Për të diskutuar rreth problematikave për
pyjet e transferuara në Bashki, Federata
Kombëtare e Pyjeve dhe Kullotave
Komunale
në bashkëpunim me
Ministrinë e Mjedisit organizuan më datë
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23 Shkurt 2017, një takim dialogues me
drejtues dhe përfaqësues të Bashkive të
qarkut Korçë, përfaqësues të AdZM,
Inpektoriatit të Mjedisit, përfaqësues të
Shoqatave dhe ...
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(Një udhëtim në Valbonë)

Ing. Ahmet Brahimi

A

ta që kanë kaluar ose pushuar në Llogara do
të pyesin natyrshëm se ku ndodhet kjo shenjtore. Nuk behet fjalë për ndonje objekt kulti, por
për diçka shumë më të madhe e më të vjetër se të
gjitha besimet fetare. Është fjala për parkun natyror të Llogarasë, këtë shenjtore të madhërishme
të natyrës shqiptare që për karakteriatikat e saj e
bën një xhevahir të rrallë edhe në botë. Një
dhuratë e paçmuar e natyrës që për bukurinë dhe
veçantinë e saj mund të radhitet në një nga
qëndrat më të kërkuara…

Pyjet cungishte në Europë
Cungishtet përfaqësojnë një pyll të ripërtërirë nga
lastarët vegjetativë që mund të vijnë nga trungu dhe/
ose nga rrënjët, në varësi të specieve. Në kontrast
me pyjet me origjinë nga farat (i ashtuquajtur pyll i
lartë), periudha e rotacionit) mosha e prerjes të
pyjeve cungishte mund të jetë në mënyrë të
konsiderueshme...

QERSHOR 2017
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“Pronësia private mbi pyjet domosdoshmëri zhvillimi social-ekonomik e
mjedisor, zgjidhje që stabilizon tokën e
largon përmbytjet e përvitshme”.

M

ora penën dhe i thirra mendjes që
të shkruaj këtë letër të hapur si
dibranë që jemi, për të shëruar një plagë
tejet të madhe e të gangrenizuar, e cila në
disa pjesë të saj kullon pa pushim qelb e
gjak, duke mbjellë mjerim e varfëri të
tejskajshme, zbrazje të trojeve shqiptare
në mes maleve e kodrinave historikisht
bujare, burime jete e zhvillimi. Dhimbjen
e saj ende nuk e kanë parë realisht,
fizikisht nuk e kanë vlerësuar, nuk e kanë
ndjerë politikanët shqiptarë, përkundrazi
e kanë parë me syrin vengër apo të njerkës
në këto njëzetë e shtatë vjet demokraci.
Pikërisht është kjo arsyeja që unë kërkoj
nga Ju z. Kryetar ta vendosni në qendrën e
fushatës Tuaj elektorale, në bashkëbisedimet Tuaja me popullin e gjithë
Shqipërisë, në planin e reformave të
thella, në programin e Republikës së Re,
për ta shëruar një herë e mirë. Kryerja e së
cilës do t’iu radhiste Juve me figurën
madhore të Napoleon Bonopartit të
Francës, i cili e kreu këtë reformë të
pronësisë private mbi tokën, pyjet dhe
kullotat, në shekullin e XIX. Pylli është
jetik për ruajtjen e tokës shqiptare – e cila
nga viti në vit mpaket e përcillet nga ujrat
drejt detit, duke mbytur qytete e fusha –
dhe mund të kthehet në burim të mirash
materiale, si mjek i pazëvendësueshëm
dhe burim energjish të shumta, si
kujdestari më i zoti për të mbajtur pranë

U

dhëtimit nga Tirana në drejtim të
Kukësit përmes rrugës të Kombit
dhe më pas në Has e për të mbërritur në
Bajram Curri, i vjen fundi kur marrim
rrugën për në Valbonë, destinacioni i një
grupi vizitorësh nga Federata Kombëtare
dhe CNVP. Jemi në Valbonë, në qendër të
Alpeve shqiptare, në rrethin e Tropojës.
E gjithë rruga filloi me ndalesat e
vazhdueshme dhe në fakt ishte e
natyrshme sepse sado të kesh vizituar
Valbonën, çdo herë që shkon do të
shohësh ndryshime që të bëjnë kurioz,
shtëpitë alpine të ngritura përgjatë
brigjeve të lumit të kristaltë me të njëjtin
emër deri sa mbërrijmë tek “Fusha e
gjësë”. Valbona hijeshon me të gjithë
potencialet e saj saj përrallore nga majat e

vetes tokën me gjithë elementet jetësore së
bashku me njeriun duhet qeverisur me
politika të qarta, të drejta e në interes të
banorëve që jetojnë pranë tij. Por, pyjet
dhe kullotat i kryejnë më së miri këto
funksione, vetëm atëherë kur t’i kthehen
atij, me të cilin ndër shekuj kanë
bashkëjetuar, fshatarit, malësorit, bujkut,
druvarit, sepse vetëm ata ia dinë vlerat,
dinë ta trajtojnë me zell e mençuri, ta
punojnë me mjeshtëri e pasion, të
përkujdesen, të vjelin prodhimet, të
bashkëjetojnë brezni pas breznie me atë.
Rruga e vetme për të realizuar këtë qëllim
të shenjtë është kryerja e një reforme
pronësie mbi pyllin dhe kullotat, pra
ndarja dhe dhënia me tapi, me ligje serioze
të sipërfaqeve të tij, familjeve që jetojnë
në shpatet e maleve, në luginat e thella, në
pllajat barëshumta, në kodrinat relievndryshme, rrëzë maleve e fushave, pra që
bashkëjetojnë me pyllin dhe kullotat nëpër
mijëvjeçarë. Ky veprim i studiuar mirë në
bashkëpunim e bashkëveprim me specialistët e pyjeve, do ta dyfishonte - dhe në
zonat malore trefishonte - fermën shqiptare, do të sillte të ardhura të domosdoshme jetese, do të nxiste iniciativën private,
do të ruante e shtonte pyjet si pasuri e pallogaritshme, do të pengonte shpopullimin
e qindra fshatrave, do të krijonte kushte
optimale për turizmin malor, si dhe do t’i
priste rrugën vazhdimit të katastrofës
ekologjike, e cila është vdekjeprurëse për
familjet shqiptare, për humbjen e qindra
fshatrave, burimeve natyrore, ndërsa
kërcënimin e natyrës do ta ndjenin e
vuanin në çdo stinë të vitit, siç po ndodh
realisht në atdheun e rrudhosur të shqiptarëve. Tokën tonë të bekuar, që të parët
tanë e mbrojtën me gjak brez pas brezi, po
ia rrëmben Shqipërisë injoranca politike,

mosguximi i klasës politike për t’i besuar
popullit dhe tokës që i lindën e i mbajnë.
Shqipëria jonë mbetet sot i vetmi vend në
Europë me 95% të tokës pyjore në pronësi
të shtetit, tokë që po digjet, gërryhet e
zhduket e që pakësohet në çdo orë që kalon, pa mundësi rikthimi. Shkretizimi i
shpateve të maleve, i luginave të thella, i
masiveve prej qindra e mijëra hektarësh
pyje pishe, ahu, dushqesh, shkurresh mesdhetare, ka ardhur së pari nga veprimi i
gabuar dhe i verbër i politikë bërësve e
politikë dhe politikë zbatuesve; së dyti,
nga stepja, tkurrja e mosveprimi energjik
i specialistëve të pyjeve, i shoqatave të
ndryshme jo qeveritare dhe i mbarë
shoqërisë civile të malësive e deri të qyteteve; së treti, nga sistemi korruptiv dhe
kriminal, të cilët u vërsulën mbi pasurinë
pyjore deri në zhdukje për t’u pasuruar me
një mall të majmur, dhuratë e natyrës e
krijuar në një hark kohor njëqind vjeçar.
Çelsi i zgjidhjes, kapërcimi i kësaj situate tragjike, e cila ka mbretëruar për
më se shtatëdhjetë e shtatë vjet, është
kryerja e kësaj reforme, duke e çuar
pyllin tradicionalisht të përdorur nga
fshatarësia - dushkajat, shkurrnajat tek i zoti, i cili jo vetëm do të ndjejë
kënaqësi shpirtërore, do të shërohet
moralisht, por më e rëndësishmja është
se ai do të bëhet zot i pronës së tij të
dikurshme, fatkeqësisht të mohuar në
më shumë se gjashtëdhjetë vjet dhe
ndërkohë duke i dhënë përgjegjësi të
qarta shtetit për të mbajtur parqet
kombëtare. Ai do të kthehet në prodhues
drush zjarri, lënde punimi, frutash, bimësh
mjekësore e aromatike, mishi e lëkurësh
nga kafshët e egra etj, në zejtar apo
mjeshtër dru gdhendës njëkohësisht. Pronari i pyllit do të dalë në tregun e shitjes,

Një udhëtim në Valbonë, nga Rexhep Ndreu

larta e të thepisura të mbuluara nga
dëbora, duke dhënë kështu imazhin e një
lugine plot labirinte dhe të papritura, tek

lëndinat që tani dëbora i ka i lënë vendin
gjelbërimit. Emocionet janë të forta teksa
bëhesh pjesë e magjisë së mbushur me

do të punësohet duke u ndjerë më i sigurt
për të jetuar dhe së fundi zot i vetes dhe i
pasurisë së tij të patundshme, tokës pyjore
e kullosore. Kam besimin e plotë se vetëm
Juve z. Lulëzim Basha, me busullën e
mençurisë dibrane, do të thyeni tabutë e
shtatëdhjete e shtatë vjetëve mbi administrimin, ruajtjen dhe shtimin e pyjeve,
duke kryer këtë revolucion mbi
pronësinë pyjore, sigurisht do të krijoni
mundësinë e zhvillimit social ekonomik e
do shmangni katastrofën mjedisore,
tashmë këmbëkryq në Shqipëri, do
mundësoni punësim e rritje të mirëqenies
së malësorëve e fshatarëve, do të shpëtoni
vendin nga një katastrofë e pashmangshme ekologjike për sot dhe brezat e
ardhshëm duke krijuar një ekonomoi të
fuqishme dhe zhvillim të pandalshëm social-ekologjik. Kjo i mundëson shtetit që
të marrë e ushtrojë përgjegjësi të qarta
për të mirëmbajtur e zhvilluar parqet
kombëtare, që deri tash janë vetëm në
letra e harta. Përkrah Jush i nderuari
Kryetar në realizimin e ëndrrës së malësorëve e fshatarësisë do të keni armatën e
tyre, inxhinierët e teknikët e pyjeve,
ekologët, biologët, natyralistët ambjentalistët dhe një numër të konsiderueshëm
shoqatash ambjentaliste e pylltarësh dhe
mjaft organizma e shoqata
ndërkombëtare.
Ju faleminderit.

legjendat e kreshnikëve dhe zanave të
maleve në këtë mrekulli të Alpeve
shqiptare. Peisazhi mrekullues i Valbonës
i bën karshillëk lumit të famshëm me të
njëjtin emër, i cili pasi buron në një
ujëvarë 50 m të lartë, vijon gjarpërimin e
tij për 5 km si lumë i nëndheshëm, derisa
nxjerr krye në fshatinValbonë. Kjo i bëri
pak të hutuar dhe ata që shihnin për herë
të parë Valbonën, të cilët pyesnin me habi
për rrjedhën e Lumit. . Për faunën ujore
vijonin pyetjet dhe përgjigjet ishin se
Valbona dhe shumë lumenj të Tropojës
me ujra të ëmbla e të pastra, është më e
njohur. Trofta dhe padyshim që është
pjesë e gatimeve tradicionale. Banorët
vendas, si dhe emigrantë të kthyer, i kanë
dhënë kuptim dhe hijeshi jetës atje.
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Shtëpitë e rindërtuara dhe kthimi i
tyre në bujtina pritëse për turistët, është
burimi kryesor i të ardhurave ekonomike.
Nga informacionet deri tani, mbi 30 mijë
turistë kanë vizituar Valbonën gjatë vitit
të kaluar. Ajo që bie në sy mbi të gjitha,

Shënime nga takimi për pyjet bashkiakë, Bashkia Maliq (lehtësuar nga ILC)

është mikpritja e veçantë e banorëve të
kësaj zone dhe ngrohtësia që ata përcjellin
tek qindra e turistë që vizitonin sot së
bashku me ne në Valbonë.
Ndërtimi i HC-ve!
Dialogu ndërmjet vizitorëve këtë radhë
ishte i ndezur kur rrugës ne po shikonim
ndërtimin e hidrocentaraleve të vogla.
Xhelali, një njohës i mirë i Valbonës me
qetësinë e tij, thotë: Në emër të natyrës
nuk duhet hedhim poshtë progresin dhe
zhvillimin, por në emër të progresit a

shfajësohet dëmtimi i një legjende,
(vdekja dhe harresa) siç është Valbona?
Dialogu vazhdon disa argumentojnë se
ujrat e lumenjve nuk ushqejnë vetëm atë
pak tokë me të mbjellat për të rritur të
ardhurat për banorët, nuk rrisin vetëm
troftat dhe faunën ujore, por i japin jetë
njerëzve e brezave të rinj e që tanimë i
janë kthyer luginës së Valbonës. Janë më
të shumtët që kundërshtojnë cënimin e
vlerave të Luginës së Valbonës dhe
vdekjen e lumit sepse atëhere s’ka me 30
mijë turistë në Valbonë? Në të vërtetë,
udhëtimi i njohur si “Shtegu i Majave të
Ballkanit” që kalon në rajonin nga Thethi
në Valbonë ka fituar famë ndërkombëtare
si një nga destinacionet më të pëlqyera
botërisht për ngjitje dhe ecje malore.
Shumë pak rajone sot kanë në Europë,
territore të pa prishura nga dora e njeriut,
të egra. Valbona është një nga ato të
pakta. Ndoshta është momenti që Qeveria
duhet të vleresoj mendimin e specialistëve
të fushës, të bëjë bilanc të saktë, të pyes
banorët për të marrë një vendim se çfarë
është më mirë të bëhet në luginën e
Valbonës.

Vijon nga faqja 1
… Federatës së Pyjeve Korçë. Kryetari i
Bashkisë së Maliqit, mikpritës, z. Gëzim
Topçiu pasi falënderoi organizatorët e
takimit, përmendi disa nga arritjet e Bashkisë Maliq, duke e konsideruar Agjencinë
e Pyjeve si ndër më të suksesshmet ndër
strukturat e ngritura në Bashki. Ne kemi
një monument natyre që quhet “Pylli i
Fazanëve”, po mundohemi ta marrim në
pronësi në shërbim të komuniteteve tona,
për të bërë një zonë sa më tërheqëse për
pushuesit e banorët e qarkut Korçë. Për
këtë vit ne kemi planifikuar fonde për hartimin e planeve të menaxhimit sepse
shumë sipërfaqe e transferuar në pronësi
të Bashkise nuk kanë plane mbarështrimi,
madje dhe disave prej planeve ekzistuese
iu ka kaluar afati kohor. Gjithashtu, ai
vlerëson si shumë të rëndësishme
mendimet e specialistëve në zhvillimin e
sektorit të Pyjeve për zhvillimin e zonës.
Ndërsa drejtori i Agjencisë së Pyjeve të
Bashkisë Maliq, z. Marsel Nazifi na jep
një panoramë më të plotë për të gjithë
veprimtarinë e strukturave të ngritura në
Bashki për administrimin e pyjeve.
Pak histori për Maliqin
Maliqi është një qytet relativisht i ri në
Republikën e Shqipërisë, i krijuar nga ishregjimi
komunist.
Nga
gërmimet
arkeologjike aty janë gjetur ndërtesat
palafite (ndërtesa me drurë mbi ujë), si
dhe shumë sende të rëndësishme me vlerë
arkeologjike. Dy pika të tjera arkeologjike
pranë tij janë dy kodrat e Gradishtës, si
dhe të Hijes së Korbit, të cilat në lashtësi
kanë qenë dy qytete të hershme në
mbretërinë e parë ilire. Maliqi ka qenë
kënetë deri në vitin 1946, viti në të cilin
këneta u tha me forca vullnetare nga e
gjithë Shqipëria. Pas bonifikimit u
popullua nga banorë të krahinave përreth,
si dhe nga shumë qytete të tjera të
Shqipërisë. Menjëherë pas bonifikimit u
nis ndërtimi i kombinatit të sheqerit, një
vepër madhore për ekonominë e
Shqipërisë, një kombinat i cili ishte ndër

më të mëdhenjtë në gjithë Gadishullin e
prodhohej edhe akool, vodkë, si dhe
niseshte. Pjesë e tij ishte dhe TEC-i, i cili
furnizonte me energji qytetin dhe një
pjesë të rrethinave përreth. Të gjitha këto
vepra pas viteve '90 e në vazhdim janë
amortizuar nga viti në vit dhe tashmë kanë
dalë plotësisht jashtë përdorimit.
Popullsia sipërfaqja
Bashkia Maliq është e përbërë nga njësitë
administrative Libonik, Vreshtas, Pirg.
Moglicë, Gorë, Pojan dhe qyteti i Maliqit,
në një sipërfaqe prej 652 km2. Popullsia
gjithsej arrin në 45,800 banorë, sipas
burimit INSTAT Census 2011. Sipas
ndarjes së re të popullsisë paraqitur nga
INSTAT, vetëm popullsia e qytetit Maliq
është urbane, që përbën rreth 18% të
popullsisë së bashkisë së re Maliq. Zona e
Maliqit është zonë bujqësore, bujqësia ka
qenë dhe është burimi kryesor i të
ardhurave të banorëve dhe mendimi i
specialistëve vendorë është se do të jetë
drejtimi afatgjatë i saj. Agro-industria
është një drejtim tjetër afatgjatë i zonës, e
cila është vlerësuar hershëm si shumë e
përshtatshme për kultivimin e panxharit të
sheqerit. Pra prioritet i jepet përmirësimit
të kushteve të zhvillimit të bujqësisë
nxitjes së bashkimit të fermerëve, të cilët
kultivojnë produkte tradicionale të zonës.
Pyjet dhe administrimi
Pranë Bashkisë Maliq është krijuar
Agjencia e Pyjeve dhe Kullotave me
personel: Drejtori i Agjencisë, 1 Inxhinier
Pyjesh, 1 Nënpunës Kadastre dhe GIS, 6
teknikë pyjesh dhe 6 Rojtarë Pylli.
Administrata për pyllin e përzier (Pylli i
Fazanëve) Maliq me personel: 1 Teknik
Pyjesh, 1 Specialist i lartë (ciceron),
Kopshtar-specialist i mesëm, 2 punonjës
pastrimi, 3 roje mjedisorë pylli.
Detyrat: Menaxhimi i qëndrueshëm i pyjeve dhe kullotave në Bashki në përputhje
me objektivat e qeverisjes vendore e
qëndrore. Kryen studime paraprake dhe
perspektive për zhvillimin në kompleks të
Ekonomive Pyjore dhe Kullosore. Nxjerja

nevojat e banorëve. Nxjerrja e ngastrave
për kullotje dhe lidhja e kontratave me
blegtorët. Mbrojtja dhe parandalimi i
zjarreve në Fondin Pyjor dhe Kullosor.
Rinegocimi dhe lidhja e kontratave
ekzistuese dhe të reja për shfrytëzimet,
dhëniet në përdorim (Hec-e, Antena, etj).
Zvogëlimi i sipërfaqes për heqien nga fondi pyjor dhe azhornimi i kadastrës pyjore.
Kontrolli dhe monitorimi: Në territorin e
Bashkisë Maliq gjenden 10 ekonomi
pyjore dhe 3 ekonomi kullosore. Të gjitha
këto ekonomi janë ndarë me proces-verbal
në 5 zona dhe monitorohen nga një teknik
i mesëm dhe një roje pylli, të cilët çdo
muaj raportojnë për problematikat e
secilës zonë me proces-verbalet përkatëse.
Zjarret: Janë ngritur grupet vullnetare të
zjarreve në bazë të çdo Njësie
Administrative për vitin 2016 dhe 2017
për periudhën Maj-Tetor. Për vitin 2016
ka pasur 3 raste zjarresh, nga të cilët 2
raste janë shuar në kohë dhe s’kanë
shkaktuar dëme dhe një rast ka përshkruar
një sip. prej 20 ha në ekonominë pyjore
Lozhan. Për vitin 2017 nuk ka patur asnjë
rast. Të ardhurat dhe efektiviteti: Është
bërë njoftimi i ngastrave që do jepen për
kullotje, janë mbledhur kërkesat dhe janë
lidhur 8 kontrata me një vlerë prej
328,900 lekë. Janë bërë matjet dhe
verifikimet në terren të Hec-eve dhe
Antenave telefonike, janë hartuar raportet
tekniko-ekonomike dhe janë lidhur 6
Kontrata me Hec-et dhe 2 Kontrata me
Antenat telefonike, me një vlerë totale
prej 6,051,332 lekë. Është rinegocuar një
kontratë shfrytëzimi në pyje e lidhur me
ish Drejtorinë e Shërbimit Pyjor Korçë me
një vlerë prej 3,280,104 lekë. Është
nxjerrë mundësia e shfrytëzimit të
materialit drusor për vitin 2016-2017 dhe
është miratuar në Ministrinë e Mjedisit.
Është bërë procesi i damkimit dhe janë
hartuar studimet pjesore, projektet e
shfrytëzimit dhe ankandi. Janë lidhur tre
kontrata shfrytëzimi me një vlerë totale
prej 4,401,440 lekë. Është hartuar plani
operacional për menaxhimin e pyjeve të
ulët, ku nëpërmjet ndërhyrjeve të
propozuara janë prodhuar drutë për
banorët e zonave malore dhe janë vjelë
559,000 lekë. Në total Agjencia e Pyjeve
dhe Kullotave ka siguruar të ardhura për
Bashkinë Maliq në një vlerë prej
14,620,776 lekë. Propozimi për 2017:
Për vitin 2017 është miratuar një strukturë
e re me 23 persona, prej të cilëve 14 janë
personel për pyjet dhe kullotat dhe 9 për
Monumentin e Natyrës Pylli i Përzierë i
Maliqit (Pylli i Fazanëve). Është bërë
hartimi dhe miratimi i planeve
operacionale, janë krijuar skuadrat
zjarrfikse në të gjithë territorin e Maliqit,
është bërë planifikimi për furnizimin e
fshatarësisë me dru-zjarri. Janë marrë
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masat për mbrojtjen dhe rishikimi i
kadastrës është në vazhdimësi të punës, si
dhe vjelja e tarifave për drutëe zjarrit,
subjektet e Hec-ve., antenat telefonike, si
dhe është siguruar bashkëpunim me
Administratën e Zonave të Mbrojtura dhe
ISHMP Korçë. Pas kësaj përvoje shumë
nga pjesëmarrësit shprehën mendimet e
tyre pozitive për rezultatet shumë të mira
që ka arritur kjo Bashki dhe vlen si një
model i mirë për të gjitha Bashkitë e
Shqipërisë. Koordinatori i Federatës
Korçë, z. Kristaq Shore (Federata
Rajonale e Pyjeve Korçë), thekson se
duhet përmirësuar ligji dhe të qartësojë
më mirë rolin e strukturave për mbrojtjen
e pyjeve dhe të shtojë më shumë
kompetencat e bashkive, psh: kur bëhet
një miniprojekt nuk ka pse të kërkojë
miratim në Ministri. Ndërsa z. Niko
Qiringji (inspektoriati i pyjeve) thekson se
ligji duhet të përmirësohet, të njohë
përdoruesin dhe pronarin dhe shoqatat të
njihen me ligj. Është e nevojshme të
kryhen punime të mëtejshme dhe në të
njëjtën kohë të përmirësojmë jetën e
komuniteteve. Psh. në Pogradec ish prona-

rët nuk njihen dhe gështenja trajtohet si
pyll jo për frut (Gështenjas, Dardhas etj).
Kemi patur mbështetje nga zonat e
mbrojtura,
por
duhet
të
kemi
edhembështetjen e bashkisë. Këshilltarja
Bashkisë Pustec trajton një shqetësim të
komunitetit të kësaj Bashkie. Tek ne ka
ndodhur transferimi i ish pyllit tonë
komunal tek zonat e mbrojtura, kur ne
s’kemi asnjë mundësi të sigurojmë nevojat
e familjeve tona me dru zjarri. E kemi
ngritur në Ministri në mënyrë zyrtare. Sot
kemi 10 parcela që janë në kufi dhe nuk
figurojnë më pronë e Bashkisë tonë dhe
çdo veprim është bërë pa u konsultuar me
banorët dhe me përfaqësuesit e Bashkisë.
Z. Niko Qiringji: Mbetet shqetësim se
kush do të bëjë planet e mbarështrimit për
pyjet e lartë sepse bashkitë nuk kanë
buxhet. Z. Ylli Hoxha pasi falënderon
mikpritësit dhe organizatorët, theksoi se
modeli që na paraqiti Bashkia Maliq është
strategjia që duhet të ndjekë Bashkia.
Strategji me plan veprimi (plan
operacional, plan financiar etj). Ne si
Ministri po punojmë për inventarin
kombëtar për regjistrimin, si dhe po përga-

titemi edhe për planet e mbarështrimit për
pyjet e larta për rreth 400 mijë hektarë me
mbështetje të Bankës Botërore. I kam
kërkuar të gjitha bashkive të më nisin
sipërfaqet me potecial për investime. Si
sot një vit do të jetë subjekti privat duke
hartuar PM për pyjet e lartë. Është detyrë
e bashkisë të sigurojë drutë e zjarrit. Nuk e
ndalon moratoriumi shitjen e lëndës, psh.
për prerje ripërtëritëse. Bashkia t’i japë
stimuj përdoruesve. Ligjërisht është e
mundur që bashkia t’u japë në përdorim
pyje përdoruesve.
Mbështetje për agropylltarinë
Ashtu siç del nga diskutimet, agropylltaria
është burimi kyç për komunitetet vendore
në zonat rurale të Korçës. Ajo kontribuon
për plotësim të nevojave shumë të mëdha
të tyre për dru zjarri, bazë ushqimore për
bagëtinë dhe përdorime të tjera të ndryshme, duke ndikuar në mbrojtjen e pyjeve të
lartë. Puna që ka filluar nga një kompani
private për të mbjellë me plep në Qarkun e
Korçës duhet përgëzuar. Kjo skemë mund
të projektohet për të gjithë rrafshnaltën
lindore nga Pogradeci deri në Leskovik
dhe fermerët të aplikojnë me projekte të

Irma Basha, studente
Shimçani është një fshat që bën pjesë në
zonën Dibrës, pjesë e Njësisë Administrative
Tomin. Është një fshat i vogël malor me
tradita dibrane, i kufizuar nga shumë fshatra
të tjerë, ndër ta Staraveci, Zimuri, Bahutja,
Deshati, Tomini. Shimçani, një fshat i vogël
me 274 banorë është një fshat ku gjelbërimi
të merr sytë në stinët e tij. Mbushesh me
frymë në këtë fshat. Në Dibër vërehet shumë
braktisja e fshatrave dhe zhvendosja drejt
qytetit të Peshkopisë, por edhe qyteteve të
tjera. Në Shimçan duket se ky fenomen nuk
e ka prekur shumë. Në fillim të viteve ’90,
kur vendi ynë ndërmori ndryshime të thella
të sistemit qeverisës, Shimçani qe një fshat
me 330 banorë, por me kalimin e viteve u
braktis nga një pjesë e vogël banorësh. Në
krahasim me fshatrat e tjerë nuk ka shumë të
larguar, kjo ndoshta se ky fshat është shumë
afër qytetit të Peshkopisë, vetëm 4 kilometra
dhe është i përshtatshëm për të bërë një jetë
të mirë. Banorët e fshatit janë të lidhur
ngushtë me të, me tokën e tyre, me natyrën e
fshatit. Fanatikë për të, banorët nuk lejojnë
t’u preket asnjë centimetër nga gjelbërimi i
tyre, nga natyra e fshatit të tyre. Po të vizitosh Shimçanin, sapo të hysh në kufijtë e
tij si fshat ndeshesh me parcela të mëdha, me
pemë të mbjella nga vetë fshatarët, parcela të
panumërta me pemtari të llojeve të ndryshme
si arra, qershi, mollë etj. Në dy anët e rrugës
në hyrje të fshatit sheh pisha të mëdha
shumë-vjeçare me gjelbërim marramendës.
Në çdo kohë të vitit ato i gjen aty anës rrugës
e të shtrira deri në fund të përroit të fshatit.
Sikur të thonë mirë se erdhe me gjelbërimin
e tyre që të mbush me frymë, të jep jetë. Në
anën e sipërme të përroit shtrihet e ashtuquajtura Kodra e Madhe dhe Llagushtica të
mbushura me lajthi që duken të pafundme.
REC (Qendra Rajonale e Mjedisit) ka
mbeshtetur dy shoqata Mjedisore për të hart-

uar për herë të parë Planin e Mbarështrimit
të Pyjeve në Shimçan. Më pas, Shoqata e
Përdoruesve të Pyjeve të fshatit Shimçan ka
mbjellë 2500 fidanë akacie, 420 fidanë lajthie dhe 300 fidanë arrae, si dhe ka kryer
punime të tjera rehabilituese. Shimçani, një
fshat tashmë pothuajse i ndërgje-gjësuar për
mbrojtjen e pyjeve, përbëhet nga 138 hektarë
pyje, ku dallohen lisi, ahu, gështenja, lajthia,
pisha, akacia, arra etj. Kullotat zënë rreth 10
hektarë në Shimçan. Në fshat ka shumë
burime ujore. Në brezin e lajthive ka burime
uji të pijshëm që përdoret dhe nga banorët,
por jo vetëm, ka dhe burime të shumta ujore
të tjera që fshatarët i përdorin për vaditje. Në
vitin 1993 pasi ishin ndarë tokat dhe secila
familje tashmë kishte hapësirën e vet
tokësore, pylli ishte në gjendje shumë të
keqe. Pyjet ishin pothuajse të gjithë të
shkatërruar, ca të prerë e ca të tjerë të
degraduar nga kullotja e bagëtive, gjelbërimi
mungonte dhe fshatarët e panë të nevojshme
mbledhjen e Këshillit të Fshatit për të bërë
diçka lidhur me këtë situatë. Pas kësaj
mbledhjeje u vendos krijimi i një rregulli për
fshatin dhe zbatimi i menjëhershëm i tij. Ky

vendim parashtronte që dhia do të hiqej nga
fshati, të gjithë banorët i shitën dhitë, pasi
ato ishin ndër shkaktaret kryesore të
dëmtimit të pyllit. Prerja e drurëve gjithashtu
u ndalua dhe me kalimin e kohës pyjet u
zhvilluan dhe fshati u gjelbërua. Mesatarisht
çdo familjeje në fshat i takon 5 hektarë pyje
dhe këtë pronë të tyren banorët e shohin si
pronë për ta mbrojtur e jo për ta shfrytëzuar.
Në Shimçan janë vënë në zbatim shumë projekte nga Organizata e Mbrojtjes së Pyjeve .
Mbjellja e akacieve, gështenjave, lajthive,
arrave e të tjera bimë shumëvjeçare,
gjithashtu dhe pastrimi i hapësirave pyjore
janë disa nga aktivitetet e zhvilluara në këtë
fshat. Dimri në Shimçan është i ftohtë dhe i
egër dhe banorët përdorin drurin për ngrohje,
por kjo s’do të thotë se pylli duhet të pritet
pa rregull. Banorët duke krasitur pemët e
duke pastruar pyllin arrijnë të sigurojnë
drurët për ngrohje gjatë dimrit. Por ka pasur
edhe raste kur banorë të fshatit me aktivitetin
e tyre kanë dëmtuar pyjet, por autoritetet
duke zbatuar itifakun (rregullat) që janë vendosur për mbrojtjen e tyre, kanë arritur t’i
ndalojnë dhe izolojnë këta elementë dëmtues

thjeshta për pyllëzim, pa prishur dimensionet normale të parcelave bujqësore. Kjo
do të çonte në shtim të menjëhershëm të
biomasës me rritje të shpejtë e cikël të ulët
për prodhim energjie. Kjo do mundësonte
rigjenerim të maleve dhe pakësim relativ
të presionit mbi to. Duke zgjidhur
ndërkohë nevojat e Qarkut Korçë, që sipas
specialistit me përvojë Kristaq Shore sot
Korça në gjendjen ekzistuese të pyjeve
nuk plotëson as 40% të nevojave për dru
zjarri për ngrohje. Në zonat malore të
Qarkut Korçë, pylltaria është e vetmja
mundësi punësimi, duke u kthyer në një
faktor kryesor në zbutjen e varfërisë dhe
emigracionit. Pas përfundimit të kësaj vizite të pranishmit u shpërndanë sipas
drejtimeve përkatëse, duke marrë me vete
të njëjtin mesazh: bashkëpunimi i
përhershëm e serioz do jetë ai shkop
magjik për realizimin e objektivit madhor
“Pylli për njerëzit, të mirat e jetës dhe
çrrënjosjen e varfërisë”.

të pyllit në fshat. Fshati kryesisht merret me
bujqësi. Shimçani njihet më shumë për
pataten dhe fasulen, por kultivohen edhe
bimë të tjera si misri , gruri, thekra, tërshëra,
etj. Kohët e fundit disa nga banorët kanë
filluar të kultivojnë hektarë të tërë me bimë
sherebele apo edhe domate që i nxjerrin në
treg për shitje. Fshati njihet edhe per mollet,
çdo familje në Shimçan ka një hapësirë toke
të cilën ia ka kushtuar drurëve frutorë,
kryesisht mollëve. Shimçani ka rreth 218
hektare tokë të punueshme dhe ka kushte të
favorshme për zhvillimin e bujqësisë. Përsa i
përket blegto-risë, siç e përmenda më lart,
dhia është hequr nga përdorimi dhe banorët
mbarështojnë lopën dhe delen, që krahas
plotësimit të nevojave të tyre familjare, një
pjesë e tregtojnë. Pothuajse e gjithë lagjia e
Kamenit në Peshkopi furnizohet me qumësht
nga Shimçani dhe fshati fqinj i tij Staraveci.
Fanatizmi me të cilin banorët e mbrojnë
pyllin e tyre ka bërë që fshati të mos ketë
shumë problem me rrëshqitjen e tokës. Problem për banorët gjatë verës është vaditja,
pasi rezervuari i ujit ka pësuar një çarje, çka
bën që uji të rrjedhë. Banorët shprehen se një
tjetër problem i tyre është infrastuktura rrugore. Ata thonë se jetojnë në një fshat
shumë afër qytetit, vetëm 4 kilometra dhe
rruga deri në fshat është në gjendje të mjerueshme. Shimçani, një fshat shumë i organizuar që në pamje të parë duket si një familje
e vetme , është i lidhur ngushtë me natyrën,
me tokën, me gjelbërimin që për ta është
jetë. Me punën e tyre ata mundohen që të
mos lënë asnjë pjesë toke pa i dhënë jetë (pa
punuar e mbjellë) . Si burrat ashtu dhe gratë
nuk dinë të lodhen duke punuar në mënyrë
që fshatin e tyre ta lënë në një gjendje më të
mirë seç e kanë gjetur për brezat që vijnë
pas.
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*Ing. Ahmet Brahimi

Vijon nga faqja 1
… e të parapëlqyera turistike. Nga majat më të
larta në lindje dhe gjithë vija e kufirit perëndimor dhe jugor syri të rrok njëherësh detet
Adriatik dhe Jon, Korfuzin, dhe natën, edhe
brigjet e Italisë. Me sy të lirë shikoj panoramën e luginës së Dukatit, Sazanin e Karaburunin dhe me një të kthyer të kokës perlën e
Bregut të Detit, nga majat e vargmalit të
Vetëtimës dhe deri ku deti Jon "përqafon"
tokën. Një mrekulli të tillë panoramike dhe
shëndetësore do të donte ta gëzonte dhe shijonte kushdo i huaj që do t’i krijohej mundësi
t'i kishte. Nga studimet dhe hulumtimet e bëra
në vite, deri tani nuk kam gjetur asnjë rast të
ngjashëm me Llogaranë. Inkursionet termike,
mikroklimat, kalimi në pak kohë nga flladi i
detit brenda në freskinë e malit me pisha e
bredha, plotësojnë pa dyshim kërkesat
shëndetësore e shpirtërore të një harku të gjerë
pushuesish të çdo moshe. Ngritja e një teleferiku nga Qafa e Llogarasë deri tek ura ose plazhi i Palasës do ta rivlerësonte e do ta rikualifikonte cilësisht këtë pasuri që na ka dhuruar
natyra. Ritheksoj se ndërtimi i teleferikut do ta
çonte kuadrin turistik dhe zonën midis yjeve të
turizmit. Parku i Llogarasë i shtrirë kryesisht
në zonën klimatike të gështenjës e ahut (zona
klimatike mesdhetare e paramalore) prezanton
një bimësi të shumëllojshme që do t' ja kishte
zili edhe një kopsht botanik. Përveç pëshkrimeve të bëra nga autorë të huaj që kanë kaluar
përmes Llogarasë, në vite për këtë zonë janë
kryer edhe shumë studime shkencore nga
zotërinjtë Meno Gjoleka, Vezir Muharremaj,
Dalip Habili, Spiro Karadumi, Muhamet Kojani, Mustafa Dedenika e Ahmet Brahimi, të
cilat mund të përdoren edhe si material didaktik. (Përfitoj nga rasti të përmend kolegët
Enver Ruci, Syrja Dervishaliaj e Pandeli
Qesargjoni për përkshtimin e pasionin që i
kanë dedikuar mbrojtjes së këtij parku). Këtu
mund të zhvillohen gjatë gjithë vitit eskursione, shëtitje në ajër të pastër në pyll e deri në
buzë të detit, si dhe aktivitete të tjera me vlerë
didaktike për të gjitha ciklet e shkollave, ku
brezat do të brumoseshin jo vetëm me
dashurinë dhe respektin për natyrën, por edhe
me kulturën mjedisore. Llogaraja është e
bukur e mikpritëse jo vetëm në stinën e
gjelbër me bukurinë e ngjyrave të drurëve dhe
dritëhijet e faqeve të malit, por edhe në dimër,
kur hedh “sharkun” e bardhë të borës, të terin
ose të “shqyer” nga majat e drurëve shekullorë. Uji i shëndetshëm që për florën, mikroflorën, temperaturën dhe elementët e mikroele-

mentët mineralë që ndodhen në të, i shoqëruar
me gatimet tradicionale dhe mikpritjen e
ngrohtë karakteristike të krahinës, padyshim
që do ta bënte kalimtarin dhe pushuesin të
rikthehej. Mjafton të shtojmë një sallë te pajisur me kostumet tradicionale dhe me materiale
për historinë e krahinës ( që janë të shumta) për të kënaqur kuriozitetin dhe kërkesat
kulturore, për të thyer monotoninë e një dite të
bukur. Kjo do ta bënte më tërheqëse ditën e
pushimit. Cili pushues apo turist i huaj do t'i
rezistonte kuriozitetit për të parë vendin ku
zbarkoi Jul Qezari në ndjekje të Pompeut,
sheshin ku ai ngriti çadrën e parë të pushimit
në brigjet tona (Qafa e Qezarit në mes të
Parkut), historinë e tij me princeshën Rudinë
të Orikut e të tjera ngjarje midis legjendës e
historisë? Le t’u shtojmë pastaj edhe historinë
e ngjarjeve të mëvonshme, si Kuvendi i Barçallasë, luftëtaren Sado Koshena nga Dukati,
skeletet e topave të mbetur nga lufta në Qafë
përballë “Pishës Flamur (Vezir Muharremaj) e
shumë ngjarje të tjera. Për sa më sipër, duhet
të theksojmë edhe faktin se sa i rëndësishëm
është Parku për ekonominë e zonës. Nuk mendoj se e teprojmë, mund ta quajmë edhe
“fabrika e Llogarasë”. Është një lloj i veçantë
fabrike, e gatshme, për të cilën nuk kemi bërë
asnjë investim. Nuk kërkon as makineri as
lëndë të parë e as shpenzime. Kërkon vetëm të
vihet në efiçiencë me shumë dashuri, kujdes e
largpamësi. Numri i të punësuarve në të gjitha
aktivitetet do të ishte i konsiderueshëm dhe jo
vetëm për zonën, duke filluar me sektorët
ndihmës si agjentët e turizmit, tregtarët, resauratorët e deri tek mbledhësit e tregtuesit e
bimëve mjekësore dhe prodhimeve të dyta të
pyllit. Kjo “fabrikë” është bazë punësimi, mjet
jetese, mirëqenie e pasurimi. Pra, i ka të gjitha
ato që duhen për një qendër kulturore pushimi
e argëtimi, tregtare e sportive. Thesare të tilla
ne kemi në të gjithe vendin. Le t'i kualifikojmë
kudo që ato ndodhen, të vegjël e të medhënj.
Janë “fabrikat” tona, baza të punësimit e
pasurimit. Mjafton të punojmë me largpamësi
në traditën tonë të mikpritjes e respektit, pa
dëmtuar aspak natyrën. Padyshim që jemi në
gjendje të konkurojmë këdo në fushën e turizmit. Jashtë këtyre binarëve rrezikojmë të
mbetemi diletantë të përjetshëm në këtë fushë.
*Ahmeti ka qenë inxhinier pyjesh në N. Pyjore
Vlorë, me shumë përvojë e përkushtim për
sektorin. Tani jeton në Itali.

Vijon nga faqja 1
… më e shkurtër (rreth 5-30 vjet, në varësi
të llojit të sistemit cungishte). Në vitin
2000, rreth 16% e pyjeve prodhuese në
Evropë u menaxhuan si cungishte, duke
mbuluar një sipërfaqe totale prej rreth 23
milion ha. Të gjitha pyjet e cungishteve
evropiane përbëhen nga lloje të drurëve
gjethorë. Midis tyre, eukaliptët, një specie
jo-vendase, është një përjashtim në aspektin e shqetësimeve mjedisore të diskutuara
në këtë dokument. Megjithëse eukaliptët
mund të arrijnë të jenë shumë produktive
dhe me kosto efektive, ato mund të kenë
efekte të mëdha të dëmshme për mjedisin,
siç janë varfërimi i tokës dhe rreziku i
zjareve.Shelgjet, plepi dhe robinia pseudoakacia trajtohen si cungishte me rotacion të shkurtër (SRC), i cili zakonisht
konsiderohet si pjesë e sistemeve të prodhimit bujqësor.
Format e pyjeve cungishte
Ekzistojnë forma të ndryshme të cungishteve: a) Cungishte e thjeshtë; b) Cungishte
me standarde; c) Cungishte me zgjedhje;
d) Cungishte e shkadhitur; dhe e) Cungishte me rotacion të shkurtër.

b) Cungu dhe lastarët e gështenjës.

b
c) Cungu dhe lastarët e eukaliptit.

c
d) Cungu dhe lastarët e bungës.

e) Cungu dhe lastarët e frashërit
Rezultati i ri-lastarizimit është prodhimi i
cungishtes.
Procesi
biologjik
dhe
ekologjik i ripërtëritjes vegjetative, rilastarizimi, është një përshtatje e natyrshme e drurëve dhe shkurreve që mundëson
mbijetesën e tyre pas dëmtimeve. Cungimi
është operimi i prerjes dhe ripërtëritjes
vegjetative të pyllit. Zakonisht janë pyjet
cungishte janë rezultat i aktiviteteve
njerëzore (prerja). Megjithatë, është
gjithashtu e mundur për cungishtet të rezultojnë nga shqetësimet natyrore (p.sh.
rrëzimet nga era).
a) Cungu dhe lastarët e shkozës

a

Ekzistojnë tri forma të fidanëve të cungishtes [30]: a. lastarët nga cungu: origjinën
nga syth i fjetur i futur nën lëvore. Ata
kanë të njëjtën moshë sa e drurit në të cilin
ata janë formuar dhe mund të jetojnë në
një gjendje të fjetur për një kohë të gjatë,
zakonisht zgjohen pas shqetësimeve të
mëdha, p.sh. prerja e drurit. b. Filizat e
cungut: rriten nga sythe të rastësishëm, të
cilat zhvillohen në sezonin kur ndodh
prerja nga indet e kallusit formuar midis
lëvores dhe drurit në sipërfaqen e prerë.
Ata nuk janë drejtpërdrejt të lidhur me
sistemin e enëve të përcjellëse të trungut
në të cilin janë formuar dhe janë më pak të
shpeshtë sesa lastarët e cungjeve; c.
lastarët e rrënjëve: kanë origjinën nga
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sythe rastësorë përgjatë rrënjëve të
pemës. Këto lastarë mund të formohen
kur: •Në drurë që nuk janë prerë, zakonisht pasi toka është ngrohur për shkak
të ekspozimit ndaj rrezeve të diellit ose
nga zjarri, ose pas humbjes së dominimit

të kurorave; •Pas prerjes së pemës së
lartpërmendur; •Kur rrënjët e pemëve të
cekëta dhe/ose të hollë janë të shqetësuara
ose të plagosura. Lastarët e rrënjëve janë

më të vlefshme se sa lastarët e cungjeve,
pasi ata janë më të shumtë, tregojnë një
forcë më të lartë, mund të zhvillojnë
rrënjë të pavarura më shpejt se lastarët e
cungut, kanë një përqindje më të ulët të
kalbjes dhe janë më të lidhur me trungun
dhe kështu më pak të prirur për t'u ndarë
nga ai. Rrjedhimisht, lastarët e rrënjëve
janë të butë dhe duhet të favorizohen pas
prerjes. Krahasuar me kallamishtet dhe
fidanët e cungjeve, lastarët e rrënjëve nuk
tregojnë lakim bazë, janë më pak të prekur
nga shqetësimet (era, dëbora) dhe kalbëzimi dhe mund të ndahen plotësisht dhe më
shpejt nga rrënjët e origjinës. Plepi i
bardhë, ai i egër dhe robinia mund të
prodhojnë sasi të mëdha të lastarëve në
rrënjë, një përgjigje që është e inkurajuar
kur pema origjinale është prerë ose
dëmtuar.
Prodhimi i lastarëve
Potenciali për prodhimin e lastarëve varet
kryesisht nga lloji drunor, mosha e drurit,
sezoni i prerjes dhe kushtet ekologjike.
Përsa i përket llojit, të gjithë gjethegjerët

vendorë prodhojnë lastarë dhe mund të
trajtohen si cungishte me intensitet të
ndryshëm. Ahu europian, për shembull,
mund të lastarizojë vetëm në moshë të re,
pa i kaluar 25 vitet dhe në toka relativisht
të pasura, në tokat acide ai lastarizon
dobët dhe kështu që në të tilla kushte
konsiderohet si i papërshtatshëm për t’u
menaxhuar në regjim cungishte. Të tjera
lloje pyjore, si mështekna
(Betula
pendula) gjithashtu lastarizon më mirë në
moshë të rë dhe është më e përshtatshme
për trajtime si cungishte me rotacion më të
shkurter (më pak se 20 vjet). Por, duhet
thënë se shumica e llojeve gjethegjerë
mund të prodhojnë lastarë deri në mosha
relativisht të vjetra (përgjithësisht deri 40
vjeç) plot energji rritje dhe me shumicë
(si psh rrënja (Quercus robur) bunga,
qarri, gështenja, blini, shelgjet, plepat,
vidhat, shkoza, vërriu i zi). Lloje të
veçanta drunore si rrënja, bunga, shparthi,
gështenja, blini, vidhat dhe shkoza mund
të lastarizojnë edhe në mosha më të vjetra,
deri ne 100 vjeç apo në moshë edhe më të
vjetër, por duhet mbajtur parasysh se
vitaliteti i lastarëve ulet me rritjen e
moshës dhe diametrit të cungut. Prodhimi
i lastarëve gjithashtu varet nga sezoni i
prerjes: koha më e mirë për të prerë për
cungishte të thjeshtë konsiderohet të jetë
fundi i dimrit - pranvera e hershme, para
fillimit të sezonit të rritjes. Përjashtimet e
vetme të mëdha në këtë periudhë optimale
janë cungishtja e dushkut për prodhim
tanine, i cili pritet në Maj - në fillim të
Qershorit, pas fillimit të sezonit të rritjes,
dhe gjetheve vërri, shelg dhe plep në
vendet me moçal, të cilat priten në dimër
apo verë, kur toka është e fortë ose e thatë.
Kushtet e dritës janë një tjetër faktor i
rëndësishëm për lastarizimin: trungjet
duhet të jenë në dritë të plotë për të
prodhuar lastarë, pasi një trung në hije do
të lastarizojë dobët dhe lastarët do të rriten
më ngadalë. Për speciet e lehta sa i përket
lastrizimit (p.sh. dushku, shelgjet), ky
efekt është më i rëndësishëm sesa për
llojet më tolerante të hijes (dmth. blini
shkoza, lajthia), të cilat ende përtëriten
mirë nën tendën gjysmë të hapur të
cungishtes- standardet. Cungimi gjithashtu
varet shumë nga klima: thatësirat verore
dhe ngricat e hershme ose të vonshme
mund të zvogëlojnë ose madje të ndalojnë
prodhimin e lastarëve. Një klimë më e
ngrohtë nxit ri-lastarizimin (në aspektin e
bollëkut dhe energjisë së lastarëve), por
trungu mund të jetë rraskapitur më parë.
Ri-lastarizimi është gjithashtu më i
bollshëm dhe mund të jetë më i gjatë (deri
në 300 vjet ose edhe më shumë) në toka të
pasura me një furnizim të mirë me ujë se
sa në toka më të varfra dhe më të thata. I
njëjti fenomen ndodh në shpatet e ngrohta,
me diell dhe më të thatë, të cilët janë më të
favorshme për rikthimin e lastarizimit sesa

ato më të ftohta, të hije dhe më të lagështa.
Rrjedhja ndikohet gjithashtu nga era,
dëbora dhe gjethëzimi, të cilat nxisin
shkëputjen e fidanëve të lastarit dhe
komprometojnë riprodhimin vegjetativ të
drurëve. Periudhat e presionit të
vazhdueshëm të lartë të kullotjes (nga
drerët ose blegtoria) mund të çojnë në
shterim dhe vdekjen eventuale të
lastarëve. Nga njëra anë, lastarizimi nga
rrënjët varet nga speciet: prodhuesit më të
rëndësishëm të lastareve janë plepat
(tremula /aspen, i bardhë, e zi dhe
hibride), robinia, vërriu, blini,vidhi, panja
e fushës, qershia e egër, lisi pirenean dhe
ilqja. Lastarizimi nga rrënjët ndodh rrallë
në lisat (rrënja, bunga, bungëbuta), ahu
evropian, shkoza, frashëri i zakonshëm
dhe panja norvegjeze. Nga ana tjetër,
prodhimi i lastarëve varet nga kushtet e
tokës: më shumë lastarë dalin në toka më
të lehta (rërë) se në ato të rënda dhe të
ngjeshura. Distanca në të cilën llojet
drunorë prodhojnë lastarë mund të jetë
deri në 10 m (qershia e egër, plepi i
bardhë, etj.) Ose edhe më gjatë (35 m në
plepin e egër), duke lejuar zgjerimin e
pemëve në hapje përreth.
Vlerat social ekonomike të pyjeve
cungishte
Në shekuj, cungishtet kanë shërbyer si
burim për lëndë të para për komunitetet
vendore. Me rënien e kërkesës për dru për
ngrohje, si pasojë e shtimit në masë të
lëndëve fosile të naftës e qymyrit, erdhi
një ulje drastike e pyjeve cungishte në
shumë vende të Europës Qëndrore e
Perëndimore. Sidoqoftë në dy dekadat e
fundit është rikthyer dhe shtuar interesi
për cungimin ne Europë, në sajë të ngritjes
së kërkesës për energji nga burime të
rinovueshme, mbështëtur nga politikat e
BE. Ky zhvillim u shkaktua kryesisht nga
politikat e zbutjes së ndryshimeve
klimatike pas Protokollit të Kiotos. Përveç
kësaj, një rritje në çmimin e druve të
zjarrit gjatë viteve të fundit ka nxitur
gjithashtu një interes të kohëve të fundit
për ricungimin si një alternativë për
menaxhimin e pyjeve.
Pyjet e cungishte mund të sigurojnë jetën
rurale: të ardhura të rregullta, punësim të
qëndrueshëm dhe burime bio-ekonomike:
biomateriale dhe lëndë djegëse të
rinovueshme, të qëndrueshme dhe
miqësore ndaj mjedisit. Funksioni i
mbrojtjes: parandalon erozionin e dheut,
rëniën e shkëmbinjve, rrëshqitjen e dheut
dhe ortekët. Ofrimi: druri dhe prodhimet
e pyjeve të pakontrolluara.
Pasurimi: biodiversiteti dhe peisazhet
kulturore. Tradicionalisht, pyjet cungishte
janë menaxhuar për të siguruar materiale
drusor, me produktin kryesor që ka qenë
dru zjarri. Produkte të tjera të zakonshme
ishin qymyr, shportari, shkopinj, këpurdha
(tartuf), lëndë drusore, shtylla, etj.

Kohët e fundit, studimet kanë treguar se
biomasa
mund
të
shfrytezohet
ekonomikisht nga sistemet tradicionale të
pyjeve të cungishtes duke përdorur
makinat moderne. Kjo i bën pyjet
cungishte një burim alternativ interesant
për marrjen e biomasës drusore, për
shembull: për prodhimin e energjisë ose
karbohidrateve. Produktet jo-drusore si
kërpudhat, lëvorja për taninë, fruta të egra
pyjore dhe mjalti nga bletët e zbutura
mund të merret edhe nga pyjet e
cungishte. Për më tepër, në raste të
caktuara, cungishtja mund të jetë e
dobishme për zhvillimin e gjuetisë. Prerja
periodike krijon mundësi për zhvillimin e
bimësisë tokësore, e cila siguron ushqim
për bimët barishtore. Pyjet e cungishtes
shpesh përshkruhen si "pikat e nxehta të
biodiversitetit". Përzierja e stadeve të rinj
me kurora të hapura dhe stadeve të vjetra
me kurora të mbyllura promovon
diversitetin e faunës dhe florës. Cilësia e
habitatit mund të jetë divergjente,
varësisht nga praktikat aktuale të
menaxhimit. Për shembull: cungishtet me
standarde të mbipjekura, mund të ofrojnë
një numër të madh nishash ekologjike,
ndërsa struktura e masivit tenton të bëhet
heterogjene dhe të përmbaje më shumë
drurë të tharë. Fazat e rinisë në ciklin e
cungishtes krijojnë mundësi për përfitime
tek një numër i madh speciesh dritë
dashëse e ngrohtësi dashëse. Ka një
ndërveprim
të
rëndësishëm
midis
cungishteve dhe pejsazhit që i rrethon në
termat e cilësisë së habitatit, siç shihet në
rastin e komunitetit të zogjve. Masivet e
dendura
pengojnë
apo
pakësojnë
zhvillimin e vegjetacionit bimor, duke
pakësuar diversitetin e specieve bimore
pas mbylljes së kurorave.Cungishtja është
një formë e lashtë e menaxhimit të pyjeve,
çka e bën pjesë të trashëgimisë historike e
kulturore. Ajo ka dhënë prova se është një
rrugë efektive për të prodhuar lëndë të
parë për përdorime tradicionale. Në shumë
vende europiane, sipërfaqe të gjëra me
drunishte që trajtoheshin si cungishte në
të kaluarën janë konvertuar në pyje të larta
në 100 vitet e fundit, ose janë abandonuar
e mplakur.
Pyjet cungishte dhe silvikultura e tyre
Cungishtet e thjeshta
Cungishtja e thjeshtë është një sistem i
menaxhimit të pyllit, në të cilin drurët
priten sistematikisht e periodikisht dhe
ripërtëritja është vegjetative, nëpërmjet
lastarizimit nga cungu apo daljes se
filizave nga rrënjët.Cungishtja e thjeshtë
zbatohet veçanërisht në llojet drusore
gjethegjëra, që trajtohen me prerje të
herëpasherëshme si dushqet, gështenja,
shkoza, blini, eukalipti, frashëri, vërrini,
bagreni e plepat. Ahu europian nuk i është
përshtatur trajtimit në cungishte, dhe nuk
rekomandohet që të jetë nën regjimin e
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trajtimit
si
cungishte.
Për
mështeknën regjimi i cungishtes është i
mundur nëse zbatohet me cikle të
shkurtëra (6-12 vite). Në këtë udhëzues
fokusi është në speciet drunore që më së
shumti i nënshtohen regjimit të
cungishtes: dushqet, gështenja, shkoza,
blini, eukalipti, vërrini, akacia, plepat dhe
mështekna. Zgjatja e rotacionit varet
kryesisht nga speciet, aftësia lastarizuese,
prodhimtaria maksimale, dimensionet e
pritshme të drurit, si dhe kushtet
ekologjike të vendrritjes. Rotacioni është
zakonisht midis 5 vjet (shelgu) dhe 40
vjet (dushku, shkoza, ahu), por mund të
arrijë edhe 60 vjet vërrini. Lastarët e rinj
në këtë regjim menaxhimi rriten shumë
shpejt në fillim, si rezultat i sistemit
rrënjor që është i formuar. Kështu rritja në
lartësi e diametër kulminon 20-30 vite më
shpejt se në pyjet me origjinë farore, në
përputhje me pjellorinë e tokës, si dhe
parametrat klimatikë, si temperaturat dhe
reshjet. Trungjet kanë cilësi të ulët nga
pikpamja industriale, pasi kanë të
pranishme nyjet, janë të përkulur sidomos
në pjesën e poshtme dhe kanë shumë
difekte nga ana teknike. Meqënëse
shumica e llojeve gjethegjëra lastarizojnë
mirë, deri në moshën 40 vjeçare pas
prerjes, rotacioni i cungishteve të thjeshta
rekomandohet përgjithësisht në kufinjtë
15-25 vite. Të tilla masive pyjore
prodhojnë drurë me dimetër të vogël që
përdoret për dru për ngrohje, shportari,
hunj për të mbështetur perimet, shkarpa,
për gardhe, shtylla vreshti, dru për letër,
etj. Nëse kërkojmë dimensione më të
mëdha të drurit të prodhuar, rotacioni
mund të zgjatet deri 35 vite. Ky është rasti
për dushqet, gështenjën e akacien, kur
kërkohet të prodhohen degë për enë për
mbajtjen e verës, shtylla për miniere,
shtrime të dyshemesë. Cungshtja e
thjeshtë ka disa avantazhe si: Menaxhim i
thjeshtë; Kosto e ulët për ripërtëritije
natyrore; Ndikim i ulët i ndërhyrjeve
silvikulturore; Ndjeshmëri të ulët nga
rreziqet si era. Ekzistojnë edhe disa
disavantazhe: Çmim jo i qëndrueshëm i
drurit për ngrohje; Kosto e lartë e
shfrytëzimit (prerjes); Pak fleksibilitet të
tregut pa potencial diversifikimi të
produktit.
Menaxhimi silvikulturor/ operacionet
Intensiteti dhe teknikat silvikulturore
varen nga qëllimet e prodhimit. Që të dyja
si ripërtëritja natyrore (me origjinë e
lastarore) apo drurët e mbjellë (me origjnë
farore) mund të përdoren për të instaluar
një pyll cungishte. Kur mbështetemi tek
ripërtëritja natyrore 5-10 drurë për hektarë
duhet të lihen pas prerjes, si drurë
potencial farorë. Në rastin e ripërtëritjes
artificiale mbillen fidanë 1-3 vjeçar 1000
– 1500 për hektar në rastin e eukaliptit,
dhe 4000-5000 për hektar në rastin e
akacies, këto lloje priten dy vjet pas
mbjelljes. Në rastin e gështenjës, fidanët
priten rrah në vitin e shtatë pas mbjelljes.
*Marrë nga Udhëzuesi silvikulturor për Pyjet
Cungishte të Europës [COST Action FP 1301
EuroCoppice]

Haki Kola (ribotim)
Theranda shtrihet mes Prishtinës e Prizrenit. Sllavët e kanë thirrur atë “Suha reka”,
apo thënë shqip “Lumi i thatë”, emër
zyrtar që komuna vazhdon ta mbajë. Kur e
viziton dhe sheh se Theranda u jep ujë tre
deteve, ky emër të vjen si një nga çuditë
ballkanike të radhës. Një ditë me shi nuk
duket shpresëdhënëse për të parë bukuri
natyrore. Merakun e kisha për Miftarin, që
vinte nga Peja e Isufin nga Kukësi, të cilët
shpresonin ta kishin mbyllur këtë sezonin
e pafund te shirave që s’mbahej mend kur
kishin filluar e nuk dihej edhe sa herë do
ta mbysnin Shkodrën, duke dalë prej
liqenet mbushur me dhera nga erozioni i
maleve. Donim majën e ahut, por ishim në
këmbë të malit, në fshatin Vranic, ku
priste Skënderi, miku ynë, përgjegjës për
agjencinë komunale të pyjeve, që do na
printe duke na shpjeguar punën e tij të dy
viteve të fundit, për te provuar mundësinë
e pajtimit të interesave të pyjeve të ahut,
me nevojat e banorëve. Ai na priu drejt
qafës se malit, ku u ndalëm e na tregoi se
ishim në vendin ku ujërat ndaheshin drejt
tre deteve. Nëse pika zgjedh perëndimin
ajo përfundon në rrjedhën lumore të Toplluhes, e cila e çon në Drinin e Bardhë, e
nëse nuk vonohet në Fierzë apo nuk ujit në
Fushat e Shkodrës, arrin në Detin Adriatik. Piklat që zgjedhin veriun lëshohen në
rrjedhën lumore të Cërralevës, e cila
nëpërmjet Sitnicës e Ibrit i merr për t’i
derdhur në Detin e Zi. Piklat e shiut që
zgjedhin drejtimin e jugut, i bashkohen
lumit të Nerodimes, pjellë e malit përballë,
e degë e lumit të Lepencit, i cili nëpërmjet
Vardarit e përcjell ujin në detin Egje.
Nga majëmali, përveç ujërave, humbiste
edhe shikimi, tek rrokej e tërë hapësira e
Kosovës. Në anë, tregon Ferizajn, e ndërsa
përpiqet të na orientojë vështrimin në rrugën drejt Jezercës, Skënderi çon gishtin
tregues tek lumi, që zbret vrullshëm nga
Nerodimja përballë, e tek shkumëzon në
fushë, u ndan ujin e tij dy lumenjve që
derdhen më pas në dy dete. Ky bigëzim i
lumit quhet “Bifurkacion” dhe ai, me
krenari, e shpjegon atë si dukuri natyrore
pothuaj unikale, shumë të rrallë. Janë
vetëm dy raste të tilla në globin tonë, e
nëse konsiderojmë të parin këtë që kemi
para sysh dhe ai drejton gishtin atje ku
lumi Nerodime ndahet në dy degë, e
njërën ia bashkon lumit Lepenc, i cili i
bashkohet me pas Vardarit, për në detin
Egje, nga krahu tjetër është dega që i
përcjell ujërat në Sitnice, prej nga ndalen
në detin e Zi. Është edhe një tjetër rast si
ky, kur lumi shkon në dy dete, thotë
Skënderi, ai i ndodh lumit Orinoko, në
Brazil. Peisazhi i Suharekës duket shumë i
këndshëm, në gjelbërimin e pranverës, që
po i vesh çdo ditë e më tepër kodrinat e saj
e nxiton të zbukurojë pyjet që po ringjallen me drurët e rinj e të dendur, që garojnë të rriten kush e kush më shpejt, e të

shërojnë plagët e asaj lufte, që rrafshoi
barbarisht shtëpi, pyje e gjë të gjallë. Natyra e veçantë u jep banoreve një varg sfidash e mundësish, që duhen gjetur duke
menaxhuar me shumë kujdes që nga ultësirat plotësisht të hapura e pjellore deri
te malet e larta dhe pjesët e ripyllëzuara,
pa harruar shpatet diellore të përshtatshme
për kultivimin e rrushit e të shumë pemëve
te tjera. Në territorin prej 360 km2,
dendësia shkon 225 banorë për km2, ndër
më të lartat në Kosovë e më tutje, kur e
krahason me viset rurale të Evropës duket
si më e larta prej tyre. Kjo trysni njerëzor
e lartë e në rritje kërkon menaxhim shumë
të kujdesshëm për të pajtuar aktivitetet
njerëzore me burimet natyrore, që u ofron
hapësira e tyre. Mundësia dhe potenciali
këtu qëndrojnë krah më krah me kërcënimin. Shumëllojshmëria, si veçori e ekosistemit të Therandës, është realisht thesar,
apo përparësi, por menaxhimi i
papërshtatshëm e kthen këtë mundësi në
kërcënim të shumanshëm. Kryetari i
Grupit të punës, ngritur për decentralizimin e menaxhimit të pyjeve, na shpjegon
se jo të gjithë territorin e administron
Komuna. Rreth 15 mijë ha, që është mal
dhe 12 mijë ha kullota ose me fjalë të tjera, mbi 75 % të territorit, e administron
qeveria qendrore, e cila duke u përpjekur
të kursejë malin, planifikon për të vjelë
prej tij për çdo vit, më pak se një të
dhjetën e asaj që mali ofron. Barra e tokës
së bukës dhe malit rritet më tepër pasi kullota ka vite që nuk shfrytëzohet, pasi e
kemi shumë të vështirë të gjejmë kredi që
të blejmë e të ringjallim blegtorinë që u
shkatërrua nga lufta. Ëndërroj për 50 dele,
që të ikja prej shtetit e t’i shërbeja më mirë
pronës së familjes, thotë Skënderi; e unë
nuk jam i vetmi, shumë të tjerë duan të
shtojnë blegtorinë, vreshtat apo pyllin, por
ndihma që të hedhim hapat e para na mungon. Provat e dy viteve të fundit, që po
bën Agjencia e Pyjeve, kanë për objekt t’u
shërbejnë më mirë pyjeve të reja të ahut si
dhe banoreve; banorët janë lejuar t’i
shërbejnë pyllit, duke e rralluar e përftuar
prej tij rreth 50 m3 për çdo hektar. Këto
dy vjet, thotë Skënderi, ndërsa na tregon
pyllin e selitur e të ringjallur, kemi
përmirësuar 44 ha pyll e u kemi shpërndarë banorëve mbi 2000 m3 dru zjarri,
duke siguruar nevojat vjetore të mbi 200
familjeve. Nëse do rregullohej kuadri
ligjor e institucional, kujdesi e ruajtja e
pyjeve do të shtohej, duke e ndarë këtë
përgjegjësi midis rojave e banorëve që e
kanë pyllin në territorin e tyre. Por edhe
punësimi mund të shtohej e pylli të
ndërronte pamje. Mbi 50 mije m3 dru zjarri përdoren në 41 fshatrat e Suharekës për
t’u ngrohur gjatë dimrit. Kthyer në gjuhën
e çmimeve të këtij malli në treg, për çdo
vit xhirohen mbi 2 milionë euro. Para disa
ditësh këtë eksperiment të Skënderit e vizituan përfaqësues të qeverive të Suedisë e
Finlandës, bashkë me organizatën

holandeze për zhvillim. Peter Kampen,
drejtor për pylltarinë në SNV, e pati pyetur Skënderin se çfarë objektivi ka për
pyllin që ka rralluar e selitur. Skënderi iu
përgjigj me kujdes se për objektivat do të
këshillohet edhe me të tjerë, por nëse
duhet thjeshtë mendimi i tij, ai e mendon
këtë pyll që në moshën 35 vjeçare të ketë
rreth 99 drurë për ha dhe ata të kene arritur diametrin rreth 45 cm e kurorën të
përshtatshme për të prodhuar farë. Pra,
duhen hequr edhe rreth 1000 drurë për çdo
hektar në 15 vitet që vijnë e kjo bëhet
sikur rrallon arën e misrit. Bujqit e mirë e
shohin me të njëjtin sy, vazhdon Skënderi,
si arën e misrit edhe pyllin, pasi e kanë
“mbjellë”, ata ngrihen çdo ditë të merakosur që të shohin mbirjen e, kur shohin
që filizat po shtohen e jeshilojnë vendin,
fillon meraku tjetër, që ata të mos i marrin
ushqimin e diellin njëri-tjetrit, bujku fillon
dhe i heq e i heq, dhe përkujdeset për ato
që mbeten, edhe kur kashta ka arritur tre
metra, bujku prapë hyn në arë dhe heq,
sidomos kur e ka për kalli e jo për silazh.
Kështu ai bën edhe me pyllin, sapo filizat
rriten, ai duhet që vazhdimisht t’i mbajë
nën kujdes, të heqë, të heqë e të heqë, e
ato që mbeten të prodhojnë jo vetëm sasi,
por edhe cilësi, si dhe të jenë të zotë të
lenë pasardhës. Ligji i pyjeve pengon në
këtë drejtim, ndërhyn Miftari, pasi lejon
që të hiqen vetëm trungjet e damkosur nga
AKP, edhe ato me licencë, duket se kjo
burokraci ia heq të drejtën bujkut që të
kujdeset për pyllin. Fatoni, një inxhinier i
ri, që përgatit master për pyjet në Montana
të Amerikës, thotë se prioritet në politikat
pyjore duhet të jetë plotësimi i nevojave,
por edhe edukimi i komunitetit për të
mirëmenaxhuar tokën e tij, veçanërisht me
këto ndryshime që po bën klima. Unë,
ndërhyn Skënderi, them se damka duhet
për drurët e vjetër, që u vjen mosha e
prerjes, aty po, duhet vënë me kujdes, që
të mos hiqet “klloçka pa çelur zogjtë”.
Edhe shteti është në hall, trëmbet nga
hajnat apo të paditurit e digjet i njomi me
të thatin bashkë, ndoshta zgjidhja më e
mirë do të ishte që ata të mos i bllokojmë
me ligj, por t’i mësojmë të kujdesen e ta
zhvillojnë këtë pasuri të tyre. Duket,
ndërhyn Fatoni, se ligji për vetëqeverisjen
lokale, si dhe amendimi i ligjit të pyjeve, i
ka hapur rrugë delegimit të kompetencave
të menaxhimit të pyllit në komune. Theranda, së bashku me Istogun e Artanën,
janë tri komuna që po studiojnë
mundësinë që komuna e komuniteti të
marrin përgjegjësi për administrimin e
territorit të tyre. Janë 6 grupe pune të
ngritura nga Komunat e Ministria, me
përkrahjen e SNV-së dhe Sida-s, thotë
Bedriu. Grupi qendror po përgatitet për të
shkuar një hap më tej duke siguruar
pjesëmarrjen e përfaqësuesve të 41
fshatrave të saj në procesin e vlerësimplanifikimit.
Vijon në numrin e radhës
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Coppice forests in Europe
Coppice is a forest regenerated from vegetative shoots that may originate from the
stump and/or from the roots, depending on
the species. In contrast to forests originating from seed (the so-called high forest),
the rotation period of coppice forests can
be significantly shorter (approx. 5-30
years, depending on the type of coppice
system). In 2000, about 16% of the productive forests in Europe were managed
as coppice, covering a total area of about
23 million ha. All European coppice forests consist of broadleaved tree species.
Among them, eucalypts, a non-native species, is a bit of an outlier in terms of the
environmental concerns discussed in this
document. Even though eucalypts can be
managed to be highly productive and costeffective, they can have major detrimental
effects to the environment such as soil
depletion and fire risk. Willows, poplars
and black locust are treated as shortrotation coppice (SRC), which is usually
regarded as part of agricultural-production
systems.
Forms of coppice forests
There are different forms of coppice forests: simple coppice, coppice with standards, coppice selection, pollarding and
short rotation coppice. The result of resprouting is the production of coppice
shoots (coppice shoots) that originate
from coppice stools (stumps and roots).
There are three forms of coppice shoots: a.
Stump shoots (sprouts): originate from
dormant buds buried in the bark. They
have the same age as the tree on which
they have been formed and can live in a
dormant state for a long time, usually
breaking the dormancy after major disturbance, e.g. cutting the tree. b. Stool
shoots (sprouts): grow from adventitious
buds, which develop in the same season of
the cut from callus tissue formed between
the bark and the wood at the cut surface.
They are not directly connected to the vascular system of the stump on which have
been formed and are less frequent than the
stump shoots. c. Root suckers: originate
from adventitious buds along the tree
roots. Such shoots can occur: • On standing trees, either after the soil has warmed
due to exposure to sunlight or fire, or following the loss of apex dominance. • Following the cutting of the above ground
tree. • When shallow and/or thin tree roots
are disturbed or wounded.
The stump shoots are more valuable than
the stool shoots as they are more numerous, show a higher vigour, can develop
independent roots sooner than the stool
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shoots, have a lower proportion of rot, and
are more intimately attached to the stump
and so less prone to be separated from it.
Consequently, the stump shoots are more
desirable and should be favoured after
cutting. Compared to stump and stool
shoots, root suckers do not show basal
curvature, are less affected by disturbances (wind, snow) and rot and can separate fully and quicker from the originating
roots. White poplar, aspen and black locust can produce large amounts of root
suckers, a response that is encouraged
when the original tree is cut or damaged.
Shoot production
The potential for shoot production mainly
depends on the species, tree age, season of
cutting and site conditions. In terms of the
species, all native broadleaved tree species
produce shoots and can be treated as coppice, albeit to different extents. European
beech, for example, only re-sprouts at a
young age (up to 20-25 years) and on richer soils; on more acidocline soils it resprouts poorly and so is considered unsuitable for coppice management on such
sites. Other species, such as silver birch,
also resprout best at lower ages and are
therefore better suited for coppice systems
with shorter rotations (<20 years). The
majority of broadleaved tree species, however, can produce shoots up to old ages
(generally up to 40 years), vigorously and
abundantly, (e.g., pedunculate oak, sessile
oak, Turkey oak, Hungarian oak, Holm
oak, sweet chestnut, linden, willows, poplars (not trembling), hornbeam, elms,
black alder). Certain tree species, such as
pedunculate oak, sessile oak, Hungarian
oak, sweet chestnut, linden, elms, and
hornbeam, can produce shoots at much
older ages (up to 100 years or even more indefinitely), even though the vitality of
shoots decreases considerably with age
and stump diameter. The production of
shoots also depends on the season of cutting: the best time to cut for simple coppice is considered to be late winter - early
spring, before the beginning of growing
season. The only major exceptions to this
optimum period are the oak tan-bark coppice, which is cut in May - early June,
after the growing season has commenced,
and alder, willow and poplar coppices on
swampy sites, which are cut in winter or
summer, when the ground is firm or dry
enough. Light conditions is another important factor for re-sprouting: the stumps
should be in full light to produce shoots,
as a shaded stump will coppice weakly
and shoots will grow slowly. For lightdemanding species (e.g. oaks, willows),

this effect is more important than for more
shade-tolerant species (i.e. linden, hornbeam, hazel), that still re-sprout well under the semi-open canopy of coppice-with
-standards. Coppicing also depends greatly on the climate: summer droughts and
early or late frosts can reduce or even halt
the production of shoots. A warmer climate fosters re-sprouting (in terms of the
abundance and vigor of shoots), but the
stump can be exhausted earlier. Resprouting is also more abundant and can
be longer (up to 300 years or even more)
on rich soils with a good water supply
than on poorer and drier soils. The same
phenomenon occurs on warm, sunny and
drier slopes, which are more favourable
for re-sprouting than the colder, shaded
and more humid ones. Sprouting is also
affected by wind, snow and browsing,
which induce the detachment of stool
shoots and compromise the vegetative
reproduction of trees. Periods of continued
high browsing pressure (by deer or livestock) may lead to depletion and eventual
death of the stools.
Sucker production
On one hand, suckering depends on the
species: the most important sucker producers are poplars (trembling/aspen,
white, black and hybrid), black locust,
grey alder, linden, field elm, field maple,
wild cherry, wild service tree, Pyrenean
oak, and holm oak. Root suckering rarely
occurs in oaks (pedunculate, sessile, pubescent), European beech, hornbeam,
common ash, and Norway maple. On the
other hand, sucker production depends on
soil conditions: more suckers occur on
sites with lighter (sandy) and mobilized
soils than on heavy and compact ones.
The distance to which trees produce suckers can be up to 10 m (black locust, wild
cherry, white poplar, wild service tree,
etc.) or even longer (35 m in aspen), thus
allowing the trees’ expansion to surrounding openings.
Socio-economic values of
coppice forests
For centuries, coppice forests served as a
sustainable source of raw materials for the
local communities. Along with the steep
decrease in demand for firewood due to
the widespread use of fossil fuels came a
strong decrease in coppice forests over the
last two centuries, especially in many
Central- and Western European countries.However, over the last two decades
there has been a renewed and growing
interest in coppicing in Europe due to the
increasing demand for energy production
from renewable resources, supported by
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the EU policy. This development was
mainly triggered by climate change mitigation policies in the wake of Kyoto Protocol [68]. In addition, an increase in the
price of firewood over the past few years
has also stimulated a recent interest in
coppicing as a forest management alternative. Coppice forests may provide the following: Rural livelihoods: regular income, sustainable employment and resources; Bio-economy: renewable, sustainable and environmentally friendly biomaterials and fuels; Protection function:
prevents soil erosion, rock fall, landslide
and avalanche; Sharing economy: community use and recreation; Provision: timber and non-timber forest products; Enrichment: biodiversity and cultural landscapes. Traditionally, coppice forests were
managed to provide wood material, with
the main product having been firewood.
Further common products were charcoal,
basketry, sticks, fencing, mining timber,
poles, pulpwood, and small-sized timber.
Recently, studies have shown that biomass
can be economically harvested from traditional coppice forest systems using modern machines. This makes coppice forests
an interesting alternative source for obtaining woody biomass, for instance for
energy or biochar production. Shortrotation coppice (SRC – Figure 6) is also a
possible way of producing biomass for
energy. Harvesting of SRC should be fully
mechanized. Non-wood products such as
truffles and fungi, tanbark, wild forest
fruits and honey from domesticated bees
can also be obtained from coppice forests.
Furthermore, in certain cases, coppice can
be beneficial for the development of hunting game. The periodic felling creates opportunities for the development of ground
vegetation which provides food for the
herbivores. Coppice forests are often described as ”hotspots of biodiversity”. The
mix of young open and older closedcanopy stages promotes the diversity of
fauna and flora. Habitat quality may be
divergent, depending on current management practices. The young open phases of
the coppice cycle are beneficial to numerous lightdemanding and thermophylous
species. There is a significant interaction
between coppice woodlands and the surrounding landscape in terms of habitat
quality as shown in the case of bird communities. Dense stands inhibit or limit the
development of herbaceous ground vegetation and therefore decrease diversity of
herb species after crown closure.
*Taken from the Silvicultural Guidelines For
European Coppice Forests [COST Action FP 1301
EuroCoppice].

