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NJË DITË PRANVERE NË HAS

Shumë shpejt mjediset e Hotel
Gjallicës në Kukës filluan të
mbushen me vizitorë nga Shkupi,
Kosova, Korça, Berati Tirana, Elbasani, Durrësi, Fieri, Shkodra,
Puka e Dibra, të përgatitur për një
udhëtim drejt Hasit. Në Kukës...
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PËRMBYTJET
NË QARKUN
LEZHË DHE
DËMET
EKOLOGJIKE
LUAN LUSHA
Instituti për Mirëqenie
dhe Ambjent (IMA)
Në vendin tonë ka pasur disa
përmbytje masive gjatë dhjetë
viteve të fundit, dy herë në Shkodër e Lezhë dhe një herë
gjatë vtit 2015 në Vlorë, Fier
dhe Berat. Janë rrezikuar jetë
njerëzore, prona publike dhe
private, flora dhe fauna janë
dëmtuar seriozisht. Përmbytja
ka pasur ndikim negativ shumë
të madh në mjedis. Gjithashtu, ky fenomen ndikon shumë
negativisht në zhvillimin
ekonomik kombëtar. Përmbytjet që kanë ndodhur në dhjetor të vitit 2010, nga lumenjtë
Drini dhe Buna i ka kushtuar
ekonomisë rreth 18 milionë
euro nga buxheti i vendit. Një
rast konkret është se në 18-19
Nëntor 2014, ka pasur reshje
intensive në rajonin e Lezhës,
ku veç të tjerash është përmbytur nënstacioni elektrik, i cili
duke dalë nga puna, ka ndërprerë punën e hidrovorëve dhe
ka krijuar përmbytje masive.

ZANA PRELA
Federata Rajonale e Pyjeve
dhe Kullotave Shkodër
Në kuadër të projektit “Pyjet për
Zhvillimin Ekonomik Lokal” –
FLED, zbatuar nga Fondacioni
FAQE 7
“Bashkojmë Vlerat...

Shkëmbim eksperience mes
Federatave Rajonale të Pyjeve
dhe Kullotave Komunale
Berat e Shkodër

Vlerat natyrore
AtëJETOHE
Qukësit
LINDITA KOKONOZI
Federata Rajonale e Pyjeve
dhe Kullotave Elbasan
FAQE 6
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PYLLI FAMILJA DHE TRADITA

RADOMIRA, MODEL I MBROJTJES DHE
PËRDORIMIT TË PYJEVE NGA BANORËT VENDAS
ALBORA KACANI
Federata Kombëtare e Pyjeve
dhe Kullotave Komunale

Radomira është një nga tetë fshatrat e
Njësisë Administrative Kala e Dodës.
Fshati Radomirë shtrihet rrëzë malit më
të lartë të vendit, Korabit, në një lartësi
prej rreth 1500 m mbi nivelin e detit.
Sot aty jetojnë rreth 150 familje nga 600
që jetonin para viteve 90'. Jeta e këtyre
familjeve ka qenë historikisht e lidhur
me burimet natyrore, pyjet e kullotat.
Radomirasit shqyhet për tradita të lashta
të ruajtjes dhe përdorimit të burimeve
natyrore në sherbim të natyrës dhe vetë
njerëzve. Ndër vite këto tradita kanë
marrë formën e marrëveshjeve të pashkruara ndërmjet banorëve të fshatit
për të mbrojtur dhe për ti dal zot pyllit
dhe kullotës. Nga ana tjetër, ato kanë
ngelur të panjohura dhe jo lehtë të pranueshme nga politikë-bërësit dhe shkenctarët, shpesh me justifikimin që
nuk i përgjigjen ndryshimeve ligjore e
institucionale me ardhjen e demokracisë.
Në fakt realiteti në terren tregon se banorët e Radomirës, kanë vendosur mes
tyre rregulla të bazuara në traditat
shumëvjeçare të të parëve, të cilat kanë
bërë që pyjet dhe kullotat e tyre të shërbejnë si një shembul i mirë i menaxhimit të ketyre burimeve nga komunitetet vendore. Falë këtyre rregullave
tradicionale, pyjet dhe kullotat e Radomirës vazhdojnë të jenë në një gjendje shumë të mirë, duke i shpëtuar kështu dëmtimit dhe shkatërrimit.
Për të promovuar dhe njohur më mirë
këtë model të mirë menaxhimi të pyjeve
dhe kullotave nga vetë banoret, përfaqësues të Ministrisë së Mjedisit, Fakultetit të Shkencave Pyjore, Bashkisë
Dibër, Administratës së Zonave të
Mbrojtura dhe Federatave Rajonale të
Pyjeve dhe Kullotave Komunale nga
e gjithë Shqiperia, vizituan me datë 6
Maj 2016 fshatin Radomirë. Në këtë
vizitë morën pjesë gjithashtu përfaqësues të Shoqatës të Pronarëve të Pyjeve
Privatë të Maqedonisë. Aktiviteti u organizua nga Federata Kombëtare e
Pyjeve dhe Kullotave Komunale me
mbështetje të Fondacionit "Bashkojmë
Vlerat e Natyrës me Njerëzit" - CNVP
dhe në kuadër të zbatimit të Strategjisë
Kombëtare të Angazhimit, lehtësuar
nga Koalicioni Ndërkombëtar i Tokës
- ILC.
Data 6 Maj, përkonte edhe me festën
e Shën Gjergjit, një festë pagane e cila

palajmeron ardhjen e pranverës. Ajo
festohet nga banorët me gatimin e ushqimeve tradicionale dhe duke vizituar
të afërmit.
Pas një ecje të shkurtër prej rreth 20
minutash, grupi i pjesëmarrësve u ndal
pranë liqenit të zi në fshatin Radomirë.
Ata u mirëpritën nga banorët vendas,
përfaqësues të njësisë administrative
dhe komisionit të fshatit. Ashtu siç u
shpreh Kryetari i Komisionit të fshatit,
z.Halil Ahmati, zona njihet për traditat
e mira të mbrojtjes së pyllit dhe se vetë
komuniteti janë treguar historikisht
shumë të dashur me pyjet dhe kullotat. Për këtë, me vendim të përbashkët
të fshatit është ngritur një komision
përgjegjës për pyjet prej 5-6 vetash. Ajo
çka e bën edhe më të veçantë këtë
pervojë, është se ky komision ka caktuar një roje për mbrojtjen e pyllit i cili
paguhet çdo muaj nga vetë komuniteti. Komisioni kontrollon çdo dy muaj
gjendjen në pyll dhe punën e rojes.
Z.Halil thotë se numerojnë çdo dru
në pyll dhe nëse roja nuk e bën punën
siç duhet dënohet me gjobë ose hiqet
nga puna. Rëndësi të veçantë fshati i
kushton edhe mbrojtjes së pyllit nga
zjarri, ku në disa rastet janë angazhuar
edhe gratë e fëmijët.
Ai shton më tej, se përveç se e
mbrojnë me fanatizëm pyllin, kur
është e nevojshme heqin prej tij
drurët e vjetër ose të shtrembër për
të plotësuar nevojat e disa banorëve
për dru zjarri. Për familjet më të varfra
në fshat komisoni përcakton që të
priten çdo vit nga 1-2 dru për familje.
Për sa i përket kullotave, ato i kanë të
ndara sipas familjeve, duke respektuar
kufijtë mes tyre. "Nëse çobanit i hyn
një dele në pjesën e huaj, ne i presim
delen" - thotë z.Halil. Edhe një herë

kjo tregon, fuqinë që kanë rregullat e
pashkruara të vendosura nga vetë banoret për përdorimin e pyjeve dhe kullotave si në mënyrë të përbashkët në rastin e pyjeve ashtu edhe të ndarë sipas
famijeve në rastin e kullotave.
Kur i pyesim banorët për ndihmën që
kanë marrë nga shteti, thonë që ajo prej
vitesh mungon dhe se me rregullat që
kanë vendosur mes tyre kanë krijuar
një shtet brenda shtetit. Duke qenë
zonë e thellë malore, fshati Radomirë
dhe fshatrat e tjerë të Njësisë Administrative "Kala e Dodës" janë tepër të rrezikuar nga erozioni i tokës. Pyllëzimet e
reja me llojet e vendit, mbjellja e
pemëve buzë përrenjve dhe lumenjeve, ndërtimi i veprave antierozive (pritave malore), kurimi i sëmundjeve
tëpishës janë disa investime të domosdoshme për të cilat kanë nevojë këto
fshatra.
Z.Besmir Selmani, administrator i
Kalasë së Dodës, tha se edhe pushteti
vendor respekton këtë traditë të cilët
vetë fshati e ka vendosur në mënyrë
unanime. Ai tha se edhe fshatra të tjerë
të Njësise Administrative, ashtu si fshati Radomirë, kanë përcaktuar një roje
për pyllin e tyre dhe se komisioni i fshatit është i detyruar të mbledhë lekët
për pagesën e rojes.
Kryetari i Shoqatës së Përdoruesve të
Pyjeve dhe Kullotave Komunale në
Kalanë e Dodës, z.Dashamir Manallari, tregon se pyjet në Radomirë janë
pyje të përbashkëta ose sic i thonë vendasit i përdorin "fshatçe". Radomira ka
rreth 935 hektarë pyje të cilat me vendim të fshatit as nuk i shet dhe as nuk i
blen dot. Po me vendim të banoreve,
gjuetia në Radomirë është e ndaluar.
Prof. Vezir Muharremaj, tha se bazuar
në këtë traditë, shteti shqiptar të gjejë

mekanizmat për rregjistrimin e pyjeve
dhe kullotave në pronësi të fshatit dhe
gjuetinë ta kalojë si kopetencë të Njësisë Administrative. Përvoja të tilla të
sukseshme egzistojnë në shumë vende
të botës.
Drejtori i Drejtorisë së Mbrojtjes dhe
Trajtimit të Pyjeve, pranë Ministrisë së
Mjedisit, z.Ylli Hoxha, tha se pyjet janë
një pasuri që komunitetet e kanë
trasheguar brez pas brezi. Ndryshe nga

zona të tjera të vendit ku pas periudhës
së komunizmit pati dëmtime të rënda
në pyje, në Radomirë njerëzit ruajtën
atë traditë të mirë që kishin trashëguar
nga të parët duke u perkujdesur për
pyjet dhe kullotat. Ai u tha banorëve
që të vazhdojnë ta bëjnë këtë pasi
pylli u mbron shtëpitë në pjesën e
poshtme të malit, ju jep ajër e ujë
të pastër. Ai tha se ky pyll meriton
të futet në skemën e përfitimit të
krediteve të kardonit dhe se do t'ja
propozonte këtë personave
përgjegjës. Ndër të tjera z.Hoxha
tha se qeveria shqiptare ka marrë
së fundmi disa hapa ligjore e institucionale duke transferuar fondit pyjor
tek Bashkitë e reja. Kjo është bërë edhe

me qëllimin që banorët të përfitojnë
më shumë se më parë nga këto burime.
Gjithashtu, ai tha se ligji për pyjet është
në proçes përmirësimi në menyre që
ai të shërbejë për një periudhë sa më
të gjatë kohe. Për sa i përket mbrojtjes
së pyjeve ai u shpeh se Ministria e Mjedisit ka marrë një hap të guximshëm
siç është moratorium i pyjeve, i cili
ndalon shfrytëzimin e lëndës drusore
për një periudhe 10 vjeçare. Të gjitha
këto hapa janë marrë për të përmirësuar gjendjen e pyjeve në vendit tonë.
Sipas tij situata në Radomirë duhet
përgëzuar dhe se ky model duhet perhapur në të gjithë Shqipërinë. Ai informoi tëpranishmit edhe për grantin
prej 4.8 milionësh të Qeverisë Suedeze
dhe hua e Bankës Boterore, ku përfitues do të jenë Shoqatat e Përdoruesve të Pyjeve dhe Kullotave Komunale. Shpallja për aplikime pritet të
hapet në fillim të muajit Qershor 2016.
Në fund, z.Hoxha tha se shpreson që
pas disa vitesh banorët e Radomirës të
jenë në gjendje të përfitojnënga pylli
që prej vitesh e kanë mbrojtur.
Një formë perftimi do të ishte, që ashtu me vendim të përbashkët të fshatit,

ata të mund të shisnin lëndë drusore
dhe me të ardhurat e përfituara të ri investonin për mbjellje të reja, ndërtimin
e kanaleve vaditëse, lerave etj.
Dekani i sapozgjedhur i Fakultetit të
Shkencave Pyjore, z.Leonidha Peri, u
shpreh se modeli i Radomirës duhet
të futet në praktikat më të mira dhe të
përhapet me tej. Sipas tij duhet vleresuar jo vetëm gjendja e mirë në të cilën
janë pyjet në Radomirë por edhe
mënyra se si është organizuar vetë komuniteti për t’i shërbyer atyre. Z.Peri
tha se këto përvoja janë ende të pashkruara dhe se kur të jetë e mundur do
të realizojë një punim diplome për
këtë rast.
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I pranishëm në këtë aktivitet ishte edhe
z.Peter Kampen, drejtor i Fondacionit CNVP për Ballkanin i cili është njohur me Kalanë e Dodës që prej vitit
2001. Z.Kampen tha se ka mësuar
shumë nga kjo zonë dhe nga traditat e
menaxhimit të pyjeve nga komuniteti.
"Koha ka treguar se ky model menaxhimi funksionon" - tha z.Kampen. Ai
dha një mesazh të përbashkët për komunitetin dhe pushtetin vendor që të
gjejnë ura bashkëpunimi bazuar jo
vetëm në traditën por duke ju përshtatur dhe aktualitetit. E për këtë në rradhë
të parë sipas tij, duhen mbështetur komunitetet në atë mënyrë që ata ta
mbrojnë dhe menaxhojnë vetë pyllin.
Për tu njohur me këtë përvojë, në aktivitet morën pjesë edhe përfaqësues
të Shoqatës së Pronarëve të Pyjeve Private në Maqedoni. Përfaqësuesi i tyre,
z.Borce Bojkovski, falenderoi vendasit
për mikpritjen dhe tha se njerëzit në
Ballkan duhet të mësojnë të mirëmbajnë natyrën e bukur që ju ka falur
Zoti. Për rastin e Radomirës, përfaqësuesi i Shoqatës së Maqedonisë tha se
ajo çka është e rëndësishme këtu është
se komuniteti është i përfshirë. Duke
e lidhur edhe me fjalën e z.Hoxha, ai
tha se ka ardhur koha që komuniteti të
nderhyje në pyll për ti lënë hapesirë
filizave të rinj. Në këtë mënyrë pylli jo
vetëm ruhet por edhe përdoret në
mënyrë të qëndrueshme nga banorët.
Kjo mund të ofrojë mundësi që të krijohet një bashkëpunim mes specialistëve të pyjeve, pushtetit vendor dhe
komunitetit për një të ardhme sa më
të mirë të pyllit.
Pyjet e Radomirës pavarësisht se përdoren dhe mbrohen nga komuniteti
janë pjesë e Parkut Natyror Korab-Koritnik, kategoria e katërt, gjë që ja shton
më shumë vlerën pyjeve të këtij fshati.
Përfaqësuesi i Administratës së Zonave
të Mbrojtura, z.Bekim Qosja, tha se kategoria e katërt e Parqeve Natyrore lejon
ndërhyrjen e komunitetit në këto sipërfaqe. Sipas tij, gjendja e mirë e pyjeve në
këtë fshat është meritë e komunitetit dhe
se Radomira mund të konsiderohet si
një model i menaxhimit të qëndrueshëm të pyjeve. Në fund, z.Qosja
tha se administrata e zonave të mbrojtura është e gatshme të bashkëpunojë në
mënyrë që komuniteti të përfitojë sa më
shumë nga këto sipërfaqe.
Kryetari i Federatës Kombëtare të
Pyjeve dhe Kullotave Komunale,
z.Rexhep Ndreu, tha se i gjithë qëllimi i aktivitetit ishte promovimi i rastit të Radomirës në nivel kombëtar e
më gjerë. "Menaxhimi i përbashkët i
pyjeve është nje model që ja vlen të
perhapet, trajtohet e diskutohet" - tha
në fund të fjalës së tij z.Ndreu.
Në përfundim të aktivitetit, ashtu sic
e do edhe tradita me rastin e festës
së Shën Gjergjit, pjesëmarresit patën
rastin të shijojnë ushqime tradicionale të zonës (kos delje, fli me renda, petulla malësie, sarmë, mish
qingji i përgatitur në hell etj).

Një ditë pranvere në Has
REXHEP NDREU
Federata Kombëtare e Pyjeve
dhe Kullotave Komunale
Shumë shpejt mjediset e Hotel Gjallicës në Kukës filluan të mbushen
me vizitorë nga Shkupi, Kosova,
Korça, Berati Tirana, Elbasani,
Durrësi, Fieri, Shkodra, Puka e
Dibra, të përgatitur për një udhëtim
drejt Hasit. Në Kukës, si gjithmonë
Xhelali dhe Besi përfaqësues të
Federatës së Pyjeve dhe Kullotave
të Qarkut Kukës presin miqtë, iu
urojnë mirëseardhjen dhe i ftojnë
për kafe në mjediset e hotelit. Pas
grumbullimit dhe pushimit të shkurtër, nga Kukësi nisemi për në
Has.
Rruga gjarpëron përpara me një
pamje të mrekullueshme dhe pas
rreth 20 minutash Xhelali na tregon
se ndodhemi në territorin e Hasit.
Mushkëritë të mbushen me ajër të
pastër dhe cicërimat e zogjve janë
simfonia që na ndjek në çdo moment gjatë rrugëtimit. Duket se
natyra është treguar shumë bujare
me këtë zonë, duke i falur mjedise
natyrore fantastike me pyje, shkurre
toka me livadhe të panumërta.
Bimët e shumëllojshme, frutat e
egra që natyra i ka dhuruar kësaj krahine bëjnë që i gjithë Hasi të ngjajë
si një amfiteatër gjigand joshës me
plot surpriza edhe për turistët.
Një dukuri shumë interesante që jo
gjithkund e gjen, rrugës së asfaltuar
dallohen tabela të vendosura në pyll
e të emërtuara “Pronë Private”. Z.
Isuf Omuri, Këshilltar i CNVP
Fondacioni ”Bashkojmë Vlerat e
Natyrës me Njerëzit”, shpjegon për
vizitorët se pas viteve ‘90 në Has,
secili nga banorët në marrëveshje me
njëri-tjetrin kanë ndarë pyjet bazuar
në traditën e hershme, prandaj ata
mbi bazë të kufijve përkatës kanë
vendosur dhe tabelat treguese se
prona është e tyre dhe askush nga
fshati s’mund ta dëmtojë (presë)
atë. Ai na paralajmëron se jo gjithçka pritet të jetë kaq mahnitëse dhe
se pas kësaj rruge do të ndeshemi
me sipërfaqe të mëdha tokash që
për shumë arsye janë djerrë, por
edhe pyje që janë në fazat e para të
ringritjes.
Vetëm pak minuta na ndajnë nga
mbërritja në Njësinë Administrative
Golaj dhe të gjithë ne
ishim kureshtarë për të ditur se çfarë
të rejash na presin për të parë në
vazhdim. Natyrisht, qëllimi ynë ishte që të njihnim nga afër Hasin, traditat dhe përvojën e këtyre njerëzve
që e duan dhe mbrojnë natyrën e
tyre, zonë që ishte vizituar shpesh
herë edhe nga ambasadorë të huaj

për vite me radhë dhe së fundmi
në vjeshtën e kaluar.
VIZITA NË GOLAJ
Sapo mbërrijmë në fshatin Golaj, na
shfaqet përpara një ndërtesë dy
katëshe e lyer dhe mirëmbajtur
bukur me mbishkrimin “Njësia
Administrative Golaj”. Aty na presin përfaqësues të Njësisë dhe Shërbimit Pyjor, banorë vendas, si dhe
një ekip nga Kosova, përfaqësues të
CNVP, por edhe grupi i ekspertëve
kultivues të frutave të pyllit nga Baba
i Bokës, Gjakovë. Ecim të gjithë në
këmbë në mjedise të gjelbëruara me
drurë e bar të njomë që ka filluar të
hedhë shtat me shpejtësi në ditët e
bukura të Majit. Sipas strategjisë së
hartuar në këtë Njësi, ka një vizion
të qartë për të ardhmen e Hasit. Tre
janë drejtimet kryesore të strategjisë:
(i) të rriten mundësitë për zhvillimin
e turizmit; (ii) të përmirësohet infrastruktura rrugore, ajo shkollore
dhe sistemi vadites; dhe (iii) të rritet
sasia dhe cilësia e shërbimeve ndaj
komunitetit.
REFORMA NË PYJE
Tanimë miqve iu prin z. Selim
Lisha, drejtor i Shërbimit Pyjor
Bashkiak të Hasit, i emëruar këtë vit
kur pyjet tashmë kanë kaluar në administrim të Bashkisë Has, në
kuadër të reformës administrative territoriale. Selimi shpjegon për
vizitorët se Bashkia Has ka një
sipërfaqe të përgjithshme prej
39,962 ha dhe 16,790 banorë dhe
qendra e bashkisë është qyteti
Krumë. Ndërsa, Njësia Administrative Golaj ku ne jemi ka një sipërfaqe të përgjithshme 16,158 ha; nga
kjo, sipërfaqe pyjore e kullosore janë
gjithsej 13,291 ha. Me VKM nr. 113
dt. 03.02.2008 janë transferuar në

pronësi të komunës 12.638 ha pyje
dhe 8,213 ha kullota ose rreth 62%
e sipërfaqes së pyjeve dhe kullotave
të kësaj njësie. Nga kjo sipërfaqe e
transferuar, 60% kanë përdorim me
kufij tradicionalë dhe përdoren nga
vetë komuniteti. “Ne presim që të
gjitha pyjet dhe kullotat në pronësi
të shtetit të kalojnë në pronësi dhe
administrim të Bashkisë Has dhe,
së bashku me komunitetet vendore,
të sigurojmë jo vetëm mbrojtje më
të mirë, por edhe të ardhura nga
përdorimi i tyre”, shpjegon Selimi.
Sipërfaqja e transferuar në pronësi
të Njësisë Administrative Golaj është e regjistruar në ZRPP si pronë e
Njësisë Golaj, me mbështetjen e
projektit “Pyjet për Zhvillim
Ekonomik Lokal”. Procesi është në
vazhdim për ndarjen me përdoruesit tradicionalë në nivel fshati
(Golaj).
Ndërsa Xhelal Shuti, përfaqësues i
Federatës Rajonale Kukës, shpjegon
për të ftuarit punën e bërë në
kuadrin e projektit “Pyjet për Zhvillimin Ekonomik Lokal”, financuar nga qeveria Suedeze SIDA,
implementuar nga fondacioni
CNVP në bashkëpunim me FPPKK Kukës. “Si fillim – shton ai –
janë përzgjedhur njësitë administrative të rrethit të Hasit (Fajza dhe
Golaj), si dhe fshatrat Tregtan, Golaj, Simon (Njësia Administrative
Malzi, bashkia Kukës. Janë bërë
takime ndërgjegjësuese, janë regjistruar pyjet dhe kullotat në pronësi
të komunave Golaj dhe Fajza në
ZVRPP Has”. Xhelali i njohu të
pranishmit edhe me hapat e tjerë të
komponentëve të projektit, që lidhen me ngritjen e 10 sipërfaqeve
provë të përhershme të reja që do
të kenë ndikim të drejtëpërdrejtë
për rolin e përdoruesit, njohuritë

për rritjen dhe planifikimin e masave
nga fermeri dhe strukturat vendimmarrëse. “Hapa konkretë janë bërë
– thotë Xhelali – dhe në fuqizimin
e funksionimit të grupeve kyçe që
do të japin ndihmesë konkrete në
Qarkun Kukës për përmirësimin e
qeverisjes së pyjeve. Rritja e pjesëmarrjes së grave në organet vendim
marrëse për pyjet dhe kullotat, ka
qenë një tjetër objektiv që po punohet intensivisht me të gjithë aktorët,
por edhe për shtimin dhe fuqizimin
e grupeve prodhuese për produktet pyjore drusore e jo drusore”.
Njësia Administrative Golaj, me një
sipërfaqe toke bujqësore dhe urbane
prej 2,700 ha ka një potencial
shumë të madh për zhvillimin dhe
kultivimin e kulturave bujqësore,
frutore, bimëve mjekësore, por në
veçanti ato të frutave të pyllit si një
burim i mundshëm për shtimin e
të ardhurave për banorët e kësaj
njësie administrative.
VIZITË NË PYLLIN
E FAMILJES
Kryetari i fshatit Golaj z. Nezir Dauti
prezantoi traditën e përdorimit të
pyjeve dhe kullotave në fshatin Golaj. “Ky fshat ka patur sipërfaqen më
të madhe me pyje dushku në të
gjithë Hasin, por me ngritjena e fermave bujqësore rreth viteve ‘70-‘80
u shpyllëzuan shumë pyje për hapjen
e tokave bujqësore. Pas viteve ‘90
çdo familje apo grup familjesh i ka
marrë në mbrojtje pyjet që kanë
trashëguar nga të parët e tyre. Sot
pyjet e familjeve ruhen dhe përdoren sipas traditës, ndërsa pyjet e
përbashkët (meratë) kanë një përdorim jo me shumë rregulla strikte.
Kryesia e fshatit Golaj është e interesuar shumë për mirëqeverisjen e
(vijon në faqe 4)
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(vijon në faqe 3)

pyjeve të fshatit dhe është mbështetëse e çdo projekti që kontribuon
në zhvillimin e pyjeve në këtë fshat”
– u shpreh ai.
Rrëfimi nga banorët e zonës,
“pronari” i pyllit. Pak metra më
tutje futemi në pyllin e familjes
në përdorim të Xhemë Dautit . Ai
na rrëfen me detaje mbi “pyllin e
familjes”, traditën historike dhe veprimet e tij pas viteve ‘90.
“Siç e shikoni –shprehet ai – unë
këtu kam pyllin, kullotën, tokën e
bukës dhe për të gjitha kujdesem
njësoj. Pyllin e kemi me kufij të qartë
midis njëri-tjetrit, shpesh vetë shënjat e terrenit, si kurrizet, përrenjtë,
qafat, rrugët, apo shenja si gurë të
veçantë. Për ndarjet më të vogla në
mes grup familjesh janë përdorur
gurët e kufirit, të cilët janë kthyer
në institucione të besueshme për
t’i respektuar dhe për të mos i luajtur asnjëra palë pas rënies dakort
mes tyre. ”Gurët e kufirit dhe ështrat e varrit janë të shenjtë” dhe nuk

ka të drejtë t’i lëvizë askush. Edhe
pse këto prona i kemi të trashëguara
nga stërgjyshërit tanë, ato janë të pa
regjistruara në kadastrën zyrtare,
nga frika e pagesave të taksave apo
detyrimeve fiskale nga qeveritë e
ndryshme, por janë ruajtur në memorien tradicionale të vetë banorëve
të këtyre zonave. Mbi këtë bazë
rregullash kanunore ne e kemi përdorur pyllin dhe kullotën gjatë
gjithë jetës, që nga ndërtimi i djepit
për rritjen e foshnjave, prodhimin
e druve të zjarrit për ngrohje,
ndërtimin e shtëpive, bazën ushqimore, materiale të tjera jetese e deri
tek arkivoli dhe dërrasat e varrit në
periudhën e fundit të jetës” – tha
në mbyllje të fjalës së tij z. Dauti.
“Në pyllin që ne shohim – na thotë
Agimi – unë nuk arrij të plotësoj
nevojat për dru zjarri, sepse nevojat e mia për dimër janë mbi 12 m3,
ndërsa pylli më garanton vetëm 4
m3 në vit me rrallimet që unë i bëj
dhe pjesën tjetër e siguroj duke e
blerë në treg”.
Problemi i regjistrimit dhe e drejta

e pronësisë nxiti debatin e të pranishmëve si një problem mbarë kombëtar. Pyetje nga përfaqësues të
Federatave vijuan për regjistrimin
dhe çertifikimin. Në përgjigje të tyre
solli përvojën kryetari i Shoqatës
Malzi për hapat e bërë për transferimin, hartografimin dhe çertifikimin e përdoruesve gjatë vitieve
2013-2015, mbështetur nga
CNVP.
Pra siç shihet kjo kategori pyjesh e
paligjëruar, por në trajtimin e kujdestarëve tradicionalë, vazhdon të
rritet duke dhënë shpresa. Kjo
vazhdon të mbajë hapur një debat
të përqëndruar jo tek analizat, por
te fakti se kujt duhet t’i përkasë ky
pyll në pronësi, të vazhdojë ta
mbajë shteti (bashkia) apo t’u kalojë
në pronësi familjeve që i përdorin
tradicionalisht prej kohësh?
Rrugës vazhdojmë me diskutime
nga pylli tek livadhi, nga toka tek
bletët që këta fermerë i kanë skalitur me punën e tyre dhe janë befasuese rezultat e arritura.
Befasuese dhe interesante është tra-

dita kulturore dhe ndjesitë
shpirtërore e materiale që janë
trashëguar brez pas brezi në këto
fshatra. Kjo shfaqet dhe në mikpritjen që familja rezervoi për
miqtë. Sapo përfundoi vizita në
pyll, gratë e familjes kishin gatuar
ushqimin tradicional për vizitorët
ku pitet e malësisë, bylmeti dhe
byreku që u shtruan ishin me një
shije të veçantë, duke i dhënë kështu kuptimin e plotë bujarisë, mikpritjes dhe zemërgjerësisë Hasjane.
KULTIVIMI I BIMËVE
NE GOLAJ
Vizita nuk përfundon tek pylli i
familjes dhe tradita e Hasianëve.
CNVP dhe Federata kishin menduar edhe për sjelljen e një përvoje
të re nga grupi prodhues i Gjakovës
tek vëllezërit e tyre në Has. Ardita
me Miftarin kishin përgatitur çdo
detaj, jo vetëm për dhurimin e fidanëve dhe transportin, por edhe
për teknikën e mbjelljes dhe shërbimet shoqëruese për 5 llojet e
shkurreve pyjore me prodhim

frutash, si goxhi kokërrkuq, aronia,
mjedra, manaferra e butë, lajthia etj.
Halim Rustemi dhe Shkurte Rustemi tanimë janë një histori suksesi
në Gjakovë e përtej, jo vetëm në
kultivimin, përpunimin, amballazhimin dhe tregtimin e këtyre
llojeve të frutave, por janë dhe një
bazë e mirë për të prodhuar fidanë
dhe për të përhapur përvojën e tyre
në të gjithë rajonin.
Sërish vizitorët u nisën drejt tokës
arë të fermerit Xhem Dauti, të
gjithë ishin kureshtarë se ç’të reja
do të shohim? Xhelali jep një informacion të shkurtër se si ka bashkëpunuar dhe ideuar së bashku me
CNVP mundësinë e përhapjes së
kësaj përvoje. Ai shtoi gjithashtu se
Hasi ka një potencial shumë të
mirë, tokën, diellin dhe ujin që
mundet të nxisin shtimin e prodhimit, rritjen e punësimit, por
edhe rritjen e konsiderueshme të
të ardhurave për banorët e varfër
të Hasit.
E biseda vazhdon me fermerin pronar Halim Rustemin, mikun që
dhuron fidanët nga Baba i Bokës.
“Unë – tha ai – i jam përkushtuar
kësaj pune prej shumë se 10 vjet
dhe kam punësuar mbi 10 gra krahas familjes në këtë biznes, natyrisht kam patur dhe mbështetje në
fillimet e para”.
Në vazhdim Halimi shpjegoi me
detaje mënyrën e mbjelljes së fidanëve, punimin e tokës, hapjen e
gropave, skemat e mbjelljes për secilin lloj, punimet dhe shërbimet.
Të gjithë dëgjonin me vëmendje
dhe admirim këtë njeri të suksesshëm, por edhe ndërhyrjet e Shkurtes që ka qenë dhe është promotorja e biznesit dhe udhëheqëse
në të gjithë procesin. Me laps në
dorë e ndoqën demostrimin e bërë
nga Halimi dhe Shkurta shumë nga
përfaqësuesit e federatave rajonale,
të cilët e shohin si një përvojë që
ia vlen dhe që duhet përhapur me
shpejtësi në rajonet ku ata punojnë.
Projekti “Pyjet për Zhvillimin
Ekonomik Lokal” i drejtuar nga
CNVP, po punon për nxitjen e grupeve prodhuese, për nxitjen e iniciativave nga familjet bujqësore jo
vetëm në këtë krahinë, por në të
gjithë Shqipërinë.
Një falënderim për të gjithë fermerët e Hasit, përfaqësues të Bashkisë Has që pritën miqtë nga Maqedonia e Kosova dhe nga gjithë Shqipëria (përfaqësues të Shoqatave
të pronarëve e përdoruesve të
pyjeve).
Aktiviteti u organizua nga Federata
Kombëtare e Pyjeve dhe Kullotave
Komunale, me mbështetjen e
Fondacionit ”Bashkojmë Vlerat e
Natyrës me Njerëzit” - CNVP dhe
në kuadër të zbatimit të Strategjisë
Kombëtare të Angazhimit, lehtësuar nga Koalicioni Ndërkombëtar
i Tokës - ILC.

MAJ 2016

5

Në vendin tonë ka pasur
disa përmbytje masive gjatë
dhjetë viteve të fundit, dy
herë në Shkodër e Lezhë
dhe një herë gjatë vtit 2015
në Vlorë, Fier dhe Berat.
Janë rrezikuar jetë njerëzore, prona publike dhe
private, flora dhe fauna janë
dëmtuar seriozisht. Përmbytja ka pasur ndikim negativ shumë të madh në
mjedis. Gjithashtu, ky
fenomen ndikon shumë
negativisht në zhvillimin
ekonomik
kombëtar.
Përmbytjet që kanë
ndodhur në dhjetor të vitit
2010, nga lumenjtë Drini
dhe Buna i ka kushtuar
ekonomisë rreth 18 milionë euro nga buxheti i
vendit. Një rast konkret
është se në 18-19 Nëntor
2014, ka pasur reshje intensive në rajonin e Lezhës,
ku veç të tjerash është
përmbytur nënstacioni elektrik, i cili duke dalë nga
puna, ka ndërprerë punën
e hidrovorëve dhe ka krijuar përmbytje masive.
Njëkohësisht po për arsye
të reshjeve intensive dhe si
rezultat i prurjeve nga zona
e lartë, më 6 Janar 2016
pati përmbytje në zonat
Zejmen dhe Kolsh të rrethit Lezhë.
Analizën e shkaqeve të
ndodhjes së fenomeneve
ekstreme mundet ta fillojmë me përcaktimin nga
Konventa kuadër e Kombeve të Bashkuara për
Ndryshimet klimaterike
(UNFCCC) e cila përkufizon: “Ndryshime klimaterike janë rezultat i drejtpërdrejtë apo i tërthortë i
aktiviteteve njerëzore, të
cilat ndryshojnë përbërjen
e atmosferës globale dhe
që i shtohen ndryshueshmërisë së klimës së vëzhguar gjatë periudhave të
krahasueshme kohore”.
Bashkimi Euopian me
Direktivën 2000/60/EC të
Parlamentit Evropian dhe
e Këshillit e datës 23 Tetor
2000, neni 8, pika 2 përcakton: “Shtetet anëtare duhet
të përfshijnë në planet e
menaxhimit të baseneve të
lumenjve hapat e planifikuara për të arritur objektivat mjedisore të Direktivës.”
Lezha shtrihet në pjesën
veriperëndimore të vendit,

PËRMBYTJET NË QARKUN
LEZHË DHE DËMET EKOLOGJIKE

Analizën e shkaqeve të ndodhjes së fenomeneve ekstreme mundet ta
fillojmë me përcaktimin nga Konventa kuadër e Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet klimaterike (UNFCCC) e cila përkufizon: “Ndryshime klimaterike janë rezultat i drejtpërdrejtë apo i tërthortë i aktiviteteve njerëzore, të cilat ndryshojnë përbërjen e atmosferës globale
dhe që i shtohen ndryshueshmërisë së klimës së vëzhguar gjatë periudhave të krahasueshme kohore”. Bashkimi Euopian me Direktivën
2000/60/EC të Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 23 Tetor
2000, neni 8, pika 2 përcakton: “Shtetet anëtare duhet të përfshijnë
në planet e menaxhimit të baseneve të lumenjve hapat e planifikuara
për të arritur objektivat mjedisore të Direktivës.”
nga Ultësira e Shkodrës në
veri e deri në Breg të Matës
në jug, nga Malësia PukëMirditë në verilindje e
lindje e deri në detin Adriatik në perëndim. Në këtë
shtrirje
koordinatat
gjeografike e paraqesin
Lezhën midis 41 ° 57’30"
gjerësi gjeografike veriore
në Kashnjet dhe 41 °39’45"
në Tale, si dhe 19 ° 32’20"
faqja me perëndimore e
malit të Rencit gjatësi
gjeografike lindore dhe
19 °53’20" Kashnjet.
Rajoni i Lezhës për
pozitën gjeografike me dalje të gjerë në det dhe të
relievit në përgjithësi të
ulët, ka klimë të butë mbizotëruese të tipit mesdhetar. Lezha karakterizohet
nga vera e nxehtë dhe e
thatë, dimër i butë dhe i
lagësht në pjesën e ulët,
ndërsa dimër të lagësht
dhe të ftohtë në zonën malore. Temperatura mesatare vjetore 15 gradë, mesatarja e Janarit 7 gradë,
ndërsa mesatarja e Korrikut plus 24-25 gradë. Bien
mesatarisht 1700 mm
reshje në vit, që karakterizohen të përqëndruara në

periudhën e dimrit dhe
shpesh herë me intensitet
të lartë, e shtrëngata.
Lugina e lumit Drin në
Lezhë është rreth 2.1 metra mbi nivelin e detit. Në
rrethin e Lezhës aktualisht
janë mbi 15.000 ha tokë
bujqësore nën nivelin e
detit e cila kullohet nga
puna e shtatë stacioneve të
pompimit. Përmbytje të
këtyre përmasave kanë
ndodhur përveç të tjerash
dhe për shkak se sistemi i
kullimit nuk ka funksionuar me kapacitet të plotë.
Në shumicën e kanaleve
kulluese nuk janë kryer
pastrimet vjetore nga inertet. Në vitet 1998 - 2006
në fushën e Lezhës një
numër më të ulët se 2000
shtepi e objekte te tjera,
janë ndërtuar pa leje dhe
pa kriter, pronarët e të
cilëve nuk e kanë njohur
fenomenin e përmbytjeve.
Baseni ujëmbledhës i lumenjve Drin dhe Mat në
15-20 vjet ka pasur dëme
të mëdha në pyje nga zjarret dhe
prerjet
e
paligjshme. Lugina e këtyre lumenjve shumë herë
është gërryer, për shkak të

“

LUAN LUSHA
Instituti për Mirëqenie
dhe Ambjent (IMA)

hedhje e mbeturinave inerte dhe materialeve të
ngurta duke ndryshuar
rrjedhjen e lumit natyror.
Komuniteti i banorëve të
rajonit Lezhë, nuk dallohet
për një sjellje të mirë ndaj
mjedisit, për shkak të
vetëdijes jo të duhur në
nivelin e tyre në lidhje me
përmbytjet. Në rastet kur ka
ndodhur përmbytje ka pasur veprime të pa koordinuara mirë. Qeveria qendrore ka krijuar dhe mobilizuar strukturat për ndërhyrje në rastet emergjente,
por për pasojat sociale dhe
ekologjike nuk ka pasur
ndonjë ndërhyrje. Zonat
më të rrezikuara të
kërcënuara nga përmbytjet
janë Lezha, Ishull Lezhë,
Ishull Shëngjin, Shënkoll,
Tale Fushë Kuqe, Gorre
dhe Adriatik, ku preken
direkt rreth 20,000 banorë.
Në Shqipëri ka rreth 7,233
lloje bimore (përfshirë fieri, kërpudhat, likenet, myshqet dhe algat) dhe 5,438
lloje kafshësh (duke përfshirë shpendët, gjitarët,
zvarranikët, peshqit, insektet, oktapodët, etj). Rreth
32 % e të gjithë florës evro-

piane ndodhet në Shqipëri. Bimët me lule dhe
algat mikroskopike përfaqësojnë grupin më të
larmishëm dhe më të pasur të llojeve të rralla, atyre relikte dhe endemike,
kjo për shkak të origjinës
dhe ndikimit të elementëve të ndryshëm fitogjeografikë. Lezha përfshin
gati 90 % të llojeve të gjallesave të Shqipërisë, pra një
zonë mjaft e pasur. Lagunat bregdetare dhe liqenet
e rajonit janë vendbanime
të rëndësishme, veçanërisht për dimërimin e
shpendëve që migrojnë.
Ka vite që aty hasen rreth
70 lloje shpendësh uji me
një popullatë që arrin deri
në 30,000 individë gjatë
dimrit. Lezha, është gjithashtu një kryqëzim i
rrugëve të rëndësishme
për migrimin e shpendëve
dhe insekteve. Në Lezhë
gjallojnë 30% e bimëve endemike të Shqipërisë, si
Acantholimon albanicum,
familja Acanthaceae; Campanula comosiformis, Centaurea candelabrum, familja Campanulaceae; Hypericum haplophylloides,
familja Hypericaceae; Ligusticum albanicum, familja Umbelliferae; Veronica
saturejoides, familja Scrophulariaceae; Scilla albanica, familja Liliaceae etj. Në
kushtet e përmbytjeve,
shumica e gjallesave pësojnë dëme të mëdha dhe
shpesh të pa riparueshme,
si shkatërrimi i foleve dhe
asfiksimi i tyre nga mungesa e oksigjenit. Duke pasur
parasysh faktin se toka
bujqësore vetëm në shtresën aktive (trashësi 50
cm) ka rreth 10-16 ton krijesa (bakteret, kërpudhat,
krimbat etj. që jetojnë në
kushte aerobe). Kjo kuptohet lehtë se sa dëme mund
të shkaktojë përmbytja, cila
iu heq këtyre krijesave oksigjenin. Në të njëjtën kohë
humbja e azotit në tokat e
përmbytura është e
ndjeshme, gjë e cila ndikon
shumë në uljen e prodhimit bujqësor në vitin e

P

ërmbytjet që
kanë ndodhur
në dhjetor të vitit
2010, nga lumenjtë
Drini dhe Buna i ka
kushtuar ekonomisë
rreth 18 milionë
euro nga buxheti i
vendit. Një rast
konkret është se në
18-19 Nëntor 2014,
ka pasur reshje
intensive në rajonin e Lezhës, ku
veç të tjerash është
përmbytur nënstacioni elektrik...
ardhshëm. Vëmendja e autoriteteve shtetërore në
drejtim të mbrojtjes se mjedisit dhe ruajtjes së biodiversitetit të pasur në qarkun
e Lezhës, ka qenë gjithmonë e vogël.
Shoqata Instituti për
Mirëqenie dhe Ambjent
(IMA) pasi ka analizuar shkaqet, dhe arsyet se përse
përsëritet fenomeni i
përmbytjeve në qarkun
Lezhë, bazuar në qëllimet
e veta për mbrojtjen e mjedisit, metodën vlerësuese
të përbashkët të Bankës
Botërore, PNUD-it dhe
BE të emërtuar “
PD NA”(P ost-D isa ster
Needs Assessment) në shqip (Vlerësimi i Nevojave
Pas Një Katastrofe), sipas të
cilës gjendja pas një katastrofe duhet të bëhet më e
mirë se para saj. Duke u
mbështetur nga Fondacioni ALCDF me projektin
Eco–Nord, vazhdon me
sukses realizimi i projektit
nr. 31, i cili ka adresuar një
sërë problematikash, të
mundura për t’i realizuar
një shoqatë mjedisore
modeste. Ne kemi kontakte të vazhdueshme me
aktorët lokalë në qarkun
Lezhë, si përfaqësues të
Qarkut, përfaqësues të
Prefekturës, Basenit të Lumit Mat, bashkive Lezhë,
Mirditë dhe Kurbin, organizatat e shoqërisë civile si
(vijon në faqe 6)
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“Forca e Dritës”, “ Federata Rajonale e Pyjeve Komunale
Lezhë”, “ Romët e Veriut”, Shoqatat e ujitje-kullimit në rajonin
Lezhë, shoqatat e pyjeve komunale, Kthellë, Kaçinar, Fan, Rubik, Orosh, Zejmen, Milot dhe
Rrëshen. Në vëmendje të veçantë
të stafit të projektit ka qenë dhe
mbetet kontakti me komunitetin
e zonës së projektit, veçanërisht
vendbanimeve me të rrezikuara
si Lezhë, Ishull Lezhë, Ishull
Shëngjin, Shënkoll, Tale, Gorre
dhe Gjadër. Kontaktet e vazhdueshme me shkollat e zonës se
ulët të qarkut Lezhë, në veçanti
me shkollat e bashkuara të mesme dhe nëntëvjeçare si ajo në
Gjadër, shkolla e mesme e
përgjithshme Lezhë etj. Kontaktet me bizneset e zonës në
formën e tavolinave të rrumbullakëta, duke diskutuar shtruar
problematikat që rrjedhin nga një
përmbytje sidomos në aspektet
ekologjike i kanë dhënë një
frymë të re rritjes së mundësisë
së përmirësimit të sjelljes së
njerëzve në raport me natyrën,
përmbytjen, reagimin qytetar si
para, gjatë dhe pas një përmbytje eventuale. Debatet me shoqërinë civile kanë bërë të mundur rritjen e ndërgjegjes lidhur
me veprimin sipas një plani të
detajuar. Shpërndarja e fletëpalosjeve, posterave, përdorimi i
mediave lokale e rrjeteve sociale
kanë bërë të mundur angazhimin e më shumë njerëzve
të interesuar për çështjen e
mbrojtjes së mjedisit në kushtet
e ndodhjes së një përmbytje.
Marrja e mendimeve, grumbullimi i informacionit në teren, kontaktet e vazhdueshme me aktorët lokalë të veprimit në
qarkun tonë, po rrisin dita ditës
mundësinë për të hartuar një
plan të detajuar veprimi, i cili i
frymëzuar nga “PDNA ”, me
pjesëmarrjen e organeve të pushtetit në nivel bashkie, prefekture
dhe qarku të shërbejë për organet
e qeverisjes vendore, shoqërinë
civile, banorët, të rinjtë dhe bizneset si udhërrëfyes veprimi. Ky
plan do bëjë të mundur përmirësimin e masave parandaluese,
paralajmëruese, para ndodhjes së
një fatkeqësie si ajo e përmbytjes.
Brenda planit do jenë saktësuar
mënyrat e veprimit, koordinimit
dhe ndërhyrjeve gjatë një përmbytje
eventuale. Njëkohësisht kryerja e
vlerësimit “PDNA” për nivelin e
rajonit Lezhë, do pasojë me
qëllimin final të tij: “ Riparimin e
dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësia, deri në nivelin, sa cilësia e
jetesës pas ndodhjes, të bëhet më
e mirë se para saj”

PYLLI FAMILJA DHE TRADITA
N

Vlerat natyrore
të Qukësit
LINDITA KOKONOZI
Federata Rajonale e Pyjeve
dhe Kullotave Elbasan
Ish Komuna Qukës, sot Njësi Administrative e Bashkisë Prrenjas,
shtrihet në zonën jug-lindore të rrethit të Librazhdit me një distancë
prej rreth 20 kilometrash nga qendra e qytetit. Territori kryesisht
malor i kësaj Njësie Administrative
ofron një peisazh tërheqës me lugina e maja të thyera.
Ajo ka në përbërje të saj 11 fshatra
të cilat shtrihet në të dy anët e lumit
Shkumbin dhe rrugës kombëtare
Librazhd - Prrenjas.
Popullsia e Qukësit prej rreth 10 500
banorësh e ka të lidhur jetën me
burimet natyrore që kanë përreth
duke u marrë historikisht me aktivitete që lidhen me bujqësinë, blegtorinë e pylltarinë. Si shumë zona
të vendit edhe Qukësi është i
prekur nga emigracioni duke ka
çuar në uljen e numrit të banorëve
këto 20 vitet e fundit.
Njësia Administrative Qukës ka
rreth 10.066 ha tokë prej të cilave
4551 ha pyje, 181 ha kullota dhe
sipërfaqe jo pyjore rreth 5334 ha.
Në territorin e komunës Qukës mbizotëron formacioni pyjor i dushqeve
i cili shtrihen në një brez prej 4401000m mbi nivelin e detit. Pyjet në
territorin e kësaj Njësie Administrative përbëhen kryesisht nga llojet
bungë (Quercus Petrea), qarr (Quercus Cerris), bungëbutë (Quercus
Pubesceus) dhe bulgër (Quercus
sp). Në raste të rralla ky formacion
takohet i përzier me frashërin,
murrizin e thanën. Në sipërfaqe të
caktuara takohen dëllinja e kuqe,
(Juniperus oxycedrus), dëllinja e

zezë (Juniperus Comunis), trëndafili i egër (Rosa Canina) dhe hithra
(Urtrica Diaca).
Zona shquhet për traditat e mira të
mirëmbajtjes dhe shtimit të pyjeve
nga një gjeneratë në tjetrën. Kjo gjë
vërehet pothuajse në të gjitha fshatrat e Qukësit ku pjesa më e madhe
e pyjeve në afërsi të tyre janë nën
përkujdesjen e vazhdueshme të vetë
banorëve. Ata i kanë përdorur kryesisht pyjet dhe kullotat si bazë ushqimore për blegtorinë dhe pak për
dru zjarri. Shumica e familjeve të
zonës grumbullojnë dhe shesin
bimë mjekësore të ndryshme.
Prej më shumë se një viti, Njësia
Administrative Qukës ka patur
mbështetjen e Fondacionit “Bashkojmë Vlerat e Natyrës me Njerëzit” – CNVP, për forcimin e strukturave të qeverisjes vendore dhe

përfshirjen sa më të gjerë të banoreve në mbrojtjen dhe trajtimin e
pyjeve. Programi mbështetës përfshin një sërë aktivitetesh si rregjistrimi i pyjeve dhe kullotave në pronësi të Njësisë Administrative/Bashkisë, hartimin e planeve operacionale për zbatimin e planit të menaxhimit, grumbullimin e tarifave dhe
krijimin e fondit te ri-investimit,
hartografimin me pjesëmarrje të
pyjeve në përdorim tradicional,
ndërgjegjësimin e banorëve për
mbrojtjen e pyjeve si dhe vjeljen dhe
kultivimin e bimëve mjekësore.
Ndërkohë Bashkia Prrenjas dhe njësia administrative Qukës vazhdojnë
punën për ngritjen dhe fuqizimin e
strukturës për menaxhimin dhe
monitorimin e pyjeve.
Gjatë Muajit Maj 2016, në kuadër të
mbështetjes nga Fondacioni CNVP

jësia Administrative
Qukës ka rreth 10.066
ha tokë prej të cilave 4551
ha pyje, 181 ha kullota dhe
sipërfaqe jo pyjore rreth
5334 ha. Në territorin e
komunës Qukës mbizotëron
formacioni pyjor i dushqeve
i cili shtrihen në një brez
prej 440-1000m mbi nivelin
e detit. Pyjet në territorin e
kësaj Njësie Administrative
përbëhen kryesisht nga
llojet bungë (Quercus
Petrea), qarr (Quercus
Cerris), bungëbutë (Quercus Pubesceus) dhe bulgër
(Quercus sp). Në raste të
rralla ky formacion takohet
i përzier me frashërin,
murrizin e thanën. Në
sipërfaqe të caktuara
takohen dëllinja e kuqe,
(Juniperus oxycedrus),
dëllinja e zezë (Juniperus
Comunis), trëndafili i egër
(Rosa Canina) dhe hithra
(Urtrica Diaca).
Zona shquhet për traditat e
mira të mirëmbajtjes dhe
shtimit të pyjeve nga një
gjeneratë në tjetrën.

“

(vijon nga fagja 5)

dhe në bashkëpunim me Federatën
Rajonale të Pyjeve Elbasan, pranë
zyrave të Njësisë Administrative
Qukës u organizua takimi me temë
“ Njohja e bimëve të egra në natyrë,
vjelja dhe mundësitë e kultivimit të
tyre”. Në këtë takim morën pjesë
përfaqësues të Bashkisë Prrenjas,
Njësisë Administrative Qukës, Shoqatave të Pyjeve si dhe banorë të fshatrave përreth. Vlen të përmendet
këtu pjesëmarrja e lartë e grave në
këtë takim, të cilat shfaqën interes
për marrjen e informacioneve në
lidhje me bimët mjekësore të zonës,
për mbledhjen, magazinimin dhe
shitjen e tyre. Në fakt gratë e zonës
përveç punëve të përditshme shtëpiake merren edhe me grumbullimin e bimëve të ndryshme
mjekësore. Mbledhja dhe kultivimi
i këtyre bimëve përbën një potecial
për rritjen e të ardhurave të familjeve të tyre.
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A visit to the family forest

Shkëmbim eksperience mes
Federatave Rajonale të Pyjeve dhe
Kullotave Komunale Berat e Shkodër
ZANA PRELA
Federata Rajonale e Pyjeve
dhe Kullotave Shkodër
Në kuadër të projektit “Pyjet për
Zhvillimin Ekonomik Lokal” –
FLED, zbatuar nga Fondacioni
“Bashkojmë Vlerat e Natyrës me
Njerëzit” – CNVP, përfaqësues të
Federatës Rajonale të Pyjeve Komunale Shkodër morën pjesë në një
vizitë dy ditore për shkëmbim eksperience në qarkun e Beratit.
Udhëtimi drejt qytetit të lashtë të
Beratit ishte shumë mbresëlënës.
Gjatë rrugës për në vendet e planifikuara për t’u vizituar sipas programit vihej re se çdo pëllëmbë tokë
ishte e mbjellur dhe e kultivuar nga
dora e atyre njerëzve punëtore e që
duhet të shërbejnë si shembull për
shumë të tjerë. Mrekullitë e natyrës
me liqenet unike secili në llojin e

vet ju shtonte bukurinë dorës punëtore të banorëve të Beratit .
Ndalesa e parë u bë në fshatin
Dumre ku gjatë periudhës 2000–
2004 në kuadër të projektit të parë
të pyjeve të Bankës Botërore është
investuar në një sipërfaqe pyjesh të
degraduar prej 7000 hektarësh.
Falë kësaj mbështetje u realizuan
punime
përmirësimi
dhe
ripërtëritëse duke çuar sot, pas 16
vitesh në rimëkëmbjen e plotë të
tij. Gjithashtu në këtë zonë vërehen
toka të kultivuara me shafran, grurë,
duhan e vreshta. Belci dhe Kuçova
dallohej për mbjelljen e ullirit, grurit e duhanit ku bukuria e tarraceve
të mbjella mund të krahasohej me
qilimat artizanal në forma unike
dhe të larmishme.
Pasi lamë këto fshatra ku bukuria e
dhuruar nga nëna natyrë e kombinuar perfekt nga dora e njeriut, ndaluam në fshatin Roshnik të Njësisë Administrative me të njëjtin emër.
Kjo njësi administrative përbëhet
nga 13 fshatra dhe shtrihet mesatrisht në 350 m mbi nivelin e detit.
Roshniku është nje model shumë i

mirë i mbrojtjes e trajtimit të pyjeve
dhe gëzon 4870 hektarë pyje. Ruajtja dhe mbrojtja e pyjeve bëhet nga
vetë banorët, të ndara në zona.
Ai gjithashtu njihet edhe si një nga
modelet më të mira të kultivimin të
ullirit dhe të pemës së fikut në Shqipëri. Këtu banorët merren më
shumë me bujqësi e blegtori.
Pamjet mjaft tërheqëse të terrenit
dhe puna shembullore e banorëve
të Roshnikun e bënte atë të dukej
si një Zvicër të vogël.
Vizita e fundit u bë në një kantine
vere dhe rakie. Struktuara e kantinës
dhe operimit të punës kundrejt prodhimit të këtyre produkteve të linte
pa fjalë.
Gjatë vizitës grupi i pjesëmarrësve
pati mundësinë të vizitojnë edhe
kalanë e lashtë të Beratit. Veçantia
e saj kthen çdo mendje njerëzore
shekuj prapa duke ushqyer respekt
e vlerësim për të parët tanë.
Si përfundim, nëse dëshironi të gjeni
një harmoni mes burimeve natyrore
dhe punës së palodhur të njerëzve
duhet të vizitoni patjetër Beratin dhe
fshatrat përeth tij!

The chieftain of Golaj village, Mr.
NezirDauti presented the tradition
of forest and pasture use in Golaj
village. This village has had the largest area with oak forests in the entire Has, but establishment of agricultural farms during 70’ – 80’s deforested many forest areas for opening of the new agricultural lands.
After 90’s each family or group families have taken under protection the
forests they have inherited from
their ancestors. Today forests of their
families are protected and used according to the tradition, whereas the
common forests (merate) are used
not with too strict rules. The headship of Golaj village is very interested for a good governance of village’s
forests and it is supportive toward
each project which contributes to development of forests in this village –
he said.
Story by locals, the forest
“owner”.
A few meters further we enter the
family forest in use of XhemeDauti. He tells us in details about the
“family forest”, the historical tradition and his activities after 90’s. As
you can see – he expressed – I have
here the forest, the pasture and the
agricultural land and I care the same
for all of these. We have the forests
divided clearly with borders between
each other, often as distinctive marks
we have ridges, streams, paths, etc.,
or marks such as particular stones.
For smaller divisions between
groups of families border stones
(landmarks) have been used, which
are considered as reliable institutions and respected by all after agreeing amongst each other. “The border stones and the bones under the
grave are sacred” and no one can
move those. Even though these
properties are inherited from our
forebears, those are not registered
in the official cadaster, fearing the
payment of taxes or fiscal obligations
to different governments, but those
are preserved in the traditional memory of local people.
The problem of registration and the
right of ownership incited debate
among the attendees as a nationwide
problem. There were raised a lot of
questions from the representatives of
regional federations about forest registration and user certification. In response to all questions the chairperson of the Communal Forest and Pastures User Association, Malzi brought
up his association’s experience on the
steps for transferring, mapping and certification of the users during 2013 –
2015, supported by CNVP.
So it is obvious that this category of

forests unregistered, but treated by
the traditional custodians, keeps
growing, giving thus hopes. This issue holds an open debate focused
not on analysis, but on the fact that
to whom belongs this forest, who’s
the owner, the state, the local government or the families?
Cultivation of plants in Golaj
The visit did not end to the family
forest and the traditions of Hasians.
CNVP and the National Federation
had thought even for brining of a new
experience from the producer group
of Gjakova to their brothers in Has.
Ardita along with Miftar had prepared
every detail, not only in donation of
saplings and their transport, but also
even the technique of cultivation and
associated services for 5 forest shrubs
with fruit production, such as chokeberry, raspberry, blackberry, hazelnut
etc.
Halim Rustemi and Shkurte Rustemi are already a success story in Gjakove and beyond, not only in cultivating, processing, packing and trading of these fruits, but they are also a
good basis for production of saplings
and disseminating their experience
in the entire region.
The visitors went again to the agriculture land of the farmer Xheme
Dauti. Everyone was curious on what
new things we could see. Xhelal briefly informs on how they have cooperated and jointly ideated with CNVP
the possibility for dissemination of
this experience. He added also that
Has region has a very good potential, where the soil, the sun and water can encourage the increase of production, employment, but also increase of incomes for the poor people of this region.
The discussion continued with the
farmer Halim Rustemi from Baba i
Bokes, the friend who gives away the
saplings. I am committed to this work
since over 10 years and I have employed
over 10 women in this business along
my family, of course I have been supported in my beginnings – he said.
Following, he explained in details the
way of cultivation, land plowing,
opening of pits, planting schemes for
each species and associated services.
All attendees paid attention and admired this successful person, but even
interventions of Shkurte who has
been and actually is the promoter of
the business and the leader of the
entire process. All representatives of
the regional federations were careful
to take notes on the technical specifications presented by Halim and
Shkurte with the aim to disseminate
this worthwhile experience in their
respective regions where they work.
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Radomira, the model for protection
and use of forests from local people
Radomira is one of the eight villages of Kala e Dodes Administrative Unit. Radomire village lies in
the verge of the highest mountain
of Albania, the Korab, at an altitude of 1500 m above sea level.
Nowadays there live about 150 families from 600 ones which used to
live before 90’s. Livelihood of
these families has been historically
connected to the natural resources, forests and pastures. Actually,
the reality in the field shows that
inhabitants of Radomire have set
out rules among them based on the
long term traditions of their ancestors, which have made possible that
their forests and pastures to serve
as a good model for management
of these resources by the local communities. To acknowledge and promote better this model of good
management of forests and pastures
from local people, representatives
from the Ministry of Environment,
Faculty of Forestry Sciences, Diber
Municipality, Administration of
Protected Areas and Regional Federations of Communal Forest and
Pastures from the entire Albania
on May 6, 2016 visited the village
of Radomire. In this visit also took
part representatives from the Association of Private Forest Owners of
Macedonia.
The activity was organized by the
National Federation of Communal
Forests and Pastures, supported by
CNVP (Connecting Natural Values
and People Foundation” also in
the frameworkof implementation
of the National Engagement Strategy, facilitated by ILC (International
Land Coalition). May 6 coincides
even with the “ShenGjergj” (Saint
George) feast, a pagan feast which
foreruns the arrival of spring season. It is celebrated by the local
people with traditional dishes and
going for visits to their relatives.
Alike as it was expressed the head
of the village commission, Mr.
Halit Ahmati, this region is well
known for the good traditions in
forest protection and the community itself has been a custodian of
forests and pastures. For this,
through a joint decision of the vil-

lage people, it is established a commission responsible for forests comprised of 5 to 6 persons. What makes
even more special this experience is
that this commission has appointed
a forest guard, who is responsible for
forest protection and is paid by the
community. The commission controls every two months the forest situation and the guard’s work. Mr.
Halit says that they count every tree
in forest and if the guard has not been
up to the task, he gets fined or dismissed. Of a high importance for the
village is protection from forest fires,
where in several cases women and
children have participated in firefighting. In addition he adds that except
we fanatically protect the forest, when
it is needed we remove the old or
crooked trees to meet the needs of
local people for firewood. The commission defines that for each year to
be cut 1 – 2 trees for the poorest families. Regarding the pastures, these are
divided according to families, respecting the borders among them. “If
a sheep enters to someone else’s pasture, that sheep is to be slaughtered”
– says Mr. Halit. Once again, this
shows the power that these unwritten rules have for the use of forests
and pastures, both in common use,
such as the case of forests and divided according to families as in the case
of pastures.
Mr. Besmir Selmani, administrator of Kala e Dodes Administrative
Unit said that even the local government respects this tradition set out
unanimously by the village itself. He

also said that there are other villages
in this administrative unit same as
Radomire village, which have appointed forest guard for their forests and the village commission is
obliged to collect the money for payment of the forest guard.
The chairperson of the Communal
Forest and Pastures User Association
of Kala e Dodes, Mr. Dashamir
Manallari goes on explaining that forests in Radomire are common forests and they are village-based used.
Radomire has about 935 hectares of
forests, which by village decision cannot be bought nor sold and hunting is also prohibited by village’s
decision.
Prof. Vezir Muharremaj said that
based on this tradition, the Albanian
state has to find the mechanisms for
registration of forests and pastures
in village’s ownership and hunting
to be devolved as competence of the
Administrative Unit. Such successful experiences do exist in many
countries.
The Director of Forest Protection
and Treatment at the Ministry of Environment, Mr. Ylli Hoxha said that
forests are an asset that communities have inherited generation to generation. Different from other parts
of the country, where after the communism period there have been
harsh damages in forests, people in
Radomire maintained that good tradition inherited from their ancestors
by taking care of forests and pastures.
He told the inhabitants to continue
doing this as the forest protects their

houses at the bottom part of the
mountain and provides clean water
and air. He also said that this forest
deserves to be part of the scheme
of carbon credits and that he will
propose this to the responsible people. Among others, Mr. Hoxha said
that the Albanian government has
lately undertaken several legal and
institutional steps by transferring the
forest fund to the new municipalities. This is done even with the aim
that the local people to benefit more
than before from these resources.
He also said that the law on forests
is at an improvement process in order it can serve for a longer time period. Regarding the forest protection
he expressed that the Ministry of
Environment has undertaken a brave
step, such as the forest moratorium,
which prohibits forest exploitation
for a 10 year period. All these steps
are undertaken to improve the situation of forests in our country. According him, the situation in Radomire is to be congratulated and
this model should be disseminated
in the entire Albania. He informed
the participants about a 4.8 million
euro grant of the Swedish Government and loan of the World Bank,
where beneficiaries will be Associations of Communal Forests and Pastures Users. The call for proposals
is expected to be launched in the
beginning of June 2016. At the end
Mr. Hoxha said he hopes that after
several years the inhabitants of Radomire to be able to benefit from
the forest, which they for years have
protected.
The newly elected Dean of the Faculty of Forestry Sciences, Mr. Leonidha Peri expressed that the model of Radomire should be put in the
best practices and to be further disseminated.
According him, should be appreciated not only the good condition of
forests in Radomire, but also the way
how the community is organized to
serve the forest. Mr. Peri said that
these experiences are yet unwritten
and when possible he will suggest
to students for a diploma work for
this case.
Present in this activity was even Mr.
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Kampen, Executive Director of
CNVP for the Balkan, who is known
with Kala e Dodes since 2001. Mr.
Kampen said that he has learnt a lot
from this region and traditions of
forest management by the community. “The time has shown that this
model works” – said Mr. Kampen.
He gave a joint message to the community and local government to find
cooperation bridges based not only
on tradition, but by adapting the actuality also. And for this, firstly the
communities should be supported
to protect and manage forests by
themselves.
To get acquainted with this experience, in this activity participated even
representatives of the Association of
Private Forest Owners from Macedonia. Their representative, Mr.
Borce Bojcovski thanked the local
people for the hospitality and said
that people in the Balkan should
learn to maintain the nature beautiful, which is a gift from the God.
For the case of Radomira, he said
that what is important here is involvement of the community. Highlighting the speech of Mr. Hoxha,
he said that the time has arrived that
the community to intervene in the
forest to make room for the young
saplings. In this way the forest not
only will be preserved, but it can be
used in a sustainable way by the local people. This can provide the
opportunity of cooperation between
forestry experts, local government
and community for a better future
of the forest.
The Radomire forests despite of
being protected and used by the
community, are part of the Natural
Park Korab – Koritnik, the fourth
category, what adds even more the
value of forests of this village.
The representative of the Protected Areas Administration, Mr. Bekim
Qosja said that the fourth category
of Natural Parks allows intervention
by the community in these areas.
According him, the good situation
of forests in this village is a merit of
the community and Radomira can
be considered as a model of sustainable management of forests.
The chairperson of the National
Federation of Communal Forests
and Pastures, Mr. Rexhep Ndreu
said that the main aim of this activity was promotion of the Radomira
case at national level and beyond.
“The joint management of forests is
a model that worth to be disseminated, treated and discussed” – said
Mr. Ndreu at the end of his word.
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