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Nga aktivitetet e SHKPK

Takim sensibilizues me
shoqatat e Gramshit
Në datën 20 janar 2006, në sallën e
mbledhjeve të DSHP, Gramsh, Shoqata
Kombëtare e Pyjeve Komunalë,
organizoi një takim sensibilizues me
shoqatat e Përdoruesve të Pyjeve dhe
Kullotave Komunale të këtij rrethi. Takimi u organizua në kuadrin e programit të bashkëpunimit të SHKPK e
SNV dhe kishte për qëllim diskutimin
e lirë e të ndërsjelltë me kryetarët e
këtyre shoqatatve, për shumë çështje
që kanë të bëjnë me marrëdhëniet e
komuniteteve të fshatrave e komunave me burimet natyrore të pyjeve
dhe kullotave, që gjenden në juridiksionin e tyre, nevoja për menaxhimin
e qëndrueshëm të tyre, organizimet e
reja, që duhen bërë për shfrytëzimin
periodik të prodhimeve dhe shërbimeve që merren nga ata, me qëllimin
final rritjen e mirëqënies ekonomike
të familjeve fshatare dhe mbrojtjes së
mjedisit natyror nga degradimi.
Në këtë kuadër, u diskutua rreth
nevojës që po ndihet sot për përmirësimin e legjislacionit, i cili duhet të
mbështesë zhvillimet e reja në këtë
fushë, që fillojnë me: a. Transferimin e
pronës pyjore dhe asaj kullosore në
pronësi të komunës; b. Rolin e Shërbimit Pyjor dhe Shoqatave të Përdoruesve të Pyjeve dhe Kullotave në
këtë proces; c. Roli institucional i
komunës si pushtet vendor; d. Mënyra
e menaxhimit të pyjeve, kullotave dhe
gjithë prodhimeve e shërbimeve që
dalin prej tyre; e. Kthimi i SHPPKKve në Shoqata të Bashkëpunimit
Reciprok (SHBR) për fillimin dhe
nxitjen e vazhdueshme të bizneseve
kolektive; f. Trajnimi dhe sensibilizimi
i vazhdueshëm i anëtarësisë së SHBRve për njohjen e teknikave të ndryshme

të përmirësimit dhe përdorimit të
burimeve natyrorë; g. Njohja dhe
respektimi i legjislacionit të Shërbimit
Pyjor; i. Raportet e reja financiare e
juridike midis Shoqatës dhe Komunës.
Në vijim të tematikës së takimit, u
sqarua roli që do të ketë në këtë
mjedis problemor Shoqata Kombëtare
e Pyjeve Komunalë. “Për këtë qëllim
- u theksua në takim nga e përfaqësuesi i kësaj shoqate, Ferdin Liçaj –
ju duhet të bashkoheni me nismat e
komunave dhe qarqeve të tjerë, për
t’u organizuar në një Federatë me
qendër në Elbasan. Kjo Federatë do
të përbëjë institucionin tuaj rajonal për
koordinim dhe mbështetje, ndërsa
SHKPK do ta ketë qëndrën në Tiranë
dhe ajo do të ndërmarrë edhe hapat
kryesorë për zgjidhjen e shumë
çështjeve, që sot për sot përbëjnë
pengesat kryesore në rrugën e integrimit të komuniteteve komunale me
ekonominë e tregut.
Në fund, nga pjesëmarrësit u bënë
pyetje e u dhanë mendime konstruktive, me anë të të cilëve u shpreh edhe
besimi se asgjë nuk është e paarritshme nëse nga të gjithë ata që do të
ecin në këtë rrugë do të ketë këmbëngulje dhe profesionalizëm për arritjen
e objektivave që do të pasqyrohen në
statutet që do të riformulohen nga të
gjitha shoqatat.
Një takim i dytë u la për të bërë
diskutimin përfundimtar të statuteve,
me qëllim që nga përfaqësuesit e të
gjitha shoqatave të dilet me formulime
të njëjta për nenet e Statutit të Federatës Rajonale, që do të miratohet në
takimin themelues, që do të mbahet
në Elbasan.
Koorresp. i “Kurora e gjelbër”

Të nderuar lexues,
Gazeta “Kurora e Gjelbër”, që nga ky numër hyn në vitin e nëntë të
botimit.
Tashmë ajo është botim i SHKPK dhe trajton 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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Çmimi 20 lekë

DUMREJA
VENDI I LIQENEVE
nga ALI LLESHI

Perla e 84 liqeneve mungon në hartën turistike
DUMREJA, kjo perlë e natyrës shqiptare, me liqenet e saj të shumtë (84),
figuron aty-këtu vetëm në librat e gjeografisë dhe në ndonjë fjalor enciklopedik.
Themi kështu, sepse po të figuronte në hartën tonë turistike, ishte bërë diçka.
Në fakt, as që e ka marrë kush mundimin për të botuar ndonjë fotografi liqeni
në ndonjë fletëpalosje turistike apo gjetkë. Po të flasësh me gjeografë, bindesh
akoma më mirë që kjo krahinë është edhe nga të rrallat në botë, për faktin se
ka kaq shumë liqene në kaq pak kilometra katrorë. Dhe e vërteta është që disa
vizitorë të huaj, shumë të rrallë, jo vetëm që janë befasuar nga numri i madh i
liqeneve, por edhe nga bukuria e rrallë e tyre, edhe pse kjo bukuri do të ishte
shumë herë më e madhe nëse do të ekzistonte edhe pylli, siç ka qënë deri në
vitet ’70. Mbase edhe pushtetarët mund ta dinë që Dumreja e 84 liqeneve është
me të vërtetë e rrallë, por kjo i fajëson edhe më shumë, sepse vazhdojnë të
heshtin përpara reklamimit sa më parë të kësaj zone kaq të bukur, që na ka
falur natyra jonë e mrekullueshme.
Megjithatë, asnjëherë nuk është vonë. Aq më tepër që me Dumrenë e keni
shumë më të lehtë. Kjo perlë e heshtur, nuk do shumë gjëra. Së pari do reklamë.
Së dyti, ajo duhet shpallur medoemos Park Kombëtar, apo Zonë e Mbrojtur.
Pastaj do që të mundësohet ndonjë projekt për të asfaltuar dy rrugë; njërën nga
Belshi në Kuçovë dhe tjetrën, nga Belshi në Peqin. Po qe se do të mundësohet
edhe ndonjë projekt për pyllëzim rreth kurorës së liqeneve, do të ishte kryevepër.
Megjithatë, piksëpari kjo mrekulli natyrore kërkon të përfshihet në hartën
turistike të vendit tonë.
Vijon në fq. 2, 3

Të nderuar lexues,
Këshilli Drejtues i Shoqatës Kombëtare të Pyjeve Komunalë ju fton ta lexoni me
interesin e nevojshëm këtë Draft-Projektvendim, i cili është hartuar nga ky Këshill
dhe, shumë shpejt, do t’i propozohet Qeverisë për ta ligjëruar, me qëllim që të
shërbejë si instrument i nevojshëm për fillimin dhe vazhdimin e suksesshëm të
procesit të transferimit të pyjeve e kullotave në pronësi ose përdorim të Njësive të
Qeverisjes Vendore.
Nga të gjithë të interesuarit për këtë problem me përmasa kombëtare, presim
mendime të përqëndruara e konstruktive, si në planin ekonomiko-shoqëror edhe
në atë praktiko-ligjor, me qëllim që të garantohet arritja e objektivave në kohën e
parashikuar dhe me cilësinë e duhur. Mbështetja Juaj është inkurajim i madh për
ne. Koha nuk pret. Le ta vemë atë në shërbimin tonë dhe të brezave që vijnë.
Ju falenderojmë për mirëkuptimin.
Publikimi i Kurorës së Gjelbër
mundësohet me Asistencën
teknike të “SNV/Orgnizata
Holandeze për Zhvillim”

Kryesia e SHKPK, Tiranë

Ndihma financiare për publikimin e Gazetës është dhënë
nga "SIDA/Agjencia Ndërkombëtare Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim"

Adresa: SNV/Albania. Rr. Ismail Qemali,
Nr. 32/1, Tiranë
Tel: + 355 4 247 601/2 dhe 255 803/4/5
Mobile: 068 21 67 441
E-mail: jmale@snv.al.eu.org

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

Lexoni në fq. 2
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Në mbështetje të ligjit nr. 9385, datë 04.5.2005 “Për Pyjet dhe Shërbimin
Pyjor”, neni 23, pika 7; Ligjit nr. 8743, datë 22.02.2001 “Për pronat e
Paluajtshme të Shtetit”, nenet 3 dhe 9; Ligjit nr. 8744, datë 22.02.01, “Për
Transferimin e Pronave të Paluajtshme të Shtetit në Njësitë e Qeverisjes
Vendore,”; Ligjit nr. 8653, datë 31,7.2000, “Për ndarjen administrativoterritoriale të njësive të qeverisjes vendore”; Ligjit nr. 7843, datë 13.7.1994,
“Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, me propozim të Ministrit të
Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave dhe Ministrit të Brendshëm,
Këshilli i Ministrave:

umreja - kjo Perlë e
heshtur, siç e kam bërë
zakon ta quaj nëpër artikuj
apo intervista, nuk ka befasuar vetëm
njerëzit e artit. Mrekullitë e saj natyrore
befosojnë edhe vizitorin e thjeshtë, aq
më tepër kur e shikon disa herë. E
gjithë Pllaja, siç njihet me gjuhën e
gjeografëve, dikur jeshilonte nga
pyllnaja e pafund e lisave, ndërsa
kodër pas kodre ndjeheshe i mrekulluar nga liqenet kaltëroshë, njeri më
i bukur se tjetri. E, më befasuesi është
Belshi, që do të ishte një kryeqytet
madhështor, sipas ideologut e ëndërrimtarit të madh Sami Frashëri.

VENDOSI

Një vështrim i përgjithshëm

1. Pyjet dhe Kullotat që u transferohen në pronësi ose përdorim Njësive
të Qeverisjes Vendore për menaxhim të qëndrueshëm dhe me
pjesëmarrjen e komuniteteve, quhen pyje e kullota komunale;
2. Procedura e transferimit të Pyjeve e Kullotave Njësive të Qeverisjes
Vendore përmban:
a. Ngritjen e Komisioneve të pyjeve dhe kullotave në nivel fshati e komune;
b. Marrëveshjet midis fshatrave të komunës për kufijtë tradicionalë midis
tyre, ku përfshihen sipërfaqet urbane, bujqësore, pyjore, kullosore dhe
sipërfaqe të tjera në pronësi apo përdorim të këtyre njësive vendore;
c. Miratimin e kufijve midis fshatrave dhe komunës;
d. Njësia e Qeverisjes Vendore, brenda kufijve administrativë të saj, në
marrëveshje me Shërbimin Pyjor, ndajnë midis tyre pyjet dhe kullotat;
e . Dokumentacionin për Agjencinë Kombëtare të Transferimit të Pasurive
të Paluajtshme të Shtetit, që nevojitet për realizimin e transferimit të
pyjeve dhe kullotave;
f. Dokumentacioni për regjistrimin e këtyre pasurive në Zyrat e
Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme;
g. Hartimin apo rishikimin e planit të menaxhimit të pyjeve dhe kullotave
në nivel fshati e komune dhe të hartave me kufijtë e miratuar të fshatrave
dhe komunës;
h. Identifikimin e përdoruesve të pyjeve dhe kullotave të fshatit dhe
pajisjen me kartela përdorimi të tyre;
i. Ngritjen e Shoqatës së Përdoruesve, që në marrëveshje me NJQV
realizon zbatimin e planit të menaxhimit;
j. Për NJQV ku është realizuar procesi i transferimit, do të rikonfirmohen
strukturat menaxhuese, planet e menaxhimit, si dhe registrimi i tyre
në pronësi apo në përdorim;
3. Ministria e Mjedisit dhe ajo e Brendëshme, brenda muajit mars 2006,
të hartojnë rregulloret dhe udhëzuesit për secilën nga procedurat e
transferimit dhe, në bashkëpunim me komunat, bëjnë organizimin dhe
kualifikimin e strukturave pjesëmarrëse. Projekti i Zhvillimit të Burimeve
Natyrore mbështet financiarisht hartimin dhe rishikimin e planeve të
Menaxhimit për 218 komunat që do të përfshihen në projekt;
4. Këshilli i komunës miraton marrëveshjet për kufijtë e fshatrave brenda
komunës, si dhe zgjidh mosmarrëveshjet që lindin gjatë zbatimit të tij;
5. Këshilli i Qarkut miraton kufijtë e komunave dhe zgjidh mosmarrëveshjet
që lindin midis komunave;
6. Planet e menaxhimit të pyjeve e kullotave të fshatit dhe komunës
miratohen nga Këshilli i Komunes dhe Shërbimi Pyjor i distriktit;
7. NJQV, me të ardhurat që krijohen nga tarifat e përdorimit të pyjeve e
kullotave, krijojnë Fondin e Investimit në Pyje e Kullota;
8. Fondi i Investimeve në Pyje e Kullota administrohet nga Bordi, që
Krijohet nga Këshilli i Komunës dhe përdoret për administrimin dhe
kryerjen e investimeve në pyjet e kullotat e komunës;
9. Tarfiat për përdorime të ndryshme të pyjeve e kullotave miratohen nga
Këshilli i Komunës;
10. Për të këshilluar fermerët në përdorimin e qëndrueshëm të pyjeve
dhe kullotave, organet e Shërbimit Pyjor ngrenë Shërbimin e Ekstensionit
në pyjet dhe kullotat e komunës;
11. Ministria e Mjedisit, nëpërmjet Shërbimit Pyjor, kontrollon zbatimin e
ligjit të pyjeve dhe zbatimin e planit të menaxhimit për pyjet dhe kullotat
komunale;
12. Ngarkohet Ministria e Mjedisit dhe Ministria e Brendshme që, brenda
muajit maj 2006, të hartojnë rregullore të veçanta, si për rastin e
transferimit në pronësi të pyjeve e kullotave, ashtu edhe për transferimin
e tyre në përdorim të komunave, duke specifikuar në të dy rastet të
drejtat dhe përgjegjësitë e NJQV-ve dhe Shërbimit Pyjor për
administrimin sipas kritereve të menaxhimit të qëndrueshëm të pyjeve
e kullotave komunale;
13. Ngarkohen Ministria e Mjedisit dhe Ministria e Brendshme për zbatimin
e këtij vendimi.

Ndodhet në Shqipërinë e Mesme.
Mrekullia e saj janë në radhë të parë
liqenet. Është ndër krahinat më të
mëdha në vend. Shtrihet mes lumenjve
Devoll në jug e Shkumbin në veri dhe
fillon ku mbaron fusha e Pazhokut
(Cërrik) e përfundon ku fillon fusha e
Myzeqesë. Bën pjesë në prefekturën e
Elbasanit. Kufizohet me rrethet Kuçovë, Lushnjë e Peqin. Në gjeografi, njihet
me emrin Pllaja e Dumresë. E veçanta
natyrore e saj janë kodrat, gropat dhe
liqenet. Prania e kodrave të rrumbullakosura e me lartësi të njëjtë, që
ndahen nga qafa, gropa e lugina të
vogla, i kanë dhënë Pllajës një pamje
të valëzuar. Ndërsa e veçanta e të
veçantave është se personaliteti i madh
shqiptar, Sami Frashëri, Belshin, që
është edhe mesi i krahinës, e kishte
projektuar për Kryeqytet të Shqipërisë.
Dhe kjo ide e tij, sipas studiuesve tanë,
është nxitur jo thjeshtë e vetëm se
është mesi i Shqipërisë, por sepse ju
mund ta imagjinoni edhe vetë tani s’e
çfarë Kryeqyteti të bukur do të kishim,
me plot 84 liqene, njëri më i bukur se
tjetri, e po ashtu sipërfaqet e tyre janë
dhjetra hektarë. Sipërfaqia e përgjithshme e tyre është 770 ha. Më i madhi
është Liqeni i Çestijes me 97 ha, pastaj
Seferani me 87,5 ha, i Merhojës me
65,5 ha, i Degës me 37,5 ha, ndërsa
më i vogli është Liqeni i Çartallozit me
0,5 ha. Thellësinë më të madhe e ka
Liqeni i Merhojës prej 61 m, ndërsa
thellësia më e vogël është 10 m.
Liqenet e Dumresë janë pa
rrjedhje dhe ushqehen nga shirat.
Luhatjet e nivelit të tyre gjatë vitit janë
të mëdha, lidhur kryesisht me kushtet
klimatike dhe karstin. Ujërat e liqeneve
nuk komunikojnë me njëra - tjetrën.
Ndryshimet e nivelit pasqyrojnë sasinë
e pakët të reshjeve, që bien në këtë
zonë. Gojdhënat thonë që edhe emri i
krahinës ka ardhur nga thirrjet e
vazhdueshme, prej thatësirës në
verë: Duam - Rè, ashtu sikurse është
edhe shpjegimi tjetër, që ka të bëjë me
sasinë e madhe të pyllit të dushkut,
me të cilën ishte e mbuluar e tërë
krahina deri në vitet ’50 të shekullit të
kaluar. Sot, prerja pa kriter ka çuar në
zhdukjen e tyre. Në kohën tonë ruhen
vetëm korije fare të vogla. Dhe ajo që
është më e keqja, këto pyje janë
zhdukur edhe buzë liqeneve, duke
zbehur kështu bukurinë e tyre dhe të
krahinës.

Projektvendim
“Për transferimin e pyjeve dhe kullotave
Njësive të Qeverisjes Vendore”
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DUMREJA
VENDI I LIQENEVE
84 liqene në 400 km katrorë

nga ALI LLESHI

”Ju ndofta nuk e njihni këtë vend të rrallë për bukuri,
aty në kërthizë të Shqipërisë. Nuk e njeh as turizmi i
brendshëm. E ç’nuk mund të bënte turizmi në këtë
vend pyjesh e liqenesh, ku pranvera dhe vjeshta janë
të papërshkrueshme dhe aq të ëmbla”

Dhimitër Shuteriqi
Lartësitë më të mëdha, i arrin në
pjesën veriore në kodrat e Allajbegut
(450 m), që është kuota më e lartë e
zonës; si dhe të Lëmit të Madh (445
m), Kodra e Gastares (260 m), Mali i
Gradishtës (239 m). Pjesa tjetër e
Dumresë është më e ulët dhe përbëhet
kryesisht nga gipse e gëlqerorë, është
zhvilluar relievi me gropa karstike, të
cilat i japin kësaj pllaje origjinalitet të
veçant. Në të pothuaj mungon rrjeti
hidrologjik.
Nga gropat karstike më të mëdha
mund të përmenden ato të Paraskës
dhe Çëragës, që pjesërisht zihen nga
liqenet me të njëjtin emër; gropat e
Ndërgozhdës me përmasa 550 - 600
x 350 - 400 m; Gropa e Seferanit, që
pjesërisht zihet nga Liqeni i Seferajt;
Gropa e Moçalit (në fshatin Dëshiran)
me përmasa 300 x 200 m, etj. Numri i
gropave me përmasa më të vogla
është shumë i madh dhe një pjesë e
tyre është e mbushur me ujë, duke
formuar kështu liqene karstike.
Sipas stacioneve të Belshit dhe
Grekanit, temperatura mesatare vjetore
është 15.2 0C, mesatarja e janarit
lëkundet nga 6.7 (Belsh); në 6.90C
(Grekan), por ulje të temperaturës
ndodhin shpesh deri në 00C. Ato janë
17 ditë në vit në Belsh dhe deri 23 ditë
në Grekan. Sasia mesatare e reshjeve,
që bien në Dumre, është afërsisht 600
mm, më e vogël se mesatarja e vendit.
Në kohët e lashta, Dumreja ka
qënë e banuar nga fiset ilire të paramthive; qëndër kryesore ka qënë qyteti
ilir i Belshit, i cili ngrihej si një anije në
tërë Pllajën. Po ashtu, vendbanime të
hershme ka pasur edhe në fshatrat
Shalës, Çartalloz, Shkallë, Guras dhe
Dragot. Sipas një dokumenti turk të vitit
1432, në Çartalloz ka qënë edhe qëndra
e vilajetit (nahijes), që dokumentohet si
Vilajeti i Çartallozit. Popullsia e sotme
përbëhet nga vendasit, si dhe nga të
ardhurit, kryesisht nga rrethi i Gramshit.
Kjo pupollsi kap sot shifrat e 60 000
banorëve.
Një e veçantë tjetër e krahinës
është edhe pjesëmarrja në mënyrë të
rregullt e grupit folklorik në festivalet e
Gjirokastës, ku spikasnin, jo vetëm
kostumet plot veçanti e kolorit, por edhe
vallet e rralla, si “Vallja e Njalave”, “Vallja
e Sabaut”, “Vallja e kaçakëve”, valle të
cilat janë vlerësuar jo vetëm në Shqipëri, por edhe në arenën ndërkombëtare.
Para viteve ’90, Dumreja është
cilësuar si “hambari i Elbasanit”, me 18
500 ha tokë, ku kultivoheshin masivisht

duhani, luledielli,
gruri dhe foragjeret. Duhani i Dumresë është me
famë, jo vetëm brenda vendit tonë. Ai,
për nga cilësitë, krahasohet me duhanin “Tarabosh”, të Shkodrës.
Në kohët e sotme po zhvillohet
masivisht vreshtaria dhe pemëtaria,
kryesisht ulliri.
Një nga përparësitë e krahinës
pritet të jetë edhe turizmi, sidomos ai
familjar. Por, rrjeti rrugor lë shumë për
të dëshiruar. Aktualisht vetëm rruga
Cërrik - Belsh është e asfaltuar,
ndërkohë kur Belshi lidhet edhe me
Kuçovën, Lushnjën e Peqinin.

Flora dhe Fauna

Në Dumre, sot rriten 14 mijë lloje
bimësh, shumë prej të cilave janë bimë
mjekësore. Dumreja ka qenë e mbuluar
me pyje të gjelbëruar të të gjitha llojeve.
Nga më të përmendurat janë bimët
pyjore, vreshtore e barishtore. Edhe
shumë rrethina të Dumresë mbajnë
këto emra, si Dushk, Shkozë, Çepë,
Hardhi, Fierzë, etj. Fauna e Dumresë
ka qenë shumë e pasur, duke filluar
nga insektet, shpendët shtegtarë e
ujorë, deri tek peshqit e liqeneve
karstikë, por edhe pyjet e dikurshëm të
Dumresë kanë qenë streha e gjuetisë,
ku mblidhen gjuetarët nga të gjitha
trevat. Edhe sot, rruga që lidh kryqëzimin e Kajanit me Grekanin, quhet
Klubi i Gjuetarëve.

Bujqësia

Katër ishin kulturat bujqësore që
kultivoheshin më shumë: gruri, misri,
duhani, lulja e diellit. Ndërsa sot, gruri
mbillet në sipërfaqe më të pakta për
shkak se shërbimet e tij agroteknike,
kushtojnë një kosto të lartë financiare,
në shpenzimet që mbulon dhe fermeri
i Dumresë është i detyruar më mirë
ta blejë miellin sesa ta prodhojë në arë.
Shumë pak kultivohet edhe misri,
si ushqim parësor për blegtorinë.
Dumreja e liqeneve të shumtë duhet
të kultivonte edhe orizin, por po harrohet
edhe tradita e kultivimit të misrit, pasi
mungojnë dhe janë shkatërruar stacionet e pompimit dhe nuk funksionojnë
kanalet ujitëse. Le të gjitha këto, po në
Dumre nuk po mbillet as duhani,
kryesisht për mungesë treg shitjeje.

Libër studimor për Dumrenë
“Studimi për kushtet fiziko-gjeografike të pllajës së Dumresë është i
pari i këtij lloji për këtë zonë”, - shprehet
në hyrjen e librit, Prof. Dr. Vasil Kristo,
pedagog në Universitetin e Tiranës. Në
fakt, botimi i këtij studimi nga profesori
i nderuar, me origjinë nga Përmeti,
është fryt i punës së tij gati 30 vjeçare,
duke u bazuar në ekspeditat dhe
vrojtimet e veta disavjeçare në terren,
si dhe duke shfrytëzuar të gjithë
literaturën gjeografike e jogjeografike
për zonën. Studimi përbëhet nga këto
pjesë kryesore: ndërtimi gjeologjik,
veçoritë e përgjithshme të relievit, klima,
hidrografia, tokat, bota bimore e ajo
shtazore, rajonalizimi morfologjik, etj.
Punimi është i shoqëruar edhe me
tabela, skica, harta e grafika të ndryshëm të cilat në përgjithësi përbëjnë një
material tepër të vlefshëm për të
ndërtuar në të ardhmen, mbi këtë bazë,
projekte të ndryshme në bujqësi,
vreshtari e në aspekte të tjera ekonomike për krahinën.
Një vend të veçantë zënë edhe të
dhënat tepër të sakta për kapacitetin
dhe sipërfaqen e liqeneve, ku me të
dhëna të plota jepen karakteristikat e
liqeneve të Çestijes (98,6 ha), Seferanit
(87,5 ha), Merhojës (65.5 ha), Degës
(37.4 ha), Rashtës (29.9 ha), Paraskës
(27.4ha), Belshit (26.9 ha), Çërragës
(18.8ha), si dhe të dhënat e studimeve
për reshjet, apo lagështirën. Në studim
jepen edhe karakteristikat dhe lartësitë
e kodrave. Kështu kodra më e lartë
është ajo e Allajbegut me 450.2 m mbi
rrafshin e detit (gjithsej janë marrë në
studim të hollësishëm14 kodrat kryesore, duke filluar nga kodrat e Kozares,
deri tek ato të Pekishtit) si dhe jepet
edhe një karakteristikë tjetër që janë
gropat (ovalet), që mesatarisht i bie 15

- 20 hinka për 1 km2. Po ashtu, me
interes për ne si krahinë është edhe një
hartë, ku paraqiten edhe kufijtë ku
shtrihet Dumreja, e cila sipas Prof. Kristos përfshin edhe Vlashukun, Kosovën
e Vogël, pjesën kodrinore të Karbunarës
deri në ndarje me krahinën e Darsisë.
Gjërësisht në studim është trajtuar
relievi, mbasi në të vërtetë deri në këtë
kohë nuk ka patur një studim të tillë
edhe pse ky reliev është tepër i veçantë
dhe nuk haset në asnjë krahinë tjetër
të vendit tonë. Në mënyrë të hollësishme është studjuar edhe dukuria e
karstit, që në Dumre është shumë e
përhapur dhe e zhvilluar dhe që i ka
dhënë Pllajës veçori origjinale, sidomos
morfologjike e hidrografike. Punimi ka
karakter tërësor dhe kompleks në
studimin e kushteve fiziko-gjeografike
të Pllajës së Dumresë. Po ashtu, ai
përbën një ndihmesë të veçantë në studimin e gjeografisë fizike të vendit tonë.
Në mënyrë të drejtpërdrejtë ky studim
do t’u shërbejë dhe mund të shfrytëzohet dhe nga specialistët e degëve të
ndryshme të ekonomisë shqiptare.
Në këtë studim edhe një herë del
e qartë edhe shkencërisht shtrirja e
Dumresë, e cila fillon aty ku mbaron
fusha e Cërrikut, dhe mbaron aty ku
fillon fusha e Myzeqesë.
Të humbi i gjelbri fustan veror i
dushkajës
U tretën cicërimat e ëmbla të zogjve
T’u gris e kafejta gunë dimërore e
Pllajës
Braktisur nga lepujt, nga vallet e
kaprojve
BUJAR DRAGOTI
Në këto vargje autori shpreh qartë
gjendjen e kësaj krahine dhe shqetësimin
e banorëve të saj. Por, Dumreja ka një
popull të mënçur e punëtor, që do të
dijë ta ndryshojë këtë gjendje.
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Përvojë nga Komuna e Gjinarit, Elbasan

ECURIA E SHOQATËS SË
MENAXHIMIT TË BURIMEVE
NATYRORE

GANI HIDA
Kryetar i Komunës

Shoqata e Përdorimit
të Pyjeve e Kullotave
Komunale të Gjinarit
(sot Shoqata e Menaxhimit të Burimeve
Natyrore), që nga
krijimi i saj, prej dhjetë vjetësh, ka vlerësuar të gjitha takimet
e seminaret e organizuara nga Drejtoria e
Përgjithshme e Pyjeve dhe Kullotave me
DSHP, Elbasan, ish-Njesine e Menaxhimit
te Projektit te Pyjeve, takimet me AITPnë, si dhe seminaret e organizuara vitin e
kaluar nga SNV-ja.
Pyjet e kullotat komunale, si dhe ato
shtetërore, në territorin e komunes së
Gjinarit janë resurs i pazevendesuseshëm
per komunitetin e kesaj zone, si per te
ardhurat qe rrjedhin nga ato, ashtu edhe
nga bukurite natyrore, që i ofrojne se
bashku pikës turistike të Gjinarit.
Përvoja menaxhuese e punës së
Shoqatës për administrimin e pyjeve dhe
kullotave komunale sa vjen e shtohet,
vlerësim ky i dhene edhe ne takimet e
zhvilluara me institucionet e permendura
më lart.

Gjate kesaj periudhe dhjetëvjeçare u
mundësua per here te pare zbatimi i planit
te menaxhimit te pyjeve e kullotave
komunale Gjinar, nepermjet Shoqates,
Komunes dhe DSHP-se, plan ky që kete
vit duhet pare e rishikuar per dhjete vitet
e ardhshme. Per kete proces, Shoqata ka
nisur nga puna, me komisionet e pyjeve
ne fshatra, per terheqjen e komunitetit ne
vendimmarrje.
Me iniciativen e saj shoqata ka ngritur
nje komision per ndryshimin e emertimit te
vjeter me ate te ri (SHMBN) dhe te permbajtjes se statutit aktual te saj, ne perputhje
me ligjin e ri te pyjeve, si dhe aktet nenligjore
ne fuqi.
Tani se fundi ka vendosur per anëtarsimin e saj ne Federaten Rajonale te
Pyjeve dhe Kullotave Komunale prane
qarkut Elbasan si dhe ka zgjedhur perfaqësuesit e saj ne kete Federate.
Pas mbylljes se projektit nga Njesia
e Menaxhimit te Pyjeve, per nje periudhe
15 mujore deri ne shtator te 2005, ajo ka
zbatuar me sukses projetin e BB “Ushqim
per pune dhe per ruajtje pylli”.
Gjate kesaj kohe ka pregatitur dhe
zbatuar planin vjetore per grumbullim e te

Përvojë nga Komuna e Roshnikut, Berat

SI PUNON SHOQATA E
PËRDORUESVE TË PYJEVE E
KULLOTAVE
ADRIATIK SERANI, Kryetar i Komunës - QAZIM MURATI, Kryetar i Shoqatës

Kur filluan të organizoheshin shoqatat
e përdoruesve të pyjeve dhe kullotave,
askush nuk dinte e madjè as e mendonte
se këto shoqata do te kishin një rol
vendimtar në administrimin dhe menaxhimin e pyjeve dhe kullotave në territorin
ku do të shtriheshin. Një mendim të tillë
kishin jo vetëm banorët e këtyre fshatrave,
por edhe drejtuesit e komunes së Roshnikut
në rrethin e Beratit. Megjithë vështirësitë
e fillimit, në këtë komunë u krijua shoqata
e parë e Perdoruesve të Pyjeve e Kullotave
për Komunën. Edhe pse kjo shoqatë ishte
e para dhe, si e tillë, pa përvojë, me
ndihmesën e Projektit të Pyjeve (Njesise
së Menaxhimit të Projektit) dhe Shërbimit
Pyjor në rreth, ajo u kosulidua dhe shume
shpejt filloi të administrojë e të marrë pjesë
në menaxhimin e investimeve të kryra në
këtë komune nga Projekti i Pyjeve dhe
njëkohësisht te jape pervojen e vet edhe
në komuna të tjera të këtij rrethi, si në Sinjë,
Vërtop e Tërpan, të cilat shume shpejt
krijuan shoqatat e veta.
Deri në vitin 2003 - 2004 kjo shoqate
ishte shume aktive, ku përreth 7 - 8 vjet
menaxhoi në menyre mjaft të kenaqshme
investimet e kryera nga Projekti i Pyjeve

(Njësi e Menaxhimit të Projektit të Pyjeve),
duke krijuar objekte me vlera si në:
¾ Pyllëzimin e sipërfaqeve te zhveshura;
¾ Rehabilitimin e siperfaqeve te degraduara të lisit nepermjet punimeve
permiresuese;
¾ Ndërtimin e veprave të thjeshta
hidroteknike, si prita me mure të thatë
per mbrojtjen nga erozioni;
¾ Rritjen e kapacitetit të ujit të pijshem
në kullota, duke ndertuare lera me
plastmas e korita, te cilat kane zgjidhur
shume mirë problemin e ujit te pijshem
per blegtorinë e kesaj komune.
Shoqata e Perdorusve te Pyjeve e
Kullotave të kesaj komune ka administruar
e menaxhuar mirë njekohsisht edhe burimet
e tjera financiare, qe vijne nga pyjet e
kullotat, si tarifat e ndryshme qe sigurohen
nga fondi pyjor e kullosor dhe nga gjuetia.
Grumbullimi i tarifave per drute e zjarrit,
gjuetine, prodhimet e dyta, qirate e
ndryshme per perdorimin e fondit pyjor e
kullosor. Per te gjitha rastet, ne bashkepunim me komunen dhe Sherbimin
Pyjor, jane zbatuar perqindjet e percaktuara
ne Vendimin e KM dhe fondet e siguruara

ardhurave ne llogai te saj, kotizacionet si
dhe ka propozuar Bordit Dejtues te saj per
drejtimin dhe menaxhimin e te ardhurave
per investime ne pyjet dhe kullotat komunale Gjinar.
Ne baze te ligjit nr.8743 dt. 22.02.2001
“Per inventarizimin dhe transferimin e
pronave te paluajteshme ne njesite e
qeverisjes vendore” komuna Gjinar ne
bashkpunim me shoqaten, ngriti grupin e
punes prej pese anetaresh dhe me V.K.K.
Gjinar nr. 158 dt. 30/05/2003, i ka kerkuar
Keshillit te Ministrave per transferim ne
pronesi te saj 469 prona te paluajtshme, nga
te cilat 402 prona perbejne vetem ngastrat
e pyjeve dhe kullotave komunale Gjinar. Me
vendimin nr. 537, dt. 01.08.2003 KM eshte
shprehur per miratim te kerkeses sone per
marrje ne pronesi te 469 pronave te
paluajtshme shteterore. Gjate fazes se dyte,
qe parashikon ligji i mesiperm, kemi sistemuar kerkesat e banoreve lidhur me
objektet qe na kane kaluar ne pronesi dhe
se bashku keto kerkesa do t'i paraqisim
edhe nje here prane Këshillit të Ministrave
per miratim. Por, duhet theksuar se deri tani
nga keto kerkesa nuk kemi asnje lidhur me
pyjet dhe kullotat komunale Gjinar. Dhe pas
miratimit perfundimtar nga KM te listes
totale ne pronesi te komunes, do te
kontaktome menjehere me ZRPP e rretht
Elbasan per regjitrimin e ketyre pronave te
paluajtshme.
Gjithashtu, komuna Gjinar i ka kerkuar
Ministrise se Bujqesise dhe DPPK para dy
vitesh kalimin e 960 ha te pyjeve rreth pikes
turistike nga “Zone e mbrojtur” ne “Park

Kombetar”. Dhe, ne pergjigje te kerkeses
sone, jane shprehur se do te ngrihet nje grup
pune i perbashket per kete qellim. Edhe pse
kane kaluar mjaft muaj ky grup pune nuk
eshte ngritur, ne jemi gjithnje te gatshem
per te bashkpunuar.
Ne mbeshtetje dhe zbatim te ligjit te ri
“Per pyjet dhe Sherbimin Pyjore”, nenet
15, 17, 18 e 19, Keshilli i komunes, krahas
pyjeve komunale Gjinar ka kerkuar serish
me nje vendim tjeter “Per kalim ne pronesi
te komunes Gjinar, pyllin e larte shteteror”
Shqetesimi yne tani qendron ne faktin se jo
te gjitha institucionet jane te gatshme per
te bere nje kalim te tille, si p.sh. Prefektura
e Elbasanit nuk ben konfirmim per
mbeshtetjen ligjore ose jo te vendimit te
lartpermendur. Per kete do te kerkonim
edhe ndihmen e DPPK-se, SHKPKK, si
dhe SNV-së, per zberthim dhe intepretim
te sakte te ligjit “Per pyjet dhe sherbimin
Pyjor”.
Edhe ne te ardhmen komuna Gjinar
me shoqaten e saj do te kene ne qender
te vemendjes bashkpunimin me te gjitha
institucionet shteterore dhe OJF-të, brenda
e jashte vendit, qe kontribuojne ne te mire
te zhvillimit te metejshem te pyjeve dhe
kullotave komunale.
Se fundi, i urojme Shoqates Kombetare te Pyjeve e Kullotave Komunale dhe
stafit te saj drejtues pune te mbare. Qofshit
gjithmone kordinatore dhe partnere te
besueshem ndermjet shoqatave te pyjeve
vendore dhe qeverise qendrore.

jane riinvestuare ne sherbim te fondit pyjor
e atij kullosor qe ka ne perdorim kjo komune.
Ky administrim e menaxhim ka
vazhduar e vazhdon edhe sot nga kjo
Shoqate, ku nje merite te veçante ka
pylletari komunal inxh. Anesti Peci per
punen e mire qe ben me kete shoqate, duke
asistuar teknikisht shoqaten dhe koordinuar
me pushtetin vendor (komunen) dhe DSHP,
jo vetem ne vjeljen e tarifave, por edhe ne
riinvestimin e ketyre te ardhurave ne
sherbim te fondit pyjore te kesaj komune.
Gjate vitit 2004 - 2005 ne fondin pyjor
e kullosor qe ka kjo komune ne perdorim,
Shoqata jonë ka kryer rreth 60 m3 prita te
thjeshta me mure te thate dhe rehabilitimin
ne nje siperfaqe prej 12 ha te pyjeve te
degraduar te lisit me te ardhurat e grumbulluara, te cilat kane marre edhe miratimin e Kshillit të komunes per shpenzimin
e ketyre te ardhurave.

Tashme kjo Shoqate ka nje tradite dhe
ka fituar pervoje. Bazuar ne kete tradite e
pervoj do te kerkonim te ndihmoehshim nga
donatore te ndryshem. Me pak ndihme,
punen qe kemi filluar e qe po vazhdojme,
do ta çonim me tej, pasi komuna e
Roshnikut eshte e vendosur ne rreze te
Tomorit dhe se gati 90 % e siperfaqes eshte
e mbuluar nga pyjet e kullotat dhe nga viti
ne vit keto siperfaqe kane filluar te
rigjenerohen, krahas edhe ndihmes qe ka
dhene Projekti i meparshem i pyjeve me
investime. Ne saje te kujdesit qe ka treguare Shoqata e Perdorusve te Pyjeve e
Kullotave per administrimin e menaxhimin
sa me te mire te kesaj siperfaqeje, ne sot
krenohemi me rritjen e zhvillimin qe kane
marre pyjet ne komunen tonë.
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1. Shqiptarët dëshmojnë
vazhdimësinë e vreshtarisë
Iliro-Pellazge
Shkencëtarët janë të mendimit se
historia e zhvillimit të vreshtarisë
është bashkëudhëtare e historisë së
zhvillimit të shoqërisë njerëzore.
Duke filluar nga koha kur njeriu u
vendos në vendbanimin e tij të
përhershëm, hardhia ishte ndër të
parat bimë që u afrua pranë banesës.
Fillimisht u afrua hardhia e egër e
pyllit e cila u seleksionua në mënyrë
empirike për shekuj me radhë.
Gërmimet arkelogjike tregojnë se
zhvillimi ekonomik dhe shoqëror në
Egjiptin e lashtë i dedikohet zhvillimit
të vrullshëm të bujqësisë. Legjendat
dhe shënimet historike flasin për një
zhvillim të jashtëzakonshëm të vreshtarisë dhe artit të prodhimit të
verës. Albanologu i shquar Giuzeppe
Catopano në veprën e tij “Thoti tot
parlavo Albaneze” sjell fakte historike që tregojnë se artin e kultivimit të
hardhisë dhe të prodhimit të verës
në Egjipt e sollën Pellazgët. Duke
folur për gjuhën dhe zhvillimet e
mëvonshme të kulturës pellazge, ky
autor tregon se artin e kultivimit dhe
teknikën e prodhimit të verës në
Greqinë e lashtë dhe vende të tjera të
Mesdheut e zhvilluan Ilirët, pasardhësit më të afërt të Pellazgëve. Prandaj
kultura antike e Mesdheut me të
drejtë është quajtur, kultura Iliropellazgjike. Është i çuditshëm fakti se
si kombet që rrodhën nga pellazgët
gjatë mijëvjeçarëve jetuan përbri njëritjetrit, por në luftë dhe grindje të
vazhdueshme midis tyre. Gjuha dhe
kultura e këtyre pupujve është elementi që dëshmon origjinën dhe fatin
historik të përbashkët. Historia e
zhvillimit të Mesdheut është e lidhur
me elementë të rëndësishëm bujqësorë. Ekzistojnë shkrime, dëshmi dhe
objekte që tregojnë historinë e
kultivimit të hardhisë dhe artin i
prodhimit e të ruajtjes së verës. Për
historinë e përhapjes së hardhisë
kanë shkruar Darvini, Miçurini,
Burbanku, Millardë, Planchon, Ravaz, De Candole, Vavillov, Myller,
Komarov, etj. Ata janë të mendimit se
vatrat më të vjetra të kultivimit të
hardhisë janë rajonet e Azisë perëndimore dhe të Pellgut të Detit Mesdhe. Ampelografi i shquar A.M.
Negrul ka arritur në përfundimin se
kultivarët e hardhisë të Europës
Perëndimore janë krijuar në rajonet e
kultivimit të tyre dhe nuk janë sjellë
apo introduktuar nga vende të tjera.
Një pjesë e historisë së zhvillimit
të vreshtarisë shprehet përmes
gjetjeve arkeologjike si pllaka prej guri
në të cilat janë gdhëndur vile rrushi,
piktura murale, afreske, enë - që kanë
shërbyer për mbajtjen dhe pijen e
verës, vegla të krasitjes, etj. të zbuluara në tempuj, në varrezat e faraonëve,
në piramidat, etj. Sipas Giuseppe Catopanos, të cituar dhe më lart, fjala
“faraon” është fjalë e pastër shqipe,
që do të thotë “është fara onë” “fara
jonë” apo siç thuhet sot “gjaku ynë”.
Gjuha pellazge (pellazgjishtja) u
ruajt nga Ilirët dhe pasardhësit e tyre,
shqiptarët. Ky fakt është pasqyruar
drejt në ndërtimin e pemës së gjuhëve
Indo-Europiane. Në atë pemë gjuha
pellazge është vendosur si gjuhë e
parë dhe më e vjetra e cila për shkaqe
historike të njohura mbeti e vogël dhe
e ruajtur besnikërisht vetëm nga
popullsia shqiptare në rajonin e
Mesdheut. Është e lehtë të kuptohet
fakti se historia e zhvillimit të gjuhës,
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kulturës dhe demografisë së pellazgëve është njëkohësisht, histori e
zhvillimit të Pellgut të Mesdheut,
histori që ka brenda saj etapat e
zhvillimit të kulturës bujqësore në
drejtim të vreshtarisë dhe verëtarisë
në rajonin Iliro-Pellazg.
Ka mjaft objekte dhe dorëshkrime
që dëshmojnë se vreshtaria ka qenë
mjaft e zhvilluar që në vitet 3700-2600
para Krishtit. Dëshmohet gjithashtu
se faraonët e Egjiptit kultivonin disa
kultivarë rrushi në vreshtat e tyre. Në
Piramidën e Faraonit Fta-Hotep në
Memfis dhe në piramidat e mëvonshme janë zbuluar të dhëna mbi
kultivimin e hardhisë për periudha më
të hershme, rreth 4000 vjet para Krishtit. Në rajonin Iliro-Pellazg janë
gjetur fara rrushi që i takojnë vitit 1500
para lindjes së Krishtit. Gërmimet
arkeologjike të viteve 2004-2005, në
vendbanimet neolitike në bregun e
Liqenit të Pogradecit, tregojnë se kushtet ekologjike kanë qenë afërsisht
të njëjta me të sotmet dhe që hardhia
e bimët e tjera janë përdorur nga
banorët që kanë jetuar gjatë neolitit
në ato rajone. Dëshmi për hardhinë
janë gjetur edhe në Delvinë, në
bregun lindor të Liqenit të Shkodrës,
në Zgërdhesh të Krujës, në Tepë të
Elbasanit etj. Nga Periudha e Antikitetit deri në ditët e sotme janë ruajtur
shumë të dhëna që dëshmojnë për
hardhinë, për kultivarët, mbjelljen e
farave, teknologjinë e kultivimit dhe
teknikat e prodhimit të verës. Këto të
dhëna vijnë nga autorë grekë dhe
kartagjenas. Perandoria Romake e
nxiti kultivimin e hardhisë dhe e
përsosi më tej artin e prodhimit të
verës. Sipas Giuseppe Dalmasos dhe
Giuseppe Catopanos, artin e kultivimit të vreshtave dhe të përgatitjes
së verës në Itali e sollën etruskët të
cilët erdhën nga Lindja gjatë shekullit
XI-X para lindjes së Krishtit. Zgjerimi
i Perandorisë Romake në drejtim të
Ballkanit dhe Europës Qendrore solli
një lulëzim të paparë të vreshtarisë
dhe tregtisë së verës. Sipas Herodotit
(484-425 p.e.s.), Dionisi, emri i Perëndisë së Vreshtave dhe Verës, u mor
nga helenët, të cilët e morën nga
pellazgët. Gjeografi i lashtë grek,
Straboni (shek. I para lindjes së
Krishtit), shkruante për rajonet e
Ilirisë: “...Ilirët eksportonin në Romë
verë, që e mbajnë në enë druri, peshk
të kripur, vaj ulliri, etj...”.
Pushtimet dhe katastrofat shoqërore gjatë shekujve kanë goditur, në
radhë të parë, rrënjën e mbijetesës së
kombit më të vjetër të Europës,
Shqipërisë, kanë goditur pasurinë
dhe traditën bujqësore shqiptare.
Luftrat e vazhdueshme sollën rrënimin e vreshtarisë, emigrimin e popullsisë, emigrimim e kulturës së kultivimit
të vreshtave në vendet të ndryshme
të Europës dhe Azisë. Mjaft kultivarë
autoktonë, të seleksionuar nga
vreshtarët e Ilirisë, u introduktuan në
vende të tjera të cilët ruajnë edhe sot
emrat që lidhen me rajonet e Shqipërisë, si Shkodra dhe Dardania (Shqipëria e sipërme).
Dinastia e Labeatëve kishte arritur
të sundonte për një kohë të gjatë të
gjitha fiset e Shqipërisë së sipërme.
Ata i rezistuan dyndjeve të popullsisë
kelte në vitet 588 p.k. Mbretërit Ilirë
Arriba, Bardhyli, Pleurati, Agroni dhe
Teuta favorizuan dhe nxitën kultivimin e vreshtave në të gjitha zotërimet
e tyre. Mbreti Agron, i biri i Pleuratit,
e kishte bërë traditë organizimin
festave të mëdha në rastet e fitoreve

mbi pushtuesit, por, - thotë Polibi
(libri 2, k. 1)... - i dhënë pas verës së
kuqe dhe qejfeve të tjera si këto,
Agronin e zuri një pleurit që brenda
pak ditësh e çoi në varr...”. Gruaja e
tij, Teuta, u ngjit në fronin e të shoqit
në vitin 230. Ajo kundërshtoi delegacionin e Romës në lidhje me të drejtën
e sundimit të Adriatikut nga Ilirët si
dhe ekspansionin tregtar me prodhimet e verës, mëndafshit dhe vajit
të ullirit që prodhoheshin asokohe
në Iliri. Delegacioni Romak u shpreh
se “...ky zakon i Ilirëve duhet reformuar...”, e thënë ndryshe, duhet t’u
hiqet liria dhe pavarësia në vendin e
tyre. Pas këtyre deklaratave të
delegacionit, Perandoria Romake e
sulmoi dhe e pushtoi Ilirinë nëpërmjet
një ushtrie të përbërë nga 20 000
legjinarë të hipur mbi 200 anije.
Një nga familjet e fuqishme që
shquhet për prodhimin dhe tregtimin
e verës në shekujt IV-VIII është familja
e quajtur “CEENA”, emër që është
ruajtur dhe trashëguar deri më sot si
“Çina”. Fiset dhe familjet e mëdha
shqiptare, kanë patur elementë të
përbashkët gjuhën, territorin dhe të
drejtat e tyre zakonore. Elementë të
rëndësishëm të gjuhësisë dhe të
drejtave zakonore u ruajtën dhe u
trashëguan në shekuj. Ndryshe ka
qënë problemi i stemave dhe simboleve të zotërimeve të tyre. Familja
“Çina” kishte flamurin e saj të qëndisur në mes me një vile rrushi të zi
(kultivari “Vranac”) me dy gjethe të
ngritura lart. Flamuri i Çinajve, i
qëndisur me hardhi, ra pas vitit 811
kur Gadishulli i Ballkanit, Bari, Roma,
etj u pushtuan dhe u plaçkitën nga
arabët që fillimisht u vendosën në
Shqipëri dhe konkretisht në Amantia,
në San Severin dhe në Tropas.
Megjithë goditjen që pësoi vreshtaria
dhe fisnikët e saj, kultivimi i hardhisë
dhe tradita e prodhimit dhe ruajtjes
së verës u mbajt e gjallë falë banorëve
në fshatrat malore të Shqipërisë.
Pukëvili (vëll. 1, fq. 338) tregon
se si malësorët e Shqipërisë nga toka
dhe Bizantinët nga deti arritën të shporrin pushtuesit arabë dhe t’i hapnin
rrugë zhvillimit të prodhimit dhe
tregëtisë në rajonet Ilire dhe në Gadishullin Apenin. Përpjekja tjetër e
arabëve për të pushtuar Shqipërinë
dhe Romën dështoi në vitin 1072. Kështu që vreshtaria shqiptare shpëtoi
nga një shkatërrim i dytë dhe lulëzoi
në të gjitha rajonet deri në fundin e
shekullit të XIV-të kur vendi u sulmua
dhe u pushtua nga Dinastia Otomane.

2. Feudalët shqiptarë u
mbështetën në përdorimin e
kultivarëve autoktonë të
hardhisë
Në pellgun e mbretërive shqiptare
u fuqizua një familje tjetër, fuqia e së
cilës i kishte rrënjët në vreshtarinë,
prodhimin dhe tregtimin e verës,
Familja e Balshës. Familja e Balshës,
e cila sundoi Shqipërinë e Sipërme
deri në fillim të shekullit XV-të, kishte
mijra hektarë me vreshta të kultivarit
“Vranac”.
Pavarësisht nga ndryshimet demografike dhe shoqërore, bujqësia
mbeti rruga e vetme për zhvillimin e
ekonomisë dhe qëndresës së shqiptarëve. Shqiptarët janë komb vital, të
cilët ndonëse të pushtuar, arritën të
ruajnë dhe të ringrenë vreshtarinë
dhe traditën Iliro-Pellazge të prodhimit, ruajtjes dhe tregëtisë së verës.
Në shekullin e XIV-të, pas vitit 1389,
kjo traditë e vreshtarisë do të goditej

përsëri nga një pushtues tjetër i cili
nuk synonte thjeshtë taksat mbi
vreshtat, mëndafshin dhe drithrat.
Synohej për më shumë hapsirë strategjike që përfshinte të gjithë
bregdetin e Epirit dhe Ilirisë. Pushtuesit Otomanë vendosën ligje të ashpra
me karakter fetar ndaj vreshtave,
sidomos ndaj prodhimit dhe konsumit të verës. Ata vendosën taksa të
rënda mbi vreshtat dhe prodhimin e
verës. Burimet osmane (nxjerrë nga
Arkivat e Kryeministrisë së Turqisë)
tregojnë se nga regjistrimi i timareve
në vitit 1431 dhe 1467, banorët e
Shqipërisë detyroheshin të paguanin
taksën e vreshtit që cilësohej “musht
5-10 vedra/shpi”. Njësia matëse
“vedra” nga disa popuj të tjerë të
Ballkanit është quajtur “medreja”.
Një vedër (medre) është e barabartë
me 12 okë (S. Pulaha). Ka të ngjarë që
emri i kësaj njësie matëse lidhet me
njësinë që përdoret edhe sot.
Në disa zona malore, vera ruhet
në enë prej druri që quhen “voza”.
Në Shqipëri janë përdorur vozat e
mëdha të bodrumit që zinin 100 okë
me verë të cilat mbaheshin të dyllosura për vite me radhë deri sa konsumoheshin. Janë përdorur edhe
vozat e qilarit (qilar quhej një dhomë
e vogël ku ruheshin ushqimet e
konsumit të përditshëm) që zinin 12
okë me verë. Mendojmë se është e
njëjta njësi e përmendur në dokumentat osmane me emrin vedra (voza)
me verë. Në sofrën e burrave (sofra
me 12 veta), për ditët e festave që
bëheshin me miq të ftuar, me mish të
pjekur në hell, në çdo sofër dërgohej
një vozë e vogël me verë. Në një gosti
në fisin Nikaj, mbi lumin Drin, ndodhi
që burrat e fisit të Shalës e mbaruan
të gjithë verën e një voze të vogël.
Sipas zakonit dhe ambientit të miqësisë, ata ju drejtuan të zotit të shtëpisë
me fjalët: “Duam cungun (fundin) e
çetinës!”, pra, kërkuan (nënkuptohej)
fuçinë e madhe të verës së bodrumit,
pasi vozat e mëdha të verës bëhen
me fundin e trungut të pishës. Kupat
e verës që i mbushte i pari i sofrës (në
disa rajone quhet dollibashi), ishin
prej metali të çmuar dhe janë përdorur
deri vonë. Popullsia, bujqit etj,
përdornin kupa të prodhuara nga
druri i verrit, ndërsa familjet e pasura
përdornin kupa të punuara me bakër
dhe ar. Nga dokumentacioni i timareve vërehet se vreshtaria ka qenë
shumë e zhvilluar, madje është prodhuar verë në disa rajone ku sot nuk
prodhohet asnjë kilogram rrush.
Konkretisht, fshati Ketë në Mat, fshat
në verilindje të Shqipërisë, 800 m mbi
nivelin e detit, paguante çdo vit 80
vedra, me musht (regjistrat osmane
të vitit 1467), fshati Cibaj, paguante
200 vedra musht në vit etj.
Veneciani, Giuseppe Rosaccio, në
vitin 1598, ndër të tjera shkruan:
“...Shqipëria është një
provincë e madhe dhe
e bukur, ... Vlora prodhon verëra të mrekullueshme, ... ka male
me kripë, dhe tregëtia e
kripës është më e madhja në këtë zonë...”. Në
Mesjetë, familjet feudale shqiptare kishin krijuar monopolin e tyre
mbi kultivarët e hardhisë dhe tregun e verës. Kultivarët që kultivonin familjet e mëdha
shqiptare ishin kultivarë të përfituar, ruajtur,

përmirësuar dhe përshtatur në rajonet
specifike ku shtriheshin zotërimet e
tyre. Kështu, kultivari “Vranac” ishte
kultivari i Balshajve dhe kultivohej
në të gjithë principatën e tyre që
shtrihej në Bregdetin e Shkodrës dhe
të Malit të Zi deri në Raguzën e pasur
Ilire (Dubrovniku i sotëm). Nuk është
e nevojshme të trajtojmë faktin se si
rajonet dhe popullsia e sotme e Malit
të Zi u sllavizuan pas pushtimit turk
të Ballkanit. Ky fakt i përket një
historie të vonë e lehtë për t’u lexuar
dhe kuptuar. Në Malin e Zi ndryshuan emrat, toponimet, gjuha, etj,
ndërsa tradita e kultivimit të vreshtave me kultivarin “Vranac” nuk
ndryshoi. Në këtë pjesë të Pellgut të
Mesdheut erdhën gjatë shekujve
vizitorë të shumtë, kultivarë të rinj dhe
tradita të reja kultivimi dhe përdorimi.
Megjithatë popullsia e Malit të Zi i
qëndroi besnik kultivarit shekullor të
këtij rajoni, e mbajti dhe e ridimensionoi traditën e kultivimit dhe
prodhimin e verës nga kultivari
“Vranac”. Sot, në fushat dhe kodrat
e Bregdetit të Malit të Zi, shtrihen
vreshtat pambarim me kultivarin
autokton “Vranac” të krijuar nga
shqiptarët. Në të gjitha rajonet e
Europës Perëndimore tregtohet vera
e “Vranac”-it, verë mjaft e kërkuar dhe
e pëlqyer nga konsumatori. Edhe për
konsumatorin shqiptar kjo verë
importohet nga Mali i Zi. Konsumatori shqiptar, nga mungesa e informacionit mbi historinë, e quan produkt të huaj pa e ditur se brenda ka një
histori të dhimbshme shqiptare, histori
që lidhet me origjinën dhe traditën e
vreshtarisë dhe qëndresës shqiptare.
Kultivari “Vranac” i mbijetoi
pushtimit dhe ligjeve të egra otomane. Periudha e Rilindjes Shqiptare
pati figura të shquara në të gjitha
fushat. Rilindasit zgjuan shpirtin dhe
kujtesën e Shqiptarëve nga gjumi
letargjik shekullor. Ata përgatitën
shtratin e pavarësisë, themelet e
shtetit të vetëm shqiptar që u krijua
pas vitit 1912 në rajonin e trazuar të
Ballkanit. Rilindas nuk ishin vetëm
ata që kontribuan me pushkë dhe
penë. Është mirë që të vlerësohen
shumë më tepër se deri tani ata heroj
të heshtur të traditës së shkëlqyer
shqiptare të cilët ringritën dhe
zhvilluan traditën e bukur të vreshtarisë dhe prodhimit të verës.
Në vazhdën e traditës së qëndresës dhe mbijetesës, na shfaqet në
vitin 1828-1829 në Shkodër familja e
Kol Sumës, me vreshtat dhe verën e
kuqe të “Vranac”-it që e prodhonte
nga vreshtat e saj në fshatin Bardhaj.
Kujtojmë se në timaret e vitit 1485,
fshati Bardhaj paguante taksën e
vreshtës prej 240 vedra me verë në
vit. Më vonë në vitin 1903, familja
Suma paraqet në panairin e organizuar
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PRONA E PËRBASHKËT FSHATARE NË AUSTRI
Përgatiti: MIHALLAQ QIRJO
Në luginat e Alpeve juglindore të
Austrise (provinca e Kaernten-it), prona e
përbashkët është një nga kategoritë mbizotëruese të pronësisë mbi tokat në
fshatra e, për rrjedhojë, një faktor madhor
në politikat e planifikimit dhe përdorimit
të tokës. Administrimi i këtyre strukturave
të pronësisë së përbashkët ka qenë
institucionalizuar që në vitin 1853 dhe, që
nga viti 1950, statusi legal i tyre është ai i
korporatave, sipas ligjit publik*.
Që nga viti 1883 eshte krijuar nje
autoritet supervizues i veçante (“Agrarbehoerde” = autoritet zyrtar agrar) për
të ruajtur menaxhimin e qendrueshem te
pronave te perbashketa.
Afersisht 30 % e siperfaqes totale
(mbi 1/3 e siperfaqes se kullotave alpine
dhe ¼ e asaj të pyjeve) u takojne më
shume se 3000 “Agrargemeinschaften”
në këtë pjesë të Austrisë.

1. Origjinat historike
Historikisht, prona e përbashket
fshatare ne Austri mund te jete ose e nje
origjine te lidhur me vendbanimet ose e
nje origjine te lidhur me çlirimin e
fshatareve nga bujkrobëria.
1.1. Origjina e lidhur me vendbanimet.
Menaxhimi dhe perdorimi i perbashket i
prones fshatare ne Austrine e sotme daton
mbi 2000 vjet para, ne kohet gjermanike.
Pyjet, livadhet e kullotat alpine zoteroheshin bashkarisht prej te gjitheve ose prej
grupeve te banoreve te fshatrave fqinje.
Baza ligjore per te ruajtur rregullin e brendshem nen pronesine e perbashket, ishte
ligji i pergjithshem.
Ne vitin 1871, kur u bë riazhornimi i
regjistrimeve te tokes në Austri, doli e nevojshme te vendoseshin formalisht këto të
drejta pronesie dhe t’u atribuoheshin ato
korporatave specifike atje. Kudo që gjykohej e arsyeshme, e perbashketa u nda midis
gjithe bashkepronarëve, sipas masës së të
drejtave që ata zotëronin (aksioneve); kudo
që kjo gjykohej e pafavorshme për arsye
ekologjike ose ekonomike, pronat e
përbashketa rregulloheshin dhe bëheshin
“Agrargemeinschaften”. Rregullime të tilla
specifikonin të drejtat dhe detyrat e gjithë
anëtarëve (zotëruesve të aksioneve) dhe
strukturën organizative të çdo “Agrargemeinschaft”-i; duke ofruar një dallim të
qartë midis fushës së veprimit të administratave lokale komunale (njësi politike
vetqeverisëse) dhe asaj te “Agrargemeinschaft”-it. Baza juridike ishte ligji
perandorak për “Ndarjen ose rregullimin e
pronës së përbashkët fshatare” (1883). Ky
ishte një ligj skelet, nëpërmjet të cilit legjislacioni perandorak krijoi bazamentin për
legjislacionin e detajuar rajonal,-i njejti sistem
që përdoret deri sot (ndarja 2.1 më poshtë).
1.2. Origjina e lidhur me çlirimin.
Perpara vitit 1848, shumica e fshatareve
austriake ishin bujkroberer te fisnikeve
vendas. Keta bujkrober i permbushnin
nevojat e tyre per qereste, dru zjarri, tagji
e te tjera te tilla, prej perdorimit te lirshem
te tokave e territoreve qe u perkisnin
padroneve te tyre. Nje nga rrjedhojat e
çlirimit te fshataresise dhe çrrenjosjes se
bujkroberise në vitin 1848, ishte qe zona
te tilla te kalonin ne pronesi te tyre në ate
mase sa ata te plotesonin nevojat e tyre
respektive vjetore. Kryesisht per shkak te
terrenit te veshtire ne zonat malore, nuk
ishte e mundur qe çdo familje te plotesonte
nevojat e veta ne nje pjesë te veçante, te
vazhdueshme toke (pra te kishte atje pyllin,
kulloten, fushen); zgjidhja ishte te jepeshin
siperfaqe te medha per perdorim te
perbashket.

Njelloj si ne rastin e pare, keto prona te
perbashketa u rregulluan mbi te njejten
baze dhe u bene edhe ato “Agrargemeinschaften”.
Në pothuaj gjithe qendrat e banuara
malore te Austrise jugore, ekzistojne
paralelisht te dyja format e pronesise se
perbashket. Fqinjesite (rasti i pare)
zakonisht jane te vogla e të lokalizuara
perreth apo perbri vendbanimeve.

2. Menaxhimi i pronave të përbashkëta
Ka nje veçori ne luginat e zones alpine
te Austrise jugore, qe te gjithe fshataret
qe zoterojne aksione tek “Agrargemeinschaften”, nuk zoterojne pyje private apo
kullota private si individe, pra jashte
“Agrargemeinschaften”. Si rrjedhim,
perdorimi i qendrueshem i te drejtave te
pronesise ne “Agrargemeinschaften”,
eshte nje parakusht esencial per mbijetesen
e nje pjese te konsiderueshme te popullsise
fshatare atje.
Edhe pse rregullimet dhe strukturat e
ketyre “Agrargemeinschaften” ne shume
raste jane prej mbi 100 vjetesh (megjithse
te pershtatura sistematikisht), rendesia e
tyre makro- e mikroekonomike dhe ajo
kulturore eshte jashte çdo diskutimi: nga
njera ane, siperfaqet e medha te tokes qe
do te ishin te paperdorura (te pamenaxhuara) per shkak te vleres se tyre te ulet
ekonomike, jane menaxhuar, sepse kane
qene ne pronesi te perbashket, ne anen
tjeter, rezultojne efekte sinergjike te
shumefishuara prej menaxhimit te perbashket (si kursimi i kohes, i punes dhe i
burimeve).
Ideja e menaxhimit te qendrueshem te
pyjeve e kullotave eshte nje tradite e vjeter
shumeshekullore ne Alpet e Austrise. Ajo
eshte ne legjislacionin e lidhur me popullin
e thjeshte, megjithate ajo daton per here
te pare ne rregullimet ligjore te bera ne
shekullin e 15-te. Baza e sotme ligjore dhe
sistemi strikt i respektimit te ligjit, reflektojne rendesine e plote qe i atribuohet
menaxhimit efektiv te “Agrargemeinschaften”.
2.1. Baza ligjore. Gjithe rregullimet
lidhur me “Agrargemeinschaften” mbeshteten ne ligjin skelet federal austriak
respektiv dhe ne legjislacionin e detajuar
te provincave, bazuar ne kuadrin e
pergjithshem te ngritur per to. Rregullimet
perfshijne menaxhimin e perdorimin e
pershtatshem e te rregullt te prones se
perbashket prej nje shumice te pronareve,
gjithashtu edhe proceduren e shperberjes
se “Agrargemeinschaften”.

“Agrargemeinschaften” jane persona
juridike sipas ligjit publik. Ligji e perkufizon
nje “Agrargemeinschaft” si grup te gjithe
pronareve te nje pasurie ku pronesia mbi
pasurine si e tille, lidhet direkt dhe rezulton
nga pronesia e pjeseve fraksionale te tokes
se perbashket. Pronesia personale direkte
e pjeseve eshte nje opsion i dyte, shume i
veçante (i pazakonte).
Ligjerisht, ekziston nje lidhje reciproke
midis tokes e pronareve. Toka si prone e
perbashket konsiderohet te jete pasive,
korporata e legalizuar sipas ligjit publik
eshte komponenti aktiv i sistemit te
menaxhimit qe qeveris pronat e perbashketa ne Austri - secila pjese e varur direkt
prej tjetres, asnje korporate e tille nuk
eshte e mundur pa token perkatese dhe
anasjelltas, asnje toke me forme te tille
ligjore nuk eshte e mundur pa korporaten
e lidhur me te.
2.2. Administrimi i brendshem. “Agrargemeinschaften” jane korporata te
decentralizuara sipas ligjit publik dhe,
rrjedhimisht, jane vetqeverisese. Menaxhimi i qendrueshem i prones se tyre te
perbashket tokesore eshte obligim ligjor per
to. Administrimi dhe menaxhimi i “Agrargemeinschaften” realizohet nepermjet
organeve te tyre ekzekutive, te cilat jane:
* Asambleja plenare
* Komiteti i menaxhimit
* Kryetari
2.2.1. Asambleja plenare. Gjithe
aksioneret jane anetare te Asamblese
plenare, e cila eshte organi qendror i
“Agrargemeinschaft” dhe mban rregullisht
takime, te pakten nje here ne vit. Vendimet
zakonisht merren me votim te hapur, duke
numuruar numrin e aksioneve si numun
votash; ne pak raste numurohet numri i
personave qe votojne, icili pra, mund te
jete i ndryshem nga numri i aksioneve qe
zoterojne personat respektive. Sistemi i
votimit - ashtu si gjithe elemente e tjere
qeverisese te administrimit te brendshem
te çdo “Agrargemeinschaft” eshte pasqyruar me poshte ne instrumentin perkates
rregullues (’Akti gjeneral’, shiko me poshte
tek 3.1).
Te drejtat dhe detyrat e Asamblese
plenare perfshijnë:
* Zgjedhjen dhe shkarkimin e kryetarit,
nenkryetarit, nepunesit te thesarit dhe
anetareve te tjere te komitetit te
menaxhimit, si edhe te dy revizoreve.
* Tjetersimin, dhenien me qira ose
hipotekimin e parcelave te prones se
perbashket.
* Pranimin e aksionereve te rinj prej
aprovimit te tjetersimit te aksioneve tek

persona te jashtem, jo anetare te
korporates.
* Levizjet per modifikimin e instrumentit rregullator.
* Vendimet per te gjitha çeshtjet per
te cilat nuk jane percaktuar zgjidhje prej
komitetit te menaxhimit as prej kryetarit.
Eshte e drejte e minorances se hedhur
poshte t’i beje apel autoritetit supervizues
brenda nje periudhe te shkurter kohe
(zakonisht 8 dite). Ne qofte se autoriteti
e konsideron apelin te bazuar bindshem,
vendimi pushohet.
2.2.2. Komiteti i menaxhimit. Komiteti
i menaxhimit perbehet zakonisht nga nje
kryetar, nje nenkryetar, nje nepunes thesari, nje sekretar dhe anetare te tjere (ne
varesi nga numri i pergjithshem i aksionereve dhe nevojave speciale te korporates).
Komiteti i menaxhimit eshte pergjegjes
per menaxhimin e plote te biznesit te
entitetit ekonomik “Agrargemeinschaft”.
Menaxhimi i plote i biznesit permban
ruajtjen dhe menaxhimin e qendrueshem
te te gjithe pasurise se perbashket (te te
gjithe aktiveve, aseteve).
2.2.3. Kryetari. Te drejtat dhe detyrat
e kryetarit (ose zevendesit te tij) perfshijne:
* Autoritetin per te perfaqesuar
korporaten (edhe kur kjo eshte simbolike).
* Drejtimin e menaxhimit te biznesit.
* Imponimin e urdheresave e direktivave, si dhe vendimeve te brendshme (te
marra prej Asamblese plenare ose Komitetit te menaxhimit).
* Perpilimin e llogarise vjetore ne
bashkepunim me Komitetin e Menaxhimit.
* Gjithe masat e nevojshme per te
siguruar kontributin ne kohe te aksionereve,
ne perputhje me poziten dhe detyrat e tyre
(pagese parash, kontribute jo me para ne
dore, pune).
2.3. Imponimi prej ligjit. “Agrargemeinschaften” jane organizata vetqeverisese;
parimisht ato jane percaktuar te vendosin
vete per të gjitha çeshtjet e tyre te
brendshme, jane autonome dhe vetpergjegjese. Megjithate, ato jane subjekt
supervizimi prej nje autoriteti supervizues
special, per te ruajtur menaxhimin e
qendrueshem te prones se perbashket. Ky
autoritet supervizues special ka qene
instaluar qe prej vitit 1883, kur mbishfrytezimi, madjè shkaterrimi i tokave te
perbashketa, mori nje shtrirje te patolerueshme.
Kompetencat e ketij autoriteti perfshijne:
* Vendimet deklarartive (te shpallura)
mbi ekzistencen e nje “Agrargemeinschaft” te caktuar, te aksioneve dhe relacioneve te pronesise.
* Procedurat e rregullimit apo ndarejes
se “Agrargemeinschaft”.
* Zgjidhjen e konflikteve midis aksionereve ose midis korporates dhe aksionereve te vecante.
* Verifikimi i ligjshmerise te vendimeve
te mara prej korporates duke perfshire ketu
shfuqizimin e mundshem te vendimeve
ilegale.
* Aprovimin e tjetersimeve apo
hipotekimeve te parcelave te prones se
perbashket.
* Aprovimin e lenies peng te parcelave
te prones se perbashket.
* Aprovimin e shitjes se aksioneve.
Nje nderhyrje tipike e autoritetit
supervizues do te ishte ajo qe t’u njoftonte
aksionereve qe cenonin, pengonin. planin e
menaxhimit, pezullimin e te drejtave te tyre
te perdorimit per nje periudhe te kufizuar.

Vijon
* “Agrargemeinschaften”- prona e përbashkët
fshatare. Meqë në tekstin anglisht të këtij
dokumenti, termi “Agrargemeinschaften”
përdoret gjithmonë në gjermanisht, edhe ne
do ta përdorim po kështu dhe këtu po japim
përkthimin në shqip të tij: Agrargemeinschaft
= shoqëri agrare/bujqësore.

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"

Uji
Me ujin njeriu merrë 80 %
të sëmundjeve të tij.
Lui Pastër
1. Pse themi që uji është jetë, si
konkretizohet kjo e vërtetë?
Uji është jetë për faktin se ai është
përbërësi kryesor dhë më voluminoz në
trupin e gjallesave. Trupin e njeriut, 70 % e
përbën uji, përimet përmbajnë 45 – 98 %
ujë, frutat po ashtu.
Magjia e ujit qëndron tek vlerat e tij
tretëse të lendëve ushqyese. Me ujë treten
lendët ushqyese, që konsumojmë dhe pastaj
kalojnë në gjak. Me ujë treten lendet
ushqyese të bimëve ne tokë që ato mund
të thithen nga bimët; uji i transporton lëndët
ushqyese nga rrënjët e bimëve deri në
laboratorin më gjigand, që është gjethja e
gjelbër, prej nga prodhohen gjithfarë
ushqimesh që konsumojmë
Pa ujë qeliza, tulla e gjithë jetës, nuk
funksionon.
Uji sot konsiderohet po kaq i rëndësishëm sa nafta, madjè parashikohet që pas
20 vitesh nuk do të ketë problem më të madh
për botën sesa rezervat ujore. Mungesa e
ujit në të ardhmen, sipas sociologëve, mund
të jetë burim luftrash mes shteteve për
mbijetesë.
2. Si paraqitet vendi ynë me
rezervat ujore?
Shqipëria është vend i previligjuar nga
natyra për shumë gjëra, por dy janë më të
mëdha:
 Rezerva ujore me bollëk. Shqipëria klasifikohet mes 10 vendeve më të pasura
të botës.
 Bollëku i dritës dhe diellit.
Vijon nga fq. 5
në Selanik verën e “Vranac”-it të
Shkodrës, e cila u nderua me diplomën “SOFIA”.
Një familje tjetër nga Shkodra do
të shkëlqente në ringjalljen e traditës
së vreshtarisë dhe prodhimit të verës.
Familja Çoba mori diploma vlerësimi
në panairin e vreshtarisë të organizuar në Bari të Italisë gjatë viteve
1936-1937. Diplomat u dhanë për
verën e mrekullueshme të prodhuar
në Shkodër nga kultivari i traditës
“Vranac”.
Tradita u godit përsëri me kolektivizimin e bujqësisë dhe shpronësimet që prekën në radhë të parë
pronarët e vreshtave dhe tokave bujqësore. Vreshtat dhe vreshtarinë nuk
e shkatërroi thjesht kolektivizimi
masiv. Atë më shumë se asgjë tjetër e
shkatërroi nihilizmi ndaj çdo kultivari
autokton, përçmimi dhe harresa e
traditës mijravjeçare e mbi të gjitha
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Mjedisi, shtëpia jonë e përbashkët
Ka mundësi që ky bollëk i madh të jetë
edhe shkaku i prapambetjes sonë shekullore.
Aty ku zoti është shumë bujar me njeriun,
ai nuk mobilizohet për zhvillim, sepse
mbijetesa është e sigurur. E mrekullueshme
ështe se burimet e ujit janë të shpërndara
në të gjithë vendin, veri, juë, lindje e
përëndim.
Rezervat ujore në Shqipëri janë magazinuar në burime nëntoksore, në liqej, lumej
e dete, por Shqipërisë i duhet kujdes i
jashtëzakonshëm për ruajtjen e burimeve
ujore dhe sidomos ruajtjen e higjienës se tij.
Veprimtaria jonë ekonomike e shoqërore
kryhet në kontakte direkte fizike me burimet
ujore (puse, lumej, liqene, detra, etj.).
Duhet theksuar se uji, duke pasur veti
kryesore të tresë substancat e tjera, si dhe
cilësia e tij rrjedhëse, është udhëtuesi më i
madh në gjithë botën (një lumë përshkon
shtete e kontinente). Ruajtja e pastërtisë
së tij ka vlera të jashtëzakonshme. Ndotja
e ujërave sjell pasoja në territore të mëdha.

3. Si paraqitet higjiena e ujërave
tona mbi e nëntokësore?
Ndonse nuk ka monitorime gjithëterritoriale, nga të dhënat, nga vrojtimet që
bëhen dhe nga logjika profesionale, mund
të thuhet se Shqipëria ka ujëra shumë më
të shëndetshme se shumica e vendeve
evropiane. Këtu e kemi fjalën për ndotjen
kimike. Përsa u përket ngarkesave
bakterologjike ndoshta nuk shquhemi për
pastërti të mirë.
Ujërat e zonave malore e kodrinore
janë pa mbetje kimike. Ne kemi ndotje në
disa lumej e liqene, ku derdhen mbetjet e
industrisë së vjetër dhe e ujëra të zeza.
Përgjithësisht infrastruktura e mbajtjes
së ujërave të pastra në Shqipëri endè
mungon.
Lumit Shkumbini i vijne ndotjet nga
mbetjet e Metalurgjikut, lumit të Lanës nga
mbetjet urbane, lumit të Ishmit nga industria
e vajit ushqimor, liqenit të Pogradecit nga
ujërat e zeza, liqenit të Shkodrës nga ujërat
e zeza dhe nga mbetjet industriale e urbane,
e kështu me radhë.

goditja e gjithë pronarëve të vreshtarisë dhe prodhuesve të verës.
Është e çuditshme se si bujku,
vreshtari, ai që mbillte tokën më mirë
se të tjerët, u godit, u sekuestrua, u
burgos dhe u shpall kulak. Të gjithë
e dimë se nga bujku dhe blegtori,
shoqërisë kurrë nuk i vjen ndonjë e
keqe. Shumë kultivarë të huaj u
introduktuan pa sukses dhe pa qenë
nevoja. U lanë pas dore shumë
kultivarë lokalë, përfshi edhe kultivarin autokton të “Vranacit”. Ndofta
këtu e kemi humbur shansin për ta
patur këtë kultivar dhe verën e tij si
patentë të kultivuesve dhe prodhuesve shqiptarë. Pas vitit 1992 kur
u kthye prona tek i zoti, njeriu ju kthye
punës, pronës dhe traditës së kultivimit të vreshtave. Pavarësisht nga
sherret dhe lakmitë që zakonisht
shoqërojnë reformat shoqërore në
Shqipëri, njerëzit janë shumë të
lidhur me tokën. Jeta e njeriut fillon
dhe mbyllet me inorganiken dhe

4. Cilat janë rrugët e mundshme
të ndotjes së ujërave dhe masat
që parandalojnë atë?
Natyrisht, mbrojtja e ujërave, para së
gjithash, realizohet vetëm nëse kemi një
edukatë kombëtare mjedisore për ruajtjen
e higjienës së tij. Po ashtu, duhet të kemi
parasysh se për çfarë uji flasim. Kemi ujëra
të pijshëm, ujëra liqejsh e lumejsh, ujëra
mbitoksore, ujëra të zeza, ujëra nëntokësore.
Secili mund të ndihmojë në
pastërtinë e ujit
Individi: të mënjanojë hedhjet e
mbeturinave në burimet ujore ose basenet
ujore. Ai të mendojë se uji, që ndodhet nën
këmbët e tij ose para tij, do kalojë tek të
tjerët. Nëse ti ke një pemëtore në breg të
lumit dhe, pasi ke spërkatur pemët, lan
pompën spërkatese në lumë, mendo se
mund t’u shkaktosh dëm bagëtive, peshkut,
shpendëve e deri fëmijëve që lahen
në rrjedhën e lumit 20; 30 a më
shumë kilometra larg teje.

kanale, tubacione, priza disiplinuese të
prurjeve të ujit, edhe mundesia e ndotjes
është e madhe.
Nëse rrjeti tregtar i komunitetit nuk
disiplinon hedhjen e mbeturinave, nëse
fitofarmacitë hedhin mbetje kimike në
mjedis ose edhe ambalazhe të boshatisura
të pesticideve, nëse puset e ujit të pijshëm
nuk kontrollohen për kushtet higjienike,
atëhere janë të gjitha mundesitë e përdorimit të një uji të ndotur, me pasoja në
shëndetin e komunitetit.
Teknologjia e prodhimit: Në çdo
komunitet zhvillohen veprimtari ekonomike
industriale dhe bujqësore. Është e domosdoshme që kudo të zbatohet një teknologji
e standardizuar dhe e kontrolluar. Të gjithë
duhet të jemi të interesuar të dimë se me
çfarë teknologjie punon psh fabrika e lëkurëve, e detergjenteve, etj., që është pranë
territorit tonë. Ku i derdh ujërat, ku e mer
ujin për proceset e prodhimit. Pa këtë ndieshmëri qytetare nuk mbrohet higjiena e ujit.

Familja: Nëse hedh mbeturinat
e familjes në burimet ose rrjedhjet
ujore, nëse ujërat e zeza, që dalin
nga banjoja, derdhen në rrjedhjet
ujore, nëse ke hapur tubin e ujit
kryesor për ujitjen e kopshtit, nëse
tubacini i ujërave të familjes ka të
çara, ku ujërat e zeza përzihen me
ato të pijshme, kjo familje ka dhënë
shembull të keq dhe dëmton
komunitetin.
Komuniteti: Nëse tërë mbetjet urbanë hidhen pa kriter në të
gjithë zonën e fshatit ose të lagjes,
mundesia e ndotjes së burimeve të
ujit ose të rrjedhjeve të tij është
reale.
Nëse i gjithë komuniteti merr
ujë në burimet ujore për ujitje pa
një rrjet të sigurt transporti, si

organiken e tokës. Madje në ritet
pagane të shqiptarëve edhe sot
vazhdon të mbillet një pemë apo dru
pylli tek koka e çdo varri. Tek trungu
i kësaj bime, pas çdo ujitje, lihej e
mbushur një enë me ujë. Njerëzit me
botëkuptimin e tyre e quanin “uji i
shpirtit” që do thotë “uji i jetës”. Kjo
lidhet me rëndësinë vendimtare që ka
uji për tokën dhe gjithë qelizat dhe
organizmat e gjalla. Në vitet 1890 kur
filloi të kultivohej rrushi i çilekut, me
origjinë nga Vitis labrusca, fshatarët
dhe popullsia e malsisë, ku ruhen më
shumë disa rite dhe zakone të vjetra
pagane, e quajtën këtë me emrin
“çilek” apo “gjylek”. Ky rrush u
përhap më pas në fshatrat e Luginës
së Drinit, Fanit, Matit etj ku, sipas
ritit pagan, ky rrush kishte mbirë mbi
varrin e një njeriu të quajtur Gjylë, një
emër mjaft i përdorur në Malësitë e
Shqipërisë.
Një fjalë e urtë e Dukagjinasve
thotë: “Lumejtë shkojnë në shtratin

e tyre dhe haku tek i zoti”. Tradita e
punës me vreshtat dhe verën është
kthyer dhe tani kultivari “Vranac”
është përhapur edhe në rajonet e
tjera të vendit si në Berat e Poliçan.
Në këtë rajon gjatë vitit 1995 janë
mbjellë disa hektarë me kultivarin
“Vranac” dhe gjendja e prodhimi i tij
paraqiten shumë mirë. Gjithmonë pas
punëve fisnike qëndrojnë njerëz me
zemër të madhe të cilët e ruajnë dhe
nuk lodhen duke e reklamuar këtë
meteor të traditës së vreshtarisë
shqiptare. Në Shkodër jeton dhe
punon shkencëtari Ahmet Osja, ky
burrë i urtë dhe i mençur e, mbi të
gjitha, ruajtës dhe mbartës besnik i
vlerave të shqiptarizmës. Ahmet Osja
është njëri nga ata që punuan dhe
sakrifikuan gjithë jetën për ringjalljen
e traditës së bujqësisë shqiptare,
është Ai guri i rëndë i legjendave që
peshon shumë rëndë në truallin e tij
të moçëm.
Vijon

Kur fajin e ke vetë
Po ia lidhe këmbët vetes, mos
prit që dikush duhet të t’i
zgjidhë
Bëj atë që të takon
Më mirë të ndezësh një qiri,
sesa të mallkosh natën
Deri në kufirin e vet
Ta njohësh frikën është e
pranueshme, të bashkëjetosh
me frikën është tmerr
Kur puna merr vlerë
Njeriu në radhë të parë prodhon
mendim; mendimi i shkruar
është pasuri
Kur bën si kur e don
Fanatizmni është plazhi më i
keq ku rrezitet Atdhetarizmi
A. OSJA
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E N G L I S H

Kurora e Gjelbër
PROMOTIMG MEETING WITH
ASSOCIATIONS OF GRAMSH

On January 20, 2006, in the meeting hall of DSHPGramsh, the National Association of Communal
Forests organized a promoting meeting with forests
and communal pastures users associations of this
district.. The meeting was organized in the context
of SHKP-SNV collaboration program, aiming at free
and vice-versa discourse with heads of these
associations on many problems related to village and
commune communities relationships with forest and
pasture natural resources being under their jurisdiction,
the need for their durable managing, restructurings,
aiming at periodic exploiting of their products and
services in order to increase economic wellbeing of
peasant families and protecting from degradation the
natural environment.
Having in mind these problems, it was discussed
about the need of legislation improvement today,
adapted to support the new development in this field,
beginning with a) forest and pasture ownership
transferring to commune-b) the role of forest service
and forest and pasture users associations in this
process-c) institutional role of commune as local power
–d) the way of managing the forests, pastures and all
their products and services-e) changing SHPPKK into
associations of mutual collaboration (SHBR) to initiate
and promote continuously the group businesses-f)
training and promoting SHBR membership to know
the various techniques of natural resources improving
and using-g) knowledge and observance of forest
service legislation-i) new financial and juridical
relations between associations and commune.
Pursuant to meeting subject, it was cleared up
the role of communal forests national association –
“For this purpose- outlined the representative of this
association, Ferdin Liçaj, you would join the other
communes and districts initiatives to be then organized
in a Federation with siege in Elbasan. This Federation
will be your regional institution in coordinating and
supporting, while SHKPK with siege in Tirana with
undertake all steps in solving many problems that
today do impede the integration of communal
communities to market economy.
At the end the participants raising questions and
giving constructive opinions, expressed the idea that
by insisting and with professionalism all the objectives
to be reflected in the statutes being compiled by all
associations will be achieved.
They left a second meeting to discuss finally about
the statute in order that representatives of all
associations agree on Regional Federation Statute
articles in a later meeting, planned to be held in
Elbasan.
Correspondent of “Kuroa e gjelber”
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EXPERIENCE FROM COMMUNES OF GJINAR-ELBASAN
AND ROSHNIK-BERAT

The progress of natural
resources managing
association
GANI HIDA, head of commune- Gjinar

The association of communal forests and pastures usingGjinar (today the association of natural resource managing),
just from the foundation-10 years-has appreciated all the
meetings and seminars organized by General Directorate of
Forests and Pastures with DSHP-Elbasan, former managing
unit of forest project managing, meetings with AITP and
seminars, organized last year by SNV.
Communal forests and pastures and those of state, in
territory of commune Gjinar are an irreplaceable resource
for this zone community, either for income deriving from them,
or the natural beauty, rendering thus the tourist site of Gjinar
more attractive.
The managing experience of association work with
communal forests and pastures is being always increasing, a
work appreciated and in meetings with above mentioned
institutions.
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How does work the association
of forest and pasture users
ADRIATIK SERANI - Head of Commune, Roshnik
QAZIM MURATI - Head of Association, Roshnik

When the forest and pasture users associations were
being organizing, nobody even did know and imagine that
these associations would have had a decisive role in
administering and managing the forests and pastures in
territory they would have been expanded. Of this opinion were
not only the inhabitants of these villages, but and the heads
of commune Roshnik in district of Berat. Apart from
difficulties in beginning, in this commune it was setting up
the first association of forest and pasture users for commune.
Although this association was the first and without experience,
supported by forest
project (Project managing unit) and forest service in
district it has been soon consolidating, beginning to
administrate and take part in managing investments put in
commune by forest project and at the same time giving its
experience and in other communes of this district as in
Sinje,Vertop and Terpan, that quickly created their
associations.
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The Communal Forests
National Association
Board has compiled a
Draft-Project, soon being
proposed to Government
to enable it serving as a
necessary instrument in
successful starting and
continuing the forests and
pastures transferring
process in ownership or
use of Local Power Units.
We invite all the
interested in this problem
of national importance to
read it attentively, waiting
from them constructive
opinions either in
economic- social plan or
practico-legal one in
order to guarantee the
objective achievement in
due time and quality.
Your support will be a
good encouragement for
us. Having no time to
waste, we thank you for
your understanding !
Chairmanship of SHKPK,
Tirane
The address:SNV/Albania,
Str.Ismail Qemali, Nr.32/
1,Tirane
Tel: +355 4 247 601/2 and
255 803/4/5
Mobile: 068 21 67 441
E-mail: jmale@snv.al.eu.org
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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.

