Praktikat aktuale bujqësore ushtrohen
përgjithësisht në tokat më të mira të vendit
dhe nuk kanë kapacitet të përdorin potencialin që u ofron ekosistemi. Toka duhet
punuar çdo vit dhe duhet trajtuar me
kimikate për mbrotjen nga dëmtuesit.

Bimët njëvjeçare nuk arrijnë të përdorin
energjinë diellore gjatë muajve të pranverës, përdorin më pak ujin e tokës, për
shkak të sistemit rrënjor të cekët...
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Pyjet dhe kullotat në Shqipëri përgjatë
këtyre 26 viteve të fundit kanë përjetuar
reforma të vazhdueshme në drejtim të
transferimit të tyre nga qeveria qëndrore
në atë vendore. Krahas kësaj, degradimi i
tokave publike e gërryerjet kanë avancuar
me ritme alarmante. Në vitin 2016 rreth
900 mijë hektarë pyje (79.5% e pyjeve të
vendit) iu transferuan 61 Bashkive.
Megjithëkëtë hap të rëndësishëm drejt
decetralizimit, në krahasim me tokën bujqësore, pyjet dhe kullotat kanë mbetur
shtetërore. . Një pjesë e madhe e kësaj
sipërfaqe është e zhveshur nga bimësia
pyjore dhe është objekt i gërryerjeve të
vazhdueshme. Ndërkohë, një pjesë e si-

përfaqes nën kujdesin tradicional të fshatit
apo të familjeve ruajnë pamjen e pyllit dhe
janë
mbrojtur e mirëmbajtur, gjë e
ligjëruar historikisht me kanune dhe që
funksionon edhe sot. Duke u bazuar në
reformat dhe përvojat e përmendura, me
objektiv ndalimin e degradimit të
mëtejshëm të tokës pa pronar, me gadishmërinë e donatorëve për të vazhduar
mbështetjen, tashmë disavjeçare, jemi të
bindur se ka adhur koha që qeveria shqiptare të njohë të drejtat e pronësisë mbi tokat pyjore për fshatin dhe familjet rurale.
Për këtë, përfaqësues të ...

për përmirësimin e menaxhimit të pyjeve dhe burimeve natyrore

Studim i Bankës Botërore
Shqipëria dhe Bosnja janë vendet që kanë
humbur më së shumti sipërfaqen pyjore
gjatë periudhës 1990-2015, sipas një
vlerësimi të Bankës Botërore.Shqipëria ka
humbur 170 kilometra katror pyje që nga
1990 dhe Bosnja ka humbur 250 kilometër katror pyll në të njëjtën periudhë,
teksa vendet e tjera të rajonit kanë ...

Federata Kombëtare e Pyjeve dhe Kullotave Komunale në bashkëpunim me Federatën Rajonale të Përdoruesve Pyjeve
Kukës, organizuan me datë 9 Mars 2017
takimin me temë “Nxitja e dialogut mes
aktorëve vendorë për përmirësimin e
menaxhimit të Pyjeve dhe burimeve natyrore”. Takimi u mbajt në kuadër të
Strategjisë Kombëtare të Angazhimit
lehtësuar nga Koalicioni Ndërkombëtar i
Tokës. Aktiviteti u zhvillua në ambjentet e
Bashkisë Has ku morën pjesë 25 persona,

përfaqësues të institucionit të Ministrit për
Çështjet
vendore,
Qarkut
Kukës,
prefekturës, Bashkive Kukës, Has,
Tropojë, Fondacionit CNVP-Kukës, Inspektoriatit të Pyjeve, Administratës së
Zonave të Mbrojtura, Federatave dhe
Shoqatave të Përdoruesve të Pyjeve dhe
shoqatave vendore mjedisore. Takimi u
ndoq dhe u transmetua nga media vendore,
TV Kukësi. Ky ishte takimi i parë...
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...vijon nga faqja 1
Federatës Kombëtare të Pyjeve dhe Kullotave organizuan më datë 24 Mars 2017 një
takim me zv. Ministrin e Mjedisit dhe
Drejtorin e Pyjeve në Ministri, ku u diskutua rreth domosdoshmërisë së ndërmarrjes
së reformave të mëtejshme për sigurimin e
të drejtave të pronësisë për përdoruesit e
tokave pyjore. Menjëherë pas kësaj, më
datë 31 Mars 2017, u mblodh Komiteti
Koordinues Kombëtar, komitet i ngritur si
nismë e Federatës së Pyjeve për nxitjen e
një dialogu mes palëve të përfshira në
qeverisjen e pyjeve në Shqipëri me
mbështetje të Koalicionit Ndërkombëtar të
Tokës (ILC). Ky komitet është i përbërë
nga përfaqësues të parlamentit, donatorë
të huaj, organizata të shoqërisë civile dhe
bota akademike. Në këtë takim anëtarët e
komitetit dhanë argumentet e tyre pro dhe
kundër thellimit të proçesit të decentralizmit dhe ligjërimit të të drejtave të
pronësisë për përdoruesit e pyjeve. Më
poshtë po japim disa propozime konkrete
që dolën nga ky takim, por edhe nga
përvoja disavjeçare e federatës në këtë
sektor: (i) Kërkohet një deklarim i qartë
politik për garantimin e të drejtave dhe
detyrimeve të pronësisë apo të drejtave të
përdorimit afatgjatë të pyjeve për përdoruesit e tyre. Gjë që është jo vetëm një parim

Përshtati redaksia e gazetës
Jeto Gjelbër (marrë nga www.arborday.org)

...vijon nga faqja 1
Përparësia aktuale që i është dhënë
bimëve njëvjeçare për ushqim në bujqësinë tonë ka rezultuar në prishje të
ekuilibrit në ekosistemet kryesore të
vendit. Ka degradim e shkatërrim të
ekosistemeve malore e lumenjeve, që rrezikojnë përmbytje sistematike të fushava
të destinuara për bujqësi. Sistemi aktual
bujqesor i bazuar në kulturat sezonale të
drithërave nuk e përdor plotësisht potencialin e tokës dhe diellit, duke qëndruar
sterile dhe jo fotosintetike për pjesë të

bazë politik, por gjithashtu dhe një hap
praktik i nevojshëm që duhet ndërmarrë
për të arritur ndalimin e degradimit të
mëtejshëm të tokës me objektiv mbarështrimin e qëndrueshëm të pyjeve e kullotave; (ii) Qeveria duhet të deklarojë objektivin strategjik që pyjet dhe kullotat e
dhëna në përdorim të kalojnë gradualisht
në pronësi të përdoruesve, kur të ketë
tregues se është pakësuar erozioni dhe ka
shtim të veshjes bimore natyrore; (iii) Të
rishikohet Strategjia për Zhvillimin e Pyje-

ve dhe Kullotave për të realizuar mbrojtje
më të mirë të tokës nga gërryerjet, si dhe
të përfundojë procesi 20-vjeçar i decentralizimit në përputhje me ndyshimet territoriale-administrative; (iv) Përdoruesit
(fshati, familja rurale) të kenë të drejta e
detyrime ligjore për ruajtjen e tokës pyjore
e kullosore nga gërryerjet, të kenë detyrime për veshjen me bimësi të tokës në
pronësi, sikurse edhe të kenë të drejtën të
shesin prodhimet drusore e jodrusore shtesë që rezultojnë nga menaxhimi i qendru

konsiderueshme të sezonit me rrezatim të
bollshëm diellor për shkak të nevojës së
punimit të përvitshëm të tokës dhe procesit të rimbjelljes së kulturave bujqësore
sezonale. Aplikimi i bujqësisë me drurë
shumëvjeçare për prodhimin e ushqimit
intensiv rezulton tashmë si një mundësi
reale. Specie të veçanta dhe sistemet që do
të lejojnë prodhimin e ushqimit të
barabartë me atë të bimëve njëvjeçare,
plus prodhimin e fibrave të drurit janë
diskutuar. Këto modele përfshijnë
mekanizimin e punës në shkallë të madhe,
si dhe alternativat e punës së krahut. Të
dhënat paraprake të rendimenteve janë

premtuese, prodhimi i njëkohshëm i
ushqimit dhe drurëve për ngrohje nga tokat më të mira bujqësore mund të
kontribuojë shumë për të lehtësuar krizën
aktuale të përmbytjeve të vazhdueshme,
shaktërrimit të ekosistemeve malore dhe
mungesën e theksuar të drurit për ngrohje
dhe do të lehtësojë presionin mbi pyjet
malore, tashmë në degradim. Kjo mund të
kontribuojë shumë në stabilizimin e nivelit
të pasqyrës ujore dhe tokave, si dhe në
zbutjen e pasojave aktuale të ndryshimeve
klimatike, qe vendi po i paguan me kosto
shumë të larta. Gjithashtu kjo është një
mundësi për të rritur më tej karbonin e
sekuestruar në pyjet malore, të cilët duhen
lënë të qetë për të realizuar rehabilitimin e
tyre.
Parimet bazë të bujqësisë drunore
Për arsye se bimët drunore kanë degë të
përhershme që i mbajnë gjethet, në pjesët
e hershme të sezonit të rritjes nuk kanë
nevojë për të krijuar strukturat që realizojnë fotosintezën. Struktura që përdor
diellin është e gatshme dhe nuk humbet
asnjë çast në fillimin e procesit të fotosintezës. Në rajonet e ngrohta shumica e rrezatimit diellor vjetor e gjen tokën të
zhveshur, pasi bimët njëvjeçare nuk
arrijnë të mbijnë e të krijojnë sistemin e
përdorimit të rrezatimit. Kjo ështëarsyeja e

eshëm, konform standarteve silvo-teknike
dhe ligjore; (v) Nga përvoja 20-vjeçare e
përfituar nga procesi i transferimit të pyjeve në komuna komunitete, fshatra e
familje është konstatuar së shumë institucione që kanë lidhje me pyjet kanë patur
kundërshtime, ashtu siç demonstrohet
edhe aktualisht. Prandaj për të shmangur
këtë humbje të energjive dhe debatet e
pafundme shterpë, Federata Kombëtare e
Pyjeve dhe Kullotave kërkon që para fillimit të kësaj reforme të rëndësishme
kombëtare qeveria të organizojë një studim fizibiliteti – nëpërmjet një agjencie
ndërkombëtare me ekspertizë në fushën e
të drejtave të përdorimit dhe pronësisë së
tokës – për analizën e faktorëve pozitive
dhe negativë që t’i hapet rruga kësaj reforme kaq të rëndësishme për ruajtjen e
tokës.
Si një organizatë e interesuar për zhvillimin e reformave në sektorin e pyjeve dhe
kullotave, Federata Kombëtare e Pyjeve
shpreson për mbështetjen Tuaj të plotë në
thellimin e reformave të decentralizimit të
qeverisjes së pyjeve dhe kullotave, me
synim shmangien e informalitetit, shtimin
e përgjegjshmërisë dhe përfshirjes së
komuniteteve në planifikimin dhe menaxhimin e burimeve natyrore.

avantazheve të bimëve drunore për të
grumbulluar më shumë rrezatim diellor.
Përfitime shtesë
Ka shumë përfitime, si dhe impakte shumë
të rëndësishme që bujqësia e bazuar mbi
kultura drunore do të siguronte për vendin
tonë, që në fakt nuk janë evidentuar deri
më tani. Reduktimi direkt i përdorimit të
naftës dhe karburanteve të tjera që përdoren aktualisht për punimin e përvitshëm të
tokës. Bimët drunore kërkojnë të punohet
toka për të bërë rimbjelljen e tyre në çdo
25 apo edhe 100 vjet. Pas mbjelljes toka
nuk paraqet nevojë për punim të përgjithshëm, së paku tre vitet e para. Sasia mesatare e naftës për të punuar një hektar
tokë në pranverë, në varësi të mjeteve dhe
gjendjes së tokës varion nga 61 litër deri
në 80 litër për hektar. Nëse konvertohet
kjo naftë e djegur në lëshim të karbonit në
atmosferë, shihet ndikimi kompleks i
punimit të përvitshëm të tokës. Bimët drurore kanë një efket të jashtëzakoshëm
pozitiv në pakësimin e erozionit, si dhe në
pasurimin e shtresave të sipërme të tokës
me lëndë ushqyese dhe humus. Në praninë
e drurëve e rrënjëve toka mbetet me kapacitet më të lartë thithës të ujit. Kjo i
shton rezervat e ujit dhe furnizimin e
bimëve drunore ... Vijon në faqen 3
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me ujë në të ardhmen. Bujqësia e
bazuar në drurët shumëvjeçarë kërkon më
pak plehërim, pasi sistemi rrënjor
mundëson përdorim të plehrave deri në
thellësi.
Përfitime të veçanta për kushtet e
vendit tonë
Mundësia vjetore për të prodhuar drurin
për ngrohje në Shqipëri është aktualisht
rreth 3 herë më pak se sa nevojat që kanë
familjet shqiptare për grohje. Përfitimi
shtesë në kushtet në të cilat ndodhet vendi
ynë është prodhimi i njëkohshëm i
ushqimit dhe lëndës ngrohëse. Mungesa e
drurit për ngrohje në vendin tonë përbën
një barrë të rëndë, si për popullin, të cilit
pas moratoriumit për pyjet, i janë mbyllur
të gjitha shtigjet për të siguruar drurin për
dimër, ashtu edhe për pyllin malor, i cili
aktualisht ka falimentuar. Jemi dëshmitarë

të pasojave që ka sjellë shkatërrimi i pyllit
shqiptar në degradimin e tokave bujqësore
kodrinore, në shtimin e pakontrollueshëm
të përmbytjeve dhe shkatërrimin e
përvitshëm të kulturave bujqësore, si edhe
në mbushjen e rezervuarëve në lumenjtë
që prodhojnë shumicën e energjisë elektrike për vendin. Investimet që po bëhen
në mënyrë spontane për të rithyer pyjet
malorë, tashmë të shaktërruar, mund të
japin efketivitet shumë më të lartë, nëse
bëhen për të mbjellë kultura drunore e frutore në zonën fushore, ku në kohë shumë
të shkurtër arrijnë të prodhojnë sasi të
madhe të biomasës. Avantazh tjetër shtesë në kushtet e vendit tonë është rezistenca e kulutrave drunore karshi thatësirës, e
cila në kushtet e ndryshimeve klimatike
pritet të godasë Shqipërinë. Bimët
njëvjeçare janë shumë të ndjeshme ndaj
thatësirës. Pritet që zonat ku aktualisht
kultivohen kulturat njëvjeçare të jenë objekt i shtimit të thatësirës. Këto kultura
janë shumë të ndjeshme ndaj thatësirës,
veçanërisht në kohën e mbirjes së
farërave, çka çon në humbjen e tërë prodhimit vjetor. Pra, në sajë të sistemit
rrënjor të fuqishëm e të thellë, bimët drunore janë zgjidhje për të evituar pasojat e
ndryshimeve klimatike në kuluturat bujqësore aktuale njëvjeçare. Masivet e
mbjella me lajthi në Visokë të Mallakastres para Luftës së Dytë Botërore, si
dhe prodhimet e realizuara nga gështenjat
e kultivuara në Reç të Shkodrës, kanë
demonstruar se mund të sigurojnë të
ardhura të konsiderueshme për familjet e
këtyre zonave. Këto kultivarë kanë
demonstruar një përshtatje shumë të mirë
në kushtet ekologjike të vendit tonë, si dhe
shije të frutave dhe kapacitete prodhuese
premtuese.
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… i zhvilluar në nivel qarku pas reformës
territoriale dhe administrative me fokus
pyjet dhe burimet natyrore. Qëllimi i
takimit ishte nxitja e një dialogu të vazhdueshëm mes aktorëve përgjegjës për
menaxhimin e pyjeve në nivel Bashkie
dhe qarku si dhe adresimi i të drejtave të
përdorimit për komunitetet vendore në
këto nivele. Po ashtu takimi shërbeu për
identifikimin e problematikave që hasin
Bashkitë e qarqut Kukës në organizimin e
strukturave dhe planifikimin për administrimin e pyjeve të transferuara si rezultat i
reformës territoriale dhe administrative.
Takimi u moderua nga përfaqësuesja e
Federatës Kombëtare të Pyjeve, Albora
Kacani, e cila falenderoi të pranishmit për
pjesëmarrjen dhe veçanërisht kryetarin e
bashkisë Has, z.Adem Lala për mbështetjen e dhënë në organizimin e takimit. Më
pas ajo ja dha fjalën kryebashkiakut për të
përshëndetur aktivitetin. Z.Lala tha se
thithja e mendimeve nga të gjithë aktorët
pjesëmarrës do ti shërbejë qëllimit të përbashkët që është përmirësimi, ruajtja dhe
mirëmbjatja e pyjeve. Ai tha se kalimi i
pyjeve tek Bashkitë si rezultat i reformës
territoriale dhe administrative nuk ështe
një privilegj por përgjegjësi. Kryebashkiaku ndër të tjera tha se një punë e mirë
është bërë nga Shoqatat të cilat kanë ushtruar aktivitetetin e tyre në ish njësitë vendore. Një punë e mirë është bërë për
rregjistrimin e pyjeve në hipotekë në
pronësi të Bashkisë me mbështetjen e
Fondacionit CNVP. Por ky rregjistrim
është bërë i pjesshëm dhe detyra kryesore
e Bashkisë tani është rregjistrimi i të gjithë
pyjeve dhe kullotave në pronësi të saj. Ai
përmendi gjithashtu përvojën e mirë që ka
Bashkia e Hasit në kalimin e pyjeve në
përdorim të fermerëve në disa zona pilot.
“Në këto zona mund të dallohet me sy të
lirë që pyjet afër banesave, lagjeve apo
fshatrave janë më të ruajtura, më të zhvilluara dhe më të pastruara pasi fermerët e
shohin si pronë të tyre, pavarësisht
mangësive ligjore që në një të ardhme
duhen tejkaluar dhe pyjet të kalojnë në
përdorim të fermerëve për nevojat e tyre”tha kryebashkiaku. Në përfundim të fjalës
së tij, ai u shpreh se Bashkia do të jetë në
çdo kohë në mbështetje të të gjithë
aktorëve, specialistëve dhe donatorëve të
ndryshëm. Në vijim të takimit, z.Selim
Lisha, drejtor i shërbimit pyjor në Bashkinë Kukës bëri një prezantim rreth pyjeve
dhe burimeve natyrore në Bashkinë e
Hasit. Bashkia Has, është ndër Bashkitë e
para e cila ka ngritur drejtorinë e pyjeve
me rreth 10 punonjës përgjegjës për administrimin e pyjeve. Kjo drejtori ka ngritur Skuadrat zjarrëfikëse në 12 fshatrat e
Njësisë administrative Golaj dhe vazhdon
punën për ngritjen e këtyre skuadrave

edhe në njësitë e tjera. Po ashtu, specialistët e kësaj drejtorie kanë hartuar planet
operacionale për furnizimin me dru zjarri
të banorëve. Kjo drejtori gjithashtu monitoron zjarret dhe aktivitetet e kundraligjshme në pyjet e Bashkisë. Megjithëse në
vitin e parë të krijimit kjo drejtori ka bërë
të mundur mbledhjen e disa të ardhurave
nga drutë e zjarrit, antenat telefonike dhe
subjektet private që ushtrojnë aktivitet në
fondin pyjor të Bashkisë Has, të ardhura te
cilat arrijnë vlerën rreth 3 002 600 lekë.
Z.Lisha tha se kanë një bashkëpunim të
mirë me administratën e zonave të mbrojtura dhe inspektoriatin e pyjeve. Më pas,
z.Xhelal Shuti, përfaqësues i Federatës
Rajonale të Përdoruesve të Pyjeve Kukës
bëri një prezantim rreth domosdoshmërisë
së dialogut shumë-aktorësh për përmirësimin e menaxhimit të pyjeve në nivel vendor. Ai bëri një panoramë të të gjithë
aktorëve shtetërore dhe jo shtetërore të
përfshirë në qeverisjen e pyjeve në nivel
vendor si dhe të roleve të tyre. Këto aktorë
janë drejtoritë e pyjeve në Bashki, inspektoriati i mjedisit, administrata e
zonave të mbrojtura, Federata Rajonale e
Pyje, Shoqatat e përdoruesve të pyjeve,
klubet e arrorëve, shoqatave të bujqësisë
dhe mjedisit, danotorë të ndryshëm etj. Po
ashtu, ai prezantoi disa nga mundësitë që
kanë të gjithë aktorët për të përmirësuar
administrimin pyjeve si dhe disa nga sfidat që hasin aktualisht si rezultat i
reformës territoriale dhe administrative.
Në fund, ai paraqiti për të pranishmit disa
rekomandime për rritjen e bashkëpunimit
midis të këtyre aktorëve për të
përmirësuar qeverisjen e pyjeve në nivel
vendor dhe qarku. Në vijim të takimit,
pjesëmarrësit diskutuan dhe ndanë mes
tyre problematikat kryesore të administrimit të pyjeve në Bashkitë Kukës, Has dhe
Tropojë. Problematikat e identifikuara
ishin si më poshtë: (i) Bashkitë Kukës,
Tropojë dhe Has (pjesërisht) nuk kanë të
rregjistruar pyjet dhe kullotat pranë
Zyrave të Rregjistrimit të Pasurive të

Paluajtshme si pronë të tyre; (ii) Stafet
përgjegjëse për pyjet ne Bashki nuk kanë
zyra të përshtatshme dhe mjetet e nevojshme. Stafet e bashkive duhet të marrin statusin e nënpunësit civil; (iii) Shumica e
planeve të menaxhimit në të tre bashkitë
po ju mbaron ose ju ka kaluar afati. Bashkitë nuk kanë mjete financiare për hartimin e planeve të reja; (iv) Nevoja e banorëve për dru zjarri janë dy herë më të
mëdha se mundësitë. Bashkitë së bashku
me Shoqatat e Pyjeve duhet të gjejnë
mundësitë alternative për ngrohje; (v)
Bashkitë kanë nevojë për mbështetje finaciare për pyllëzimin e sipërfaqeve dhe
ndërtimin e lerave të ujit; (vi) E drejta e
përdorimit tw pyjeve nuk ka shkuar ende
tek përdoruesi i fundit; (vii) Rolet mes
Bashkisë dhe inspektoriatit të pyjeve nuk
janë të qarta. Inspektoriati dhe Bashkia
duhet të rrisin bashkëpunimin me
komunitetet dhe Shoqatat; (viii) Disa nga
firmat konçensionare për nxjerrjen e mineraleve nuk zbatojnë rregullat e mbrojtjes
së mjedisit dhe ato teknike. Shpesh
sipërfaqet e marra në shfrytëzim nuk hiqet
nga fondi pyjor ose shfrytëzohet më tepër
se sa leja e dhënë. Bashkitë kërkuan bashkëpunim dhe transparencë në këto
proçese; (ix) Zona të caktuara pyjore që
më parë kanë qenë pronë e ish komunave,
kanë kaluar në administrim të zonave të
mbrojtura duke penguar banorët që jetojnë
në ato zona për sigurimin e druve të zjarrit. Brenda parkut natyror kombëtar
“Korab – Koritnik” shtrihen 5 njësi administrative me një numër të konsiderueshëm banorësh të cilët kanë nevojë
për përdorimin e pyjeve; (x) Përveç pyjeve, një vëmendje e veçantë duhet ti
kushtohet edhe mbrojtjes së kafshëve të
egra; (xi) Ka patur vonesa të pajustifikueshme për shpalljen e granteve të Projetit të Shërbimeve Mjedisore. Këto
vonesa kanë vënë në vështirësi Shoqtatat
aplikuese të cilat detyrohen të paguajnë
detyrimet … vijon në faqen 4
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Prof. Dr. Sherif Lushaj
Problemet e tokës në vendin tonë janë të
shumta. Degradimi i saj është një nga format më të përhapura dhe më kërcënuese të
dëmtimit të tokës dhe mjedisit.
Njëkohësisht për mbrojtjen e mjedisit nga
ky kërcënim kërkohet përfshirja e
pronarëve, përdoruesve të burimeve
tokësore, organeve qendrore dhe lokale,
institucioneve, agjensive të specializuara
dhe e gjithë shoqëria. Degradimi i tokës
nënkupton humbjen e produktivitetit biologjik dhe ekonomik të saj, shkaktuar
nga kushtet natyrore dhe aktivitetet
njerëzore. Cilësitë e tokës dhe niveli i
produktivitetit lidhen ngushtë me proceset
e degradimit, përdorimit dhe praktikave të
menaxhimit të saj. Kur, ish-Presidentin e
Shteteve të Bashkuara të Amerikës,
Dwight D.Eisenhower e pyetën për
dëshirën më të madhe në jetë, ai u
përgjigj: “Një copë tokë që e ke gjetur kur
linde, ta lësh në kushte më të mira kur të
ndërrosh jetë”. Por, megjithëse toka është
pasuria më e madhe kombëtare e çdo vendi, në një masë të konsiderueshme është e
kërcënuar nga degradimi në shkallë globale, si pasojë e ndërhyrjeve dhe kushteve
natyrore. Por, nëse vëzhgojmë në terren
situatën mjedisore dhe e vlerësojmë, ashtu
siç është në realitet, me synim që e gjithë
shoqëria të përfshihet në ndryshimin që
duam të bëjmë, do të dallojmë lehtë se
kemi të bëjmë me një mjedis problematik
dhe një bilanc negativ mjedisor, i cili në
drejtime të caktuara vazhdon të përkeqëtatimore edhe pse nuk kanë aktivitet. Në mbyllje të takimin, fjalën e
mori përfaqësuesi i Institucionit të Ministrit për Çështjet Vendore, z.Xhelil Cibaku,
i cili në mënyrë të përmbledhur sqaroi disa
nga çështjen e ngritura nga pjesëmarrësit.
Fillimisht, z.Xhelili vlerësoi takimin pasi
shërbeu për të qartësuar më mirë rolet dhe
detyrat që secili aktor ka në adminsitrimin
e pyjeve. Gjithashtu, ai tha se nevojitet një
bashkëpunim më i mirë mes tyre. Ai tha se
pyjet kaluan në Bashki për ti admnistruar
më mirë dhe të jenë më afër komuniteteve.
Për sa i përket fondeve të Bashkisë për
pyjet, ai tha se do të vijnë në rritjen nga
viti në vit. Projekti i Bankës Botërore do
të ndihmojë në rregjistrimin e pyjeve dhe
hartimin e planeve të mbarështrimit.
Megjithatë, Bashkitë me mundësitë dhe
kapacitetet që kanë duhet të fillojnë përgatitjen e disa planeve të menaxhimit. Në
fund, ai u kërkoi Bashkive përgatitjen e
një liste me konçesionet brenda territoreve
të tyre si dhe përgatitjen e projekteve afatgjatë për investime në pyje. Takimi u
mbyll nga kryetari i Bashkisë Has, i cili
falenderoi dhe një herë organizatorët dhe
mbështetësit e takimit. Ai u shpreh i
gatshëm për mbështetjen e aktiviteteve me
karakter mjedisor, social dhe kulturor
edhe në te ardhmen.

sohet. . Lidhja ndërmjet dy sistemeve, atij
natyror dhe human, gjatë zbatimit të
masave mbrojtëse, vendos për suksesin
ose dështimin e programeve të menaxhimit dhe mbrojtjes së burimeve tokësore
dhe reduktimin e nivelit të degradimit.
Degradimi i tokës i shfaqur në forma të
ndryshme ka prekur sipërfaqe të konsiderueshme të globit, duke shkaktuar efekte
negative mbi burimet tokësore, probleme
të dëmtimit dhe ndotjes të mjedisit, tokës
dhe ujit, dobësimin e rezervave ushqimore
për popullsinë, rritjen e nivelit të varfërisë,
shkretëtirëzimin dhe uljen e produktivitetit
të burimeve tokësore dhe erozion të
fuqishëm. Sipas Organizatës Botërore të
Ushqimit dhe Tregtisë, pothuajse 1 milion
ha tokë nën vegjetacion në vendet në
zhvillim janë subjekt i formave të ndryshme të degradimit. Në shkallë botërore,
rreth 1.964 milionë ha tokë janë degraduar, nga e cila 494 milionë ha në Afrikë
(17% të sipërfaqes së përgjithshme). Në
shumë vende të Afrikës degradimi i burimeve tokësore dhe veçanërisht për tokën
bujqësore dhe presioni i popullsisë mbi to
ka rritur pasigurinë ushqimore, stresin
mjedisor dhe sëmundjet e popullsisë. Në
vendet aziatike rreth 747 milionë ha tokë
është prekur nga degradimi: në 59% të saj
nga erozioni ujor, 30% nga erozioni i
shkaktuar nga era dhe 16% në formë të
degradimit kimik dhe fizik. Degradimi i
burimeve tokësore cënon rëndë perspektivën e gjeneratave të ardhshme. Një vend
që pakëson burimet tokësore dhe që nuk
parashikon ndryshimet në përputhje me
nevojat e gjeneratave të ardhshme, gradualisht humbet të ardhmen e tij. Përgjatë
këtyre 20 viteve, është zgjeruar kripëzimi i
tokave në zonën bregdetare, braktisja e
sipërfaqeve të gjera të tokave acide dhe
ulja në kufij të patolerueshëm e kultivimit
të tokës bujqësore. Në kushtet e sotme,
nën kërcënimin e krizës ekonomike, edhe
vendet më të zhvilluara i janë drejtuar
rritjes së efektivitetit të burimeve tokësore

rehabilitimit të burimeve të dëmtuara dhe
kthimit të tyre në burime prodhuese. Humbja e tokës e shkaktuar nga disa forma të
degradimit të tokës në vendin tonë është
më e lartë në krahasim me vendet e Europës dhe të Mesdheut.
Shkaqet kryesore të degradimit
Ndonëse degradimi i tokës është një fenomen i përgjithshëm global, në vendin tonë
favorizohet nga disa faktorë specifikë të
rajonit dhe të qëndrimit të popullsisë ndaj
burimeve tokësore. Faktorët natyrorë, që
ndikojnë në degradimin e tokës, përfshijnë
kryesisht fenomenet atmosferike, si
reshjet, temperaturat, erërat, bora dhe
breshëri. Në vendin tonë, sipas zonave
bien mesatarisht 900-1800 mm reshje,
ndoshta edhe më shumë në vit. Në zonën
veriore sasia e reshjeve është më e madhe.
Intensiteti i reshjeve në periudhën NëntorPrill në masën 70-80 % të sasisë vjetore,
ndikon në intensitetin e erozionit dhe gërryerjen e tokës, përmbytjet dhe dalja e
lumenjve nga shtrati. Temperaturat e larta
gjatë verës shkaktojnë thatësirë, që nxit
proceset e shkretëtirëzimit. Përveç erozionit të shkaktuar nga shirat, në disa zona
tipike kodrinore dhe malore vepron edhe
erozioni nga erërat. Terrenet në lartësinë
mesatare 708 m mbi nivelin e detit, për
shkak të relievit dhe pjerrësisë së madhe,
terrenit malor në tre të katërtat e territorit
dhe përbërja gjeologjike, ndikojnë direkt
në zhvillimin e proceseve të degradimit të
tokës. Degradimi i tokës jo vetëm është
fenomen i shkaktuar nga ndryshimet
klimatike, por edhe ai është një pasojë e
këtij degradimi. Për këtë arsye, rrëshqitjet
e tokës kontribuojnë në degradimin e
tokës dhe ujërave. Nga aktivitetet e përdorimit të tokës, si prerjet dhe djegia e pyjeve, mbikullotja, hapja e pastudiuar e rrugëve, favorizohen rrëshqitjet. Degradimi i
shkaktuar nga faktorët natyrorë në shtrirjen hapësinore është më i kufizuar, në
krahasim me degradimin që shkaktohet
nga ndërhyrjet njerëzore. Kjo, pasi presio-

ni i popullsisë kudo, por veçanërisht në
zonat e varfëra dhe në vendet në zhvillim,
është kërcënues për burimet tokësore.
Këtu mund të përmendim fenomenet e
prerjes dhe djegies të pyjeve, urbanizimi
kaotik, dëmtimi i mbulesës bimore,
ndërhyrja në shtretërit e lumenjve, dëmtimi i natyrës etj.
Format e Degradimit të Tokës
Degradimi i tokës shfaqet në format e degradimit fizik, kimik dhe biologjik, si dhe
në disa forma specifike të tij.
• Degradimi fizik, si humbja fizike e tokës
nga erozioni dhe rrëshqitjet, ngjeshja e
tokës, humbja e vegjetacionit, humbja e
biodiversitetit janë më të dukshme në
hapësirë; • Degradimi kimik (aciditeti,
kripëzimi, ndotja kimike, humbja e
pjellorisë së tokës) vlerësohet kryesisht
nëpërmjet monitorimit; • Degradimi biologjik, që nënkupton humbjen e
funksioneve biologjike të tokës, ndodh më
shpesh në kushtet e ndryshimeve të dukshme klimatike, në rastin e përmbytjeve, si
dhe gjatë prishjes të ekuilibrit të elementeve në tokë, dhe në veçanti, me praninë e
elementeve toksikë.
Gjendja e mirë biologjike e tokës është e
rëndësishme. Është vlerësuar se në nivel
global, kryesisht në zonat e thata, 24% e
tokës së kultivuar dhe 41% e tokave kullosore janë të prekura nga degradimi i lartë
dhe mesatar prej erozionit të shkaktuar
nga era. Në vendin tonë, degradimi i tokës
vepron si çështje komplekse dhe shfaqet
në forma te ndryshme, si më poshtë:
• Erozioni ujor; • Erozioni nga era;
• Rrëshqitja, shkarja dhe shëmbja e tokës
• Humbja e mbulesës bimore; • Mbikullotja dhe degradimi i vegjetacionit; • Ndotja
kimike e tokës dhe mjedisit; • Reduktimi i
lëndës organike, i pjellorisë dhe produktivitetit të tokës e burimeve natyrore;
• Ngjeshja e tokës; • Ulja e biodiversitetit;
• Kripëzimi, acidifikimi, përmbytja; • Urbanizimi kaotik dhe zënia e tokave bujqësore me ndërtime.
Format e degradimit të shkaktuara nga
ndërhyrjet njerëzore kanë shtrirje më të
gjerë zonale. Kjo për arsye të presionit të
popullsisë për zhvillimin e aktiviteteve
ekonomike ose të zhvillimit të tyre jo në
përputhje me parimin e mbrojtjes së tokës
dhe mjedisit. Edhe pse sipërfaqe të konsiderueshme tokësore në territorin e vendit
janë të kërcënuara nga fenomeni i degradimit dhe humbja e aftësive prodhuese të
tokës, masat parandaluese janë të pamjaftueshme. Nga vlerësimi i efekteve të
përafërta të degradimit dhe të lënies të
tokës djerr, llogaritet se kapaciteti i tokës
bujqësore nuk shfrytëzohet më shumë se
60% dhe tendenca është drejt rënies. Disa
vite më parë, është vlerësuar se në vitet e
tranzicionit, mbi 70% e sipërfaqes të territorit të vendit ndodhet nën “stresin” e degradimit human ... Vijon në faqen 5
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e shkaktuar nga: prerja dhe djegia
e pyjeve, ndotja kimike dhe kontaminimi
nga aktivitetet minerare të fabrikave,
hedhja e pakontrrolluar e mbetjeve urbane
në tokat bujqësore, urbanizimi kaotik,
mbikullotja, erozioni i përshpejtuar,
mungesa e kullimit të tokave, rritja e
kripëzimit dhe rënia e produktivitetit të
tokës dhe pjellorisë, dëmtimi i lumenjve
nga ndërhyrjet për marrjen e inerteve, aplikimi i praktikave jo të mira të kultivimit
në tokat bujqësore etj.
Shpyllëzimet në Shqipëri kanë nisur më
shumë se 500 vjet më parë, kur pyjet në
jug dhe në veri të vendit u prenë për të
ndërtuar anijet e tregtarëve të Venedikut

dhe vendasve. Më vonë, për shkak të
prerjes të pyjeve dhe kthimit të një
sipërfaqeje të konsiderueshme në toka
bujqësore, sipërfaqe të tokave të pjerrëta u
zhveshën nga mbulesa pyjore dhe gradualisht u zhvillua procesi i degradimit të
tokës. Në vitet e tranzicionit u prenë dhe u
dogjën me mijëra ha pyje të lartë.
Mungesa e mbulesës bimore është një nga
faktorët që nxit degradimin e tokës dhe në
veçanti erozionin. Kufizimi i prerjes të
pyjeve për dru zjarri kërkon që të gjenden
zgjidhje për furnizimin me energji dhe
materiale të tjera për ngrohje e gatim. Në
zonat e larta përreth hidrocentraleve, si
pasojë e prerjes së pyjeve, erozioni
transporton sedimentet në basenet e tyre,
si dhe në rrjetin e lumenjve. Djegia e pyjeve dhe kullotave nxit degradimin e
tokës, duke shkaktuar një sërë pasojash si:
rrallimi dhe zhdukja e mbulesës bimore,
prishja e strukturës dhe kompaktësisë së
tokës duke e bërë lehtësisht më të gërryeshme nga shirat, eliminimi i shtresave organike duke cënuar rëndë prodhimtarinë e
tyre. Zjarri sjell zhdukjen e farave të
bimëve të vlefshme (më të ndjeshme) dhe
zhvillimin e bimëve rezistente, por më pak
të vlefshme. Kjo sjell zhdukjen e një pjesë
të mirë të gjahut dhe gjallesave të tjera që
strehohen dhe ushqehen në të. Zjarri sjell
ngjitjen e kufirit të poshtëm të zhvillimit
të pyllit dhe uljen e kufirit të sipërm të tij,
pra rrudhosja e përhershme e zonës së
shtrirjes të pyjeve dhe pakësimi i vazhdueshëm i sipërfaqes së tyre. Në të
gjitha rastet, pas djegies shkaktohet
erozion i fuqishëm dhe mesatar. Gjatë
verës së vitit 2007 në Karaburun u evidentuan 103 vatra zjarresh në muajt e verës,
duke u djegur krejtësisht bimësia
barishtore e pyjore në rreth 70% të
sipërfaqes. Nga disa vrojtime e matje, rezultoi se rreziku potencial i erozionit në
sipërfaqet e djegura me pjerrësi mesatare e
të lartë, rritet me 10-12 ton më shumë se

në sipërfaqen e padjegur.
Mbikullotja, është një nga faktorët me
efekte negative në rritjen e nivelit të erozionit, si pasojë e kullotjes natyrore dhe në
pyjet e rinj. Në disa zona, si në Delvinë,
Gjirokastër, Sarandë dhe Vlorë, numri i
lartë i bagëtive të imëta dhe presioni i
blegtorisë për mbikullotje është i lartë. Një
dele me një qengj konsumojnë mesatarisht
60 kg lëndë të thatë në muaj. Mikullotja
shkakton pakësimin e vegjetacionit, për
shkak të prerjes rrafsh të vegjetacionit dhe
ngjeshjes së tokës. Nga një vlerësim i rrezikut potencial të erozionit në Shqipëri,
mbikullotja është vlerësuar si faktor me
ndikim në stresin mjedisor në më shumë
se 30% të sipërfaqes të territorit. Mbikullotja është një faktor, që duhet të kufizohet, pasi lidhet edhe me veçoritë e kullotave të vendit tonë, të cilat në 38% të
sipërfaqes shtrihen në toka me horizont të
cekët e skeletike me thellësi 5-15 cm; 33%
në toka me horizont mesatar 15-30 cm;
36% e sipërfaqes shtrihen në terrene me
pjerrësi mbi 30%, ose 50% shtrihen në
lartësinë mbi 1000 m.
Në këto kushte, tokat kullosore janë të
predispozuara ndaj erozionit sipërfaqësor,
linear dhe në thellësi. Për këtë arsye,
mbikullotja përbën një faktor negativ për
nivelin e erozionit në këto zona. Në këto
kushte është me rëndësi jo vetëm trajtimi i
kullotave drejt përmirësimit, por edhe
ndalimi i kullotjes për zona të rrezikuara
nga erozioni. Mbikullotja pakëson
mbulesën tokësore në limite pa kufi, deri
në humbjen e plotë të mbulesës bimore
njëvjeçare. Prandaj është e nevojshme që
kullotja të lejohet sipas një grafiku dhe
duke parashikuar ngarkesën e numrit të
bagëtive për çdo sezon, shfrytëzimin e
pyjeve dhe kullotave sipas kapacitetit kullosor dhe në përputhje me udhëzimet
teknike, si dhe monitorimi i vazhdueshëm
i gjendjes së tyre.
Kripëzimi është një formë tjetër e degradimit dhe uljes së treguesve të produktivitetit të tokës, që kërcënon sipërfaqe të
konsiderueshme në mbarë globin. Sipërfaqja e zënë me toka të kripura në gjithë
botën përbën 7% të sipërfaqes së tokës
bujqësore. Në vendet aziatike janë rreth 15
milionë ha toka të kripura dhe në vendet e
Europës 4.6% e sipërfaqes. Në zona
gjysmë të thata të planetit, ku përdorimi i
tokës ka vazhduar me mijëra vjet, akumulimi i kripërave ka krijuar kufizime serioze për prodhimin.Deri në vitin 1990, në
vendin tonë ishin në proces shkripëzimi
12,8 mijë ha toka të kripura, të shpërndara
në Durrës, Fier, Vlorë, Lushnjë, Lezhë,
Shkodër, Krujë e Sarandë. Rreth 88% e
kësaj sipërfaqeje ishte e përqendruar në
katër ferma shtetërore, ku zbatohej një
program i përmirësimit dhe shkripëzimit
të tyre, konkretisht në Spitallë (Durrës)
1.700 ha, Povelçë (Fier) 4.400ha, Akërni
(Vlorë) 2.300ha dhe Karavasta (Lushnjë)
2.900ha. Këto toka, pas vitit 1990 kanë
humbur funksionin si toka bujqësore nga
mungesa e funksionimit të sistemit të

kullimit dhe të ndërprerjes të programeve
të përmirësimit. Në 20 vitet e fundit, në
zonën bregdetare, kripëzimi i tokave është
zgjeruar në sipërfaqe të reja në rreth
30mijë ha, si dhe në sipërfaqe të tjera me
vatra kripëzimi në largësi të bregdetit.
Përmbajtja e kripës është rritur për shkak
të mungesës së gadishmërisë të sistemit të
kullimit dhe lënies së tokës pa e kultivuar.
Gjithashtu në këto vite, sipërfaqe të tjera
me përmbajtje të ulët kripëzimi janë
kthyer në toka me përmbajtje kripe mbi
limitet që lejojnë përdorimin e tokës për
qëllime bujqësore. Nëse në thellësinë e
tokës 30-40 cm përmbajtja e kripës është
më e madhe se 1%, bimët dëmtohen
plotësisht. Ndërsa në tokat me përmbajtje
kripe 0.4-0.6% mund të kultivohen disa
bimë të qendrueshme ndaj kripërave.
Tokat e kripura dhe të abandonuara në
sipërfaqet me përmbajtje të lartë kripe
shtrihen afër bregdetit dhe përgjatë
rrjedhjes fundore e grykëderdhjes së lumenjve. Nga periudha në periudhë ato kanë pësuar ndryshime në lidhje me zgjerimin e sipërfaqes dhe ndryshimin e
cilësive. Tokat e kripura shtrihen në zona
të ulëta dhe ndodhen nën influencën e filtrimit të ujërave nëntokësore të kripura.
Në gjatësinë e segmentit të lumit Shkumbin nga Rrogozhina në grykë-derdhje
dhe në lumin Vjosa nga Ura e Mifolit në
grykëderdhje, nëpërmjet analizave të tokës
dhe të ujit të lumit në disa pika, është
identifikuar shkalla e kripëzimit të tokës
dhe ujit, në varësi të largësisë nga
grykëderdhja. Të dhënat tregojnë se sa më
afër detit, përmbajtja e kripërave në
mostrat e analizuara të tokës dhe ujit është
më e lartë.
Roli i pyjeve dhe kullotave në
mbrojtjen e Tokës nga degradimi
Pyjet dhe kullotat kanë rol të rëndësishëm
në mbrojtjen e tokës nga degradimi. Inten-

për faktin se zhvillohen në toka me
pjerrësi të madhe e të rrezikuara nga të
gjitha format e degradimit dhe erozionit.
Prerja e pyjeve dekada më parë në Shtetet
e Bashkuara të Amerikës, në disa zonat
malore, shkaktoi erozion të fuqishëm dhe
mbushjen me sedimente të shumë
rezervuarëve të mëdhenj të prodhimit të
energjisë elektrike dhe për ujitjen e
bimëve. Në disa raste, lumenjtë e lundrueshëm u kthyen në të palundrueshëm. Historikisht, shkatërrimi i hershëm i pyjeve
në Spanjë, Francë, Greqi, Shqipëri dhe në
vende të Mesdheut për qëllime komerciale
ka shkaktuar krijimin e një rrjeti të gjerë të
përrenjve dhe përroskave, që transportojnë
sedimentet nga lartësitë drejt ultësirave.
Shkatërrimi i pyjeve është i lidhur me
veprimtaritë ekonomike, si për ndërtime,
dru zjarri ose përfitimi i tokave bujqësore
në zonat e pjerrëta nga shpyllëzimi.
Mbulesa bimore mbitokësore ka rol të
veçantë në reduktimin e degradimit të
tokës në tërësi dhe të erozionit në veçanti,
duke vepruar në dy drejtime: Së pari, pyjet
me masën bimore të degëve, gjetheve,
kërcenjve nuk lejojnë që një pjesë e konsiderueshme e rreshjeve të bjerë në tokë,
por të qëndrojë në masën bimore. Pjesa që
bie në tokë është me forcë goditëse të ulët,
duke ulur shkallën e veprimit të gërryerjes
nga rreshjet. Nga të dhënat studimore
është provuar se një pyll i lartë lisi ka
lejuar që të arrijë në tokë më pak se 40% e
reshjeve. Nga kurora e pyjeve të pishës
dhe bredhit, mbahet 13-15% e borës,
ndërsa aftësia mbajtëse e kullotave alpine
varion në 6-12%. Edhe bimët njëvjeçare
mbajnë një sasi të konsiderueshme të
reshjeve dhe reduktojnë efektin e tyre në
degradimin e tokës; Së dyti, mbulimi i
tokës me bimësi zvogëlon rrjedhjen e ujit,
pasi rritet depërtimi i ujit në tokë, veçanërisht në tokat e mbuluara me pyje. Pyjet

siteti i degradimit të tokës dhe veçanërisht
nga erozioni është në varësi të mbulesës
bimore, që nënkupton mbulesën fizike
bimore në momentin e vlerësimit të saj.
Shkalla e degradimit të tokës rritet me
mungesën e mbulesës pyjore, kullosore,
drufrutore ose bimësisë së kultivuar. Një
rol të veçantë në këtë mbrojtje kanë pyjet,

janë më të favorizuar për infiltrimin e ujit
sipërfaqësor në tokë, jo vetëm se rrënjët
dhe trungjet e fuqishëm pengojnë qarkullimin e ujit në sipërfaqe, por edhe sepse
pyjet në sipërfaqe mbulohen nga një masë
organike, që thith sasi të mëdha uji. Sipas
të dhënave, ... Vijon në faqen 6
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toka pyjore infiltron 10 herë më
shumë, në krahasim me infiltrimin në tokat e kullotave. Në kushtet e mbulesës
pyjore dhe sistemit rrënjor të thellë dhe të
shpërndarë në gjerësi, pakësohet rrjedhja e
ujit dhe krijimi i rrëkeve erozive. Mbulesa
pyjore shton lëndën organike dhe ndihmon
në akumulimin e humusit në tokë, mbron
sipërfaqen e tokës nga gërryerja, nga krijimi i rrëkeve të ujit dhe ul shkallën e degradimit. Nga studimet e kryera në vendin
tonë, rezulton se kontributi i mbulesës
tokësore në mbrojtjen e tokës pyjore nga

degradimi, varet nga lloji i bimësisë,
madhësia e kuror-dëndësisë të pyjeve dhe
tipi i pylltarisë (i lartë, i ulët dhe me
shkurre). Sipërfaqet pyjore me kurorëdendësi >0.7 janë të mbrojtura nga erozioni, me kurorë-dëndësi 0.1-0.3 veprimi i
erozionit është i lartë, ndërsa në pyjet me
kurorë-dëndësi 0.3-0.7 veprimi i erozionit
është mesatar. Pyjet e lartë dhe të dendur
janë mbrojtësit më të mirë të tokës nga
gërryerja. Prandaj, pyllëzimi i sipërfaqeve
të zhveshura mbetet një nga masat shumë
të rëndësishme, veçanërisht në zonat e
pjerrëta. Edhe bimët polifite të kullotave
kanë sistem rrënjor të fuqishëm dhe me
ndikime në mbrojtjen e tokës nga gërryerja. Aktualisht në Shqipëri, në sektorin e
pyjeve është e nevojshme të kryhet një
reformë e përgjithshme e shërbimit pyjor,
që të sigurojë njëherësh qeverisjen, inventarizimin, mbarështimin e pyjeve,
kërkimin shkencor dhe kontrollin mbi territorin pyjor. Megjithëse, nuk është zhvilluar ndonjë inventarizim i viteve të fundit,
nga disa të dhëna pjesore, mendohet se
sipërfaqja e zënë me pyje të lartë ka zbritur me 300 mijë ha (pyje të ulët, pyje të
degraduar, shkurre ose toka të mbuluara
me bimësi pyjore ose që u kthyen në toka
bujqësore). Në disa zona ka nisur edhe
procesi i shkretëzimit dhe zonat
bregdetare po varfërohen nga pyjet. Gjatë
sistemit të kaluar, sipërfaqe të mëdha me
pyje u kthyen në tokë bujqësore. Edhe pas
vitit 1990, me mijëra hektarë pyje të lartë
u prenë dhe u dëmtuan rëndë. Në këto
kushte, veç vlerave ekonomike e
mjedisore, tokës iu hoq çatia mbrojtëse.
Me prerjen e pyjeve në zonat e larta kodrinore dhe malore janë favorizuar përmbytjet dhe erozioni i fuqishëm në zonat e
zhveshura me jo më pak se 70 ton/ha,

kurse sedimentet janë transportuar në
basenet ujëmbledhës të hidrocentraleve
dhe në lumenj. Me qëllim që të rritet
efektiviteti i pyjeve në mbrojtjen e tokës,
duhet të përmirësohet menaxhimi,
kontrolli dhe monitorimi i pyjeve në nivel
kombëtar, Bashkie dhe privat. Në
realitetin e ri të rikonfigurimit të pronësisë
dhe ri-inventarizimit kombëtar të fondit
pyjor, shërbimi duhet të riorganizohet dhe
të ringrihet në përputhje me standardet
dhe praktikat globale të trajtimit dhe
mbarështimit të qëndrueshëm të këtyre

burimeve. Masat më të rëndësishme për
reduktimin e degradimit të tokës në zonat
e pjerrëta dhe malore kanë të bëjnë me
mbrojtjen e pyjeve, pyllëzimet e reja dhe
përmirësimet pyjore sipas një plani
afatgjatë, ndërtimi i pritave malore (në
kushtet kur janë prerë e djegur sipërfaqe të
gjëra pyjore), menaxhimi i kullotave,
kufizimi i mbikullotjes etj. Një nga arsyet
e prejrjes së pyjeve është edhe eksporti i
druve për zjarr. Mirëpo, eksporti i druve,
sidomos i pakontrolluar, thellon dëmtimin
masiv të pyjeve, sidomos në kushtet kur
raporti midis prerjeve dhe mbjelljeve të
reja është në disfavor të mbjelljeve. Le të
kujtojmë se edhe Viktor Emanueli, i
vetëshpallur mbret i Italisë, i Shqipërisë
dhe perandor i Etiopisë, me dekretin
nr.171, datë 11.12.1939, ndalonte
eksportin e drurit dhe qymyrit të drurit nga
Shqipëria. Shkenca e tokës dhe
institucionet e fushës janë instrumentet më
të rëndësishëm për të njohur më mirë
ndryshimet globale të planetit, fenomenet
natyrore në sipërfaqe dhe në thellësi,
karakteristikat dhe klasifikimi i tokave
sipas
sistemeve
kombëtare
dhe
ndërkombëtare të unifikuara, menaxhimi i
qendrueshëm i burimeve tokësore. Ato
bëjnë identifikimin e problemeve,
integrimin e metodologjive, përfshirjen e
rezultateve të kërkimit në strategjitë dhe
planet e zhvillimit afatgjatë, afatmesëm e
afatshkurtër. Ndihmojnë gjithashtu në
hartimin e politikave shtetërore të
menaxhimit të tokës, parashikimin e
rreziqeve natyrore dhe pasojat e tyre,
ndryshimet klimatike dhe përshtatjen e
zhvillimit të sektorëve të ekonomisë.
Shkenca e tokës në vendin tonë, në
krahasim me shumë vende të zhvilluara,
është relativisht e re (shekulli 20).

Studim i Bankës Botërore

Vijon nga faqja 1
...kanë rikuperuar mijëra hektarë.
Maqedonia fqinje e shtoi sipërfaqen
pyjore me 860 kilometër katror që nga
1990, Mali i Zi e shtoi me 2010 kilometër
katror, Greqia me 7550 kilometër katror,
teksa Kosova ka ruajtur sipërfaqet e 1990
pa dëmtuar as shtuar asnjë kilometër
katror pyll. Një studim i fundit i Bankës
Botërore bazuar në të dhënat satelitore
vlerëson se ka 3 trilionë pemë në tokë ose
mbi 400 pemë për person. Banka thotë se
ka më shumë pemë në Tokë se yjet në
Rrugën e Qumështit. Pyjet janë çelësi për
klimën, ujin, shëndetin dhe jetesën. Por,
globi ka humbur 1.3 milion kilometra
katrorë pyje që nga viti 1990 sidomos në
Afrikën e Jugut Pyjet mbulojnë një të
tretën e tokës në botë. Në fillim të
shekullit të 20, zona pyjore e Tokës është
rreth 50 milion kilometra katrorë. Kjo

pyjeve çdo orë. Amerika Latine dhe
Karaibet vijnë të dytat për nga sipërfaqja
pyjore (pas Evropë dhe Azinë Qendrore),
me rreth një të katërtën e totalit të botës.
Që nga viti 1990, rajoni ka humbur rreth
970 mijë kilometra katrorë – 10 për qind
të sipërfaqes së tij pyjore. Shumë vende
kanë përcaktuar një pjesë të tokës dhe
detit si zonat të mbrojtura për të ruajtur
habitate të bimëve dhe kafshëve. Deri në
vitin 2012, më shumë se 14% e sipërfaqes
së tokës në botë dhe rreth 10% e ujërat e
saj territoriale ka qenë të mbrojtura. Që
nga vitit 2012, Amerika Latine dhe
Karaibet dhe Afrika Sub-Sahariane
zgjeruar ndjeshëm sipërfaqet e tokës nën
mbrojtje.
-Shqipëria ka humbur 170 kilometër
katror pyje që nga 1990;
-Kroacia ka rikuperuar 720 kilometër
katror pyje që nga 1990;

zonë është zvogëluar nga viti në vit në më
pak se 40 milionë kilometra katrorë.
Shumica e kësaj rënie është shkaktuar nga
rritja e kërkesës për pyjeve dhe produkte
letre, si dhe për përdorimin e tokës
bujqësore. Në 25 vitet e fundit, pyjet në
botë u tkurrën me 1.3 milionë kilometra
katrorë. Që do të thotë se që nga viti 1990
ka humbur sipërfaqe pyjore sa madhësia e
Afrikës së Jugut. Një tjetër krahasim
ështëse që nga viti 1990, ne kemi humbur
ekuivalentin e 1000 fushave të futbollit të

-Mali i zi ka rikuperuar 2010 kilometër
katror pyll nga viti 1990;
-Kosova nuk ka humbur asnjë kilometër
katror pyll që nga viti 1990
-Bosnja ka humbur 250 kilometër katror
pyll që nga viti 1990;
-Maqedonia ka rikuperuar 860 kilometër
katror pyll që nga viti 1990;
-Greqia ka rikuperuar 7550 kilometër
katror pyll që nga viti 1990.
Marrë nga revista Monitor
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Rexhep Ndreu
NFCFPA
Dear Mr. Xhaxhiu (Vice Minister of
Environment),
First of all, I wanted to thank you for
paying attention to our comments, which I
consider to be helpful in improving the
work. On March 3rd 2017, the offices
hosted the meeting of the steering
committee of the Environmental Services
Project (ESP), which aimed to evaluate
the progress of the components of the
ESP. Regarding the progress of the
project, representatives of the Federation
were happy with the development of the
forest stocktaking component, but they
expressed concerns about the development
of concurrent grants for the Associations
of Forests and Pastures Users component.
Since August 2016, 137 associations and
individuals have submitted their project
proposals, but the winners have not been
announced yet and no answer has been
given. We think that there are no strong
reasons or justifications for a delay of
seven months, and both ministries have
not managed to solve issues within their
structures. The meeting put emphasis to
the fact that the manual is difficult to
implement, and this problem was brought
by us in the beginning, since it was clear
that the project evaluation teams were not
sure who was to confirm the associations
agreement to apply. The existing deadlock
and the delays in announcing the winners
for the concurrent grants not only are
unjustified for the public, but also caused
a heavy burden for the associations since
they have to bring additional documents
with unaffordable costs. This happens
mainly because of the delays in the project
evaluation process, some of which
unnecessary and not requested from the
manual. Furthermore, another concern of
the Associations is the normative payment

established in the guidelines from 1985. It
is unacceptable that these guidelines are
still in place after such a long time, and
that this is not taken into consideration in
the manual for concurrent grants which
was prepared especially for these grants.
In the meeting, representatives of the
Federation asked for this obstacle to be
solved as soon as possible. In order for
this to happen, the Ministry of
Environment is asked to prepare a rule
book in which this different has taken
place (we have also informed the Prime
Minister about this issue). Representative
of the municipalities of Elbasan and
Tirana, as well as some members of the
steering committee of the project propose
that the municipality structures should
take on the ESP works, based on
legislation number 48/2016, section 11,
structures in charge of forests and pastures
in municipalities, sub section h:
“controlling and taking on the works done
in forests and pastures, regardless of the
investor”. This should happen also
because all municipalities have employed
experienced forest engineers in their
staffs, and they should have the right to be
responsible of and monitor the works
taking place in the territory of the
municipality. Other supportive structures
should have a controlling purpose, as
suggested by the legislation.
Additional comments about the reform,
moratorium, draft proposal for forests,
and the Decision of the Council of
Ministers
Regarding the forest administration, as a
result of the territorial and administrative
reform, about 80% of the forests have
been transferred to the Municipalities.
However, many competences are still
under the Ministry of Environment, which
should actually only deal with planning
the general policies. According to the

existing legislation, the Ministry of
Environment
should
approve
the
management plans, the plans regarding
plants and wild life etc., while all this
tasks can be taken on by the municipalities
in cooperation with the local communities.
Furthermore, this transfer process was not
accompanied by a transfer of tools,
equipment, funds, documents, staff etc.,
creating huge difficulties for the
municipalities and communities. The
process is midway through, since the
forest property is yet to reach its
traditional user (the village and families).
They do not have documents which prove
their exclusive rights of usage, and they
cannot sell forest products to gain income.
It is the ministry‟s task to propose
adequate legal solutions for these issues.
In the aforementioned meeting, representatives of the federation expressed their
concern about the implementation of the
moratorium on forest harvesting. The
moratorium has caused issues in many
municipalities, since they cannot ensure
firewood for the inhabitants. The family
needs are twice as big as the possibilities
to ensure firewood through improvement
cutting (thinning, cleaning etc.). Furthermore, the moratorium has not been fully
understood in the field. Often, state
structures prevent inhabitants from
ensuring firewood because of the
moratorium. Sporadic cases of abusive
cutting in national parks and municipality
forests have been denounced in the
national media. On December 2nd 2016
and February 23rd 2017, the Association
for Local Autonomy supported by the
Connecting Natural Values and People
(CNVP) Foundation and in cooperation
with the Ministry of Environment and the
National Federation of Communal Forests
and Pastures organized a consulting and
informative meetings with executives and

employees of municipalities from the
northern and north-eastern regions. The
representatives of the municipalities are
skeptical about the implementation of the
Decision of the Council of Minister
number 438, June 8th 2016. According to
them, not only they lack the necessary
funds and infrastructure needed to create
the structures within the municipalities,
but also in most of the cases the
management plans are reaching the
deadline in which they can implement
forest activities and needed improvements
for the production of wood material and
secondary forestall production, or they do
not coincide with the new territorial
division of the municipalities and
administrative units. Regarding the forest
stocktaking project, since we do not know
the used methodology because it was not
published, we ask for the project to
include the re-creation of the forest
cadaster. Otherwise, it will end up like the
stocktaking done in the years 2004-2005,
where although 850‟000 EUR were
invested, the gathered data was never used
since it was useless. Who is responsible
for this misuse?
All these concerns have been expressed to
Mr. Ylli Hoxha, who was present in the
meeting. Mr. Hoxha answered to all the
questions and comments, however we
think that most of the issues raised in the
meeting exceed the competences of an
executive director. These are to be dealt
with on a political level by Ministers who
make decisions and propose draft
legislations and legal acts without asking
the opinion of the majority composed by
municipalities, users and associations,
which have a constitutional right to be
consulted.

could also make out an expansive clear cut
on the far slopes of the mountain - a
„salvage‟ cut undertaken to harvest an
useful fuelwood remaining after wildfire
consumed a vast swath of the landscape a
few years ago. Ljupcho our skilled driver
and a faculty of forestry member at St.
Cyril and Methodius University in Skopje,
Macedonia navigated along the rough,
washed out road, straddling deep ruts in
some of the more extreme stretches.
Forest road maintenance is a constant
activity. In Macedonia, they devote 3% of
the annual State Forest budget to the
practice which hardly covers the true
costs/needs of this oh so critical
infrastructure investment. Within the
roughly 10,000 ha of forest in the Strumi-

tca district, they average about 10-12
meters of road length per hectare. Each
spring, machine operators use bulldozers
to regrade the road and ensure it‟s
passable for forest workers and log trucks.
Given that the Macedonian forest
landscape is extremely mountainous,
maintenance of access routes embodies
the law of entropy - things steadily move
from a state of order to disorder and it
requires energy investment in order to
revive that ordered state. We reached a
grassy plateau after about an hour of
windy traversion (I‟m making up a word but I like it. It means „the act of
traversing‟) where a modest, deteriorating
cabin provided us with a sheltered space
to lunch. Built by the local Forest Enter-

prise Unit, these houses serve as hunting
cabins and staging points for the teams of
forest workers who work at some of these
remote stands. Just prior to us arriving, I
was wondering how foresters go about
their work with such a long, windy
potential commute - the cabin was the
key. „Rustic‟ in character to say the least,
it contained a simple woodstove fabricated
from a 55 gallon drum, a few beds,
kitchen area and some scattered chairs.
We set up our lunch outside on a table top
and enjoyed more bread, cheese, and
sausage. On top of that, a young forest
engineer named Georgi generously gifted
us all with pints of homemade rackia
(schnapps) that... Follows on page 8

By Mark Krawczyk
Continues from the previous edition
...We increased our distance from the
village and the compacted grassy
shrubland and began to climb higher up
along the mountainside. The density of
the trees increased steadily. Partway up
the mid elevation slopes, a sizably
impressive, well-placed valley dam filled
the void along a bench in the slope - it was
placed more or less at the keypoint (the
point where the cross sectional shape of
the valley changes from a convex to
concave shape) of this „primary‟ mountain
valley. We stopped the car and took a few
minutes to bask in the grandeur of this
oasis which provides a high pressure
gravity water source to several of the
villages below. From this vantage, we
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National Federation of Communal
Forests and Pastures
During these last 26 years, forests and
pastures in Albania have experienced
ongoing reforms in terms of their transfer
from central to local government. In
addition, degradation of public lands and
erosion have advanced at an alarming rate.
In 2016 about 900 thousand hectares of
forest (79.5% of the country's forests)
were transferred to 61 municipalities.
Despite this important step towards
decentralization, compared to agricultural
land, forests and pastures have remained
in state ownership. Large areas of this
forests are devoid of vegetation and under
constant erosion. Meanwhile, parts of
forests which have been traditionally
under care of villages or families are well
maintained and protected. Based on the
mentioned reforms, experience and donors
willingness to continue their support, with
the objective to stop further degradation of
forest land without an owner, we are
convinced that it is time that the Albanian
government
should
recognize
the
ownership rights on forest lands for
villages and rural families. Therefor, on
March 24, 2017 representatives of the
National Federation of Communal Forests

and Pastures held a meeting with the vice
Minister of Environment and the Director
of Forestry in the Ministry. They
discussed about the necessity of
undertaking further reforms to secure
property rights for forest users. Thereafter,
on March 31, 2017, the National
Coordination and Consultative Committee
was gathered. This Committee, an initiative of the National Federation, is set up to
facilitate a national dialogue among
stakeholders
involved
in
forest
governance in Albania with the support of
International Land Coalition. The
Committee is composed by representatives of parliament, internati-onal donors,
civil society organizations and academia.
At this meeting, the committee members
gave their arguments for and against the
deepening of the process of decentralization and legalization of property rights
for forest users in Albania. Please find
below some concrete proposals that
emerged from this meeting and from the
long experience of the National
Federation in the forestry sector:
(i) Albanian government should make a
clear political statement to guaratee the

rights and obligations of ownership or
long-term usership rights for forest users.
This is not only a basic political principle,
but also a practical and necessary step to
be taken to stop further degradation of
land and forests; (ii) The government
should declare the strategic objective that
the forests which have been transferred
already to forest users should be gradually
transferred in their ownership, when there
iare indications that the erosion is reduced
and natural vegetation is improved; (iii)
The Strategy for the Development of
Forest and Pasture should be reviewed to
achieve better protection of land from
erosion and finalisation of 20-year
decentralization process in accordance
with the territorial and administrative
changes; (iv) The users (villages and rural
families) should have legal rights and
obligations for planting and protecting of
forest and pasture land from erosion. They
should have the right to sell timber and
non –timber forest products resulting from
sustainable management and according to
technical and legal standards; (v) A new
forestry law should be drafted as soon as
possible with roles, rights and clear comp-

etences for municipalities, communities,
owners and forest users associations; (vi)
From 20 years of experience gained from
the process of transferring of forest to
local government and communities is
noticed that various nstitutions related to
forests have objections on this process. In
order to avoid waste of energy and endless
debates, the NFCFPA requires that prior
to this important national reform the
government should conduct a feasibility
study - through an international agency
with expertise in the field of usership and
ownership rights to land - to analyse the
positive and negative factors that could
open the way to this very important
reform for forest and land.
As an organization with an interest in the
development of reforms, the NFCFPA
hopes to your full support on deepening
the decentralization of forest and pastures,
in order to avoid informality, increase
accountability and involvement of
communities in the planning and
management of natural resources.

we sipped to keep warm in the
exposure of a steady mountain wind.
Before wrapping up completely, Pande
asked me if I‟d like to explore the woods
and take some measurements. I‟d yet to
examine any of the Quercus petarea
(sessile oak) here in Macedonia, so he and
I rushed off into the woods. They
typically harvest their oak on rotations
somewhere between 45-55 years. Usually
occupying dry, rocky, south facing slopes,
the oak is much more slow growing that
chestnut (25 year rotations) and they‟ve
found that this is the optimal point at
which to harvest - the point at which the
current growth increment and the mean
growth increment curves intersect. This
particular stand was around 20-25 years
old. Generally speaking, oaks in and
around this area seemed to be spaced
between 6-10‟, with an average a bit
closer to 8-10‟. The landscape is very
reminiscent of the shrub oak forests of the
mid-elevation slopes along the Rocky
Mountains as well as the scrub oak forests
of California.
Here each stool had
between 1 and 4 stems that averaged
between 25-35‟ in height and 5” diameter
at breast height (dbh). Canopy cover was
dense here as well - about 95.4% but stem

density was relatively low - 80 ft2 basal
area per acre. For the most part, this was
a monocultural stand - we found more
diversity in the valleys but these areas
tended not to be managed. Not particularly
straight and otherwise useless as a timber
crop, this coppice oak is essentially a
fuelwood-only product. Pande explained
that on average, these sessile oak stands
yield about 150 m3/ha, 15-17 cm (6-7”)
dbh, and 15 meters in height (45-50‟) after
about 40-50 years regrowth. Their annual
growth increment averages between 4-5
m3 per hectare (61.5 ft3/acre). Stands
typically feature 1200 stools per hectare,
(but it could be anywhere between 800
and 1500 depending on the stand) or 462
stools/acre. This amounts to about 5000
stems (poles) per hectare (1923/acre).
Pande and I hopped back into the near full
cars that were waiting for us and we
proceeded to visit another 10 year old
stand of Q. petrea for comparison‟s sake.
Located on a steep (40%) slope, these
stems were 10-15‟ high and average
between 4 and 7 quality stems per stool
which themselves were spaced roughly 810‟ from one another. Stem dbh averaged
about 1.5-1.75 inches, with some as large
as 2.25 and 2.5”. With a long, bumpy ride

ahead of us back down the mountain, we
set off for Strumitca, retracing our steps
from earlier in the day. Probably the most
potent silvicultural discussion on the way
explored the challenges of converting
these oak copses into high forest. While
the Republic of Macedonia still formally
recognizes coppice as a desirable and
viable forest management strategy, they
still would like to diversify their wood
products and develop a more varied
mosaic of forest structure to help stabilize
soils and build more diversity within the
stands. In this area, most of the oak is
nearing 55 years of age. With both oak
and beech, their ability to vegetatively
reproduce (coppice) after cutting drops off
significantly beyond 50-60 years of age.
Thus, they have a large area of land that
will soon need some intervention. If they
wait much beyond 55 years, it will be too
late to see effective coppice regrowth, if
instead they choose to wait and/or thin the
stand so as to encourage seed dispersal
and reproduction and things don‟t work
out as planned, it will be too late to
reestablish coppice. In the end, most of us
agreed that it was worth trying to
encourage seed produced stands of high
forest in patches integrated within the co-

ppice stand. This will help vary the
structure and minimize the losses if their
efforts at stand reconstruction don‟t
succeed. We returned to the Forest
Enterprise office, dropped off the vehicles,
picked up our luggage and headed north to
our evening destination - a village near the
town of Radovish - our base for the next
day. Here Pande gave me an invaluable
resource - „Estimation of the Economical
Limits of Wood Production As a
Commodity in Low Graded Productive
Forests‟. A Macedonian study funded by
the USDA in the 1970s that sought to
quantify the productivity and value of
coppice
products.
Meticulously
undertaken, it featured a remarkable
quantity of data on 5 different forest types
throughout the country.
For each
community, they had measured stems per
hectare, annual growth increment, basal
area per hectare and total volume of wood
for between 5 and 10 different stands at
ages ranging from 20-60 or more years.
This will prove to be an incredible asset to
us as we develop our chapter on the yields
of coppice systems.
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