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ta që më njohin e dinë lidhjen time
me pyjet. Ka ardhur natyrshëm kjo
lidhje mbase e influencuar nga puna, por
edhe nga pasioni për bukurinë e gjelbërt
dhe fakti se për vite me rradhë tashmë
kam fatin të bashkëpunoj me inxhinjerë

pyjesh, por edhe me përdoruesit e pyjeve.
Prandaj edhe gjatë fushatës, potencialet
natyrore dhe vlerat e tyre ishin kryefjala e
fjalimeve te mia. Se unë besoj që menaxhimi si duhet i këtyre burimeve ndikon në
mjedis….
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Politika e Qeverisë në këtë mandat të ri
do të vazhdojë të orientohet drejt rritjes
të sigurisë së furnizimit me energji të
konsumatorëve,duke pasur për objektiv
mbështetjen e zhvillimit të qëndrueshëm
ekonomik të vendit, nëpërmjet rritjes së
punësimit dhe promovimit të energjisë së
rinovueshme dhe efiçencës së energjisë,
duke stimuluar konkurrencën në treg,
duke siguruar stabilitet dhe minimizuar
kostot për konsumatorët shqiptarë, si dhe
duke garantuar mbrojtjen e mjedisit...

O

bjektivi është krijimi i një kopshti pyjor, në të
cilin drurët vendosen si në një drunishte, me
qëllim që të krijohet një ekosistem ku drurët
përfitojnë reciprokisht nga njëri tjetri dhe rezultati
final është kosto e ulët në ...
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Me uniformë jeshile veshur,
në rrënjë,forcën ke ngulur,
mëngjeset pret duke buzèqeshur,
djepin e foshnjës, duke përkundur.

Dhe përsëri, ti linde jetë,
mes dhimbjes, në kullat shekullore,
mëngëshkurtrit me xhubletë,
fjala u ndez rëndë, në odat burrërore.

Unë pashë tek ty,dashurinë,
të djalit dhe të vajzès naze-madhe,
për ty, me vargje thura poezinë,
mes dasmës, me këngë edhe saze.

Kënaqem me panoramën tënde të qeshur,
dhe me një elegancë të thjeshtë,
ti ke një bukuri të pareshtur,
si perlë të rrijnë:Sllatinë,Sllovë, Kallë e Vleshë.

Rrënjët e tua nuk mplaken kurrë,
se u njomën nga gjaku i trimit,
dhe kënga doli nga e jotja gurrë,
dhe u përzie me ujët e Drinit.

Tek ti, çdo derë pret një mik,
me bujari ke bërë emër,
kush vjen tek ty, jo s'mund të ikë;
Hajde bujrum me gjithë zemër.

Cicërima e zogjve të merr zemrën,
kur lozin e puthin gjethtë,
dhe kënga e tyre të freskon mendjen,
dhe shpirtin ta rrèngjethë.

Aspak nuk ndjehesh i vetmuar,
mbi krye,kuq e zi të qëndron Flamuri,
me gërmë të artë, historin’ ke shkruar,
Korab o shkëmb guri.

Ndër luftëra të rrepta,gjallë a vdekur,
mbi, korbë-zinjtë u sulët kapedanë,
me gjoks,thyet bajonetë e hekur,
si shqiponjë; pèrpara djemtë dibranë.

Sa herë,lëndinat plotë bleri’,
t'u dogjën nga baroti,
ti, thure këngë me çifteli,
pa t'u tharë mirë loti.

Ujët e ftohtë, buron nga malet,
gurgullon nga thellësia jote vetë,
shkëlqimin e syrit, s'ta prishin hallet,
vallja merr zjarr me lodra,curle e klarinetë.

Korab, vend me natyrë magjike,
Dardhë e Reç të rrijnë përballë,
qëndro krenar edhe fisnik,
madhështor, hijerëndë o mal i rrallë.

i lartë i Shqipërisë (2751m... /2754m?) por
edhe një nga më të lartët e gadishullit.
2. Fusha e Panairit - Ndër këta më e njohur është gropa e Panairit. Peizazhi i saj

vizitori arrin në muajin qeshor në këtë
fushë, pranë burimit ai do të gjejë borë
dhe krahas kësaj plot lule me një pasuri të
jashtëzakonshme bimësh e ngjyrash. Vendasit mendojnë se emri panair vjen nga
fakti që ndër shekuj ky vend është
përdorur si panair i blegtorisë për të gjithë
vendin e Ballkanin. Kjo gropë ka formë
vezake, me fund gati të sheshtë, e cila
varet mbi lugun akullnajor të rrafshit të
Korabit në veri me një prag gati 200m të
lartë. Gropa e Panairit ka dy kreshta, atë të
Morsavës (2716m) dhe atë të Rosnikut
(2567m), të cilat bashkohen tek maja e
Korabit. Karakteristikë e shkëmbinjve
përbërës të këtyre kreshtave janë brezat e
gëlqerorëve të mermerizuar, cirqet
akullnajore që skalisin këto kreshta dhe që
formojnë cirqe komplekse janë të ruajtura
më mirë se kudo gjetkë. Ato shtrihen në
formë të shkallëzuar derisa përfundojnë në
lugun akullnajor të rrafshit të Korabit në
veri dhe në Gropën e Panairit në lindje.
Gropa e Panairit ndahet nga ajo e staneve

të Preshit (vendburim i ujit që funizon
qytetin e Peshkopisë).
3. Rrafshi Korabit - Përpara se të arrihet
në panair vizitori normalisht duhet të kalojë rrafshin e Korabit e quajtur nga vendasit dhe fusha e Korabit, që historikisht
ka shërbyer edhe si urë lidhëse për Kalanë
e Dodës me shqiptarët e Maqedonisë dhe
ata të Kosovës. Është kjo arsyeja që vendasit i kanë kushtuar kësaj fushë plot
këngë e legjenda. Gjatë periudhës së verës
ajo mbushet plot me stane dhe tufa delesh,
duke i ngjasuar një qilimi madhështor me
lule, të cilat nga java në javë i lënë radhën
njëra tjetrës. Kjo fushë që ndodhet në veri
të malit ka tipare të qarta të një korite me
gjatësi rreth tre kilometra, në të cilën
formohen disa pragje derisa zbret mbi
fshatin Radomirë, ndërsa në fundin e saj
takohen edhe disa kodrina. . Kjo fushë,
krahas ajrit të pastër, freskisë e bukurisë
mahnitëse, vizitorëve iu ofron edhe kushte
shumë të mira edhe për pista skish apo
aktivitete sportive… vijon në faqen 3
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alaja e Dodës është porta dhe streha
për ata që duan të arrijnë majat e
Shqipërisë, malin më të lartë të vendit tonë
dhe një ndër më të lartët e gadishullit të
Ballkanit. Dy janë rrugët nga arrihet në
fshatrat karakteristike të Kalasë se Dodës.
Ajo arrihet si nga Peshkopia apo Dibra e
Madhe në rrugën Peshkopi-Kala e Dodës,
si dhe Kosova e Kukësi mund ta arrijnë që
nga rruga Kukës-Bushtricë-Kala e Dodës.
Tre elementë shumë të rëndësishëm
jetësorë mund të gjenden atje: ajri shumë i
pastër dhe i freskët, uji i ftohtë dhe më i
shijshëm në vendin tonë, si dhe prodhime
blegtorale, mishi dhe bulmeti i një cilësie
shumë të lartë. Kushtet e strehimit janë në
përgjithësi modeste, por sa vijnë e
përmirësohen çdo ditë dhe vilat e para të
kompletuara janë duke u shtuar.
1. Mali i Korabit - Mali i Korabit përbën
pjesën më të lartë të krejt vargut me të
njëjtin emër, duke qenë jo vetëm mali më

është madhështor. Mbi të qëndron maja e
Korabit, ndërsa ka formën e një stadiumi,
në krye të të cilit është një burim me ujin
më të ftohtë që buron në Shqipëri. Vendasit rekomandojnë që uji i panairit mund
të pihet vetëm duke përdorur pipsa, pasi
përdorimi direkt krijon probleme, kjo për
shkak të temperaturës shumë të ulët. Nëse
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ta që më njohin e dinë lidhjen time
me pyjet. Ka ardhur natyrshëm kjo
lidhje mbase e influencuar nga puna, por
edhe nga pasioni për bukurinë e gjelbërt
dhe fakti se për vite me rradhë tashmë
kam fatin të bashkëpunoj me inxhinjerë
pyjesh, por edhe me përdoruesit e pyjeve.
Prandaj edhe gjatë fushatës, potencialet
natyrore dhe vlerat e tyre ishin kryefjala e
fjalimeve te mia. Se unë besoj që
menaxhimi si duhet i këtyre burimeve
ndikon në mjedis, por edhe në ekonomi.
Por miq, zjarret ma prenë fjalën! Dhjetëra
hektarë pyje e kullota, por edhe drurë
frutorë këtë verë të pazakontë u përfshinë
nga flakët, duke shkaktuar dëme të pallogaritshme për Shqipërinë dhe trishtim e
zemërim te unë dhe te të gjithë
dashamirësit e mjedisit. Flakët përpinë pa
mëshirë zonat me potencial të lartë të
biodiversitetit dhe zonat potenciale për
zhvillimin e turizmit, shkurt, disa nga
pyjet më të bukur që me shumë mund i
kanë rezistuar lubive të drurit. Zonat për
të cilat të gjithë nga pak jemi krenar si
Bizë-Martaneshin, Gjinarin, Malësinë e
Mirditës (Oroshi), Lurën, KarabarunLlogara, Dajtin etj. Nga pakujdesia apo të
qëllimshme me ndonjë skenar dashakeqës
kjo nuk shfajëson asnjërin nga ne, përfshi
institucionet deri te komunitetet në terren.
Ka një varg institucionesh që duhet të
hartojnë plane gjithëvjetore me masa
konkrete për parandalimin e zjarreve, por
edhe për fikjen e tyre. Ndërkohë zjarret
vërtetuan mangësi jo vetëm në infrastru-
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të tjera dimërore. Në këtë rrafsh dëbora
qëndron mesatarisht rreth gjashtë muaj.
Majfton një orë ngjitje nga fshati Ra-

domirë për t’iu afruar që në mëngjes
rrafshit të Korabit. Ky pastaj mund të jetë
fillimi për vizitorin. Për të vizituar nuk
është vetëm maja e Korabit, nuk është as
vetëm fusha e Panairit, por janë edhe plot
bukuri të tjera të natyrës që shkurt do t’i
përshkruajmë më poshtë: Gropa e Staneve
të Preshit në jugperë-ndim, ka formë të
përzgjatur dhe është më e gjerë se ajo e
Panairit. Në të formohen pragje deri në
fshatin Radomirë. Në pragun më të
poshtëm gjenden pesë liqenet akullnajore
që janë në tharje, por që ende ruajnë vlera
që i shtojnë bukurinë këtij peizazhi.

kturë e struktura në terren, por pak
sensibilizim e ndërgjegjësim. U vu re jo
vetëm mungesë mjetesh, por dhe
koordinimi e bashkëpunim jo i mjaftueshëm midis strukturave të brishta të
krijuara në nivel lokal e veçanërisht midis
inspektoriatit, bashkisë dhe zonave të
mbrojtura. Edhe banorët shpesh ishin
indiferentë dhe jo shumë bashkëpunues
me pretendimin që nuk ishin zabelet/pyjet
e tyre. Megjithatë dua të falenderoj të
gjithë ata që pavarësisht problemeve të
mësipërme u angazhuan duke vënë edhe
jetën në rrezik për shuarjen e tyre. Me
javë të tëra ditë e natë ishin aty, kryesisht
administrata lokale, stafet e Agjensive të
Zonave të Mbrojtura dhe zjarrfikës të
koordinuar nga drejtoritë e emergjencave

e të ndihmuar pa kursim nga forcat e
armatosura dhe nga ndërhyrjet nga ajri,
por nuk ishte e lehtë dhe ishte e
kushtueshme. Tani është pikërisht
momenti t’i kemi pyjet e kullotat në
vëmendje më në fund. Pavarësisht çdo
gjëje edhe kësaj rradhe u kuptua se aty ky
pylli ka kujdestar nuk ka shance të ketë
zjarre. Shembuj pozitiv ka sigurisht, por
sot nuk po përmend asnjë në veçanti. Në
kushtet e reduktimit të strukturave dhe
pamundësisë së institucioneve, dhënia në
pronësi dhe/ose dhënia në përdorim me të
drejta dhe detyra të mirëpërcaktuara
ligjërisht më duket zgjidhja më e mirë
duke ju referuar edhe modeleve nga
rajoni. Kushtet e ndryshimeve të dukshme
klimatike, fenomeni i temperaturave të

4. Porta e Korabit - Kreshta tjetër e këtij
mali është ajo e Portës së Korabit, e cila
ndahet më vete nga vetë maja e Korabit
prej qafës me të njejtin emër (2475 m
lartësi). Kjo kreshtë, në të cilën lartësohen
dy maja me lartësi mbi 2700 m, ndan
gropën e Staneve të Preshit në verilindje
dhe nga ajo e bjeshkës së Shehut në jugperëndim. Kjo e fundit në ndryshim me dy
gropat e lartpërmendura është thelluar aq
shumë nga një degë e përroit të
Veleshicës, saqë ka marrë më tepër tiparet
e një lugine. Në shpatin lindor të Kreshtës
së Korabit takohen edhe mjaft forma të
karstit nival, që përfaqësohen nga hinka,
ulluqe, dhe gropëza të ndryshme. Dukuritë
e ngricave kanë çuar në formimin e
rrjedhjeve të shumta gurore që zbresin nga
këto kreshta drejt fundit të cirqeve. Kur
vizitori do të shkojë në drejtim të Malit të
Gramës, pjesë e këtij ansambli
madhështor, ky kurriz ulet dhe bëhet
gjithnjë më i butë sepse gëlqerorët i lënë
vendin repsheve. Shpati perëndimor i këtij
kurizi bie mjaft pjerrët në shpatullën
akullnajore të Bjeshkës së Zonjave, midis
Malit të Bardhë dhe atij të Gramës. Kjo
shpatullinë është formuar në kontaktin

teknonik të repsheve me gipset e Malit të
Bardhë dhe përbën një prag litologjik.
Prania e gipseve në këtë prag e ka ruajtur
atë nga shkatërrimi duke penguar
erozionin mbrapësor të Gramës. Ky prag i
transformuar në një shpatullinë gjatë
akullzimit ka gjatësi afro 2km dhe gjerësi
deri ne 1km dhe mbi të gjenden dy liqenet
akullnajore. Në drejtim të veriperëndimit
ky kurriz ulet deri tek Mali i Bardhë (maja
e tij është 1966 m lartësi). Ky është i
formuar në një dritare tektonike, përbërja
dytësore, e cila i ka dhënë mundësi zhvillimit të formave të shumta karstike
(puse, hinka dhe brazda) veçanërisht në
shpatin perëndimor të tij. Zhvillimi i
karstit është favorizuar së tepërmi edhe
nga prurjet erozive të përroit të Gramës
dhe atij të Veleshicës midis të cilëve
shtrihet ky mal. Përballë Malit të Korabit
në veri qëndron Mali i Sorokolit. Këto dy
formacione i bashkon dhe i ndan fusha e
Korabit e quajtur në gjuhën gjeografike
lugu teknoniko-eroziv (akullnajor) i
rrafshit të Korabit. Ky mal përbëhet gati
tërësisht nga repshe me strukture luspore e
bllokore. Ka një formë të përzgjatur në
drejtim veriperëndim - juglindje, midis

larta me rreziqe si nga zjarret ashtu edhe
përmbytjet mund të vijnë në shtim, e
fenomeni do te jetë katastrofik për malin e
fushën. Ka vetëm një mënyrë për të
parandaluar këtë situatë që po na kthen në
spektator e vrojtues të djegies së pasurisë
tonë. Zgjidhja nuk është e vështirë, të
aplikojmë atë që Evropa për ku jemi nisur
e bëri para 160 vitesh, të ndërtojmë një
aleancë me gjithë komunitetet që jetojnë
afër pyjeve e që i përdorin pyjet. Aleanca
për mua qëndron në faktin që ligjërisht të
sqarohen marrëdheniet e komuniteteve me
pyjet. Në përvojën time 13 vjeçare të
bashkëpunimit me komunitetet apo
familjet kujdestare të pyllit kam parë se
komunitetet e familjet me kujdesin e tyre i
kthyen në pyje sipërfaqet që i morën në
përdorim, pa mbjellë fidanë e pa përkrahje
financiare. Nëse realisht duam që
Shqiperinë ta bëjmë me pyll zgjidhjen e
kemi. Ajo qëndron në një marrëveshje
ligjore me banorët që jetojnë në afërsi të
pyjeve. Një zgjidhje e provuar dhe mjaft e
suksesshme në zonat tona rurale dhe në
shumicën e vendeve europiane në 150
vitet e fundit.Por, së pari të izolojmë
vatrat aktive, të bëjmë një vlerësim sa më
real të dëmeve dhe shkaqeve dhe
urgjentisht të punojmë për planet vjetore,
kuadrin ligjor dhe masat rigjeneruese. Të
riafrojmë specialistët dhe ekspertët dhe të
bashkëqeverisim edhe pyjet me njerëzit e
zakonshëm, përdoruesit apo pronarët e
tyre. Pylli është në rrezik, por më shumë
Ne, nëse nuk kujdesemi për të!

luginës së Bushtricës në veri dhe asaj
të Veleshicës në jug. Si rrezultat i
tektonikës bllokore, Sorokoli ndahet
në dy pjesë, pjesa juglindore që
përfaqëson edhe relievin më të lartë,
që arrin në Kullën e Zyberit me 2372
m lartësi dhe pjesa veriperëndimore që
ulet menjëherë në luginën e Drinit të
Zi. Shpati verior mes Sorokolit dhe
Kullës së Zyberit është modeluar nga
cirqe akullnajore, kurse në juglindje
bie pjerrtaz mbi luginën e Veleshicës.
Kurrizi i malit të Sorokolit është
modeluar
nga një sipërfaqe neogjenike, duke krijuar edhe një reliev
shumë të butë, gati të sheshtë, ku pjesa
më mahnitëse e tij është përroi i
Lushit, i famshëm për bukuritë e
luleve të pranverës, si dhe për pasurinë
e madhe të biodiversitetit dhe
veçanërisht e llojeve të rralla. Vizitorin
e masivit të Korabit e mahnisin
kontrastet e theksuara midis majave të
larta e mjaft të mprehta me natyrën
alpine dhe luginave, grykave, lugjeve e
gropave të thella.
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jë zë i brendshëm të thërret ditë e
natë
i nderuari Niko Peleshi.
Mijëra kambana alarmi bien papushim,
shurdhueshëm. Miliona e milona dru ahu,
pishe, bredhi, shkurrnaja e kullota
përpëliten nga dhimbjet e motosharrave,
sopatava dhe shkrumbimin nga flakët e
zjarreve pluhurformuese. Mijëra klithma
gjallesash nën tokë e mbi tokë, si dhe kafshësh, shpendësh etj., iu dëgjohen klithmat therëse, na shpëtoni ju lutem nga
shkretëzimi i vendbanimeve tona të
gjelbërta. Mijëra e mijëra hektarë tokë
ulërijnë nga dhimbja e thellë që iu
shkaktojnë çarjet, plasaritjet, gërryerjet,
përmbytjet nga zhveshja e dhunshme e
mbulesës së tyre mbrojtëse. Qindra pylltarë, inxhinierë e teknikë pyjesh janë
përgjëruar e masakruar shpirtërisht, moralisht, profesionalisht e psikologjikisht
dhe kërkojnë ndihmë, bashkuar në korin e
përgjithshënm të mbulesës së gjelbër e
qënieve të gjalla të ekosistemit pyjor.
Dhjetëra artikuj të shkruar në shtyp,
ndërsa po kaq strategjira mbi pylltarinë,
drafte ligjesh, plane reformash janë në
sirtaret e kryeministrit Edi Rama, të Ministrisë së Mjedisit dhe në Kuvendin
Popullor. Por asnjë përgjigje, asnjë reagim
të asnjë lloj forme nga këto institucione.
Një heshtje varri e frikshme, e thellë si e
një humnerë. Një nënvleftësim e përçmim
i paparë ndonjëherë, i pa ndodhur kurrë
mbi qeverisjen dhe administrimin e kësaj
pasurie më vlera të pazëvendësueshme
kombëtare. Një katastrofë mjedisore, natyrore, pyjore e projektuar prej 22 vjetësh
nga politika të gabuara, qeveri të ndryshme e në vazhdim shumëfishuar këto nga
qeveria me Kryeministër Edi Ramën
(2013-2117). Dhe ja rezultati i qeverisjes
të katër vjetëve të fundit, mijëra hektarë
pyje të shkrumbuara plotësisht (620 mijë
ha) vetëm këtë stinë vere me 900 raste
zjarresh. Askush i akuzuar, askush i
denoncuar, kriminelët e organizuar në të
gjithë vendin veprojnë të lirë, si të telekomanduar. Lë të mos shkruajmë për
prerje pyjesh pa leje, të mos shkruajmë
për zgavrat e mëdha që po shkatërrojnë

pyjet artificialë e natyralë në rrafshanalta,
faqe malesh pa kurrfarë rregullash teknike,
duke i grirë ato pa mëshirë e me pangopësinë e lubive korrupsioniste. Pra, kjo
humbje e madhe e pasurisë kombëtare,
pothuaj 76% e sipërfaqes së vendit, ndodh
për herë të parë që nga krijimi i botës.
Katrahura në pylltarinë shqiptare tanimë
ka zemëruar, ka plagosur, ka dhunuar
profesionalisht e moralisht jo vetëm ata që
punuan gati gjysëm shekulli në pyje, por
mbarë banorët e malësive, mbarë popullin
shqiptar. Toka pyjore ka qenë streha dhe
ushqimi i tyre ndër shekuj. Tash e kanë
pranë, por janë të huaj për të. U dhemb
zemra tek e shohin që digjet e lëngon, por
i kanë ndarë prej saj sikur ndan prindin
nga fëmija.Edhe për qeverinë Rama 2,
juve arktitekti i organizimit të kësaj
qeverie, keni goditur mu në zemër
pylltarinë shqiptare, këtë degë të
ekonomisë, që u shkatërrua e fundit nga
barbarizmat e një populli që nuk e frenoi
asnjë qeveri, asnjë lloji organizimi, veç e
copëtuat si mos më keq, duke sjellë
çorientime në mbrojtjen e tyre, në
shfrytëzimin e tyre, etj. Këtë kufomë, këtë
xhenaze juve edhe me projektin tuaj
organizativ të piramidës qeveritare e keni
varrosur përfundimisht. Fatkeqësisht! Por,
i nderuar zevendës kryeministër e arkitekt
Niko Peleshi, herët a vonë do të viheni
përpara drejtësisë, sepse keni qeverisur
kur Shqipëria ka humbur më tepër se nga
çdo pushtues, dhe mos harro që pylltarët
shqiptarë të kanë bërë të qarta rrugët e
zgjidhjes së mundshme. Së dyti, më
tragjiksjellësja për pylltarinë shqiptare që
juve nuk keni zënë mend, nuk keni
reflektuar, nuk keni dëgjuar zërin e
pylltarëve shqiptarë. Si rrjedhojë do të jeni
në një të ardhme të afërt, objekti i
drejtësisë shqiptare. Megjithëse mënyra e
organizmit dhe e reformave në pyje
tanimë janë të qarta si drita e diellit po ua
parashtroj edhe një herë: Së pari. Krijimi
i Drejtorisë Qëndrore të Pyjeve e Kullotave pranë Ministrisë së Bujqësisë, si
asistente e këshilluese e familjeve
malësore që do e marrin në pronësi pyllin,

siç e kanë patur tradicionalisht. Sepse toka pyjore dhe bujqësore kanë qenë binjake e në shërbim të njeriut që në epokën
primitive dhe kështu vazhdon të jenë në
natyrë, në realen, e në gjithë globin ato i
shërbejnë njëra-tjetrës, por edhe fshatarit,
malësorit dhe jetojnë e bashkëveprojnë me
shifra, fakte si shoqërime bimore,
shtazore, si një ekosistem i tërë dinamik.
Çdo fallsifikim i këtij realiteti, të natyrës,
është në kundërshtim me ligjësitë natyrore
e shoqërore. Dhe kjo shkelje e
ligjshmërisë së natyrës dhe e ndarjes së
njeriut nga natyra ku ka lindur është vërtetuar katërcipërisht me zhdukjen e pyjeve shqiptare brenda njëzetë e shtatë viteve. Së dyti. Krijimi një strukture
organiza-tive piramidale që nga qendra
deri në bazë me ixhinierë dhe teknikë
pyjesh, sipas normave të caktuara tashmë
me ligjet e vendosura në legjislaturën e
kaluar të Kuvendit Popullor. Së treti.
Krijimi i Policise Pyjore me status të
veçantë, me pajisjet e nevojshme sipas
bashkive, por të varur nga qendra si
koordinuesja dhe kontrolluesja e zbatimit
të ligjeve. Së katërti. Të kryhet urgjentisht Reforma mbi Pronësinë. Pra
ndarja sipas kufijve të vjetër ose dhënia në
pronësi të familjeve e sipërfaqeve pyjore,
shkurrore, kullosore, reformë e cila duhej
të ishte kryer në vitin 1992, njëkohësisht
me atë të tokës bujqësore. Gabim shumë i
madh që Shqipërisë i kushtoi në kthyerjen
në shkretëtirë të 70% të ish sipërfaqes të
mbulluar me pyje. Duke e vënë
ekonominë shqiptare, ekosistemin pyjor
shqiptar përpara një katastrofe mjedisore
të pa ndodhur as në Zimbabve apo Sudan,
Guinen Bisao të Afrikës etj. Pra pyjet
ashtu si tokat bujqësore, vreshtat,
pemtoret, ullishtet, duhet të shkojnë tek
qeliza bazë familja, vetëm ato do ta
mbrojnë, shtojnë e qeverisin sipas
rregullave e ligjeve, siç është vepruar që
para një shekulli e veprohet në shtetet
demokratike, evropiane etj. Nuk ka në
asnjë vend të botës sistem kapitalist, pa tri
llojet e pronave edhe në pyje, pra, private,
komunale, shtetërore. Së pesti. Hartimi i

një legjislaci-oni pyjor e kullosor
perëndimor, përshtatur kushteve konkrete
të pronësisë dhe shpërndarjes teritoriale të
pyjeve në drejtim të mbrojtjes, shtimit,
përmirësimit e shfrytëzimit të tyre. Kjo
pasuri pyjore, toka mbi të cilën rritet
përbën 76 përqind të territorit shqiptar,
tashmë e katandisur vetëm në rrënjë e
cungje, e varfëruar, sakatuar, e dhunuar
agresivisht nga sopata, motorsharra,
djegjet e pa frenueshme, por me një
potencial ekologjik për t[u ngritur nëse
vihet nën kujdestari, ka nevojë të
domosdoshme për një organizim të fortë
që nga qendra deri në bazë me specialistë
pyjesh të aftë profesionalisht, të pa
korruptueshëm, të hekurt në zbatimin e
ligjeve, rregullave, disiplinës në punë etj.
Me sa duket një organizim të tillë i
nderuar zv/ kryeministër, juve ose pak e
keni njohur ose e keni lënë të copëtuar për
të mos e marrë në Ministrinë tuaj të
Bujqësisë, se ka qenë dhe është një kockë
e fortë, e cila mos reformimi i saj ju
rrezikonte karriken e Ministrit të
Bujqësisë. Jeni juve dhe vetëm juve,
modus vivendi i zgjidhjes së problemit
madhor të së tashmes dhe të ardhmes së
pylltarisë shqiptare edhe në kontaktet e
drejtë përdrejta me Kryeminstrin Edi
Rama që ta zgjidhni siç e kërkon koha, e
ardhmja e turizmit, e ekonomisë shqiptare
dhe vetë popullit të malësive që tani bëjnë
një jetë të mjerueshme, të varfër dhe së
fundi po u digjen shtëpiat e toka nën
këmbë, duke i detyruar kështu të ikin nga
sytë këmbët, nga atdheu ose të
shpërngulen në tokat bregdetare. Një
hemoragji ku shkaqet e të cilave duhen
kërkuar në shkretëzimin e pyjeve e
kullotave si rrjedhojë e një politike
krejtësisht të gabuar mbi qeverisjen e tyre
sepse ato me gjithë prodhimet e tyre
parësore e dytësore kanë qenë dhe janë
burimi i vetëm për të jetuar në mes
maleve, luginave, shpateve, pllajave buzë
liqeneve etj. DUKE HUMBUR PYJET
SHQIPËRIA KA HUMBUR 76% TË
TOKËS SË SAJ!
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...Vijon nga faqja 1
Mjedisi - Mjedisi është jo vetëm pasuri e shumëllojshme ekosistemesh, por
edhe një burim ekonomie që duhet
përdorur me kujdes e strategjikisht dhe
ne jemi të vetëdijshëm për detyrimin
institucional, social dhe moral që të
mirëmenaxhojmë dhe mbrojmë këtë
pasuri kombëtare në interes të
qytetarëve dhe të brezave që vijnë.
Parandalimi dhe kufizimi i erozionit
është i lidhur direkt me përmirësimin e
kushteve të mjedisit dhe në plan
afatgjatë ndikon drejtpërdrejt cilësinë e
jetesës. Për këtë qëllim, ne kemi parashikuar pyllëzim me ritme të shpejta
dhe ngritje të veprave të natyrave të
ndryshme hidroteknike, me qëllim
disiplinimin e rrjedhës së ujërave në
shtretërit e lumenjve.Përmirësimi i
cilësisë së ajrit përbën një tjetër prioritet mjedisor të Qeverisë. Gjatë këtij
mandati do të instalojmë pajisje monitorimi të ndotësve të ajrit në 12 qytetet
kryesore në vend. Qeveria do të
hartojë Planin Kombëtar për Menaxhimin e Integruar të zonave të mbrojtura
(ZM), Parqeve Kombëtare (PK),
Rezervateve Natyrore Strikt (RNS),
për të mbrojtur ekosistemet e tyre, por
edhe për t’i integruar ato në një plan
afatgjatë me projektet infrastrukturore
dhe turistike.Trajtimi i mbetjeve si
lëndë të para do të bëhet në përputhje
me konceptin e sistemeve të
ekonomive qarkulluese, në shërbim të
përdorimit me kriter dhe ruajtjes së
burimeve të lëndëve të para.
Strategjia e zhvillimit rural
Strategjia e zhvillimit rural do të synojë diversifikimin e aktiviteteve
ekonomike jobujqësore në zonat rurale. Qeverisja jonë do të krijojë
hapësira dhe mekanizma nxitës që
zonat rurale të mos jenë ekskluzivisht
bujqësore në ekonominë e tyre, por të
nxiten edhe forma të tjera zhvillimi.
Në këtë mandat “Rilindja rurale” do të
jetë programi i integruar I zhvillimit të
qendrave të banuara, zonave me interes turistik, apo I zonave rurale në të
cilat do të synohet përmirësimi infrastrukturës, vlerësimi i traditave dhe
trashëgimisë kulturore, rritja e nivelit
të shërbimeve publike, përmirësimi
estetik i qendrave të banuara që i jep
mundësi zonave të caktuara rurale të
kenë një trend pozitiv zhvillimi
ekonomik, të diversifikuar dhe të
qëndrueshëm, duke krijuar njëherazi
edhe premisat për zhvillimin e turizmit
dhe agroturizmit.

F

shati apo katundi është një qendër e
vogël banimi, ku njerëzit merren
kryesisht me bujqësi dhe blegtori, ose një
qendër ku banojnë përkohësisht grupe
njerëzish që kryejnë një veprimtari të caktuar. Tërësia e banorëve të kësaj qendre
njihen si fshatarë. Në të kaluarën, me fillimin e komuniteteve të para njerëzore, ka
filluar edhe krijimi i fshatrave, të cilat në
dallim nga format e tjera të vendbanimeve, ishin më të zhvilluara në shumë
drejtime, si ato të ndërtimit dhe të organizimit të jetës. Me kalimin e kohës dhe me
organizimin dhe futjen e jetës urbane në
qendrat e fshatit janë krijuar qytetet. Në
fakt, procesi i krijimit të qyteteve nga
fshatrat është proces natyror dhe për këtë
arsye edhe shpesh në literaturë nuk hasen
data të themelimit të qyteteve, përpos të
atyre qyteteve që në një farë mënyre me
qëllim të caktuar janë themeluar. Në ditët
e sotme termi fshat përdoret për të emërtuar bashkësitë lokale, më të largëta nga
qendrat urbane të qyteteve, njësi administrative të së cilave janë.Sipas “Ligjit organik të bashkisë” të miratuar më 1921
dhë më pas, me Kodin Civil të miratuar
në shkurt të vitit 1928. Njësia fillestare
ishte fshati që drejtohej nga kryeplaku, i
cili përgjithësisht zgjidhej nga mbledhja e
popullit të fshatit. Autonomia vendore,
decentralizimi, pushteti vendor, organizimi institucional dhe ligjor në Shqipëri, ka
kaluar nëpër shumë reforma dhe eksperimente gjatë gjithë jetës së shtetit Shqiptar.
Çfarë është qeverisja vendore?
Qeverisja vendore nënkupton të drejtën e
njerëzve në bashkësinë e caktuar territoriale që në mënyrë të pavarur të qeverisin
punët e tyren nëpërmjet organeve, të cilat
i zgjedhin vetë në mënyrë të drejtpërdrejtë. Pushteti vendor siguron qeverisjen
në një nivel sa më afër shtetasve
nëpërmjet: a- njohjes së ekzistencës së
identiteteve dhe vlerave të ndryshme të
bashkësive, b-respektimit të të drejtave
dhe lirive themelore të shtetasve të
sanksionuara në Kushtetutë ose në ligje të
tjera, c- zgjedhjes së llojeve të ndryshme
të shërbimeve dhe lehtësirave të tjera publike vendore në dobi të bashkësisë. Qeve-

risja përfshin: normat, traditat dhe institucionet përmes të cilave një vend ushtron
autoritetin e tij mbi të mirën e përbashkët
në optikën e zhvillimit ekonomiko -social.
Çfarë është qeverisja e mirë?
Qeverisja e mirë përfshin kapacitetin e
qeverisë për të menaxhuar me efikasitet
burimet e veta dhe për të zbatuar politika
të përshtatshme zhvillimi bazuar në
burimet e veta. Ajo synon t’i bëjë
shoqëritë më lehtë të qeverisshme dhe në
mënyrë më të ekulibruar, në mënyrë që ato
të mos mbishfrytëzojnë burimet e veta dhe
që të jenë të afta t’i ripërtërijnë ato. Gjatë
viteve
1989-2011
sipas
Censusit
Kombëtar, numri i popullsisë në zonat
rurale ka pësuar rënie. Ritmi më i lartë i
shpopullimit ka prekur fshatrat malorë me
burime jetese të kufizuara të zonës verilindore, por edhe të zonës juglindore. Më
31 korrik 2014, Kuvendi i Shqipërisë
miratoi ligjin 115/2014 “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të
qeverisjes vendore në Republikën e
Shqipërisë”. Ndarja e re territoriale është
organizuar në qeverisjen vendore në 61
bashki dhe 2,834 fshatra. Fshati është
qeliza bazë mbi të cilën ndërtohen institucionet e qeverisjes lokale dhe si i tillë
fshati futet në nivelin e katërt të qeverisjes. Sipas ligjit nr. 139/2015 “Për
Vetëqeverisjen Vendore”, Neni 70,
Struktura komunitare në fshat. 1. Fshati
drejtohet nga kryetari dhe kryesia e
fshatit.
Si i qeveris fshati burimet e veta
natyrore?
Sipas ndarjes administrative të Shqipërisë,
fshati është njësia administrative më e
vogël dhe është pjesë e bashkisë. Fshati ka
territoret dhe kufijtë e tij tradicionalë.
Komisionet e fshatrave marrin vendime
për përcaktimin e kufijve, identifikimin e
përdoruesve dhe përcaktimin e përdorimeve të burimeve natyrore, si dhe zbatimin e planit të mbrojtjes dhe përmirësimit
të burimeve natyrore. Ata kanë gjithashtu,
një rol thelbësor në menaxhimin dhe
zgjidhjen e konflikteve. Fshati duhet të
njohë brenda juridiksionit të tij të gjitha
llojet e pronave dhe pronarëve, (harta e të

cilave duhet të jetë e qartë dhe e pranueshme nga komuniteti) me qëllim ndarjen dhe
marrjen e përgjegjësive, për zhvillimin
ekonomik të tyre dhe rritjen e të ardhurave
për komunitetet që jetojnë në fshat. Vendbanimet në Shqipëri, qysh në mesjetë, kishin arritur një stabilitet dhe kishin kufij
të përcaktuar mirë, që ndanin një fshat nga
të tjerët. Kufijtë shënoheshin me gurë të
mëdhenj të ngulur në tokë, me grumbuj
plisash, me rrjedhën e përrenjve e të lumenjve, me shenja në trungjet e drurëve,
atje ku kishte pyll, etj. Lëvizja e këtyre
shenjave konsiderohej një faj shumë i
rëndë. Përbrenda kufijve të fshatit, përfshiheshin trojet e banesave e përqark tyre
oborret e kopshtijet, pastaj vinin arat ose
tokat e punuara dhe më tej kullotat dhe
pjesa e malit a e pyllit, që i përkiste
fshatit. Kjo ndarje e territoreve të fshatit,
në shumë zona të Shqipërisë, ruhet ende
mjaft mirë deri në ditët e sotme.
Çfarë kërkohet?
Tashmë procesi i transferimit të pyjeve
dhe kullotave ka përfunduar në të gjitha
bashkitë e Shqipërisë dhe kjo do të thotë
që njohja e pyjeve si pronë e NJQV do të
fuqizojë të drejtat e pronësisë në pyje dhe
kullota. Për të pasur një ndikim real tek
përdoruesit e pyjeve, hapi tjetër do të jetë
sigurimi i të drejtave të pronësisë/
përdorimit për fshatrat, familjet dhe individët. Të rritet përgjegjshmëria e
strukturave në nivel fshati (ngritja e
komisionit të pyjeve të fshatit është bazuar duke ruajtur traditat ekzistuese të
komuniteteve për menaxhimin e pyjeve
dhe të burimeve të tjera natyrore). Hartimi
dhe zbatimi i planeve të menaxhimit për
pyjet dhe kullotat ne nivel fshati është një
kërkesë kryesore për një zhvillim të
qëndrueshëm. Pasi komunitetet tashmë
janë më të ndërgjegjësuara se si t’i
mirëmbajnë pyjet e tyre dhe shembuj
pozitivë mund të gjenden kudo. Kjo
tregon se në ambientin fshatar ku baza
ekonomike janë burimet natyrore, familja
ka ende stabilitet të mirë në jetën
ekonomike të saj.
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Stëbleva, një nga fshatrat e krahinës së Gollobordës, 35 km larg nga Librazhdi, është një
fshat i vizitueshëm gjatë verës. Rrethuar me
pyje të lartë, ajër i freskët dhe gjelbërim ngado, është një oaz i mrekullueshëm në lindje të
Shqipërisë. Mersin Hoxha, kryetari i Shoqatës
“Stëbleva”, ndryshe nga kolegët e tij të
shoqatave dibrane në Tiranë, që kujtohen për
vendlindjen vetëm për Ditë Vere a Shëngjergj,
është kthyer ta drejtojë shoqatën e tij në Steblevë, aty ku ka trojet e të parëve të tijPor,
është kthyer ndryshe: duke ndërtuar një shtëpi
druri bashkëkohore, me të gjitha komoditetet
dhe pajisjet e nevojshme, të cilën e ka të hapur
për të gjithë ata që duan të vizitojnë dhe ta
njohin Stëblevën. Gjatë kësaj vere turistë nga
vendet europiane e kanë vizituar, kryesisht
çekë dhe gjermanë. Një shtëpi pritëse karakteristike në Steblevë është “Te Qeralli”, që në
shqip do të kuptohej “Te Hauri”. Shtëpitë
tradicionale në Steblevë e kanë pas përdorur
katin e parë të banesës për bagëtinë, por tani
që mirëqenia është rritur, hauri është kthyer në
një mjedis të këndshëm për turistët.Në shtëpi
nuk ka njeri. Baki Nura, pronari i saj, ka dalë
në ara duke vaditur. Ndërsa ne shijojmë për
pak çaste kopshtin e rregulluar bukur në oborrin e shtëpisë. Shkëlqim Gruda, i cili na ftoi të
vizitonim Steblevën, tregon se kjo shtëpi u
kthye në shtëpi pritëse falë ideve dhe pasionit
të djalit të Bakiut, Aranitit, i cili iku nga kjo
botë në moshën 41 vjeçare. Araniti la pas vizionin e tij modern për një fshat turistik me të
ardhme. “Ballkoni i Stëblevës”, i rregulluar
bukur në hyrje të fshatit, rrethuar me dru dhe
lyer me gëlqere, është pika e parë që të fton të
shikosh fshatin e njohur për patatet dhe arrat,
por edhe për luftërat e hershme të Skënderbeut. Bakiun e takojmë të nesërmen te
“Çezma e Gjizaxhiut”, një krua në hyrje të
Stëblevës, aty ku kufijtë e fshatit ndahen me
Fushë-Studënin. Janë duke e merementuar,
lyer me gëlqere muret, si dhe kanë ngritur një
banjo publike poshtë rrugës, si për t’i ftuar
udhëtarët që të qëndrojnë e të shijojnë ujin e
ftohtë, por edhe ta mbajnë mjedisin pastër.
Pyjet, bimët dhe kafshët, pasuria që duhet
ruajtur - Pyjet e Steblevës futen në Parkun
Kombëtar të Shebenik-Jabllanicë, me një
shtrirje prej rreth 33,927 hektarë, nga të cilat
mbi 10 mijë hektarë pyje dhe afro 7 mijë
hektarë kullota e livadhe alpine janë të
krahinës së Stëblevës. “Pyjet i kemi ruajtur me
forcë, tregon Mersini. Kur nga Librazhdi dhe
Bulqiza u turrën rreth vitit 2005-2006
shkatërruesit e pyjeve, djem të rinj, të ardhur
nga Tirana, Durrësi e Elbasani, ku më së
shumti janë shpërngulur stëblevasit, i kanë
ndaluar dhe ruajtur me forcë. Në qoftë se nuk
do ta kishim bërë këtë, këto pyje do të kishin
fatin e Lurës”. Në malet e Stëblevës i takon
shumë shpejt pyjet e dushkut, pishën e zezë,
ahun, bredhin e bardhë e deri te kullotat alpine. Rruga për te fusha ku ndodhet Piramida
30, aty ku ndahet kufiri me Maqedoninë, është
një mrekulli natyrore. Në malet e Steblevës
gjenden mbi 178 lloje bimësh mjekësore, mes
të cilëve dallohen kamomili, njëmijëfleteshi,
lulebalsani,trumza, trëndafili egër, molla e
egër, kulumbria, mjedra, dëllinja e kuqe dhe e
zezë, bliri, rigoni, salepi, aguliçja, shpatorja,
murrizi, vadhëza, peshtriku vilëngjashëm,
mokërrza, pinguikula e ballkanit, hepatika

fisnike etj. Nga mbledhja pa kriter dhe në kohë
të papërshtatshme, disa prej tyre rrezikojnë
zhdukjen si tisi, panja e malit, mëlleza, bliri,
sanza, salepi, ajdësi alpeve, crocusi, zambaku
shqiptar, boronica, çaj mali, mështekna,
manushaqja e dukagjinit etj. Kështu që lind e
nevojshme që të hartohen manuale dhe programe në terren, që të mësojnë banorët për
mënyrën se si ato duhen mbledhur dhe kohën
kur është e përshtatshme mbledhja e tyre. Ashtu si në shumë fusha, shitja e bimëve
mjekësore është një problem më vete. Tregu i
tyre është kaotik dhe i pastabilizuar, duke çuar
jo vetëm në mbledhje pa kriter, por edhe në
humbjen e të ardhurave për shkak të tregut të
luhatshëm. Fauna është shumë e pasur në lloje
të ndryshme,duke filluar nga gjallesat
njëqelizore e më andej me dhjetëra specie
zvarranikësh, amfibësh, peshqish brejtësish,
gjitarët e vegjël e deri tek gjitarët e mëdhenj
dhe shpendët e zogjtë. Ndër speciet më të
rëndësishme është trofta e malit, por në këto
anë gjen edhe lepurin e egër, kaprollin, derrin
dhe dhinë e egër, ketrin etj. Rrëqebulli është
një ndër kafshët e rralla, por disa kamera të
fshehura në pyje të vendosur nga disa
organizata mjedisore, e kanë filmuar atë të
lëvizë në këto anë. Po ashtu edhe ariun e
murrëm, ujkun, kunadhen, macen e egër,
dhelprën etj. Shpendët përbëjnë një pasuri të
veçantë e të mahnitshme, si: gjeli i egër, kali i
qyqes, shqiponja, qukapiku, skifteri, gjeraqina,
thëllëza e malit, shkabat. Zogjtë përbëjnë një
ansambël të vërtetë me cicërimat e tyre,
takohen gjithandej në zonat urbane, pyjet e
deri tek kullotat alpine.
RikthimiDemir
Osmani,
një
nga
bashkudhëtarët tanë në këto ditë korriku, ka
qenë disa herë me punë në Stëblevë para
viteve 1990. Ai i kujton me shumë dashuri
miqtë e tij në këto anë, mikpritjen dhe
respektin, shumë prej të cilëve e njohën edhe
gjatë rrugëtimit tonë në këtë fshat. Komuna e
Steblevës në të kaluarën, përfshirë edhe
fshatrat Borovë, Sebisht, Zabzun, Llangë,
Moglicë, Fushë-Studën ka pasur mbi 900
shtëpi dhe mbi 4500 banorë. Ndërsa sot
popullsia është zvogëluar shumë. Sapo vendi
doli nga izolimi komunist, banorët e Stëblevës
shfrytëzuan lirinë e ekonomisë së tregut dhe
sot janë në Tiranë, Durrës dhe Elbasan ndër
më të pasurit e këtyre komuniteteve. Disa prej
tyre drejtojnë biznese të mëdha dhe të
fuqishme prej miliona eurosh dhe shumë të
tjerë kanë ngritur ekonomitë e tyre të vogla që
i shërbejnë çdo ditë banorëve në Tiranë dhe në
rrethina. Te Kodra e Priftit në Tiranë shumica
e tyre kanë ndërtuar vilat e bukura dhe të
mëdha, ndërkohë që edhe në Stëblevë po
rikthehen. “Gjatë verës kthehen banorët,
shumica të rinj, të cilët shfrytëzojnë stinën për

mbledhjen e bimëve mjekësore”, tregojnë
banorët. Ata i sheh me motorë që i ngjiten
malit, si dikur baballarët e tyre me kuaj dhe
kthehen pasdite vonë me bimë të ndryshme
mjekësore si sherebelë, çaj mali, tërfil, salep e
plot të tjera. Reshat Gruda, 60 vjeç, kthehet në
fshat gjatë verës, së bashku me gruan, Neslien.
Ka mbjellë kopshtin më misër, fasule e patate
dhe kërkon malet për mbledhjen e çajit të
malit, të cilin e ka të shitur që pa e mbledhur
në Tiranë. Një gotë raki, pak bukë të ngrohtë,
djathë dhe petulla vendos shpejt e shpejt në
tavolinë, dhe të duket se e gjithë zemra e mirë
e tyre është shtruar përpara. Selim Gruda është
një tjetër banor, mbi të 60-tat, që na pret
ngrohtë e na fton në shtëpinë e tij që po
rindërtohet. Ashtu si ai, shumë të tjerë po i
rregullojnë shtëpitë, pasi pas shtrimit të
asfaltit, Stëbleva është larg nga Tirana vetëm
70-80 minuta. Banorët e Steblevës janë
përmendur vazhdimisht ndër breza si mjeshtra
ndërtimi, që kanë ndërtuar kryevepra në gjithë
Shqipërinë, në vende të ndryshme evropiane e
jashtë Evropës. Kur shikon shtëpitë e vjetra,
dykatëshe e me telis prej druri, siç quhen
ballkonet shtëpive, bindesh për mjeshtërinë e
tyre. Portat e gurit me hark, muret e gurit,
shkallët e drurit dhe portat e jashtme të mëdha
e të gdhendura, bindesh menjëherë se ata janë
mjeshtra të ndërtimtarisë.
Mungesa e tregut frenon zhvillimin
Banorët e Steblevës kanë qenë të njohur për
kultivimin e patates, të cilën edhe tani e kanë
shumë të mirë. Kohët e fundit organizata të
ndryshme po nxisin kultivimin e farës së
patates. Vendosja e krahinës në një lartësi mbi
1100 metra mbi nivelin e detit, e bën shumë të
përshtatshme për kultivimin e këtyre farërave.
Në kohën e komunizmit fara e patates së
Stëblevës shpërndahej në të gjithë Shqipërinë.
Ndërsa tani prodhimi i farës shkon në më
shumë se 10 mijë kv, por haset vështirësi e
madhe në shitjen e tyre. Zylyf Avdiu, rreth 58
vjeç, së bashku me vëllezërit e tij, ka ndërtuar
buzë rrugës një bar-kafe, një baxho, shtëpinë
dhe një stallë të madhe për bagëtinë. Nga
baxho provojmë djathin, gjizën dhe gjalpin e
freskët. “Gjithë qumështin e marr nga bagëtitë
e mia, thotë ai, pasi nuk kam besim te
blegtorët e tjerë për cilësinë e qumështit.
Qumështi duhet të jetë i pastër, i freskët, i
kulluar dhe i pastruar, gjë të cilën nuk na e
sigurojnë blegtorët”. Vitet e fundit është folur
shumë për subvencionet në blegtori dhe
bujqësi, por Zylyfi thotë se nuk ka marrë
asnjëherë subvencione. “Më thanë njëherë të
përgatisja dokumentacionin, por më thanë se
gjysmën e shumës duhej ta jepja ryshfet”. Kur
e pyesim se sa dele ka, na përgjigjet: “Numri i
bletëve dhe deleve nuk tregohet”. Medi Kurti,
një tjetër banor i Steblevës gjatë muajve të

verës, nuk e ka problem të tregojë numrin e
bagëtive, ashtu siç nuk e ka problem të tregojë
edhe vështirësitë. “Kam pasur shumë, rreth
500, por i kam rralluar. Tani kam rreth 200
kokë dele e qengja, por i kam lart në bjeshkë.
Ia kam lënë një çobani tjetër që t’i ruajë”, i cili
ashtu si edhe Zylfiu, e ka ndërtuar baxhon mes
malesh, në stane, pranë bagëtive. Kam marrë
ndonjëherë subvencion, por më shumë kemi
pa marrë. Sepse na thonë: “Nuk kemi buxhet
këtë vit”, dhe kështu që vit pas viti. Dhe kur i
kemi marrë, shumat kanë qenë krejt qesharake.
“Nuk është subvencioni problem, thotë Mediu.
Problem është tregu. Nuk kemi ku t’i shesim
qengjat dhe bulmetin, si dhe kemi vështirësi të
mëdha gjatë dimrit. Shtegtimi i bagëtive drejt
zonave fushore tani është i pamundur, për
shkak të konflikteve mbi pronësinë, dhe ne
jemi të detyruar që më shumë se gjysmën e
vitit delet t’i mbajmë brenda”. Mediu ka
shfrytëzuar një ndërtesë të ish kooperativës
dhe ka ngritur një restorant të vogël veror, ku
punon së bashku me djalin. Mbi një sobë në
qoshe, bidoni i qumështit po zien mish qengji,
të cilët e kanë porositur disa klientë nga
Librazhdi e Tirana. Mishi i qengjit në bidon
është një gatim i veçantë i zonës. “Punoj
vetëm me porosi. Përdor gjithçka nga bagëtitë
e mia: mishin, djathin, gjalpin, gjizën. Punoj
këtu gjysmën e vitit dhe pjesën tjetër në
Tiranë”.
Koka në Dibër, këmbët në Librazhd!
Stëbleva, në kohën e komunizimit, ka qenë e
varur administrativisht nga rrethi i Dibrës, por
infrastruktura që e lidh me Peshkopinë e
Bulqizën është shumë e dobët. Që në atë kohë
banorët i kanë pas shkruar letra pushtetit të
asaj kohe, por thonë se Haxhi Lleshi e ka pas
kundërshtuar. “Stëblevasit janë dibranë dhe
ajo do të mbetet e Dibrës”. “Nuk ka ndonjë
ndryshim varësia administrative, thotë një
banor. Për çertifikatë do të shkonim në
Peshkopi, për çertifikatë shkojmë në Librazhd.
Por Librazhdi është më afër”. Kur vendi u nda
nga komunizmi, në vitin 1990 zona e
Stëblevës kaloi në varësi administrative të
Librazhdit. Tani të gjitha shërbimet publike
banorët i marrin nga ky qytet, ndërsa nga
pikëpamja
etnografike
e
kulturore,
ngjashmëritë me Dibrën janë të mëdha.
Stëbleva ka qenë një nyjë e rëndësishme
kalimi për zonën e Strugës, Dibrës, Librazhdit,
Elbasanit dhe më tej drejt Manastirit,
Selanikut, Shkupit etj. Një zonë e tillë e
rëndësishme pritet të bëhet edhe në të
ardhmen. “Kemi bërë kërkesë për hapjen e një
pike tjetër doganore në vendin e quajtur
“Fusha e tridhjetës”, një fushë e madhe mes
pyjeve, ku ndahet kufiri me Republikën e
Maqedonisë. Prej aty, Struga dhe Dibra e
Madhe janë shumë afër. “Megjithëse kam
qenë disa herë në Ministrinë e Jashtme, kemi
bërë kërkesa të vazhdueshme, e kemi
diskutuar me drejtuesit lokalë e deputetë,
madje edhe është rëndë dakord parimisht mes
dy qeverive për hapjen e dy pikave të vogla
kufitare, kjo çështje nuk ka marrë zgjidhje”,
thotë Mersini, mikpritësi ynë në Stëblevë.
Rruga deri afër Stëblevës është e shtruar me
çakull, është zgjeruar dhe pritet t’i shtrohet
asfalti. Një tabelë e vendosur tregon se afati i
përfundimit të saj është dhjetor 2017, por
banorët thonë se janë të kënaqur edhe sikur ajo
të mbarojë para mesit të vitit tjetër. Dhe
atëherë Stebleva do të jetë më afër, por edhe
pikat e reja doganore do të jenë të nevojshme.
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Haki Kola - CNVP Shqipëri
Objektivi është krijimi i një kopshti pyjor,
në të cilin drurët vendosen si në një drunishte, me qëllim që të krijohet një
ekosistem ku drurët përfitojnë reciprokisht
nga njëri tjetri dhe rezultati final është
kosto e ulët në mirëmbajtje dhe në total
më shumë të ardhura se sa çdo pjesë e
marrë veçmas. Në kopësht do rriten pemë
frutore, arrore, zarzavate, bimë mjekësore,
këpurdha, do ushqehen kafshë në një
mënyrë që imitohet pak a shumë një
ekosistem natyral. Pak a shumë forma
skematike e kopështit në varësi të vendit
mund të jetë skematikisht: si në figurën në
krah. Kopshtet me produkte të ngrënshme
të pyjeve imitojnë strukturën dhe
funksionimin e ekosistemeve pyjore, duke
krijuar mundësi për rendimente të larta, të
shumëllojshme, oportunitet për vetëmirëmbajtjen dhe ekosistem të shëndetshëm që kërkojmë për kopshtin tonë.
Prandaj është kritike për të kuptuar
ekologjinë pyjore dhe implikimet e saj kur
hartojmë projekte. Çelësi i kësaj qasje
qëndron në katër aspekte të ekologjisë
pyjore si: arkitektura e komunitetit bimor,
struktura shoqërore e ekosistemit, strukturat e rrjeteve nëntokësore dhe mënyra se
si komuniteti ndryshon me kalimin e
kohës, i njohur gjithashtu si suksesion.
Arkitektura e vegjetacionit
Përkundër mençurisë mbizotëruese në
kopshtarinë pyjore, shtresat e vegjetacionit janë vetëm një nga karakteristikat arkitektonike të rëndësishme në projektimin
e kopshtit pyjor. Struktura e horizontit të
dheut, modelimi i bimësisë, dendësia e
vegjetacionit dhe diversiteti i komunitetit
janë gjithashtu kritike. Të pesë këto elemente të arkitekturës së komunitetit
ndikojnë në rendimentet, shëndetin e
bimëve, dëmtues dhe sëmundjet, kërkesat
e mirëmbajtjes dhe karakterin e përgjithshëm të komunitetit. Për shembull, kërkimet shkencore tregojnë se larmia strukturore në vegjetacionin pyjor, atë që ne e
quajmë "cilësi kokrrizore", duket se
kontribon në rritjen e diversitetit të
popullsisë së shpendëve dhe insekteve dhe
për të balancuar popullsinë e dëmtuesve të
insekteve - pavarësisht nga diversiteti i
llojeve të bimëve. Mësimi që vjen nga kjo
është se si dhe pse bimët e modelojnë veten në natyrë dhe për efektet e llojeve të
ndryshme të diversitetit në funksionimin e
ekosistemit mund të shtojnë pasurinë e
madhe në kutinë e mjeteve të kopshtarit
pyjor.
Struktura Sociale e komunitetit të
bimëve - Nevojat unike, rendimet, karakteristikat fizike, sjelljet dhe strategjitë
adaptuese të një organizmi qeverisin
ndërveprimet me fqinjët dhe mjedisin e tij
jo-jetësor. Ata gjithashtu përcaktojnë rolin

që çdo organizëm luan brenda komunitetit
të tij. Rrjeti ushqimor është një strukturë
kryesore e komunitetit që del nga karakteristikat e secilës specie. Organizmat
gjithashtu formojnë lloje të ndryshme të
"guildëve" që ndajnë burimet për të minimizuar konkurrencën ose për të krijuar
rrjete të mbështetjes së ndërsjellë.Kur projektojmë një kopsht pyjor, ne zgjedhim
bimë dhe kafshë që do të krijojnë një rrjet
të ushqimit dhe strukturë të kultivarëve.
Duhet të krijojmë këto struktura në
mënyrë të vetëdijshme, në mënyrë që të
maksimizojmë mundësitë tona për të krijuar një kopsht të shëndetshëm, të
vetëkontraktuar, me rendiment të lartë.
Për shembull, shumica dërrmuese e energjisë diellore të kapur nga rrjetet
ushqimore natyrore të pyjeve përfundon
deri në shpërbërje. Ne mund të kapim një
pjesë të kësaj energjie për përdorimin tonë
duke rritur kërpudha ushqimore dhe medicinale, shumica e të cilave preferojnë
kushte në hije. Ne mund të zgjedhim kultivare për ndarjen e resurseve duke përfshirë bimë me toleranca të lehta në shtresa
të ndryshme vegjetative, për shembull, ose
përzierjen e pemëve me sistem të thellë
rrënjor si pekani dhe hickoria e të tjera
specie me rrënje të cekëta si mollët ose
dardhat. Ne mund të perzgjedhim kultivarë të mbështetjes reciproke duke
siguruar që pjalmuesit dhe grabitqarët e
insekteve të kenë burime të nektarit gjatë
gjithë sezonit të rritjes. Vështirësitë në
strukturën e kultivarëve të ekosistemeve
sigurojnë drejtim të qartë për projektim, si
dhe hulumtime në shumë aspekte të
agroekologjisë.
Pjesa nëntokësore e drurëve - Punimet e
"ekonomisë nëntokësore" të natyrës janë
një mister, por dinamika e këtij ekosistemi
është thelbësore për punën e të gjitha
komuniteteve tokësore. Cila është anatomia e pjellorisë së vetë-rinovimit të tokës?
Si rrënjët e bimëve ndërveprojnë me njëra
-tjetrën dhe mjedisin e tyre? Çfarë rolesh

kanë mikrobet dhe organizma të tjerë të
tokës në kopshtet tona pyjore dhe si duhet
të ndërveprojmë me to? Bimët janë komponentë kritike të strukturës që krijon
vetëpërhapjen e fertilitetit në ekosistemet
natyrore. Ata mbyllin rrjedhjet kryesore të
lëndëve ushqyese nga toka dhe aktivizojnë
një sistem të rrjetëzuar të bimëve, materie
organike të tokës, organizmave të tokës
dhe grimcave të tokës që mbledh,
përqëndron dhe ciklon ushqyes në mënyrë
konservative. Mbajtja e mbulesës bimore
shumëvjeçare ndihmon shumë këtë proces. Përveç kësaj, bimët
dinamike të
akumulatorit si comfrey (Symphytum officinale) përzgjedhin në mënyrë selektive
lëndë ushqyese minerale në nivele të larta
në indet e tyre të gjetheve, duke i shtuar
ato në shtresën e sipërme të tokës në çdo
vjeshtë. Ndërsa hyjmë në epokën e postnaftës, kuptimi ynë i anatomisë së
pjellorisë vetë-ripërtëritëse do të bëhet
gjithnjë e më kritik për suksesin tonë në
zonën me klimë të butë. Kuptimi i dinamikave të rrënjëve të bimëve pyjore dhe
barishtore është kritike për të mësuar se si
të projektohet dhe menaxhohet kopshti
pyjor. Në cilat modele rrisin rrënjët e
bimëve, pse dhe kur? Ndërsa shumica e
rrënjëve të pemëve rriten në 50 cm të
shtresës së sipërme, rezulton se pemët frutore që mund të penetrojnë edhe një
përqindje të vogël të rrënjëve të tyre thellë
në profilin e tokës prodhojnë më shumë
fruta në mënyrë më të qëndrueshme, rezistojnë më shumë ndaj dëmtuesve dhe
sëmundjeve në mënyrë më efektive dhe
jetojnë më gjatë se ato që kanë vetëm
rrënjë sipërfaqësore. Përgatitja e mirë e
para-mbjelljes është një përpjekje shumë e
vlefshme. Kuptimi i sistemit rrënjor ofron
një bazë solide për përzgjedhjen e llojeve
të bimëve dhe dizajnin e polikulturës. Organizmat e tokës kryejnë funksione të
shumta kritike në ekosistemet e pyjeve
dhe kopshtit, dhe ne mund t'i prishim
lehtësisht këta aleatë dhe punën e tyre me

veprime të pakëndshme. Për fat të mirë,
parimet bazë të kopshtarisë pyjore si
përdorimi i mulçit dhe lënia e tokës pa
shqetësuar ofrojnë vetëm llojine lënë pas
dore me dashamirësi për miqtë tanë të
vegjël në nevojë. Megjithatë, përgatitja e
mirë e tokës mund të bëjë të gjitha ndryshimet, po ashtu. Për shembull, tokat e
zbutura ose të dobëta mund të pengojnë
rëndë zhvillimin e rrjeteve ushqimore të
tokës të shëndetshme dhe kështu kopshte
të shëndetshme pyjore. Kuptimi i rrjetit të
ushqimit të tokës gjithashtu siguron depërtim në mënyrën se si të menaxhohet për
popullatat e shëndetshme të kërpudhave
që ndërtojnë mikorizën dhe si të sigurohet
që fabrikat e fiksimit të azotit të bëjnë
punën e tyre të ndërtimit të tokës.
Projektoni para se të mbillni!
Në projektin më të thjeshtë për kopshtin
pyjor, zgjidhni se çfarë bimësh duhet të
mbillni, në cilat vende, në cilën kohë. Sidoqoftë, këto akte në dukje të thjeshta
duhet të krijojnë strukturat dhe funksionet
që i kërkojmë pyllit, si dhe ato duhet të
arrijnë synimet tuaja të projektimit. Një
proces i projektimit të kopshtit pyjor, për
këtë arsye, duhet të jetë informativ intensiv nëse është për të arritur objektiva edhe
mesatarisht komplekse. Prandaj, filloni
duke artikuluar qëllimet tuaja dhe duke
vlerësuar vendin për kopësht. Pastaj ju
mund të zgjidhni dhe të aplikoni modelet e
projektit, parimet ekologjike dhe bimët në
mënyrë të tillë që t'i integroni qëllimet
tuaja dhe vendin në një tërësi koherente.
Sfida është që të grupohen elementët në
dispozicion të projekti për të krijuar një
sërë dinamikash ekosistemike që do të
japin kushtet e dëshiruara të rendimenteve
të larta, vetë-mirëmbajtjen maksimale dhe
shëndetin maksimal ekologjik si nënprodukte të natyrshme të ekosistemit. Ju
mund të përdorni modele të projektit të
nxjerra nga shembuj të ekosistemeve natyrore ose të shpikni modelet tuaja që
zgjidhin problemet specifike që dizajni
juaj ndeshet për t'ju ndihmuar të bëni këtë.
Modelet lindin gjithashtu nga kërkesat e
qëllimeve të tyre dhe nga një kuptim i
thellë i karakteristikave të sitit. Qëllimet e
udhëzojnë analizën dhe vlerësimin e faqes
dhe vlerësimi i faqes zbulon dizajnin. Ne
rekomandojmë hartimin në letër, të paktën
fillimisht, kështu që ju mund të bëni sa më
shumë gabime të jetë e mundur atje dhe t'i
korrigjoni ato para se të vendosni ndonjë
gjë në tokë. Teknikat e projektimit në
vend mund të funksionojnë gjithashtu,
veçanërisht për ata që preferojnë të
shmangin procesin e hartës. projekti i kujdesshëm i ndarjes së bimëve është një
pjesë kritike e enigmës, në çdo rast.
Vijon në numrin e radhës.
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By Almira Xhembulla - Deputy of the
Albanian Parliament
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hose who know me know my
connection with the forests. This
relationship has naturally come, probably
influenced by work, but also from the
passion for green beauty and the fact that
for years I am already fortunate cooperating with forestry engineers, but also with
forest users. So even during the campaign,
natural potentials and their values were
the main topic of my speeches. For I
believe that the proper management of
these resources affects the environment
but also the economy. But my friends,
forest fires cut my word! Tens of forest
and pasture hectares, as well as fruit trees
in this unusual summer were covered by
flames, causing incalculable damages for
Albania and sadness and anger to me and
all the environmental lovers. The flames
devoured without mercy the areas with
high biodiversity potential and the
potential areas for tourism development,
briefly, some of the most beautiful forests
that with so many efforts could withstand
wood smugglers. Areas for which we are
all a little proud of, such as: BizeMartanesh, Gjinar, Orosh, Lura, Karabu-

By Dr. Selman Mëziu

R

egardless the organization manner
and reforms in forestry sector, some
matters are more than clear, anyway I am
laying down once again as follows:
Firstly, establishment of the Central Directorate of Forests and Pastures at Ministry of Agriculture, as a consultative assistant of highlander families, which will
take forests in ownership, as had traditionally. Because the forest land and agricultural land have been twins serving to man
since the primitive era and so continues to
be in nature, in reality and in the entire
globe they serve to each other, but even
the villager, highlander and live and cooperate based on figures and facts, such as
plant and animal associations as a whole
dynamic system. Any falsification of this
reality, of nature, is against the natural and
social laws. And this violation of the natural laws and separation of man from
nature, where is born, has been proved
with the disappearance of Albanian forests
within last twenty seven years. Secondly,
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run-Llogara, Dajt, etc. From neglect or
deliberate to any malicious scenario this
does not excuse any of us, including institutions to the communities on the ground.
There are a number of institutions that
must compile annual plans with concrete
measures to prevent fires, but also to
extinguish them. Meanwhile, forest fires
proved deficiencies not only in infrastructure and structures on the ground but little
sensitization and awareness. It was
noticed not only lack of equipment, but
also insufficient coordination and cooperation between the fragile structures created at local level and especially between
the inspectorate, the municipality and the
protected areas. Even the inhabitants were
often indifferent and not very cooperative
with the claim that they were not their
forests. However, I would like to thank all
those who, despite the above-mentioned
problems, committed themselves, putting
their lives in danger to extinguishing the
fires. They were there for weeks, day and
night, mostly local administration, staffs
of Protected Areas Agencies and firefighters coordinated by Emergency Directorates and immense help from armed
forces and air interventions, but it was not
easy and it was costly. Now is the moment

tto finally have the forests and pastures in
our attention. Despite everything, even his
time it was realized that where the forest
has a custodian, there is no chance of
fires. Positive examples are, of course, but
today I do not mention any one in particular. In conditions of reducing the structures and the impossibility of institutions,
giving ownership and / or giving in use
with legally defined rights and duties
seems to me the best solution by referring
to models from the region as well. The
conditions of apparent climatic changes,
the phenomenon of high temperatures
with dangers, both from fires and floods
may increase, and the phenomenon will be
disastrous for the mountain and the field.
There is only one way to prevent this situation, which is turning us into a spectator
and observer of the burning of our wealth.
The solution is not tough, to apply what
Europe, in which we want to integrate to,
made 160 years ago, to build an alliance
with all communities living near forests
and using forests. The alliance for me lies
in the fact that the community's relations
with forests are legally clarified. In my
thirteen years of experience of
cooperation with forestry communities or
custodian families, I have seen communi-

ties and families, with their care, turned to
the forests the surfaces they used, without
planting seedlings and without financial
support. In my 13 years of experience of
cooperat-ion with forestry communities or
custodian families, I have seen
communities and families, which with
their care turned into forests the surfaces
they took in use, without planting
seedlings and without financial support. If
we really want to make Albania with
forest, the solution is there. It stands in a
legal agreement with residents living near
the forest, a proven and highly successful
solution in our rural areas and in most
European countries over the last 150
years. But first we have to isolate the
active fires, make a more realistic
assessment of the damages and the causes
and urgently work on the annual plans,
legal framework and regenerative
measures. We need to re-approach the
specialists and experts and to coadministrate even forests with ordinary
people, users or owners.

establishment of a top to bottom pyramidal organizational structure with forest
engineers and technicians, according to
the norms set already with the laws approved in the past legislature of the Parliament. Thirdly, to be established the
Forest Police municipality-based, with a
special status and appropriate equipment,
but dependent on the center as coordinator
and controller of law enforcement.
Fourthly, to be immediately undertaken
the reform on ownership. Thus, division
according to old boundaries or giving
forests and forest land in use to rural families, such a reform must have been done
since 1992 at the same time with the agricultural land. A big mistake Albania paid
off in converting into desert around 70%
of the forest area, putting the Albanian
economy and forest ecosystem in front of
an environmental disaster that has not occurred in either less developed countries
of Africa. So forests, like farmland, vineyards, orchards, olive groves, should go to
the base cell, the family. Only they will
protect, augment and govern it according

to rules and laws, as it has been acted
since a century ago and it is nowadays in
democratic countries. There is no capitalist system anywhere in the world, without
three types of property even in the forests,
i.e. private, communal and state. Fifthly,
compilation of a western legislation on
forest and pastures, adapted to the concrete conditions of ownership and territorial distribution of forests towards their
protection, augmentation, improvement
and exploitation. The land where this forest asset grows comprises 76% of the Albanian territory, already reduced only in
roots and stumps, impoverished, mutilated
and aggressively violated by axe, chainsaw and unstoppable fires, but with an
ecological potential to be raised if putted
under custody. It has a necessary need for
a strong organization from the top to the
base with forest specialists, professionally
capable, incorruptible, and determined to
enforce the laws and rules, disciplined in
work, etc. Apparently such an organization, honored vice Prime Minister is little
known by you, or is left fragmented by

you to not take it at your Ministry of Agriculture, as it has been and still is a strong
bone and if not reformed jeopardizes your
position as minister. It is you and only you
the modus vivendi of solving the major
problem of the present and the future of
Albanian forestry, even in direct contacts
with the Prime Minister Edi Rama to provide the solution as required by the time
and the future of Albanian tourism, economy and rural people that now live in miserable conditions, extreme poverty and
recently their houses and land under feet
is burning, so forcing them to flee from
the homeland or move to coastal areas. A
hemorrhage where the causes should be
sought in the desolation of forests and
pastures as a result of a completely wrong
policy on their governance because they,
with all their primary and secondary products have been and are the only source to
live between the mountains, valleys,
slopes, lakesides, etc.
LOSING FORESTS, ALBANIA HAS
LOST 76% OF ITS LAND!
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The forest is in danger, but more We, if
we do not care about it!

