drejtuan si projektorë
poshtë nëpër fushat, kodrinat
e malet përreth. Pranë tyre u
afruan edhe të tjerë dhe, natyrshëm, të gjithë belbëzonin me
zë të ulët, duke thënë pak a
shumë të njëjtat gjëra.
Pjesa kryesore e udhëtimit
kaloi mbi dyshekun stërmadh
puplor të reve dhe vetëm kur
filloi zbritja e butë e avionit,

poshtë nesh u shfaq panorama
e tokës austriake, me mozaikun shumëngjyrësh të saj.
- Ç’bëhet kështu more … ë?
Pa shiko! u dëgjua dikush, që
theu qetësinë e krijuar për një
çast. Ngrita kokën dhe pashë
disa që ishin afruar pranë
dritareve të avionit për të parë.
- E hatashme fare – foli një
tjetër, që ishte kërrusur për të
parë tek dritarja e sediljes së
fundit dhe, pas kësaj, drejtoi
trupin, hodhi një shikim të
shpejtë, sikur donte të peshkonte vëmendjen e shumicës prej
nesh dhe tha plot natyrshmëri:
- Shikoni vëllezër, këtij i
thonë menaxhim i qëndrueshëm i territorit.
Kjo shprehje bëri që një buzëqeshje e mirëkuptimtë të përshkojë fytyrat e disave prej nesh.
- Bukur, vërtet bukur - thashë unë, duke parë nga kolegu
që kisha në krah. Ky, për çudi,
gjatë gjithë kohës kishte ndenjur si i përhumbur në mendi-

me por, pasi vuri re që nuk ia
ndava sytë, u shkund disi nga
letargjia dhe ma ktheu pa
entusiasmin me të cilin reagohet në këto raste:
- Mos harroni - nisi ai, duke
më hedhur një shikim plot
urtësi …, këto vende janë
zemra e botës së qytetëruar,
prandaj nuk duhet habitur që
po shikoni diçka të tillë.
Pasoi një heshtje e shkurtër.
Në mëndje më vinin lloj - lloj
gjërash mbi kombet, qytetërimet, etj. Pas pak iu drejtova
kolegut:
-Me sa kuptoj, i thashë, ke
shkuar shpesh në vendet
perëndimore dhe, siç duket, të
ka ikur kurioziteti i fillestarit.
- Pak a shumë - u përgjigj ai
duke mërmëritur dhe pas një
çasti vazhdoi:-Megjithatë për
mua nuk është thjesht çështje
kurioziteti por…por… dhe rinisi
të meditonte duke mbështetur
kokën në shpinën e sediljes.
Unë u ktheva nga dritarja dhe
nisa i qetë soditjen duke parë
ngjyrat,format dhe vijëzimet e
tablosë gjigante që po shpalosej ngadalë poshtë meje. Në
kokë më vërshuan një mori
mendimesh,të cilët si ata lakuriqët e natës që enden në kaos
por pa u përplasur me njëri tjetrin,më shtynë në vegime të
largët. Një copëz e brishtë nga
historia e trazuar e vendit tim
lidhet me ndërhyrjen e ushtrisë
austro-hungareze për zmbrap-
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sjen e hordhive serbe dhe
malazese nga trojet e Shqipërisë veriore.Më pas ndihmesa
e çmueshme që u dha nga ana
e tyre për krijimin e një administrate shtetërore që do të
qeveriste vendin e kërcënuar
nga shpërbërja e plotë.
Rrugën nga Viena në Klagenfurt e bëmë gjatë buzëmbrëmjes dhe kur mbërritëm
në aeroport na prisnin dy
furgonë të qëndrës së treinimit
në Ossiach ku do të qëndronim
gjatë ditëve që do të merrnim
mësime. Udhëtimi nuk zgjati
më shumë se gjysëm ore dhe
gjatë kësaj kohe ne soditnim
rrugët e pastra plot vijëzime të bardha
me shënjat
orjentuese që
vargëzoheshin
në të dy anët
e tyre duke
vezulluar nga
ndriçimi i kuq
fosforeshent
si dhe tunelet
e dritësuar që përshkonin
tejpërtej male dhe kodra me
pyje të dëndur që treteshin
dalngadalë në tisin e errët të
buzëmbrëmjes.
Nuk kaloi shumë kohë dhe
ne u gjendëm përpara rezidencës ku do të rehatoheshim për
të fjetur.Njëri nga shoferët,që
mesa dukej ishte punonjës i
qëndrës së treinimit na ftoi në
hollin e katit të parë dhe,pasi
na uroi mirëseardhjen, shpalosi një fletë mbi të cilën nisi të
lexonte emrat tanë dhe për çdo
dy vetë na jepte një çelës
dhome. Pas përfundimit të
kësaj “ceremonie” grupi ynë u
shpërnda për tu rregulluar dhe
sistemuar në dhomat përkatëse ku binin në sy veshjet dhe
orenditë prej druri të punuara
me mjaft finesë.

E paimagjinueshmja
dhe realiteti
Kishte kohë që isha zgjuar
dhe shikimin e mbaja të fiksuar
nga dritarja ku nëpërmjet perdes gjysëm së hapur kqyrja mëngjezin që po zbriste ngadalë
deri sa u binda se qe bërë
ditë.Me një lëvizje të shpejtë të
dorës largova jorganin nga ana
e murit dhe u afrova pranë
xhamit për të parë. Jashtë
vesonte një shi i imët dhe tej
në horizont pamja humbiste
nga mjegulla që ngrihej mbi

sipërfaqen e një liqeni.Më pas
ajo endej duke u zvarritur si një
shëllungajë e madhe nëpër
shpatet e butë plot pyje që shtriheshin në bregun e përtejmë.
Pas ngrënies së mëngjesit,
kolegu i SNV-së na njoftoi
programin ditor dhe ne për pak
kohë u gjendëm në sheshin
përpara “INTERNAT”-it, ku na
priste një autobus i vogël mjaft
komod. Takimin e parë grupi
ynë do ta merrte në qëndrën
administrative të distriktit Hermagor ku do të dëgjonte kumtesën e përgjegjësit të menaxhimit të pyjeve të këtij distrikti,
z. Peter Herbst. Në këtë takim
ishin të ftuar edhe tre anëtarët
e Këshillit të fshatit Kötchack të
cilët do të na tregonin historikun
e administrimit të pyjeve dhe
kullotave të fshatit.
- “Si mund të ecin së bashku
qeverisja shtetërore me pronën
private?”- çeli rrëfimin e tij
retorik z.Herbst -dhe ndërkohë
vazhdoi të japë shifra e fakte
që lidheshin me gjëndjen e
përgjithëshme të mbulesës
bimore territoriale, strukturën e
pronësisë dhe mënyrat e menaxhimit e të shpërndarjes të
të ardhurave. “Çështja e parëvazhdoi ai- është hartimi i
planeve të menaxhimit. Struktura e këtyre planeve,me sa
kam vënë re,është e ngjajshme
metodologjikisht me atë që
zbatohet tek ju. Planet e menaxhimit këtu rishikohen çdo
dhjetë vjet dhe pastaj zbatohen.E drejta e rishikimit u është
adresuar konsulentëve privatë”.
Ndërkaq, pas një pyetjeje që
iu bë nga auditori mbi menaxhimin e pyjeve shtetërorë dhe
atyre kolektivë, ai vazhdoi të
sqarojë:
- ”Në këtë distrikt pyjet
shtetërorë zenë 4 % të fondit
të përgjithshëm dhe administrohen nga korporata e pyjeve
ndërsa 16 % e këtij fondi janë
pyje kolektivë që administrohen
nga kooperativat. Pyjet shtetërorë kanë ngelur si të tillë sepse
fermerët nuk kanë dashur ti
marrin në pronësi për shkak se
ata janë të pambërritshëm.
Koooperativa – tha ai - ka lindur

si nevojë e një grupi familjesh
për menaxhimin e përbashkët
nga ana e tyre të pyjeve dhe
kullotave alpine.E drejta e
përdorimit dhe ajo e përfitimit
të të ardhurave në kuadrin e
kooperativës janë të barabarta
për çdo anëtar.Këto të drejta i
gëzojnë vetëm ata anëtarë që
kanë shtëpinë në fshat. Bazat
ligjore janë mjaft të qarta dhe
sistemi ynë i zbatimit të ligjit
është i kategorisë strikte.
Koncepti terminologjik i mbarështimit të qëndrueshëm është
shumë i vjetër në Austri dhe
hapat kryesore që kanë shpurë
në realizimin e tij kanë qenë:
(i) Instalimi i një sistemi supervizimi për vëzhgimin e menaxhimit të territorit pyjor dhe atij
kullosor; (ii) Sqarimi dhe rregullimi i marrdhënieve midis komuniteteve (në këtë rast përmendim kodin e sjelljes karshi
pronës së përbashkët,nivelin e
pagesës së taksave fikse në
përshtatje me cilësinë e pyllit
dhe kullotës etj.); (iii) Organizimi i pronarëve midis tyre për
gjetjen e tregjeve.
Në vijim z. Herbst përshkroi
edhe fakte të tjerë dhe në
mbyllje iu drejtua auditorit:
- “Ka 140 vjet që kjo pasuri
po administrohet dhe koha ka
treguar se kjo funksionon. Sot
mund të themi se menaxhimin
e përbashkët (në kuadrin e
kooperativave) e kemi në kulmin e vet.Nuk e di përvojën tuaj
por ju siguroj që kjo funksionon.
Natyrisht nuk është e lehtë të
punosh me fermerët e fshatrave por në radhë të parë duhet
përmirësuar kuadri ligjor”.
Vijon në numrin e ardhshëm

6

Kurora e Gjelbër

Ruajtja e burimev
e
burimeve
gjenetike në
mjedisin e tyre
natyror
Nga ENDRIT KULLAJ
Universiteti Bujqësor,
Tiranë

Ruajtja e burimeve gjenetike në mjediset e tyre natyrorë,qoftë
në pyje prodhues apo në zona të mbrojtura,quhet ruajtje in situ.
Ruajtja in situ nënkupton që një popullatë e caktuar të ruhet brënda
bashkësisë në të cilën bën pjesë,në mjedisin në të cilin është zhvilluar
(Frankel 1976). Emërtimi përdoret shpesh në rigjenerimin natyror
të popullatave të egra në zonat e mbrojtura dhe mund të integrojë
në prodhimin e menaxhuar edhe pyjet shumëpërdorimësh. Prandaj
ruajtja in situ fokusohet në ruajtjen e burimeve gjenetike,në
ekosistemin e tyre fillestar,pavarësisht nga fakti në se ekosisteme
të tilla i janë nënështruar ndërhyrjes njerëzore.
Ruajtja in situ në përgjithësi ka përparësinë e ruajtjes së
funksionit të një ekosistemi më tepër se sa thjeshtë ruajtjen e
specieve.Kjo do të thotë se programi in situ për konservimin e
specieve të synuara të përzgjedhura shpesh rezulton në ruajtjen e
një numuri speciesh shtazore dhe bimore që i shoqërojnë ato. Pjesa
dërrmuese e specieve bimore nuk mund të ruhet ex situ në
plantacione ose banka gjenetike për shkak të kufizimeve
biologjike,teknike dhe burimore. Për këtë arësye ruajtja e pjesës
më të madhe të burimeve gjenetike bimore botërore do të
mbështetet në ruajtjen in situ ,gjë që nënvizon rëndësinë e saj.
Duke qënë se ruajtja e burimeve gjenetike mund të përfshihet në
pyjet natyrorë prodhues të administruara dhe zona të mbrojtura,ruajtja in situ do të jetë zakonisht një opsion me kosto të
ulët.
Mbjellja e specieve bimore indigjene mbështetur në burimet
farore vendase konsiderohet në disa raste si ruajtje in situ, sepse
ka të bëjë me rritjen e drurëve në mjedisin e tyre të origjinës.
Sidoqoftë,rigjenerimi artificial dhe ngritja e plantacioneve mund ti
ekspozojë drurët ndaj kushteve që janë shumë të ndryshme në të
cilët ata rriten në pyjet natyrorë.
Në rastin më të mirë,në mënyrë që të kryhen me efikasitet
programet programet e ruajtjes in situ, duhet mbështetur në
njohuritë mjaft të thelluara për speciet. Sidoqoftë, në praktikë,informacioni në dispozicion është mjaft i kufizuar. Burimet në
dispozicion për kërkime shkencore janë mjaft të kufizuara,ve135anërsiht në vendet në zhvillim si Shqipëria dhe numuri
potencial i specieve për tu investiguar është mjaft i madh. Prandaj,
në shumë raste,nuk është mirë që të vonohen masat ruajtëse duke
qënë se informacioni përkatës nuk është i tëri i disponueshëm.
Për fat të mirë, të kuptuarit e aspekteve të ndryshme teorike
të ruajtjes in situ, mund të kontribuojë në formulimin e disa
rekomandimeve të përgjithëshme. Për më tepër, përvoja praktike
e fituar nga ruajtja in situ ndër vite anë e mbanë botës mund të
shërbejë si një përvojë e mirë për këdo që dëshiron të merret me
ruajtjen e burimeve gjenetike pyjore. Sidoqoftë shpesh,ky
informacion i vlefshëm, nuk është në dispozicion të njerëzve që
merren me ruajtjen dhe administrimin e pyjeve,qofshin drejtues të
niveli vendor të administratës së pyjeve apo edhe ata qëndrorë,OJFtë apo organet e pushtetit vendor.
Artikujt e kësaj tematike do të orvaten të trajtojnë aspektet
praktike të ruajtjes in situ nga një numër programesh ruajtje në
mbarë botën. Duke patur parasysh larminë e madhe të
specieve,ekosistemeve,vendeve dhe modeleve të përdorimit,është
afërmendësh që çdo pla ruajtje duhet të jetë unik. Qëllimi nuk
është përvijimi i një programi ruajtje të thjeshtë të tipit “shtyp
çelësin”. Përpjekjet ruajtëse duhet të ngrihen mbi sfidat specifike
dhe opsionet në një zonë të dhënë,vend ose rajon. Njohuritë teknike
në formën e udhëzuesve të përgjithshëm mund të ndihmojnë në
zhvillimin e veprimtarive ruajtëse efikase.

Liqeni Artificial dhe Parku i Tiranës,
“Këta Lula të vocër”
Prof.As. Dr. SAZAN GURI

Liqeni Artificial i Tiranës, si
kurrë ndonjëherë në historinë e
vet, ndodhet i rrezikuar të vetmbytet, të shkretohet e të kthehet
në “identitetin” e tij të padëshiruar
për shumëkënd në Tiranë. Ai, si
asnjëherë tjetër, ka sipërfaqen më
të vogël të mbuluar me ujë,
vëllimin më të pakët dhe, për
pasojë, pamjen më të shëmtuar se
kurrë; i mbledhur, i kërrusur, i
zbehur, sikur ka bërë faj, sikur boll
i ka dhënë kënaqësi e hijeshi
parkut çlodhës të Tiranës. Si i zënë
në faj, ai duket sikur thotë se nuk
isha unë që bëra përmbytjen, por
ata që nuk arrijnë të më njohin
vlerat e mia, ata që më mbajnë të
mbyllur, si të zënë rrob dhe nuk
më përdorin për të mirat e tyre, si
në ujitje, pastrim qyteti, për larjen,
shpëlarjen dhe hollimin e ujërave
të zeza të Lanës. Ai duket sikur
thotë “... ti, i nderuar specialist dhe
ti zullummadhi vendimmarrës,
përpiquni t’më njihni dhe të
identifikoni pikat, kur unë kthehem
në zullumqar dhe kur unë u
lypsem njerëzve”. “Megjithëse, vazhdon ai (liqeni) - brezat e viteve
’50-të më bënë të jem për këtë të
fundit. Por, ç’faj kam, kur ti o njeri,
kur ti o shkencëtar, kur ti o
ekzekutues vendimesh, më lini të
“mbarsem” me baltra e baltovina
dhe nuk më pastroni, kur më
pengoni rrugët dhe mekanizmat e
furnizimit me ujë, që unë të marr
jetë e ta japë atë në jetë për ju”.
Liqeni Artificial ose Parku i
Madh i Tiranës, siç i thonë ndryshe, përbën një nga zonat më të
ruajtura gjatë stuhive të ’97-ës. Si
i tillë, ai vazhdon të jetë vend
pelegrinazhi sportiv, pse jo dhe
shpirtëror, për mijëra vetë, që çdo
mëngjes apo mbrëmje ushtrojnë
gjimnastikë, lodrojnë, pushojnë,
kuvendojnë, deri në atë që zëvendësojnë filtrin e mushkërive, të
mbushur me ajrin e ndotur të ditës
së ngarkuar të qytetit, zhurmë e
pluhur i madh. E, këtë veçori, ky
vend e merr nga kombinimi i
shkëlqyer i parametrave të pyllit
me ujërat e liqenit. Ata, tashmë
janë byrazerë, madjè binjakë, bilè,
për të qenë më të saktë, janë si
vëllezër siamezë, aq sa në zhargonin e përditshëm përdoren këndshëm nga populli: “Po shkoj nga
Liqeni” ose “Po shkoj nga Parku
i Madh” dhe, kuptohet, njeriu vete
atje ku bashkëjeton në simbiozë
Parku me Liqenin, atje ku i gjen
prehje shpirti, trupi dhe mendja.
Por, ç’po ndodh me Liqenin
dhe Parkun. Në brendësinë e vet
ai po fillon të keqmbahet. Madjè,
më saktë, ai po dëmtohet, falë
hapjes dhe zgjerimit të territorit të
ndërtimeve, ndërsa Liqeni po
mpaket nga dita në ditë. Ata të

kujtojnë: “Kemi qenë dikur dhe ne,
a nuk na mbani mend”!? Madjè, ata
të kujtojnë se pothuaj të gjithë liqenet
e pyjet e vendit janë katandisur
kështu, me pakëz ujë, me shumë
baltë, me diga copë-copë, me pemë
të prera. A thua se nuk ka vendimmarrës t’i administrojë, a thua se nuk
ka specialistë t’i orientojnë, a thua
se nuk ka punonjës t’i mirëmbajë, a
thua se ka rënë bomba, a thua se
...!? A nuk të duket ky liqen si “Lul
i vocër” ose, më saktë, a nuk të
duken të gjithë liqenet apo rezervuarët si “Lula të vocër”?!
Ky është një mëkat, që
bëjmë jo ndaj Liqenit Artificial, por
ndaj vetes. Mëkat që edhe ujët e
bollshëm të shiut nuk mund ta lajë,
mëkat që do të na qeshë koha dhe
brezat e ardhshëm. Na ishin
njëherë ca vendimmarrës e ca
specialistë, që i mbanin liqenet e
pyjet, aq sa mbulonin fundet e tyre,
nga frika se mos përmbyteshin. Si
mundet që nga gjithë shirat që
bien, qëndron po i njëjti nivel uji. A
mos vallë ndonjë dorë e zhbën
natën atë që bëhet ditën?! Por,
kusuret ndaj Liqenit dhe Parkut
nuk mbarojnë me kaq. Në çdo
vend të rruzullit natyra dhuron
zona të virgjëra, ku ajri totalisht i
pastër ledhaton fytyra dhe pastron
mushkëri të njerëzve të lodhur nga
jeta urbane. Shikoni sa bujare
është natyra. Megjithëse njeriu
shpiku “blozën” në jetën urbane,
ndoshta edhe për të mbijetuar, ajo
i fal filtrin për ta pastruar. Por,
njeriu shqiptar, duket sikur është
stisur të mos e gëzojë jetën deri
në prehje të plotë dhe të mos e
përfitojë filtrin e mëmës natyrë.
Vini re me kujdes ç’po ndodh
me Parkun, me kodrinat e quajtura
kurorë e gjelbër e Tiranës, që sot,
me plot gojën, mund t’i quash
“kurora e betontë” e saj. Kjo zonë
tashmë s’ka më ndryshim nga jeta
urbane në Tiranë. Për arsyen e
thjeshtë se aty brenda gjen shkolla,
kopshte fëmijësh, bare, restorante;
për arsyen e thjeshtë se edhe aty
do ruhesh nga autoveturat
(vetëm për shkollën lëvizin
më shumë se 120 të tilla në
ditë), nga garat e motorëve
të adoleshentëve, nga shpejtësitë e biçikletave. Aty do
të përballesh me pluhur,
plehra që digjen dhe, së
fundi, me pallate shumëkatëshe betonarmeje, që jo
vetëm ta shpifin kur i sheh,
si plangprishës pranë kodrinës së gjelbëruar, por në
disharmoni të plotë me jetën
e qetë të kafshëve të që kanë
mbetur në Kopshtin Zoologjik. Të trembin edhe më, kur
i sheh të pasqyrohen në
ujërat e Liqenit nën dritën e

kristaltë të diellit, që duket sikur
thonë se s’pyesim as për lartësinë
e pishave, as të kodrave dhe as
për hieshinë e pemëve të Kopshtit
Botanik. Nuk kemi parë e dëgjuar,
që pranë hungërimave të luanëve
e cicërimave të zogjve të ngrihen
pallate banimi dhe të përzihet kaq
keq bashkëjetesa e njerëzve, ku
nuk ka për t’u marrë vesh kurrë
se ku fillon liria e qënies njerëzore,
por barbare, me natyrën dhe ku
mbaron ajo e qënies me instikte,
por ndryshe nga të parët, shumë
miqësore me të.
Le të kthehemi tek betonimi
pranë Parkut, ky kancer i urbanistikës sonë, ky vrastar i jetës
shpirtërore. Betonim në qendër të
qytetit, betonim në periferi, betonim në plazhet me rërë, betonim
në plazhet me shkëmbinj, betonim
në fusha, betonim në kodra,
betonim këtu e betonim atje, kur
natyra të fal lëndë drusore e lëndë
kallami, gur metamorfik, … Duket
sikur njeriu ynë është stisur që ta
vuajë jetën. Duket sikur trëmbet
nga bukuritë e tejskajshme të
natyrës, që, siç duket, ndoshta
padashje, i ka pa masë.
Thonë që edhe sytë e shqiptarëve kanë ndryshuar, nuk janë
më ata sy që reflektonin atë bukuri
si dikur, por janë agresivë, si
bunkerët, të ftohtë si betoni, të
kërrusur e me vetulla të rralla, si
pyjet e prerë, të zvogëluar e të
mbledhur, si ujët e pakët të
liqeneve. Mos t’u duket si përrallë.
Qëniet e gjalla marrin ngjyrën
sipas mjedisit fizik ku jetojnë. Jo
më kot zhapikët janë të gjelbër. Jo
më kot malësorët janë të gjatë.
Dhe ne, diku në të ardhmen, do të
bëhemi gri, si betoni ose me lara,
si pallatet. Dhëntë zoti, kjo njollë
e errët të jetë pjesë e përkohshme
në pjesën e poshtme të spirales
së zhvillimit.

Kurora e Gjelbër
Kështu e ka titulluar librin e
tij të ri Prof.as. Dr. Enver Isufi,
i cili hedh dritë mbi çështje
që lidhen me mjedisin në përgjithësi e veçanërisht për vlerat dhe rolin që ka ai në jetën
e njeriut. Me lejen e autorit,
gazeta jonë do të botojë herë
pas here pjesë nga ky botim,
për t'i kontribuar shtimit të numrit të atyre që
e duanë dhe e mbrojnë mjedisin, "Shtëpinë
tonë të përbashkët"

Disa përkufizime
që duhen ditur
Mjedis: Tërësia e objekteve të gjallë
e jo të gjallë, që na rrethon në një rajon të
dhënë.
Ndotje: Çdo ndryshim i veçorive
fizike, kimike e biologjike të ajrit, ujit e
tokës, që ndikon për keq në shëndetin e
njerëzeve dhe gjallesave të tjera.
Smog fotokimik: Lëndë helmuese, që
formohen kur oksidet e azotit dhe hidrokarburet takohen me rrezet ultravjollcë të
diellit.
Shira acide: Mbetje squfuri dhe azoti,
kombinuar me ujë e oksigjen, që formohen
në prani të rrezatimit diellor.
Ekosistem: Tërësia e gjallesave dhe
marrëdheniet e ndërsjella midis tyre në një
mjedis të dhënë.
Agroekosistem: Lidhjet strukturore
mes gjallesave dhe vetë njeriut në një
mjedis të caktuar bujqësor.
Përdorim i natyrës: Përfitimi i njeriut
nga inputet e natyrës brenda parametrave
shkencorë, duke mos rënë në konflikt me
elementet përbërës të saj.
Shfrytëzim i natyrës: Keqpërdorimi
i inputave të natyrës në atë shkallë sa që
prishen balancat biologjike, sociale,
ekonomike dhe burimeve natyrore. Kjo
praktikë rrezikon të ardhmen.
Përdorim i integruar i mjedisit:
Përdorimi i të gjitha burimeve natyrore, duke
menduar për zëvendësimin e tyre, si dhe
përdorim që nuk cënon interesat ose gjendjen
e burimeve të tjera për sot e për të ardhmen.

Komuniteti dhe Parku
Kombëtar "Prespa"
Vijon nga fq. 3
menyre drastike numuri i dhive, demtueseve me te medha te pyjeve. Ky perben
edhe nje angazhim te komunes para KfW
qe ka financuar vitin e fundit kater projekte,
njerin prej te cileve ne pyjet komunale
Gjithashtu ne tokat bujqesore do te
rritet pesha e prodhimit te foragjereve ne
raport me te tjerat duke lehtesuar edhe
me ushqyerjen e bagetive. Kurse burime
te reja te te ardhurave po behen ushtrimi i
punesimit sezonal ne Maqedoni dhe
ushtrimi i tregetise se vogel.

Projekti i Pyjeve dhe shoqata e
perdoruesve te pyjeve komunale,
faktore te fuqishem
Projekti i Pyjeve e konsideroi prioritet
te punes se vet Parkun e Prespes. Ai ka
akorduar fonde ne mbeshtetje te punes se
administrates se parkut. Por ajo cka eshte
me e rendesishmja, Njesia e Menaxhimit
te Projektit studioi me pergjegjesi dhe mori
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Mjedisi, shtëpia jonë e përbashkët
Flora: Tërësia e bimëve në një territor
të dhënë.
Fauna: Tërësia e gjallesave, që nga
ato njëqelizore deri te kafshët e larta.
Larmi biologjike (biodiversitet):
Tërësia e bimëve dhe e kafshëve në një
mjedis të dhenë, tokësor ose ujor.
Riciklim: Praktika që rikthejnë
objektet nga gjendja e papërdorshme në
mall me vlerë, brenda ciklit ekonomik dhe
social. Riciklimet konsidrohen elemente të
dobishëm ekonomikë dhe ekologjikë.
Fauna e dobishme: Tërësia e gjallesave, nga ato njëqelizore deri te kafshët e
larta, që janë të dobishme për ekulibrat
mjedisorë dhe socialë.
Fauna e dëmshme: Tërësia e gjallesave, nga ato njëqelizore deri te kafshët e
larta, që nuk janë të dobishme për ekulibrat
mjedisorë dhe socialë.
Flora e dëmshme: Tërësia e bimëve
konkurente të fuqishme për bimët bujqësore ose ato të egra.
Insekte të dëmshëm në bujqësi e
mjedis: Insektet që shkaktojnë dëmtime
në bujqësi, si dhe në shëndetin e njerëzeve
dhe të kafshëve.
Burim mjedisor: Diçka materiale ose
energjetike e fituar nga mjedisi për nevojat
e njerëzve.
Burime të papërsëritshme: Nafta,
gazi, mineralet nëntokësore, etj.
Burime të ripërtëritshme: Pyjet,
kullotat, kafshët, shpendët, peshku, etj
Burime të përjetshme: Dielli,
energjia e erës, toka, deti, etj.
Insekte të dobishëm në bujqësi:
Insekte që ushqehen mbi insektet e dëmshëm të bujqësisë, duke ulur kështu koston
e mbrojtjes së bimëve dhe kufizuar
përdorimin e pesticideve.
Mjedis i qëndrueshëm: Gjendje harmonike e mjedisit, që zgjat vite e dekada,
pa ndryshuar ekuilibrat e vendosur dhe pa
shkaktuar konflikte me përbërësit e tij.

Mjedis urban: Mjedisi qytetar.
Mjedis suburban: Mjedisi në rrethinat
e qyteteve.
Mjedis rural: Mjedisi fshatar.
Mjedis bujqësor: Mjedisi ku zhvillohet
veprimtari bujqësore.
Inpute: Tërësia e bazës materiale, që
përdoret në proceset e prodhimit.
Edukatë mjedisore: Tërësia e njohurive, që zotëron njeriu dhe bashkësia
njerëzore për mirëpërdorimin shkencor e
afatgjatë të elementeve të mjedisit dhe
ekologjisë në përgjithësi.
Bujqësi e qendrueshme: Bujqësia
që zbaton parimet e mirëpërdorimit të
inputeve natyrore, njerëzore, të bazës
materiale dhe mirëpërdor teknologjitë e
reja, pa rënë në konflikt me elementet e
tjerë të mjedisit.
Bujqësi natyrore: Bujqësia që nuk
përdor inpute industriale, si plehra kimike,
pesticide e teknika të tjera. Ka pak sasi
prodhimi, por me cilësi të lartë ushqimore.
Bujqësi e zakonshme: Quhet ndryshe
edhe bujqësi konvencionale dhe përdor sasi
të mëdha inputesh. Kjo bujqësi siguron prodhime të larta, por nuk interesohet shumë për
mjedisin. Objektiv kryesor mbetet fitimi maksimal në njësinë e sipërfaqes dhe të kohës.
Bujqësi e integruar: Në këtë sistem
bujqësie bëhet harmonizimi shkencor i
elementeve të teknologjisë dhe mjedisit.
Interesat e bujqësisë së integruar janë më
të larta se ato të bujqësisë së zakonshme.
Kjo bujqesi ka parametra dhe standarde
më të përcaktuara. Bujqësia e integruar,
hap pas hapi po zëvendëson atë të zakonshme/konvencionale.
Bujqësi organike: Bujqësia që përdor
inpute shumë miqësore me mjedisin, që ka
parime të sakta, të cilat janë të regjistruara
në standardet e miratuara. Bujqësia
organike bazohet në ligje dhe që çertifikohet
nga trupa çertifikimi. Bujqesia organike ka
të ardhme, si për shëndetin, turizmin,
agroturizmin dhe mjedisin në përgjithësi.

Pesticide: Produkte që përdoren për
mbrojtjen e bimëve. Këtu përmblidhen:
Isekticide (që vrasin insektet), fungicide
(që vrasin sëmundjet e bimeve), herbicide
(që vrasin barërat e egra).
Plehra kimike: Një seri lendësh
vepruese, me origjinë kimike, që shërbejnë
për ushqimin e bimëve me azot, fosfor,
kalium dhe mikroelemente të domosdoshme për rritje e prodhim normal të bimëve.
Fenomeni serrë: Dielli dërgon drejt
tokës rreze me valë të shkurtra, që quhet
“rrezatim kozmik”. Toka rrezaton drejt
atmosferës energjinë e akumuluar nëpërmjet valëve të gjata, që quhen rreze infra të
kuqe. Këto të fundit kapen nga përbërësit e
atmosferës dhe kthehen përsëri drejt tokës
në formën e kundërrezatimit të atmosferës.
Kështu atmosfera krijon për tokën një regjim
termik të përsosur, duke moslejuar tejftohjen
e saj. Ajo luan rol të njëjtë me atë që luan
xhami i serrës. Xhami kthen mbrapsh rrezet
infra të kuqe, duke ruajtur regjimin termik.
Prandaj, roli mbrojtes termik, që luan
atmosfera për tokën është quajtur “Efekti
serrë” i atmosferës.

vendimin e drejte per kalimin e nje pjese te
pyjeve e kullotave ne perdorim te komunitetit
dhe mbeshtetjen e ketij vendimi me gjithe
hapat e tjere si hartimin e planit te menaxhimit te tyre, ndihmen per krijimin e shoqates se perdoruesve te pyjeve, kontrollin
e kryerjes se punimeve permiresuese ne
to, etj. Filozofia e Njesise ishte: komuniteti
dhe pylli afer tij ne menyre permanente e
te paevitueshme do te kene maredhenie
intensive. Atehere, nëse ato nuk do te legalizohen e zyrtarisht nuk do te lejohen,
efektet do te jete negative, sepse keto
maredhenie do te jene te fshehta, te pakontrolluara e me veprime te papergjegjshme nga ana e fshatareve. Koha po
verteton drejtesine e vendimit per dhenien
e pyllit ne perdorim.

e 13000 ha pyje te Parkut. Donatore te
fuqishem si Mada, etj jane ofruar te
bashkepunojne me kete shoqate dhe
bashkepunimi deri tani ka qene i suksesshem dhe eshte ne rritje. Po keshtu
vullnetarisht eshte ofruar te punoje me te
edhe Programi Boteror i Ushqimit. Shoqata
ka nje strategji te qarte: ajo zoteron dhe po
zbaton nje plan menaxhimi 10vjecar. Ajo
ka pjese te punes se vet sensibilizimin e
komunitetit per mbrojtjen dhe permiresimin
e pyjeve e kullotave. Por edhe ne aspektin
social te punes shoqata eshte autoritare
dhe me rezultate te dukshme. Anetaret e
komunitetit nepermjet punes qe i angazhon
shoqata kontribuojne ne permiresimin e
mjedisit, shtojne te ardhurat e veta dhe ne
menyre te vetvetishme çdo dite e me
shume i quajne si te vetat ato pyje qe
permiresojne. Demonstrimi me i dukshem
per kete eshte pamja e pyjeve te permiresuar te dushkut ne afersi te rruges
Gorice e vogel – dogane, pamje qe
perngjason denjesisht me gjendjen matane
kufirit. Agjitacioni figurativ mbrojtes po
behet gjithashtu element i punes se

shoqates. Aderimi ne Federaten e pyjeve
dhe kullotave komunale te qarkut te Korçes,
perben per shoqaten nje mundesi te re per
te rritur permasat e punes se saj.
Ne kete ekspoze te shkurter ne i
meshuam veprimit e bashkeveprimit me
pyllin. Por jemi te vetedijshem se gama e
problemeve, e maredhenieve, e angazhimeve, ne mjedisin ekologjik, social e
ekonomik te zones se Prespes, eshte
shume me e gjere. E rendesishme eshte
qe parakushti ne ideimin e realizimin e cdo
projekti, sot eshte: Faktori human duhet
te drejtperdore resurset ekologjike
per te realizuar nje zhvillim te qendrueshem ekonomik e kulturor.
Prej ketij parashtrimi te shkurter qe i
beme problemit: ‘Komuniteti dhe Parku
Kombetar’ mund te konkludojme qe
raporti midis tyre eshte cilesisht i ri, dhe
konsolidimi me sukses i tij kerkon
mentalitet te ri te komunitetit dhe bashkeveprim te harmonizuar te shume faktoreve
e aktoreve. Strategjia po plotesohet,
aktoret jane ne veprim, rezultatet po
duken.

Shoqata e perdoruesve te pyjeve e
kullotave komunale te komunes se
Liqenasit eshte sot nje nder aktoret me
aktive e rezultative ne menaxhimin e Parkut
Kombetar te Prespes. Ajo ka realizuar ne
me pak se dy vjet rreth 7 milione leke punime permiresuese ne pyjet e kullotat
komunale, pjese keto nga me te demtuarat
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Kurora e Gjelbër
THE NATURAL SOURCES
DEVELOPMENT PROJECT

The managing unit
of natural sources development project organized the seminar
on project activities
opening. The World
Bank Monitoring Mission Team, Communal Forest and Pastures Directorate staff, guests from interested Ministries,
Communal Forests National Association as well took part.
In the seminar first session, the WB main representative, Mr. Nadir Mohamed, Minister of Environment,
Forests and Water Resources Managing, Mr. Lufter
Xhuveli and Minister of Agriculture, Food and Consumer
Protecting, Mr. Jemin Gjana participated as well.
In opening speech, Mr. Xhuveli stressed out that
this project is very important concerning aims and goals
it has to fulfill, as its dimensions are expanded in two
plans: in global and local ones. This is the reason –
followed the Minister-why the specialists to manage this
project have to work maximally, coordinating and
collaborating with all structures.
Then the WB representative, Mr. Nadir Mohamed,
after having expressed the pleasure of being in this
seminar, underlined that it’s not the first time that WB
develops such successful projects in Albania. The main
feature of this project is that it’s going to be carried out
within the Government structures and cooperation with
other ministries is very important.
To guarantee the success, it’s important to strengthen the anticorruption measures-stressed out Mr.
Mohamed.
Seminar went on with paper of Project director, Mr.
Kujtim Kadzadei, who gave a general description of
project structure, spelling out the objectives to be
achieved and profits to be drawn.
Also other papers were held in this seminar!
Page 1, 2

Seminar in Hotel "GRAND"

Communal forests
and their managing
systems
On October 31, 2005, the
SNV (Dutch Organization for
technical support) organized in the
premises of Hotel Grand,Tirana,
a seminar on subject: “Communal
forests and their managing systems”.
On SNV-s behalf greeted
participants the Organization responsible, Mr. Marten Bremen,

while the program was presented
by Dibra district SNV coordinator,
to be followed then by ing. Haki
Kola with paper: “The history of
communal forests in Albania”, on
work initiating to apply a projectpilot, aiming at promoting and
orienting traditional managing of
communal forests in Albania,
profits and lessons to be drawn by
this project as well. In this seminar
was invited one of the most known
experts of the Albanian forest
project assistance on compiling
managing plans, Austrian consultant, Mr. Franz Hillgarter, who
emphasized in his speech that upon
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E N G L I S H

FIVE DAYS IN AUSTRIA
FERDIN LIÇAJ

A group of specialists from
Forest State Directorates of
Kukes, Korçe, Bulqize, heads of
communal forests associations
and communal forests national
association made a study tour in
Austria, aiming to share the best
experiences in private and communal forests managing in Land
of Karnten (Korinthias).
It was SNV-Holland with
residence in Albania to organize
this tour. The programme was
interwoven with tours on the spot
and some discussions in the
environments of the Professional
Training Center of Forests “Forstliche ausbildungsstatte”-Ossiach-Karnten.
They visited some private,
communal and state forest massifs, some round timber collecting
centers, farmers and forest owners, ect. Also they met the
representatives of Land forest
association, heads of forest
service, private specialists of
forests ect. Participants were
the statistics, in Albania are fulfilled
all the objectives put by the previous project on communal forests.
In this context, he said: “You
have a good methodologically staff
in preparing managing plans, and,
if you would like to have a new
methodology, you could rely
thoroughly on existing one. Meanwhile, you must need to create a
communal forest computer data
base”
Then the seminar went on with
questions, answers and discussions on this subject!
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acquainted
closer
with
r e c e n t
techniques of
timber cutting
and
inner
transporting,
cutting down,
applied mainly in
conifers.
Achievements
and up to day
situation in forests of Austria are result of forest law strict application du-ring
these 140 years. Over the last
decades, af-ter entering of
Austria in EU, the law has been changing upon the standards,
Austria is one of the European countries with considerable
forest property.
Forests occupy about 47.2
% of country surface or about 4
million ha, with a yearly increasing of 30 million m2 . Timber
supplies are 1 billion m3 . 70% of
forest surface has economic
(productive) role, 20% protective
and 10% other functions.15% of
forest surface is state property
and other share-private and
communal. On average, it’s
exploited 60% of the forest
possibilities yearly.
Austria has a positive balance of forest sources importexporting.
All the participants remained
pleased with what they saw and
learnt from this tour, reflecting
further on the steps to be taken in
implementing as quick as possible
the new reforms in forestry, contemporary and applied legislation,
the right of the property and using,
compiling of simple managing
plans, but applicable, organizing
and functioning of the private
forest associations, ect. Page 5

Thethi
a rare beauty
Prof. As. Dr. AHMET OSJA
Situated only 73 km far from
Center of Shkodra, in the northern
part of Commune- Shales, at the
heart of Albanian Alps, in a depression of glacial origin, 740-950 m
above the sea level, Thethi is one
of the most special villages, both,
for natural beauty and wealth, not
to speak here about the traditions
( being mentioned since 1688 by
Coronelli), a place where reality
surpasses imagination.
To the East it’s bounded by
Tropoja, to the North by Kosovo,
to West by Kelmendi and Boga
and to the South by the villages
of Commune Shales.
Summer is cool, with bright
sunny days, while the winter cold,
prolonged with about 100 snow
days. This place is very appropriate for winter tourism organizing,
as it has amazing natural places
for skiing, skating, walking ect.
In Theth is grown potato,
bean, vegetables, lucerne ect, is
raising cattle for milk and meat,
pig, poultry, bee and has excellent
conditions for trout as well, being
found not in small quantities in river of Shales and in sources feeding it. Thus, it produces milk,
cheese, yogurt, butter, meat, fish,
eggs and honey as well. Also we
can mention fruits, chestnuts, nuts, plums, grape and the forest
fruits as cranberry, cornelian cherry, all bioproducts of special taste.
These 150 last years Thethi
is visited by home and foreign visitors. Between them alpinists, scientists, politicians, journalists, clergymen, ect. We can mention here:
Dr. Zhein Sheimer, Dr. George, Dr. Egen Offmann, Prof. dr.
Heinerik Sehates, Prof. A.Baldacci, Prof. Nj.Dolfler, Dr. Nopçe,
Miss Durham, Miss. R. Liej, Dr.
M.Graff, Miss Jungu, ect. As for
ours, we can remember: At Sh.
Gjeçovi, M. Shala, G. Uruçi, K.
Progni ect.
The house of resort was
opened in 1956 for1000-1200
persons.
Thethi is visited yearly by
many visitors and tourists,
having everything to pass here
vacations!
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Dear Friends!
The journal “Kurora e Gjelbër”, with the number 55 of it start the eighth
year of the edition. Now it will be issued by SHKPK and will be always the
journal for the forest, environment and regional forest problems.
The department of the Journal is grateful to the SNV/ Douche Organization
for the Development, and SIDA/ International Sweden Organization for the
Development and Collaboration, which supported the journal and we hope
that it will be in the edition for a long time.
Are invited all the interested people, organizations to collaborate with
reports, photos, questions and every think related with the every day work.
The pages of this journal will be in service of the development of the forest
specially of this communal.

