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Ata nuk janë alienë, ata janë fëmijët tanë, motrat e vëllesërit tanë, niperit e
mbesat tona. Janë pjesë e shoqërisë sonë, që duan thjeshtë një miresjellje
nga ana jonë, jo mishërim. Nëqoftëse nuk keni mundësi t’I argëtojmë e t’I
fusim në gjirin tonë social. E megjithatë, si për çudi ndodhi një ditë ajo që
ne vendin tonë nuk ndodh....
VIOLETA GJONI
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Edhe në vendet ballkanike, ku
zonat rurale përdorin në mënyrë
masive, që nga parahistoria e deri
sot, drurin për ngrohje, ekspertët
e bëjnë vlerësimin e drurit për
lëndën e punimit që ai ofron, ashtu si në Gjermani, ku druri për
ngrohje nuk është rregull, por
përjashtim. Para rreth një viti u
përgatit një manual i thjeshtë në
ndihmë të pronarëve apo përdoruesve të pyjeve, botuar në
formë dixhitale, paraprirë me vizita të shpeshta tek pronarë të ndryshëm të pyjeve, e duke u përpjekur për të pasqyruar në këtë
manual përvojën më të mirë të
pronarëve.
GAZETARI
I 'JETO GJELBËR'
FONDACIONI ‘BASHKOJMË
VLERAT E NATYRËS ME
NJERËZIT’ (CNVP), KOSOVË

Agjensia e Pyjeve të Kosovës (APK) në
bashkëpunim me Komunat Gjakovë, Istog dhe Novobërd mbështetur nga projekti SSPDF financuar nga Ambasada Sue-

deze dhe zbatuar nga Fondacioni CNVP, ka
filluar zbatimin e modeleve të Menaxhimit
të Përbashkët të Pyjeve përkatësisht në zonat
kadastrale Gergoc, Kalican dhe Izvor. Në
secilën prej Komunave është përzgjedhur
një fshat ku objektivi kryesor është të diskutohet me komunitetet vendore si të menaxhojnë bashkarisht pyjet publike brenda ter-

ritorit në funksion edhe të nevojave të tyre
për dru zjarri.
Çfarë është menaxhimi i përbashkët i
pyjeve?
Menaxhimi i përbashkët i tokave pyjore
është ndarja e prodhimeve, përgjegjësive,
kontrollit dhe autoritetit vendimmarrës
mbi tokat pyjore...
FAQE 3

FAQE 7

A JETOHET NE DUKAGJIN?
SOKOL GURI &ISLAM LAÇAJ
Federata e Përdoruesve të Pyjeve
dhe Kullotave Shkodër
FAQE 6
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KOMUNITETET VENDORE, DREJTUES TË
MENAXHIMIT TË PYJEVE NË BALLKAN

ashtu u krijon mundësinë për rritjen e të
ardhurave të familjeve të tyre dhe garanton zhvillimin e qëndrueshëm të pyjeve.
Çështjet e të drejtave të pronësisë në pylltarinë private dhe komunale - të cilat nuk
janë zgjidhur ende - dhe mungesa e mbësh-

tetjes financiare për shoqatat e pronarëve
dhe përdoruesve të pyjeve për kryerjen e
aktiviteteve të ndërgjegjësimit publik,
ndikojnë negativisht në ruajtjen, zhvillimin
dhe menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve.
Në mënyrë që të garantohet një zgjidhje afat-

“

Nga ky takim rezultoi qëpylli i familjes ende ka mbetur një çështje shqetësuese. Degradimi i pyjeve nga prerjet e paligjshme në
vendet e Ballkanit Perëndimor ka rrënjë të thella në histori. Për
aq kohë sa të drejtat themelore të përdoruesve dhe pronarëve të
pyjeve nuk sigurohen plotësisht për njerëzit për të menaxhuar
në mënyrë të qëndrueshme pyjet e tyre dhe përmbushur nevojat
bazë për dru zjarri për ngrohje si minimum për të shmangur
varfërinë energjitike në zonat rurale, ky trend ilegaliteti dhe
degradimi do të vazhdojë. Në betejën e gjatë historike ndërmjet
popullsisë vendore dhe administratës pyjore, rezultatet përfundimtare tregojnë që pasojat janë keqmenaxhimi...

“

REFORD (Qendra për Pylltarinë dhe Zhvillimin Rural)
është një rrjet organizatash të
shoqatave të pronarëve dhe
përdoruesve të pyjeve private
dhe komunale nga shtatë vende
të Ballkanit: Shqipëria, Bullgaria, Kroacia, Kosova, Maqedonia dhe Republika SrpskaBiH.
REFORD vlerëson shumë nismat e ndërmarra nga qeveritë
përkatëse të rajonit dhe donatorë të ndryshëm në zhvillimin
e pyjeve, kullotave dhe zonave
të mbrojtura.
REFORD dhe anëtarët e tij në
takimin e mbajtur në Pejë, Kosovë më 3 - 5 Korrik 2015,
shqyrtoi zhvillimet në pylltari
në lidhje me njerëzit e zonave
rurale, veçanërisht pyjet e
familjes. Nga ky takim rezultoi
qëpylli i familjes ende ka mbetur një çështje shqetësuese. Degradimi i pyjeve nga prerjet e
paligjshme në vendet e Ballkanit Perëndimor ka rrënjë të thella në histori. Për aq kohë sa të
drejtat themelore të përdoruesve dhe pronarëve të pyjeve nuk sigurohen plotësisht
për njerëzit për të menaxhuar në mënyrë
të qëndrueshme pyjet e tyre dhe përmbushur nevojat bazë për dru zjarri për
ngrohje si minimum për të shmangur
varfërinë energjitike në zonat rurale, ky
trend ilegaliteti dhe degradimi do të vazhdojë. Në betejën e gjatë historike ndërmjet popullsisë vendore dhe administratës
pyjore, rezultatet përfundimtare tregojnë
që pasojat janë keqmenaxhimi dhe degradimi i pyjeve dhe administrate pyjore
ka dështuar në zbatimin e slloganit të përdorur kudo dhe kurdoherë për "mbrojtjen
e pyjeve".
Shumica e familjeve që jetojnë në zonat
rurale në rajon janë tepër të varura nga
burimet pyjore. Legalizimi i tyre, me të
drejta të plota si pronarë apo përdorues
të pyllit të tyre - të cilin ata e konsiderojnë si pyllin e familjes së tyre - u siguron atyre mundësinë për të përmbushur
nevojat për ngrohje dhe gatim. Kjo gjith-

gjatë lidhur me pyllin e familjes (pylltarinë
private dhe komunale), ne, Organizatat e
Pyjeve Private dhe Komunale të Ballkanit
të bashkuar në Rrjetin Rajonal të quajtur REFORD rekomandojmë:
"Përshpejtimi reformave lidhur me
zotërimin e tokës, të drejtat e pronësisë dhe
përdorimit në pyjet komunale dhe private.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve për tokën,
regjistrimi i pronave, decentralizimi i mëtejshëm i kompetencave, duke përfshirë
mbështetjen e menaxhimit të përbashët të
pyjeve me përfshirjen e komuniteteve vendore, veçanërisht në tokat e degraduara dhe
bazuar në të drejtat tradicionale;
"Përfshirja e plotë e masave dhe aktiviteteve të pylltarisë në programet dhe
politikat e Zhvillimit Rural në mbështetje të pyllit të familjes;
"Njohja dhe përfshirja e shërbimeve mjedisore të ofruara nga pyjet private dhe
komunale (pylli i familjes) në politikat
dhe rregulloret dhe aplikimi i pagesave
për shërbimet mjedisore;
"Një mjedis më mundësues për pyllin e
familjes në legjislacionin e pyjeve dhe të
ngjashëm me të, duke çuar ndër të tjera
në më pak procedura burokratike për të
lehtësuar pronarët dhe përdoruesit e
pyjeve për menaxhimin e qëndrueshëm
të pyjeve dhe shfrytëzimin ekonomik;
"Përfshirja e duhur e pyllit të familjes
(pyjet private dhe komunale) në zonat
e mbrojtura. Sigurimi i të drejtave dhe
detyrimeve për familjet rurale dhe kompensimi për privimin nga të drejtat e
shfrytëzimit të pyjeve në zonat e mbrojtura;
"Mbështetja e organizatave jo qeveritare
të pronarëve/përdoruesve të pyjeve për
të rritur më tej kapacitetet e tyre në
edukimin dhe ndërgjegjësimin e komuniteteve në zonat rurale, pronarëve dhe
përdoruesve të pyllit të familjes.
Shprehim besimin tonë që vendosja e
komuniteteve vendore si drejtues të
menaxhimit të pyjeve është rruga e duhur për të marrë zgjidhjet më të mira
për zhvillimin e pyjeve, punësimin dhe
uljen e varfërisë në zonat rurale të rajonit të Ballkanit. Shpresojmë që rekomandimet tona do të bëhen pjesë e
axhendës tuaj politike dhe zhvillimit.
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Zbatimi i strategjisë së pyjeve për
menaxhimin e përbashkët të pyjeve në Kosovë
Fondacioni ‘Bashkojmë Vlerat e
Natyrës me Njerëzit’ (CNVP), Kosovë
Sektori pyjor në Kosovë konsiderohet me
potencial të lartë për të rritur kontributin
në ekonominë kombëtare. Pylli ofron shumë
përfitime për popullin e Kosovës dhe nxit
zhvillimin ekonomik. Në zonat rurale, të cilat
në shumicën e rasteve janë të pasura me pyje,
sektori është një nga të paktët ofrues të
vendeve të punës. Një sektor i shëndetshëm
pyjor, duke qenë një burim i ripërtëritshëm,
është me rëndësi të madhe për zhvillimin e
vendit. Sipas vlerësimeve të dy inventarëve
kombëtare të pyjeve 2003-2013 realizuar nga
Grupi Norvegjez i Pyjeve (NFG) e Agjensia e
Pyjeve të Kosovës (APK) në hapësirë 10
vjeçare njëri nga tjeri, vëllimi i përgjithshëm i
drurit të prerë në Kosovë në dhjetë vitet e
fundit është 16 milion m3, apo e thënë ndryshe 1.6 milion m3 për çdo vit, rreth 5 herë
më shumë se sa plani vjetor. Nga kjo sasi vlerësohet se 93% e totalit realizohet në mënyrë
të paligjshme. Nga ana tjetër,
furnizimi ligjor i druve të
zjarrit në Kosovë është dukshëm më i ulët se niveli i
qëndrueshëm i prerjes së
lejuar vjetore.
Por, sa më shumë që pylltaria duket si burim ilegaliteti e konflikti social, me
kontributin që i japin Kosovës këto burimeve natyrore
mund të kthehen në frymëzues e lider të paqes sociale,
zhvillimit dhe menaxhimit
publik efektiv. Strategjia e re
për zhvillim e sektorit të
pyjeve (2010-2020) përgatitur
me pjesëmarrje të gjerë të aktorëve kryesorë
dhe miratuar nga qeveria e Kosovës ka rekomanduar menaxhimin e përbashkët të pyjeve
si pjesë e zgjidhjes për ti kthyer aktivitetet e
paligjshme në pyje në menaxhim ligjor të
pyllit me pjesëmarrje, kontribut e përfitim
të pyllit e komunitetit. Pyjet në zona kadastrale i ofrohen komuniteteve vendore, e ato
marrin përgjegjesi për ruajtje e menaxhim të
qëndrueshëm të tyre.
Nga strategjia në zbatim
Agjensia e Pyjeve të Kosovës (APK) në bashkëpunim me Komunat Gjakovë, Istog dhe
Novobërd mbështetur nga projekti SSPDF
financuar nga Ambasada Suedeze dhe zbatuar nga Fondacioni CNVP, ka filluar zbatimin
e modeleve të Menaxhimit të Përbashkët të
Pyjeve përkatësisht në zonat kadastrale Gergoc, Kalican dhe Izvor. Në secilën prej Komunave është përzgjedhur një fshat ku objektivi kryesor është të diskutohet me komunitetet vendore si të menaxhojnë bashkarisht py-

Elementët kryesorë të menaxhimit të përbashkët

jet publike brenda territorit në funksion
edhe të nevojave të tyre për dru zjarri.
Çfarë është menaxhimi i përbashkët i pyjeve?

Menaxhimi i përbashkët i tokave pyjore është ndarja e prodhimeve, përgjegjësive, kontrollit dhe autoritetit vendimmarrës mbi
tokat pyjore që ndodhen në territorin e
zonës kadastrale të fshatit mes Agjencisë
Pyjore
dhe
komunitetit
të
interesuar (përdoruesve) e në nevojë për dru
zjarri. Menaxhimi i përbashkët i pyllit ka
për bazë një kontratë që specifikon shpërndarjen e autoritetit, përgjegjësisë dhe përfitimeve mes familjeve në nevojë për material
drusor në fshatrat e Komunës dhe Agjensisë Pyjore. Kjo në lidhje me tokat e dedikuara për menaxhim të përbashkët dhe që
kanë objektiv menaxhues prodhim vjetor
druri për ngrohje, apo produkte të tjera që
rezultojnë nga punimet silvikulturore që
janë të nevojshme për reahabilitimin e këtyre pyjeve.
Elementët kryesorë të menaxhimit
të përbashkët
Qasjet për llogaritjen e sipërfaqes së pyjeve
publike në Menaxhim të përbashkët për

plotësim të nevojave e rehabilitim të pyllit
Pas përzgjedhjes së fshatrave, përfaqësuesit
e tyre informohen rreth projektit. Më pas
bëhet vlerësimi i gjendjes së përgjithshme
të fshatit rreth bujqësisë, pyjeve, kullotave
dhe blegtorisë. Po ashtu vlerësohet tradita
mbi përdorimin e tokës, situata në pyjet private në fshat dhe ndarja e pyllit për familje.
Prodhimi aktual, furnizimi me dru zjarri nga
pyjet private dhe toka bujqësore që disponon çdo familje janë gjithashtu pjesë e
vlerësimit.
Agropylltaria apo drurët e mezhdave dhe ato
anës rrugëve, kanaleve, përrenjve e lumenjve përllogariten se sa kontribuojnë në
përmbushjen e nevojave vjetore. Një hap i
rëndësishëm është llogaritja e hendekut në
mes të nevojave vjetore dhe potencialin vjetor të pyjeve private dhe agropylltarisë në
nivel fshati. Duke shtuar edhe interesimin
e familjeve për të marrë përgjegjësi për
kujdesim çon në vendimin për të vënë nën
kujdes sipërfaqen e pyllit publik të
nevojshme për tu rehabilituar e zhvilluar por
edhe për të përmbushur nevojat vjetore për
dru zjarri për fshatin.
Hapat për zbatimin e Menaxhimit te Përbashhkët të Pyjeve në nivel zone kadastrale
apo komuniteti që banon në një fshat
Hapi i parë përfshin informimin e banorëve
të fshatit, prezantimin e projektit,
përzgjedhjen e komisionit për menaxhim të
përbashkët të pyjeve. Kjo bëhet në një takim
të hapur me pjesëmarrjen e të gjithë familjeve të interesuara në fshat, duke përfshirë
meshkuj dhe femra si dhe të fqinjëve. Ky
hap është realizuar në fshatrat Geroc të Gjakovës, Prekoc e Izvor të Novoberdës dhe
Kalican të Istogut
Hapi i dytë është llogaritja e nevojave vjetore për dru zjarri për ngrohje për familjet
apo grup familjet e fshatit. Kjo shoqërohet

me vlerësim të pyllit dhe përcaktim të rritjes
vjetore dhe prerjes së lejueshme vjetore të
pyjeve në nivel zone kadastrale e ngastrash.
Ky hap po ndiqet në vijim për te tre fshatrat
e lartëpërmendur.
Hapi i tretë është llogaritja e sipërfaqe mesatare pyjore që kërkohet të ndahet nga sipërfaqja total pyjore që ndodhet në zonen kadastrale që të përmbushin nevojat vjetore për
dru zjarri për një familje, dhe për të gjithë
fshatin. Bazuar në llogaritjen komisioni bien
dakord mbi sipërfaqe mesatare pyjore për
secilen nga familjet pjesemarrëse.
Hapi i katërt është demarkacioni i sipërfaqes
së përgjithshme të rënë dakord për tu përfshirë në menaxhim të përbashkët në shakllë
zone kadastrale dhe llogaritja e territorit që
është rënë dakord për të ndarë për çdo familje nga sipërfaqja e përgjithshme. Më pas kjo
demarkohet në terren nën drejtimin e komisionit, palët bien dakord se ku dhe kur të
punojnë për çdo ditë. Ajo zbatohet në bazë
të listës së familjeve, numrat e telefonit dhe
bien dakord për ditën dhe vendin ku topografi, komisioni e kryefamiljari takohen
apo do të jenë në dispozicion për demarkacionin. Në praninë e tyre lexohen koordinatat e mezhdave të çdo familje apo grupit
të familjeve me GPS, si pjesë e zonës pyjore
të përfshirë në menaxhim të përbashkët. Ky
proçes finalizohet me përgatitjen e hartave
dixhitale brenda zonave kadastrale, përcaktimin e kufijve dhe pjesëmarrësve në secilën
parcelë, si pjesë e e pyllit të përfshirë në
Menaxhim të Përbashkët.
Agjensia e Pyjeve të Kosovës, Komunat dhe
fshatrat e përzgjedhura me mbështetjen e
Fondacionit CNVP janë tashmë duke zbatuar këtë projekti. Menaxhimi i Përbashkët
Pyjeve është një qasje nga poshtë - lart, në
të cilin aktorët vendorë marrin pjesë në vendimmarrje dhe përzgjedhjen e prioriteteve
të bazuara në strategjinë e pyjeve. Përfshirja
e strukturave qeveritare vendore dhe rajonale do të përshpejtojë zbatimin e strategjisë
së pyjeve.
Pritshmëritë nga zonat e përfshira në projekt janë eleminimi i prerjeve ilegale në këto
pyje dhe sigurimi i nevojave vjetore të per
dru të këtyre fshatrave. Po ashtu furnizimi i
tregut me drutë që teprojnë të prodhurar
sipas kritereve të menaxhimit të qëndrueshëm të pyjeve.
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Zjarret në pyje e kullota

Pyjet dhe kullotat janë burimet më të rëndësishme natyrore, pasuri e ripërtëritshme ku
janë të lidhura interesat jetësore, ekonomike
dhe ekologjike të njerëzve në qytete dhe fshatra. Këto pasuri janë shpesh pre e dëmtimit
dhe shkatërrimit ku në shumicën e rasteve
njerëzit bëhen bëhen shkaktarë të tyre. Ne
do të ndalemi këtu tek zjarret në pyje të cilët
sjellin pasoja të rënda ekologjike dhe
ekonomike në mjedisin natyror.
Por cilat janë disa nga arsyet e rënies së zjarreve në pyje ? Në Shqipëri arsyet e rënies
së zjarreve janë të shumta dhe komplekse.
Sipas të dhënave të terrenit pothuajse shumica e zjarreve janë të qëllimshme. Zjarret
shpesh ndodhin për shkak të pakujdesisë
së njerëzve që punojnë dhe kalojnë në pyll
si barinjë, grumbullues lulesh, gjethesh,
frutash, rrënjësh, drurësh, kalimtarë, vizitorë
e turistë. Në jug të vendit kryesisht protago- ara. Këtë vit në vendin tonë është aktivinistë bëhen çobanët të cilët e kanë për tra- zuar sistemi i vrojtim- sinjalizimit bazuar në
ditë të përdorin këtë teknikë të rrezikshme një skemë efikase menaxhimi. Thuhet se
për të rigjeneruar kullotat, për të vrarë in- në këtë skemë janë përfshirë rreth 110 vrojsektet dhe përmirësuar cilësinë e barit të tues, sinjalizues dhe roje mjedisore nga
tyre. Ndërsa në Shqipërinë e mesme ka Drejtoritë e Shërbimit Pyjor, Agjencia Konjerëz të cilët tentojnë të vënë zjarre të mbëtare e Zonave të Mbrojtura, Inspektoqëllimshme për të tjetërsuar sipërfaqen py- riati Shtetëror i Mjedisit dhe i Pyjeve si dhe
jore dhe kullosore në ullishte e pemtore. 130 punonjës të punësuar me kontrata
Ka edhe nga ata që i vënë zjarrin pyllit pasi provizore.
kanë konflikte individuale për përdorimin Në shumicën e rasteve të zjarrit njerëzit, koe tij apo në rastet e abuzimit ku njerëz me munitetet vendore, strukturat e Shërbimit
dhe pa pushtet mundohet të mbulojnë gjur- Pyjor dhe shërbimi zjarrë-fikës kanë dhënë
mët e shfrytëzimeve të paligjshme. Nga për- kontribut në shuarjen e tyre. Ministria e Mjevoja e deritanishme duket se asnjë rast zjar- disit në bashkëpunim me Ministritë e tjera
ri në Shqipëri nuk është shkaktuar nga tem- kanë dërguar në ndihmë edhe një mjete fluperaturat e larta, por ato kanë ndikuar në turuese (avion) por terreni tepër i vështirë
përshkallëzimin dhe përhapjen e shpejtë të dhe koha e nxehtë kanë bërë që disa sipërflakëve sidomos këtë vit ku temperaturat i faqe të jenë dëmtuar.
kaluan 40 gradë.
Por çfarë duhet
Pothuajse çdo vit ka
bërë për uljen e
mungesë të shifrave të
numrit të zjarreve
sakta mbi sipërfaqet
pyjore e kullusore të Por cilat janë disa nga arsyet e rënies në Pyje?
përshkruara nga zjarret së zjarreve në pyje ? Në Shqipëri ar- Ministria e Mjedisit
në nivel kombëtar. Të
në bashkëveprim
syet e rënies së zjarreve janë të shumme Ministritë e tjera
dhënat mungojnë
ta dhe komplekse. Sipas të dhënave dhe strukturat e
edhe për vlerësimin e
dëmeve të shkaktuara të terrenit pothuajse shumica e zjar- Emergjencave Civile
si dhe marrjen e reve janë të qëllimshme. Zjarret duhet të përcaktojë
masave rehabilituese. shpesh ndodhin për shkak të pakujd- dhe zbatojë masa të
Këtë vit rastet më të esisë së njerëzve që punojnë dhe përhershme gjatë
mëdha të zjarreve kalojnë në pyll si barinjë, grumbullues gjithë vitit dhe jo
kanë ndodhur në lulesh, gjethesh, frutash, rrënjësh, vetëm në periudhën
Pukë, Librazhd, Fier, drurësh, kalimtarë, vizitorë e turistë. e zjarreve. Këto
Vlorë, Sarandë, Po- Në jug të vendit kryesisht protago- masa duhet të përfgradec, Dibër dhe nistë bëhen çobanët të cilët e kanë për shijnë masat parandaluese, masat përBulqizë. Zjarret në
traditë të përdorin këtë teknikë të
Shesh-Bulqizë, Ramgatitore, masat e
rrezikshme
për
të
rigjeneruar
kullolokalizimit
dhe
nagore, Selishtë, Zerqan, Liqenin e Zi tat, për të vrarë insektet dhe përmirë- shuarjes së zjarreve.
Masat parandaluese
kanë përshkruar një suar cilësinë e barit të tyre.
sipërfaqe prej rreth
si
edukimi
i
350 ha. Mendohet se
njerëzve të grup
në zonat me dushqe dëmi është i vogël kra- moshave të ndryshme (përfshi dhe fëmijët)
hasuar në zonat me pyje të larta siç është nëpërmjet takimeve ndërgjegjësuese dhe traajo tek Liqeni i zi në Bulqizë, ku dëme të jnimeve janë tepër të rëndësishme për të
mëdha janë shkatuar në 200 ha pyje ahu.
ulur mundësinë e rënies së zjarreve. Po ashMegjithatë duhet të pranojmë se deri tani tu informimi dhe propaganda nëpërmjet
në nivel Kombëtar rastet e zjarreve janë më medias së shkruar dhe elektronike zë vend
të pakta se vitet e kaluara dhe për pasojë të rëndësishëm në marrjen e masave parandëmtimet dhe djegiet janë më të reduktu- daluese. Federata Kombëtare e Pyjeve dhe

“

reve në pyje sikurse dhe dënimet për të vepruar në përputhje me ligjin. Disa nga ligjet
bazë të miratuara janë:: Ligji “Për Emergjencat Civile”,, “ Për mbrojtjen nga Zjarri dhe
për Shpëtimin”,, “Për Mbrojtjen e Mjedisit”,, “Për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja”,, “Për
Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”.
Sipas ligjit “Për Emergjencat Civile” (neni
11), çdo ministër është përgjegjës për organizimin, planizimin dhe përballimin e
emergjencave civile në veprimtarinë që ka
në përgjegjësi.
Ligji detyron Prefektin të organizojë dhe të
bashkërendojë punën për hartimin e planeve të përgatitjes për emergjencë civile në
qark dhe për zbatimin e masave të mbrojtjes.
Po ashtu Kryetari i Bashkisë ka për detyrë të
drejtojë organizimin dhe bashkërendimin e
punëve për hartimin e planeve të përgatitjes
për emergjencë civile në bashkinë përkatëse
dhe për zbatimin e masave të mbrojtjes.
Sipas Ligjit ”Për Mbrojtjen nga Zjarri dhe
Shpëtimi” dhe atij ”Për Pyjet dhe Shërbimin
Pyjor”, organet e shërbimit pyjor, në bashkëpunim me Njësitë e Qeverisjes Vendore
dhe me strukturat e shërbimit për mbrojtjen
nga zjarri dhe të shpëtimit, organizojnë
punën për parandalimin e zjarrit në fondin
pyjor kombëtar.

Kullotave Komunale ka realizuar vitet e fundit disa trajnime ndërgjegjësuese në Kukës,
Dibër, Pukë, Mirditë, Tropojë, Berat dhe
Elbasan për mbrojtjen e pyjeve nga zjarri.
Nga këto trajnime rezulton se mungon planifikimi apo përgatitja e planeve për
mbrojtjen e pyjeve nga zjarri nga organet
përgjegjëse ku në shumë raste ka përplasje
rolesh e përgjegjësish midis dy apo tre aktorëve. Kësaj i shtohet mungesa e theksuar
e fondeve, mjeteve dhe paisjeve për njerëzÇfarë rekomandojmë?
it e përfshirë në shuarjen e tyre.
Personat që marrin pjesë në operacionet e Për dëmtuesit masat ndëshkimore duhet
shuarjes së zjarreve shpesh janë të pa trajnu- të ashpërsohen dhe ne kemi prej disa koar dhe të pamotivuar ekonomikisht. Shta- hësh kërkuar ndryshimin e ligjit. Ministria e
bet e emergjencës kanë deklaruar pafuqinë Mjedisit po punon për hartimin e ligjit te ri për
e tyre për të vepruar kundër zjarreve në pyje pyjet dhe kullotat. Ligji duhet të njohë përpër shkak të terrenit ndërkohë që edhe vull- doruesit aktualë të pyjeve në nivel familje, fisi
netarët janë gjithmone të gatshëm të marrin dhe fshati, si dhe dhe të drejtën e tyre jo thjesht
pjesë në aksionet
për përmbushje të
anti-zjarr.
nevojave personale, por
Pavarësisht vështirëedhe për përfitim
sive të permendura,
ekonomik. Kjo gjë rrit
ka edhe shembuj Ligji detyron Prefektin të organizojë përgjegjësinë tek komupozitiv të cilët tre- dhe të bashkërendojë punën për nitetet vendore dhe nxit
gojnë për përgjegjsh- hartimin e planeve të përgatitjes për mbrojtjen e pyjeve nga
mërinë e njerëzve në emergjencë civile në qark dhe për dëmtimet.
mbrojtjen e buri- zbatimin e masave të mbrojtjes. Po Nëse bëjmë progres në
meve natyrore. Gjatë ashtu Kryetari i Bashkisë ka për njohjen e pyllit të famil10 viteve të fundit detyrë të drejtojë organizimin dhe jes, do të jetë më e lenuk vihet re asnjë bashkërendimin e punëve për htë për të lëvizur përzjarr në ato siperfaqe hartimin e planeve të përgatitjes për para
në
shumë
pyjesh ku vetë banemergjencë civile në bashkinë për- shqetësime tona të përorët janë përkujdesbashkëta: respekti për
katëse dhe për zbatimin e masave të
ur tradicionalisht
pronësinë mbi tokën
brez pas brezi e ndi- mbrojtjes.
dhe të drejtën e pronëSipas
Ligjit
”Për
Mbrojtjen
nga
Zjarri
hen pronarë të këtysisë private mbi tokën e
re sipërfaqeve. Këto dhe Shpëtimi” dhe atij ”Për Pyjet dhe pyllin, programet qeshembuj vijnë nga Shërbimin Pyjor”, organet e shërbimit veritare në mbështetje të
Dibra, Mirdita, Li- pyjor, në bashkëpunim me Njësitë e projekteve për të shtuar
brazhdi,
Korça, Qeverisjes Vendore...
pyjet e kullotat, e drejta
Kukësi, Mati, Tirapër të tregtuar, apo polina. Përdoruesit traditika të arsyeshme fiskale
cional dhe vetë fshati
e kështu me rradhë, janë
vendos roje gjatë gjithë vitit për mbrojtjen e një mundësi e mirë për të përfshirë njerëzit
pyjeve të tyre. Banorët e Kalasë së Dodës për të ruajtur pronën.
kanë 25 vjet që paguajnë me të ardhurat e Shtabet e emergjencës të të gjitha qyteteve
tyre 7 roje.
duhet të rrisin fuqinë e tyre për të vepruar
Çfarë thotë legjislacioni shqiptar për zjarret? kundër zjarreve me mjetet zjarrfikëse, ndërkoLegjislacioni shqiptar përcakton masat dhe hë që edhe vullnetarët dhe çdo qytetar duhet
aktivitetet të cilat duhet të merren nga insti- gjithmonë të jenë të gatshëm të marrin pjesë
tucionet përgjegjëse për parandalimin e zjar- në aksionet anti-zjarr.

“

“

ALBORA KACANI,
Federata Kombëtare e Pyjeve
dhe Kullotave Komunale
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“TË GJITHË MUND TË BËJNË DIÇKA PËR
FËMIJËT ME AFTËSI TË KUFIZUARA”

VIOLETA GJONI
Mësuese e arsimit special (terapiste)
Shoqëria jonë është ndryshe nga të gjitha shoqëritë e Botës në lidhje me sjelljen ndaj personave me aftësi të kufizuara. Shpesh përballesh me situata të ndryshme, me persona që e

quajnë veten normale, sikur kjo nuk ekziston
tek asnjë, por të gjithë kemi ndonjë paaftësi.
Përballesh me gjeste, mimika e shprehjet: “Sa
gjynah, sa gjynah”. Pse o njerëz, ua shtoni më
shumë dhimbjen me ato fjalë e jua kujtoni sa
herë të dalin nga shtëpia se kush janë?! Ata e
dinë dhe e kuptojnë por mos jua theksoni më
shumë, se nuk po i ndihmoni, veç po i venitni
edhe atë pak shpresë që kanë. Dhe shpresa e
tyre është që të gjejnë një vend në shoqëri, të
mos fokusohen të gjitha shikimet tona tek ata.
Ata janë fëmijët tanë, motrat e vëllezrit tanë,
nipërit e mbesat tona. Janë pjesë e shoqërisë
sonë dhe duan thjesht një mirësjellje e jo
mishërim. Duhet të gjithë së bashku t’i argëtojmë e t’i fusim në gjirin tonë social. E megjithatë, si për çudi ndodhi një ditë ajo që në vendin tonë nuk ndodh shpesh. Po bisedoja me
miqtë e Federatës Kombëtare të Pyjeve dhe
po ju shpjegoja për profesionin dhe fëmijët që
trajtojmë. Qe një reflektim i njerës prej përfaqësuesve që tha: “Po sikur t’i marrim e t’i
nxjerrim shëtitje në pyll që të lozin e të mbjell-

in dhe një pemë?” Bora fliste, dhe sytë e drejtor Rexhepit, shkëlqyen nga kjo ide e Borës.
-Po shumë mirë të ka shkuar mendja Bora.
T’ju bëjmë panine, fruta etj, dhe kërkoi miratimin tim në vështrim pyetës. Dhe unë që isha
mesuar t’i nxirrja fëmijët për zhvillimin social
në ambiente të ndryshme ku përballesha me
shikime prej gjynahqari. M’u
duk diçka e pabërë, diçka e
thënë si ato shkresat për të drejtat
e tyre që myken nëpër rafte e
nuk zbatohen kurrë. Se në shkresa ne jemi shumë europiane
e me shumë të drejta. Dhe nuk
zgjati as 24 orë dhe pasi ishim
konsultuar me të gjithë stafin e
Federatës, më marrin në telefon
dhe me datën 4 Shtator do të
iknim në Zall-Dajt. Menjëherë
u mora me organizimin duke jua
shpjeguar dhe prindërve ku të
gjithë ishin dakort për eskursionin, duke falenderuar pa fund stafin e Federatës së Pyjeve që më në fund dikush mendoi
për to, qoftë edhe për një ditë të vetme. Por
që në memorien e tyre do të ngulitej përgjithmonë sepse gjërat e
bukura mbahen mend
përhere. Ato kthehen
në frymëzim për endrra të tjera për t’u realizuar.
Dhe erdhi data 4 Shtator, ditë shumë e nxehtë por shumë optimiste nga mbështetësit
e aktivitetit. Federata
kishte sjellë dy fuoristrada për transportin, dy punonjës Borën dhe
Xhelalin dhe dy shoferat që kontribuan gjatë
gjithë ditës. Bora nuk kishte harruar asnjë detaj
duke blerë fletore vizatimi, lojra, çokollata. Por
mua m’u duk pak pesimiste nga ajo dita kur
më foli për eskursionin. Xhelali kishte marrë
fidanë bredhi dhe po shpjegonte për bimës-

inë. Fëmijët i ndamë në dy grupe nga 4 fëmijë
për grup. Siguruam makinat dhe u nisëm.
U nisëm me një përgjegjësi të madhe. Me vete
kishim marrë porositë nga prindërit: “Kujdes
mos të ikë, mbaje për dore”, “kujdes mos ka
ndonjë gjarpër”, “A do të shkoni larg”. Prindërit
nuk kishin faj, nuk ishin mësuar t’ju iknin kaq
larg pa i shoqëruar. E megjithatë, një ditë ndryshe edhe për to, por nga meraku nuk besoj se
ju liruan duart prej tyre. Zot ndihmoji këto prindër se shteti nuk
vë dorë për këtë shtresë! Pse mos
të ketë qendra sociale falas e të
organizojnë me shumë kështu
ditësh, se për atë kanë nevojë.
Rruga shkoi shumë mirë. Pushuam tek një rrap shekullor dhe
na bëri përshtypje pritja e një fshatari që kujdesej për pyllin dhe
pjesën ku Federata e Pyjeve kishte krijuar nje model të pyllit të
familjes. Zotëria solli menjëherë karriget dhe
pyeti se sa fëmijë janë për t’ju blerë nga një lëng
duke treguar anën mikpritëse të banorëve të fshatrave të Tiranës. Qëndruam pak tek rrapi misterioz që kur e shikoje ngjallte kuriozitet ta pyesje:
“Përse të jenë gërshetuar ato degë? A
mos do që t’i mbash
gjithmonë pranë
vetes e po u hapën
ke frikë mos i humb
e ngelesh vetëm pa
fëmijët e tu!” Ishte
një thurje shumë e
rrallë. Ky rrap donte të thonte se
kishte shekuj këtu
e dinte si ta mbante veten e se ato degët
e gërshetuara vetëm e rinojnë e i japin
jetë. “Unë këtu kam qenë, këtu jam e
këtu do të jem sepse jam larg rrugës së
asfaltuar, jam larg syrit të pushtetit. Jetoj
me fshatarët e mi, ata me duan dhe i
dua. E kështu u nisëm tek vendi ku do

të mbillnim fidanin. Fëmijët po
kënaqeshin, vizatuan natyrën, kryesisht
pemë të ndryshme.
Xhelali ndihmoi në hapjen e gropës, Mario mori
fidanin, Erida mori shishet me ujë e nga kurioziteti donin të merrnin pjesë të gjithë në këtë
proçes për t’i dhënë jetë pemës tonë. Enisi, Enxhi dhe Anisi po shtypnin dheun. Edhe pse ishin bërë baltë ato po eksploronin e u kënaqën.

Gledisa vazhdonte vizatimin, ndërsa Aldi po
mblidhte mbeturinat bashkë me të voglën Elisa,
3 vjeç. Elisa u afrua pranë bredhit dhe ishte dy
pëllëmbë më e madhe se bredhi. Shpresojmë
që vitin tjetër të kthehemi e të shikojmë se sa
është rritur dhe si do shkojë me Elisën. Unë ju
uroj të dyve shëndet por edhe pjesës tjetër të
grupit. Edhe udhëtimit tonë i erdhi fundi duke
na përcjellë deri tek dera e prindërve.
Stafi sot dha një kontribut të madh. Këta njerëz
asnjë moment nuk na mëshiruan, por ne u argëtuam aq shumë sa tregohej tek shkëlqimi në
sytë e tyre. Edhe pse me problematika të
ndryshme sot u ndjemë “të ndryshëm
por të barabartë”.
Kjo ishte një nismë humanitare me shpenzim
dhe përgjegjësi. Shpresoj që të tilla organizime
të marrin përsipër edhe institucione dhe organizma kombëtare dhe ndëkombëtare që t’jua
bëjnë sa më të lehtë pranueshmërinë në Shqipërinë tonë.

Faleminderit Federatës Kombëtare të Pyjeve
dhe Kullotave Komunale!
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Kush është Dukagjini?
SOKOL GURI &ISLAM LAÇAJ
Federata e Përdoruesve të Pyjeve dhe
Kullotave Shkodër
Për një njeri të zakonshëm që e njeh Dukagjinin në çdo pjesë e sakaj të tij këto dy pyetje mund të tingëllojnë të çuditshme.
Dukagjini është një trevë me shtrirje të gjerë
gjeografike dhe me vlera historike. Ai ka rreth
9 bajrake por në këtë shkrim ne do të ndalemi në atë te Shalës që është kryeqendra e
kësaj treve të lashtë.
Shala përbëhet nga 11 fshatra ku jetojnë familje
e fise të cilat e kanë lidhur historikisht jetën e
tyre me burimet natyrore. Dikur Shala dhe
fshatrat e saj ishin më shumë të populluara se
sa sot. Jeta e banoreve vendas ishte e vështirë
jo vetëm nga terreni malor por edhe nga rregjimi diktatorial i asaj kohe.
Me ardhjen e demokracisë si në shumë zona
të tjera të vendit, edhe Dukagjinasit Shaljan
lanë trojet e të pareve për të siguruar një jetë
më të mirë. Disa prej tyre ui drejtuan fshatrave e qyteteve fushore e disa të tjerë emigruan në shtete të ndryshme të botës. Një gjë e
natyrshme për kohën dhe vendin.
Por nuk duhet të harrojmë që vetë Dukagjini
në përgjithësi dhe Shala në veçanti kanë bukuri të rralla natyrore të cilat ofrojnë kushte e
mundësi jetese për banorët. Bukuritë natyrore dhe klimën e freskëttë Shalës është vështirë ti gjesh jo vetëm në Shqipëri por edhe në
Ballkan e më gjerë.Shala ka lugina, kreshta e
shpate malesh të mrekullueshme. Zona është
shumë e pasur me pyje, kullota dhe kafshë
të egra. Ka ujë të bollshëm si kristali me
burime e kroje të ftohta kudo që të shkosh.
Shumë studiues e shkrimtarë i kanë dhënë
vendin e merituar në veprat e tyre.
Për sa i përket mundësive për përmirësimin
e jetesës së banorëve, Shala ka baza të
pafundme për mbarshtrimin e blegtorisë,
zhvillimin e bujqësisë dhe bletarisë. Ajo
gjithashtu mund të ofrojë edhe mundësi të
zhvillimit të turizmit rural e malor. Por jo
vetëm kaq, Shala shquhet për kulturën dhe
folkun e jashtëzakonshëm. Nga Shala kanë
dal burra të urtë e me mend në përmasa
kombëtare e ndërkombëtare që me pene
dhe pushkë kanë shkruar e bërë histori. Të
gjitha këto dhe të tjera na japin të drejtë të
themi se në Shalë dhe Dukagjin jetohet
madje me krenari dhe dinjitet!

GUSHT 2015

A JETOHET NE DUKAGJIN?

Për ta vërtetuar këtë do të dëshironim t’ju
njohim me jetën e një fermeri të fshatit Gimaj në Luginën e Shalës. Ai quhet Pal Shytani. Atë e njohin pothuajse të gjithë banorët e zonës. Njëburrë i thjeshtë, fjalë-pak
dhe punë-shumë.
Me fjalët “shtëpia është e Zotit dhe e miqve”
ai na mikpriti nështëpinë e tij duke na bërë
të ndihemi sikur e njihnin prej kohësh. Ne
shijuam aty ushqimet bio të prodhuara nga
toka dhe puna e palodhshme e familjes së
Palit.
Gjatë vizitës tonë ne patëm rastin të bisedojmë rreth jetës së tij në fshat për 12 muaj
në 900 metra mbi nivelin e detit. Sipas Palit,
ai e ka ndërtuar jetën aty me shumë punë e
sakrifica por ndihet i lumtur për jetën që bën
me familjen. Para disa vitesh ai pati mundësinë të ndërtojë një shtëpi dy katëshe të
bollshme për të gjithë famijen e tij. Familja e
Palit ka rreth 2 hektarë tokë ku ka mbjellur
dhe kultivuar kultura të ndryshme bujqësore
e pyjore (misër për bukë dhe blegtori 0,6ha,
patate e perime të tjera 0,1ha - të gjitha llojet
nga lakra e deri tek rrepat, pemtari 0,9ha me
kumbulla e lloje të tjera si mollë,dardhë,
qershi,pjeshka etj.). Gjithashtu ai ka mbjellur arra dhe gështenja si dhe trajton lajthi të
egër për frut dhe thana për frut.
Ai mbarshtron 50 krerë dele, 4 lopë dhe 4

derra. Po ashtu ka rreth 15 koshere bletësh
të cilat i japin një prodhim shumëtë mirë dhe
mjaft cilësor, ku edhe burimi i të ardhurave
është i kënaqshëm. Familja e Palit ka një
numër të mjaftueshëm pulash për prodhim
veze për nevojat e familjes.
Me të ardhurat e siguruara Pali ka blerë një
makinë të cilën e përdor për nevojat e familjes. Ai tashmë ka filluar të mendojë për
mundësinë e zhvillimit të turizmit por mungesa e infrastrukturës rrugore ja bën punën
më të vështirë. Me nismën e tij private ai ka
filluar punimet për lidhjen e rrugës që e çon
në shtëpi me rrugën kryesore.
Në këtë zonë ka edhe familje të tjera të cilat

kanë krijuar kushte të mjaftueshme për një
jetesë normale dhe komode si e Palit. Familja
e z. Prek Ndue Macaj nga fshati Abat është
njëra prej tyre.
Prandaj duke iu kthyer pyetjes në krye të këtij
shkrimi mund te themi me plot gojën që në
Shalë e Dukagjin jetohet shumë mirë dhe
me dinjitet. Shtetidhe veçanërisht Bashkia e
re e Shkodrës duhet të kujdesen e ti japin më
shumë prioritet zhvillimit të këtyre zonave të
mrekullueshme me banorë bujar dhe punëtorë. Përparsi duhet të ketë zhvillimi i turizmin rural dhe malor duke nxitur kështu
kthimin e njerëzve e jo largimin dhe braktisjen.

Me ardhjen e demokracisë si në shumë zona të tjera të vendit, edhe Dukagjinasit Shaljan lanë trojet e të pareve për të siguruar një jetë më të mirë. Disa prej tyre ui drejtuan
fshatrave e qyteteve fushore e disa të tjerë emigruan në shtete të ndryshme të botës.
Një gjë e natyrshme për kohën dhe vendin.
Por nuk duhet të harrojmë që vetë Dukagjini në përgjithësi dhe Shala në veçanti kanë
bukuri të rralla natyrore të cilat ofrojnë kushte e mundësi jetese për banorët. Bukuritë
natyrore dhe klimën e freskëttë Shalës është vështirë ti gjesh jo vetëm në Shqipëri por
edhe në Ballkan e më gjerë.Shala ka lugina, kreshta e shpate malesh të mrekullueshme.
Zona është shumë e pasur me pyje, kullota dhe kafshë të egra. Ka ujë të bollshëm si
kristali me burime e kroje të ftohta kudo që të shkosh. Shumë studiues e shkrimtarë i
kanë dhënë vendin e merituar në veprat e tyre.

7
GAZETARI I 'JETO GJELBËR'
Sa peshon pylli i familjes?
Sa humbet shteti nga pylli i tij?
Ka shumë debate e komente. Përgjithësisht teknicenët e pyjeve të shkolluar nga
shteti, argumentojnë domosdoshmërinë
e shtetit pronar të pyllit. Familjet rurale
e kanë ushtruar zejen e menaxhimit të
drurëve në mbi 10 mijë vite, rrugë në të
cilën kanë krijuar përvojë të pasur për
menaxhim të qëndrueshëm të pyllit për
nevoja të familjes. Shteti ka patur avantazhin e arbitrit dhe për gjenerata të tëra
ka argumentuar familjen si shkatërruese
të pyllit dhe veten si kompetent për të
qenë pronar. Sipas ekspertëve, pylli privat gjykohet si me produktivitet të ulët,
për shkak të fragmentimit të jashtëzakonshëm (sidomos kur krahasohet me pyllin natyror malor), si dhe për përmasat e
vogla të drurëve, apo sistemet menaxhuese me rotacione të shkurtra. Përmasat e vogla e komplikojnë planifikimin
dhe ekspertët e vlerësojnë si të vështirë
menaxhimin e këtij pylli. Në përgjithësi, ky gjykim i kudondodhur, nuk vihet
në kontekstin e jetës rurale, apo në kontekstin e shkallës së zhvillimit, nevojave
apo prioriteteve rurale, por gjykohet në
standardin e pylltarisë industriale me
objektiv kryesor prodhimin e lëndës së
punimit. Edhe në vendet ballkanike, ku
zonat rurale përdorin në mënyrë masive,
që nga parahistoria e deri sot, drurin për
ngrohje, ekspertët e bëjnë vlerësimin e
drurit për lëndën e punimit që ai ofron,
ashtu si në Gjermani, ku druri për ngrohje nuk është rregull, por përjashtim.
Para rreth një viti u përgatit një manual i
thjeshtë në ndihmë të pronarëve apo përdoruesve të pyjeve, botuar në formë dixhitale, paraprirë me vizita të shpeshta tek
pronarë të ndryshëm të pyjeve, e duke u
përpjekur për të pasqyruar në këtë manual përvojën më të mirë të pronarëve.
Duket me interes që kjo përvojë e hasur
të përgjithësohet e të krahasohet me
sistemet menaxhuese të ardhurat e përftuara prej kësaj pasurie mënyrën se si
përkujdeset familja pronare apo i zoti i
shtëpisë për pyllin e tij dhe rezultatet
që ka arritur.
Familja pronare
Në këtë shkrim krahasues kam marrë si
shembull atë që kam mësuar nga një pronar real, krejt i zakonshëm, për të cilin
pylli ka peshë të konsiderueshme për
jetesë. Ajo që më tërhoqi tek ky pronar
para disa vitesh ishte fakti që ai kërkonte ndihmë, se si të evitonte realizimin e
këshillës që i kishte dhënë një ekspert i
diplomuar i pyjeve, për një rrallim të
përgjithshëm të gjithë pyllit, sipas rekomandimeve të Silvikulturës. Në vend që
të shfrytëzonte mundësinë që iu dha për
të prerë më tepër, ai ishte tepër i shqetësuar, gati i trembur. Sapo kishim arritur
bashkë me të në pyll, ai na u lut, që ta
bindim këtë ekspert, që ndërhyrjen e rekomanduar prej tij, mundësisht ta testonte vetëm në një sipërfaqe provë (rreth
100 m2) e jo në gjithë pyllin, pasi i trembej, si gjetjes së kohës e mjeteve për të
realizuar ndërhyrjen, ashtu edhe frikës
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Midis dy pronarëve të pyllit

Në këtë shkrim krahasues kam marrë si shembull atë që kam mësuar nga një pronar
real, krejt i zakonshëm, për të cilin pylli ka peshë të konsiderueshme për jetesë. Ajo që
më tërhoqi tek ky pronar para disa vitesh ishte fakti që ai kërkonte ndihmë, se si të
evitonte realizimin e këshillës që i kishte dhënë një ekspert i diplomuar i pyjeve, për një
rrallim të përgjithshëm të gjithë pyllit, sipas rekomandimeve të Silvikulturës. Në vend që
të shfrytëzonte mundësinë që iu dha për të prerë më tepër...
së mossigurimit të nevojave të familjes
nga pylli i tij në vitet vijuese.
Samiu është anëtar i shoqatës së pronarëve të pyjeve të komunës së Burimit (Istogut), me një pyll të vogël në fshatin
Shushicë. Ndërsa e këshilloja që t'i hiqte
disa cungje të mbetura, pasi më dukej se
pengonin mbirjen e lëndeve të dushkut,
ai më vështroi e m'u përgjigj qetë-qetë:
ato ka kush i heq dhe, ndër kohë, më
tregonte disa të sapohequra. Janë derra
të egër, që terë natën e kalojnë duke
bërë gërmime në pyll. Ma do mendja,
vijoi më tej, se ata i heqin këto cungje,
pasi shpresojnë se poshtë tyre ndodhet
ushqim i përshtatshëm për ta. Dikush
thotë se derrat shpresojnë se mos gjejnë
tartuf, nën cungjet e lisit ...
Ndërkohë, diku, në anë të pyllit,
ndeshim të shtratifikuar disa fidanë të
vegjël shkoze e mëlleze. Po këto për
çfarë i do? - E pyet dikush nga vizitorët.
I kam shkulur duke rralluar në shpatin
tjetër e dua t'i mbjell në rrëzë të gardhit,
shpresoj që pas pak vitesh të shndërrohet në gardh të gjallë, pak më rezistent,
pasi ka vite që gardhi ekzistues është në
shënjestër të vizitorëve nganjëherë të
paftuar në çdo 10?15 m, e këto vrima të
mëdha që i shihni i kanë hapur diku ariu
e diku derrat, duke u lëshuar vend edhe
kafshëve të tjera, që të bëjnë vizita të
vazhdueshme, veçanërisht tash në vjeshtë e fillim dimër, si në kërkim të lendeve
të dushkut, ashtu edhe të ushqimeve të
tjera që i gjen secili sipas oreksit.
Në dalje të pyllit, diku fare afër oborrit,
Samiu tashmë ka vendosur që dushkun

ta zëvendësojë gradualisht me qershi,
mollë, dardha e kumbulla, të gjitha të
vendit. Duket se zbatimi ka filluar dhe
fidanët janë siguruar po brenda apo
anash pyllit, me filiza të egër, që Samiu
i sharton nga lloje pemësh frutore, që i
zgjedh si për nevoja të familjes ashtu
edhe që preferohen nga tregu. Nën
pemë, që po rriten, mbjell edhe patate
e perime të tjera. Këtë na thotë, e kam
të domosdoshme, që së paku të jetë
edhe një si brez ndarës i shtëpisë me
derrat dhe ariun, që siç e kanë nisur, do
të më futen edhe në oborr të shtëpisë.
Duke e hapur këtë pjesë të pyllit, ndriçimi i oborrit dhe i dritareve të shtëpisë
depërton dhe egërsirat tregohen pak më
të ndrojtura e largohen nga oborri vazhdon ai, ndërsa sheh gjithë merak se
si do të reagojnë këta të agjencisë së
pyjeve.
Ndërsa ecim nëpër pyllin e vogël, te papriturat nuk jane te vogla, duke ndërruar peizazh e reliev, në një dru të lartë
qarri duket një gungë e madhe diku në
mes të lartësisë së drurit. Bletët - vazhdon Samiu - vërtet janë larguar, por
drurin nuk e pres dot, ndoshta një ditë
ato kthehen dhe le ta kenë folenë e tyre
të dikurshme, tek lisi i bletëve. Foletë e
zogjve të vendosura mjaft shpesh nëpër
pyll, duket sikur janë bërë pjesë e
kurorave të lisave e qershive të egra, që
konkurrojnë me ta.
Një tik lëviz vazhdimisht në fytyrën e pronarit, që duket sikur grindet me pyllin
e tij, duke mërmëritur se kështu nuk
mund të vazhdohet. Inatin e ka ose me

arushën që i ka hapur shtegun për të
ngrënë dardhat në kopshtin mbi shtëpi,
ose me derrat që së fundmi i sulmojnë
shpesh kopshtin me perime. Sado që
bëhet mbi pesë herë pishman në ditë, ai
në çdo vizitë që bën në pyll, shton diku
humus, diku farëra dhe vazhdimisht
kujdeset që t'u japë dritë filizave që toka
e uji u kanë dhënë jetë e drita duhet për
t'i rrit, e që drita të arrijë në tokë, herë
pas here diçka që e zë duhet hequr, e
kjo diçka që herë pas herë gjatë vitit, duhet hequr në gjithë pyllin, i arrin rreth
10?15 m3 degë e drurë në vit, e nga ky
pastrim, pylli ajroset, të vegjëlit rriten e
të mëdhenjtë bëhen më të shëndetshëm
e shtojnë ritmet e rritjes. Cungishten në
fund të arës, thotë se e pret në shirita të
vegjël për çdo vit. Kjo është arë në kadastër, kështu që nuk më lejon ligji për
prerje rrah. Në fakt duhet kujdes, që mos
bjerë në sy pasi kush i di rregullat. Ndoshta të dënone edhe atë që nuk është mal
në kadaster??? Gjithmonë telashi vjen
nga këto te pyjeve. Me thënë te drejtën
duket se kërkojnë gjëra gati të pamundura dhe as që të lejojnë të presësh më
shumë se tre kubike në vit. Unë për t'i
dërguar e përdorur në shtëpinë time, nuk
e dua lejen e tyre, por për t'i shitur nuk
më lejohet, pasi që të bëj transportin për
në treg apo destinacion më duhet leja e
tyre. Dardha e ka bishtin prapa, pasi për
të nxjerre lejen, më duhet fleta poseduese, një ditë e harxhoj të shkoj në Istog tek kadastra, ku duhet të paguaj mbi
5 euro për fletën poseduese e kjo duhet
të përsëritet dy herë në vit, që të bind
shtetin tim se ky është akoma pylli im.
Harxho kohë, harxho mjete për lëvizje,
harxho edhe të holla, se kështu e do ligji
... Unë dhe pylli duhet të mbajmë veten
dhe të tjerët, e kjo hallall bëhet, por kur
të thonë jo më shumë se tre kubikë,
atëherë ç'të bësh, të lëvizësh natën për
pjesën tjetër, apo si?
Samiu ka mundësi që një pjesë të drurëve
të prodhuar t'i shesë e me paratë që fiton të investojë për të shtuar pemët frutore, që i kontribuojnë si për dru edhe
për fruta për familjen. E mira e pemëve
që ai do të shtojë është edhe fakti se të
largojnë nga telashet me këta të pyjeve,
që duket sikur janë vetëm për të penguar,
thotë ndërsa e ul zërin, Samiu. Unë vijon ai, mund të prodhoj mjaft material
drusor, duke shkadhitur, diku duke marrë degë, apo hequr majën e një lisi, për
të lënë rrugë për të shkuar lart dardha,
ashtu siç Samiut i duket më e arsyeshme.
Diku rralloj e hedh pak dhera të kompostuara për të provuar mbirjen e lëndeve,
më tutje mbjell shkozën, arrën, qershinë;
forcoj pak gardhin dhe rrethoj kopshtin
me lakra, e kështu pa fund, kalon koha
tek ai pret, pastron, drejton, punë që
duket se nuk ka të mbaruar, i ndjekur
nga vështrimi i dy vocërrakëve të tij.
Vijon në numrin e ardhshëm...
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Small-scale coppice forest
management

Forest fruits for
improving livelihood level

Implementation of
Joint Forest
Management in Kosovo
with communities living inside cadastral zones and
decide how to manage jointly the public forest.

HAKI KOLA
Connecting Natural Values and People Foundation (CNVP), Kosovo
The forest sector is considered to have a high potential in increasing its contribution to the national
economy and the economic development. Forest
provides many benefits to the Kosovo people and
is among the biggest providers of employment opportunities. In rural areas, where in most of cases
are rich in forests, the sector is one of the few
providers of jobs. A healthy forest sector, being a
renewable resource, is one of most important
source for the development of Kosovo. According
to the estimates of the two National Forest Inventories 2003-2013 realized by NFG, the total volume of wood cut in Kosovo in the last ten years is
16 million m3, 93% of which is realized in illegal
way. On the other hand, the legal supply of firewood in Kosovo is significantly lower than the
sustainable level of supply.
But as much as Kosovo forest, with presence of
illegality looks as a driver of conflict, the involvement of local population can change it in a driver
of peace, development and effective public management. A new forest strategy (2010-2020) prepared with broad participation of main stakeholders and approved by government recommended
joint forest management as a solution related turn
the illegal activities in Kosovo forest on the legal
participatory forest management.
From strategy in implementation
KFA in cooperation with Gjakova, Istog and Novoberd municipalities supported by SSPDF project
financed by Sweden Embassy and implemented
by CNVP, selected villages of these municipalities
and started the implementation of the JFM in
Gergoc, Kalican and Izvor. Objective is to discuss

Steps on implementation of JFM in
cadastral zone level
First step is information of village, present the project
and selection of forest commission on an open meeting with participation of all interested families in village, to involve man and women in the project as
family representatives and neighbors as well.
Second step is the calculation the annual needs
for forest production for family or group families,
as well the annual increment and allowable annual
cut of forest.
Third step is calculation of average forest area that fulfills the annual needs for firewood for one family, and
for the entire village. Based on calculation the commission agrees on average forest area for family.
Fourth step is demarcation of the total area of agreed
JFM, and calculation of the areas agreed to share
for each family from total. After general agreements
start field work under direction of commission, agree
where and when to work for each day in forest
land demarcation. It is implemented based on the
list of families, their phones numbers and agree on
time they should be available for demarcation. In
their presence are define the coordination's of each

family or group families by GPS as part of JFM
area, lead finally on preparation of digital maps inside cadastral zones confines and participants in
each parcel as part of JFM.
KFA, Municipalities and selected villages with
CNVP support, are already under project implementation based on the MoU between KFA,
CNVP and municipalities. JFM is a bottom-up
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approach, in which local actors participate in the
decision-making and the selection of priorities based
on forest strategy. Involvement of local and regional
governmental structures accelerates the forest strategy implementation on reducing illegality in forestry and leading on SFM. This, in turn, paves the
road for a broader dissemination of the approach
in all villages of Kosovo and broader on region.

“

BASIC ELEMENTS OF JOINT FOREST
MANAGEMENT APPROACH

What is the joint forest management?
Joint Management of forest lands is the sharing of
the products, responsibilities, control and decisionmaking authority over forest lands between Forest
Agency and local user groups. It involves a contract specifying the distribution of authority, responsibility and benefits between families in need for
wood material in villages and KFA, with respect to
land allocated for Joint Management and annual
wood production, or other contributions on forest
rehabilitation or silvicultural works.
Approaches on calculation of area of
public forest in JFM
First the village representatives are informed about
the project. The activities are followed by the assessment of the general situation in village, agriculture, forest, pasture, livestock traditions on land
use, as well the situation in private forestry in village, the shares for family, actual production, and
actual supply with firewood from private forest.
With the families in the selected villages is discussed
about agroforestry and the impact of agroforestry in
fulfilling the annual needs. An important step is the
calculation of the gap between annual needs and
annual potential of private forest and agroforestry in
village level, leads to the decision on area of public
forest needed to fulfill the annual needs on firewood.

