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Takim me Misionin e Bankës Botërore

M

ë datë 9 Nëntor 2016, pranë zyrave
të Bankës Botërore në Shqipëri u
organizua një takim mes përfaqësuesve të
Federatës Kombëtare të Pyjeve dhe Kullotave Komunale (FKPKK) dhe misionit
supervizues të projektit të Shërbimeve

Mjedisore. Të pranishëm në këtë takim
ishin edhe përfaqësues të Fondacionit
“Bashkojmë vlerat e natyrës me
njerëzit” (CNVP) dhe njësisë së Projektit
të Shërbimeve Mjedisore (PSHM). Objektivi i misionit të Bankës Botërore ...
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T

ë mësosh nga e djeshmja nuk është
turp, të punosh për të sotmen është
detyrim dhe ajo që është më e
rëndësishmja, të shpresosh për të ardhmen
duke mos ndaluar….
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Më datë 2 Dhjetor 2016, Shoqata për Autonomi
Vendore
mbështetur
nga
Fondacioni Bashkojmë Vlerat e Natyrës
me Njerëzit - CNVP dhe në bashkëpunim
me Ministrinë e Mjedisit dhe Federatën
Kombëtare të Pyjeve dhe Kullotave
Komunale, organizuan një takim konsultues dhe informues me drejtues dhe stafe
të Bashkive nga rajoni i veriut. Takimi
kishte për qëllim diskutimin dhe ndarjen e
përvojave nga Bashkitë në lidhje me sfidat
dhe mundësitë e menaxhimit të pyjeve në
nivel vendor. Pjesëmarrës në këtë takim
ishin përfaqësues të 12 Bashkive, Dibër,
Bulqizë, Shkodër, Has, Lezha, Kukës,
Mat, Klos, Krujë, Pukë, Fushë Arrës dhe
Malësi e Madhe. Takimi u hap nga përfaqësuesja e Shoqatës për Autonomi Vendore, znj.Adelina Farrici, e cila tha se ky
takim është i pari i këtij lloji dhe pritet që
gjatë muajve në vazhdim një varg
takimesh do të organizohen edhe me
Bashki të tjera të vendit. Sipas saj pyjet
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...është vlerësimi dhe monitorimi i ecurisë
së komponetëve të Projektit për Shërbimet
Mjedisore. Ata kërkuan mendimet e përfaqësuesve të Federatës dhe Fondacionit
CNVP rreth ecurisë së proçesit të zbatimit
të këtij projekti, nivelin e bashkëpunimit
të strukturave të angazhuara me Federatën
dhe Shoqatat, zbatimin e moratoriumit në
pyje si dhe projekt-ligjin e pyjeve. Për sa i
përket ecurisë së projektit, përfaqësuesit e
Federatës u shprehën se ka një ecuri të
mirë të komponentit për inventarizimin e
pyjeve por janë të pakënaqur me ecurinë e
komponentit të granteve konkuruese për
Shoqatat e Përdoruesve të Pyjeve dhe
Kullotave. Shoqatat kanë dorëzuar projekt
propozimet e tyre që prej Gushtit 2016
dhe nuk kanë akoma një përgjigje. Përfaqësuesit e Federatës propozuan që të bëhet
shpallja e disa Shoqatave fituese gjë e cila
do të lehtësohte edhe furnizimin me dru
zjarri në disa zona pasi shumica e
Shoqatave kanë aplikuar për kryerjen e
punimeve përmirësuese në pyje (rrallime,
pastrime etj). Po ashtu, një nga
shqetësimet e Shoqatave është edhe paga

janë një burim i rëndësishëm për Bashkitë
pasi shërbejnë në rritjen e të ardhurave të
tyre. Znj. Farrici tha se takimi do të
shërbejë për qartësimin rreth mangësive
që egzistojnë në drejtim të legjislacionit
që lidhet me administrimin e pyjeve si dhe
bashkëpunimit pushtet vendor – shoqata.
Më pas fjalën e mori përfaqësuesi i
Fondacionit CNVP, z.Janaq Male i cili
falenderoi bashkëorganizatorët e takimit
dhe të pranishmit për pjesëmarrjen. Ai foli
rreth zbatimit të projektit Pyjet për Zhvillimin Ekonomik Lokal – FLED dhe se si
ky projekt ka ndihmuar dhe do të ndihmojë njësitë administrative dhe Bashkitë në
ngritjen e kapaciteteve për një qeverisje sa
më të mirë të pyjeve dhe kullotave brenda
territorit të tyre. Z.Male ndër të tjera tha
se me kalimin e kopetencave të administrimit të pyjeve tek Bashkitë janë rritur jo
vetëm përgjegjësitë por edhe mundësitë
për ti kthyer pyjet si burime për zhvillimin
ekonomik të zonave rurale. Për sa i përket

paga për normë e përcaktuar në librin e
normave të vitit 1985. Është e papranueshme që ku libër normash është ende
në fuqi pas shumë vitesh dhe se kjo gjë
nuk është marrë parasysh në Manualin e
granteve konkuruese të përgatitur
posaçërisht për këto grante. Përfaqësuesit
e Federatës kërkuan që ky ngërç të
zgjidhet sa më parë ku Ministria e
Mjedisit të nxjerrë një rregullore ku të
bëhet ky ndryshim. Tjetër shqetësim i
ngritur nga përfaqësuesit e Federatës ishte

anës ligjore ai tha se projekt-ligji për pyjet
është në proçes dhe bashkitë duhet të
njihen më mirë me aktet ligjore dhe nënligjore që përfshijnë menaxhimin e pyjeve
nga Bashkitë. Deri tani Bashkitë kanë
ngritur struktura të kufizuara përgjegjëse
për pyjet dhe se duhet bërë ende shumë në
këtë drejtim. Në vazhdim, Z.Ylli Hoxha,
përfaqësues i Ministrisë së Mjedisit bëri
një prezantim rreth proçesit të transferimit
të pyjeve në Bashki si dhe problematikat
dhe sfidat që mbart ky proçes në të
ardhmen. Ai bëri një panaromë të shkurtër
të historikut të proçesit të transferimit dhe
përshtatjes e ndryshimit të lëgjislacionit
për pyjet në kuadër të ndryshimeve territoriale dhe administrative. Z.Hoxha foli
gjithashtu rreth ndikimit që ka moratoriumi për sigurimin e druve të zjarrit për
banorët, proçesin e rekrutimi të stafeve
përgjegjëse pranë bashkive si dhe mungesën e buxheteve nga ana e tyre. Me
përfundimin e prezantimit nga përfaqësuesi e Ministrisë, pjesëmarrësit u bënë
pjesë e një seance diskutimesh ku u trajtuan dhe identifikuan çështjet e mëposhtme:
i) Ligji aktual i pyjeve edhe pse i amenduar në 2016, përmban kopetenca të
cunguara në lidhje me sipërfaqet që
pushtetin vendor mund të japë në përdorim familjeve dhe bizneseve të ndryshme;
ii) Ekzistojnë mbivendosje kufijsh dhe
paqartësi në ngastrat pyjore, të cilat figurojnë në administrim të Bashkive,
ndërkohë që janë gjithashtu pjesë e
zonave të mbrojtura, të cilat janë në administrim nga Ministria e Mjedisit.
Probleme të tilla janë pasqyruar edhe në
Vendimin e Këshillit të Ministrave numër
433, datë 8 Qershor 2016 ; iii) Regjistrimi

edhe mungesa e informacionit që Shoqatat
kanë në lidhje me deklaratat online në
sistemin e tatimeve gjë që ka çuar që disa
prej tyre të marrin gjoba të papërballueshme dhe të bëhen pengesë për aplikime për
grante. Për ngritjen e kapaciteteve të
Shoqatave, Federata Kombëtare ka kontraktuar një jurist në përgatitjen e një
statuti model për të gjithë Shoqatat ku të
pasqyrohen ndryshimet pas miratimit të
ligjit të ri të pyjeve në lidhje me rolin e
tyre, numrin e grave në borde etj. Përfaqë-

i pyjeve në pronësi të Bashkive është thelbësor për administrimit e duhur të fodit
pyjor. Bashkitë nuk kanë një rregjistër
apo kadastër të këtyre sipërfa- qeve;
iv) Stafet e pyjeve të ngritura pranë Bashkive nuk kanë zyra dhe mjetet e nevojshme për ushtrimin e detyrës. v) Ka ardhur
koha e kalimit të të drejtës ligjore të
përdorimit tek fshati dhe familjet rurale.
vi) Moratoriumi ka vështirësuar punën e
Bashkive për sigurimin e druve të zjarrit
për banorët dhe disa prej tyre nuk mund të
plotësojnë këto nevoja. Kjo vjen nga
mungesa e përvojës së bashkive për kryerjen e këtij proçesi si dhe kostoja e lartë
që përmban. vii) Nuk egziston një studim
apo analizë e mirëfilltë rreth nevojave për
dru zjarri në shkallë kombëtare; viii)
Bashkitë duhet të hartojnë plane menaxhimi afatgjatë në kuadër të ndryshimeve
administrative dhe territorial; ix) Pyjet
nuk duhen parë vetëm si burim energjie
por edhe si burime të zhvillimit të turizmit
dhe ofrimit të shërbimeve në ekosistem.
x) Bashkitë nuk kanë buxhete të cilat
mund të mbulojnë mbrojtjen e pyjeve nga
zjarri; xi) Sipas legjislacionit në fuqi
Bashkitë mund të ngrenë inspektoriatin e
tyre për kontrollin dhe monitorimin e
sipërfaqeve pyjore në administrim prej
tyre. Takime të ngjashme pritet të organizohen edhe me Bashki të tjera të vendit, të
cilat do të shërbejnë për identifikimin e
problematikave dhe nevojave të tyre në
lidhje me administrimin e pyjeve. Me realizimin e këtyre takimeve, është menduar
që të organizohet edhe një takim
kombëtar, ku do të adresohen të gjitha
çështjen e ngritura.

e Federatës shprehën shqetësimet e tyre
edhe në lidhje me zbatimin e moratoriumit
në pyje. Moratoriumi ka vënë në vështirësi
shumë Bashki të vendit për sigurimin e
druve të zjarrit për banorët ku nevojat e
familjeve janë rreth dy herë më të mëdha
se mundësitë që kanë ato për sigurimin e
druve nëpërmjet prerjeve përmirësuese
(rrallime, pastrime etj). Për më tepër, moratoriumi nuk është kuptuar mirë në terren.
Shpesh në emër të moratoriumit strukturat
e shtetit pengojnë banorët në sigurimin e
druve të zjarrit. Raste sporadike të
prerjeve abuzive në parqet kombëtare dhe
pyjet bashkiake janë publikuar dhe denocuar në mediat kombëtare. Moratoriumi
dhe mungesa e kapaciteteve në shumë
Bashki si Kukës, Dibër Has, Shkodër etj.
kanë çuar në vështirësimin e situatës dhe
ngritjen e çmimit të druve të zjarrit. Po
ashtu përpjekjet e shteti kanë qenë të pakta
për të ndihmuar Bashkitë në përmirësimin
e situatës. Nga ana tjetër Ministria kërkon
të aprovojë Planet e Menaxhimit, Planet
Operacionale, Planet per kullotën, bimët
etj dhe Bashkitë ndihen të lëna jashtë.
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Megjithatë, një shembull pozitiv
vjen nga Bashkia Bulqizë e cila ka ngritur
strukturën e pyjeve në bashki dhe ka
filluar të aplikojë një tarifë simbolike për
banorët në varësi të sasive të druve (në
metër kub) që marrin. Përfaqësuesit e
misionit të Bankës Botërore thanë se
proçesi ka marrë kohë pasi nuk përfshin
vetëm ngritjen e
kapaciteteve të
përfituesve por edhe institucioneve
përgjegjëse. Sipas tyre Banka Botërore po
ndihmon Shqipërinë të jetë e qëndrueshme
për të marrë fonde nga Bashkimi Europian
dhe se proçesi ka dhënë frutat e tij të para.
Në lidhje me shpalljen e Shoqatave fituese
të granteve, ata thanë se proçesi është
vonuar pasi kërkojnë të bëjnë një gjykim
të barabartë të të gjithë projekt propozimeve. Shumë prej propozimeve kërkojnë
informacion shtesë i cili do të kërkohet së
shpejti nga grupi vlerësues. Një tjetër fazë
do të jetë edhe verifikimi në terren i punimeve të parashikuara nga Shoqatat. Sipas
përfaqësuesve të misioni, brenda javës së
dytë të Dhjetorit do të përfundojë vlerësimi teknik i propozimeve dhe do të ketë
komunikim. Ata u shprehën gjithashtu se
një nga rekomandimet e këtij misioni do
të jetë që fituesit të shpallen sa më shpejt
të jetë e mundur. Misioni vlerësoi faktin
që Federata po punon mbi hartimin e një
statuti model për Shoqatat. Sipas tyre
Shoqatat nuk duhet të presin vetëm kur të
ketë grante por të bëjnë më shumë
përpjekje në përmirësimin e punës së
tyre.Në lidhje me ligjin e pyjeve, misioni
ka patur një takim me deputetë të
Komisonit Parlamentar për Veprimtaritë
Prodhuese dhe Mjedisin. Ky komision
parashikon ngritjen e një grupi pune i cili
do të rishikojë draftit e fundit të ligjit të
përgatitur nga Ministria e Mjedisit. Ligji i
ri nuk është miratuar ende pasi ata dëshironin të shihnin se si do të zbatohej reforma territoriale dhe administrative në terren. Sipas këtij komisioni ligji i ri pritet të
kalojë për miratim në pranverë të viitit
2017. Për përfaqësuesin e Fondacionit
CNVP, thirrja e granteve konkuruese ishte
si një sitë për Shoqatat, pra për të kuptuar
më mirë kapacitetet e tyre për thithjen e
fondeve sipas kërkesave të Bashkimit Europian. Për ligjin e ri të pyjeve, ata propozuan që të caktojë qartë rolet e Ministrisë
përgjegjëse,
pushtetit
vendor
dhe
Shoqatave. Ligji duhet të çojë jo vetën në
njohjen e të drejtës së përdorimit por edhe
drejt legalizimit të saj. Në fund të takimit,
Federata Kombëtare falenderoi stafin e
Bankës Botërore në Shqipëri për kontributin e vlefshëm në mbledhjet e Komitetin
Konsultativ Kombëtar i ngritur në kuadër
të zbatimit të Strategjisë Kombëtare të
Angazhimit. Strategjia është lehtësuar nga
Koalicioni Ndërkombëtar i Tokës dhe
zbatohet nga Federata Kombëtare. Përfaqësuesit e Federatës kërkuan vazhdimin e
këtij bashkëpunimi edhe në të ardhmen.

...diskutimin dhe zhvillimin e ideve të reja përmbajtjes së projektit dhe ecurisë së tij
me fokus zhvillimin e pyjeve dhe adresi- në Shqipëri. Ata prezantuan gjithashtu
min e problematikave në sektorin e pyjeve metodologjinë e përdorur për sekuestrimin
dhe kullotave. Tema e diskutimit të grupit e karbonit, shtrirjen e projektit,
kyç ishte pyjet dhe sekmarrëveshjet instituuestrimi i karbonit. Projekti i sekuestrimit të kabonit
cionale si dhe përfiShqipëria tashmë ka në Shqipëri është mbështetur nga
timet dhe ndarjen e
fituar një përvojë të tillë Banka Botërore, Agjensia
tyre
tek
palët
nëpërmjet zbatimit të
përfituese. MetodSuedeze për Zhvillim (SIDA) dhe
projektit të sekuestrimit
ologjia e përdorur në
Fondi Botëror i Mjedisit (GEF)
të karbonit mbështetur
këtë projekt ka qenë
nga Banka Botërore,
ajo e Mekanizmit të
Qeveria Suedeze dhe Fondi Botëror për Zhvillimit të Pastër, nëpërmjet rigjeneMjedisin. Projekti ka filluar zbatimin në rimit natyror (të asistuar) të sipërfaqeve
vitin 2007 dhe pritet të përfundojë në vitin pyjore të degraduara dhe dendësimit të
2018. Prof.Nehat Çollaku (ish menaxher i sipërfaqeve pyjore nëpërmjet pyllëzimeve
Projektit të Zhvillimit të Burimeve Nat- dhe ripyllëzimeve. Projekti është i shtrirë
yrore, pjesë e të cilit ka qenë dhe Projekti i në 5 rajone të Shqipërisë (Kukës, Shkodër,
Sekuestrimit të
Karbonit) dhe Erjon Dibër, Elbasan dhe Korçë). Në total janë
Istrefi (koordinator i Projektit të Shërbi- përfshirë 24 njësi administrative me 117
meve Mjedisore) bënë një prezantim rreth
fshatra. Numri i parcelave të karboni është

200 me një sipërfaqe mesatare prej 30
hektarësh dhe gjithsej prej 4779 hektarësh.
Pas verifikimit të projektit në Korrik të
vitit 2012, ka rezultuar se janë sekuestruar
128 757.50 ton CO2e (dioksid karboni
ekuivalent) me vlerë 566 533 dollarë. Palët
në marrëveshje janë Ministria e Mjedisit
(nëshkruese e marrëveshjes ERPA), ishkomunat (sot njësitë administrative) të
cilat janë partner përfitues dhe Shoqatat e
Përdoruesve të Pyjeve dhe Kullotave
Komunale të cilat janë partner zbatues dhe
pëfitues të projektit. Ndarja e përfitimeve
është 12,5 % për Ministrinë e Mjedisit,
20% për ish-komunat dhe 67,5 % për
Shoqatat e Përdoruesve të përfshira në projekt. Në lidhje me vazhdimësinë e projektit
pritet që së shpejti të amendohet
marrëveshja ERPA në kuadër të reformës
teritoriale-administrative dhe Ministria e
Mjedisit të përgatisë raportin e monitorimit. Një mundësi e mirë është që një
tjetër projekt i sekuestrimit të karbonit do
të fillojë të zbatohet, në kuadër të komponentit të tretë (Pagesat për Shërbimet
Mjedisore) të Projektit të Shërbimeve
Mjedisore. Aktualisht është bërë një thirrje
për shprehje interesi për konsulentë ndërkombëtarë të cilët do të bëjnë vlerësimin e
tregut të karbonit dhe hartimin e metodologjisë së përshtatshme. Mendohet që në
skemën e sekuestrimi të karbonit të përfshihen edhe 5000 hektarë të tjerë. Në
kuadër edhe të projektit FLED, prezantimi
i bërë gjatë këtij takimi do të jetë pjesë e
rëndësishme e trajnimeve dhe forcimit të
kapaciteteve në të gjitha nivelet për
vlerësimin e sekuestrimit të karbonit.

Lutfi Miftari, Ing. Pyjesh
Drejtor i Shërbimit Pyjor, Bujqësisë
dhe Veterinarisë, Bashkia Bulqizë
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… E nisa me këtë shprehje pasi të sfidosh
të djeshmen është obligim, të punosh për
të sotmen është detyrim.Mjedisi si dhuratë
e çmuar dhe e pazëvendësueshme është
shumë kërkues ndaj njeriut, ndaj mirëmbajtja dhe zhvillimi i kësaj dhurate është
detyra jonë dhe e vërteta për mjedisin e
djeshëm mbase nuk pëlqehet, por ai realitet është ajo që vlen. Që në fillimet e
krijimit të shërbimit pyjorë para 91 viteve
duke u bashkërenduar pylltaria shqiptare
me ato të vendeve të rajonit dhe më gjërë,
u punua shumë deri në vitin „90 falë
kontributit njerëzor për mbrojtjen e vlerave të pazëvendësueshme duke e konsideruar pyllin si pronën e tyre. Por, a janë
prona tonat pyjet dhe mjedisi në tërësi?
Natyrisht që po, por tani më jo si një sfidë
por si një detyrim për mbrojtjen dhe zhvillimin e tyre. U bë gati një vit nga transferimi i pyjeve nën administrimin e pushtetit
vendor si pasuri publike, ndryshe nga kalimi i pyjeve dhe kullotave në përdorim e
pronësi të ish komunave pa asnjë lloj
kriteri apo kapaciteti, por vetem u bë me

aksion se duhej bërë dhe kaq. Një vit ka
kaluar nga transferimi i fondit pyjor e kullosor në administrimin e pushtetit vendor.
Është shumë pak krahasuar me rezultatet e
arritura. Është shumë pak, pasi pyjet u
morën në gjendje të mjerueshme, pa dokumentacionin e duhur të rregullt, pa të
dhëna të sakta të terrenit, pa infrastrukturën e duhur të shërbimit pyjor, pa

fondet e duhura për personelin dhe pa një
plan strategjik afatgjatë zhvillimi e politika për menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve.E pavarësisht vështirësive,
mungesave dhe pengesave mjaft serioze,
u gjet “çelësi”i duhur për këtë publike,
por cili ishte ky çelës? MENAXHIMI I
QËNDRUESHËM I PYJEVE ...
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Vijon nga faqja 1
...
Parlamenti Shqiptar miratoi në Maj 2016, Ligjin nr. 48/2016 për disa ndryshime dhe shtesa
në ligjin nr. 9385 data 04.05.2005 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”.
Me këtë vendim historik iu hap rruga njërës prej reformave më jetike në fushën e pyjeve
dhe kullotave në vendin tonë, për të siguruar zhvillimin e qëndrueshëm të pyjeve, krahas
miratimit të ligjit “Moratoriumi 10-vjeçar i pyjeve”, hyrë në fuqi në 11 Shkurt 2016.
Ky ligj i amenduar ishte rezultat i një konsultimi të gjatë me specialistë të fushës, me njësitë
e qeverisjes vendore, me përfaqësues të botës akademike, partnerët tanë ndërkombëtarë dhe
aktorë të ndryshëm në fushën e mjedisit.
Ky ligj solli riorganizimin e qeverisjes së fondit pyjor dhe kullosor kombëtar, duke ngarkuar
Ministrinë me funksion politikë bërës duke i dhënë një drejtim të ri menaxhimit të fondit
pyjor dhe kullosor publik. Funksionet menaxhuese dhe administrative të fondit pyjor dhe
kullosor kombëtar i janë ngarkuar prej 6 muajve Bashkive, ndërsa funksionet kontrolluese
mbeten atribut i Inspektoriatit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve. Ky ishte një progres
thelbësor, në kuadër të decentralizimit të kompetencave nga qeveria qëndrore drejt asaj
vendore, në përputhje të plotë me strategjinë ndërsektoriale të decentralizimit.
Pushteti vendor është i lidhur në mënyrë të drejtpërdrejtë me çdo aspekt të jetës së
qytetarëve që ju kanë votuar. Pushteti që ju ushtroni prek nga afër nevojat jetike të
gjithësecilit duke pasur përgjegjësinë që të ofrojë zgjidhje për shqetësimet që ka çdo banor
dhe familja e tij, në zonën kua ai banon.
Duke marrë në konsideratë këtë moment tejet të rëndësishëm për mbarë vendin, dëshiroj të
sjell në vëmendjen tuaj rëndësinë e ekonomisë pyjore të Bashkisë suaj dhe furnizimit me
dru zjarri për ngrohje të popullatës.
Për këtë arsye ju nxis të shihni si prioritet Pyjet dhe Kullotat, që ju sot menaxhoni dhe
administroni, si një aset i vyer ekonomik, me ndikim të drejtpërdrejtë në nxitjen e
punësimit, fuqizimin e ekonomisë lokale, zhvillimin e turizmit dhe në zbutjen e
efekteve nga ndryshimet klimatike, si parandalimin e erozionit dhe përmbytjeve.
Në këtë kuadër sjell në vëmendjen tuaj, se legjislacioni parashikon një sërë veprimesh që
duhet të ndërmerren nga ju, për të siguruar për qytetarët që qeverisni një cilësi jetese më të
mirë.
Qeveria Shqiptare për t’ju dhënë kohën e nevojshme për të qenë gati për këtë sezon
dimëror, përmes VKM nr. 438 datë 08.06.2016 lejoi funksionimin e operatorëve privatë për
prodhimin dhe shitjen e lëndës drusore, deri në datë 31 Dhjetor 2016 paralelisht me
strukturat e ngritura nga Bashkia.
Është e rëndësisë së veçantë, të kërkoj vëmendjen tuaj se bazuar në dispozitat kalimtare
ligjore të parashikuara në këtë VKM, nga data 01 Janar 2017, Bashkia do të jetë i vetmi
subjekt përgjegjës për shitjen e lëndës drusore me qëllim furnizimin e popullatës me
lëndën drusore për ngrohje.
Sikurse parashikohet në VKM-në e sipërcituar, përgjegjësia për furnizimin e popullatës me
dru zjarri për ngrohje është kompetencë e vetme e Bashkisë që ju drejtoni. Bashkia
identifikon nevojat, përcakton ngastrat dhe zonat pyjore të prodhimit, kërkon pranë
Ministrisë së Mjedisit miratimin e tyre dhe realizon shitjen e druve për ngrohjen e
popullatës.
Për këtë, kuadri ligjor, siç edhe jeni njohur, ju jep të drejtën të realizoni prodhimin përmes 2
alternativave:
a) Duke prodhuar drutë e zjarrit përmes procesit të shfrytëzimit me një operator privat,
tenderimin e këtij shërbimi, në pamundësi të ngritjes së ndërmarrjes publike bashkiake
për këtë qëllim. Sipas kësaj alternative Bashkia pasi ka miratuar vendet e caktuara për
prodhimin e lëndës drusore, mund të tenderojë shërbimin e prerjes dhe të transportit të
afërt të lëndës drusore. Transporti i largët deri në sheshin e paracaktuar për shitje nga
Bashkia është përgjegjësi e vetme e juaja; ose,
b) Ngritja e Ndërmarrjes Publike Bashkiake për prodhimin e druve të zjarrit përmes
procesit të shfrytëzimit. Në këtë alternativë Bashkia është përgjegjësja e vetme për
shfrytëzimin, transportin dhe shitjen e sasisë tek popullata.
Ndërkaq shitja e materialit drusor, me qëllim të vetëm dhe të patjetërsueshëm ngrohjen e
popullatës, sipas këtij kuadri ligjor në të dyja rastet e sipërpërmendura duhet të kryhet vetëm
nga Bashkia.
Ligji ju detyron, që çdo e ardhur që realizohet nga ky proces, të alokohet në masën 100%
për shtimin e fondit pyjor dhe zonave të degraduara në këtë fond, me qëllim rigjenerimin
dhe shëndetësimin e ekonomisë pyjore, për të siguruar një zhvillim të qëndrueshëm të këtij
fondi.
Ju sjell në vëmendje gjithashtu, se për vitin 2017 dhe në vijim, mundësia vjetore e
shfrytëzimit të pyjeve që kërkohet nga ana juaj për prodhimin e lëndës drusore duhet të jetë
e bazuar në objektivat e planit të mbarështrimit të ekonomisë pyjore. Në asnjë rast, miratimi
nga ana e Ministrisë së Mjedisit, nuk do të jepet nëse nuk do të paraqisni një plan
menaxhimi të miratuar.
Ministria e Mjedisit, prej 1 viti tashmë ka qenë në angazhim të drejtpërdrejtë maksimal dhe
serioz me strukturat drejtuese të Bashkisë suaj, për të siguruar transferimin e suksesshëm të
fondit pyjor dhe kullosor, nën përgjegjësinë e administrimit nga ana e Bashkisë.
Me gjithë problematikat e vërejtura gjatë kësaj periudhe 12 mujore, Ministria e Mjedisit
beson fort, se ky proces është në dobinë e drejtpërdrejtë të fuqizimit ekonomik të Bashkisë
dhe rritjes së mirëqenies për qytetarët që ju drejtoni.
Ju falënderoj për mirëkuptimin dhe ju siguroj se Ministria e Mjedisit do të vazhdojë të jetë
një mbështetës e partner i dedikuar krah jush, për të siguruar një mjedis të shëndoshë për të
gjithë qytetarët shqiptarë.

… me qëllim ruajtjen e vlerave të
biodiversitetit, produktivitetit dhe aftësive
rigjeneruese për të plotësuar tani dhe në të
ardhmen funksionet ekologjike, ekonomike dhe sociale në nivel vendor e
kombëtar. Çfarë duhet të bënim ne për ta
ndryshuar sadopak situatën në pyje dhe
kullota të bashkisë Bulqizë? Si nisi
menaxhimi i pyjeve dhe kullotave në
bashki në kuadër të decentralizimit të
pasurive pyjore e kullotave dhe të zbatimit të reformës teritoriale? Dhe çfarë
bëmë në fakt? Kijimin e menjëhershëm të
strukturës menaxhuese të pyjeve duke planifikuar të ardhurat që gjenerojnë nga pyjet, planifikimin e nevojave të banorëve
për dru zjarri, si dhe planifikimin e
ndërhyrjeve në fondin pyjor e kullosor
nëpërmjet investimeve. Nevojat e Shërbimit Pyjor për infrastrukturën e nevojshme
bëri që në bashki të ndjehet përgjegjësia e
personelit për punën që bënin. Cilat ishin
hapat e parë që u hodhën pas krijimit të
strukturës? Mangësitë e krijuara ndër vite
për dokumentacionin dhe të dhënat e terrenit bëri që të kontrollohen të gjitha
ekonomitë pyjore dhe u përcaktuan problematikat, si dhe masat për përmirësimin e
tyre. Nuk bëhej fjalë që personeli të dispononte dokumentacionin teknik te një
specialisti terreni dhe kjo u krijua menjëherë, ndarja e ekononomive pyjore, specialistëve dhe pajisja e tyre me dokumentaionin teknik (fletoren e teknikut siç
quhej në ato vite për të dhënat e ngastrave,
hartat dhe proces-verbalin e marjes në dorëzim etj). Ajo që ishte më e rëndësishme
për zonat e thella malore siç dhe është
bashkia Bulqizë, kishte të bënte me furnizimin e popullatës me dru zjarri si nevojë
jetike për këto zona rurale shumë të
varfëra. Me miratimin e akteve nënligjore
ndonëse me shumë vonesa nga politikë
bërësit që udhëzonin lidhur me mënyrën e
furnizimit me dru zjarri për banorët, në
kuadër të reformës teritorialo-administrative duhej me çdo kusht që banorët të
njiheshin me këto ndryshime si një utopi
për këta të fundit. Në historikun e kësaj
bashkie (me siuri dhe në bashki të tjera) në
territorin e saj administrativ nuk ekziston
asnjë dokumentacion që vërteton mënyrën
se si janë furnizuar banorët më dru zjarri
apo për vjeljen e tarifës bazë për 1 m3 dru
zjarri. Takimi me kryepleqësinë e të gjithë
fshatrave të njësive administrative të bashkisë Bulqizë, si dhe me banorët ishte ajo
që i dha zgjidhje këtij fenomeni. Ishte
shumë e vështirë që t‟ju kërkoje banorëvë
tarifën sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave për 1 m3 dru zjarri, po përse ishte e
vështirë? Sepse kurrë nuk e kishin paguar,
kurrë nuk iu ishte ofruar një shërbim i tillë
për t‟i ardhur në ndihmë komunitetit
lidhur me plotësimin e nevojave jetike për
dru zjarri. Në territorin e bashkisë Bulqizë
janë rreth 52,000 ha pyje, ku si në të gjithë
pyjet e hapësirës shqiptare janë bërë
dëmtime për shkaqe të ndryshme, qofshin
këto njerëzore apo nga katastrofat e
ndryshme natyrore. Sipas studimit të bërë
në territorin e pyjeve bashkiake dhe të
miratuara nga Ministria e Mjedisit, mbet-

turinat e krijuara ndër vite i plotësonin më
së miri nevojat e kominitetit me dru zjarri,
pa qenë të nevojshme prejet e reja. Rezultati ishte i prekshëm, u realizuan mbi
80% e të ardhurave të parashikuara nga
drutë e zjarrit vetëm nga mbeturinat,
njëkohësisht të gjithë banorët u furnizuan
me dru zjarri. Dimri i acartë që preku të
gjithë vendin dhe më shumë zonat e thella
malore, siç dhe është bashkia Bulqizë, e
gjeti komunitetin të përgatitur. E si do të
ishte situata në këto zona rurale shumë të
varfëra nëse nuk do ishin marrë masat
përpara se të vinte dimri?! Zonat e thella
malore përveçse pozicionit gjeografik
mbartin në vetvete dhe varfërinë e
tejskajshme të disa familjeve, dhe si u veprua në këto raste? Me brigadat e specializuara të bashkisë që grumbullonin dru
zjarri nga mbeturinat, u bë furnizimi i
familjeve në nevojë me dru zjarri falas nga
bashkia deri në banesat e tyre. Planifikimi
i ndërhyrjeve në fondin pyjor e kullosor
nëpërmjet punimeve pyjore, natyrisht që
kërkon buxhet, është në raport të zhdrejtë
më këto nevoja. Shkatërrimi ndër vite i
kësaj pasurie kërkon po shumë vite rehabilitim, por si arritëm që ta zbusim sado
pak këtë nevojë dhe cilat ishin rezultatet e
para? Territori i bashkisë është mjaft i
pasur me burime natyrore, ku dhe prania e
subjekteve që ushtrojnë aktivitet në fondin
pyjor e kullosor është i konsiderueshëm.
Sa i rëndësishëm është bashkëpunimi me
përdoruesit e fondit pyjor, po aq i
rëndësishëm është dhe ndërgjegjësimi i
këtyre subjekteve që ndërhyrja apo aktiviteti në pasuri publike është detyrim për
të paguar shërbimin e ofruar. E njëjta situatë ishte me subjektet, ashtu si me të
ardhurat nga drutë e zjarrit për banorët.
Por si u arrit që të bashkëpunohet me shumicën dërrmuese të subjekteve private që
ushtronin aktivitet privat në pasurinë publike? Nuk kishte ndodhur që subjekteve
t‟u bëhej me dije që në pasuri publike, në
burimet natyrore për një aktivitet të
ligjshëm paguhet. Me evidentimin e numrit të aktiviteteve private filloi dhe vjelja e
të ardhurave, ndonëse jo shumë në numër,
por me një premisë për të ardhmen. Me
kontributin e subjekteve u realizua rehabilitimi i një sipëefaqeje të konsiderueshme pyjore e degraduar ndër vite. Bashkëpunimi me kominitetin si hallka kryesore dhe e pa zëvendësueshme ishte dhe
do të jetë motoja jonë për suksesin e arritur. Është menduar kthimi i përdorimit
tradicional i pyllit si një metodë mjaft efikase, si në drejtim të mirëmbajtjes dhe
mirë menaxhimit të pyllit, por dhe në krijimin e të mirave materiale që gjenerohen
nga pyjet, kryesisht nga ato të ulta të llojit
cungishte. Duke marrë në konsideratë dhe
kufizimin e prerjeve si rezultat i post moratoriumit për pyjet, përdorimi tradicional i
pyjeve do e fuqizonte edhe me shumë
moratoriumin për pyjet. Janë hartuar një
numër i kosiderueshëm projektesh që kan
të bëjnë me përmirësimin e grumbullit
pyjor, për të krijuar grumbuj sa më
homogjenë me drurë të së ardhmes, por
njëkohësisht… vijon në faqen 5
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...nga përmirësimet të përfitohen
dhe të ardhura, si në dru zjarri ashtu dhe
në lëndë punimi të hollë. Kemi në konsideratë nevojat e shumta që kanë minierat në
këto zona për këtë lëndë të parë. Ndalimi i
mbikullotjeve për të realizuar ripërtëritjen
natyrore, ku nuk është aplikuar asnjëherë i
dha rezultatet në sezonin e verës që sapo
kaluam. Ku do përqëndrohemi më tej për
decentralizimin e parurive pyjore/
kullosore tek bashkitë në kuadër të
reformës teritoriale? Tre janë kriteret, por
tre janë edhe hapat që u ndërmorën: Pyjet
do të jenë një burim i rëndësishëm për
sigurimin e ushqimit, përmirsimin e
jetesës së komuniteteve në zonat rurale,
pyjet në të ardhmen do të sigurojnë
ushqim, dru zjarri, strehim, pyjet si një
zgjidhje themelore për adaptimin dhe
zbutjen e ndryshimeve klimatike. Natyrisht u ndërmorën dhe hapat e
rëndësishëm, si: konsolidimi i strukturës
së menaxhimit të pasurive pyjore, buxheti
planifikuar, planifikimi i nevojave, si dhe
nevojat për ngritje kapacitetesh. Ngritja e
kapaciteteve do na çojnë në menaxhim të
qëndrueshëm. Inventarizimi periodik
dhe hartimi i planeve të mbarështrimit.
Menaxhimi i qëndrueshëm i pyjeve bazohet në planet e mbarështrimit që hartohen çdo 10 vjet dhe në zbatimin me rigorozitet të punimeve të planifikuara në to.
Planifikimi: U bazua në hartimin dhe
zbatimin e politikave të menaxhimit dhe
rregulloret për një afat kohe të gjatë. me
ligjet kombëtare dhe kushtetutën duhet të
njohin natyrën afatgjatë të pyjeve, duke
siguruar një nivel vazhdimësie në çështjet
ligjore, institucionale, operacionale dhe në
nxitjen e praktikave që lehtësojnë funksionet Politikat sektoriale,
të cilat në
përputhje e shumëfishta dhe menaxhimin
e qëndrueshëm. Ruajtja: Menaxhimi i
qëndrueshëm synon të mbrojë zonat me

brishtësi ekologjike, ruajtien e cilësisë dhe
sasisë së ujrave, ruajtjen e funksioneve
mbrojtëse të pyjeve kundrejt përmbytjeve,
erërave, erozionit dhe orteqeve
Cilat ishin pasojat e menaxhimit të centralizuar? Prerja, djegia e pyjeve dhe mos
respektimi i rregullave të shfrytëzimit në
parcelat e dhëna për shfrytëzim pa kriter.
Decentralizimi i pushtetit vendor bëri
menaxhimin, ose më saktë filloi menaxhimin e decentralizuar dhe të pasurisë publike siç janë dhe pyjet e kullotat. Dhe decentralizimi kërkon që të bëjmë së
bashku një qeverisje sa më të
qëndrueshme të fondit pyjor e kullosor,

duke e konsideruar natyrën dhe
burimet e saj si vlera të pazëvendësueshme. Ajo që pylli u kërkon njerëzve,
është që ta lënë të mbijë e të rritet, ta respektojnë kur është në këtë proces delikat
të rigjenerimit, që ai e bën për mrekulli me
farën e tij në tokën e tij. Ndaj menaxhimi i
qëndrueshëm i pyjeve nuk është më një
sfidë, por përgjegjësi dhe detyrim i
pushtetit vendor për të gjetur çelësin e
suksesit e më tej për të mbyllur bravën e
shkatërrimit.

Rabie Pira

Këmbët mbështetur përmbi Drin,
si për t’u freskuar nga vapa,
ndërsa oshëtijnë ende në luginë,
luftërat e legjendat e lashta.

Në mes tyre tokat e begata,
ndër rrafshe e lugje plot,
ku burrat e gratë duararta
prodhonin misër e barot.

Mbi kokë Korabi të rri,
kësule e bardhë dëbore,
hijeshi, lavdi e krenari
si vete jeta jote, Malësor!

Ne ikëm e pas të lamë.
e ty trishtimi të mbuloi,
një fjalë të ëmbël si s'ta thamë
dhe pse malli krejt na përvëloi.

Elona Dosti
Sa i rëndësishëm është pylli për bletën? Po Përmbajtja e polenit mbi 50%, nuk
aq i rëndësishëm sa ushqimi për njeriun. kristalizohet në sajë të përmbajtjes së lartë
Duke patur pyje të shëndetshëm kemi dhe të fruktozës.Veprimi terapeutik: Në sajë të
përmbajtjes së kripërave minerale ka efekt
jetën e bletëve dhe tonën të shëndetshme.
60% e polenizimit të luleve ndodh nga të mirë në organet e gjakut, anemitë ,
bleta. Jeta është kaq komplekse dhe e forcim të zemrës ndaj sëmundjeve të saj.
ndërthurur në zinxhir dhe si tregues i këtij Në aparatin tretës është antiseptik,
kompleksiteti mjaft mirë shërben bleta dhe astrigent.
Mjalti
i
Malit
bimësia . Bletët po ngordhin për shkak të Ky lloj mjalti është në përbërjen e tij
ngrohjes globale dhe përdorimit të përfundimtare i ngjashëm me mjaltin e
pesticideve në kohë të papërshtatshme dhe nektarit të marrë nga nektaroret e luleve,
të pakontrolluara në agrikulturë, gjë që megjithëse materiali fillestar është i
sjell shkatërrimin e habitatit të tyre ndryshëm. Ky material rrjedh nga
natyror. Gjithashtu,edhe habitati i bletëve përpunimi i lëngjeve të ëmbla të marra nga
gjethet e bimëve prej
të egra, të cilat jetojnë
disa mikroorganizma
në pyje (në trungje
“Nëse
bletët
do
të
zhdukeshin
-ve ose insekteve.
pemësh, në shkëmbinj,
atëherë njeriut i kanë mbetur
Ndër
drurët
që
shpella etj.), reduktohet
edhe 4 vite jetë” lëshojnë
menjen
çdo vit për shkak të
numërojmë:
shelgun,
aktiviteteve
agroAlbert Einstein
bredhin,
dushkun,
industriale, për t’u lënë
hapësira llojeve të frutikulturës. Duke pishat, ingjija e bardhë etj. Në temperatura
rrezikuar bletët në këtë lloj mënyre dhe të larta mbi 27°C e në thatësi, nga gjethet
duke shkatërruar pyjet, vihet në pikëpyetje e këtyre bimëve afidet dhe insektet thithin
90% e ushqimit tonë dhe për ta ndaluar lëngjet e gjetheve dhe me anë të organeve
këtë proces duhet të rishohim sistemin të jashtëqitjes depozitojnë mbi gjethe
tonë pyjor dhe agrikulturor të shkatërruar bulëza që më vonë formojnë pikëza. Këto
vite me parë. Biodiversiteti kontribuon në pikëza i marrin bletët dhe i përpunojnë në
mënyrë vendimtare në jetën e planetit, ku gjendrat e tyre, duke na dhënë këtë lloj
nëpërmjet miliona strukturave jetësore, si mjalti, që quhet mjati i pyllit. Ky mjalt
dhe të mbjellave dhe kafshëve që mund të jetë i rrezikshëm për bletët në
popullojnë tokën ku ka edhe organizma të dimër në disa raste, kur rezervat janë
pa numërta që ndërtojnë ekosisteme vetëm në menje dhe bletët nuk i bëjnë
natyrore. Roli i bletëve në mbarëvajtjen e shpejt fluturimet e para të pastrimit.
pyjeve dhe jetës pyjore mbetet pak i Karakteristikat organo-shqisore: Janë të
njohur dhe duhët vlerësuar. Bletët janë të ndryshme sipas llojit të bimëve. Ngjyra në
nevojshme për mbajtjen e mjedisit tonë përgjithësi e errët deri në të zezë. Aroma:
sepse ato polenizojnë bimët e lulëzuara. Në varësi të aromës së bimës nga ku
Bletët kanë mbështetur prej mijëra vitesh merret. Shija në përgjithësi shkakton një
bujqësinë tonë për polenizimin e të rrudhosjse të lehtë që kalon pas shkrirjes
lashtave(të mbjellave), duke rritur së mjaltit në gojë. Kristalizohet me vonesë
në
formë
pasteje.
rendimentin në fara dhe fruta. Produkti i ose
parë që lidh bletët me njeriun është mjalti. Mjalti i Luleve (Livadhi) .Mjaltet shumë
Bletët preferojnë të shëtisin në lulet e lulesh janë ato mjalte që vijnë nga vjeljet e
drurve të dryshëm dhe të livadheve dhe disa kullotave të njëpasnjëshme, sigurisht
shpesh njerëzit preferojnë dhe lloje të janë mjaltërat më të pëlqyeshme sepse
ndryshme shijesh mjalti, si mjalt lulesh, përmbajnë në vete shumë veti shëruse.
mareje, shqope, bredhi, gështenje, akacie, Shpesh behet pytje: “Cili është mjalti më i
etj. Mjalti i Akacies Bima: Robinia mirë?” Përgjigja më e drejtë është:”ajo që
Konsumatori
pseudoacacia. Dru i lartë mbi 12 m. kërkon konsumatori”.
Lulëzon në Maj –Qershor me lule të kërkon të veçojë ose të zgjedhë ndër
bardha. Karakteristikat organo-shqisore: mjaltet duke i bërë vet karakteristikat.
ngjyra e mjaltit e bardhë e tejdukshme. Kështu niset nga ngjyra: mjalte të hapur
Aroma: mjaft e ëmbël dhe delikate, nga ose të errët; nga lulet: ato që kanë më
shija është mjalt i preferushëm. shumë vlerë botanike ose ushqyese; ose
Kristalizimi i vonshëm sepse përmban nga konsistenca likuid ose kristalor dhe
mjaft fruktoz. Përbërja e polenit 20-30%. pse jo dhe nga ambalazhimi, etikimi dhe
Veprimi terapeutik: Detoksikues i mëlçisë, firma e prodhimit ose e shitjes. Siç dihet,
rregullator i punës së zorrëve, antigripal burimet e marrjes së produktit kryesor me
dhe mbrojtës i rrugëve të sipërme të të cilën punojnë bletët janë 2: nektari i
frymarrjes.
Mjalti
i
Gështenjës luleve i marrë nga nektarët e bimëve dhe
Bima: Castanea sativa. Është dru i lartë, burime të ëmbla (jashtëqitjet e insekteve
lulëzon gjatë muajve Qershor-Korrik, me ose afideve) nga gjethet e drurëve pyjorë
lule ngjyrë të verdhë si vile. ose të zbukurimit. Sipas produktit
Karakteristikat organo-shqisore: Ngjyra e mjaltëformues i klasifikojmë në mjalte në
kuqe në të erret deri në kafe. Aroma shumë-lulesh (poliflor) dhe një-lulesh
karakteristike e gështenjës dhe e (monoflor).
qendrueshme. Shija pak djegëse, me kalimin e kohës kalon pak rrudhëse.
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Kemajl Kadriu, ing.dip.pyll.
MBPZHR/ Departamenti i Pylltarisë
Kosovë
Njësia menxhuese Pyjet e Albnikut/
Kopaunik-ut shtrihet në pjesën verilindore të qytetit të Mitrovicës me një
sipërfaqe të përgjithshme prej 5445 ha, që
në vete ngërthen pyjet e Shalës dhe të
Bajgorës. Këto pyje janë vazhdimësi e
pyjeve të Kopaunik-ut, të cilat shtrihen në
pjesën veriore të Kosovës në komunën e
Mitrovicës, Albanuk-ut/ Leposaviçit dhe
Podujevës, duke vazhduar shtrirjen deri
përtej kufirit shtetëror të Republikës së
Kosovës në Serbi. Të vendosur në pjesën
veriore të pellgjeve pyjore të Kosovës,
zona e saj mbulon një pjesë të lartë të
masivit malor, luginave, grykave të thella,
lumenjve, si Lumi i Jasharit, Lumi i
Selacit, Lumi i Llomovës etj. Kjo zonë
mund të bëhet një qendër e rëndësishme
endemike
e
florës
dhe
faunës.
Ekosistemet pyjore zënë një peshë të
veçantë në jetën e botës së gjallë bimore
dhe shtazore. Flora alpine e pyjeve të
Kopaunik-ut përbëhet nga bimësia e ahut

dhe bredhit, ndërsa flora subalpine
përbëhet nga shkurre dhe livadhe malore.
Pyjet janë të dedikuara krejtësisht për
prodhimin e biomasës. Arsyeja për
ekzistimin e madh të specieve endemike
mbështetet tek kushtet e veçanta klimatike
që mbizotërojnë në Kopaunik, sikurse në
tërë
Gadishullin
Ballkanik.
Pra,
vegjetacioni shquhet për begatinë dhe
llojshmërinë e tij, por gjithashtu edhe
bota jo e gjallë është mjaft e pasur,
rezultat i krijimit dhe zhvillimit evolutiv.
Gjatë verës klima është e butë dhe e
freskët, ndërsa në vjeshtë, e lagësht dhe e
mbushur
me
një
shumëllojshmëri
ngjyrash, të cilat i japin vlera të veçanta
peisazhit në lugina, gryka e maja. Në
dimër klima karakterizohet me dimra të
ftohtë dhe me shumë dëborë, natyrisht që
peizazhi në këtë periudhë shkëlqen nga
bardhësia. Duke pasur ekzistimin e mirë të
kushteve ekologjike të zonës pyjore,
shtrirjen e kullosave në kodrina dhe maja
sipër formacioneve pyjore, në këtë zonë
rriten dhe zhvillohen lloje të ndryshme të
bimëve e përfaqësuar nga bimësia e
pemëve, shkurreve, bimëve barishtore,
likeneve, kërpudhave etj. Shumë nga këto
bimë janë të njohura si bimë mjekësore,
çajra dhe fruta mali, kërpudha etj. Këto
prodhime përbëjnë një bazë të mirë për
qëndrueshmërinë ekonomike të familjeve
të zonës së Shalës dhe Bajgorës, që
merren me grumbullimin dhe tregtimin e

“Propozim për shpallje Zonë e Mbrojtur”

tyre. Bima më e kërcënuar e pyjeve të
kësaj zone konsiderohet sanëza (Gentiana
lueta), e cila shquhet si bimë mjekuese
dhe ngjyrosjes të pijeve alkoolike, që gjatë
këtyre dy dekadave ka qenë e tej
shfrytëzuar nga faktori njeri. Nisur nga
pozicioni i shtrirjes gjeografike, kushteve
gjeologjike, pedologjike, hidrologjike si
dhe mbështetur në karakteristikat e mira të
relievit dhe të klimës, ky pellg pyjor është
një mjedis me kushte të qëndrueshme për
ekzistencën, ruajtjen dhe zhvillimin e
botës së egër shtazore në përgjithësi. Këto
pyje janë një habitat mjaft i mirë për
jetesën e llojeve të ndryshme të kafshëve
të egra si; ujku (Canis lupulus), kaprolli
(Capreolus capreolus), dhelpra (Canis
vulpes), lepuri i fushave (Lepus
europeans), derri i egër (Sus scrofa), ariu i
murrmë (Ursus arctosa), vjedulla (Meles

meles), macja e egër (Felis sylvestris),
ndërsa shpezët përfaqësohen nga: petriti i
pulave (Accepiter gentilis), shqiponja e
maleve (Aquilla chrysaetos), thëllëza e
gurëve (Alectoris graeca), Fajkoi (Falco
naummani), pula e madhe e egër (Tetrao
orogallus), thëllëza e fushave (Perdix
perdix), sokoli (Accipiter gentilis), etj. Një
problem mjaft i madh paraqet gjuetia e
egër dhe pa kriter e botës shtazore. Në
këto zona fauna e egër është pranë
minimumit kritik ekzistencial, prandaj me
qëllim të ruajtjes së habitateve të kafshëve
të egra, është nevojë e kohës krijimi i
zonave të mbrojtura. Natyrisht, ndikimi i
njeriut në këtë pellg pyjor është shumë
negativ, duke ndikuar drejtpërsëdrejti në
mbijetesën e specieve të ndryshme të
florës dhe faunës. Shumë nga llojet janë
sjellë në prag të ekzistencës deri në
zhdukje të vendbanimeve të tyre natyrore,
si shkak i zhvillimit të veprimtarisë së
shfrytëzimit pa kriter të pyjeve, kullotave,
gjuajtja pa kriter e kafshëve të egra,
shtrirja e zhvillimit të blegtorisë, operacio-

net minerare etj. Brenda masivit pyjor të
Kopaunik-ut ekzistojnë disa zona pyjore
të pa prekura, të cilat paraqesin vlera të
jashtëzakonshme natyrore. Këtu mund të
përmendim pyjet e ahut (Fagus sylvatica)
që gjenden në vendin e quajtur “Lomovë”,
në një luginë mes dy bjeshkëve në të dy
anët e burimit të prockës me të njëjtin
emër. Këto pyje shtrihen në ngastrat 28,
29 dhe 30 sipas Planit menaxhues
2014/2024, me sipërfaqe deri në 139 ha,
ku dominojnë pyjet trungishte të ahut që
në vete paraqesin pyje të virgjëra të zonës.
Mosha e këtij grumbulli pyjor është prej
90 deri në mbi 120 vjeçare, që përveç
vlerave
të
trashëgimisë
natyrore,
ngërthejnë edhe vlera të larta të
trashëgimisë kulturore. Në brendësi të
këtyre pyjeve haset ndikimi i shumtë i
faktorëve biotik dhe abiotik. Ndikimi i
faktorëve biotik vërehet kryesisht në
shtrirjen e bimësisë, dekompozimin e
trungjeve të rrëzuara dhe të thara,
ekzistimin e çerdheve, vrimave si burim i
vendbanimeve të shpezëve dhe insekteve
të ndryshme, ndërsa ndikimi i faktorëve
abiotik kryesisht në ofrimin e kushteve
ekologjike për shtrirjen dhe zhvillimin e
bimësisë dhe botës së egër shtazore.
Fenomenet të përmendura që zhvillohen
në brendësi të këtyre masiveve pyjore
janë: burimet e shumta ujore, ndikimi i
erës në zhvillimin e kurorave të drurëve
në brezin e sipërm, ndikimi dhe ekzistimi
i ortekëve gjatë periudhës së dimrit,
ekzistimi i madh i drurëve të tharë dhe të
rrëzuar nën ndikimin e procesit natyror të
dekompozimit, zhvillimi i kërpudhave etj.
Në pjesën lindore të këtyre pyjeve gjendet
një sipërfaqe autoktone me pyje të
hartinës (Pinus sylvestris), që gjithashtu
paraqet vlera të jashtëzakonshme dhe një
rariteti natyror që përfshin një sipërfaqe
me deri në 29.6 ha. Pjesë përbërëse janë
edhe sipërfaqet me pyje cungishte të ahut,
pyjet e hormoqit, dhe sipërfaqet me toka
gurore pa drurë në një sipërfaqe në rreth
154.60 ha. Pyjet e hartinës në këtë zonë
janë të themeluara në mënyrë natyrore.
Kjo në fakt, është një vlerë të madhe të
trashëgimisë natyrore. Pyje të këtij lloj
dhe të kësaj natyre nuk mund të gjenden
përreth këtij masivit pyjor. Përveçse, janë

një raritet natyror, këto pyje konsiderohen
një pasuri e madhe kombëtare dhe
përbëjnë një bazë të mirë për studimehulumtime shkencore mbi shtrirjen dhe
gjeografinë natyrale të pyjeve të hartinës,
pyjeve të virgjëra dhe të vjetra të ahut.
Vlerat e trashëgimisë natyrore të këtij masivi pyjor e përbëjnë prezenca e majave të
larta si: Maja e Bajrakut me mbi 1790 m,
Maja e Madhe 1755 m, Qafa e Pishës
1574 m, Kroi i Kafes 1650 m, Kodra e
Madhe 1446m, Maja e Gjatë 1444 m, Kodra Bajrak 1317 m, Stanet vendi i quajtur
“Konak”, në mes të pyjeve të ahut, Lugu i
Madh etj. Të gjitha këto vlera të
trashëgimisë natyrore konsiderohen vlera
të larta gjeomorfologjie për nga shtrirja,
forma, por njëkohësisht janë vlera të larta
të trashëgimisë kulturore për nga historia
–gojëdhënat. Të gjitha këto vlera, si
ekzistimi i pyjeve të virgjëra dhe të vjetra
të ahut, pyjet natyrore të pishës hartinë,
llojet e ndryshme ekositemeve pyjore nga
alpine në kullota sub-alpine, llojshmëria e
botës së gjallë bimore dhe shtazore,
prezenca e drurëve (të tharë në këmbë, të

shtrirë) nën ndikimin e procesit të
dekompozimit, ekzistimi i çerdheve dhe
foleve të zogjve grabitqar, shpellave/ vrimave të dhelprës, vrimat e qukapikut dhe
insekteve, nën ndikimin e fenomeneve
gjeomorfologjike, burimet e ujit, rrjedhat e
lumenjve dhe ndikimi i faktorëve abiotik
(klima) përbëjnë vlera të jashtëzakonshme
të biodiversitetit që ndërlidhen shumë me
vlerat e trashëgimisë natyrore, të cilat
duhet të vihen në mbrojtje në mbështetje
të legjislacionit në fuqi. Malet e Shalës
dhe Bajgores, siç njihen zona e pyjeve të
Albanikut, viteve të fundit paraqet një
atraksion të vërtetë eko-turistik. Natyrisht,
që në zhvillimin e eko-turizmit kontribut
të madh paraqet prania e vlerave të shumta
të trashëgimisë natyrore dhe kulturore. Si
vlera të larta të trashëgimisë kulturore
mund të përmendim: Muzeu i Minerareve,
Xhamia e Mazhiqit, Qyteti i vjetër Gjydet,
vendbanimi Kolonia Angleze etj. Të gjitha
këto vlera të pasurisë kulturore, por edhe
pasuria natyrore, paraqesin janë pjesë
përbërëse e pasurisë të jashtëzakonshme të
trashëgimisë kombëtare. Eko-turizmi që
zhvillohet në këtë rajon të pyjeve, ju ofron
vizitorëve udhëtimin në vende të pa
prekura dhe të veçanta, siç janë pyjet e
vjetra dhe të virgjëra, pyjet e pishës
hartinë në vendin e quajtur “Llomovë”,
dhe atraksione të tjera natyrore, do të japë
kontribut të veçantë në minimizimin e
ndikimeve … vijon në faqen 7
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në mjedis. Përmes, zhvillimit të
kësaj forme të turizmit në këtë zonë pyjore, mundësohet promovimi i edukimit
mjedisor, sigurimi i fondeve për ruajtje të
natyrës, fuqizimi i komunitetit vendor dhe

ngritja e cilësisë së jetës së tij, zhvillimi
ekonomik, promovimin e trashëgimisë
natyrore dhe kulturore etj. Këtë
dhjetëvjeçar pronarë të ndryshëm të tokave pyjore, investitorë vendorë- biznesmenë dhe ekonomi familjare, kanë marrë
hapa për të zhvilluar industrinë hoteliere
dhe bujtinave të ndryshme në zonat
malore të Shalës dhe Bajgores. Duhet të
vëmë në pah, se shumë organizata qeveritare dhe jo qeveritare janë duke financuar

projekte të ndryshme në meremetimin e
bujtinave apo shtëpive tradicionale,
trashëgimisë historike, shënjimin e
shtigjeve, meremetimin e burimeve të ujit,
asfaltimin e rrugëve etj., me qëllim
promovimit të kulturës dhe trashëgimisë
tradicionale të zonës përreth. Në dimër në
këto zona janë duke u zhvilluara aktivitet
të turizmit dimëror apo promovimi i ekoturizmit rekreativ sportiv. Në zonën në
fjalë është ndërtuar dhe vendosur një teleferik, i cili përdoret nga vizitorët dhe
sportdashësit për rrëshqitjen me ski dhe
formave tjera të rrëshqitjes. Duke u
mbështetur në të gjitha këto që u përvijuan
si më lartë, propozojmë që kjo zonë e pyjeve të ahut, pyjeve natyrore të pishës
hartinë, kullotat, disa nga elementët gjeo-

morfologjike – majat, luginat etj., të
shpallet si zonë e veçantë e mbrojtur apo
peisazh i mbrojtur. Sipërfaqja e propozuar
për t‟u shpallur si zonë e veçantë e mbrojtur apo peisazh i mbrojtur është nga 500
deri në 700 ha. Këtë propozim e
mbështesim, duke u nisur nga vlerat e
jashtëzakonshme të trashëgimisë natyroresi një raritet me vlera të veçanta të
përshkruar më lartë, nevojat për zhvillimin e këtij rajoni si një nga rajonet më të
varfër, për të cilin kërkohet mbështetje
qeveritar për zhvillim, duke ju mundësuar
banorëve të tyre krijimin e të hyrave vetjake, përmes zhvillimit të blegtorisë, ekoturizmit dhe krijimin e vendeve të reja të
punës, duke ndihmuar gjithashtu dhe në
mbrojtjen e sipërfaqeve pyjore nga
shkretërizimi, ngritjen e vetëdijes për pyjet dhe mjedisin në përgjithësi për brezat e
tashëm dhe të ardhshëm. Marrja e këtij
hapi dhe jetësimi i këtij propozimi, mendojmë se do të ketë një ndikim të drejtpërdrejtë në përmirësimin e jetës së banorëve
të këtyre zonave malore,
por edhe
ngritjen e vetëdijes të qytetarëve për
ruajtjen dhe përdorimin e pyjeve, mjedise-

ve pyjore dhe ruajtjen e mjedisit në
përgjithësi. Propozimi vjen duke u
mbështetur në dispozitat Kushtetuese
dhe ligjore sipas Nenin 122 paragrafi 1,
2, 3 të Kushtetutës të R. Kosovës, lidhur
me Përdorimin e pasurisë dhe burimeve
natyrore të dt. 15/06/2008, Nenin 7 paragrafi 7.1 të dhe 7.2 të Ligjit mbi pyjet
Nr. 2003/6, Nenit 4 Interesin e përgjithshëm për mbrojtje të natyrës, Nenit 5
Parimet mbi mbrojtjen e natyrës , 6
Zbatimi i mbrojtjes të natyrës, Neni 8
Vlerat e natyrës dhe në mbështetje të
Nenit 12 lidhur me Zonën e veçantë e
mbrojtur apo Nenit 15 mbi Peizazhin e
mbrojtur të Ligjit për Mbrojtje të natyrës
Nr. 03/ L-233.
P.S. Të gjitha peisazhet dhe fotografitë
e prezantuara janë në periudhë vjeshte
sepse pyjet e kësaj zone të magjepsin
jashtëzakonisht në këtë periudhe!
Prishtinë më, 14/10/2016

Nga vizita në zyrën rajonale të Agjencisë Pyjore të Maqedonisë, si dhe vizitat në zonën pyjore në kufirin Maqedoni - Bullgari është shkëputur një pjesë e shënimeve të Markut në
udhëtimin e 6 Marsit 2011 në Strumicë, që po e ndajme me lexuesit e Jeto Gjelbër.

Mark Krawczyk
Kishte pllakosur qetësia kur sapo filluam
ditën tonë të Mërkurën në mëngjes.
Mungesa e aktiviteteve në rrugët e qytetit
të vogël ishte shenja e vetme e mbetur e
festimeve të natës së mëparshme. U
zgjova pak i turbullt dhe paketova gjërat e
mia pasi u duk sikur ne planifikuam të
shkonim drejt veriut më vonë gjatë ditës,
në një destinacion të ri. Duke menduar se
isha me vonesë pesë minuta apo diçka e
tillë, nxitova të zbres shkallët me çantat e
mia vetëm për të gjetur hollin bosh. Me
shqetësimin që mund të isha me vonesë,
pyeta menaxherin e hotelit nëse ai kishte
parë ndonjë nga kolegët e mi. Ai më bëri
shenjë të vështroja jashtë, ku Pande po
shijonte një cigare me kafe ekspres me një
nga punonjësit e hotelit. Kjo ndodhi tre
ditë para se të mësoja që ne kishim fituar
një orë pasi hymë në Maqedoni, kështu që
unë isha vazhdimisht një orë para për çdo
gjë – qesha me vete sapo e mora vesh.
Pande është një njeri i mrekullueshëm dhe
i ngrohtë. Ndërsa ishte bisedues në
anglisht, ai ishte qartësisht më i rehatshëm
kur fliste në gjuhën e vet, kështu që fatkeqësisht nuk mundëm të shijonim
thellësinë e bisedave që kemi pasur, ku
asnjë prej nesh nuk fliste rrjedhshëm
gjuhën e njëri tjetrit. Ne e lehtësuam rrugën tonë në mëngjes. Mua më dukej si një
fillim i kohës së lirë të ditës – ajo çfarë një
mik grek mund t‟i referohej si „kohë greke‟. Por në retrospektivë, tani mendoj që
secili ishte fiks në kohë. I lamë gjërat tona
në hotel dhe shkuam diku – nuk isha ende
shumë i qartë se ku. Kaluam përgjatë
parkingut, përmes korridorit, morëm

majtas dhe hymë në një ndërtesë të
padeshifrueshme, duke ngjitur shkallët
dhe u ndalëm në katin e dytë. Ende nuk e
dija se ku ose pse ishim aty, por u duk si
diçka zyrtare. Ne u pritëm ngrohtësisht
nga stafi i zyrës dhe u shoqëruam në atë
çka u duk të ishte zyra qëndrore e
ndërtesës. Atëherë u informova që do të
takoheshim me Drejtorin e Njësisë Rajonale të Ndërmarrjes Pyjore dhe unë
mund të kisha kohën për ta pyetur atë
nëse do kisha pyetje. Uh..., s‟kisha
menduar ende për to, kështu që më zuri në
befasi. Që të jem plotësisht i sinqertë, unë
isha ende duke sjellë nëpër mend struktu-

rën organizative të menaxhimit të pyjeve
shtetërore, kështu që u ndjeva i papërgatitur – siç thuhet në SHBA, „i hedhur
poshtë autobuzit‟. Fillova me disa pyetje
rreth kontekstit të pyjeve rajonalë të tyre –
shtrirja, llojet, etj. Nuk jam i sigurt nëse
kjo vizitë ishte organizuar enkas për mua,
unë fillova të lehtësoj intervistën dhe të
bëj pyetje që adresonin rrënjësisht historinë e pyjeve në rajon. Duke parë se po i
flisja nëpërmjet një përkthyesi një personi, i cili gjithashtu vazhdimisht i
përgjigjej njërit prej gjashtë telefonave
në kuptimin e vërtetë të fjalës) të
ndryshëm mbi tryezë, i ngacmuar me ndë-

ndërhyrje të shpeshta nga vizitorë të tjerë,
mysafirë, punonjës, etj., shpejt u bë e
qartë që pyetjet shtesë që ishin me mjaft
rëndësi për drejtorin e pyjeve rajonale, do
duhej të rezervoja radhën për të pyetur
kolegët e mirë informuar me të cilët do të
eksploroja pyjet më vonë gjatë asaj dite.
Megjithatë, një gjë që ai ndau ishte që në
vitin 2001 Maqedonia shiti kompaninë
shtetërore të Telekom-it për një shumë të
konsiderueshme dhe disa nga këto fonde i
përdori për të mbështetur blerjen e një
hektari hapësirë sere e përdorur për
shtimin e drurëve pyjorë. Ata ngritën tre
fidanishte të ndryshme përgjatë vendit dhe
kanë kapacitetin të prodhojnë 12 milionë
fidanë në vit. Deri më sot, ata janë
përqëndruar në masë të madhe tek halorët,
përfshirë pishën e zezë dhe selvinë e
arizonës (Cupressus arizonica), por
gjithashtu kanë filluar të prodhojnë fidanë
dushqesh. Si rezultat i prodhimit të
fidanëve të tyre, ata kanë mbjellë
anembanë vendit 14 milionë pisha vitin e
shkuar (rreth 4000 ha çdo vit me 4000
fidanë për hektar). Në rrethin e Strumicës
kishin mbjellë 130 mijë fidanë në 80 ha
vitin e shkuar. Zakonisht ata i krijojnë
këto grumbuj të mbjellë në toka të
zhveshura dhe kryesisht konsistojnë në
pishë të zezë, hartinë, bredh, akacie, tujë
dhe dushqe. Në të ardhmen ata
planifikojnë të zvogëlojnë shtrirjen e
këtyre mbjelljeve në rreth 10 milionë
fidanë për hektar. Megjithëse mbjellin në
vjeshtë dhe pranverë, ata kanë një sukses
të zënies prej 85% në vjeshtë, çka është
shumë më i lartë se sa mbjelljet e
pranverës... Vijon në numrin e radhës.
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On December 2, 2016, the Association for
Local Autonomy supported by Connecting Natural Values and People Foundation
– CNVP in cooperation with the Ministry
of Environment and the National Federation of Communal Forests and Pastures,
organized a consultative and informative
meeting with municipalities‟ leaders and
staffs from the north region. The aim of
the meeting was to discuss and share experiences among municipalities regarding
the challenges and opportunities of forest
management at local level. Participants in
this meeting were representatives from 12
Municipalities: Diber, Bulqize, Shkoder,
Has, Lezhe, Kukes, Mat, Klos, Kruje,
Puke, Fushe-Arres and Malesi e Madhe.
The meeting kicked off by the representative of the Association for Local Autonomy, Mrs. Adelina Farrici, who said that
this meeting is the first of the kind and it
is expected that during the coming months
a series of meetings will be organized
even with other municipalities of the
country. According to her, forests are an
important resource for municipalities as
they serve in increasing their incomes.
Mrs. Farrici said that the meeting will
serve for clarification about the gaps that
exist toward legislation related to forest
administration, as well as cooperation between local government and associations.
The floor after was given to the representative of CNVP, Mr. Janaq Male, who
thanked the co-organizers of the meeting
and the participants for their presence. He
spoke about implementation of the
FLEDProject (Forests for Local Economic
Development) and how this project has
assisted and will assist the administrative
units and Municipalities in capacity development for the better governance of forests and pastures within their territories.

Among others, Mr. Male said that with
devolution of competencies for administration of forests to Municipalities are
increased not only responsibilities, but
even opportunities to transform forests as
a source for economic development of
rural areas. Regarding the legal aspect, he
said that the draft-law on forests is in process and the Municipalities should be better acknowledged with the laws and bylaws which include forest management by
Municipalities. So far, Municipalities have
established limited responsible structures
for forests and should be done more towards this. Following Mr. Ylli Hoxha,
representative of the Ministry of Environment held a presentation about the forest
transfer process to Municipalities, as well
as the issues and challenges that bears this
process in the future. He made a brief
overview of the transfer process and adoption and change of the legislation on forests in the frame of territorial and administrative reform. Mr. Hoxha, also, spoke
about the impact of moratorium on provi-

sion of firewood for inhabitants, the recruitment of responsible staff at municipalities, as well as the lack of budgets. At
the end of presentation by the representative of the Ministry, participants became
part of a discussion session, where were
dealt and identified the following issues: i)
The current law on forests even though
amended in 2016, contains curtailed competencies related to the size of the areas
that the local government can give in
useship to families and various businesses;
ii) There is overlapping of boundaries and
uncertainties in forest parcels, which are
under administration of Municipalities,
meanwhile that are part of protected areas
also, that are under administration by the
Ministry of Environment. Such problems
are reflected even in the Decision of the
Council of Ministers No. 433, date 8th
June 2016; iii) Forest registration to Municipalities‟ ownership is substantial for
the duly administration of the forest fund.
Municipalities do not have a database or
cadaster of these areas; iv) Staffs of forests

implementation of the moratorium in forestry, as well as the draft-law on forests.
Regarding the project‟s progress, representatives of the NFCPA said that there is
a good progress of the component for forest inventory, but there is an unsatisfactory
stagnation related to the competitive
grants component for the Communal Forest and Pastures User Associations. Concerned associations have submitted their
project-proposals since August 2016 and
have not received an answer yet. Representatives of NFCPA proposed to be done
announcement of several winner associations, what would facilitate ….

On 27 of December 2016 at the offices of
CNVP, was held the regular meeting of
the National Key Group. The National
Key Group is comprised of representatives of the Ministry of Environment, Faculty of Forestry Sciences, Unit of Environmental Services Project and National
Federation of Communal Forests and Pastures. The Group is established with the
support of CNVP Foundation and has as
its main goal reflection, discussion and
development of new ideas with the focus
on forest development and addressing of
problems in the forestry and pasture sector. The discussion topic of the key group

Albora Kacani, NFCFPA
On November 9, 2016, at the offices of
the World Bank was organized a meeting
among representatives of the National
Federation of Communal Forests and Pastures and the Supervising Mission of the
Environmental Services Project (ESP).
Participants in this meeting were even
representatives of CNVP and ESP Unit.
The objective of the WB Mission is evaluation and monitoring the progress of ESP
components. They asked for opinions of
the NFCFP and CNVP about the progress
and implementation process of this project, the cooperation level of engaged
structures with NFCPA and Associations
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structures established at Municipalities do
not have the needed offices and means for
exercising their tasks; v) It is time to devolve the legal right of useship to the village and rural families. Inhabitants need to
have secure use rights for increasing incomes of their families. Inhabitants of the
north Municipalities, mainly from rural
areas have very low incomes and their
lives are closely tied with forests; vi) The
moratorium has made difficult the work of
Municipalities for securing firewood for
their inhabitants and some of them cannot
meet their needs. This comes from the
lack of Municipalities‟ experience for
conducting this process, as well as the
high costs; vii) There is no a proper study
or analysis about the firewood needs at
national level; viii) Municipalities should
develop long-term management plans in
the frame of territorial-administrative
changes; Forests should not be seen only
as an energy resource, but even as sources
of tourism development and provision of
services in ecosystem; ix) Municipalities
do not have enough budgets that can cover
protection of forests against fires; According the legislation into force, Municipalities can establish their inspectorate for the
control and monitoring of forest areas under their administration.
Similar meetings are expected to be organized even with other Municipalities of
the country, which will serve for identification of their issues and needs related to
forest administration. With realization of
these meetings, it is thought to be organized even a meeting at national level,
where will be addressed all the raised issues.

was forest and carbon sequestration. Albania has already gained a such an experience through implementation of the carbon sequestration project supported by the
World Bank, Swedish Government and
the Global Environmental Fund. The project has started in 2007 and it is expected
to end in 2018. Prof. Nehat Collaku
(former manager of the Natural Resources
Development Project) and Erion Istrefi
(coordinator of the Environmental Services Project) made a presentation about
the content of the project and its progress
in Albania. They presented also the methodology used for carbon sequestration…..

