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Fazani prej të cilit ka marrë edhe emrin ky
pyll është zhdukur prej vitesh për shumë
arsye, por mbi të gjitha për mungesë të
përkujdesit pas viteve 1990. Pavarësisht
nga sipërfaqja dhe statusi i pronësisë,

shumë nga specialistët thonë se fazani
mundet të kthehet dhe me një projekt
konkret mund t‟i kushtohet rritjes së tyre.
Ky do të jetë një ndër hapat më të
rëndësishëm…

Federata Kombëtare e
Pyjeve dhe Kullotave
Komunale, Shqipëri
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Steve Nix
Menaxhimi dhe ripërtëritja e pyjeve në kushtet e pyllit
shumë moshar bazohet në heqjen e disa drurëve të të
gjitha përmasave, si dhe nga zgjedhja e drurëve të
veçantë ose në arna apo në grupe të vogla. Këto skema
të shfrytëzimit duhen bërë me lloje drusore që janë mesatarisht tolerante karshi hijëzimit. Ekzistojnë dy sisteme të shfrytëzimit që bazohen në prerje me zgjedhje,
që njihen si rrallimi i drurëve në grup dhe rrallimi bazuar në heqjen e një druri të vetëm, që zbatohen për të
krijuar …

Asosacioni i
Pronarëve të Pyjeve
Private, Kosovë

Dave Jacked &
Eric Toensmer
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Federata Kombëtare e Pyjeve dhe Kullotave Komunale ka vite që ngre shqetësimin e shkatërrimit të pyllit shqiptar, duke
iu drejtuar me rezoluta autoriteteve më të
larta drejtuese të shtetit. Një zë vazhdimisht i humbur në shkretirën e shurdhërisë
së politikanëve, që në 27 vitet e pas
komunizmit nuk arritën qoftë ti japin
vendit një ligj për pyllin shqiptar. Kush ka
sy e veshë, kush gjykon për mjedisin ku
lind e jeton, lëviz e sheh nëpër Shqipërinë
tonë të vogël, apo thjeshtë informohet
sadopak nga media, e ka bindjen që
mbulesa e gjelbër e tokës tonë është
dobësuar e pakësuar së tepërmi si nga
prerja, zjarret, kullotja ashtu edhe
gërmimet e gërryerjet. Një klasë politike
nëse do ishte normale duhet të reagonte.
Pas vitit 2000 taksapaguesit shqiptarë
mbajnë si pjesë të qeverisjes edhe një
Ministri që monitoron e kujdeset për
mjedisin shqiptar dhe kjo Ministri që është
parë komode që t‟u dhurohet partive të
vogla, më të cilat ndahet qeverisja, ka
meritën e moskallzimit të situatës ku është
katandisur pylli e mjedisi shqiptar. Nëse
do funksiononte, qoftë edhe minimalisht,
duhej t‟u tregonte taksapaguesve e opinionit shqiptar që pakësimi i bimësisë në
male e kodra, është rrezik për atdheun e
jetën tonë, djepin që na ka lindur e na
mban të gjallë. Nëse i bëhet krahasim
gjendjes dhe ecurisë së mbulesës pyjore,
nuk është e vështirë të arrihet në përfundimin që në 27 vitet e fundit, dëmet
ekologjike e mjedisore kanë qenë më të
mëdha se sa ato të ndodhura në disa
shekuj bashkë, që kur disponohen materiale e dëshmi të shkruara e trashëguara.
Realiteti është i hidhur, po të mendosh që
shoqëria jonë pretendon se është në progres e aq më tepër po realizon kritere për
t‟u bërë e pranueshme nga bashkësia europiane. Ne shkatërruam pyjet, i vetmi sistem që natyra e ka pajisur me një veçori,
që i mungon si bujqësisë ashtu edhe të
gjithë sistemeve të tjera që kontribuojnë
për njerëzimin. Pylli e siguron ushqimin
dhe energjinë e tij, brenda për brenda sistemit, duke i mundësuar dhurata të pafundme qenieve të tjera. Të gjitha sistemet
e tjera varen nga energji të importuara, të
cilat janë të parinovueshme, dhe
shkaktojnë ndotje të planetit e rrezikim të
jetës. Praktikisht duket sikur nuk dimë të
shohim, mendojmë e tregojmë. Të trishton
paaftësia e politikanëve, por edhe mediave
tona për të reaguar kur është cënuar djepi i
jetës dhe e ardhmja e saj, në një atdhe me
male pa bimë... e dalëngadalë... pa tokë.
Jetojmë një kohë që e ka sfiduar tokën,
duke e rrezikuar deri në ekstrem zhdukjen
pa rikthim të saj në shumë pjesë të vendit,
për shkak të budallallëkut tonë, si dhe
mungesën e përgjegjësisë personale të çdo

individi të shoqërisë karshi jetës për të
sotmen e të nesërmen e shqiptarëve. Nëse
shkatërrimi i pyjeve dhe bimësisë së
maleve do të vinte nga faktorë që janë
jashtë kontrollit tonë, së paku secili nga ne
do të ishte i qetë në ndërgjegjen e tij, por
është fakt se shkatërrimi vjen vetëm nga
veprimi i gabuar dhe i verbër i pjesës politikë bërëse e politikë zbatuese, si edhe nga
mosveprimi i pjesës së sunduar të
shoqërisë tonë, e ky realitet monstruoz e
vendos gjeneratën e intelektit aktual të
vendit tonë në një situatë të vështirë morale. Katastrofa ekologjike është ulur
këmbëkryq në malet e kodrat tona dhe
shokon këdo që sadopak mendon, që në
fakt duhet ta trembë realisht gjeneratën që
e jetoi, e cila ndoshta padashje kontribuoi
të arrihej në këtë stad dhe nuk arriti ta
ndalojë të keqen. Çfarë ka ndodhur, nuk
mund të zhbëhet! Kapërcimet që bëhen
shpesh nga ata që shoqëria jonë i paguan
për ta parandaluar këtë gjëndje, shpejt do i
përgjigjeshin arsyetimit tonë: nuk kemi të
dhëna, duhen bërë vlerësime. Në fakt, tani
secili duhet të bindë veten se është koha
për veprim. Federata Kombëtare është
plotësisht e bindur, që i vetmi burim kritik
që i duhet popullit është vet populli. Ne,
vetvetja e secilit, nëse e organizojmë
mendimin tonë, nëse marrim një vendim
për të gjetur në mënyrë urgjente zgjidhjen,
si komb dijet i kemi të mjaftueshme për ta
gjetur atë. Dhe për më tepër, nëse e
shpëtojmë tokën tonë nga kjo katastrofë
ekologjike, i kemi shërbyer mbijetesës
sonë dhe brezave që na vijnë pas. Të
luftosh me veten tënde, të jesh militant
partiak, e të verbohesh prej atij militantizmi përballë kësaj katastrofe, është realisht
marrëzi. Ekspertë e dijetarë të mjedisit,
natyrës, medias, librave që janë shërbyes
civilë e nuk u tregojnë taksapaguesve të
tyre se sa pjesë e vendit digjet, përmbytet,
gërmohet e betonizohet, se sa pyll e tokë
humbet, nga frika se i mbetet hatri
qeverisë, duket se janë prodhuar e
punësuar me bollëk. Imagjino një vend

krejt i vogël si yni, inteligjenca arriti të
japë një kontribut realisht rilindës, para
një shekulli, duke u organizuar në Ballkan, Europë e Amerikë, duke e vënë interesin e kombit, mbi shpërblimet që i
ofronte perandoria. Inteligjenca e pas
Luftës së Dytë Botërore e deri më sot,
shpesh ka rënë në kurthin e politkës së
ditës duke u shëndrruar edhe në një instrument partizan dhe duke i shërbyer manipulimeve po aq sa dijes dhe zhvillimit.
Hapja e vendit pas viteve 1990 ishte një
shpresë e hapjes së portave të mendimit e
bashkëpunimit perëndimor, por presioni e
ndjellja e pushtetit me të gjitha mjetet
shpesh e ka mpirë guximin, duke e synuar
militantizmin si burim ofiqesh e të
ardhurash ekonomike. Se sa ka evoluar
inteligjenca mjafton një tregues tepër i
thjeshtë, që është qasja dhe kontribuimi në

rale, por çdo banor që mbërrihet nga media apo e sheh me sytë e tij këtë situatë.
Kjo gërryerje e jetës së maleve, në të
gjitha kuptimet, është koha të vendosë
politikë bërësit para dilemës: ta lemë të
shkatërohet pa rikthim, duke u pakësuar
hapësiren e jetës gjeneratave të ardhshme,
apo të gjithë së bashku t‟i kërkojmë e t‟i
gjejmë shtigjet për të rikthyer jetën në
malet tona? Shqipëria bëri gabime të rënda në ndarjen e tokës bujqësore, dy herë
më e pakët krahasuar me tokën pyjore.
Është koha kritike që të hartohet strategjia
e ndarjes së tokës pyjore. Pasi strategjia të
hartohet, ajo hidhet në diskutim popullor
dhe nëpërmjet një referendumi popullor,
vetë populli vendos për pronësinë e
ardhshme të pyjeve. Fati i pasurive publike njihet pothuaj nga të gjithë. Ato lihen
të shkatërrohen e më pas privatizohen.
Qeveria e ka borxh që të organizojë një
referendum mbarëkombëtar, ku shqiptarët
të pozicionohen, se cila duhet të jetë forma e ardhshme e pronësisë së kësaj
pasurie që jua kanë lënë të parët, duke
bërë përpjekje maksimale që të korrigjohen gabimet që u bënë në ndarjen e tokës
bujqësore. Informacioni, humanizmi,
shkenca apo mirëkuptimi shoqëror, janë
ashtu si e gjithë jeta jonë në një tranzicion
të lodhshëm. Të parët tanë i patën malet si
strehë dhe burim ushqimi, e bashkë me ta
arritën të mbijetonin dhe të na e silllnin
këtë pasuri deri në kohët e quajtura moderne. Ata e përdorën pyllin si strehë,
burim ushqimi, burim ngrohje e ndriçimi.
Në ato rrethana mësuan dhe na e lanë

formulimin e politikave, legjislacionit,
kërkimit shkencor dhe dijes – që së bashku kanë rezultuar në gjëndjen aktuale –
dhe trendet ku po e çojmë natyrën shqiptare. Mbetet enigmë se nga vjen kjo
heshtje, kontribut për politika të gabuara
apo
moskundërshtimi i politikave e
vendimeve të gabuara të marra, si nga
ligjvënësit apo qeverisësit, të cilët edhe ata
vetë normalisht do duhej të ishin të shkolluar e të kuptonin dëmin që shkaktojnë. Si
përfaqësues të përdoruesve të pyjeve
shqiptarë, Federata ka bindjen se situata
në të cilën janë aktualisht pyjet, i ka bërë
të ndjeshëm jo vetëm banorët e zonave ru-

trashëgim emërtimin e sendeve e fenomeneve, më pas i kategorizuan, si dhe u
gjetën funksionin e përdorimin, çka e ndanë me njëri tjetrin, si me gojëdhëna ashtu
edhe me rregulla të vendit apo kanune.
Shkollimi klasik erdhi vonë në shoqërinë
tonë. Të etur për dije, shumë gjëra u imponuan në nxitim, dhe shumë nga dijet që
populli i kishte përftuar në bashkëjetesën
pikërisht me natyrën tonë të brishtë,
trashëgimia më e madhe që na lanë të
parët, sikur të ishim të nëmur, u injoruan,
aq sa edhe publikisht u shpall luftë
kundër mendimeve apo sjelljeve të vjetra
e prapanike.
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Të rrisim vlerat e pyllit të fazanëve në shërbim të komunitetit

Ing. Lutfi Miftari, B. Bulqizë

Erozioni sipërfaqësor i tokës si fenomen
natyror
kërcënues
mbarëkombëtar
shkakton dëmtimin e pjesës së sipërme të
tokës nga fenomene të ndryshme si: uji,
akulli, era, aktivitetet njerëzore apo graviteti. Por, cili është faktori më i rrezikshëm
për shkaktimin e këtij fenomeni? Natyrisht që uji është ai që shkakton degradimin e tokës. Sipas të dhënave në vendin
tonë, humbjet e tokës nga ky fenomen
janë rreth 20-70 ton/ha/vit, ku në krahasim me mesataren Evropiane është disa
herë më e lartë. Tashmë nuk është shumë
e vështirë të përcaktosh shkaqet apo
efektet negative të fakorëve që shkaktojnë
këtë katastrofë natyrore të pakthyeshme.
Ndryshimet klimatike, shpyllëzimet për të
krijuar toka bujqësore, prerjet e pa
kontrolluara të pyjeve, mbikullotja, zjarret
apo ndërtimi i rrugëve dhe veprave
hidrike apo minerare mund t‟i rendisim si
faktorët me kryesorë të këtij fenomeni. E
rëndësishme është se si duhet të mbrohemi dhe ta frenojmë këtë fenomen përpara
se të japim të dhëna statistikore për humbjet apo dëmet ekonomike. Cila është masa paraprake që të frenojë këtë fenomen
mbarëkombëtar? Ajo që është më kryesorja, rigjenerimi i sipërfaqeve të degraduara
ndër vite nëpërmjet pyllëzimeve, ndërtimi
i veprave hidroteknike, ndalimi i mbikullotjeve, ndalimi i prerjeve të pyjeve në
mënyrë të pakontrolluar, ndalimi i gërmimeve në fondin pyjor e kullosor për kërkime minerare apo shtimi i mbulesës së
tokës. Pak është bërë ndër vite për
rigjenerimin e sipërfaqeve të degraduara
nëpërmjet pyllëzimeve e ripyllëzimeve,
por pak është bërë dhe për ndërtimin e
veprave hidroteknike, por dhe për frenimin e prerjeve ilegale apo fenomenet e
zjarrvënieve të qëllimshme. Ndarja e re
territorialo-administrative shton përgjegjësinë dhe për frenimin e këtij fenomeni.
Një menaxhim i qëndrueshëm i burimeve
natyrore do të ishte një masë shumë efikase në uljen sadopak të ritmit të fenomenit te erozionit. Kërkohet një kujdes
më i madh nga strukturat e shtetit për
frenimin e erozionit nëpërmjet masave
paraprake. Pushtetit vendor - si i pa
fuqishëm për investime në masat mbrojtëse të erozionit - i transferohen pyjet dhe
kullotat në pronësi thjeshtë dhe vetëm si
sipërfaqe pa marrë në konsideratë
gjendjen katastrofike që janë dhe pa një
plan strategjik zhvillimi. Zhvillimi i këtij
sektori kërkon mbështetje dhe subvencio-

ne në drejtim të ripërtëritjes së sipërfaqeve të degraduara ndër vite. Pyllëzimet
me llojet pyjorë, si një ndër masat më të
efekshme për uljen e erozionit sipërfaqësor të tokës do të përbënin hapin më
kryesor dhe pse jo dhe më vendimtar.
Përmbytjet e ndodhura dhe që po ndodhin
çdo ditë, kryesisht në zonën veriperëndimore të vendit, janë si shkak i
shtimit të sipërfaqeve të zhveshura dhe
mos kryerjes së ndërhyrjeve nëpërmjet
pyllëzimeve. Prurjet në bazenet e Drinit,
Matit apo Bunës, si më kryesorët që
shkaktojnë mjaft dëme në tokat bujqësore
e kanë fillesën në zonat e larta malore, ku
dhe sipërfaqet pyjore të degraduara jan me
mijëra hektarë. Pavarësisht se para viteve
„90 nuk ishte ky fenomen në këto përmasa, planifikimi për ndërhyrje nëpërmjet
pyllëzimeve ishte parësor nga Shërbimi
Pyjor i atëhershëm. Është shumë e
rëndësishme që të ndërmerren hapa ligjorë, ku politikë bërësit duhet t‟i shikojnë
me shumë përparësi masat për uljen sadopak të fenomenit të erozionit nëpërmjet
pyllëzimeve apo masave të tjera që
ndikojnë në frenimin e fenomenit të erozionit. Pse jo, mund të hartohen apo të përfshihen në ligje apo paketa ligjore, duke e
parë si domosdoshmëri dhe të jetë detyrim
për çdo institucion që ka të bëjë me fondin
pyjor dhe kullosor. Shtimi i punimeve
mirerare apo hidrike po e përshpejtojnë
dita-ditës fenomenin e humbjes së shtresave sipërfaqësore të tokës.Dëmi që
shkaktohet nga këto punime në raport me
ndërhyrjet për ripërtëritjen e sipërfaqes që
dëmtojnë është i pa përfillshëm. Numri i
madh i këtyre subjekteve, kryesisht në
zonën veri-lindore të vendit - që çdo ditë
sa vjen e shtohen - po e rëndojnë edhe më
shumë degradimin e tokës. Fermerët po
bëjnë të mundur uljen e efekteve negative
të erozionit nëpërmjet kultivimit të tokave
bujqësore që mbrojnë sipërfaqen e tokës,
si psh.kultivimi i jonxhës si lloj kryesor në
mbrojtjen e sipërfaqes së tokës. Aplikimi i
masave mbrojtëse nëpërmjet ndërtimit të
veprave hidroteknike do ishte me shumë
efakisitet. Këtu vlen të shihen sistemimet
malore të aplikuara para disa viteve,
efektet pozitive të të cilave janë të dukshme dhe në ditët e sotme. Ndonëse një
përshkrim i shkurtër i dëmeve që shkakton
erozioni i tokës dhe i masave për zbutjen
sadopak të këtij fenomeni, sensibilizimi i
opinionit publik duhet të jetë më i madh,
për t‟i thënë: ndal këtij përbindëshi
shkatrrimtar, duke i bërë apel çdo individi
që të bëhët pjesë e frenimit, por edhe
strukturave shtetërore si rregullatore e
kontributore në frenimin e degradimit të
tokës. Me të drejtë dëgjojmë shprehjen:
“Ku po shkon toka jonë”?!
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… për të rritur vlerat ekologjike dhe
turistike për të ardhmen, por jo vetëm.
Edhe pse monument natyre dhe gëzon
shkallën e parë të mbrojtjes, ky pyll
prej vitesh është lënë pas dore dhe
llogaritet që nga sipërfaqja prej 50
hektarësh, disa hektarë janë dëmtuar,
pra aktualisht nuk dihet sipërfaqja reale sepse s‟ka një plan menaxhimi.
Gëzim Topçiu (kryetari i Bashkisë)
thotë: Pyllin e fazanëve po mundohemi ta marrim në pronësi në shërbim të
komuniteteve tona. Kemi planifikuar
fonde për hartimin e planeve të
menaxhimit. Aktualish Bashkia, ka
nisur punën për ndërtimin dhe ndriçimin e rrugës hyrëse për në Pyllin e
Fazanëve. Po rikonstruktohen dy
ndërtesa ekzistuese brenda pyllit, njëra
prej të cilave do të shërbejë si muze
dhe do të vazhdohet me rrethimin me
rrjetë. Vetëm Pylli i Fazanëve - na
shpjegon Drejtori i Agjencisë së Pyjeve dhe Mjedisit, B. Maliq, z. Marsel
Nazifi - ka administratën me një specialist të lartë pyjesh (Ciceron), 2 specialistë pyjesh, 2 punonjës pastrimi
dhe 3 roje mjedisore, të cilët kanë realizuar një punë të mrekullueshme për
t‟i dhënë Pyllit të Fazanëve një pamje
mjaft tërheqëse për vizitorë dhe turistë

Siç e shikoni, kemi tregues kuptimplotë të një bashkëpunimi të realizuar
midis Bashkisë dhe (AdZM)
ku
arrijnë të kombinohen aktivitetet fitimprurëse në shërbim të komuniteteve
dhe ruajtjen e natyrës. Pra të gjithë
aktorët punojnë së bashku për qëllime
të përbashkëta – u shpreh ai. Mbetet
shumë e rëndësishme se për çështjet e
planifikimit, por edhe të menaxhimit

në Bashkinë Maliq po bëhen përpjekje
maksimale për nevojat që kanë pyjet.
Një punë që ka filluar me vendosjen e
strukturave
me ndërgjegjësim të
njerëzve, vazhdohet të punohet me
strukturat për rritje të kapaciteteve
menaxhuese dhe me investime në
përmirësim të pyjeve, kullotave dhe
mjedisit në të gjithë territorin shpjegon
Marseli.
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Steve Nix
Menaxhimi dhe ripërtëritja e pyjeve në
kushtet e pyllit shumë moshar bazohet në
heqjen e disa drurëve të të gjitha përmasave,
si dhe nga zgjedhja e drurëve të veçantë ose
në arna apo në grupe të vogla. Këto skema
të shfrytëzimit duhen bërë me lloje drusore
që janë mesatarisht tolerante karshi hijëzimit. Ekzistojnë dy sisteme të
shfrytëzimit që bazohen në prerje me
zgjedhje, që njihen si rrallimi i drurëve në
grup dhe rrallimi bazuar në heqjen e një druri të vetëm, që zbatohen për të krijuar
hapësira për ripërtëritjen nga farërat, por që
mund të përdoren edhe për të liruar filizat që
kanë mbirë, por që në mungesë të dritës e
kanë ndalur rritjen. Ekziston edhe nje sistem
i shfrytëzimit që quhet pyje cungishte, i cili
bazohet në lastarët që dalin nga cungu e
rrënjët, të cilët sigurojnë prodhimin e
ardhshëm drunor dhe për këtë do jepen
shpjegime në pjesën e fundit të këtij shkrimi.
Metoda selektive shumëmoshare
Të gjitha metodat selektive kanë si parim të
heqin nga grumbulli pyjor lëndën drusore të
pjekur, por edhe drurë të tjere më të dobët,
por që mund të shiten. Këto drurë që
përbëjnë prodhimin janë si rregull më të
vjetrit ose më të mëdhenjtë e grumbullit dhe
përzgjidhen si individualisht ashtu edhe në
grupe të vogla. Në konceptin e grumbullit
shumë moshar, heqja ekëtyre drurëve nuk
mundet asnjëherë të ndikojë që grumbulli të
kthehet në grumbull njëmoshar. Teorikisht
kjo metodë e prerjes është e qëndrueshme
dhe mund të përdoret pafundësisht me
vëllime shfrytëzimi dhe prodhimtari të

METODA TË SHFRYTËZIMIT TË PYJEVE SHUMËMOSHARË

përshtatshme. Metoda e seleksionimit ka një
diapazon të gjerë interpretimi, më tepër se
çdo metodë tjetër prerjeje e aplikuar nga
menaxherët e pyllit. Shumë objektiva të
pyllit, dukë përfshirë menaxhimin e lëndës
drusore, menaxhimin e pellgut ujëmbledhës,
shtimin e jetës së egër, si dhe objektiva të
tjera për prodhime jo drusore duhet të konsiderohen dhe menaxhohen ndryshe në këtë
skeme. Pylltarët ekspertë të fushës e kanë të
qartë se janë në rrugë të mbarë, kur së paku
tre klasa moshe të përcaktuara qartësisht
janë mirëmbajtur brenda grumbullit. Secila
klasë moshe përcakton grupe drurësh me
moshë të përafërt që nga përmasat e filizave
e deri tek drurët mesatarë dhe që nga ato
deri tek drurët që i afrohen moshës së
shfrytëzimit. Prania e shumë klasave të
moshes mbështet biodiversitetin dhe
qëndrueshmërinë.
Seleksionimi në grupe
Drurët që hiqen në grupe të vogla konside-

rohen si një skemë e seleksioinimit në grup.
Gjerësia maksimale e çeltirës së krijuar kufizohet në dy herë lartësinë e një druri mesatar të moshës së shfrytëzimit.
Këto çeltira të vogla janë të përshtatshme
për disa lloje drunore që mund të ripërtërihen në hije të pjesshme. Llojet më të mira
për këto skema janë bredhi, hormoqi, panja,
cedri i kuq dhe pseudotsuga. Hapësira më të
gjera që mundësojnë më shumë dritësim në
dyshemenë e pyllit përdoren zakonisht për
të ripërtërirë lloje që kërkojnë më shumë
dritë si douglas, dushqet, mështekna dhe
pisha e Karolinës së Veriut. Duhet mbajtur
në mendje që kur aplikohet seleksionimi në
çeltira, çeltirat duhet të trajtohen jo si grumbujt të veçantë, por si pjesë e një grumbulli
më të madh.
Seleksionimi i drurëve individualë
Kur përdoret kjo metodë selektive, drurët
individualë zgjidhen dhe hiqen duke
përdorur një sistem që siguron uniformitet

Kristo Kauri, Specialist pyjesh,
Bashkia Sarandë
Sot vizitova rrapishten, oazin e Karahaxhit
dhe bizneset që ndodhen nën hijen e tij. Është
një mjedis tërësisht natyral, përballë dhe
shumë pranë Finiqit të lashtë. Këtu vizitori
gjen mjedise të sistemuara, të ndërtuara bukur,
me shije, me gurë dhe dru brenda natyrës dhe
në harmoni të plotë më të. I befasuar dhe i
lumturuar nga kjo harmoni dhe ndjesi, më
erdhi në kujtesë viti 1992. Vite të trazirave,
vite të përmbysjeve, të ëndrrave dhe shpresës
për një jetë më të mirë, por edhe vitet e një
zemërimi të pakontrolluar dhe të pa
menaxhuar drejt. Zemërimin ndaj sistemit
totalitar e manifestuan duke shkatërruar çdo
gjë, pronën shtetërore, godina, blloqe frutore,
pyje, parqe etj. Edhe ky masiv u përball me
këtë zemërim. Fshati kishte vendosur jashtë
çdo llogjike të prisnin këtë oaz, të vetmen
rrapishte në zonë. Ҫdo shtëpie iu ndanë nga tre
rrepe për t‟i prerë për ngrohje. Këtu nuk
ndodheshin më shumë se 300- rrepe. Ish
Drejtoria e Shërbimit Pyjor me ndihmën e
Policisë së Rendit u përball me këtë dyndje
njerëzish të armatosur me sëpata dhe motosharra dhe shpëtoi me vështirësi masivin nga
shkatërrimi i sigurtë. Dhe ja tani, turistët dhe
vendasit shkojnë me shumë dëshirë dhe
kënaqësi te ky masiv për nga vlerat që ofron
dhe radhitet i katërti si destinacion turistik në

Sarandë. Është një ekosistem ekologjik i
përkryer, ku uji, rrepet, shkurret, ferrat, liqeni i
vogël, bimësia barishtore, lëgusha, zogjtë dhe
tri bizneset aty pranë jetojnë në harmoni të
plotë. Njerëzit vijnë këtu që të takohen me
natyrën, larg çimentos dhe hekurit, kënaqen
duke e shijuar dhe pastaj ulen dhe ngopin
stomakun me ushqime bio të zonës. Rrepet
janë shumë pranë njëri tjetrit, kanë pushtuar
hapësirën deri 30'metra lartësi, komunikojnë
midis tyre duke lëshuar energji pozitive, freski
dhe oksigjen në mjedisin përreth. Këtu
mbisundon ngjyra e gjelbër, ngjyra e shpreses,
e emocioneve dhe drithërimave, e relaksit dhe
dyqind metra më tutje mbisundon ngjyra gri e
dëshpërimit dhe mërzitjes. Rrepet janë të
gjallë, të ndjeshëm, plot energji dhe lëvizje,
nuk kanë sy, veshë, gojë, mushkëridhe as tru

si njeriu, por marrin frymë dhe funksionojnë si
organizëm i gjallë gjigant. Në verë freskon
ajrin përreth, çliron avuj dhe bëjnë që temperatura brenda tij të jetë 25-26 gradë cel.,
ndërkohë që pak metra më tutje ajo është e
paduerushme dhe arrin 38-40 grade celsius. Pa
këto rrepe toka do të shkatërrohej, do të thahej
e çahej, nuk do të ndërtoheshin këto biznese,
nuk do të ishte ky fluks turistësh, do të ishte
instaluar vdekja. Një rrap mund të thith deri
150 kg.CO2 në vit dhe jep O2 për 4-5 veta në
ditë. Qetësia, loja e ngjyrave, dritëhija, rrezatimi që depërton nga të çarat e gjetheve,
gjelbërimi, liqeni, kënga e zogjve të shumtë,
tavolina e mbushur me ushqim bio, të japin
kënaqësi të veçantë, momente të bukura dhe
koha ndalon dhe humbet nocionin e saj. Çdo
gjë te kjo rrapishte zhvillohet mbi bazën e ligj-

në gjithë grumbullin. Çeltira shumë të vogla
dhe hapja e pakët e kurorave lejon një sasi të
kufizuar të dritës të arrijë në tokë. Ky nuk
mund të konsiderohet si shfrytëzim i bazuar
në rrallim, por menaxhim i potencialit të
kurorave. Ky sistem mundëson ripërtëritjen
vetëm për llojet që e durojnë hijëzimin si
pseudotsuga, ahu dhe panja.
Pyjet cungishte ose metoda e lastarëve
Kjo metodë e shfrytëzimit shpesh herë futet
si një skemë shumë moshare edhe pse inkurajon ndriçim të plotë. Kjo është përdorur në
kohët e hershme në Europë për të prodhuar
dru për ngrohje dhe nga popullsitë indigjene
në ShBA, për trajtim të shelgut, lajthisë dhe
caracit. Kjo metodë e ”cungimit” prodhon
grumbuj me shumicën e drurë që e kanë
origjinën nga ripërtëritja vegjetative. Kjo
mund të pershkruhet edhe si ripërtëritje e
pyllit të ulët në formën e lastarëve apo të
degëve të shtresëzuara si e kundërta e
ripërtëritjes me farë të pyjeve të lartë.
Shumë lloje drunore gjethegjera dhe shumë
pak lloje halore kanë aftesinë të lastarizojnë
nga rrënjët dhe cungjet. Kjo metodë është e
kufizuar vetëm tek llojet gjethegjere. Drurët
lastarizues reagojnë menjëhere pas prerjes
dhe kur shpërthejnë në energji e rritje të
jashtëzakonshme. Ata tejkalojnë rritjen e
fidanëve me origjine farore, sidomos kur
prerja është bërë gjatë periudhës së fjetur,
por mund të vuajnë nga dëmtimet e ngricave
nëse priten gjatë sezonit të vonë të rritjes.

ësive të natyrës, por edhe në harmoni me
njeriun. Lumturohem që komuniteti ka gjetur
mënyra pajtimi dhe komunikimi me rrapishten, ka gjetur modele për të luftuar varfërinë e
tij, por duke siguruar dhe ardhmërinë e kësaj
rrapishteje. Kriza e mjedisit është pikërisht
krizë e raporteve midis njeriut dhe natyrës,
është varfëri dhe mangësi në gjetjen e pajtimit,
modeleve, është varfëri e shpirtit të njeriut...
Por ja që rrepet nuk janë të për-jetshëm, ata
plaken, thahen, sëmuren e rrëzohen nga era.
Rreziku i prerjes nuk ekziston, vetë fshati e
mbron si sytë e ballit, është jeta e tyre ku
turistë nga gjithë vendet e botës vijnë dhe vizitojnë fshatin e tyre. Kohët e fundit është
shfaqur një kërpudhe vdekjeprurëse ose siç
quhet kanceri i rrapit. Kërpudha bie në kontakt
me qelizat midis lëvores dhe kambiumit te
pjesa më jetësore e bimës, futet në membranë,
shtrin metastazat e saj të rrezikshme që
shtohen shpejt duke thithur gjakun, limfën e
rrapit, ndërpret lëvizjen e saj, ndërpret jetën
dhe instalon vdekjen. Është lufte për jetë a
vdekje midis qelizave, indeve të shëndosha
dhe atyre të sëmura.Tetë rrepe janë i janë dorëzuar dhe nënshtruar kësaj kërpudhe dhe lufta
vazhdon. Atë që nuk mundi ta bëjë sëpata në
vitin 1992, po e bën sëmundja në vitin 20162017. Që ky vend të mbetet një destinacion
turistik duhet mbrojtur me çdo kusht nga ky
rrezik sa nuk është vonë dhe sigurisht fjalën e
kanë specialistët dhe jo militantët.
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Rigjallërimi i komuniteteve
Në dekadat e fundit shumë të rinj janë
larguar nga zonat rurale, fillimisht për në
qytetet kryesore të vendit dhe më andej
në emigracion. Një raport i ri i Bankës
Botërore mbi ekonomitë e gjashtë
vendeve të Ballkanit, paralajmëron se
rajoni është duke humbur një pjesë
jetike të popullsisë së saj të re dhe të
arsimuar. Fshatrat duhet të jenë vende
tërheqëse, interesante, nëse duam që
njerëzit të jetojnë në to dhe fëmijët të
mos duan t‟i braktisin. Ky tranzicion
kërkon ndihmën e shtetit për familjet
rurale, që këto të ruajnë burimet natyrore, si dhe t‟i zhvillojnë ato me forma
dhe mundësi nga më të ndryshmet.
Bashkimi i grupeve të interesit,
shoqatave të fermerëve, kompanive
grumbulluese, përpunuese dhe shpërndarëse të prodhimeve, si edhe tregëtarët
duhet të përfshihen të gjithë në proçesin
e tranzicionit. Qendra të vogla tregtare të
përpunimit të ushqimeve mund të
ndihmojnë fermerët vendorë të prodhojnë produkte me vlerë që konkurojnë
me produktet e markave të dëgjuara.
Puna në ferma
Bota do të ketë nevojë për më shumë
fermerë. Por që fermerët të jenë të

suksesshëm, politikat aktuale që
mbështe-sin prodhimin në masë dhe prodhimin për eksport duhet të ndryshojnë.
Duhet të krijohen dhe shtohen politikat
që ndihmojnë fermat e vogla, kopshtet
dhe kooperativat bujqësore, si nga donatorë të ndryshëm, ashtu dhe nga shteti
dhe qeverisjet vendore. Popullsia rurale
përbën gati gjysmën e popullsisë, sot
popullsia e kualifikuar fermere është
plakur, fermerët në shumë zona po kultivojnë pa makineri. Llogjika thotë se do
të nevojiten fermerë të rinj e të kualifikuar, një numër që nuk mund të sigurohet brenda një kohe të shkurtër.
Edukimi dhe përfshirja e publikut
Politikat shtetërore makro dhe mikro,
universtietet duhet të zhvillojnë programe dhe trajnime mbi metodat

ekologjike të kultivimit/rritjes në fermat
e vogla. Programet duhet të përfshijnë
trajnime në marketing dhe ndërtimin e
planeve të biznesit. Praktika profesionale dhe forma të tjera transferimi të njohurive do të ndihmojnë në tranzicion.
Programe për kopshtarinë duhet të
përfshihen në kurrikulën e shkollave
fillore dhe tetëvjeçare, sidomos në programet verore. Individët janë po aq të
rëndësishëm për suksesin e tranzicionit
sa dhe fermerët, qeveria apo bizneset.
Një prodhues i vogël që shet direkt nga
ferma apo në tregun e fruta-perimeve
nuk duhet t’i nënshtrohet të njëjtave
rregulla si një fabrikues ushqimesh multinacional. Meqë pak ferma janë të
suksesshme financiarisht në vitet e tyre
të para, ato duhet të mbështeten me
kredi dhe grante.
Prodhimet vendore mund të kenë
probleme me cilësinë, apo marketingun,
por këto probleme janë të një shkalle më
të vogël dhe më të lehta për t‟u
menaxhuar se probleme të ngjashme të
prodhuesve të mëdhenj.
Orientimi për produkte me kosto të
ulët
Njerëzit ka më shumë gjasa të ndryshojnë mënyrën e ushqyerjes nëse dhe të
tjerë e bëjnë këtë dhe, nëse ndjejnë se
ndryshimi mbështetet dhe vlerësohet.
Grupet e komunitetit mund të ndryshojnë zakonet vendore nëpërmjet artikujve
në gazetat vendore, ngjarjeve, duke
përhapur informacionin në rrjetet sociale, shkollat, shoqatat, bashkësitë
fetare, etj. Organizimi i Panaireve, fastat
lokale, takime me ekspertë, sipërmarrës
dhe përfaqësues të grupeve prodhuese,
mund t‟u japin përgjigje pyetjeve të
njerëzve drejt prodhimeve me cikël të
shkurtër dhe efektivitete ekonomik.

Frutat e pyllit kërkesë e tregut
Pjesa më e madhe e tyre mblidhen në
gjendje të egër. Por, duke konsideruar
kërkesën e madhe të tregut, gjithmonë e
më tepër frutat e pyllit po kultivohen në
parcela nga fermerët shqiptarë për të
mundësuar praninë e tyre në sasi më të
garantuara. Ndërkohë, fermerët po
përqendrojnë përpjekjet e tyre edhe për
kultivimin e tyre si një potencial me
ineteres të lartë fitimi. Shembuj të
rëndësishëm të kësaj sipërmarrjeje janë
disa kultivues që synojnë të forcojnë
kulturën e mbjelljes së këtyre frurave të
pyllit në vend, duke i dhënë konsumatorit një burim të rëndësishëm në
përpjekjet për të garantuar një shëndet të
mirë.
Manaferra, që deri dje konsiderohej si

shkurre e dëmshme për bujqësinë, sot le
të përfitojmë prej saj duke e kultivuar
atë edhe në toka inproduktive, duke realizuar prodhime cilësore dhe me leverdi të lartë ekonomike që nuk mundet të
realizohen nga kultura të tjera.
Mjedra, për nga aspekti ekonomik
karakterizohet me kthim të shpejtë të
investimit dhe është produkt që kërkohet
shumë, sidomos në tregun e jashtëm.
Një karakteristikë e mjedrës është edhe
jetëgjatësia e fidanëve të kësaj kulture,

të cilat mund të qëndrojnë deri në 15
vjet.
Aronia ka tërhequr shumë interes
shkencor në vitet e fundit për shkak të
ngjyrës së saj vjollcë të thellë dhe pigmentit pothuajse të zi që del nga përmbajtja e tij e dendur e polifenoleve dhe
anthocyanines. Vetitë anti-kancerogjene:
për shkak të grupit të kimikateve që
quhen polifenolë, të cilët janë antioksidantë të fuqishëm, që konsiderohen për
të mbrojtur trupin nga dëmtimet qelizore
të shkaktuara nga kancerogjene që

gjenden në alkool. Fenolikët gjithashtu
janë gjetur të jenë efektive në kufizimin
e dëmit aterosklerotik të shkaktuar nga
sëmundjet e zemrës.
Mundësitë e kultivimit
Në krahasim me shumë pemë të tjera,
kanë disa përparësi si: Mund të kultivohet në toka pak më të dobëta. Nuk ka
kërkesa të veçanta klimatike. Futen
shpejtë në prodhim. Mundëson qarkullimin e shpejtë të kapitalit. Rreziku i
dështimit është i vogël. Teknologjia e
prodhimit është e thjeshtë. Janë kultura
intensive që mundësojnë punësimin e
një numri të konsiderueshëm të
popullatës, sidomos të atyre me fuqi më
të dobët (femra, fëmijë, njerëz të moshuar dhe invalid),
Njëkohësisht ato mundet të kultivohen
shumë mirë në hapsirën ndërmjet pemëve për një periudhë 3-4 vjeçare, duke u
bashkëshoqëruar me të gjitha speciet e
dru frutorëve pa përjashtim, duke bërë
që të ulen shpenzimet e bëra për mbjelljet e pemëve nëpërmjet të ardhurave që
realizohen nga prodhimi i tyre.
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Shënime për librin dy-vëllimësh “Pylli kopësht me fruta të ngrënshëm” me autor Dave Jacked dhe Eric Toensmer

Rreth pyllit kopësht
Vizioni për pyllin kopësht na fton të eksplorojmë në ekologjinë pyjore. Ekologjia
pyjore është baza për projektim dhe zbatim. Kjo përmbledhje shpjegon jo vetëm
bazat e kopshtarisë pyjore. Përfytyroni
veten në një pyll, ku çdo gjë përreth jush
është ushqim. Fruta të pjekur apo në
pjekje e sipër që vijnë nga arrorët që
formojnë një kurorë të hapur të pyllit.
Nëse vëreni me vëmendje, ju do dalloni
fruta plot shëndet në shumicën e degëve,
si pjeshkë, mollë, kajsi, zerdeli, pekanë e
gështenja. Shkurret poshtë sikur mbyllin
hapësirat e dritës që e lejon kuora të bjerë
drejt tokës. Janë plot manaferra, lajthi e të
tjerë fruta më pak të njohur, lule e arrorë
në kohë të ndryshme të vitit. Lule të
vendit, barishte të ngrënëshme, bimë e
zarzavate njëvjeçare që krijojnë një
shtresë që mbulon tokën. Shumë prej tyre
përdoren për ushqim apo si bimë
mjekësore. Disa prej tyre tërheqin insekte
të dobishme, zogjtë e fluturat. Të tjerë
veprojnë si tokëformues, ose thjeshtë largojnë bimët e dëmshme. Herë pas herë
duken hardhi të pyllit që u ngjiten drurëve,
shkurreve, duke i varur frutat në mes të
gjetheve si kivi, bistakë të rrushit, e fruta
që vijnë nga lule të veçanta. Gjithë këto
bimë e mbështesin njëra-tjetrën, ndërsa
grumbullojnë energji në rrënjët e tyre për
ta përdorur më vonë gjatë periudhës së
dimrit. Çfarë është pylli kopësht me fruta
të ngrënshëm? Pylli me fruta pyjorë të
ngrënshëm është arti dhe shkenca e vendosjes së bimëve së bashku në një drunishte si komponentë që krijojnë
marrëdhënie të dobishme të ndërsjelltë,
duke krijuar një ekosistem të kopështit, i
cili është më tepër se sa shuma e elementëve që e ndërtojnë. Ju mund të kultivoni
fruta, arrorë, zarzavate, bimë barishtore,
këpurdha e të tjera bimë të dobishme, si

dhe kafshë në një mënyrë që duket sikur
imitohen ekosisteme natyrore. Ju mund të
krijoni një kopësht të bukur me prodhimtari të lartë. Nëse është e projektuar me
kujdes dhe me një kuptim të thellë të
funksionit të ekosistemit, ju mundeni që të
projektoni një kopësht që mundet të vetë
mirëmbahet. Nëse ndalohet trajtimi,
kopështi shpejt mund të marrë formën e
pyllit. Ne njerëzit punojmë fort për të
frenuar suksesionin natyror, duke kositur,
hequr barërat e këqia, prashitur dhe spërkatur. Nëse suksesioni natyror do ishte
erë, ne do i ngjanim një motori që punon
kundër erës. Pyetja shtrohet: përse erën të
mos e kthejmë në një vlerë, e të përdorim
energjinë e saj?! Me fjalë të tjera, duke
imituar
strukturën dhe funksionet e
ekosistemeve pyjore ne mund të nxjerrim
shumë përfitime.
Përse të kultivojmë një kopësht pyjor me
fruta të ngrënshëm?
Ndërsa çdo pyll kopësht do të ketë qëllime
unike kur projektohet, në përgjithësi
kopshti pyjor apo pylli kopshtor në
përgjithësi ka tre qëllime praktike
parësore: Prodhime të larta të produkteve
te ndryshme si ushqim, lëndë djegëse, fibra, bazë ushqimore për blegtorinë,
plehërues, bimë mjekësore e “zbavitje”.
Një kopësht që vetë mirëmbahet dhe një
ekosistem i shëndetshëm Këto tre qëllime
përforcohen ndërsjelltazi. Për shembull,
prodhime të ndryshme e lehtësojnë projektimin e një ekosistemi të shëndetshëm që
vetëmirëmbahet dhe një ekosistem
kopshtor i shëndetshëm ka kërkesa më të
pakta për mirëmbajtje. Sidoqoftë pylli
kopësht ka gjithashtu edhe qëllime më
prioritare. Siç thotë një shkencëtar i
kopshtarisë, "Qëllimi përfundimtar i bujqësisë nuk është rritja e kulturave, por
kultivimi dhe përsosja e qënieve
njerëzore" mbi atë se si kopshti reflekton

botëkuptimin tonë. Qëllimi përfundimtar i
kopshtarisë pyjore nuk është vetëm rritja e
kulturave, por kultivimi dhe përsosja e
mënyrave të reja të shikimit, të të menduarit dhe të veprimit në botë. Kopshtaria
pyjore na jep një eksperiencë tokësore të
ekologjisë në veprim, duke na mësuar se
si punon planeti dhe duke ndryshuar
vetëperceptimet tona. Kopshtaria pyjore
na ndihmon të marrim pozicionin tonë të
ligjshëm si pjesë e natyrës duke bërë
punën e natyrës, sesa si entitete të veçanta
që ndërhyjnë dhe dominojnë botën natyrore.
Ku mund të formoni një kopësht pyjor
me fruta të ngrënshëm?
Çdokush me një copë toke mund të kultivojë një kopësht pyjor. Ata janë krijuar
në oborret e vogla urbane dhe në parqe të
mëdha, në shumë zona periferike dhe në
parcela të vogla të fermave rurale. Më i
vogli që është studjuar ishte një argjinaturë (9 x15 m) pas një vendbanimi
urban, dhe versione të vogla janë padyshim të mundshme. Më i madhi që është
studiuar ka shtrirë 2 hektarë në një kopsht
kërkimor rural. Kopshtet pyjorë janë ekpserimentuar në maja të maleve shkëmbore
(2,100 m), në rrafshinat bregdetare të Atlantikut, si dhe në vende të ftohta tipike.
Kopshtaria pyjore ka një histori të gjatë në
zonat tropikale, ku ka dëshmi të praktikës
mbi 1,500 vjeçare, ndërsa ju mund të
ngrini një kopsht pyjor në pothuajse çdo
klimë. Është më e lehtë nëse e bëni atë në
një rajon ku bimësia amëtare është pyll,
sidomos pyjet gjethegjërë. Pylli kopshtor
me fruta të ngrënshëm nuk është domosdoshmërisht pyll kopësht, është
kopësht i ngjashëm me një pyll. Ju nuk
keni nevojë të keni një pyll ekzistues nëse
doni të krijoni pyll kopësht, edhe pse me
siguri ju mund të punoni në këtë drejtim.
Kopshtarët pyjorë përdorin pyllin si një
metaforë të projektimit, një model të
strukturës dhe funksionit, duke përshtatur
dizajnin për t'u fokusuar në përmbushjen e
nevojave njerëzore në një hapësirë të
vogël. Ndërsa ju mund të ngrini pyll
kopësht me fruta të ngrënshëm. Nëse keni
një vend me hije, është mirë nëse vendi
juaj i kopshtit të ndriçohet të mirë nëse
doni prodhimet më të larta të frutave, arrave, manave dhe shumicës së produkteve
të tjera. Kopshti pyjor ka të bëjë me
zgjerimin e horizonteve të kopshtarisë
sonë ushqimore përgjatë vargut të plotë të
rendit pasardhës, nga fusha në pyll, dhe
gjithçka në mes.
Ekologjia

Kopshtet pyjore me fruta të ngrënshëm
imitojnë strukturën dhe funksionimin e

ekosistemeve pyjore-kështu krijohen rendimentete larta, të shumëllojshme, vetëmirëmbajtja dhe ekosistem i shëndetshëm
që kërkohet për kopshtin tonë. Prandaj
është kritike që të kuptohet ekologjia pyjore dhe implikimet e saj për projektim.
Katër aspektet e ekologjisë pyjore janë
çelësi i suksesit: arkitektura e komunitetit,
struktura shoqërore e ekosistemit, strukturat e ekonomisë informale dhe mënyra se
si komuniteti ndryshon me kalimin e
kohës, i njohur gjithashtu si suksesion.
Komente të shkurtra për secilën nga këto
aspekte dhe shembujt e ndikimit të tyre në
hartimin dhe menaxhimin e kopshtit.
Arkitektura
Përkundër mençurisë mbizotëruese në
kopshtarinë pyjore, shtresat e vegjetacionit janë vetëm një nga karakteristikat arkitektonike të rëndësishme në projektimin
e kopshtit pyjor. Struktura e horizontit të
dheut, modelimi i bimësisë, dendësia e
vegjetacionit dhe diversiteti i komunitetit
janë gjithashtu kritike. Të pesë këto elemente të arkitekturës së komunitetit
ndikojnë në rendimentet, shëndetin e
bimëve, sëmundjet e dëmtuesve dhe
sëmundjeve, kërkesat e mirëmbajtjes dhe
karakterin e përgjithshëm të komunitetit.
Për shembull, kërkimet shkencore
tregojnë se larmia strukturore në
vegjetacionin pyjor, atë që ne e quajmë
"cilësi kokrrizore", duket të rrisë diversitetin e popullsisë së shpendëve dhe insekteve dhe për të balancuar popullsinë e
dëmtuesve të insekteve - pavarësisht nga
diversiteti i llojeve të bimëve. Mësoni si
dhe pse bimët e modelojnë veten në natyrë dhe për efektet e llojeve të ndryshme
të diversitetit në funksionimin e ekosistemit mund të shtojnë pasurinë e madhe
në kutinë e mjeteve të kopshtarit pyjor.
Struktura sociale
Nevojat unike, rendimentet, karakteristikat fizike, sjelljet dhe strategjitë
përshatëse të një organizmi qeverisin
ndërveprimet e saj me fqinjët e saj dhe
mjedisin
jo-jetësor. Ata gjithashtu
përcaktojnë rolin që çdo organizëm luan
brenda komunitetit të tij. Rrjeti ushqimor
është një strukturë kryesore e komunitetit
që del nga karakteristikat e secilës specie.
Organizmat gjithashtu formojnë lloje të
ndryshme të "guildëve" që ndajnë burimet
për të minimizuar konkurrencën ose për të
krijuar rrjete të
mbështetjes së
ndërsjellë.Kur projektojmë një kopsht pyjor, ne zgjedhim bimë dhe kafshë që do të
krijojnë një zinxhir ushqimor dhe
strukturë të bashkëshoqërimeve, pavarësisht se sa e njohim. Duhet të krijojmë
këto struktura në mënyrë të vetëdijshme,
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në mënyrë që të maksimizojmë
mundësitë tona për të krijuar një kopsht të
shëndetshëm, të vetëmirëmbajtur dhe të
lartë. Për shembull, shumica dërrmuese e
energjisë diellore të kapur nga rrjetet
ushqimore natyrore të pyjeve përfundon
në shpërbërje. Ne mund të kapim një pjesë
të kësaj energjie për përdorimin tonë duke
rritur kërpudha ushqimore dhe medicinale,
shumica e të cilave preferojnë kushte hije.
Ne mund të projektojmë bashkëshoqërrime për ndarjen e resurseve duke
përfshirë bimë me toleranca të lehta në
kate të ndryshme te pyllit, për shembull,
ose përzierjen e pemëve me sistem rrënjor
të thellë si pecans dhe hickories të tjera
me specie me sisteme rrënjore të cekëta si
mollë ose dardha. Ne mund të ndërtojmë
bashkëshoqërime të mbështetjes reciproke duke siguruar që pjalmuesit dhe
insektet grabitqarë e kanë burime të
nektareve gjatë gjithë sezonit në rritje.
Vështirësitë në strukturën e shoqërimeve
bimore të ekosistemeve sigurojnë drejtim
të qartë për dizajnin, si dhe hulumtime në
shumë aspekte të agroekologjisë.
Ekonomia Nëntokësore “The Underground Economy”
Punimet e "ekonomisë nëntokësore" të
natyrës janë një mister, por dinamika e
këtij ekosistemi është thelbësore për
punën e të gjitha komuniteteve tokësore.
Cila është anatomia e pjellorisë së vetërinovimit të tokës? Si rrënjët e bimëve
ndërveprojnë me njëri-tjetrin dhe mjedisin
e tyre? Cilat role kanë mikrobet dhe
organizma të tjerë të tokës në kopshtet
tona pyjore dhe si duhet të ndërveprojmë
me ta? Bimët janë komponentë kritike të
strukturës që krijon vetëpërhapjen e
fertilitetit në ekosistemet natyrore. Ata
mbyllin rrjedhjet kryesore të lëndëve
ushqyese nga toka dhe aktivizojnë një
sistem të rrjetëzuar të bimëve, materie
organike të tokës, organizmave të tokës
dhe grimcave të tokës që mbledh,
përqendron dhe ciklon ushqyesit në
mënyrë konservative. Mbajtja e mbulesës
bimore shumëvjeçare ndihmon shumë
këtë proces. Përveç kësaj, bimët dinamike
të akumulatorit si "comfrey" (Symphytum
officinale) përzgjedhin në mënyrë
selektive lëndë ushqyese minerale në
nivele të larta në indet e tyre të gjetheve,
duke i shtuar ato në shtresë të sipërme çdo
vjeshtë. Ndërsa hyjmë në epokën e postnaftës, kuptimi ynë i anatomisë së
pjellorisë vetë-ripërtëritëse do të bëhet
gjithnjë e më kritik për suksesin tonë në
klimat e butë. Kuptimi i dinamikave të
rrënjëve të bimëve pyjore dhe barishtore
është kritike për të mësuar se si të
dizajnohet dhe menaxhohet kopshti pyjor.
Në cilat modele rriten rrënjët e bimëve,
pse dhe kur? Ndërsa shumica e rrënjëve të
pemëve rriten në 0.5-1m të thellësisë së
sipërfaqes së tokës, rezulton se pemët
frutore që mund të marrin edhe një
përqindje të vogël të rrënjëve të tyre thellë
në profilin e tokës prodhojnë më shumë
fruta në mënyrë më të qëndrueshme,
rezistojnë më shumë dëmtuesit dhe
sëmundjet në mënyrë më efektive dhe të
jetojnë më gjatë se ato që kanë vetëm
rrënjë sipërfaqësore. Përgatitja e mirë e

para-mbjelljes është një përpjekje shumë e
vlefshme. Kuptimi i sistemit të rrënjës ofron
një bazë solide për përzgjedhjen e llojeve të
bimëve dhe dizajnin e polikulturës.
Organizmat e tokës kryejnë funksione të
shumta kritike në ekosistemet e pyjeve dhe
kopshtit, dhe ne mund t'i pengojmë
lehtësisht këta aleatë dhe punën e tyre me
veprime të pakëndshme. Për fat të mirë,
parimet bazë të kopshtarisë pyjore si
përdorimi i mulçërimit dhe lënia e tokës së
patronditur ofrojnë një ndihmesë për miqtë
tanë të vegjël në nevojë. Megjithatë,
përgatitja e mirë e tokës mund të bëjë të
gjitha ndryshimet, po ashtu. Për shembull,
tokat e zbutura ose të dobëta mund të
pengojnë rëndë zhvillimin e rrjeteve
ushqimore të tokës të shëndetshme dhe
kështu
realizimin
e
kopshteve
të
shëndetshme pyjore. Kuptimi i rrjetit të
ushqimit të tokës gjithashtu siguron
depërtim në mënyrën se si të menaxhohet
për popullatat e shëndetshme të mikorizave
të kërpudhave dhe si të sigurohet që bimët
azotofiksuese të bëjnë punën e tyre të
pasurimit të tokës.
Suksesioni
Ekosistemet janë dinamike dhe gjithnjë në
ndryshim. Sekuenca e bimëve përdoret për
t'u menduar si ndryshimi i drejtpërdrejtë i
një komuniteti me kalimin e kohës nga fazat
e "papjekura" drejt një komuniteti "të
pjekur" të tipit të një rajoni dhe mjedisi të
caktuar, si një fushë që ndryshon duke
filluar me shkurre dhe më pas pyll i pjekur
klimaks. Megjithatë, vitet e fundit janë
shfaqur modele të reja trashëgimie që
artikulojnë realitetin kompleks të ndryshimit
të komunitetit të bimëve me kalimin e kohës
pa projektime kulturore njerëzore aq të
dukshme për fenomenet natyrore. Sekuenca
e bimëve është jolineare dhe ndodh nga
çeltira në çeltirë brenda ekosistemit dhe
rrallë ndonjëherë ekosistemet arrijnë një
kulm apo gjendje të ekuilibrit. Çrregullimet
e llojeve të ndryshme janë pjesë e natyrshme
e çdo procesi pasues – stuhitë, furtunat,
zjarret, sulmet e insekteve dhe ndërhyrjet
njerëzore. Sidoqoftë, suksesioni linear në një
"horizont" është një model i vlefshëm për t'u
përdorur gjatë projektimit të trashëgimive të
kopshteve pyjore, si dhe shpërthimeve të
ndryshme që imitojnë rotacionet e kulturave
të kopshtit ose përfaqësojnë një valle
gjithnjë në ndryshim që iu përgjigjet
forcave, nevojave dhe trillimeve të
momentit. Ndërsa aplikimet praktike të
këtyre teorive të reja pasuese të
domosdoshme janë disi të paqarta, ne e dimë
se fazat më produktive të suksesioneve janë
ato në mes - si shkurre, mozaikë të vjetër
dhe pyje - jo domosdoshmërisht pyje klasike
e të plota. Veç kësaj, shumica e kulturave të
pemëve tona të zhvilluara janë specie të
përshtatura për mjedise të tilla të
mushkërive. Kopshtet tona më të larta të
pyjeve prandaj ka shumë të ngjarë të
përmbajnë, jo pemët e dendura të pyjeve të
trashëgimisë së vonë, por përzierjet e
harlisura të pemëve, shkurreve, hardhive dhe
bimëve të gjithë zënë të njëjtën hapësirë në
arna me densitet dhe karakter të ndryshëm.
Teoria e trashëgimisë gjithashtu na mëson
shumë qasje të ndryshme për drejtimin e
trashëgimisë ekologjike në kopshtet tona.
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On April 28, 2017, at the premises of the
World Bank in Albania was organized a
meeting with representatives of the National
Federation of Communal Forests and
Pastures (NFCFP) and the supervisory
mission of the Environmental Services
Project (ESP). The objective of the World
Bank Mission is to assess and monitor the
performance of the ESP components. They
asked for the views of the Federation’s
representatives about the progress of the
implementation process of this project, the
level of cooperation among the engaged
structures and Federation and FPUAs,
problems emerged in the dialogue meetings
with municipalities organized across
Albania where federations have been part,
implementation of moratorium in forests,
etc. As regards the Project’s progress, the
representatives of the Federation expressed
that there is a good progress of the
components for forest registration and
inventory and the last days we are seeing
that teams from the Project and ARDA are
going in the field for seeing the
opportunities to start implementation of the
projects in the frame of the component of
competitive grants for FPUAs.
According to Federation’s representatives:
The most important problem is clarification
related to the status of forests being used by
the community. It would be of high interest
to be enabled a better acknowledgment of
this forest function that historically is used
as a resource for grazing, heating and
production of small-dimensions timber. It
would also be very useful that in the frame
of ESP, users of these forests to contact with
the representatives of the EUROCoppice
project supported by COST (European
Cooperation in Science and Technology) for
enhancing knowledge regarding the role and
opportunities for taking the maximum
production from these forest formations
(coppice, shrubs). The National Federation
considers as a priority the fact that forest
users are interested to learn the best
practices in coppice treatment. Since many
years already is been asked time after time
to the NRDP to assist for enabling
identification and learning of the best
practices of treatment of coppice and shrubs,
but even for the impact of the thinning in
shrub formations. Thinning treatment gives
priority and light to species with rapid
growth and high quality of wood, such as

oak (Quercus spp.) ash (Fraxinus spp.) etc. It
would be of high interest that for each
country’s municipality to be established about
five experimental plots and to be used as
schools for the community for the treatment of
forests in the future. These types of models
have been launched by the National Federation
in several units, such as Zall-Dajt (Tirana),
Nikël (Krujë), Spille (Kavaja), Trene (Dibër),
where we are ready to make demonstrations
on the results. In several models we have had
as a partner the Faculty of Forestry Sciences
and we believe that this cooperation will
continue even in the future. The other
continuous partner is CNVP, with which we
are implementing the FLED Project. We see as
an important partner in the future even the
High Forestry School of Shkodra, where can
be prepared the future extension service for
communal forests. In the experience brought
by Xhelal, he emphasized the results derived
from the measurements carried out in the
sample plots established in forests managed by
traditional users are two to three times higher
than what is reported by responsible structures
for the annual growth at national level. It
would be beneficial to everyone if these
models were to spread throughout the country,
since the forests need care, that kind of care
that traditional users know to provide best. We
think that supporting these interventions by the
ESP funded by the World Bank and Swedish
Government would also be a great contribution to the effects on carbon sequestration,
as well as to learn how to treat coppice,
contributing to climate change mitigation, and
increasing income for poor families. The
National Federation highly appreciates this
project, which is of great importance also
for the accessibility and effectiveness of
IPARD funds that Albania is expected to
receive from the EU. Asked by the Bank's
Mission on the need to strengthen the
capacities of Forest and Pasture Users
Associations, the National Federation thinks
that the needs in the context of the changes
occurring from territorial, administrative and
legal reforms are high in two main directions:
Firstly, in the organization, functioning and
participation of women in the FPUAs’ boards,
and secondly, the technical training of
associations’ staff, especially on project
designing. This is because now we are
discussing
there
are
noticed
some
shortcomings in the applications, both in
technical and social aspects, as well as in
administrative ones. In response to the
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The National Federation of Communal Forests and Pastures for years raise the concern
of the Albanian forest destruction, addressing resolutions to the highest governing authorities of the state. A voice constantly lost
in the vacuum of politicians' deafness that in
27 years after communism didn‟t achieve to
provide to the country a proper forest law.
Whoever has eyes and ears, whoever takes
care of environment where he/she is born
and lives, moves and sees in our small Albania, or is simply informed by the media is
convinced that the green cover of our land is
greatly weakened and reduced by logging,
fires, grazing, as well as excavation and
erosion. A normal political class would react toward this situation. After 2000, the
Albanian taxpayers maintain even a Ministry which is supposed to monitor and take
care of the Albanian environment and this
Ministry is been seen as right to be awarded
to small parties, with which the governance
is shared. This Ministry has the „merit‟ for
not telling how the Albanian forest and environment situation is. If it would function,
whether minimally, it must have told to Albanian taxpayers and opinion that reduction
of vegetation in mountains and hills is a
danger for our homeland and life, the cradle
that we were born and keeps us alive. If a
comparison is made between the situation
and progress of the forest cover, it is not
hard to conclude that in last 27 years the
ecological and environmental damages have
been higher than those occurred for centuries altogether, since when material and
written proof of inheritance are available.
Reality is bitter, if thinking that our society
pretends to progress ahead and furthermore
is making efforts to meet the criteria to be
eligible for joining the EU. We destroyed
forests, the only system that nature has
equipped with a feature, which lacks to agriculture and all other systems which contribute to humankind. The forest ensures its
nutrients and energy within its system, enabling endless gifts to other beings. All other
systems depend on imported energies,

which are non-renewable ones, and cause
pollution of the planet and life threatening.
Practically it seems as we do not know to
see, think and tell. It makes you sad the inability of politicians, but even of media to
react when the cradle of life and its future is
threatened, in a homeland with mountains
without vegetation… and slowly… without
land. We live a time which has challenged
the land, threatening extremely its irreversible extinction in many country‟s parts, due
to our stupidity, as well as the lack of personal responsibility of every individual of
the society towards Albanians life for today
and tomorrow. If destruction of forests and
mountains‟ vegetation would come from
factors out of our control, at least each one
of us would be calm in his/her consciousness, but it is a fact that destruction comes
from the wrong and blind action of policy
making and law enforcing authorities, as
well as from the inactivity of the ruled part
of our society and this monstrous reality
puts the generation of our country‟s current
intellect in a difficult moral situation. The
ecological catastrophe is sitting crosslegged in our mountains and hills and
shocks everyone who thinks, whereas in fact
should frighten the generation who lived it,
which probably unwittingly contributed to
this situation and could not stop the evil.
What has happened cannot be undone! The
tricks often done by those, whom our society pays for preventing this situation, quickly
would respond to our reasoning: we do not
have data, assessments should be made. In
fact, now everyone has to convince himself
that it is time to act! National Federation of
Communal Forests and Pastures is totally
convinced that the only critical resource
what people need, is the people themselves.
We, each one of us, if organize our
thoughts, if we take a decision to find urgently a solution, as a nation we have sufficient knowledge to find it. And, furthermore, if we save our land from this ecological catastrophe, we have served to our survival and future generations. Fighting with

yourself, to be party militant, and to become
blind from that militancy in front of this
catastrophe is really a stupidity. Experts and
scholars of environment, nature, media and
books who are civil servants and do not tell
to their taxpayers what country‟s areas are
burnt, flooded, excavated, and concreted
and how many forest and land area is lost,
fearing or wanting to keep it well with the
government, seem to have become many.
Imagine in a quite small country such as
ours, intelligence achieved to give a real
resurrecting contribution, about a century
ago, by getting organized in the Balkan,
Europe and USA, putting the nation‟s interest over the rewards offered by the empire
(ottoman). The intelligence after the Second
World War up to now often has fallen in the
daily politics‟ trap by becoming a partisan
instrument and serving to manipulations the
same way as to the knowledge and development. Opening of the country after 1990‟
was a hope for opening of the gates of western thought and cooperation, but the pressure and fight for power with all means often have numbed the encourage, aiming at
militancy as source of positions and economic incomes. A simple indicator is sufficient to show how much the intelligence has
evolved, which is the approach and contribution to formulation of politics, legislation,
scientific research and knowledge – which
altogether have resulted in the current situation – and the trends where we are driving
the nature of Albania. It remains an enigma
of where does this silence come from, a
contribution for wrong politics or nonopposition to the wrong decisions taken
from lawmakers or government, whom from
their side must be with a certain background
to understand the damage they cause. National Federation as representative of the
Albanian forest and pasture users is convinced that the current situation of forests
has made sensible not only inhabitants of
rural areas, but everyone else who see by
their own eyes this situation or reached by
the media. This shattering of mountains‟

life, in all meanings, should put the policy
makers before the dilemma: let it be destroyed without return by reducing the space
to future generations, or all together to seek
and find the paths to restore life to our
mountains? Albania has made huge mistakes in division of agricultural land, a surface twice less than the forest land. It is
time to be designed the strategy of forest
land division. After the strategy is designed
it has to be broadly discussed with people
and through a popular referendum, the people themselves decide on future forest ownership. The fate of public assets is recognized by almost everyone, they are left to be
destroyed and then privatized. The Government owes to its own people to organize a
nationwide referendum, where Albanians to
get positioned of what should be the future
ownership form of this asset inherited from
ancestors, by making maximal efforts to
correct the mistakes done with the division
of agricultural land. Information, humanism,
science and social understanding are the
same as all our life, in a perpetual transition.
Our ancestors had mountains as shelter and
food resource, and along with them
achieved to survive and bringing to us this
asset up to this time so-called modern times.
They used the forest as shelter, food, heating and light source. In these circumstances
they learnt and inherited us the naming of
objects and phenomena, and after they categorized them, as well as figured out the
function and use, and shared with one another verbally as well as with mores or canons. The classic education came late in our
society. Thirsty for knowledge, many things
were imposed in a hurry and much of the
knowledge that people had gained in cohabitation with our fragile nature, the greatest inheritance from our ancestors, as if we
were cursed, were ignored, this is so true
and everyone who lived that time can bring
into memories the public proclaim against
old fashioned thoughts and behaviors.

questions raised by the Mission on Municipal issues, the Federation replied that on 2
December 2016, 23 February 2017 and 18
April 2017 in Tirana, Elbasan and Fier, the
Association for Local Autonomy supported by
the “Connection Natural Values and People
Foundation – CNVP” and in cooperation with
the Ministry of Environment and National
Federation of Communal Forests and Pastures,
organized consultative and informative meetings with heads and staff of municipalities
from the North, Northeast and South Albania

regions. In these meetings it turns out that the
municipalities have major difficulties in
providing firewood for residents and for the
lack or expiration of the management plans
deadline in some municipalities. The need for
firewood is greater than our forests possibility.
There is no cooperation of structures with
Protected Areas. Funds allocated by the Ministry of Finance for forests and pastures in the
Municipality are insufficient to set up technical staff, provide support infrastructure and
make investment in forests, consequently

DCM no. 438, dated 8 June 2016 is unenforceable. Investments in forests are missing
for several years already. It is still unclear
which institution should intervene or take action in cases of damage to forests and pastures. Some competences, such as the approval of management plans, the exploitation possibility for firewood or medical plants are excessive from the Ministry of Environment.
The new law on forests and pastures is still
missing. The municipalities, together with
other stakeholders, were part of the consulta-

tions and discussions, the Environmental Policy Director of the Ministry assisted in all
meetings to provide the necessary explanations. But, there are also municipalities with
high results, where Maliq and Bulqiza municipalities are distinguished, which through effective management, have secured tariff collection and are planning to reinvest in forests…
...At the end of the meeting, the National Federation thanked the staff of the World Bank in
Albania and the ESP Mission for the valuable
contribution to this discussion meeting.
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