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Studimi i të drejtës për tokën, pjesë
e shkencës dhe politikave pyjore

TRADITA

Festa e Gështenjës
në Junik

Haki KOLA
Zhveshja e Shqipërisë tonë vazhdon me
ritme të shpejta e të pabesueshme. Duket
se ata që kanë qeverisur kombin shqiptar
në mijëvjeçarin e fundit, ia kanë dalë të
mos vihen në tehun e kritikave për këtë
krim që ka filluar herët dhe po vazhdon
pa pushuar të na shëmtojë peizazhet,
djegë e masakrojë drurët e bimët dhe të
humbasë pa pushim tokën. Ishpresidenti amerikan Rusvelt pati lënë një
amanet, që mund të përmblidhet: "Çdo
gjeneratë e ka për detyrë që t'i lerë asaj
në vijim tokën në një gjendje më të mirë
se sa e ka gjetur". Evropa e dendur dhe e
zhvilluar' duket që pas një vuajtjeje të
gjatë disashekullore, e gjeti zgjidhjen
rreth dy shekuj më parë. Ne e humbën
atë shans dhe historinë nuk mund ta
gjykojmë.
Sa herë trajtohet kjo temë, pyetja e parë
që të shkon në mëndje është nëse ata që
marrin vendime dhe na drejtojnë, kanë
informacion apo e njohin zgjidhjen, që e
shpëtoi pyllin e tokën evropiane nga
prerja apo gërryerjet. E di se në kurikulën
e Fakultetit të Pyjeve, kjo deri vonë nuk
është trajtuar. Një shkencëtar nga
Akademia e Shkencave Suedeze, që ishte
pjesëmarrës në konferencën shkencore
për të sotmen e të ardhmen e pylltarisë
Shqiptare të 1-2 Nëntorit 2011,
organizuar nga Akademia e Shkencave
Bujqësore të Suedisë, në bashkëpunim
me Akademinë Shqiptare të Shkencave,

Me date 13 nëntor 2013 në organizim
të Komunës se Junikut dhe në
bashkëpunim me CNVP (Conecting
Natural Values &People), në objektin
e Qendrës Rajonale të Turizmit "QRT
n'Dukagjin" ( Kulla e Isufajve ), u mbajt
Festivali i Gështenjës "Juniku 2013"...

rekomandoi me këmbëngulje që çështja
e pronësisë dhe të drejtës së përdorimit
të tokës pyjore të përfshihet në kurikulën
e Fakultetit të Pyjeve. Koha do të tregoje
nëse zëri i tij ka arritur ndonjë vesh që
dëgjon. Kujtoj që ka më se 15 vjet që
debatojmë me kolegë që psh edhe
problematika e pyjeve komunale të
fillonte të trajtohej nga ky Fakultet, por
në fakt këto 15 vite nuk kanë mjaftuar
për të bindur vendimmarrësit.
Ndoshta është tepër teknike dhe për
publikun bëhesh i bezdisshëm kur përsërit
shpesh të njëjtën gjë, por meqë flitet për
tokën, ujin e ajrin, më mirë të mërziten e t'i
rregullojnë se sa të lihen të qetë e ti
shkatërrojnë. Le të shërbejë kjo si një leje
që t'ua kujtojmë këtë mekanizëm, që
shqiptarët e patën të parët në kanunin e
tyre, ashtu instinktivisht, e sado që
zakonisht duam ta përcjellim fajin në

PREZANTIMI
Roli i Gruas në Sektorin
e Pylltarisë në Kosovë Konferencë e organizuar
nga FAO dhe MBPZHR
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REFORMAT
Domosdoshmëria e modernizimit
të Kadastrave Urbane, Pyjore
dhe Tokës Bujqësore

Blerina HOXHA
Më datën 24 tetor 2013, është mbajtur
konferenca mbi Rolin e Gruas në
Sektorin e Pylltarisë në Kosovë,
organizuar nga FAO dhe MBPZHR.
Në pjesën e parë të ditës, gjatë kësaj

histori, psh tek turqit, këta të fundit jo
vetëm nuk ua rrëzuan këtë të drejtë
kanunore, por në hapësirat e Kosovës ua
legalizuan fillimisht fshatrave e më pas
secilit sipas familjeve, tokën me pyllin e tij,
ndërsa në malësitë, ku nuk kishin pushtet
të plotë, pothuaj nuk arritën as të fillonin
ta legalizonin të drejtën që e kishin ndarë
banorët me njëri tjetrin për çdo pëllëmbë
të tokës me anë të kanunit. Edhe në pjesën
fushore të vendit, dëgjon me dhjetëra raste
që banorët përmendin për dokumente
Osmane kur kërkojnë ndonjë të drejtë
pronësie apo përdorimi për prona pyjore
në pjesën lehtësisht të aksesueshme të
vendit. Periudhën pas luftës së dytë
botërore kemi të lehtë ta justifikojmë, pasi
ia faturojmë komunizmit. Ajo që nuk
kuptoj është se përse edhe 20 vjet pas

konference u bënë prezantime nga
pjsëmarrës të ndryshëm: niveli
Qëndror/MBPZHR, FAO, AKPPP,
CNVP/Sida, Arneni kompani, OJQ/
SHE-ERA etj...
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Edmond LEKAJ
Invent sh.p.k. & Geo Consulting (AL)
Në kohën e kadastrës së formës së letrës
në Shqipëri, por edhe në vende të tjera ka
pasur kryesisht tre lloj kadastrash:
kadastra urbane, kadastra e tokave
bujqësore dhe kadastra e pyjeve...
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REFORD

Takim Rajonal mbi Udhëzuesit
Vullnetarë në Qeverisjen e
Përgjegjshme të zotërimit të Tokës,
Peshkimit dhe Pyjeve
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Studimi i të drejtës për tokën, pjesë e MARRËVESHJE
shkencës dhe politikave pyjore
MIDIS
MINISTRISË SË
MJEDISIT DHE
MINISTRISË SË
PUNEVE TE
BRENDSHME
(Vijon nga faqja 1)

rrëzimit të komunizmit, kjo mbetet tabu e
çuditshme, shpesh me zarar, qoftë edhe
për t'u përmendur. Diku të vete mëndja
tek ashpërsia me të cilin u luftua kanuni
nga komunizmi, ashpërsi që gjenerata jonë
e jetoi në shumë detaje emocionalisht. E
groposi në mënyrë të pabesueshme. Për
shumicën e njerëzve lufta kundër kanunit
është konceptuar lidhur me pjesë të tij të
lidhura me hakmarrjen apo dallimet e
padrejta gjinore. Vetë luftuesit e kanunit
diku e përmendin se kanuni ishte i
dëmshëm pasi mbështeste pronën private.
Pak kush është thelluar të shohë se cilën
pronë private, apo se ishte fjala pikërisht
për pyjet e kullotat. Qeveria e Nolit e
programoi në kuadrin e reformës se tokës
parimin që populli të merrte në pronësi për
të siguruar nevojat për material drusor apo
kullosor, çka fort rrallë përmendet, nga
studiues të së drejtës. Për malësorët kanuni
ishte veç të tjerash edhe një kadastër, që
ndante e përkufizonte të drejtën për
territorin ku jetonte. Njerëzit urbanë këtë
ose nuk duan ose e kanë të vështirë ta
kuptojnë. Bazuar në kanun e gjithë toka e
Shqipërisë ishte e ndarë për krahinat,
fshatrat, fiset. Kjo jeton deri në ditët tona.
Secili mund ta provojë këtë trashëgimi në
një mënyrë shumë të thjeshtë, megjithëse
pyjet e kullotat nuk ishin të ndara me kufi
midis fshatrave, megjithëse shteti nuk
kishte asnjë hartë apo regjistër për kufijtë
e fshatit apo familjes, në vitin 1990, kudo
që u provua, u konstatua se komisionet me
përfaqësues të fshatrave e gjetën dhe se
shumica e kanë pranuar reciprokisht këtë
kufi që vinte që nga kanuni. Pra, kudo endet
shpirti i patrupëzuar i kufijve, që tashmë
ka marrë formën e një fantazme, në pyll e
kullotë, njerëzit lokalë i dinë, e vazhdojnë
në mjaft raste edhe i zbatojnë me sukses,
në të kundërt ata që përfaqësojnë shtetin,
nuk i njohin dhe kurrë, pavarësisht nga
premtimet e herëpashershme, nuk filluan
t'i pranojnë apo t'i regjistrojnë. Është
pabesueshme që edhe shkolla, dijet apo
politikat vazhdojnë të rezistojnë e t'i
qëndrojnë larg kësaj sfide, pa kapërcimin
e së cilës nuk ka frenim të degradimit. Kjo
politikë e vazhdueshme e sofistikuar e
mosnjohjes , u ka shkaktuar humbje të
pallogaritshme shqiptarëve, shkatërrime
e degradim, që në ditët tona po shtohet,
duke përfshirë pyje, shtretër lumenjsh,
kullota e çdo pëllëmbë të tokës "pa zot" në
Shqipëri.
Alpet e Evropës janë aktualisht të begata për
nga mbulesa pyjore. Komunitetet e këtyre
Alpeve në vitin 1848 u morën vesh me

shtetet e tyre dhe e ndanë token e midis tyre,
që të mbronin me këtë akt pyllin, kullotën
dhe tokën që i rrit këto të dyja dhe ushqen
rruzullin me ujë. Sot ata dëshmojnë se
arritën rezultate fantastike, ruajtën dhe
shtuan pyllin e kullotën, ruajtën e pasuruan
token e ujin. Ata e shmangën tragjedinë e të
përbashkëtës që po ndodh në pyjet e kullotat
shqiptare. Këtë e arritën (i) duke ndjekur
parimet vendosjes së kufijve të qartë; (ii)
rregullat për të drejtat e detyrimet reciproke
shtet-komunitet u përputhën me kushtet
dhe nevojat lokale; (iii) individët që janë
pjesë e këtyre marrëveshjeve kanë të drejtë
të marrin pjesë për t'i rishikuar, (iv)
autoritetet shtetërore ta respektojnë të
drejtën e komuniteteve në vendosjen e
këtyre rregullave, (v) një sistem për
vetëmonitorim të sjelljes së anëtarëve
ngrihet e funksionon; ka një sistem të
pranuar sanksionesh për shkelësit dhe
anëtarët e komunitetit kanë mundësinë e
arritjes se mekanizmave me kosto të ulët
për të zgjidhur konfliktet.
Për ne ballkanasit perëndimorë tingëllon si
e pabesueshme kur mësojmë që shteti
menaxhon atë që u tepron banorëve ruralë.
Që në vitin 1948, kur banorët e Austrisë, së
bashku me shumë shtete të tjera të Evropës
e fituan të drejtën që nga bujkrobër të
ktheheshin në pronarë të një sipërfaqe toke
të mjaftueshme për të siguruar nevojat e tyre
vjetore me lëndë druri e bazë ushqimore për
blegtorinë. Janë mbi 2000 komunitete
pronare të pyjeve në zonat e banuara përreth
Alpeve, atje ku takohen kufijtë shtetërore të
Italisë, Austrisë e Sllovenisë, të cilët kanë mbi
2000 vjet përvoje administrimi të
përbashkët. Mohimi i dhunshëm i kanunit
të Lekë Dukagjinit, Skënderbeut apo Idriz
Sulit, bëri që guri dhe kufiri i vendosur në
rrjedhën e shekujve, për të fiksuar të drejtën
dhe detyrimet e secilit mbi këto pasuri të
përbashkëta, të mos njihej nga regjimi i
kaluar, duke u tundur banorëve gjithmonë
kambanën e mungesës së dokumentacionit,
duke krijuar pasiguri shkatërruese, që i hap
rrugën zbatimit të tragjedisë së të
përbashkëtës mbi këto pasuri të çmuara.
Kanë kaluar 162 vjet, qëkur lëvizja fshatare
në të shumtën e vendeve të Evropës
Perëndimore fitoi dhe qeveritë filluan të
rregullojnë të drejtat e fshatarëve mbi
tokën pyjore e kullosore. Bujkrobërit fituan
lirinë, bashkë me të drejtën që nevojat për
prodhime pyje e kullosore t'i siguronin nga
toka e tyre. Fermerët e shteti i besuan
sistemit të së drejtës, e pranuan sfidën e
vështirë afatgjatë të ndërtimit të tij. Shpate
të tëra malore të shfrytëzuara tej mase për
nevojat e industrisë minerare e të prera
rrah, filluan të vishen e janë shndërruar

Tender announcement

ALCDF (Albanian Local Capacity Development Foundation) is implementing the project
"To improve management of the National Park Lura and Natural Park Korab-Koritnik
(Albania) & National Parks Mavrovo and Pelister (Macedonia)" financed by European
Commission under IPA/CBC (Albania and Macedonia). The subject of this tender is
procurement, delivery, installation and configuration of the core hardware and software
elements and associated implementation services for establishing enterprise GIS platform,
according the needs. For full details of the tendering procedures an ToR, please refer to
the webpage www.prexalbania.com, you can also contact ALCDF (Albanian Local Capacity
Development Foundation) office , Ms. Lindita Manga, Address: Rr. Pjeter Bogdani, 23/1,
Tirana, Albania, Tel/Fax N° : + 355 42240751,E-mail: lmanga@alcdf.org .

aktualisht në ekosisteme mjaft të
stabilizuara, që prodhojnë e shtohen.
Ballkanasit e perëndimit në atë kohë nuk
mundën t'i bashkoheshin kësaj lëvizjeje.
Rënia e murit të Berlinit dhe fillimi i
proceseve demokratike i gjeti zyrtarët të
saturuar me mentalitetin komunist lindor
dhe gjenerata rurale që u ndesh me ketë
moment, gati e kishte harruar që mund t'i
rikërkonte këto të drejta të mohuara në
shekuj. E mësuar që këto t'i realizonte
ashtu siç kishte bërë historikisht, në rrugë
joligjore dhe pa detyrime fiskale, një pjesë
e popullsisë sikur edhe i druhej që të
organizohej, duke u mjaftuar me një
shpërndarje të tokës bujqësore. "Të fortët",
që u lidhen me politikën apo që shtuan
blegtorinë, gjithmonë i kanë gjetur format
e përdornit ilegal të këtyre burimeve, duke
prerë apo kullotur të drejtën e fshatrave të
tëre. Zyrtarët sikur janë mësuar të mos i
pranojnë apo t'i minimizojnë nevojat për
produkte drusore vjetore të popullsisë
rurale, aq sa ka vite që konsumi nuk
regjistrohet e monitorohet. Duket sikur
realiteti virtual i krijuar në mendjen e tyre
është larg realitetit,dhe u mbetet hatri kur
dikush thotë që një familje në Dragash,
Pukë, Kukës, Malishevë, Devoll apo
Leskovice, harxhon gjatë një viti edhe 25
apo 30 m3 dru për ngrohje, apo një dele
dhi apo lopë merr për çdo ditë nga pylli e
kullota disa kilogram gjethe e bar. Të
mësuar që të nderojnë qeverinë apo
zyrtarët e lartë, ata vrapojnë të minimizojnë
këta tregues, të shmangin vëzhgimet e
matjet, duke krijuar një klimë në disfavor
të qytetarëve politikëbërësve. Ata nuk e
besojnë psh që pylli shqiptar në gjendjen
aktuale nuk ka kapacitet të plotësojë
nevojat e zonave rurale për dru zjarri e
ndërtim. Kullotat e jugut nuk i plotësojnë
nevojat e blegtorisë për kullotje. Qeveria
punon me peshore të prishur,që i tregon
shumë herë më pak peshën e atyre që në
fakt i merren pyllit e kullotës. I gjithë
sistemi është i çorientuar, akuzat të
ndërsjella në rritje. Si rezultat, për të
plotësuar këto nevoja të papranuara
zyrtarisht pylli pritet rreth tre herë më tepër
se sa rritet dhe vazhdon të degradohet.
Kullota mbishfrytëzohet disa herë mbi
kapacitetin e saj dhe degradimi i tokës,
shtimi i erozionit e përmbytjeve janë në
progresion. Në pozicion krejt të kundërt
janë banorët e zonave rurale, që e
vlerësojnë realisht atë nevoje që ata
përpiqen me çdo mjet ta realizojnë duke
shfrytëzuar sa pyllin, apo fundin e arës,
buzën e përroit ku e siguron drurin për
ngrohje me minimumin e transportit. Ky
sistem është arritur pas përpjekjeve
pothuaj njëqindvjeçare dhe bazën e
suksesit e ka garantuar nga regjistrat
korrekt të tokës të realizuar që në vitin 1871.
Janë përllogaritur nevojat për çdo familje
dhe sipas traditave e kushteve konkrete,
janë vendosur kufijtë midis komuniteteve
apo familjeve, si dhe janë përcaktuar të
drejtat dhe detyrimet e tyre nëpërmjet një
kuadri ligjor me përvojë mbi 160 vjeçare.
Ata janë të brengosur, që megjithëse të
ditur sistemi i tyre menaxhues nuk
funksionon.

Edmond LEKAJ
Invent sh.p.k.
& Geo Consulting (AL)
Në kohën e kadastrës së formës së letrës
në Shqipëri, por edhe në vende të tjera
ka pasur kryesisht tre lloj kadastrash:
kadastra urbane, kadastra e tokave
bujqësore dhe kadastra e pyjeve. Këto
kanë qenë jo vetëm ndarje në nivel teknik,
por edhe ndarje në nivel administrativ.
Arsyeja kryesore për këtë lloj ndarje ka
qenëSHKALLA E HARTAVE, që ka qënë
e kushtëzuar nga madhësia e PARCELËS
KADASTRALE. Në tokat urbane, ku
madhësia e një parcele ishte deri në 300
m2 ishte e nevojshme që shkallët e
hartave të ishin 1:1000 dhe 1:500. Për
tokat bujqësore ishte e nevojshme harta
1:5000 dhe më vonë për pasuritë e tokave
bujqësore 1:2500. Për kadastrën pyjore
kryesisht janë përdorur harta të shkallëve
1: 25000 dhe ndoshta në vendet fushore
hartat e shkallës 1:10000 topografike
(Ushtarake).
Arsyeja e ekzistencës të tre kadastrave në
të shkuarën ka qenë thjesht e lidhur
ngushtë me shkallën e hartës së
domosdoshme. Kostoja dhe koha e
krijimit të secilës shkallë harte ka një
diference shumë të madhe.
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JETO GJELBËR
Mbrojtja e pyjeve dhe rikthimi i parqeve në identitet,
ishte në fokusin e marrëveshjes së firmosur mes
Ministrisë së Mjedisit dhe asaj të Brendshme.
Marrëveshja është nënshkruar nga Ministri i
Mjedisit, zoti Lefter Koka dhe Ministri i Brendshem
zoti Sajmir Tahiri në ambientet e hotel "Tirana
Internacional".
Rikthimi i parqeve kombëtare në identitet është dhe
një nga objektivat kryesor të punës së Task Forcës,
të krijuar këto ditët e fundit me Vendim të Këshillit
të Ministrave. Gjatë kësaj ceremonie, Ministri i
Mjedisit, zoti Lefter Koka ka deklaruar se, "Pasuria
kombëtare është në gjendje rreziku. Janë bërë prerje
pa kriter të pyjeve". Sipas ministrit Koka, sot
nënshkruhet një marreveshje me Ministrinë e
Brendshme për kontrollin e materialit drusor. Gjatë
nënshkrimit të kësaj marrëveshjeje është bërë e ditur
se, janë proceduar 670 raste për prerjet në pyje.
Gjatë nënshkrimit të marrëveshjes, Ministri i
Brendshëm, zoti Sajmir Tahiri deklaroi se "Jemi në
kushte pune për parandalimin e prerjes së paligjshme

Domosdoshmëria e modernizimit
të Kadastrave Urbane, Pyjore dhe
Tokës Bujqësore
Çfarë dëmesh i sjell ekzistenca e këtij lloj
sistemi administrativ dhe teknik sistemit
të Informacionit GIS mbi territorin?
1. Saktësia e evidentimit të tokës pyjore dhe
kullosore është shumë e ulët dhe e
përgjithshme;
2. Mbivendosje të parcelave kadastrale,
sidomos ato të hartave pyjore me tokat
bujqësore dhe urbane është shumë e
madhe;
3. Si rezultat i këtyre mbivendosjeve nuk
mund të bëhet një regjistrim i saktë i
pasurive nëZyrën e Regjistrimit tëPasurive;
4. Saktësia e sipërfaqeve dhe si rrjedhim
kontrolli bazë i sipërfaqeve të parcelave nuk
mund të realizohet.
Nëse ende mendojmë se do të vazhdojmë
me kadastër të formës së letrës, këto
probleme do të vazhdojnë të ekzistojnë.
Pushteti vendor asnjëherë nuk do të ketë
një bilanc apo inventar të saktë dhe të
përditësuartë tokës!
Zhvillimi teknologjik që ka ndodhur në
dekadën e fundit në lidhje me sistemet
"GIS" të informacionit përbën një shpëtim
për pushtetin vendor, nëse ai ka vetëm
vullnetin dhe motivimin për krijimin apo
modernizimin e kadastrës së përdorimit
të tokës.
Në kushtet e krijimit të kadastrës në
formën dixhitale,është plotësisht e
mundur që të realizohet Bashkimi i "Tre
Kadastrave" në një të vetme.
" Harta dixhitale krijohet në shkallën 1:1.
Në këtë rast ështëe papranueshmendarja
e kadastrave për arsye të shkallës së
hartave;
" Realizimi i Ortofotove me rezolucione dhe
saktësi si ajo e vitit 2007, ka krijuar një
mundësi të artë për reduktimin e kostove
dhe kohës së matjeve të hartave me
metoda klasike.
Informacioni Zyrtar i Kadastrës së
Përdorimit të Tokës.
Në përgjithësi, në botëështë hezituar që të
hiqet dorë nga përdorimi i versionit dixhital
të hartave si informacion zyrtar. Arsyeja e
thjeshtë ka qenë kapaciteti dhe siguria e
institucioneve për të punuar dhe siguruar
informacionin e tyre në formën dixhitale.
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Psh.është e vështirë për Zyrën e
Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme
që t'a marrë këtë vendim. Dmth. të heqë
dorë nga hartat e kartelat e letrës dhe të
operojë vetëm me informacion dixhital.
Ajo do të duhet t'a marrë këtë vendim
vetëm kur të jetë e sigurtë që e kontrollon
regjistrimin e të drejtave të pasurive me
kompetencë të plotë në formën dixhitale.
Efekti për gabime e pasaktësira në tregun
e pasurive ka efekt shumë të madh
financiar tek pronarët.
Në rastin e kadastrës së përdorimit të
tokës problemi nuk është i vështirë.
Vendimi për të kaluar tek versionet
zyrtare dixhitale është më i thjeshtë.
Efektet negative që mund të ndodhin për
shkak të paaftësisë së administratës janë
jo serioze. Ligjet dhe rregulloret që kanë
dalë në fushën e planifikimit urban,
gjithashtu e kanë hapur rrugën drejt këtij
vendimi.
Përdorimi i versionit dixhital të kadastrës
si version zyrtar, krijon për Pushtetin
Vendor njësërëavantazhesh:
1. Mundësi realizimi të funksioneve të
plota të zyrës së kadastrës;
2. Ulje të ndjeshme të kostove;
3. Shkëmbim dhe përdorim i
informacionit në mënyrë shumë
efiçente;
4. Shkurtim i ndjeshëm i kohës
administrative në realizimin e shumë
proçedurave që lidhen me shërbimet
ndaj qytetarëve.
Konkluzion i qartë që sot mund të
vërtetohet me realizimet konkrete
gjithandej, por edhe duke parë sistemet
që ofron Geo Consulting është se:
" Sistemi Gjeografik i Informacionit
mund të mbështesë të paktën në fushën
e hartave dhe inventarit të tokës edhe
kadastrën urbane edhe kadastrën e
tokave bujqësore edhe kadastrën e
pyjeve e kullotave në të njëjtën kohë.
" Pushteti vendor mund të mendojë
seriozisht dhe pa frikë në krijimin e
sistemeve dixhitale të kadastrës, të cilët
të japin informacionin dixhital në
formën zyrtare.

dhe dënimin e të gjithe atyre që dëmtojnë mjedisin
dhe ndërtimin e një baze të dhënash për ruajtjen e
fondit pyjor. Jemi duke koordinuar me
departamentet e Policisë së Shtetit për
parandalimin dhe ndëshkimin e paligjshmërisë".
Me këtë marrëveshje mes dy ministrive, synohet
të arrihet
o Kontrolli i transportit të materialit drusor - dhe
ndëshkimin e të gjithë kundravajtësve.
o Rritjen e efikasitetit të parandalimit - dhe në
goditjen e aktiviteteve ilegale në fondin pyjor.
o Ngritjen e postoblloqeve në rrugët nacionale dhe
rrugët autopyjore.
o Marrjen e masave ligjore ndaj personave që
kundërshtojnë ose pengojnë organet e Policisë
Pyjore gjatë kryerjes së detyrës, - me synim
mbrojtjen e pasurisë pyjore dhe kullosore.
Gjithashtu me këtë marrëveshje mes dy ministrive,
ndërtohen instrumentat e bashkëpunimit dhe urat
e komunikimit edhe me qytetarët, sepse kjo është
një luftë e përbashkët për ruajtjen e mjedisit.

ROLI I GRUAS NË SEKTORIN E
PYLLTARISË NË KOSOVË - KONFERENCË E
ORGANIZUAR NGA FAO DHE MBPZHR

Blerina HOXHA
Më datën 24 tetor 2013, është mbajtur
konferenca mbi Rolin e Gruas në
Sektorin e Pylltarisë në Kosovë,
organizuar nga FAO dhe MBPZHR.
Në pjesën e parë të ditës, gjatë kësaj
konference u bënë prezantime nga
pjsëmarrës të ndryshëm: niveli
Qëndror/MBPZHR, FAO, AKPPP,
CNVP/Sida, Arneni kompani,
OJQ/SHE-ERA etj. Prezantimi
"Praktikat më të mira për
zhvillimin e aspektit gjinor në
programet pyjore dhe përfshirjen
e gruas në pylltarinë private" u
bë nga Blerina Hoxha - AKPPP
dhe Sebiha Ramaxhiku - CNVP,
me të cilin prezantim u shfaqën
shumë aktivite të kryera nga
Asociacioni/Shoqatat
në
mbështetje nga CNVP - Kosovë.
Në pjesën e dytë të ditës u bë
ndarja në dy grupe, ku pas një pune
shumë të përkushtuar të grupeve
punuese u nxorën disa rokomandime/
konkluzione me vlerë shumë të
rëndësishme për rregullimin e situatës
në të ardhmen për Rolin e Gruas në
Sektorin e Pylltarisë në Kosovë.
Konkluzionet e nxjerra nga grupet e
punës janë:
- Informimi në kohë dhe
ndërgjegjësimi për grante dhe

subvencione;
- Ngritje kapacitetesh
për
seksionet
e
formuara të grave
(Sektori i gruas në
kuadër të AKPPP),
investime sipas nevojave
të identifikuara;
- Ngritja e pjesëmarrjes
së gruas në shërbimet
këshillimore (fokus në
pylltari);
- Formimi dhe nxitja e
krijimit të NVM
(ndërmarrjeve të vogla
dhe të mesme);
- Asistencë teknike për marketing dhe
sigurimi i tregut;
- Monitrorimi i kuotizimit në aspektin
gjinor;
- Ndërtimi i Politikave afariste gjinore
në sektorin e pyjeve;
- Diskriminimi pozitiv/Kuotat, niveli
Qëndror/Lokal.
- Rishikimi i legjislacionit dhe
përfaqësimi gjinor në politikat dhe

strategjitë e pyjeve.
- Ngritja e kapaciteve të përgjithshme
institucionale për përfshirjen e grave
në proçeset vendimtare;
- Zbatimi i legjislacionit për pronësi
(me theks të veçantë gruaja të jetë
trashëgimtare);
- Shkëmbimi i praktikave më të mira në
mes të grave,të cilat mirren me pylltari;
- Trajnimi i trajnerëve (ToT)
nëpërmjet vizitave studimore.
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FESTA E GËSHTENJËS NË JUNIK
Me date 13 nëntor 2013 në organizim të
Komunës
se Junikut dhe në
bashkëpunim me CNVP (Conecting Natural Values &People), në objektin e
Qendrës Rajonale të Turizmit "QRT
n'Dukagjin" ( Kulla e Isufajve ), u mbajt
Festivali i Gështenjës "Juniku 2013".
Juniku me rrethinë shtrihet në
veriperëndim të Rrafshit të Dukagjinit
dhe ka një ka pozitë të përshtatshme
gjeografike në grykën e lumit Ereniku, i
cili lum buron në lartësitë e Alpeve
Shqiptare rrëzë Gjeravicës e cila është
maja më e lartë e Alpeve në Kosovë me
lartësi prej: 2626 m lmd. Lumi buron nga
Liqeni i madh i Gjaravicës në Majën e zezë
dhe ka një gjatësi prej 51 km deri në
vendin ku bashkohet me lumin Drini i
Bardhë për te vazhduar rrugën drejt
Kukësit e Shkodres tutje deri ne detin
Adriatik.
Juniku përmendet shumë herët kurse në
vitin 1485, sipas defterit të Sanxhakut të
Shkodrës, thuhet se Juniku i takonte
nahisë së Altuni-Ilisë, dhe quhej me emrin
Lunik, ishte vend pazari dhe kishte 52
shtëpi.
Gjatë gjithë historisë Juniku ka krijuar
identitetin e vet në historik dhe kulturor.
Me qëllim të ruajtjes dhe të ringjalljes se
dokeve dhe te trashëgimisë me inciativa
nga komuniteti, të përkrahura nga
Strukturat komunale dhe të mbështetur
edhe nga një numër donatorësh deri tani
janë bërë punë të mëdha në restaurimit e
Kullave - këto shtëpi fortifikata te njohura
për shtrirje gjithandej ku flitet shqip por
si më te shumta në rrafshin e Dukagjinit
e posaçërisht në Junik me rrethinë. Disa
nga këto Kulla janë funksionalizuar dhe
përdoren për nxitje dhe zhvillim të
Turizmit duke ofruar një mikpritje, njëra
nder këto Kulla është edhe Kulla e Isufajve
e cila vepron në kuadër të Qendrës së
Turizmit n`Dukagjin me seli ne Junik
dhe ku në organizim të Komunës së
Junikut dhe në bashkëpunim me
Fondacionin CNVP u organizua dhe u
mbajt me datën 13 nëntor 2013 Festivali
i Gështenjës i cili besohet se në të
ardhmen të jetë tradicional. Edhe Pyjet e
gështenjës që kryesisht shtrihen në brezin
pyjor nga Peja e deri në Gjakovë, duke
përfshi edhe komunat Deçan dhe Junik
dhe sit e tilla formojnë një kompleks
bashkë me ato të Malësisë së Gjakovës
paraqesin Trashëgimi natyrore të
rëndësisë së veçantë.
Përveç strukturave më të larta të
Komunës së Junikut, Kryetarit,
Nënkryetarit dhe drejtorëve të drejtorive

respektive si organizator me pjesëmarrje
e nderuan Festivalin Përfaqësuesit e
Departamentit te Pyjeve pranë Ministrisë
së Bujqësisë dhe Pylltarisë, nga Agjencia
Pyjore e Kosovës, Përfaqësues te
drejtoratëve për Bujqësi Pylltari dhe
zhvillim rural nga Komunat: Burim, Pejë,
Deçan dhe Gjakovë.
Kryetari i Komunës së Junikut z. Agron
Kuçi gjatë përshëndetjes së këtij festivali
tha se edhe ky Festival do të mbështetet
nga Komuna e Junikut sepse edhe ky hyn
në konceptin e ringjalljes së traditave në
Rrafshin e Dukagjinit siç janë edhe: "Ditët
e Verës" (Një festë tradicionale shqiptare
që festohet në muajin mars) , "Të
Zhdjergat" (Dita kur blegtorët janë
zhdjergë me familje dhe bagëti nga
tëbanat e vers) paraqiti edhe brengat për
të ardhmen e pyjeve të gështenjës në këtë
Komunë sepse ato nuk janë të rrezikuara
nga prerjet ilegale, por janë të rrezikuara
nga sëmundjet.
Duhet theksuar se nga viti 1974 është bërë
diagnostifikimi i këtyre pyjeve me
fitopatogjenin Cryphonectria parasitica
(Endothia parasitica) që njihet si Kanceri i
lëvores së Gështenjës që ka shkaktuar dëme
shumë të mëdha të këtyre pyjeve jo vetëm
në Junik por në mbarë kompleksin e pyjeve
të gështenjës në Rrafshin e Dukagjinit.
Banoret e këtyre trevave që nga lashtësia
i kanë menaxhuar pyjet e gështenjës të
cilat janë në pronësi private dhe nga ato
kanë shfrytëzuar "Resin" (lulen e
gështenjës) si kullosë për bletët, frutin për

përdorim familjar dhe për treg dhe drurin
qoftë për djegie, prodhim qymyri, lëndë
ndërtimi apo përpunim teknik. Si në të
kaluarën ashtu edhe në ditët e sotme
frutat e gështenjës paraqesin burim të
konsiderueshëm të të ardhurave për

fizionominë e vet dhe të jetë edhe më
masiv duke zgjeruar pjesëmarrjen edhe
me përfaqësues të Malësisë së Gjakovës
dhe më gjerë.
Festivalin e përshëndeti edhe udhëheqësi
i CNVP-së Haki Kola i cili tha se: Misioni
i organizatës tonë CNVP, në gjuhën
shqipe thotë bashkojmë vlerat e natyrës
me njerëzit, edhe unë manifestimin:
Festivali i Gështenjës e quaj hap të
shkëlqyer të Komunës së Junikut për të
bashkuar vlerat historike, vlerat e natyrës
me njerëzit, për të rritur mirëqenien dhe
potencoj se Gështenja e lidh Pemëtarinë
dhe Pylltarinë.
Drejtori i Drejtorisë për Zhvillim
Ekonomik në Komunën e Junikut Arten
Hamza e theksoj se qëllimi i organizimit
të këtij Festivali është: stimulimi dhe
sensibilizimi opinionit të gjerë, për rolin
e gështenjës dhe prodhimeve të tjera
jodrunore nga pylli në gjenerimin e të
ardhurave për qytetarët, sepse kjo trevë
ka burime të mëdha për prodhimin e
gështenjës dhe grumbullimin e frutave
tjerë pyjorë.
Peshën e festivalit ja rriti edhe organizimi
I pjekjes së frutave të Gështenjave në
Natyrë, Pikat muzikore dhe Recitali i
nxënësve të Shkollës së Mesme të Ultë si
dhe ekspozimi i produkteve nga anëtarët

familjet e kësaj zone. Siç theksoi banori
dhe pronari i 4 hektarëve të pyjeve me
Gështenjë z. Avdi Goçi vetëm brenda këtij
viti në drejtim të Shkodrës janë
eksportuar rreth 50 tonë fruta Gështenje,
duke mos llogaritur këtu furnizimin e
tregut në Kosovë, apo edhe sasinë e
ruajtur e cila do të përdoret pas vitit te ri
e deri në pranverë. Avdiu e ka mirëpritur
organizimin e festivalit dhe shpreson që
në të ardhmen ky Festival të krijojë

e Shoqatave Komunale të pronarë të
Pyjeve Private: "Alpet Shqiptare" Deçan
me fidanë të Gështenjës, "Gjeravica"
Junik me Gështenja të freskëta në Boçë
(Zhguall), "Pashtriku" Gjakovë me Mjaltë
dhe punime artizanale të instrumenteve
tradicionale muzikore si Fyell dhe Kavall
dhe Shoqatave simotra nga Juniku që
ofrojnë ushqime tradicionale të zonës
duke përfshirë edhe ëmbëlsirat me bazë
frutat e Gështenjës.
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“KOMENTE MBI DRAFT LIGJIN
E PYJEVE DHE KULLOTAVE”
1. Disa komente të përgjithshme:
Me gjithë përmirësimet që janë bërë në projekt-ligj pas disa komenteve
nga FKPKK dhe partnerë të tjerë, ende vërehen disa mangësi të theksuara
dhe mosrakordime në projektin e ri të propozuar.
- Nuk janë respektuar disa kushte të Termave të Referencës (ToR) të
PZHBN:
· Në ToR theksohet objektivi që të hartohet Draft Ligji për Pyjet.
Projektligji që na paraqitet është për Pyjet dhe Kullotat. Me gjithë
kërkesën tonë, ne nuk kemi marrë sqarime pse u hartua draft ligji për
Pyjet dhe Kullotat.
- Ka një platformë të MMPAU e diskutuar nga palë të interesuara,
megjithëse e pamiratuar.
· Në ToR theksohet që draft-ligji të shoqërohet me rregulloret përkatëse.
Ne fakt, Propozimet për aktet nënligjore janë krejt të mangëta.
Duhet të jenë shumë më të gjëra e me rregulla të qarta për çështjet që
trajtojnë.
· Sipas ToR, konsulenti duhet të siguronte efektivitetin e draft-ligjit duke
arritur konsensusin e palëve të interesuara. Në fakt janë bërë disa takime,
por nuk është arritur asnjëherë konsensus.
· Në ToR përmendet se një grup pune i MMPAU i krijuar me urdhër të
Ministrit ishte duke përgatitur një draft-ligj. Kemi kërkuar sqarime pse
ky dualitet grup pune – konsulent i kontraktuar, por nuk kemi marrë
sqarime.
· ToR kërkon ndarjen e funksioneve regullatore nga ato menaxheriale,
por kjo nuk del në draft ligj.
- Kemi sugjeruar që të paraprihet me një analizë se çfarë të metash pati
ligji i mëparshëm, përvojat e nxjerra, argumentimi i domosdoshmërisë
për ligjin e ri. Nuk është bërë një analizë e tillë.
- Kemi sugjeruar se kullotat janë pjesë e bujqësisë e jo e pyjeve, për
rrjedhojë, t’i kalojnë sektorit të bujqësisë. Nuk kemi marrë argumenta.
- Kemi sugjeruar se termi “mbarështrim” (e jo mbarështim) është
diskutuar dhe pranuar prej kohësh nga personalitetet shkencore e
administrative pyjore të vendit (bile edhe me punonjës shkencorë të
Akademisë së Shkencave) dhe nuk ka pse të ndryshohet tashmë; term
që përdoret në terren nga Shërbimi Pyjor prej dhjetra vjetesh dhe nga
Fakulteti i Shkencave Pyjore e Shkolla e Mesme Profesionale Pyjore qysh
prej themelimit të tyre. Nuk është marrë në konsideratë!
- Kemi sugjeruar që në vend të termit “moshë e pjekurisë” (e cila ka një
përdorim të përcaktuar në varësi të moshës), të përdoret termi “moshë
e shfrytëzueshmërisë” që praktikohet për qëllime të caktuara.
- Në tekstin e projekt-ligjit duhet të respektohet drejtshkrimi i gjuhës
shqipe dhe zëvendësimi i mjaft fjalëve me ato shqipe.
1. Komente për nene të veçanta:
Neni 1- Qëllimi… Koment: duhet përmendur kryesorja - pasuri
kombëtare me rëndësi të veçanta, për prodhimet drusore e jodrusore,
si bazë kullosore për bagëtinë, … jetike për banorët e zonave rurale…
Neni 3 - 5. “Ekonomi pyjore” është sipërfaqja, brenda së cilës grumbujt
pyjorë i nënshtrohen një forme të caktuar regjimi qeverisës dhe punimeve
të trajtimit të veçantë nga regjimet e tjerë, e organizuar me ngastra e
nënngastra, e cila plotëson parimin e prodhimit pyjor të qëndrueshëm.
Koment: kjo pikë është e keqinterpretuar dhe keqformuluar, pasi në
kushtet e vendit tonë ekonomia pyjore përmbledh pjesë pyjesh me
regjime të ndryshme qeverisjeje dhe nuk mund të sigurojë asnjëherë
prodhim të qëndrueshëm. - Mjedis harmonik – ç’është ky mjedis
harmonik? 8. “Fondi pyjor” janë të gjitha sipërfaqet me grumbuj pyjorë…
Koment: duhet shtuar - dhe me shkurre; 9. “Kadastra” është sistemi i të
dhënave të fondit pyjor e kullosor kombëtar, i organizuar në nivel
qëndror, rajonal dhe vendor, në të cilin regjistrohen të gjithë
informacionet bazë dhe ndryshimet periodike të ndodhura, së bashku
me sistemin e informacionit gjeografik (GIS). Koment: GIS nuk është
pjesë e kadastrës, por mjet që e përdor kadastra; 10. “Kullotë” është
sipërfaqja e tokës, më e madhe se 0,5 ha, me bimësi barishtore natyrore
të dendur, në formë të qëndrueshme ose me bimësi tjetër, që plotëson
kërkesat për kullotje.
Koment: duhet sqaruar sa e dendur? Po ato që janë me bimësi të rrallë? Në
statistikat ndërkombëtare, kullotat hyjnë në Tokë Bujqësore. [Agricultural
Land: the sum of area under “Arable land”, “Permanent crops” and
“Permanent pastures” (Compendium of Agricultural – Environmental
Indicators 1989-91 to 2000 - FAO 2003].Shih edhe: FAO Land Cover. 14.
“Pasuri pyjore” janë tërësia e elementeve natyrorë të një sipërfaqeje pylli a
toke pyjore, me vlera të konsiderueshme. Koment: po ato me vlera jo të
konsiderueshme?17. “Plani i mbarështimit” është dokumenti bazë për
qeverisjen e pyllit/kullotës, i hartuar për ekonominë pyjore/kullosore ose
pellgun ujëmbledhës… Koment: plan mbarështrimi hartohet jo vetëm për
ekonominë pyjore/kullosore ose pellgun ujëmbledhës, por për çdo pyll ose
pjesë pylli, pavarësisht nga madhësia, në varësi të pronësisë dhe statusit të
dhënë; 25. “Shfrytëzimi i pyjeve” përfaqëson punimet për prerjen dhe
nxjerrjen e lëndës drusore nga brendësia e ngastrave / nënngastrave pyjore,
në grumbujt që kanë arritur moshën e pjekurisë, duke krijuar njëkohësisht
kushtet e nevojshme për instalimin e gjeneratës së re në rrugë natyrore,
gjatë fazave të prerjeve si dhe vlerësimi ekonomik i materialit drusor të
përfituar nga prerjet. Koment: duhet – moshën e shfrytëzueshmërisë; –në
rrugë natyrore ose artificiale. Te jepet përkufizimi sipas FAO-s i termit
“shkurre” dhe “tokë tjetër pyjore” (që ne sot e quajmë thjesht tokë pyjore).
Të gjitha përkufizimet duhet të krahasohen dhe përshtaten me ato
ndërkombëtare të FAO-s.
Neni 4 - 2. Strategjia e Zhvillimit të Pyjeve dhe Kullotave është dokumenti
zyrtar, në zbatim të politikës qeveritare të deklaruar, që përmban parimet
e synimet strategjike si dhe objektivat që do të arrihen brenda një
periudhe 10 vjeçare. Koment: brenda një periudhe të paktën 40 vjeçare;
Në pikën 5 të shtohet: 5. Politika në fushën e pyjeve dhe kullotave
miratohet nga Kuvendi i Shqipërisë. Strategjia…
Neni 5 - 1. Zbatimi i Strategjisë së Zhvillimit të Pyjeve dhe Kullotave,
realizohet nëpërmjet Programit Kombëtar të Pyjeve dhe Kullotave, i cili
hartohet për një periudhë 10 vjeçare. Koment: … për një periudhë të
paktën 40 vjeçare.
Neni 7 - Funksionet e pyjeve dhe kullotave - Pika 1 dhe 2: Koment:
mendojmë se duhet shprehur vetëm me një resht; hollësirat janë teknike.
Neni 8 - Klasifikimi i pyjeve - Pika 1: të shprehet vetëm me një rresht,
pa hollësira teknike. Kriteret që kërkohen në nene të ndryshme të këtij
ligji mund të trajtohen ne Regullore që duhet të nxirret nga Ministri, në
zbatim të ligjit dhe jo për çdo problem të nxirret udhëzim i veçantë.
Neni 10 - Përbërja e fondit pyjor e kullosor - 4 b. Paraqet urbanë
dhe sipërfaqet e pyllëzuara pranë monumenteve dhe varrezave,
pavarësisht nga sipërfaqet e tyre. Koment: Për shkak të veçorive që
paraqet, kjo kategori duhet trajtuar me ligj të veçantë dhe jo me këtë
ligj.
Neni 11- Pronësia - A. Pronësi publike: Koment - të shtohet: b. pyjet,
kullotat dhe livadhet shtetërore, në administrim/pronësi të njësive të

qeverisjes vendore dhe fshatit (sipas ligjit për pronat publike).
B. Pronësi private: Koment të shtohen fjalët: a. pyjet, grupet e drurëve, drurët
e veçantë dhe kullotat e livadhet natyrore ose të krijuara artificialisht në
pronësi të personave privatë fizikë, juridikë dhe individëve; b. pyjet, grupet
e drurëve, drurët e veçantë dhe kullotat e livadhet natyrore ose të krijuara
artificialisht në pronësi të institucioneve / komuniteteve fetare; 5. Privatizimi
i pyjeve dhe kullotave bëhet me ligj të veçantë. Përjashtohen nga privatizimi
lerat e ujit të pijshëm për blegtorinë. Koment: të shtohet fjala: Privatizimi i
pyjeve me funksione ekonomike prodhimi. Propozim: Përdoruesit
komunalë (fshati, familja rurale) të kenë të drejta ekskluzive përdorimi
mbi pyjet dhe kullotat e dhëna në përdorim, të kenë të drejtë të shesin
prodhimet drusore e jodrusore shtesë që rezultojnë nga pylli e kullota e
dhënë në përdorim, si dhe nga pyjet e kullotat shtetërore që u jepen për
shfrytëzim sipas kritereve e rregullave në fuqi, për zbutjen e varfërisë dhe
shtimin e të ardhurave, sidomos në zonat e varfëra rurale. Duhet të
ligjërohet kalimi i pyjeve nga përdorimi në pronësi të përdoruesve (fshatit
e familjeve), sipas kritereve të caktuara, kur vërehet se ata i ruajnë dhe i
mbarështrojnë si duhet për një kohë të gjatë.
Neni 14 - Administrimi i fondit pyjor e kullosor, në administrim/
pronësi të njësive të qeverisjes vendore - Koment: pika 2 të
formulohet: Njësia e qeverisjes vendore krijon një njësi të specializuar në
strukturën e saj me personel inxhiniero-teknik me profil pyjor, për
administrimin, qeverisjen dhe mbrojtjen e pyjeve e kullotave, të marra në
administrim/pronësi. Personeli inxhiniero-teknik i pyjeve dhe kullotave
komunale njëhsohet me punonjësit e Shërbimit Pyjor publik.
Neni 16 - Kadastra Kombëtare - 1. Pyjet, kullotat e livadhet, së bashku
me infrastrukturat përkatëse, regjistrohen në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive
të Paluajtshme, nga administruesit dhe pronarët e tyre, sipas dispozitave të
legjislacionit përkatës, në fuqi. Koment: të shtohet fjala: nga administruesit,
përdoruesit dhe pronarët e tyre. Propozohet që KM të përballojë shpenzimet
për regjistrimin e pyjeve dhe kullotave të përdoruesve ne ZRPP; 2. Kadastra
Kombëtare e Pyjeve dhe Kullotave, përfaqëson regjistrin zyrtar dhe bazën e
të dhënave, në të cilin pasqyrohet tërësia e informacioneve të nevojshme
për administrimin dhe qeverisjen e fondit pyjor e kullosor kombëtar, së
bashku me sistemin e informacionit gjeografik (GIS). Ka përsëritje me nenin
1, pika 9. Shih komentin për këtë pikë.
Neni 21- Mbarështimi i pyjeve e kullotave - Koment: pikat 1 dhe 2
mendojmë se nuk duhet të jenë pjesë e ligjit; Pika 4: nuk qëndron kushti që
punimet të fillojnë e mbarojnë në kohë fikse; 5. Mbarështimi kryhet, për
pyjet, kullotat dhe livadhet: a. publike, nga subjekte juridikë ose fizikë.
Koment: mbarështrimi të kryhet nga grup pune i përbërë nga vetë personeli
i Shërbimit Pyjor dhe me asistencë nga ekspertë kur është e nevojshme.
Neni 22 - Plani i mbarështimit - Pika 4: Nuk duhet të jetë pjesë e ligjit;
Pika 7: vetëm për pyjet shtetërorë. Për pyjet komunalë është përgjegjësi e
NJQV dhe miratimi nga këshilli i NJQV. Për pyjet privatë mbikqyren nga
Shërbimi Pyjor, por i pranon vetë pronari; Pika 9: rishikimi dhe pasqyrimi
i ndryshimeve të ndodhura bëhet pas 5 vjetësh,ndërsa në fund të 10 vjeçarit
ribëhet plani i mbarështrimit.
Neni 23 - Inventari kombëtar i pyjeve dhe kullotave - Në fund të
pikës 1 të shtohet: inventari kombëtar kryhet me harta në shkallën që janë
hartuar planet e mbarështrimit; 2. Inventari Kombëtar i pyjeve dhe kullotave
kryhet jo më pak se një herë në 10 vjet dhe drejtohet nga Shërbimi Pyjor.
Koment: duhet të jetë taksative - kryhet një herë në 10 vjet.
Neni 24 - Flora dhe fauna e egër - Të shtohet një pikë: Pronësia e florës
dhe faunës së egër, si pjesë përbërëse e ekosistemeve pyjore, është e pandarë
nga pronësia e pyjeve dhe tokave të tjera pyjore përkatese.
Neni 26 - Punimet silvikulturore- Mendojme se nuk duhet të jenë pjesë
e ligjit.
Neni 27 - Shfrytëzimi i pyjeve dhe kullotave - 1. Shfrytëzimi i pyjeve
kryhet në grumbujt që kanë arritur moshën e pjekurisë. Koment: Kjo ka të
bëjë me pyjet trungishte. Duhet jo “moshën e pjekurisë”, por “moshën e
shfrytëzueshmërisë”. Duhet specifikuar dhe për pyjet e ulët dhe shkurret;
Pika 3: mundësinë e shfrytëzimit nuk e cakton DSHP, por plani i
mbarështrimit. Formulimi nuk është i saktë; Pikat 5,6 e 7 mund të trajtohen
në rregullore e jo në ligj; Pika 8: duhen specifikuar rastet dhe lloji i
prodhimeve ku duhet të zbatohet.
Neni 32 - Vlerësimi i ndikimeve në mjedis - 2. Vlerësimi i ndikimeve
në mjedis bazohet në udhëzuesit e hartuar për këtë qëllim, të cilët përmbajnë
edhe masat zbutëse të efekteve negative, në funksion të natyrës së projektit.
Koment, të shtohet: masat zbutëse të efekteve negative dhe masat
rehabilituese për sjelljen e terrenit në gjendjen e mëparshme, shoqëruar
me faturën financiare përkatëse; 3. Masat zbutëse të efekteve negative në
mjedis, janë të detyrueshme të jenë pjesë përbërëse të projekteve. Koment,
të shtohet: Masat zbutëse të efekteve negative dhe masat rehabilituese për
sjelljen e terrenit në gjendjen e mëparshme, shoqëruar me faturën financiare
përkatëse; 6. Shqyrtimi, verifikimi dhe miratimi i projekteve bëhet nga
Shërbimi Pyjor dhe njësia e qeverisjes vendore, për pyjet, kullotat e livadhet
publike dhe komunale, ndërsa për pyjet, kullotat dhe livadhet private nga
njëra prej tyre, në funksion të zgjedhjes së bërë nga vetë pronari. Koment:
për pyjet, kullotat dhe livadhet private bëhet nga njëra prej tyre ose një firmë
e liçensuar, në funksion të zgjedhjes së bërë nga vetë pronari.
Neni 34 - Klasifikimi i prodhimeve - Pika 1.b të shtohen pemë e Vitit
të Ri.
Neni 38 - Shitja e lëndës drusore - Të shtohet një pikë: Përdoruesit
(fshati dhe familjet fshatare) kanë të drejtë të shesin lëndë e dru zjarri nga
pyjet e dhënë në përdorim për shtimin e të ardhurave, kundrejt një tarife të
caktuar nga Këshilli i Ministrave ose pa tarifë për familjet e varfëra.
Neni 42 - Tregtimi i lëndës drusore - Pika 6: fjala “etj.” duhet të hiqet.
Neni 48 - Ndryshimi i destinacionit të fondit pyjor e kullosor - Në
fund të pikës 6 të shtohet: vetëm pasi të marrin pëlqimin e NJQV,
përdoruesve të tyre dhe pronarëve privatë.
Neni 60 - Përdorimi i burimeve financiare - Pika 3, burimet
financiare pronari privat i cakton si të dëshirojë.
Neni 66 - Organizimi i Shërbimit Pyjor - Pikat 3 dhe 4 janë
diskriminuese. Nuk duhet të ketë dallime të tilla.
Neni 71 - Komiteti i Pyjeve dhe Kullotave - Kemi mendimin se ky
Komitet është një hallkë e tepërt. Funksionet e tij mund t’i ngarkohen Këshillit
Konsultativ.
Neni 73 - E drejta e proçedimit - Në asnjë vend tjetër nuk përmendet
policia pyjore. Ku gjendet, nga varet, çfarë detyrash ka etj. Duhet të ndahen
funksionet menaxheriale nga ato kontrolluese; Pika 1: duhet të përcaktohet
se kur dëmi konsiderohet përgjegjësi penale; Pika 2: konstatim dëmi dhe
mbajtje proçes verbali duhet ta kenë kompetencë edhe punonjësit e pyjeve
komunale.
Propozohet që Bashkia/komuna, përdoruesit dhe shoqata të përfitojnë
kompensime apo të ardhura nga kufizimet që u bëhen nga ligjet për parqet
kombëtare dhe zonat e mbrojtura, për pasuritë ujore e minerale, për zonat
turistike dhe zonat ushtarake që ndodhen në territorin e tyre.
Për FKPKK (Grupi i punës)

Takim Rajonal mbi
Udhëzuesit Vullnetarë
në Qeverisjen e
Përgjegjshme të
zotërimit të Tokës,
Peshkimit dhe Pyjeve

Nga data 29 deri 31 Tetor 2013, anëtarët e Qendrës
Rajonale për Pylltari dhe Zhvillim Rural (REFORD)
morën pjese në takimin për Udhëzuesit Vullnetarë në
Qeverisjen e Përgjegjshme të zotërimit të Tokës, Peshkimit
dhe Pyjeve në kuadër të Sigurimit Kombëtar të Ushqimit.
Takimi u zhvillua në Sofie, Bullgari dhe është pjesë e
strategjisë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për
Bujqësi dhe Ushqim (FAO) për të rritur ndërgjegjësimin
mbi Udhëzuesit Vullnetarë dhe të diskutojë mbi
implementimin e tyre në Europë.
Pjesëmarrësit ishin përfaqësues nga aktorë të ndryshëm,
përfshirë profesionist që punojnë në sektorin publik për
tokat, peshkimin dhe pyjet, organizatave të shoqërisë
civile, botës akademike dhe organizatave rajonale.
REFORD u përfaqësua nga Albora Kacani, nga Federata
Kombëtare e Pyjeve dhe Kullotave të Shqipërisë dhe
Aleksandar Mrkobrada, nga Shoqata e Pronarëve të Pyjeve
Private në Republikën Serbe në Bosnje Herzegovinë.
Përfaqësuesit e REFORD patën mundësinë të promovojnë
REFORD-in si një rrjet ekzistues në rajonin e Ballkanit.
Nëpërmjet punës në grupe pjesëmarrësit reflektuan dhe
sugjeruan veprime për përdorimin dhe implementimin e
Udhëzuesve në rajon. Ndër idetë për veprim, REFORD u
përmend si një nismë ekzistuese rajonale e cila mund të
siguroje një mekanizëm mbështetës në shprehjen e
kërkesave të anëtarëve të saj përmes Udhëzuesve
Vullnetarë.
Takimi është një hap për të ndërtuar rrjete të aktorëve
për të ndarë informacione, eksperienca dhe njohuri mbi
qeverisjen e zotërimit të tokës, peshkimit dhe pyjeve në
nivel rajonal.
Për më shumë informacione mbi Udhëzuesit Vullnetarë
vizitoni: http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-Guidelines/en/
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Media sociale.... (paqartësi Zjarri mitologjik
apo mungesë informacioni ???)
(Pjesë nga Studimi)

Një publikim i kohëve të fundit lidhur me
sipërfaqen aktuale të pyjeve të Shqipërisë
ka nxitur një diskutim mjaft interesant
midis ekspertëve të fushës në rrjetet
sociale elektronike. Diskutime të cilat
jepen si më poshtë:
Rexhep Ndreu - A jeni dakord me këtë
shifër?
Pranvera Mulleti - Në qoftë se është e
vërtetë... është me të vërtetë alarmante!
Admir Seci - Unë flas po folën kolegët e
mi dhe tanët (ata të përkushtuarit dhe të
përgjegjshmit) e jo ata që kanë kontribuar
në këtë masakër...
Rexhep Ndreu - Duhet të gjendet ky
studim dhe të publikohen, ose ... "Në
studimet që janë bërë nga Banka Botërore
ka rezultuar që Shqipëria nuk ka pyje më
tepër se rendi njëshifror 7, 8 apo 9%,
ndërkohë që Shqipëria ka trashëguar pyje
70 - 80% të territorit, ndërsa sot kemi me
një shifër, sepse nuk quhen pyje ato që
kanë mbetur me një copë bar apo shkurre
(Sazan Guri, ambientalist).
Edmond Numani - Masakra më e
madhe në këtë kohë ka qenë në natyrë
(pyje) e parikuperueshme ku duhen
shekuj. Makutëria duke u shoqëruar me
injorancën (pa ditur se çfarë po i bëjnë
natyrës dhe vetes) e kanë çuar gjendjen
në pyje dhe në ndërmarrjet pyjore në një
situatë katastrofike. Kam frikë se edhe
këta që kanë ardhur në pushtet nuk do të
vazhdojnë gjatë duke i mbushur
ndërmarrjet me militantë dhe duke parë
interesat e tyre. Ndoshta duhet një
organizim më i mirë i specialistëve dhe
atyre që e njohin situatën dhe u dhimbset.
Jakov Boduri - Bravo!
Bedri Cera - Sipërfaqet pyjore nuk janë
pakësuar në10%, ato janë rreth 50%, por
gjendja e tyre paraqitet e rëndë e drejt një
degradimi të plotë, sidomos pyjet e lartë.
Edhe pse është bërë një punë e madhe tek
pyjet komunalë, banorët e këtyre zonave
kanë mentalitetin e viteve të para 90-s.
Çdo gjë e kërkojnë tek shteti, e aq mëkeq
e shohin pyllin si një "plaçkë" ku duhet të
nxjerrin fitime të shpejta pa menduar për
një menaxhim të qëndrueshëm të tyre.
Admir Seci - Kolegë të nderuar nuk flitet
me "absolutizëm" për asgjë e aq më tepër
për këtë, por ajo që shihet nuk do
komente... Por një gjë, e falënderoj me
sinqeritet z. Rexhep Ndreu për gjithçka ka
bërë e bën për këtë pasuri (megjithëse
kam disa vërejtje... për mosveprim më të
"ashpër"...), nuk është vonë, jemi në kohë!
Gjergji Tane - Të nderuar kolegë. Ka
kohë që me pyjet nuk po merren
seriozisht institucionet përgjegjëse
(Ministria përkatëse, ku të ishin dhe pyjet,
të cilët pa dyshim janë si sipërfaqe, por jo
të gjithë në këmbë etj.) specialistët më në
zë e të ditur, aq më pak inxhinierët nga
janë e nga nuk janë që as nuk pyeten për
këtë pasuri kombëtare. Kemi shoqatën
tonë të specialistëve të pyjeve (SP), është
momenti i vonuar që ne edhe kështu të
organizuar të ngrihemi për objektin tonë
"Pyll" (me të cilin po merren mjedisorë,
servilë e militantë, të paaftë e ata që ju
bëjnë qejfin shefave). Për pyjet, reformën,
transferimin, është investuar shumë, por
realiteti është shkatërrimi.
Hazis Porja - Të nderuar kolegë dhe të
tjerë që i bren meraku për pyjet. Do
mundohem të flas shkurt dhe në radhë të

parë po flas për ata që i bren meraku për
pyjet, i falënderoj dhe përgëzoj që ngrenë
zërin për pyjet, por ju lutem që kur flasin
me shifra të flasin me përgjegjësi dhe të
konsultohen me profesionistë të pyjeve,
se po bëjnë gabime që çorientojnë të gjithë
opinionin dhe qeverisjen. E dyta, pyjet
dhe specialistët e pyjeve po diskriminohen
në një mënyrë të pashembullt. Zëri dhe
profesionalizmi jonë ka humbur për dy
arsye: (i) kushdo specialist që ka një vend
pune në shtet nuk flet dot se ka frikë dhe
(ii) duan të bëjnë karrierë në kurriz të
shkatërrimit të këtij fondi pyjor dhe
profesional. Ata që janë të papunë dhe
nuk janë në shtet dhe kur flasin nuk i
dëgjon kush dhe më e keqja urrehen se
përse flasin. Akoma pyjet po drejtohen
dhe menaxhohen nga njerëz jo
profesionistë që kanë shkatërruar dhe po
shkatërrojnë pyjet dhe specialistët e
pyjeve. Për mendimin tim, këtu po gabon
politika dhe ne jemi fajtorë sepse nuk po
arrijmë të organizohemi dhe të lobojmë
për mirëmenaxhimin e pyjeve dhe të
specialistëve të pyjeve. I lutemi politikës
shqiptare që nëqoftëse do të qeverisë
seriozisht pyjet siç duhet, ato mund t'i
qeverisin vetëm specialistët e mirëfilltë të
pyjeve dhe asnjëherë këtë nuk mund ta
bëjnë as specialistët karrieristë të pyjeve,
as pseudospecialistët dhe aq më keq asnjë
njeri tjetër që nuk ka haber për pyjet dhe
që i besohet të qeverisin dhe menaxhojnë
këtë pasuri të rrallë pyjesh dhe pylltarësh.
Rexhep Ndreu - Konkluzion nga Raport Progresi:
Ka patur pak progres në fushën e mjedisit
dhe ndryshimeve klimatike. Bashkërendimi
me kuadrin ligjor europian ka bërë progres,
por nevojiten urgjentisht përpjekje të
mëtejshme për të siguruar implementimin
dhe zbatimin e duhur të legjislacionit.
Burimet mbeten të kufizuara dhe nevojiten
investime substanciale. Konsultimi me
publikun për investimet publike dhe
pjesëmarrja në nismat ligjore duhet të nxitet.
Kërkohen përpjekje të mëdha dhe vullnet
politik për të zhvilluar një qasje strategjike
për vendin dhe të fuqizojë kapacitetin
administrativ dhe bashkëpunimin
ndërinstitucional. Përgatitjet në fushën e
mjedisit dhe ndryshimeve klimatike janë në
një stad të hershëm.
Genci Pina - Të nderuar pylltarë, miq
dhe kolegë! Situatat e vështira, të cilat e
kanë përkeqësuar së tepërmi klimën në
fushën e mjedisit dhe të pyjeve janë
prezente kudo. Gjithandej prerje ilegale,
zaptime e ndërtime pa leje, shpyllëzime,
por edhe zjarrvënie për të mbuluar
horrllëqet dhe dëmet. Administrata e
mbrojtjes së pyjeve dhe mjedisit nuk ka
ditur të bëjë punën e saj, sepse
profesionalizmi ka qenë në nivele të atilla
sa nuk kanë ditur se ç'të bëjnë. Edhe ata
pak specialistë që kanë ngelur në këtë
administratë, duke qenë në minorancë,
nuk janë ndier fare sepse ndoshta "nuk i
pyeste njeri". Reforma, e cila pritet dhe po
vazhdon shumë ngadalë (shumë qarqe
nuk kanë drejtorë) bën që dëmtimet në
kohë të jenë evidente. Duhen bërë
zgjedhjet e duhura, duke larguar
militantët e çfarëdolloj ngjyre, duke i
dhënë prioritet specialistëve dhe njerëzve
të ndershëm. Populli thotë: "Më mirë
djepi bosh se sa shejtani brenda"

Shkatërrimi i një regjimi, i cili mohoi në thelb
pronën private dhe shenjtëroi deri në
absurditet atë shtetërore, kërkonte ndryshime
të thella në ri-organizimin nëpërmjet ligjeve e
reformave të thella, në ndarjen e sipërfaqes
pyjore në tre lloje pronësie: private në bazë
frymësh, familjeve apo fiseve; komunale, të
një ose më shumë fshatrave; dhe në atë
shtetërore për masivet pyjore në largësi të
mëdha nga qëndrat e banuara.
Filluan hartimet e strategjive të zhvillimit të
pyjeve, takime e konsultime me ekspertë nga
vende të ndryshme të botës, me ato të FAO etj.
Inxhinierë pyjesh, juristë, profesorë e doktorë
shkencash “mprehën” penat “shtrydhën”
trutë, shfletuan literaturë të bollshme dhe
shkruajtën: Stavri Pllaha (2001), Mehmet
Metaj (2001), Ferdin Liçaj (2006), Vullnet
Tafa (2007), Rexhep Ndreu (2008, 2012) në
të njëjtin vit boton studimin e tij skrupuloz Dr.
Thimaq Lako me titull “Analiza e gjëndjes
aktuale.Analiza e pylltarisë komunale e
private në Shqipëri dhe roli i tyre në proçesin
e strategjisë kombëtare të pyjeve.”
Dhe në katër vitet e fundit hedhin mendimet e
tyre në organet e shtypit edhe mjaft specialistë
të tjerë, ku shquhet Inxhinieri Haki Kola, i cili
trajton atë që nga perandoria Bizantine e
vazhdon me ligjin e pyjeve të vitit 1870
tëqeverisë Turke, me “Kanunin e maleve” me
përvojën e shumë shteteve perëndimore,
sidomos modelit anglez etj., duke
rekomanduar edhe zgjidhje konkrete.
Megjithë materialin e bollshëm teorik,
përvojën që kaardhur duke u pasuruar, dhe
me drejtorët e përgjithshëm të pyjeve pas
viteve ‘90 si Mahmud Xhelili, Thimaq Lako,
Maxhun Dida, Kolë Malaj, Nehat Çallaku,
Arsen Proko, të gjithë inxhinierë pyjesh me
përvojë
pune,
me
tituj
doktorë
shkencash,madje edhe profesora, ende nuk ka
marrë fund stablizimi përfundimtar i
pronësisë mbi pyjet. Ne vitin 2008 ne librin
“Analiza e kuadrit ligjorpër Pyjet e Kullotat
nëShqipëri” Prof. Dr. Vezir Muharremaj, njëri
ndër njerëzit më të shquar për fushën, hodhi
idenë se dhe pse janë miratuar mbi 37 Ligje
dhe Akte n/ligjore per pyjet dhe mjedisin,
akoma kerkohen përmirësime për shkak të
reformës dhe zhvillimeve.
Cilët janë faktorët objektivë e subjektivë që nuk
është realizuar kjo reformë? A mos vallë do të
mësojmë e veprojmësi qeveritë Kineze që e
kanë filluar reformën mbi pyjet që në vitin
1980 dhe vazhdojnë akoma? Apo janë
fraksionet politike, grupet parlamentare të
partive të ndryshme që s’kanë as dëshirë, as
aftësi dhe as përgjegjësi morale e atdhetare për
të zgjidhur sa më shpejtë këtë problem madhor
të një rëndësie mbarëkombëtare?
Ligji i pyjeve dhe kullotave, dekretuar më 27.
01.1923, i cili me nen të veçantë njihte
pronarët privatë mbi pyllin. Qëtek ky ligj, si
dhe materiale të Kadastrës Pyjore të krijuar
në vitin 1937, si dhe toponomistika përreth
fshatrave përbëjnë çelësin për të hyrë në
organizimin praktik dhe interpretimet teorike
e formulimet e ligjeve për të realizuar ndarjen
administrative dhe pronësore të pyjeve e
ndaluar shkatërrimin drastik të masiveve
pyjore.
Dhe më pas “Për të disiplinuar kriteret teknike
të zbatuara në sipërfaqet pyjore private,
komunale dhe shtetërore, i duhet lënë e drejta
dhe dhënë inisiativa personelit inxhinieroteknik për të kontrolluar në mënyrë të
vazhdueshme zbatimet e kritereve teknike
dhe ligjeve në bazë, duke iu dhënë direktiva
teknike të qarta e rigoroze dhe ndjekur ato
në vazhdimësi se vetëm kështu bashkohet dhe
shkrihet në një, interesi i individit dhe i atij
mbarëkombëtar, vetëm kështu, ruhet
vazhdimësia e prodhimit dhe e peisazheve
natyrore gjithmonë dobiprurëse e
bukurindjellëse.”
Por në këto vite, a mund të zbatohen porositë
e mësipërme? E pamundur, sepse, policia
pyjore nuk ka paisjet e domosdoshme për të
kryer këtë detyrë, mungojnë mjetet e
transporit dhe të ndërlidhjes, uniforma etj.,
nga tridhjetë e gjashtë ndërmarrje në tridhjetë
e dy prej tyre janë vendosur në drejtim të
kuadrit inxhiniero- teknik, ithtarët, aktivistët,
të devotshmit e partive në pushtet me
profesionet, agronomë e veterinerë, inxhinierë
minierash e teknikësh ndërtimi e të tjera
profesione. Si vallë do të diskutohet e

aprovohet një projekt, si do të zgjidhet e jepet
drejtim një problemi inxhinierik? Kuptohet
vetëvetiu, peshku është qelbur nga koka!
Si përfundim pa vendosjen e pronësisë mbi
sipërfaqet pyjore, pa riorganizimin e strukturave
të qeverisjes nga baza në majë të piramidës
qeveritare së kësaj pasurie të madhe kombëtare,
nuk mund të mbrohen e zbatohet silvoteknika
në grumbujt pyjorë, nuk mund të realizohen
pyllëzime e ripërtritja e pyjeve, nuk mund të
kryhen përmirësimepyjore e sistemime malore,
nuk mund të sigurohet prodhimi i vazhdueshëm
me druzjarri, lëndë ndërtimi etj. Gjithashtu, më
tej nuk ruhen fondet e pastra gjenetike, pasuria
shtazore, shkurrore e barishtore që përbën
bashkëjetesën e natyrshme mijëra vjeçare të tyre.
Pra kështu përgatitet katastrofa mjedisore, duke
krijuar shtratin e ngrohtë të varfërisë dhe
ashpërsimin e krizës ekonomike e shoqërore të
banorëve përreth dhe të mbarë kombit.
Bashkëbisedim me realitetet
Ishte zjarri burim zhvillimi, dhe shtysa e rritjes
së mirëqënies e zhvillimit ekonomik, shoqëror e
kulturor për njerëzimin. Por s’ka ndodhur
gjithmonë kështu! Në vitin dyzetë e tetë para erës
sonë, Jul Çezari dogji Muzeun dhe bibliotekën e
Aleksandrisë me 700 000 volume, në Qershor
1997 digjet biblioteka e Institutit Bujqësor Kamëz
me mijëra libra, traktate, revista, disertacione etj.
Në vitin gjashtëdhjetë e tetë të erës sonë Nerone,
Luio Domizio i vuri flakën Romës. Ngjarje të tilla
të kobshme dhe shkatërrimtare janë të shumta
në arqipelagun e shekujve. Zëvendësimi ityre
ështe një ndërmarrje utopike, hiri i tyre është
lënda inorganike më e shëmtuara nga pamja dhe
pa kurrfarë dobie në krahasim më atë që ka
zhdukur njëherë e përgjithmonë.
Në rastin e parë dhe të tretë faji është gjetur dhe
është gjykuar rreptësisht nga perandoria romake
dhe ka emra, të cilët historia i ka vënë në
garderobën e saj. Por e dyta dhe katastrofa më
tragjike e të sotmes e së ardhmes, shkatërrimet
marramendëse të pasurisë shumë funksionëshe
të pyjeve, vallë kujt do t’ia veshimpallton e zezë
të fajit? Më sipër i bëmë vetes shumë pyetje,
morëm nga dëshmitë e realitetit shqiptar mjaft
shembuj, tashmë, ka ardhur koha të gjykojmë
fajtorin dhe të mbledhim forcat për t’a
parandaluar krimin, njëkohësisht të shtrojmë
shinat për t’arivënë trenin e gjelbër në dobi të
njeriut e njerëzimit.
Viti 1987 troket në portat e gjelbërta me lajmin
margaritar: “Çdo vit pyllëzohet rreth 5000 ha
dhe janë krijuar blloqe të mëdha, si në kodrat e
Pukës, në Londërtun të Shkodrës, te Guri i
Bardhë në Burrel, te Krasta e Krujës, në Shmil
të Elbasanit, në Moravë në Korçë, te Mali i Gjërë
në Gjirokastër etj.” Kronika e Gushtit të vitit
2012, të përlot sytë e të përgjak mushkritë: “…me
qindra hektarë pyje të mbjella nga dora e
pukianëve dhe që përbënin Kurorën e Gjelbër
të Pukës, nuk janë më!”
Ndërsa Krasta e Krujës, projektuar e zbatuar ng
inxh. Muharrem Loka e Fadil Llubani është
mbushur me varre gjigande, ku vjellin pa pushim
tymëra e pluhura, duke zhdukur qindra hektarë
masivë pishe të egër, duke krijuar kështu një
vullkan helmërash shekullorë të pashuar dhe
sterrëzuar peisazhet me bukuri përrallore të
dikurshme, në shëmtira si të një masakre
atomike. Politika anti-njeri dhe anti-mjedis i
gjelbër në këto dy dhjetëvjeçarë ka dhënë këto
rezultate! Ndërsa për vendet dikur të gjelbëruara,
të përmendura mësipër, nuk kemi burime
informimi, por duhet së paku të jenë përgjysmuar
sipërfaqet. Ndërsa, sa për sipërfaqe të reja të
pyllëzuara, as që mundet që pena të shkruajë
ndonjë shifër. Sigurisht vetëm:gënjeshtradefacto, në letra e raporte qeveritarësh.
Edhe pse shkruar në vitin 2001, po i
konsiderojmë të vërteta së paku emrat: “Po ashtu,
kemi dhe parqe kombëtare si ai i Mali të Dajtit
(Tiranë), Bredhi i Bozdovecit (Korçë), Pylli i
Llogorasë (Vlorë), Pylli i Divjakës (Lushnje),
Thethi (Shkodër), Liqenet e Lurës (Dibër) etj. që
arrijnë në 12 mijë hektarë.”Kronika mbytëse, e
pabesueshmja dhe e papërsëritshmja
(shpresojmë!) e gushtit 1912: “…u dogjën pyjet e
mbeturadhe të ripërtërira në parqet kombëtare
të Dajtit, Lurës,Bozdovecit etj.”Të gjitha gjallesat
brenda piramidës shtetërore nuk shqetësohen,
veçse kur iu afrohet rreziku përvëlues e
vdekjeprurës pranë strehës së tyre, atëherë dhe
vetëm atëherë, veprojnë energjikisht, duke
hedhur për t’u mbrojtur, forcat ushtarake me të
gjithë arsenalin e tyre. Kështu që, ato nuk kanë
pësuarhumbje në njerëz. Rasti i zjarrit dhjetëditor në malin e Dajtit e tregoi shkoqur këtë,
ndërsa për gjallesat e pyjeve as që e vrasin
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dhe realiteti shqiptar
PRONËSIA, QEVERISJA DHE DREJTIMI TEKNIK I PYJEVE
mendjen ata! Sa qesharake! Çfarë tragjedie
ekologjike! Po të keni kohë lexoni këtu poshtë
edhe ju qeveritarë dhe parlamentarë: “Llogaritni
dobitë që sjellin ato kafshët e shpendët e
pyllit.Një Kukuvajkë shpëton një ton drithë në
vit nga minjtë, një Gargull ha 22 kg. karkaleca
në muaj, Qukapiku shpëton plepishtet
ngaSaperda, Qyqja shpëton pishnajat nga
proçesionaria...”Folenë, shtëpinë e tyre në
mjedisin e qetë, klimë pastër dhe të bukur që
quhet grumbull pyjor, ua ka bërë shkrumb e hi
zjarri, ky invadues barabar i pamëshirshëm.
Fatkeqësisht ka ndodhur kështu! Politikanët e
sotëm ngrohen në zjarrin e krimeve!
Po në sipërfaqet kullosore çfarë është zhdukur?
Njihuni me mendimin e specialistit dhe gjykoni:
1- “Ul prodhimtarinë e tyre, zhduk barërat e
dobishme shumëvjeçare dhe iu jep mundësi
instalimit të barërave të këqia dhehelmuese;
2- Djeg farërat e bimëve të dobishme
shumëvjeçare në tokë dhe pengon ripërtritjen
natyrore të tyre;
3- Prish strukturën e tokës, e varfëron atë dhe
favorizon erozionin;
4- Pakësojnë lëndën organike, zhdukin
mikrorganizmat e tokës dhe për pasojë
mungojnë kushtet e përshtatshme për zhvillimin
e bimëve.”
Kuptohen pasojat e vetëshkatërrimit të mjedisit
kullosor me anë të zjarrit, prandaj parandalimi i
këtyre veprimeve është i detyrueshëm për
propagandën e natyralistëve dhe veprimet
konkrete të të gjitha strukturave të policisë
pyjore. Dhe ja si paraqitet situata e bazës
ushqimore të blegtorisë në natyrë: “Prej 1 248
000 ha kullota që kishte në vitin 1938, janë vetëm
400 mijë ha në vitin 2000, shtimi i popullsisë e
konsumit kanë si pasojë rritjen e tejskajshme të
degradimit të bimësisë e erozionit në këtë
balancë të prishur në fshatrat malorë.”Duke
ndjekur kronikat e zjarreve e shkatërrimeve për
rrugë e ndërtime për gjatë 22 vjetëve, zvogëlimi i
këtij fondi ka humbje të paimagjinueshme.
Shifrat zyrtare e jo zyrtare të sipërfaqeve pyjore
dhe volumeve të materialit drusor, janë të
mbarsura me kontradikta e pasaktësi dhe ato
janë, sikur hyjnë në një xhungël të vërtetë, ku
s’mund të orientohesh e të gjykosh.
E çfarë mund të zhdukë pa lënë gjurmë një zjarr
sipërfaqësor (pra jo i kurorave) në një pyll?
Kuptohet lehtësisht nga shpejgimi i mëposhtëm:
“Në 35% të sipërfaqes(1700 ha; Zallë Goçaj) ka
rënë gjatë viteve 1990-1994, zjarr sipërfaqësor,
i cili ka shkaktuar:
a) Djegien e grathatelit dhe të gjithë florës
barishtore bashkëshoqëruese;
b) Djegien plotësisht apo tharjen e filizërisë të
pishës së zezë e arnenit, përmasat e të cilave
luhaten nga diametri një cm dhe lartësi
tetëdhjetë cm si dhe me diametër 4 cme lartësi
2.2 metra;
c) Shkatërrimin plotësisht të shkurreve e
shkurrëzave shoqëruese siGrathateli,
Vodhëza,Drunakuqi, Trëndafili iegër etj.;
d) Djegia e mbeturinave të drurëve të prerë, të
gjithë pasqyrës së rrëshinimit, e folesë mbajtëse
të rrëshirës, duke ulur prodhimtarinë dhe
dobësuar rezistencën për përballimin e erërave
furtunave e peshën e borës e të akullit.”
Shkatërrimi i së ardhmes së pyllit, ulja e
prodhmtarisë së tij, këto janë dy kollonat e
“thërmuara”nga zjarri sipërfaqësor, duke vënë
në rrezik real, kushtet mekaniko-fizike dhe
strukturor të tokës, e cila përbën bazën ushqyese
të bimësisë pyjore, sigurisht edhe të ardhmen.
Çfarë katastrofe mjedisore kanë

shkaktuar Politikanët?
Ashtu si në katastrofën atomike të vitit 1945 në
Nagasaki e Hiroshima, ku kanë vdekur përgjatë
dhjetëvjeçarëve 20% e banorëve qëshpëtuan, nga
substancat e helmëta e radioaktive që ende vjell
mjedisi i tyre i jetesës e banimit. Po kështu edhe
në Shqipërinë që po shkretohet nga bimësia e
gjelbër për rrjedhojë ndotja e ajritështë rritur
edhe me forma të tjera, të gjitha këto kanë çuar
në shtimin e numrit të vdekjeve në vit për të
gjitha moshat e popullsisë të këtij vendi. Edhe
sepse “nuk është e rastit që pylli është
konsideruar faktor që merr pjesë nëekulibrin
ekologjik të njeriut, këto elementë të
praktikës së natyrës integrohen nëmjekësinë
ekologjike duke përdorur kushtet dhe faktorët
e mjedisit planetar. Pra, mjekësia ekologjike
përfshin kompleksin e masave që studion
patologjinë në ralacion me mjedisin
planetar.”Juve politikanë, nuk i shikoni këto
epidemi zhdukëse të popullsisë së vendit tuaj
edhe pse statistikat i japin me shifra që të
rrënqethin mishrat e trupit, juve luani e bëni
demagogji, duke ia hedhur stafetën e fajit herë
njërës palë herë tjetrës, për këtë apo atë ligj të
mos zbatuar apo të pa formuluar e vendosur etj.
Keni zhdukur rezervat gjenetike duke dëmtuar
të ardhmen e pyjeve, ulur ndjeshëm cilësinë e
mjedisit ku jetojmë, e fshirë nga faqja e dheut
lloje të ndryshme drunore e barishtore, kafshë
e shpendë të ndryshme etj. Ka humbur
grumbulli i hartinës dhe arnenitmonument
natyre në Lurë, dafina e Dhëmblanit të
Tepelënës: “Ky pyll ka qenë një nga
monumentet e veçantë të bukurisë dhe begatisë
së natyrës shqiptare”. Ndërsa, politika duhet
të jetë gjithmonë përgatitësi i të ardhmes edhe
në përmirësimet gjenetike, juve keni përgatitur
shkatërrimin total të tyre! Nuk jeni as në stadin
e politikave Platonianë, të Greqisë antike!
Të ardhurat turistike nga bukuritë natyrore të
peizazheve magjepsëse, parqeve kombëtarë,
liqeneve natyrorë etj., kanë pësuar rënien me
hapa vigane drejt zeros absolute. Ato sipërfaqe
iu ngjajnë shkatërrimeve të natyrës vietnameze
të bombarduara nga avionet B52 amerikanë, ato
tani të shkaktojnë lotë, dhimbje, të plagosin
shpirtin e të nxjerrin nga thellësitë e zemrës e të
mëndjes shprehjet mallkuese e sharëse për
politikat pyjore të zbatuara mbi peisazhet e
ekosistemet pyjore përgjatë mëshumë se dy
dhjetë vjeçarëve. Ato ishin: “…për të shprehur
kënaqësinë e mallin që kam ndjerë dhe
ndoshta privilegjin që kisha kur ndodhesha në
Lurë, goja më shijonte ujin më të mirë në botë,
sytë më kënaqeshin duke soditur panorama të
mrekullueshme, e plotë kontraste të bukura,
mushkëritë më mbusheshin me ajrin e pastër
të filtruar, të oksigjenuar, nervat më
qetësoheshin duke dëgjuar cicërimat e zogjve
që fluturonin të lirë, të gëzuar e të dashuruar
njëri me tjetrin në hapësirat e gjelbra të
pafundme dhe herë pashere qukapiku, doktori
i pyllit vizitonte drurët dhe i pastronte ato nga
krimbat, larvat e çdo parazit duke thyer
kështu, monotoninë me zhurmën e ëmbël që
shkaktonte çukitja e sqepit të tij”.
Fakeqësitë kanë trokitur në jetën e malësorëve,
banorë të përhershëm, ku ndodhej mbulesa e
gjelbër, përrenjtë kanë filluar të kenë prurje uji
të pakëta e të shterojnë më shpejt, sytë ekaltër
të liqeneve të Belshit, Lurës, etj. janë kthyer në
sipërfaqe kënetore, burime nuk ka më sepse
formuesi i tij është zhdukur.Ndërsa orteqet e
borës, kanë e do të vërshojnë gjiganteskë e të
egërsuar, duke zhdukur shtëpi me njerëzit

brënda. Fatkeqësi natyrore apo e shkatuar nga
politikat pyjore, do të pyesin brezat njeritjetrin?! Gjykojeni juve politikanë! Kush nga
parlamentarët shqiptarë ka shkruar në organet
e shtypit, kush nga këto ka ngritur alarmin SOS,
në parlament etjera etjera? Askush! Pikërisht
për këtë akuzat bien si rrufe mbi ju. Nuk hidhni
as ide apo të debatoni, por ushqeni
indiferentizmin dhe moskokëçarjen për këto
probleme thellësisht kombëtare dhe të një
rëndësie jetësore për mbijetesë e zhvillim.
Shkretëtirat e krijuara në faqet e maleve dhe në
pellgjet ujëmbledhëse do të shkatërrojnë tokën
(mijëra ha janë tashmë të shkretuara) duke e
kthyer atë në masive shkëmbore pa jetë
organizmash, mikrorganizmash dhe bimësie,
atje gërryerjet e shkallëve të ndryshme e kanë
kafshuar atë me gjithë forcën dhe lirinë absolute.
Kafshët e pyllit kanë kapërcyer kufijtë
shtetërorë, duke iu larguar shkulmeve të flakëve
gjigande të zjarreve e tymëravesi mjegullnajat
siberiane. Ndërsa gjuetari e ka braktisur çiften
dhe ka vënë kujën duke qarë nga dhimbja
therëse në shpirt se nuk do ta ushtrojë më këtë
aktivitet argëtues, ushqyes e njëkohësisht
sportiv.
Popullsia në përgjithësi e në veçanti rinia ka
marrë arratinë, siç iknin dikur nga barbarizmat,
serbe, bullgare, greke apo të ushtrive të Paolo
Emilios gjatë pushtimit Romak, drejt bregdetit,
qyteteve apo më mirë në hapësirat e
kontinenteve të rruzullit tokësor. Kështu
zhduket dalë ngadalë shqiptarizma, humbet
patriotizmi, dashuria për natyrën, bujqësinë
dhe blegtorinë, me metodat më armiqësore e më
barbare të të gjitha kohërave. E kjo emërtohet:
kasaphanë mjedisore e njerëzore që juve keni
projektuar, mbështetur dhe ushqyer
vazhdimisht me paaftësinë e çdo parlamentari,
me krenarinë tuaj, me egoizmin tuaj me unin
tuaj, me kokëfortësinë tuaj, mbi të gjitha me
nënvleftësimin tuaj e korrupsionin që ushqeni,
të përgatitur hap pas hapi në disapesëvjeçarë.
Me urdhërin Nr. 430 të datës 17 . 11. 2009 të
Ministrisë së MMPAU, u realizua projekti “Mbi
rehabilitimin e pyjeve të Lurës” me punime
terreni e zyre, pra u kryen llogaritjet, u shkrua
projekti,u krijuan hartat e ekonomive në studim
nga doktorët Hajri Hasko, Behar Hate, Klito
Starja si dhe Ylli Hoxha, Shkëlzen Shehi dhe
Myrteza Preza. Projekti i plotë ka rënë në gjumë
letargjik në sirtarët e pushtetarëve, e çfarë është
më dëshpëruese e hidhëruese, është se pyjet e
Lurës vazhdojnë të digjen edhe “fosilet e fundit
të blerta” Kush e ka fajin? Ezopët, Eskilët e
Herodotët në të ardhmen dotë shkruajnë veprat
e tyre sipas gjinive përkatëse, për krematorët e
krematoriumet e natyrës shqiptare.
Ndërsa krimin më të madh ju politikanë
shqiptarë të sotëm, e keni kryer kundër
specialistëve të pyjeve, duke iu futur
psikologjinë e frikës, të ndrydhjes, të
heshtjes,për të mos shprehur haptazi
pikëpamjet mbi politikën shkatërruese,
hiroshimjane mbi hapsirën e gjelbër. Ata
kërcënohen me heqjen nga puna, e prandaj me
të drejtë në këtë situatë të egër kapitaliste
shqiptare, mbrojnë familjen nga uria, vdekja
dhe vuajtjet e epokës Migjeniane. Ndërsa
brënda tyre ata vuajnë, siç vuan pigmenti i
gjelbër nga strukturat tuaja të dhunës me zjarr,
sopata e motosharra etj. sepse ata janë armata
inteligjente e teknike e ruajtjes sënatyrës e
njeriut nga ky shkatërrim kriminal i
ekosistemeve pyjore e livadheve alpine. Por
fatkeqësisht nuk munden! Sa kohë duhet të
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rikthehet një bashkëshoqërim bimor dhe të
rritet pylli i gatshëm për të dhënë
maksimumin e prodhimit, për shumicën e
llojeve natyrorë vendas së paku, mbi njëqind
vjet?! Ndërsa për t’u ndërtuar grataçela e parë
e New York-ut( 1929) prej 448 metralartësi u
deshën vetëm nje vit e gjysëm. Vetë perandori
Neron e ndërtoi njëtë tretën e Romës të djegur
prej tij për rreth një dhjetë vjeçar. Ndërsa për
t’u rritur një pyll, lexoni më poshtë, një
shembull të thjeshtë: “Një zjarr i vitit 1944
ka përfshirë rreth katër hektarë Pishe të zezë
te Hala e Bacës (Ekonomia Pyjore ZallGjoçaj) duke e shkatërruar plotësisht atë,
tashmë ne shohim të vegjetojë një pyll pishe
me kurorë dendësi një dhe diameter mesatar
12 cm e lartësi mesatare 7. 5 m”(20)
Shembulli i mësipërm dhe krahasimi që mund
të kryhet, nuk kanë nevojë për argumente e
shpejgime. Natyra ka ligjet e veta të rritjes, të
cilat janë ngushtësisht të lidhura me biologjinë
e llojit e kushtet klimatike e tokësore pra të
mjedisit bio-ekologjik, ku jeton një ose disa
lloje të caktuara pyjore.
Mbyllje
Zeusi e ndëshkoi Prometeun pse vodhi zjarrin
dhe ia dhuroi njerëzimit, duke çuar kështu
përpara zhvillimin njerëzor në të gjitha hallkat
e tij, në shkrepat e thepisura shkëmbore të një
mali, ku shqiponja i shkaktonte torturën më
të dhimbshme e shumë vuajtëse, si dhe të
përhershme.
Ndërsa ju politikanë të djeshëm e të sotëm,
keni dënuar këtë popull dashurues të natyrës
e mjeshtër të kultivimit të bimëve bujqësore,
duke i shkatërruar bazën prodhuese, mjetin
më universal të prodhimit, të mbijetesës, të
zhvillimit. Pra me të njëjtën metodë, por ama
jo mitologjike por reale, të prekshme,
vetëzhdukese, të shumë vuajtshme, torturuese
dhe së fundi të dhimbshme me përmasa
himalajesh jo një Promete por me miliona.
Strategjitë mbi zhvillimin tre pronësor të
ekonomisë pyjore janë hartuar, mbi kursimin
e lëndës drusore dhe mënyrat se si gjithashtu,
qindra artikujdhe dosje janë gati me
udhëzues, shpenzime me projekte të fushave
të ndryshme të veprimtarisë pyjore etj.
Mungon vullneti i mirë i politikanëve e
grupeve të tyre parlamentare, e komisioneve
të ndryshme për t’i detajuar, kthyer në ligje e
zbatuar. Ligjëratat dhe fjalimet janë mbajtur,
direktivat e zbatimi i tyre kanë pësuar dështim
të plotë. Politikanë e bij të tyre, këmbanat e
alarmit kanë rënë prej dekadash për rreziqet
katastrofike hiroshimjane, tani po bien sirenat
shurdhuese të Uliksit, i cili ndodhej në detin
pranë ishujeve Shila e Cardit.Ndërsa për
dashuruesit e arkitektit e natyrës çfarë ka
mbetur? Kuptohet vetëvetiu: “Brezat që do të
vijnë do të mund të perceptojnë pyllin
shqiptar dhe mbulesën e gjelbër të Shqipërisë,
ndoshta nëpërmjet librave dhe dokumentave,
arkivave, po qe se do të ruhen dhe s’do të
zhduken, apo të digjen sipas traditës alla
shqiptaro-ballkanike”. Me të vërtetë kështu
ka ndodhur? Apo do të ndodhë! Shpresojmë
për ditë më të mira! Apo jo! E pastaj...Doktorë
të pyllit, shpirtmirë, të aftë, të përgjegjshëm
duhet të bëhemi të gjithë, që nga qeveritarët,
politikanët, pylltarët, banorët e qyteteve dhe
të fshatrave, si dhe fëmijët në shkolla duke
mësuar mbi natyrën, ruajtur e shëruar atë
kudo e kurdoherë si pjesë përbërëse e
domosdoshme e saj.
Dr. Selman Mziu

Po afron koha e përshtatshme për mbjelljen e fidanëve pyjorë! 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 15 -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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“COMMENTS ON THE FOREST AND PASTURES DRAFT-LAW”
1. General comments:
With all improvements made to the draft-law, after
several comments by NFCFP and other partners, yet
can be noticed several significant shortages and
mismatches at the new proposed project.
- Several conditions of NRDP’s ToR are not respected:
· On the ToR is stressed out the objective for drawing
up the Draft-Law on Forests. The draft-law presented
is on Forests and Pastures. Despite our request, we
have not taken any clarification why the draft-law is
drawn up on Forests and Pastures.
- There is a platform of MEFWA discussed by
stakeholders, though not approved.
· On the ToR is stressed out that the draft-law to be
associated with the respective regulations.
Actually, the proposals for the sublegal acts are
totally deficient. It should be much broader and clear
rules on issues that deal.
· According to ToR, the consultant should provide
effectiveness of the draft-law by reaching the
stakeholders’ consensus.
Actually, several meetings are developed but the
consensus is never reached.
· On the ToR is mentioned a working group of
MEFWA established by Minister’s order was
preparing a draft-law. We have asked clarifications
why this duality, working group –contracted
consultant, no clarifications.
· ToR require division of regulatory functions by those
managerial, but this is not reflected on the draft-law.
- We have suggested to be preceded with an analysis
what gaps and shortages had the previous law,
lessons learnt and argumentation of the necessity for
the new law. No such analysis is done!
- We have suggested that pastures are part of
agriculture not the forests, consequently to be
devolved to the agriculture sector. No arguments
provided!
- We have suggested that the term “mbareshtrim/
management” is discussed and admitted since long
time ago by science and administrative personalities
of the country (even by the staff of the Academy of
Sciences) and it is not necessary to be changed
already; it’s a term used on ground by the forest
service since long time and by the Faculty of Forestry
Sciences and the Forestry Professional School since
from their establishment. It’s not taken into account!
- We have suggested the term “maturity age” (which
has a defined use depending on age) to be substituted
with the term “exploitation age” which is practiced
for certain purposes.
- In the draft-law text should be respected the
Albanian language spelling and substitution of many
foreign words with those Albanian.
1. Comments on particular articles:
Article 1 - Purpose…Comment: should be
mentioned the foremost – national asset with special
importance, for wood and non-wood productions, as
grazing basis for livestock,… essential for rural areas
inhabitants…
Article 3 - 5. “Forest economy” is the surface within
which the forest stands undergo a certain form of
governing regime and special treating works by other
regimes, organized in plots and subplots, which
satisfies the principle of sustainable forest production.
Comment: this point is misinterpreted, as in the
conditions of our country the forest economy includes
parts of forests with different governance regimes, and
can never provide sustainable production. Harmonious environment – what’s this harmonious
environment? 8. “Forest fund” are all surfaces with
forest stands … Comment: should be added- and
shrubs; 9. “Cadastre” is the database of the national
forest and pastures fund, organized at central, regional
and local levels, in which are registered all basic
information and periodical changes occurred, along
with the Geographical Information System (GIS),
Comment: GIS is not part of the cadastre but a tool
used by the cadastre; 10. “Pasture” is the land surface
bigger than 0.5 hectares with dense natural
herbaceous vegetation, in sustainable form or with
other vegetation, that satisfies the needs for grazing.
Comment: should be clarified how dense? What about
those with scarce vegetation? On international
statistics, pastures belong to the agricultural
land.[Agricultural Land: the sum of area under “Arable
land”, “Permanent crops” and “Permanent pastures”
(Compendium of Agricultural – Environmental
Indicators 1989-91 to 2000 - FAO 2003]. See also: FAO
Land Cover; 14. “Forest asset” are the entirety of
natural elements of a forest or forest land surface, with
considerable values. Comment: what about those with
non-considerable values? 17. “Management plan” is
the basic document for the forest/pasture governance,
drawn up for the forest/pasture economy or the
basin...
Comment: The management plan is drawn up not
only for the forest/pasture economy or the basin, but
the every forest or part of forest, regardless the size,
depending on ownership and the given status; 25.
“Forest exploitation” represents all works for cutting
and extracting wood from the inside of forest plots/
subplots, in the forest stands that have reached the
maturity age, by creating simultaneously the needed
conditions for installation of new generation in
natural way, during cutting phases, as well as the
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economic assessment of wood material obtained
from cuttings.
Comment: should be – exploitation age; – in
natural or artificial way.To be provided the
definition of the term “shrub” and “other forest
land” according to FAO (that we today just call it
simply forest land). All definitions should be
compared and adapted with those international of
FAO.
Article 4 - 2. The strategy of Forest and Pastures
Development is the official document, pursuing the
stated government policy, containing the principles
and strategic aims as well as the objectives to be
achieved within a 10-year period. Comment: within
a period at least 40 year. At the paragraph 5 to be
added: 5. Policy in the domain of forests and
pastures is approved by the Parliament of Albania.
The strategy….
Article 5 - 1. Implementation of the Forest and
Pastures Development Strategy is realized through
the National Program on Forests and Pastures,
which is drawn up for a 10-year period. Comment:
… for a period at least 40 years.
Article 7 - Functions of forests and pastures Paragraph 1 and 2: Comment: we think that should
be expressed shortly; details are technical.
Article 8 - Forest classification - Paragraph 1:
to be expressed briefly, without technical details.
Criteria required at various articles of this law can
be provided in Regulations that should be issued by
the Minister, pursuant to law and not to be issued a
particular directive for each problem.
Article 10 - Composition of the forest and
pastures fund - 4 b. Urban parks and afforested
areas near monuments and cemeteries regardless
their size. Comment: Due to the properties this
category represents, should be dealt with a special
law and not with this law.
Article 11 – Ownership - A. Public ownership:
Comment- to be added: b. forests, pastures and state
meadows in administration/ownership to local
government units and villages (according to the law
on public properties). B. Private ownership: Comment
to be added the words: a. forests, groups of trees,
particular trees and pastures and natural or
artificially created meadows in ownership to natural,
legal persons and individuals; b. forests, groups of
trees, particular trees and natural or artificially
created meadows in ownership to institutions/
religious communities; 5. Forest and pastures
privatization is done by special law. Are excluded
from privatization the water points for livestock.
Comment: to be added the word: Privatization of
forests with economic production functions.
Proposal: Communal users (village, rural household)
to have exclusive use rights on forests and pastures
given in use, to have the right to sell the additional
wood and non-wood products deriving from forest
and pasture given in use, as well as from state forest
and pastures given for exploitation according to
criteria and rules in force, for poverty alleviation and
increase of incomes, especially in the poor rural
areas. Should be legalized devolution of forests from
use to users’ ownership (village and
households)according to defined criteria, when it is
noticed that they maintain and manage properly
forests and pasturs for a long time.
Article 14 - Administration of forest and
pastures fund, in administration/ownership
to local government - Comment: paragraph 2 to
be formulated: Local Government Unit establishes
a specialized unit under its structure with
engineering-technical staff with forestry profile, for
administration, governance and protection of
forests and pastures taken in administration/
ownership. Engineering-technical staff of
communal forests and pastures to be equivalent
with public forest service employees.
Article 16 - National Cadastre - 1. Forests,
pastures and meadows along with the respective
infrastructures, are registered at Immovable
Property Registration Office by their administrators
and owners, according to the respective provisions
of legislation in force. Comment: to be added the
word: by their administrators, users and owners. It
is proposed that the Council of Ministers to afford
the expenses for registration of users’ forests and
pastures at IPRO; 2. National Cadastre of Forests
and Pastures, represents the official register and the
database, on which are reflected the entirety of the
needed information for administration and
governance of the national forests and pastures fund
along with the Geographical Information System
(GIS). There is a repetition with the article 1,
paragraph 9. See the comment on this paragraph.
Article 21 - Forests and Pastures Management
- Comment: paragraph 1 and 2, we think that
shouldn’t be part of the law. Paragraph 4: the
condition that the works to start and end in fixed
time doesn’t stand; 5. Management is carried out,
for forests, pastures and meadows: a. public, by
natural or legal persons. Comment: management
to be carried out by a working group comprised by
own staff of forests service and assisted by experts
when it’s needed.
Article 22 - Management plan - Paragraph 4:

Shouldn’t be part of the law. Paragraph 7: only for
the state forests. For the communal forests it is a
responsibility of LGU and the approval by the
council of LGU. For the private forests, are
supervised by the forests service but are admitted
by the owner himself; Paragraph 9: revision and
reflection of changes occurred is done after 5
years, whereas at the end of 10 year period the
management plan is redone.
Article 23 - National Inventory of Forest
and Pastures - At the end of paragraph 1 to be
added: the national inventory is carried out with
maps at the scale the management plans are
drawn up.
2. National Inventory of forests and pastures is
carried out not less than once a 10 years and is
run by the Forest Service. Comment: should be
precise - is carried out once a 10 years.
Article 24 - Flora and fauna - To be added a
paragraph: The ownership of flora and fauna, as
an integral part of forest ecosystems, is undivided
from ownership of respective forests and other
forest lands.
Article 26 - Silvicultural works - We think,
that should not be part of the law.
Article 27 - Exploitation of forests and
pastures - 1. Forest exploitation is carried out in
the stands that have reached the maturity age.
Comment: This deals with high forests. It should
be not “maturity age”, but “exploitation age”. It
should be specified even for the coppice forests
and shrubs; Paragraph 3: the exploitation
possibility is not set out by DFS, but by the
management plan. Formulation it’s not accurate;
Paragraphs 5, 6 and 7 can be provided in
regulations and not in law;
Paragraph 8: there should be specified the cases
and the kinds of productions where it should be
implemented.
Article 32 - Assessment of environmental
impacts - 2. Environmental impact assessment
is based on guidelines provided for this purpose,
which contain even the mitigation measures of
negative effects in function of the kind of the
project. Comment: to be added: mitigation
measures of the negative effects and
rehabilitative measures for bringing the terrain
in the previous state, associated with the
r e s p e c t i v e f i n a n c i a l i n v o i c e ;3 . M i t i g a t i o n
measures of the negative effects in environment
are mandatory to be integral part of the projects.
Comment: to be added: Mitigation measures of
the negative effects and rehabilitative measures
for bringing the terrain in the previous state,
associated with the respective financial invoice;
6. Review, verification and approval of projects
is done by the Forest Service and LGU for forests,
pastures and public and communal meadows,
whereas for the private forests, pastures and
meadows by one of them, depending on the
choice made by the owner. Comment: for the
private forests, pastures and meadows, is done
by one of them or by a licensed firm, depending
on the choice made by the owner.
Article 34 - Classification of products Paragraph 1.b to be added New Year’s (Christmas)
trees.
Article 38 - Wood sale; To be added one
paragraph: Users (village and rural households)
have the right to sell timber and firewood from
forests given in use for increase of their incomes,
against a defined tariff by the Council of Ministers
or without tariff for the poor families.
Article 42 - Wood commerce - Paragraph 6:
the word “etc.” should be removed.
Article 48 - Destination change of the forest
and pastures fund - At the end of paragraph 6
to be added: only after getting the approval of
LGU, their users and private owners.
Article 60 - Use of financial sources Paragraph 3, the private user sets the financial
sources as he/she wishes.
Article 66 - Organization of Forest Service
- Paragraphs 3 and 4 are discriminatory. There
should be no such differences.
Article 71 - Forest and Pastures Committee
- We think that this Committee is a redundant
structure. Its functions should be charged to the
Consultative Council.
Article 73 - The right of proceeding - There
is no other country where is mentioned the forest
police. Where is it placed, depending from whom,
what are the tasks etc.? There should be divided
the managerial functions from those controlling.
Paragraph 1: should be defined that when the
damage is considered penal responsibility;
Paragraph 2: the damage ascertainment and the
verbal process should be competence even of
communal forest employees.
It is proposed that the Municipality/commune,
users and associations to benefit compensation or
incomes from restrictions set out by laws for the
national parks and protected areas, for water and
mineral resources, for touristic areas and military
zones located in their territory.
NFCFPA (working group)
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"Technical workshop on the
Voluntary Guidelines on the
Responsible Governance of
tenure of Land, Fisheries and
Forest in the context of
National Food Security"

From 29 to 31 of October 2013,
REFORD members participated at the Technical workshop on the Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of tenure of Land, Fisheries and Forest in the context
of National Food Security. The
workshop was held in Sofia,
Bulgariaand it is part of FAO's
(Food and Agriculture Organization of the United Nations)
strategy to raise awareness on
the Guidelines and discus their
use and implementation in European regions.
The participants were representatives from various stakeholders including professionals
working on the tenure of land,
fisheries and forests in public
sector, civil society organizations, academia and regional
organizations. REFORD was
represented
by
Ms.AlboraKacani from National Federation of Communal
Forests and Pastures of Albania
and
by
Mr.Aleksandar
Mrkobradafrom the Association of Private Forest Owners in
Republic of Srpska - Bosnia
Herzegovina. The REFORD
representatives had the opportunity to promote REFORD as
an existing network in the
Balkan region.
During the workshop the participants
reflected
and
suggestedactions on the use and
the implementation of the
Guidelines in the regions
through the working groups.
Among the ideas for action,
REFORD was mentioned as an
existing regional initiative
which can ensure a stronger
support mechanism to express
the demands of its members
through the Voluntary Guidelines.
The workshop is a step to build
networks of actors to share information, experiences and
knowledge on the governance of
tenure land, fisheries and forests and regional level.
For further information about
the Voluntary Guidelines please
check the link below: http://
www.fao.org/nr/tenure/
voluntary-Guidelines/en/

