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HAPJA E FUSHATËS
NDËRGJEGJËSUESE

Gratë në pylltari dhe zhvillim rural
"Edhe unë vendos"
FAQE 6
Në kuadër të implementimit të
Strategjisë Kombëtare të Angazhimit në sektorin e Pyjeve dhe Kullotave, u organizua Hapja e Fushatës
Ndërgjegjësuese “Gratë në Pylltari
dhe Zhvillim Rural”. Strategjia Ko-

mbëtare e Angazhimit është një
nismë e Federatës Kombëtare të
Pyjeve dhe Kullotave Komunale
(FKPKK) e lehtësuar nga Koalicioni Ndërkombëtar i Tokës
(ILC).
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DRURE TE RINJ MBI
RRENJE TE VJETRA
Haki KOLA
Megjithëse asnjëherë nuk është pranuar
nga ekspertët, në librin, “Shqipëria,
çka qenë, cfarë është e cfarë do
bëhet”, dijetari Sami Frashëri u ka
rekomanduar bashkëkombasve që ta
zbatojnë këtë metodë të menaxhimit
të pyjeve: “Çdo pyll do ndahet me
disa ngastra edhe gjer sa të vijë rradha
të pritet ngastra e fundit, ngastra që u
pre të parën herë, do jetë rritur për
sërish, e kështu gjithnjë do të pritet
lëndë nga pyjet dhe kurrë pyjet do
mos mbarohen, por do përsëriten e
do jenë kurdo të lulëzuara...... Druri
të arrihet të punohet sa mundet më
tepër që të mos ketë nevojë Shqipëria
të sjellë nga këto së jashtmi....

URIM PËR JANIN!

“Pyjet dhe Njerëzit:
Investimi në një të ardhme
të qëndrueshme”
GJON FIERZA
Agjencia Kombëtare e Mjedisit

FAQE 5

FAQE 7

Gëzuar dhe qofsh gjithmonë i lumtur në jetë me të gjithë
ata që të dëshiron zemra! Këtë urim t’a
bëj unë kolegu yt (ndoshta dhe shumë të
tjerë do të bëjnë), që ka shumë vite që
njihemi kur gëzimet dhe hidhërimet i
kemi ndarë së bashku. Sukseset, ngecjet
dhe shqetësimet gjatë ushtrimit të profesionit të pylltarit, përsëri kanë pasur një
em ërues të përbashkët.
Janë disa shkrime të mia, për kolegë dedikuar në ditëlindje e përvjetorë jubilarë si një “kartolinë” urimi. Kam shumë
ç’ka mund të shkruaj, por shumë vështirë t’i përmbledh,
të gjej fjalët dhe përcaktimet e zgjedhura që ju meritoni.

Historia e qeverive shqiptare,
pozicionimi i drejtuesve të pyjeve
DR. SELMAN MEZIU

Ë

shtë mjaft e vështirë të zbulosh mënyrën e
organizimit, administrimit, hartimin e
ligjeve, statutet e organizmave të ndryshme
shtetërore
e
jo
shtetërore,
rregulloret
e
administrimit të ekonomisë pyjore private,
shtetërore, komunale në ruajtjen miradministrimin
apo shfrytëzimin e pyjeve gjithëfarë llojesh, vendime
qeverish e urdhëra ministrash e kryeministrash në
(FAQE 3)
gurgullimën e viteve e dhjetëvjeçarëve.
FAQE 7
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janë pajtuar me këtë të keqe, dhe ky territor duket njerëzimit në ato kohëra. Pjesa e drurëve me disikur nuk është përfshirë në programe rehabilitimi. mensione të vogla, e përftuar nga prerja rrah deri
Referuar kushteve tokësore e klimatike, unë e kam ne shekullin e XVIII, e kalon për nga çmimi drurin
shprehur shpesh idenë që, po të rehabilitohet kjo teknik.
sipërfaqe dhe ky pyll të kthehet në parametra nor- Kjo traditë e lashtë, që në shumë zona të Kosovës
male, mundet që të prodhohen prej saj në mënyrë sidomos në pyjet private, vazhdon të ruhet e zbatë qëndrueshme mbi 1 milionë metër kub dru zjarri tohet nga pronarët e pyjeve, bazohej në ndarjen e
për ngrohje në vit. Trajtimi i cungishteve përkundër pyllit në disa ngastra të vogla dhe prerjen e tyre sipas
mendimit se është praktikë e gabuar nga pikëpamja një rotacioni. Megjithëse asnjëherë nuk është pranmjedisore, nga shumë shkencëtarë mbrohet si një uar nga ekspertët, në librin "Shqipëria, ç'ka qenë,
praktikë me ndikime pozitive mjedisore. Ricungimi ç'është e ç'do të bëhet", dijetari Sami Frashëri u ka
është një praktikë tejet e vjetër e njerëzimit, që bazo- rekomanduar bashkëkombasve që t'a zbatojnë këtë
het në avantazhet e vetive ripërtëritëse të drurëve. Ka metodë të menaxhimit të pyjeve: "Çdo pyll do ndaprova të qarta që kjo mënyrë menaxhimi është zbat- het me disa ngastra edhe deri sa të vijë rradha të
uar në Angli rreth 4 mijë vjet përpara lindjes së Krish- pritet ngastra e fundit, ngastra që u pre të paren
tit e deri në shekullin XIX. Nëse drurët priten afër herë, do jetë rritur serish, e kështu gjithnjë do të
truallit, me dhjetëra llastarë shpërthejnë nga cungu i pritet lëndë nga pyjet dhe kurrë pyjet do mos mbaroprerë, dhe sa më poshtë
hen, por do përsëriten
të bëhet prerja aq më
e do jenë kurdo të lulëshumë llastarë shpërthezuara ... Druri të arrihet
jne. Ky reagim natyror i
të punohet sa mundet
drurit karshi prerjes ësh- Praktikat e herëshme të menaxhimit më tepër qe të mos ketë
të përdorur nga njerëzimi janë trashëguar në tipet e drunishteve nevojë Shqipëria të
për shumë e shumë
që ekzistojnë sot, veçanërisht në sjellë nga këto së jashtmi
qëllime duke përfshirë
...
edhe prodhimin e drurit shpërndarjen e llojeve drunore. Sistemi ka qenë dhe
për ngrohje. Numri i Edhe pse këto praktika duken shumë vazhdon të mbetet
viteve kur kjo prerje më pak ndërhyrëse krahasuar me shumë fleksibël, duke
përsëritej është mvarur pyllëzimin me një lloj të vetëm, nëse lënë herë pas herë një
nga lloji drusor që është
kujtojmë gjithë dushkajat e Pukës, që sasi të konsiderueshme
trajtuar, si dhe nga qëllimi
të drurëve pa i prerë kur
përse bëhej trajtimi, por janë transformuar aktualisht në pishë vinte koha, për qëllime
përgjithësisht dëshmohet të zezë, që shumicën e ditëve të vitit ndërtimi, përpunimi
se ka qenë jo më pak se është mbuluar nga proçesionarja, apo apo projekte të tjera që
pesë vjet dhe jo më shumë prerjen rrah masive që shpesh është kishte familja. Tipi i
se 20 vjet. Drurët e trajtuaplikuar në sipërfaqe të gjera të dush- tokës e kushtet klimatike
ar në këtë mënyrë mbeten
të drunishteve të veçanproduktivë për shekuj, kut, edhe ata e kanë lënë një trashëgi- ta, si dhe ndryshimi i
dhe takohen sot e kësaj mi. Vetë ricungimi ka lënë gjurmë në teknikave nga koha në
dite ngastra pyjore që i mikroklimën e çdo pylli ku është ap- kohë, është ndoshta shjanë nështruar këtij trajti- likuar për një kohë të gjatë.
kaku kryesor, që çdo
mi
para
disa
drunishte në Evropë ka
mijëvjeçarësh.
qenë e ndryshme dhe
Njeriu i lashtë e ka shfrytëvetëm kur hasen dokuzuar këtë material drusor për të ndërtuar ura, gard- mente e shënime është e mundur të shihet se çfarë
he, ndërtime, vegla pune, për dru ngrohje dhe menaxhimi është aplikuar ekzaktësisht.
shpesh herë e ka përdorur gjethin për ushqim për Provat e zbulimeve arkeologjike, si dhe të analizës
kafshët shtëpiake. Llojet më të përdorura kanë qenë së drurëve të vjetër apo të pjalmit dëshmojnë që
lloje të ndryshme të dushkut, blinit, lajthisë, frashërit, mbjellje të drurëve janë bërë në raste shumë të
panjave, vërrinit, shelgjeve, si dhe gështenjës, pasi rralla e në sasi shumë të pakta, nga njerëzit e lashtë.
ajo u mboll në shumë vende të Europës nga ro- Duket se veç lastarëve të dalë nga cungjet, janë apmakët. Përgjithësisht midis drurëve të prerë rrafsh likuar së tepërmi edhe filizat që kanë dalë nga rrënme tokën janë lënë disa drurë "për farë" apo "amë- jët, por edhe degë të rrënjëzuara, si nga copat ashtu
sore", të cilët janë përdorur për t'u punuar si dru edhe nga mbulimi i tyre me tokë, apo përpajnat, që
teknik për prodhime mobiljesh e nevoja të tjera të duket se ka qenë një teknikë e preferuar për të

“

“

HAKI KOLA
Megjithëse asnjëherë nuk shtë pranuar nga ekspertët,
në librin, "Shqipëria, ç'ka qenë, ç'është e ç'do bëhet",
dijetari Sami Frashëri u ka rekomanduar bashkëkombasve që t'a zbatojnë këtë metodë të menaxhimit të
pyjeve: "Çdo pyll do ndahet me disa ngastra edhe
deri sa të vijë rradha të pritet ngastra e fundit, ngastra
që u pre të parën herë, do jetë rritur sërish, e kështu
gjithnjë do të pritet lëndë nga pyjet dhe kurrë pyjet
do mos mbarohen, por do përsëriten e do jenë
kurdo të lulëzuara ... Druri të arrihet të punohet sa
mundet më tepër që të mos ketë nevojë Shqipëria të
sjellë nga këto së jashtmi....
Ndryshimet klimatike, janë bërë shkak për një reflektim për mbarë njerëzimin. Rikthimi i vëmendjes tek
bionergjia që vjen nga biomasa, bëri që ëndrra e
pylltarëve Ballkanas, që në të ardhmen pylli i tyre do
qëndronte jashtë obligimit për ngrohje e amvisëri në
zona rurale, ashtu siç ndodhi me pyllin europian
rreth 200 vjet më parë, duket që nuk do bëhet realitet. Përkundrazi do të duhet të pranojmë që, ashtu si në vendet e tjera ta Ballkanit, edhe në Kosovë
pyllit do i ngarkohet barra e rëndë jo vetëm të vazhdojë të pastrojë ajrin, të kontribuojnë për industrinë e
përpunimit të drurit, por edhe të zëvëndësoje një pjesë
të qymyrit që digjet në Obeliq e u zë frymën banorëvë
të Kosovës. Potenciali i tokës dhe i klimës, duket se i
ofron këto mundësi. Kjo kërkon së pari ndryshim
radikal të përqasjes përsa i përket silvikulturës e menaxhimit apo realizimit të pyllëzimeve të reja. Një debat i
hapur e i sinqertë, i bazuar në vëzhgime të sakta e
argumente, për mënyrat se si aktualisht planifikohet,
shfrytëzohet e pyllëzohet, dhe sa këto aktivitete të rëndësishme kanë lidhje me nevojat e pyllit dhe kërkesat e
tregut, do të ishte veçse i dobishëm, si për ekspertët
ashtu edhe për politikëbërësit.
Tema e këtij punimi është një kujtesë mbi trajtimet
aktuale dhe ato tradicionale të pyjeve të ulta. Ka
shumë debate, dhe kritika në drejtim të saj. Historia
e menaxhimit do të vijë me shembuj nga vendet europiane, ku shënimet lidhur me këtë metodë të
menaxhimit janë ruajtur dhe debatet lidhur me
mundësinë e ritkhimit në jetë të saj nuk mungojnë.
Duke lëvizur nëpër argument, diku do dalin në pah
përfitimet ekonomike, ekologjike ndoshta edhe estetike nga pyjet e ulta dhe trajtimet tradicionale të
tyre. Gjithashtu shkrimi ka për qëllim të përdorë
shembullin aq të papranueshëm aktualisht në Kosovë, të ricungimit për të evidentuar një rast për menaxhimin e natyrës pavarësisht nga klima intelektuale e
filozofisë së mjedisit të dominuar nga një qasje jointervencioniste të natyrës. Tema sikur u bëhet shtesë debateve të ashpra për prerjet ilegale dhe shkatërrimin e pyjeve. Shteti planifikon për të shitur
shumë më pak material drusor se sa janë nevojat e
popullatës, industrisë, administratës e biznesit. Tregu
e kërkon dhe duket që e gjen këtë sasi, duke e mbajtur drurin për ngrohje në nivele çmimesh shumë të
larta e realizuar prerje spontane në rreth 88% të
rasteve. Ky treg në vendet europiane duket se ka më
pak interes në produktet e pyjeve të ulta dhe mendohet se është shkaku kryesor që në dy shekujt e
fundit kjo formë e menaxhimit aplikohet në territore tepër të kufizuara. Toka e Kosovës është
përgjithësisht pjellore. Klima është e përshtatëshme
dhe drurët rriten shpejt. Shumë nga ekspertët mendojnë se marrëdhëniet e banorëve të Kosovës me
pyllin nuk janë rregulluar ashtu siç duhet dhe kjo
krijon konflikte shoqërore e dëmtime të pyjeve.
Shpesh ka edhe përcpetime te gabuara, shumë prej
të cilëve vijnë edhe nga shkollat që kanë synuar drurin
teknik si prodhimin ideal të pyllit.
Nëse i referohemi kutizës 1, duket që kërkesa e
lartë në treg për dru për ngrohje, si dhe ciklet e shkurtëra të prerjes, pra në çdo 3-5 vjet, janë përdorur
si argumente kryesore që rreth ¼ e pyjeve të Kosovës, duket si inproduktive. Këto janë shënime të
bëra para 9 viteve, dhe duket sikur politikë bërësit

shtuar lehtësisht drurët në sipërfaqe boshe. Çdo degë
e prerë apo e paprerë e groposur në tokë, fillonte të
prodhonte rrënjë, tek nyjet ku kishte gjethen apo sythin, për t'iu përshtatur mjedisit të ri ku kishte rënë.
Njerëzit këtë e mësuan që në lashtësi dhe shpesh e
aplikonin për të shtuar drurët.
Në varësi të kushteve social-ekonomike, menaxhimi
ka qenë i ndryshëm, herë pas here janë lejuar edhe
kafshët shtëpiake të kullosin, sidomos në zabelin apo
cungishten e pjekur, delet, dhitë e derrat që kanë
përdorur edhe lëndet e dushkut apo farat e ahut. Me
rëndësi ishte që kafshët të mos futeshin në ngastrat e
sapo ricunguara, që të mos dëmtoheshin filizat e rinj.
Mbi këto tradita shumë vende sot zhvillojnë silvopastoralizmin, duke siguruar prodhime biologjike shumë
të kërkuara nga tregu.
Dy kanë qenë mënyrat që kanë përdorur njerëzit e
lashtë për të mbajtur kafshët shtëpiake larg filizave të
rinj, gardhet, ose bankinat me dhe, duke hapur hendeqe e ngritur dheun që të mos kalohej nga kafshët.
Në shumë drunishte të lashta takohet sot e kësaj dite,
sasi e madhe dheu e grumbulluar anës së tyre, dëshmon se sa me rëndësi ishte ky aspekt për menaxhimin e drunishtes.
Praktikat e herëshme të menaxhimit janë trashëguar
në tipet e drunishteve që ekzistojnë sot, veçanërisht
në shpërndarjen e llojeve drunore. Edhe pse
këto praktika duken shumë më pak ndërhyrëse krahasuar me pyllëzimin me një lloj të vetëm, nëse kujtojmë gjithë dushkajat e Pukës, që janë transformuar
aktualisht në pishë të zezë, që shumicën e ditëve të
vitit është mbuluar nga proçesionarja, apo prerjen
rrah masive që shpesh është aplikuar në sipërfaqe të
gjera të dushkut, edhe ata e kanë lënë një trashëgimi.
Vetë ricungimi ka lënë gjurmë në mikroklimën e çdo
pylli ku është aplikuar për një kohë të gjatë. Ndryshimi i densitetit të dritës në cungishtet e menaxhuara në
mënyrë tradicionale, nënkupton që shumë lloje
drurësh mund të vegjetojnë në atë hapësirë. Sasia e
dritës mund të ndryshojë nga 5% penetrim përpara
se të realizohet prerja, deri në 100% pas prerjes. Kjo
do të thotë se bimët hijedashëse do të kenë lulëzim
shumë të mirë në vitin në vijim dhe pastaj nuk janë
më të pranishme (shumëvjeçarët mbeten në stad vegjetativ) deri sa hija fillon të kthehet pasi llastarët rriten
e fillojnë të bëhen drurë. Bimët dritëdashëse menjëherë pas prerjes shpërthejnë nga farërat që kanë
ndejtur për vite duke fjetur në tokë, në pritje të diellit, dhe lulëzojnë fare mirë në dy tre vitet në vijim,
deri sa llastarët e rinj të rriten e t'i hijëzojnë. Hija e
dendur që arrihet pak përpara se të vijë koha e
prerjes në çdo cikël, bëhet pengesë për shkurret
dhe barërat pushtuese. Në ato pak drunishte që
vazhdojnë të qeverisen në regjimin e cungishtes, si
në Europë, ashtu edhe në disa pyje private në Kosovë, takohet një botë bimore dhe shtazore shumë e
pasur, duke bërë që shkencëtarët t'a pranojnë këtë
formë menaxhimi si një mënyrë për të rritur diversitetin e florës dhe faunës. Nga shumë studiues të
natyrës dhe të estetikës diskutohet fakti që, integrimi
i njeriut me bimën në marrëdhënien e ricungimit
vlerësohet si një lidhje elegante dhe si një nga format e komunikimit të natyrës bimore me atë njerëzore. Pronari apo menaxheri që e trajton në këtë
mënyrë pronën e tij, zhvillon një dije intime, për
drurët e tij, si dhe për vetitë ripërtëritëse dhe ciklin
e tyre të rritjes. Edhe pse ende mund të shihet si
menaxhim pragmatik i burimeve , marrëdhëniet e
tyre me drurët përfshijnë promovimin e mirëqenien e pyllit. Ndoshta neve e kemi humbur sensin e
imagjinatës që nga lashtësia kur njerëzimi e ka patur
ndër mjetet e para të jetesës drurin. Nëse e vazhdojmë këtë imagjinatë, duhet të kalojmë nëpër dhjetëra mijëvjeçarë, ku njeriu eci bashkë me natyrën
apo e thënë thjeshtë bashkë me drurin. Nëse e
bëjmë këtë llogari duhet të përmendet se cungishtet
e menaxhuara me korrektësi për shumë gjenerata
njerëzore, jetojnë më gjatë se drurët e pa ricunguar

Kjo më erdhi ndërmend ndërsa po studioja Inventarin e Pyjeve të Kosovës, realizuar nga FAO në vitin
Pyjet e cungish2003. Ndër të tjera aty thuhet: “Pyjet
teve (115 800 ha) janë pyje, të cilat për një
periudhë të gjatë janë shfrytëzuar për dru
zjarri, duke përdorur cikël të shkurtër të
prerjeve, shpesh 5-7 vjeçar. Këto prerje intensive rezultojnë në degradimin e shumë
sipërfaqeve pyjore dhe japin rritje dhe volum të vogël (mesatarisht 27.2 m 3/ha, rritja
vjetore 1.3 m 3/ha)”
KUTIZA 1
të së njëjtës specie. Ekspertët e pyjeve mendojnë se
ringjallja e drunishteve cungishte në Europë në
shumë raste është e pamundur, por nga ana tjetër
theksojnë se në rastet kur kjo praktikë është rifutur, është konstatuar rritje e biodiversitetit. Drurët
me origjinë llastarorë, si dhe drurët e shkadhitur
akoma janë të pranishëm atje ku drunishtet e lashta kanë mbijetuar. Në rastet kur ata janë abandonuar, dhe janë lënë të patrajtuar me prerje, sipas rotacionit të trashëguar, ata nuk kanë arritur të bëhen
mbartës të biodiversitetit në vegjetacionin e truallit
të pyllit, dhe bëhen dëshmues të drurëvë tregues të
drunishteve të dikurshme. Bëhen shpesh debate
për pyllin natyror, nganjëherë shkohet më tutje e
përmendet pylli i virgjër. Nëse sjellim ndëmend ato
që arkeologët dëshmojnë për banesat gjigande të
kohës së Neolitit në Europën Qëndrore, me përmasa 30 metra e gjate dhe 7 metra e gjerë, kuptohet
se që në lashtësi njerëzit kanë qenë konsumatore
të mëdhenj të pyllit. Të tilla banesa kishin nevojë të
ngroheshin rreth gjysmën e vitit dhe kërkonin sasi
të konsiderueshme dru zjarri, që historikisht është
marrë nga hapësirat pyjore që trashëgohen. Parku
Natyror i Dajtit, në zemrën e tij, shpesh përmendet
nga vizitorët për natyralitetin e tij. Shumë e kanë të
vështirë të besojnë se drurët që ne shohim, janë
pasardhës të një zabeli fshati, që në periudha të
caktuara historike janë prerë rrah apo mbi përdorur. Kjo mund të thuhet se ajo që shpesh mendohet si pyll natyror, është e diskutueshme dhe
duket se koncepti ka evoluar, dhe sado që është e
vështirë të besohet shpesh të tilla pyje që i
trashëgojmë e u thurim lavde, vijnë nga cungishte
gjysëm të braktisura, e iluzioni krijohet për pyje të
paprekur nga njeriu.
Nëse lëmë mënjanë dobitë e cungishtes si
prodhuese e drurit për ngrohje dhe e një game
shumë të gjerë druri të hollë teknik, si dhe përfitimet ekologjike përsa i
përket biodiversitetit, sa
për të hapur debat unë do
tentoj që të bëj edhe një
analizë të cungishteve tradicionale dhe vlerave të tyre
në aspektet estetike?!
Shpesh kemi debatuar me
shkencetarë të pyjeve që rehabilitimi i pyjeve të degraduara në Dumre apo në
Tregan, apo evolucioni që
po pësojnë shumë nga formacionet e makies, është
një dështim dhe analiza është vazhduar me argumentin që, vendi do të fitonte shumë më teper nëse
do t'i konvertonim këto në pyje të lartë. Rreth 200
hektarë pyje publikë të fshatit Llabjan kanë kaluar
trajtimin e fundit me prerje rrah në vitet 1974-1976.
Ata qëndrojnë në një stanjacion të çuditshëm me
diametër 3-5 cm dhe me lartësi po uniformë që
përpara 35 vitesh.
Volumi drusor i tyre nuk i kalon 35-40 m3 për çdo
hektar. Ngjitur janë pyjet privatë. Në njërin prej
tyre ishte realizuar prerje rrah në rreth 2500 m2
dhe pronari kishte shitur 200 m3 dru për ngrohje.
Ndërsa debatojmë se si mund të kthejmë këtë cungishte të degraduar në parametra prodhues, kolegët
inxhinierë, propozojnë prerjen rrah dhe mbjelljen e pseudotsugës si lloj me rritje të shpejtë e prodhimtari të lartë. Është e vështirë që t'a bindësh
kolegun tim që prodhimtaria e pyllit ku ne qën-
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drojmë me 200 metër sterë për 2500 metër katrorë,
përkthet në rreth 800 metër sterë për hektar, dhe
për një cungishte është shpesh e pabesueshme?!
Në këtë rast vjen argument tjetër, i mbeshtetur nga
preferenca bashkëkohore për të mbajtur natyrën
të paprekur, apo të pamenaxhuar.
EGËRSIA, NATYRALITETI, APO
DËSHIRA PËR TË PARË PYJE TË
LARTË?
Në debatet intelektuale brenda dhe jashtë ballkanike, argumenti i mosprekjes së pyllit të ulët duket
me rrënjë filozofike dhe vjen nga mendimi që natyra
është e mirë, dhë çdo lloj ndërhyrje njerëzore është e gabuar. Ekspertët ballkanas të pyjeve, importuan dhe vendosen në themele të shkollave pyjore, si
objektiv të vetëm pyjet e lartë natyrorë, (shpesh në
konflikt me tekat e maleve ballkanike apo të trilleve
të klimës mesdhetare, që kërkon bashkëjetësën e
shumë llojeve në florë e faunë), duke i marrë gati
nga ajo Europiane jo tradicionale, por të shpikur
me sforcim pas revolucionit industrial, kur drurit
për ngrohje apo shkrirje metali, i kishte rënë kërkesa në treg e ishte zëvëndësuar me qymyr gurin apo
të tjera fosile, dhe roli i drurit nga ai ngrohës po
shndërrohej në dru industrial apo lëndë e parë
për letër.
Kundërshtimet ndaj menaxhimit tradicional në
shekuj të natyrës vijnë shpesh edhe nga një psiqikë globale në mbështetje të së egrës apo
natyrales. Ky motiv i egërsisë në koshiencën e
publikut mund të perifrazohet me argumentet që
vijojnë: pylli është pjesë e natyrës, natyra është e
mirë, ndërhyrjet njerëzore nuk janë pjesë e
natyrës, për pasojë ndërhyrjet njerëzore pakësojnë natyraletin e pyllit dhe e bëjnë atë më pak
të mirë. Për pasojë ricungimi që është një teknikë tepër invazive është definitivisht shkatërrues
për pyjet.
Problemi i kundërshtimeve që inspirohen nga si
të thuash, ata që mbështesin modën e natyralitetit dhe kërkojnë të
bëhet pjesë e politikave
pyjore, ia vlen të diskutohet. Pyjet që ne sot i
trashëgojmë dhe i
menaxhojmë si ato Europiane apo Ballkanike,
që nga vendosja e njerëzimit në tokë e deri me
fillimin e revolucionit industrial, pra për mijëra
vite, i janë nënshtruar
trajtimit si cungishte dhe
që janë në fakt objekt i këtij diskutimit, a kemi
argument që t'i quajmë pyje natyrore apo të "virgjëra"?
Nëse do thellohemi në mendim, kundërshtimi
ynë nuk ka të bëjë me ruajtjen e pyjeve ekzistuese
të larta apo natyrore, por me një përpjekje për të
rikthyer nëpëmejt braktisjes, ish pyjet cungishte
në pyje të larta në emër të shtimit të natyralitetit
dhe ruajtjes së mjedisit, apo diku e argumentuar si mënyrë për të shtuar të ardhurat
ekonomike.
Një kritikë për idenë e egërsisë mund të adresohet edhe drejt vendlindjes e shtëpisë së saj që
supozohet se është në Amerikën e Veriut. Admirimi për egërsinë nuk është një histori e lirë
njerëzore, ajo ishte dikur shtëpia e dikujt dhe u
ndryshua, nganjëherë edhe në mënyrë radikale
nga banorët më të hershëm. Duket se ka një bazë
klasore të perceptimit të egërsisë që vjen nga ro-
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përkatëse të florës dhe faunës që është në truallin e pyllit.
Në një drunishte tradicionale kjo nuk do të jetë
psh. një brez pyjor me drurë që hiqen mënjanë,
por një shumicë e cikleve të ndërthurura, si tipet
drusore që do vijnë në seksione të ndryshme të
sapo prera që do ndryshojnë sipas tipit të tokës,
shpërndarjes së ujit, apo afërsisë drejt drurëvë
të mëdhenj që lihen si drurë amësorë. Nëse do
manticizmi, nga një mit i pionierit, për faktin që të ndjekim ndryshimet e intensitetit të dritës kjo
toka ku mund të jetohet është shndërruar në një do na ndihmojë për të fokusuar vëmendjen në
punishte kulturore të natyrës.
cilësinë e dritës për rreth llojeve të ndryshme të
Kjo argumentohet me shumë detaje nga Cronon. drurëve. Rritja e filizave të rinj pak mbi sipërAi e merr fshirjen e një historie prej asaj që e faqen e tokës i jep mundësi vizitorit të dallojë
pason si një provë pozitive që egërsia në vetvete nga afër gjethet, nunanca e lojrat e tyre me dritën
është një konstrukt kulturor. Për më tepër, ajo e lagështirën, të cilat në një pyll të lartë shekullor
është një konstrukt i atyre që janë tjetërsuar nga ndodhen në lartësi që i bën gati të padallueshëm.
natyra. Ai nuk e mohon se ka një fushë të natyr- Ne mund të shohim format e tyre të ndërlikuara
shme që është në një kuptim e dallueshme nga dhe ndryshimet delikate në ngjyrën e gjetheve
njerëzit, por egërsia është një krijesë që mohon ndërsa ata fillojnë të piqen. Vitaliteti i filizave që
lidhjen në mes të ushqimit dhe kultivimit, në mes shkojnë në lartësi është në konflikt me cungjet e
të strehimit dhe drurit. Cronon shkon aq larg për ahut apo dushkut, prej ku ata kanë lindur plot
të parë efektet negative të konceptit të natyrës së me gunga e plasaritje të zhytur në mes bimëve të
virgjër nga njerëzit që jetojnë në qendra urbane: harlisuara të fiernave, thundërmushkave, kul"që e zhvendosin përgjegjësinë mjedisore nga ven- prave apo urtheve. Filiza të drejtë plot jetë me
det e përditëshme ku ne bashkëveprojmë me mje- lëkurë plot shkëlqim dalë nga nga cungje të
disin drejt një distance ideale". Në kontekstin Eu- shogët plot plasaritje, krijojnë një mjedis të çuropian apo Ballkanik marrëdheniet tona me tokën ditshëm.
janë ndërmjetësuar gjithmonë nga përdorimi i saj; Menaxhim spontan apo praktika menaxhimi?
peisazhi që ne trashëgojmë është një nga shtresat Çeltira e sapo prerë, është ndoshta pamje që
historike të marrëdhënieve
sjell një trishtim,
të njeriut me tokën. Nëse
pasi tek një sy që
jemi në gjendje të hedhim
nuk është mësuar
poshtë këtë histori, si një
krijon ndenjën e
histori ku ne kemi qenë gjith- Pyjet që ne sot i trashëgojmë dhe i një të quajture
monë defiçient përsa i për- menaxhojmë si ato Europiane apo s h p e s h
ket kujdesit për mjedisin
"kasaphanë", dhe
është njëlloj si t'a zhvendo- Ballkanike, që nga vendosja e njerë- peisazhit të shsim veteveten nga natyra - si zimit në tokë e deri me fillimin e rev- katërruar (çdo
të padenjë për të vepruar në olucionit industrial, pra për mijëra qënie e gjallë kalon
fushën e natyrës. Sidoqoftë vite, i janë nënshtruar trajtimit si momente të vështinë vlerësimin intuitiv të peicungishte dhe që janë në fakt objekt i ra të cikleve të
sazhit ballkanik, një qënjetës). Prandaj dudrim që mund të shihet pak këtij diskutimit, a kemi argument që het të tregohemi
si naiv nga perspektiva e t’i quajmë pyje natyrore apo të “vir- pak të arsyeshëm
diskutimit për egërsinë, gjëra”? Nëse do thellohemi në men- dhe nëse e vlerëduket që padashje bën dim, kundërshtimi ynë nuk ka të bëjë sojmë këtë trajtim
vlerësim të ndërlojës së njeme ruajtjen e pyjeve ekzistuese të të pyllit edhe për
riut me natyrën si pjesë e
nga
bukuria,
bukurisë së saj. Nëse e larta apo natyrore, por me një për- atëhere duhet të
adhurojmë bukurinë e pjekje për të rikthyer nëpëmejt brak- gjejmë mënyrën, që
drurëve e brezavë pyjore që tisjes, ish pyjet cungishte në pyje të në këtë fazë të mos
i shtojnë laramaninë fush- larta në emër të shtimit të natyrali- të vihet në vëmendës, muret e vjetra të gurit të
tetit dhe ruajtjes së mjedisit, apo diku je të publikut, duke
veshur me likene në kodra,
lënë një brez të paapo drurët e bukur të mb- e argumentuar si mënyrë për të shtu- prere në anë të
jellë në qytete anës rrugëve, ar të ardhurat ekonomike
rrugëve automobilnë drunishtet e ricunguara,
istike apo anës shne kemi në shembull tipik
tigjeve të këmbëtë një bukurie që ka lindur
sorëve, dhe viznga veprimi njerëzor dhe i gjendet kuptimi, si një itorët mund t'i orientojmë të shohin pjesët e
rezultante e të bashkëpunuarit me forcat e natyrës. tjera të pyllit që e kanë kaluar tashmë këtë fazë.
Sidoqoftë nëse do e kuptojmë proçesin që ëshKU ËSHTË E BUKURA?
të pjesë e kësaj forme të ripërtëritjes, për një
MREKULLIA E FSHEHTË?
vëzhgues të kujdesshëm, mund të transformoUnë dua të identifikoj karakteristika të veçanta të het edhe ky stad i sapo prerjes në një gjë të
cungishteve, që mund të artikulohen si gjëra të bukur. Cungjet e prera duken si vizatime në një
bukura. Kënga karakteristike e zogjve, mundësia sfond të zbehtë ku rrathët vjetorë krijojnë disa
për të parë kafshë të pyllit, i shtohen bukurisë së piktura të çuditshme, duke i dhënë truallit të
ofruar prej drurëve, pikërisht të atyre drurëve që pyllit një pamje të veçantë. Në anë të këtyre
unë kërkoj të kthehen. Llojllojshmëria është një cungjeve nën lëvore qëndrojnë sythe që mbartin
tipar, që është cituar shpesh në të dy kahjet, si jetë, ata tashmë janë zgjuar dhe po e përgatisin
tek flora ashtu edhe fauna, që ndryshimi i herë- surprizën, në pranverën e ardhshme, ata do
pashershëm i katit drunor, pasuar nga ndryshi- nxjerrin filiza, që deri në vjeshtë do arrijnë edhe
mi i intesitetit të ndriçimit, mundëson lulëzimin dy metër lartësi, duke i dhënë një pamje krejt të
e saj. Ndryshueshmëria në pyllin e ulët kërkon ndryshme kësaj çeltire me filiza njëvjeçarë. Stadi
shpjegime pak më të detajuara, për shkak të fak- i dendësisë së madhe me rritjen që duket sikur
tit që një përqindje e sipërfaqes - 5 deri 15% - ka frenuar për një moment, kur shihet e analizopothuaj për çdo vit pritet rrafsh me tokën. Kjo het si pjesë e proçesit, mund të përjetohet si
nënkupton gjithashtu që cikli stinor i dimrit, shprehja më intensive e dinamizimit dhe mundëpranverës, verës e vjeshtës dhe të gjitha ndry- sive ripërtëritëse e këtyre drurëvë gjetherënës dhe
shimet që këta sjellin të drurët gjetherënës, ka si burimi i bukurisë më të arritshmë për t'u ndedhe një cikël 7, 8, 9 apo deri në 20 vjeçar të jekur.
prerjes dhe rritjes që shoqërohet me ndryshimet
(vijon në faqe 4)
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PËRGATITI, GJON FIERZA
Agjencia Kombëtare e Mjedisit
Kongreset Botërore të Pyjeve, janë ngjarje të rëndësishme për të gjitha shtetet anëtare të OKB-së dhe më
gjerë. Ato marrin një rëndësi të veçantë e lidhur kjo
me rolin e posaçëm që kanë pyjet në jetën e zhvillimin
e planetit. Kongreset Botërore të Pyjeve, janë tribuna
të rëndësishme të mendimit dhe debatit politik e shkencor për pyjet, rolin e pazëvendësueshëm në jetën e
njeriut dhe të biodiversitetit në tërësi. Për cdo kongres
përcaktohet një logo dhe një slogan.
Pyjet janë thelbësore për jetën në planetin tonë, në
zbutjen dhe përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike,
duke siguruar furnizim të rregullt me ujë të freskët,
rritjen e biodiversitetit dhe sigurimin e të ardhurave të
qëndrueshme dhe mjetet e jetesës, duke përfshirë sigurimin e ushqimit. Pyjet sot po përballen me presione
të papara të shfrytëzimit pa kriter dhe dëmtimit të tyre.
Kongresi XIV Botëror i Pyjeve do të zhvillohet në
Republikën e Afrikës së Jugut. Në këtë kongres do të
diskutohet për problemet globale të pyjeve duke shqyrtuar dhe analizuar çështjet kyçe dhe për të përcaktuar
rrugët dhe drejtimet kryesore për zgjidhjen dhe për
trajtimin e tyre.
Është kongresi - i pari që do të mbahet në Afrikë – që
synohet të jetë gjithëpërfshirës. Janë të ftuar të marrin
pjesë nga të gjitha vendet, rajonet dhe sektorët publik e
privat, organizatat joqeveritare, kompani private, organizata shkencore dhe profesionale, persona të interesuar për këtë kongres. Pjesëmarrja e gjerë dhe diskutime gjithëpërfshirëse për çështjet e pylltarisë do të
lehtësojë integrimin e tyre në axhendat globale në zhvillimin e qëndrueshëm, si dhe ndërtimin e partneriteteve të reja.
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“Pyjet dhe Njerëzit: Investimi në
një të ardhme të qëndrueshme”
KONGRESI I XIV-TË BOTËROR I PYJEVE
7 - 11 SHTATOR 2015, DURBAN - AFRIKË E JUGUT
Programi i Kongresit do të jetë me një shumëllojshmëri tematike të seancave ku do trajtohen tema profesionale dhe kulturore të dobishme. Synohet të zhvillohet nje dialog i gjërë i gjithë pjesëmarrësve, për
të marrë përsipër detyra, për të përcaktuar vizionin
dhe strategjitë për të ardhmen e qëndrueshëme të
pyjeve dhe pylltarisë në botë.
SHKURT: KONGRESET
BOTËRORE TË PYJEVE
FAO, si strukturë e OKB-së, ka atributet e veçanta
në përzgjedhjën e vendit dhe merr pjesë në organizimin teknik të Kongresit. Përgjegjësia kryesore për
organizimin e kongresit është e vendit pritës.
FAO, propozon një komitet këshillimor të ekspertëve
nga e gjithë bota dhe bashkëpunon në strukturën
teknike të programit dhe në caktimin e folësit dhe
referuesve kryesore, të listimit dhe njoftimit të autoriteve të ftuara. Ajo gjithashtu emëron një asistent

të Sekretarit të Përgjithshëm për të punuar së bashku. Nga vendi organizator caktohet një Sekretar i
Përgjithshëm i cili merret me përgatitjen e Kongresit
dhe ëe bashkëpunimit me FAO-n.
Për çdo seksion FAO cakton sekretarë teknikë.
Funksioni i tyre është që të bashkëpunojnë me vendin pritës për t’u marrë me aspekte të lidhura me
programin, shqyrtimin dokumentacionit të paraqitur, shërbimet e sesioneve të Kongresit. Organizata
e FAO-s gjithashtu ndihmon vendin pritës që të
përhapin gjerësisht rezultatet dhe rezolutat e kongresit.
Kongreset Botërore të Pyjeve janë
mbajtur në këto shtete si më poshtë:
1. Në vitin 1926 - Romë, Itali
2. Në vitin 1936 - Budapest, Hungari
3. Në vitin 1949 - Helsinki, Finlandë
4. Në vitin 1954 - Dehradun, Indi

Në kongres marrin pjesë ministrat e drejtorët përkatës të disa shteteve, përfaqësues të institucioneve
kërkimore akademike e shkencore të pyjeve, përfaqësues të OJF-ve, individë të ndryshëm, personalitete të fushëssë pylltarisë, etj.
Shqipëria ka marrë pjesë deri tani në dy kongrese,
atë të vitit 1997 në Turqi dhe në vitin 2003 në Kanada.

drunishtet e ricunguara duhen mirëmbajtur, të reklamohen apo të fillojnë të rikrijohen thjeshtë si
një gjë e bukur.
Rezultatet nuk do vonojnë .....
Debati është i mirëpritur. Arsyetimi dhe diagnoza

në shumë këndvështrime po ashtu. Rrafshi i Kosovës, është trajtuar në shekuj nga banorët e Kosovës. Po të mendojmë hollë-hollë ata kanë fituar
dije nga ky trajtim. Nëse pajtohemi me të, shumë
shpejt pejsazhi i rrafshit të Kosovës do të fillojë të
dinamizohet e të ndryshojë. Tregu do mbushej
me drurë e shumë njerëz duhet të punojnë për të
hedhur bazat e sistemit. Ky projekt shton së
tepërmi prodhimin e drurit, shton punësimin,
garanton një riciklim vital të kësaj pasurie, i lë
pyllin e malit rreth e rreth Kosovës që të jetë
natyror ashtu siç e ka caktuar natyra.
Fusha e Kosovës ia ka dhënë banorit lluksin për
këtë trajtim. Duke u futur në malësitë e Kukësit,
Mirditës, Dibrës, Shllakut, Lekbibajt, e pothuaj
në shumicën e malësive që janë në të majtë të
vijës Koplik Leskovik, banorët kanë lënë
trashëgim një trajtim akoma më të sofistikuar,
duke e kombinuar prodhimin e drurit e të gjethit
në lartësi, me cikle 2-4 vjeçare, me kullotje intensive poshtë saj, një trajtim që pothuaj ka kaluar
pa u vënë re deri me tani apo thjeshtë nuk është
pranuar nga Shkenca e Pyjeve. Ekspertë të Pyjeve
komunale e kanë filluar tashmë studimin paraprak të kësaj mrekullie të fshehtë, dhe rezultatet e
para nuk do vonojnë.

(vijon nga faqja 3)
Shprehja intensive e ripërtëritjes në cungishte, për
rreth drurëve amësore, që u ngjajnë disa klloçkave
të stërmëdha të futura në mes zogjve plot gjallëri,
dhe flora plot variacion që mugullon kudo, na
mundëson që të kuptojmë diçka nga natyra e kësaj
drunishte plot jetë. Secila nga bimët mund të shihet se si përpiqet të stërzgjatet e të shohë pak diell
dhe secila duket sikur përgatit djepin e transformimit
nga njëra tek tjetra.
Njohuritë që kërkohen - që të zërë vend vlerësimi
i këtij transformimi - nuk duhet të jenë domosdoshmërisht shkencore në fushat e biologjisë apo
ekologjisë. Ato mund të asistohen nga njohuritë
artizanale të menaxhimit të drunishteve, por mund
të burojnë edhe nga vëzhgimet e kujdesshme pa
baza të jashtme epistomologjike, përtej edhe vetë
drurëve. Bukuria e drunishteve të ricunguara siç
thotë populli është si "thelë mbi bisht", kur vëmë
në balancë përfitimet ekologjike, vlerat trashëgimore apo dobitë e tjera potenciale. Çfarë u trajtua më lart mendoj se mund të shërbejë si një start
për të hedhur dritë mbi cilësi të veçanta që një
drunishte e ricunguar mund të shprehë. Për t'a
eksploruar në detaje këtë bukuri, ne duhet të he-

dhim poshtë pretendimet që menaxhimi i natyrës
është bërë gjithmonë në mënyrë spontane, dhe të
miratojmë mençurinë e disa praktikave në menaxhimin e drunishteve. Ndoshta kjo mund të shtrihet
më tej në kërkesën e guximshme që në disa vende

5. Në vitin 1960 - Seattle, Shtetet e Bashkuara të
Amerikës
6. Në vitin 1966 - Madrid, Spanjë
7. Në vitin 1972 - Buenos Aires, Argjentinë
8. Në vitin 1978 - Indonezi
9. Në vitin 1985 - Qytetin e Meksikës, Meksikë
10. Në vitin 1991 - Paris, Francë
11. Në vitin 1997 - Antalia, Turqi
12. Në vitin 2003 - Kebek, Kanada
13. Në vitin 2009 - Buenos Aires, Argjentinë
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HISTORIA E QEVERIVE SHQIPTARE,
POZICIONIMI I DREJTUESVE TË PYJEVE
DR. SELMAN MEZIU
Është mjaft e vështirë të zbulosh mënyrën e organizimit, administrimit, hartimin e ligjeve, statutet e organizmave të ndryshme shtetërore e jo shtetërore, rregulloret e administrimit të ekonomisë pyjore private,
shtetërore, komunale në ruajtjen miradministrimin
apo shfrytëzimin e pyjeve gjithëfarë llojesh, vendime
qeverish e urdhëra ministrash e kryeministrash në
gurgullimën e viteve e dhjetëvjeçarëve. Të gjitha këto
përbëjnë një kompleks dokumentacionesh, të cilat
mund të verifikohen në mënyra të ndryshme e duke
përdorur udhë të ndryshme kërkimesh për të zbuluar gjithçka në detaje, me besnikëri e saktësi shkencore, se vetëm kështu mund të ngrihet zulmëmadhe
e vërteta e të varroset dyshimi e gabimet në interpretimin historik sipas shtrirjeve kohore të administratave pyjore që nga qendra e deri në njësitë bazë.
Panorama kronologjike
Do të përpiqemi shkurtazi të japim disa të dhëna
mbi Ministrat e ministrinë që mbarte brënda saj një
administratë mbi qeverisjen e pasurisë kombëtare
të pyjeve. Qeveria e Përkohshme e Prizrenit, Janar
1881- 23 Prill 1881 nuk ka ndonjë Ministri që mbulonte as bujqësinë por edhe të tjera veprimtari
ekonomike.
Qeveria e Përkohshme e Vlorës, 4 Dhjetor 1912 –
22 Janar 1912. Kemi të ngarkuar si Ministër Bujqësie
Pandeli Cale.
Ndërsa ajo e Princ Vilhelm fon Vidi, 14 Mars 1914
- 20 maj 1914, është Azis Vrioni i cili mbulon Ministrinë e Bujqësisë.
Kemi Abdi Toptanin që në qeverinë që funksionoi
në periudhën 28 Maj 1914- 3 Shtator 1914 mbulon
detyrën e Ministrit të Bujqesisë.
Në Qeverinë e 17 Shtatorit 1914- 27 Janar 1916, rikthehet si Ministër i Puneve Botore Azis Vrioni.
Jemi në Luftën e Parë Botërore ku qeveritë ngrihen
e rrëzohen si lisat nga rrebeshet, kështuqë në Qeverinë e dalë nga Kongresi i Durrësit pra 25 Dhjetor
1918 - 29 Janar 1920 ngarkohet Sami Vrioni Ministër
i Punëve Botore. Jemi të paqartë se kush ministri
apo Ministër pa Portofol ishte i ngarkuar me Bujqësinë, Pyjet apo Punëve Botore, sepse qeveria e dalë
nga Kongresi i Lushnjës 30 Janar 1920 - 14 Nëntor
1920, dhe 19 Nëntor 1920 - 1 Korrik 1921 nuk ka
dikaster me emërtimet e sipër përmendura.
Në Qeverinë Teknike, 12 Dhjetor 1921- 24 dhjetor
1921, Ministria e Punëve Botore iu ngarkua Kostaq
Paftalit. Ngarkohet si Ministër i Punëve Botore
Mehdi Frashëri në periudhën 11Korrik 1921 - 16
tetor 1921 ku ishte Kryeministër Iliaz Vrioni. Përsëri
për një periudhë mjaft të shkurtër në Qeverine e
‘’Bashkimit të Shejt,, pra 16 Tetor 1921 - 6 Dhjetor
1921 e drejtoi Ministrine e Punëve Botore Zija Dibra. Dhe përsëri qeveritë bien si bari kur i pret kosa
e fuqishme e kostarit. Në Qeverinë një ditëshe, 6
Dhjetor 1921 - 6 dhjetor 1921 ishte Koço Tasi i cili
drejtoi Ministrinë e Punëve Botore, ndërsa në
Qeverinë pesë ditorshe 7 Dhjetor 1921 - 12 Dhjetor
1921 ngarkohet Haki Tefiku, Ministër i Punëve
Botore. Paskëtaj në qeverinë Teknike, 12 Dhjetor
1921- 24 Djetor 1921, dhe në Qeverine e 2 Dhjetorit
1922 – 25 Shkurt 1924 e kreu detyrën e Ministrit të
Punëve Botore Spiro G. Koleka, duhet të theksohet
se në fund të periudhës ai u zëvendësua me Sejfi
Vllamasin. Është për t’u vënë në dukje se Ministër i
Punëve Botore në periudhat 3 Mars - 27 Maji 1924,
31 Maji 1924 – 10 Qershor 1924; 24 Dhjetor 1924 - 5
Janar 1925; 6 Janar 1925 - 31 Janar 1925 dhe së fundi
1 Shkurt 1925 - 23 Shkurt 1925 pra në gjashtë qeveri
i besohet Kostaq (Koço) Kota.
Tanimë le të ngjitemi në periudhën 28 Shtator 1925
– 10 Skurt 1927, ku në qeverinë e kësaj kohe është

Musa Juka qe kryen detyrat e zv/ ministër i
Brendshëm dhe ministrit të Punëve Botore. Ndërsa detyrën e Ministrit të Punëve Botore ai kryen
përsëri, në kohëzgjatjen 12 Shkurt 1927 - 21 Tetor
1927. Pas katërmbëdhjetë vjetësh e përgjumur rizgjohet, Ministria e Bujqësisë duke u drejtuar nga Ferit Vokopoka, në periudhën 26 Tetor 1927 - 10 maj
1928. Pas kësaj vijnë Qeveritë e kohështrirjeve 11
Maji 1928- 1 Shtator 1928; 5 Shtator 1928 - 13 Janar
1929 dhe 14 Janar 1929 – 5 Mars 1930 në të cilën në
krye të Ministrisë së Bujqësisë ishte Musa Juka. Në
periudhat 6 Mars 1930 – 11 Prill 1931, drejtues i
Ministrisë së Bujqësisë, pra Ministër i saj ishte Mehdi Frashëri, ndërsa Seit Toptani e ushtroi këtë funksion nga 20 Prilli 1931 - 7 dhjetor 1932. Dhe më tej
kemi të ngarkuar në kryesimin e Ministrisë së Bujqësisë Dhimitër Beratin për kohëzgjatjen 11 Janar 1933
– 16 Tetor 1935 dhe 21 Tetor 1935 – 7 Nëntor 1936,
e cila pas këtij viti e humbi emërtimin si e tillë. Rishfaqet Koço Kota me funksionin e Kryeministrit dhe
Ministrit të Punëve Botore. Pa shumë siguri për
mungesë dokumentash mendojmë së Bujqësia e
Pyjet për periudhën 12 Prill 1939 – 3 Dhjetor 1941 i
ka nën zoterim Ministria e Ekonomisë Kombëtare
me drejtues Anton Beça.
Udhëtojmë përsëri me kohëzgjatje të shkurtra dhe
ja, Iliaz Agushi kryen detyrën e Ministrit të Punëve
Botore nga 10 Dhjetor 1941 – 4 Janar 1943 dhe nga
18 Janar 1943 – 11 Shkurt 1943. Papritmas pas një
harku kohor katër vjeçar të humbur, pikërisht që
nga 12 Shkurti 1943 – 28 Prill 1943 rishfaqet Ministria e Bujqësisë dhe e PYJEVE me kryesues dikasteri Jakov Milaj. Gjatë qeverisjes së Eqerem Libohovës në kohë zgjatjen 11 Maji 1943 – 10 Shtator
1943 është Nexhip Basha i ngarkuar të drejtojë Ministrinë e Industrisë, të Tregtisë dhe zv/ Ministër i
Bujqësisë. Në periudhat 5 Nëntor 1943 – 17 Qërshor 1944 dhe 18 Korrik 1944 – 28 Gusht 1944, Musa
Gjylbegu drejtoi Ministrinë e Punëve Botore. Lefter
Kosova mbulon Ministrinë e Punëve Botore përgjatë periudhës 7 Shtator 1944 – 25 Tetor 1944. Dhe
nga 23 Tetori 1944 – 23 Mars 1946, emërohet Spiro
Koleka si anëtar, i ngarkuar me Punët Botore.
Tashmë ringrihet përsëri nga një periudhë gjumësie
Ministria e Bujqësisë e drejtuar nga Gaqo Tashko,
nga 24 Marsi 1946 – 5 Korrik 1950, dhe është në
nderin e tij që përgjatë kohëzgjatjes 5 Korrik 1950 –
19 Korrik 1954 të ushtrojë për here të parë dhe të
fundit në historinë e qeverive të shekullit të njëzetë
dhe të fillimeve të shekullit të njëzetë e njëtë, të drejtojë MINISTRINË E PYJEVE. Në periudhën 20
Korrik 1954 – 21 Qershor 1958 kryen detyrën e Zv/
Kryeministrit të Parë dhe Ministër Bujqësie Hysni
Kapo. Ndërsa Maqo Çomo ngarkohet të kryej
detyrën e Ministrit të Bujqësise në kohëzgjatjen 22
Qershor 1958 – 13 Korrik 1962.
E kryen detyrën e Ministrit të Bujqesisë që nga 14
Korriku 1962 - Dhjetor 1978 Pirro Dodbiba pra për
rreth gjashtëmbëdhjet vjet rradhazi. Ndersa që nga
27 Dhjetori 1978 – 22 Shkurt 1991 Themie Thomai,
ushtron detyrën e Ministres së Bujqësisë për afërsisht trembëdhjetë vjet pandërprerje. Përsëri kemi
qeveri që e ushtrojnë punën e tyre ne drejtimin e
shtetit për periudha të shkurtra dhe ja po i paraqesim:
22 Shkurt 1991 – 10 Maji 1991 dhe 11 Maji 1991 – 4
Qershor 1991 është kryesues i Ministrisë së Bujqësisë Ahmet Osja.
Ndërsa Nexhmedin Dumani e kryen këtë detyrë në
të njëjtin dikaster nga 12 Qershori 1941 – 4 Dhjetor
1991. Në Qeverinë Teknike të kryesuar nga Vilson
Ahmeti e kryeson Ministrinë e Eknomisë Gjergj
Konda, ku mendojmë se brenda këtij dikasteri bëjnë
pjesë edhe Bujqësia e Pyjet, por theksojmë se nuk
zotërojmë dokumente që ta vërtetojmë.

Për kohështrirjen 14 Prill 1992 – 10 Korrik 1996
ishte Rexhep Uka që kryen detyrën e Ministrit të
Bujqësisë, dhe së fundi në qeverinë numër dy të
Aleksandër Meksit që nga 11 Korriku 1996 – 1 Mars
1997 Ministër Bujqësie ka qenë Bamir Topi. Për
arsye të mungesës së dokumenteve, këtu do të ndalemi në dhënien e dikasterit e ministrave të Bujqësise
apo Botores etj. Është në kujtesën e gjithsecilit
punonjës i administratës pyjore apo i personelit inxhiniero Teknik mundesia për t’i kujtuar më së miri
ministrat e nga viti 1997 e deri në ditët e sotme.
Rezultate e përfundime
Panorama dhe kronologjia e të dhënave të mësipërme, na japin mundësinë për të nxjerrë disa
përfundime të rëndësishme.
1- Në një hark kohor prej 116 vjetësh, bujqësia dhe
pyjet janë futur nën “ombrellën” e Ministrisë se
Punëve Botore për rreth 22 vjet, duke përçmuar së
tepërmi rolin e madh të bujqësisë e pyjeve në zhvillimin e ekonomisë kombetare dhe rritjes së mirëqenies së popullsisë.
2- Ndërsa një tjetër përçmim është ai viteve 1920 dhe
1921, ku nuk kemi në organikën e kësaj qeverie (Iliaz Vrionit) as ministër Bujqësie dhe as të Punëve
Botore. E njëjta situatë ndodh në periudhën 1939
deri me 1941. Pra nuk është marrë në konsideratë
një degë bazë e ekonomisë kombëtare dhe një veprimtari prodhuese jetëdhanëse për popullatën.
3- Vlerësimin e duhur e meritojnë Bujqësia dhe Pyjet
për rreth 54 vjet duke gëzuar një organizim dhe administrim të aftë e të mjaftueshëm për të zhvilluar mbi
baza shkencore e organizative këtë degë bazë të ekonomisë kombëtare.
4- Përkujdesimin më të madh bujqësia e zotëron kur
ajo për rreth tetë vjet drejtohet nga zv/ Kryeministra,
duke iu dhënë kështu një vend të rëndësishëm në
kuadrin e qeverisjes së ekonomisë kombëtare.
5- Për të zbuluar e ditur më në detaje skemën e organizimit nga baza në qendër, biografi të shkurtra të
personalitetve politike e teknike te ngarkuara me
përgjegjësi të ndryshme, në bazë të dokumentave të
gjetura në arshivat pranë këtyre njësive të organizimit.
6- Burime të shkruara ku mund të vjelim materiale të
këtyre natyrave janë edhe revistat, gazetat, buletinet
shkencore e informative, monografitë, enciklopeditë
e vendit e të huaja, kujtimet e shkruara apo të
mbledhura në bisedimet direkte, protokolle
mbledhjesh, intervista në radio televizion në organet
e shtypit etj.
7-Po analizojmë një rezultat: Ministër i Punëve Botore nga Dhjetori 1921 Shkurt 1924 ka qenë Spiro G.
Koleka. “Lindur në Vunoi të Himarës në vitin 1880”
(5) Dhe ja si shkruhet për këtë personalitet: “Pas
luftës së Parë Botërore, lëvizja patriotike në Shqipëri,
për rrjedhojë edhe në Himarë ishte e gjallnueme.
Një rol të rëndësishëm ka luajtur Spiro Gogo Koleka, duke dhanë një kontribut të veçantë në mbledhjen
e Kongresit të Lushnjës dhe në marrjen e vendimeve të dala prej tij. Me të tjerë patriot, ai ka ndihmuar shumë në formulimin e dokumentave për të
paraqitur Fuqive të Mëdha për Paqen, duke
kundërshtuar me forcë aneksimin e Vlorës dhe të
Himarës. Spiro G. Koleka është emërtuar anëtar i
qeverisë kombëtare. Gjithashtu është pjesmarrës e
organizator i luftës së Vlorës (1920, S.M.) kundër
italianëve…,, Dhe më tej: “Kreu studimet e larta për
inxhinieri ndërtimi në Austri…. Më 1914 bënte pjesë
në delegacionin që shkoi në Nojvid të Gjermanisë
për t’i dorëzuar V.Vid kurorën e mbretit të
Shqipërisë…….Pas Kthimit të A. Zogut në pushtet
në fund të vitit 1924 u largua nga vendi i tij. Qëndroi
në Austri, Kroaci, Itali, Greqi (Korfuz) etj. U kthye
në Shqipëri me 1939 i sëmurë nga jeta e vështirë në
mërgim……Jetoi deri ne fund të jetës në Ujët e Ftohtë

Vlorë…. Ndërroi jetë në vitn 1940.,, (5) Ndërsa Spiro
Koleka lindi në Vunoi bënë pjesë në krahinën e
Himarës, më 7 Korrik 1908, vdiq në Gusht 2001,
djali i një ministri, i ngarkuar në vitet 1920 me këtë
detyrë. Ndoqi Liceun e Kozencës në Itali, me 1928 1929, më pas ndoqi studimet e larta në Universitetin
e Pizës (Itali) më 1930 – 1934 duke u diplomuar në
Inxhinierinë Civile. Menjëherë punësohet në një
kompani inxhinierike në Itali nga viti 1936 - 1937.
Pjesëmarrja e tij në kryengritjen e Fierit (1936, S.M )
e çoi në arrestimin, nga qeveria e Ahmet Zogut. Mori
anën e komunizmit në luftën e Dytë Botërore. Ka
kryer disa detyra në administratën e qeverive të ndryshme pas vitit 1944. Ka qenë anëtar i Komitetit Qendror nga 1948-1981 dhe njëkohësisht Anëtar i Byros
Politike në të njëjtën kohështrirje.
8- Kundërshti për ditën e Shërbimit Pyjor ka patur
përgjatë disa viteve. Spiro J. Koleka ka firmosur ligjin
e parë mbi pyjet, 27 Janar 1923, dhe kjo u shënua si
fillesa e tij. Por a ka patur nga Qeveritë e Përkohshme nga e Prizerenit 1881 deri më 1923, pra para se
të firmosej ky dokument ndonjë ngjarje e rëndësishme për ta fiksuar si fillesa e Shërbimit Pyjor?
Kjo i ka vënë në dyshime disa studiues e specialistë
pyjesh. Atëherë si mund të flaket dyshimi e të dalë
në dritë e vërteta e re apo të mbetet ajo që është
zbuluar deri më tani, Firmosja e Ministrit Koleka të
ligjit të parë mbi Pyjet? Për të zbuluar këtë të fshehtë
nuk mund të arrihet vetëm duke hedhur herë pas
here tollumbacet e helmëta të dyshimit, por duke
gërmuar nëpër arshivat e këtyre qeverive vendimet e
marra, ligjet e vendosura, rregullat e rregulloret e
tjera dhe duke i analizuar mbi peshoren e rëndësisë
së tyre në veprimtarinë e pylltarisë shqiptare, dhe
më pas mbi bazën e këtyre dokumenteve e informacioneve organet përgjegjëse vendosin perfundimisht
ndryshimet, duke e fiksuar ligjërisht këtë ngjarje.
***
Paraqitja me vërtetësi e të gjithë veprimtarisë politike
të qeverive e parlamenteve, mbi strategjinë e administrimit, ruajtjes e shtimit të pyjeve në gjithë mozaikun
e tyre të gjallesave e veprimtarive gjelbëruese, shfrytëzuese, ndërtuese e organizuese, kërkohet punë
sistematike, këmbëngulëse, serioze e profesionale
që në grumbullimin e materialeve dokumentare e
deri në interpretimin e tyre dhe nxjerrjen e përfundimeve të argumentuara mbi baza shkencore. Analiza e interpretimi i shkallëve hirerarkike të organizmave të ndryshme administruese e teknike, apo institucioneve shkencore, shkollore e universitare që
kanë drejtuar teknikisht e qeverisur pasurinë pyjore
përgjatë shekullit të njëzetë e fillimeve të shekullit
njëzetë e njëjtë, kërkohet zbulimi i kapilarëve të vendosjes e mbivendosjes së tyre e qarkullimi i administruesve e teknicieneve të cilët kanë drejtuar e hartuar
projekte, ligje, rregullore, kanë firmosur dekrete, me
një jetëshkrim të shkurter e detaje te tjera. Të gjitha
këto përbëjnë lëndën njohëse, të së kaluares, dhe
udhërrëfyesen e shembullin për të ndërtuar të ardhmen, pa paragjykime e përdhosje moshash e
breznish, por historinë e vërtetë të shërbimit pyjor
shqiptar.

Burimet e konsultuara. 1- Prof Doktor Hysni Myzyri
e grup autorësh. Historia e shqiperisë dhe e Shqiptarëve. Prizeren 2001 2- Akademia e shkencave
të R.P.S.SH. Fjalori enciklopedik shqiptar Tirane
1985 3- Beqir Meta La confrotation albano-greque
de Himara 1920-1924 in Acra studia Albanica pp.
45-47 n/ 2 2003 4- Wikipedia ( l’enciclopedia libera)
voce: Spiro Koleka. 5- Viron Koka Fjalori enciklopedik Shqiptar Vol II. f. 1208 - 1209 Tiranë 2008
Firence 31.03.2014 DR. SELMAN MEZIU
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Miratohet projekti i
ri i Bankës Botërore!
7.3 MILIONË EURO NË MBËSHTETJE TË MENAXHIMIT TË
QËNDRUESHËM TË TOKËS DHE KOMUNITETEVE NË
ZONAT RURALE NË SHQIPËRI

HAPJA E FUSHATËS
NDËRGJEGJËSUESE
GRATË NË PYLLTARI DHE ZHVILLIM RURAL
"EDHE UNË VENDOS"

Në kuadër të implementimit të Strategjisë Kombëtare të Angazhimit në sektorin e Pyjeve dhe
Kullotave, u organizua Hapja e Fushatës
Ndërgjegjësuese “Gratë në Pylltari dhe Zhvillim
Rural”. Strategjia Kombëtare e Angazhimit është
një nismë e Federatës Kombëtare të Pyjeve dhe
Kullotave Komunale (FKPKK) e lehtësuar nga
Koalicioni Ndërkombëtar i Tokës (ILC). Motoja e hapjes së fushatës në Tiranë më datë 15
Korrik 2014 ishte: “Edhe unë vendos”.
Qëllimi i takimit ishte hapja e fushatës së
ndërgjegjësimit duke angazhuar gratë dhe vajzat
nga zonat rurale për të drejtat e tyre mbi tokën
dhe pyllin, pjesëmarrja e grave në proçesin e
vendimmarrjes dhe fuqizimi ekonomik i tyre.
Njëzetë e gjashtë pjesëmarrëse me formim pyjor
dhe mjedisor përfaqësuan zonat e Tiranës, Elbasanit, Pukës, Dibrës, Pogradecit dhe Fierit. Në

këtë aktivitet mori pjesë gjithashtu edhe znj. DriDade, eksperte e lartë mjedisore në Bankën
ta Dade
Hoxha Drejtori i PërgjithsBotërore, z. Ylli Hoxha,
hëm i Pyjeve dhe Kullotave në Ministrinë e Mjedisit, znj. Alenka Verbole eksperte e çështjeve gjinore nga Sllovenia.
AKTIVITETI
Aktiviteti u zhvillua sipas programit të hartuar
paraprakisht. Moderatorja znj. Almira Xhembulla
bulla, eksperte për çështjet gjinore, fillimisht
prezantoi programin dhe qëllimin e aktivitetit.
Znj. Drita Dade, z. Ylli Hoxha dhe z. Rexhep
Ndreu mbajtën fjalën e tyre përshëndetëse.
Në pjesën e parë të aktivitetit u përfshi prezantimi mbi “Të Drejtat e Grave mbi Tokën dhe Pyllin” nga znj. Valbona Ylli (LEAA), më pas duke
vijuar me prezantimin mbi “Gratë në Vendim-

BURIMI: BALLKANWEB
Bordi i Drejtorëve Ekzekutivë të Bankës
Botërore miratoi një financim prej 7.3 milionë Euro nga IBRD për Projektin e Shërbimeve Mjedisore në Shqipëri, nga i cili do të
përfitojnë fermerë, shoqata të pyjeve, grupe
dhe individë në 310 komuna rurale dhe në
2980 fshatra të vendit.
Kostoja totale e projektit është 16.8 milionë
Euro dhe bashkë-financohet nga një Fond
Besimi prej 7.3 milionë Euro nga Qeveria Suedeze dhe një Fond Besimi prej 2.2 milionë
Euro nga Global Environmental Facility (GEF).
Objektivi i zhvillimit të projektit është që të
mbështesë menaxhimin e qëndrueshëm të
tokës dhe të rrisë të ardhurat e komuniteteve
në zonat e larta rurale të prirura për të pasur
erozion. Ai kërkon të krijojë mundësi për
mënyra alternative të sigurimit të jetesës dhe
të kontribuojë në shfrytëzimin e qëndrueshëm
të produkteve të pyjeve dhe të kullotave.
“Reduktimi i varfërisë rurale dhe zhvillimi i
burimeve natyrore, sidomos i burimeve pyjore është një prioritet i rëndësishëm i qeverisë. Sektori shqiptar i pyjeve ka një potencial
shumë të madh për të mbështetur rritjen
ekonomike kombëtare, punësimin në zonat
rurale dhe ruajtjen e mjedisit”, u shpreh Tahseen Sayed, Menaxherja e Zyrës së Bankës
Botërore në Shqipëri.
Ndërhyrjet e projektit do të promovojnë qëndrueshmërinë financiare, ekonomike dhe institucionale të përdorimit të tokës dhe menaxhimin e burimeve natyrore. Ato do të ndih-

marrje” nga zj. Albora Kacani (FKPKK).
Pas një pushimi të shkurtër, pjesa e dytë e aktivitetit u fokusua në “Fuqizimin ekonomik të grave”
një prezantim i kryer nga znj. Alenka Verbole
(eksperte e çështjeve gjinore nga Sllovenia), ku u
sollën në vëmendjen e pjesëmarrëseve shembujt
e grave të përfshira në menaxhimin e tokës, në
pylltari dhe produktet pyjore në Slloveni.
Pas prezantimeve u zhvillua edhe një sesion pyetjesh dhe diskutimesh. Përfaqësueset e zonës
së Ulëzës, Gjinarit të Elbasanit dhe Kukësit shprehën opinionet e tyre në lidhje me: (i) rëndësinë e
kësaj fushate, pasi ka një boshllëk shumë të madh
midis grave dhe vajzave që nuk janë të informuara
mbi të drejtat e tyre mbi tokën dhe pyllin; (ii)
nevojën që vetë gratë duhet të luftojnë për të

mojnë gjithashtu që të ndërtohen kapacitetet e
fermerëve shqiptarë, të organizatave të komunitetit dhe të institucioneve qëndrore dhe të
pushtetit vendor për të përdorur me efikasitet
financimet e BE-së. Do të krijohen mundësi të
barabarta që gratë dhe grupet e cënueshme të
marrin pjesë në shërbimet mjedisore.
Projekti do të kontribuojë gjithashtu, në ruajtjen e burimeve ujore dhe në qëndrueshmërinë e menaxhimit të burimeve ujore duke
pakësuar sedimentet në lumenj dhe diga si
pasojë e degradimit të tokës. Pritet që më shumë
se një milion njerëz të përfitojnë në mënyrë
indirekte nga përmirësimi i furnizimit me ujë
dhe cilësisë së tij, si dhe reduktimit të përmbytjeve.
“Projekti mbështetet mbi përvojën e fituar nga
projektet e mëparëshme të financuara nga Banka Botërore, të cilat kanë kontribuar në
mbrojtjen e mjedisit, menaxhimin e pyjeve të
komunitetit dhe sekuestrimin e karbonit, tha
Drita Dade, Specialiste e Lartë e Bankës
Botërore për Menaxhimin e Burimeve Natyrore dhe Drejtuese e Projektit. “E reja e këtij
projekti qëndron në krijimin e një sistemi informacioni për menaxhimin e pyjeve dhe futjen e skemave konkurruese të granteve për të
përmirësuar menaxhimin e përdorimit të tokës
dhe për t’u dhënë komuniteteve mundësi alternative për sigurimin e jetesës”.
Që kur Shqipëria u anëtarësua në Bankën
Botërore në vitin 1992, vendi ka përfituar prej
82 projekteve me vlerë totale prej me shumë
se 1.8 miliardë USD kredi dhe grantesh nga
IDA dhe IBRD.
drejtat e tyre; (iii) gratë duhet të jenë me tepër
aktive; (iv) nevoja për përmirësimin e statuteve të
shoqatave të përdoruesve të pyjeve dhe kullotave për përfshirjen e grave në organet vendimmarrëse në nivele jo më pak se 30%;(v) nevoja
për ekspozimin e grupeve të grave ndaj praktikave dhe modeleve më të mira që u sigurojnë
grave fuqizimin ekonomik, etj.
Pjesëmarrëset u udhëzuan mbi hapat e mëtejshëm që do të ndiqen gjatë kësaj fushate. Secila
prej tyre mori fletëpalosje për t’i shpërndarë në
zonat e tyre respektive dhe një letër me moton
“Edhe unë vendos”.
Në fund aktiviteti u mbyll me një foto në grup, ku
secila pjesëmarrëse mbante në duar një gërmë
të motos “Edhe unë vendos”.
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U nda nga jeta inxhinierja e
pyjeve, Lavdie Tosku (Iseberi)

URIM PËR JANIN !
(31 KORRIKU, DITËLINDJA E INXHINIERIT TË PYJEVE JANAQ MALE)

GËZUAR DITËLINDJEN JANI!
Gëzuar dhe qofsh gjithmonë i lumtur në jetë me të
gjithë ata që të dëshiron zemra! Këtë urim t’a bëj
unë kolegu yt (ndoshta dhe shumë të tjerë do të
bëjnë), që ka shumë
vite që njihemi kur gëzimet dhe hidhërimet i
kemi ndarë së bashku.
Sukseset, ngecjet dhe
shqetësimet gjatë ushtrimit të profesionit të
pylltarit, përsëri kanë
pasur një emërues të
përbashkët.
Janë disa shkrime të
mia, për kolegë dedikuar në ditëlindje e përvjetorë jubilarë si një “kartolinë” urimi. Kam shumë ç’ka mund të shkruaj,
por shumë vështirë t’i përmbledh, të gjej fjalët dhe
përcaktimet e zgjedhura që ju meritoni. Nuk dua të
ndalem dhe të vlerësoj në formë kronologjike veprimtarinë tuaj që nga vitet studentore, si një ndër
studentët e shkëlqyer të fillim viteve 80, deri sot si
një ndër specialistët më të mirë dhe të përkushtuar

të pylltarisë shqiptare. Por, do të veçoja veprimtarinë në Projektin Shqiptar të Pyjeve (1999-2004),
e cila bëri të mundur që tek Jani Male, të evidentoheshin, cilësi të larta njerëzore dhe profesionale.
Komunikimi, përkushtimi dhe ndershmëria në
punë, përveçse të vlerësuara nga kolegët dhe bashkëpuntorët vendas, u vlerësuan dhe tërhoqën vëmendjen e specialistëve dhe organizatave ndërkombëtare. Janë mbi 10 vite (2004) ku Janaq Male, si
specialist me SNV (Hollandë) dhe së fundi me
CNVP si drejtor i zyrës në Tiranë, ka dhënë një
kontribut të veçantë, sidomos në ndërgjegjësimin
dhe ngritjen dhe forcimin e kapaciteve të aktorëve
vendorë që menaxhojnë dhe administrojnë pyjet dhe kullotat komunale. Puna vazhdon, risi
dhe hapësira të tjera në këtë drejtim tashmë janë
objektiva të së ardhmes për Janin dhe bashkëpuntorët e tij.
Në përmbyllje të këtij mesazhi të shkurtër, kur ju
Jani, meritoni të shkruhet shumë gjatë, sjell në vemendje se: sipas “Horoskopit Pyjor” i përkisni
drurit të Gështenjës
(Pema e ndershmërisë).
Kësaj përkese astrologjike, i shtojmë dhe
atë të thellësisë në mendim, të maturisë në veprim, të mirësisë në komunikim, cilësi që jua
njohin të gjithë. Për të
gjitha këto të uroj me të
gjithë fuqinë e zërit dhe
zemrës:
Gëzuar ditëlindjen Janaq Male, Jetë të lumtur, të
gjatë sa druri që ju i përkisni (horoskopi pyjor).
Merre si dhuratë këtë shkrim, me urimet që i bashkohen: stafi i Gazetës Jeto Gjelbër, kolegët, dhe
Federata Kombëtare e Pyjeve dhe Kullotave Komunale, me gjithë anëtarët e saj.
NGA KOLEGU, GJON FIERZA

Disa ditë më parë, (nuk kaluan shumë ditë që
ajo festoj 49 vjetorin e lindjes) u nda nga jeta
inxhinierja e pyjeve Lavdie Tosku (Iseberi).
Sëmundja e rëndë dhe pa shërim nuk u përballua më gjatë nga Lavdia. Ajo me shumë kurajo e
vullnet e mposhti sëmundjen për afro dy vite.
Dëshira për jetën, për të rritur fëmijët, për të
ushtruar profesionin në krah të bashkëshortit,
për të realizuar dhe shumë ëndwrra të tjera, e
bënë të forte, të pamposhtur, të dashur dhe
përkushtuar për punë Lavdien, deri në çastin që
ajo mbylli sytë.
Veprimtaria prej më shumë se një çerek shekulli si inxhiniere pyjesh në Durrës, Kukës e Kavajë në detyra të ndryshme në zonat pyjore dhe si
shefe seksioni (teknik, policisë, ekstensionit) janë
vlerësuar dhe do mbeten gjatw në kujtesën e
bashkëpuntorëve , drejtueseve dhe kolegëve të
saj. Sakrifica, përkushtimi për profesionin dhe
komunikimi i ngrohtë i Lavdies ishin cilësi që ajo
i monifestoj në gjithë jetën e sajë. Ndonëse i veshtirë, profesionit të pylltarit ju përkushtua që studente dhe jetën e lidhi më të pazgjidhësisht kur
dhe bashkëshorti i sajë Shpëtimi, ishte pylltar në
profesion.
Lavdia, vajza nga Rrogozhina u martua me
Shpëtimin nga Kukësi, u vendosen në Kavajë,
krijuan familje ku lindën dhe rritën tre femijë.
Ajo qe një bashkëshorte dhe nënë shembullore.
Fëmijët, shkollimi dhe e ardhmja e tyre tashmë

·

ishin prokupimi themelor i Lavdies dhe i bashkëshortit të sajë. Endërrat dhe dëshirat e sajë ju
prenë parakohe, në mes.
Vdekja e parakohëshme e inxhiniere Lavdie
Toskut (Iseberi) është një humbje e madhe për
familjen dhe të afermit e sajë. Emri dhe veprimtaria e sajë do i mungoje kolektivit të pylltarëve të
Kavajës dhe pylltarisë shqiptare. I lehtë dhe në
paqe u prehtë shpirti i sajë.

Ngushëllimet më të sinqerta për familjen dhe të
afërmit e saj në emrin e qindra pylltarëve, bashkëpuntorëve....

Lavdie Tosku (Iseberi) lindi me 03.04.1965 ne Rrogozhine Pasi mbaroi gjimnazin
“Haxhi Qehaj”ne Rrogozhine ne vitin 1979-1983, ajo vazhdoi studimet e larta ne
degen Inxhinjeri Pyjesh.

· Ne muajin Janar te vitit 1988 ajo mbaroi studimet e larta per Inxhinjeri Pyjesh.
· Ne muajin Prill te vitit 1988 ajo filllon punë në Ndërmarrjen e Pyjeve Durrës në degën
teknike ku ajo mbulonte eksportin e bimëve mjeksore, tanifere dhe eterovajore.
· Ne vitin 1990, martohet , dy vite punon ne Drejtorinë e Pyjeve, Kukës.
· Ne vitin 1992 ajo bashkë me bashkëshortin e saj ing.Shpetim Iseberi fillojnë punë në
Drejtorinë e Pyjeve Kavajë.
· Më 1 Qershor 1993 ajo emërohet si Shefe ne Seksionin Teknik. pastaj si Shefe e
Seksionit te Policisë Pyjore dhe së fundi si Shefe në Seksionin e Ekstensionit dhe
Pyjeve Komunale
· U nda nga jeta me 19 qershor 2014

NJOFTIM
Ju njoftojmë se disponojmë fidanë të llojeve të ndryshme si më poshtë:
Zeman Lalaj në Vlorë disponon 5000 fidanë bredhi me lartësi 1.5 metër, 2000 fidanë pishe të zezë me lartësi
1-5 -2.5 metër, si dhe 40 mijë fidanë të llojeve të ndryshme. Për çdo sqarim të mëtejshëm jeni të lutur të
kontaktoni në numrat e telefonit +355 69 21 23 919, dhe +355 332 22 843.
Në fidanishten e Z. Florin Torba në Peshkopi ka fidanë standartë për mbjellje në vjeshtë Arrë 2 vjeçare 4000
copë, Gështenjë 2 vjeçare 4000 copë, Bli dekorativ 1.5 m mbi 1000 copë.
Kontaktoni me Z. Florin Torba në numrin e telefonit: +355 68 34 01 378.
Haxhi Mani nga Muhurri i rrethit Dibër, 12 km larg qytetit të Peshkopisë disponon fidanë sherebele të cilët
bëhen gati për mbjellje para datës 20 Shtator. Të interesuarit janë të lutur të kontaktojnë me Z. Haxhi Mani
në numrin e telefonit +355 68 64 69 360.
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YOUNG TREES ONTO
OLD ROOTS

Haki KOLA

Though it is never been accepted by experts, in the book "Albania, what has been, what is and
what will become", the scholar
Sami Frasheri has recommended to his compatriots to implement the following method of
forest management: "Each forest
will be divided into several plots
and until the turn to be cut the
last plot comes, the plot which has
been cut the first would have been
grown again, thus always will be
cut timber from forests and forests will never finish, but will always thrive.
Coppice treatment despite the
opinion that it is a wrong practice
by environmental viewpoint, by
many scientists is seen as a practice with positive environmental
impacts. Re-coppicing is a very old
practice of human, which is based
on advantages of wood regeneration properties. There exist
clear evidences that this kind of
management is employed in England about 4 000 years BC until
XIX century. If trees are cut near
the ground, dozens of sprouts
burst from the cut stump and as
lower as the cut is done the more
sprouts emerge. This natural reaction of wood toward cutting is
used by human for many purposes, including even wood production for heating. The time
where this cutting is repeated is
depended on the wood species
which is treated, as well as the
purpose of the treatment, but
mostly is evidenced that has been
not less than five years and not
more than twenty years. Trees
treated in this way remain productive for centuries and nowadays can see forest plots which
have undergone to this way of
treatment for millennia. The system has been and continues to
remain very flexible, leaving time
after time a considerable amount
of trees uncut, for construction
purposes, processing or other
needs the families had. The soil
type and climate conditions of certain forests, as well change of technics over time, are probably the
main causers that each coppice
forest in Europe has been different and only when are encountered documents and notes is
possible to be seen what kind of
management is exactly applied.
Often we've debated with forest

scientists that rehabilitation of degraded forests in Dumre or
Tregan, or evolution the Mediterranean shrubs formations are
facing is a failure and the analysis has continued with the argument that, country would benefit much more if these forests
would be converted into high
forests. On about 200 hectares
of common forests of Llabjan
village is applied clear-cutting for
the last time in 1974 - 1976.
They've remained in a weird stagnation with a diameter 3-5 cm
and a uniform height for 35
years. Their wood volume does
not exceed 35-40 cubic meters
per hectare. Next to them are the
private forests. In one of them a
clear-cutting in about 2500
square meters was applied and
the owner had sold 200 stere
meters fire wood for heating.
Whereas we debate of how can
be converted this degraded coppice in productive parameters,
we propose clear-cutting and afforestation with Douglas fir as a
fast growth and high productivity specie. It is hard to convince
my colleague that forest production where we stand, with 200
stere meters for 2500 square
meters, is translated in about 800
stere meters per hectare and for
a coppice forest is often unbelievable?!
In this case another argument
emerges, based on contemporary preferences to keep nature
untouched or unmanaged.
Spontaneous management or
management practices?
The newly cut clearing, is perhaps a view that brings sadness,
as for an eye unused to this, creates the sense of the so-called "catastrophe", and of the destructed landscape (every living being
goes through difficult moments
during life cycles). Therefore,
we should be reasonable and if
we appreciate this forest treatment even by viewpoint of beauty then we should find the way,
that this phase to be not brought
into public attention, by leaving
an uncut belt aside automobile
roads or aside pedestrian trails
and we can orient visitors to see
the other parts of forests which
have already passed this phase.
Nevertheless, if we will understand the process which is part
of this regeneration way, for a
careful observer, this phase of

newly cut can be transformed
into a beautiful thing. The cut
stumps seem like drawings on a
pale background, where the annual rings create some strange
pictures, giving to the forest
ground a special view. On the
side of these stumps, under the
bark remain buds bearing life,
they are already awaken and are
preparing the surprise for the
coming spring, which will thrive
with sprouts and until in autumn
will reach up to two meters in
height, displaying a very different view to this clearing with annual seedlings. The stage of high
density with the growth which
seems as it has stopped for a
moment, when it is seen and analyzed as part of the process,
can be experienced as the most
intense expression of dynamism and regenerating opportunities of these deciduous trees
and as a source of beauty most
attractive to be followed. Each
of seedlings can be seen of how
they try to protrude to get some
sun rays and each of them seem
as are preparing to transform
from one to another.
Knowledge required - that assessment of this transformation
to take place - should not necessary be scientific in biology or
ecology fields. Those can be assisted by common knowledge of
forest management, but can
arise even by careful observations without external epistemological basis, beyond trees themselves. The beauty of re-coppiced woods is a "thele mbi
bisht" - as a popular saying says
- when we put in balance the
ecological benefits, inheritance
values or other potential benefits. What is treated above I
think it can serve as a start to
enlighten some special attributes a re-coppiced forest can
express.
To explore in details this beauty, we must reject claims that the
nature management is always
done spontaneously and to approve the wisdom of some practices in coppice management.
Results will come soon …
Debate is welcome, reasoning
and diagnosis in many viewpoints also. Kosovo's plain is
treated over the centuries by
Kosovo's people. If we think in
detail they've gained knowledge

AWARENESS CAMPAIGN
LAUNCHING

Women in Forestry and
Rural Development
"I decide as well"

In the framework of implementation of the National Engagement
Strategy (NES) in Forest and Pasture sector it is organized the
Launching of the Awareness Campaign on "Women in Forestry and
Rural Development". NES is an
initiative of the National Federation
of Communal Forests and Pastures of Albania (NFCFPA) facilitated by the International Land
Coalition (ILC). The motto of the
campaign launched in Tirana on
July 15, 2014 was: "I decide as well".
The scope of the meeting was the
launching of the awareness campaign engaging women and girls
manly from the rural areas on their
land and forest rights, women participation in the decision making
process, and women economic
empowerment.
Twenty six participants with forestry and environmental background
represented the areas of Tirana,
Elbasan, Puke, Kukes, Diber, Pogradec, and Fier. The activity was
of this treatment. If we agree with
it, very soon the landscape of
Kosovo's plain will start dynamics and change. The market
would have enough wood supply and more people should
work to establish the basis of the
system. This project adds additional wood production, increases employment, guarantees a vital recycling of this asset and

attended as well by Ms. Drita Dade
the World Bank senior expert in
Environment, Mr. Ylli Hoxha the
General Director of Forest and
Pasture at the Ministry of Environment, Ms. Alenka Verbole the
Gender Expert from Slovenia.
The activity
The activity itself has followed the
program. The moderator Ms.
Amira Xhembulla, gender expert
presented the program initially and
the scope of the activity. Ms. Drita
Dade, Mr. Ylli Hoxha and Mr.
Rexhep Nderu had their greeting
speeches.
The first part of the activity included the presentation on "Women
Rights on Land and Forestry" by
Ms. Valbona Ylli (LEAA), followed by the presentation on
"Women in Decision Making" by
Ms. Albora Kacani (NFCFPA).
After the coffee break, the second
part of the activity was focused on
"Women economic empowerment" by Ms. Alenka Verbole
(Gender expert from Slovenia),
where examples of women involvement in land management, forestry and forest products in Slovenia

maintain the mountain forests of
Kosovo to be natural. Kosovo's
plain gave to its inhabitants the
luxury for this kind of treatment.
Entering in highlands of Kukes,
Mirdita, Dibra, Shllaku, Lekbibaj
and almost in most highland areas in the left of Koplik - Leskovik line, ancestors have left an
inheritance even more sophisticated, combining the wood pro-
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were brought into the attention of
participants.
Following presentations a session
of Q & A and discussions was organized. Representatives of Ulza
area, Gjinar in Elbasan and Kukes
area have expressed their opinions as regarding the : (i) importance of this campaign as it is a huge
gap among women and girls not
being informed on their rights on
land and forest; (ii) need that women themselves should fight for their
rights; (iii) women should be more
active; (iv) need for improvement
in the statute of forest and pasture
users associations for the involvement of women in the decision
making bodies at a level of at least
30%; (v) need for women groups
exposure to the best practices and
models that ensure women economic empowerment, etc.
Participants were instructed on further steps to be followed under this
campaign. Each of them received
flyers for distribution in their areas
and motto paper "I decide as well".
A group picture with letters from
the motto paper hold by participants marked the ending of the
campaign launching event.
duction and foliage in height
with 2-4 year rotation cycles with
intense grazing under it, a treatment which has remained unnoticed so far, or simply it's not
accepted by the Science of Forestry. Experts of communal forestry have already started the
preliminary study of this hidden
miracle and the first results will
come soon.

