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Më datën 3 Mars 2017, pranë zyrave të Ministrisë
së
Mjedisit u organizua takimi i Komitetit Drejtues të Projektit për Shërbimet
Mjedisore (PSHM) me objektiv vlerësimin dhe problematikat e ecurisë së komponentëve të tij. Për sa i përket ecurisë së projektit, përfaqësuesit e Federatës u
shprehën se ka një ecuri të mirë të komponentit për inventarizimin dhe
regjistrimin e pyjeve, por janë të shqetësuar për ecurinë e komponentit të
granteve konkuruese për ...
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Menaxhimi i qëndrueshëm i
pyjeve në nivel Bashkie
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Megjithë vështirësitë e hasura për shkak
të mungesë së përvojës dhe mbështetjes
financiare, shumë bashki janë drejt konsolidimit të strukturave dhe hartimit të
planeve vjetore për pyjet dhe kullotat.
Qysh në muajin Gusht 2016, 137 Shoqata
dhe individë kanë dorëzuar aplikimet për
projekt propozimet e tyre por ende nuk ka
filluar shpallja e fituesve dhe as nuk kanë
marrë përgjigje. Për të diskutuar rreth
këtyre vështirësive, por edhe mundësive
që iu krijohen Bashkive nga kalimi në
pronësi i pyjeve dhe kullotave, Shoqata
për Autonomi Vendore së bashku me Federatën Kombëtare të ...

Albora Kacani
FKPKK

ë Qershor të vitit 2016, në kuadër të
zbatimit të reformës territoriale dhe
administrative, Këshilli i Ministrave
miratoi vendimin numër 433 për transferimin e pyjeve dhe kullotave (përjashtuar
parqet kombëtare) në pronësi të BashkiveMe kalimin e kësaj kompetence të re,
Bashkive u lindën detyrat e ngritjes së
stafeve teknike përgjegjëse, planifikimit
buxhetor për pyjet dhe kullotat, si dhe
sigurimit të druve të zjarrit për banorët.

Pasthirrmë dhimbje..., thirrje shprese!
Marieta Kola
Shoqata Mjedisi Jugor, Gjirokastër
Shpëtimi është një artizan në Gjirokastër
që jeton në Lagjen “Dunavat”, një nga
zonat e sipërme të qytetit të gurtë. “Dimri
është i egër këtë vit, thotë ai. Kam
harxhuar 40 mijë lekë të reja dhe duhet të
marr akoma dru zjarri”. Ndërsa Shpëtimi
të shpjegon se drutë i merr me 40 mijë
lekë të vjetra …
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...Pyjeve dhe Kullotave Komunale dhe në
bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit
organizuan me datë 23 Shkurt 2017, një
takim konsultues me drejtues dhe përfaqësues të Bashkive Elbasan, Gramsh,
Ersekë, Kolonjë, Pogradec, Maliq dhe
Prrenjas. Në takim morën pjesë edhe
përfaqësues të Ambasadës Suedeze, Ministrisë së Pushtetit Vendor, Inspektoriatit
të pyjeve dhe Federata dhe Shoqatave të
pyjeve. Ky ishte takimi i dytë konsultues
pas atij zhvilluar në Tiranë me Bashkitë
nga rajoni i veriut në Dhjetor 2016. Këto
takime u organizua me mbështetje të
Fondacionit “Bashkojmë Vlerat e Natyrës
me Njerëzit” – CNVP, në kuadër të projektit “Pyjet për Zhvillim Ekonomik Lokal”, mbështetur nga Ambasada Suedeze
në Shqipëri. Takimi u hap dhe u drejtua
nga përfaqësuesja e Shoqatës për Autonomi Vendore, znj. Adelina Farrici, e cila
falenderoi të pranishmit për pjesëmarrjen
dhe i njohu ata me qëllimin e takimit. Më
pas, ajo ja dha fjalën përfaqësuesit të
Fondacionit CNVP, z. Janaq Male, i cili
tha se takimi është i rëndësishëm pasi
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...Shoqatat e Përdoruesve të Pyjeve dhe
Kullotave. Qysh në muajin Gusht 2016,
137 Shoqata dhe individë kanë dorëzuar
aplikimet për projekt propozimet e tyre,
por ende nuk ka filluar shpallja e fituesve
dhe as nuk kanë marrë përgjigje. Në
Takimin e datës 3 Mars doli se manuali ka
vështirësi për zbatim, gjë që ne e kemi
theksuar që në fillim, ku u vërtetua se vetë
ekipet e vlerësimit të projektit e kishin
akoma të paqartë se kush duhet të konfirmonte dakortësinë e shoqatave për aplikim. Ngërçet e krijuara dhe vonesat në

shërben për identifikimin e problematikave të menaxhimin të pyjeve në nivel
vendor e më pas për t‟i adresuar ato në
nivel qëndror. Gjatë fjalës së tij, z. Male
bëri një përmbledhje të aktiviteteve dhe
rezultateve të pritshme të projektit “Pyjet
për zhvillimin ekonomik lokal - FLED,
mbështetur nga Ambasada Suedeze. Në
takim ishte i pranishëm edhe përfaqësuesi
i zyrës së ambasadës suedeze në Shqipëri,
z. Tomas Nyström, i cili u shpreh se ishte
i kënaqur që ishte pjesë e takimit dhe se
ambasada suedeze prej vitesh mbështet
zhvillimin e reformave në pyje në
Shqipëri. Fjalë përshëndetëse mbajtën
edhe kryetarja e Bashkisë Gramsh znj.
Luljeta Dollani dhe kryetari i Bashkisë
Kolonjë, z. Ilia Stefo. Të dy kryebashkiakët theksuan nevojën e domosdoshme
të mbështetjes së bashkive me buxhete
shtesë për pyjet dhe kullotat. Më pas,
përfaqësuesi i Ministrisë së Mjedisit, z.
Ylli Hoxha, bëri një prezantim rreth ecurisë së transferimit të pyjeve në Bashki,
ndryshimeve ligjore të ndodhura së
fundmi si dhe proçesin e ngritjes së
strukturave përgjegjëse për pyjet dhe sigurimin e druve të zjarrit për banorët nga
Bashkitë. Përfaqësuesja e Federatës Ko-

mbëtare të Pyjeve dhe Kullotave Komunale, zj. Albora Kacani bëri një prezantim
rreth
rritjes
së
pjesëmarrjes
së
komuniteteve vendore në qeverisjen e pyjeve nga Bashkitë. Ajo ndër të tjera tha se
Federata ka qenë pjesë e takimeve dhe
konsultimeve të vazhdueshme me përfaqësues të Parlamentit dhe Ministrisë së
Mjedisit për domosdoshërinë e ndryshimeve ligjore që kanë të bëjnë me sigurimin e të drejtave të përdorimit dhe
pronësisë për përdoruesit e pyjeve. Në
përfundim të prezantimeve, znj. Farrici
ftoi pjesëmarrësit në një seancë
diskutimesh ku u trajtuan dhe identifikuan
çështjet e mëposhtëme: (i) Afati i shumë
planeve ekzistuese të menaxhimit ka mbaruar dhe është bërë pengesë për miratimin
e mundësisë së shfrytëzimit nga ana e
Ministrisë së Mjedisit. Për pasojë, në
kushtet edhe të moratoriumit të pyjeve,
Bashkitë kanë hasur vështirësi të mëdha
në sigurimin e druve të zjarrit për banorët.
Ndërsa për pyjet e lartë ende nuk janë hartuar planet e menaxhimit. (ii) Nevojat e
banorëve për dru zjarri janë disa herë më
të mëdha se mundësitë që ofrojnë pyjet.
Për plotësimin e këtyre nevojave duhet të
shikohet mundësia e ndërhyrjeve edhe në
zonat e mbrojtura, ku mund të sigurohen
një sasi e druve të zjarrit, për shembull,
nga pastrimi apo heqja e drurëve të
rrëzuar. Për këtë, Bashkitë u shprehën se
në terren shpesh mungon fryma e bashkëpunimit me strukturat e zonave të mbrojtura. (iii) Të lejohet importi i druve të
zjarrit si një alternativë për të zbutur
nevojat e larta për dru zjarri në fshatra dhe
qytete. (iv) Libri i normave që përdoret
aktualisht për punimet në pyjet është i
vitit 1984. Stafet teknike të Bashkive
kërkuan përditësimin dhe miratimin e një
libri të ri normash, në mënyrë që të përgatisin plane dhe projekte bashkohore. Ata
propozuan që kjo të përshihet në një nen
të ligjit të ri të pyjeve. Fondet e kaluara
nga Ministria e Financave për pyjet dhe

kullotat në Bashki janë të pamjaftueshme
për ngritjen e stafeve teknike, sigurimin e
infrastrukturës mbështetëse dhe kryerjen e
investimeve në pyje. (v) Disa bashki nuk
kanë mundur të sigurojnë të ardhura nga
sipërfaqet e fondit pyjor brenda territorit
të tyre, të përdorura për shembull për antena, gurore apo të zëna dhe transformuara
nga banorët për mbjellje ullinjsh. (vi) Investimet në pyje mungojnë prej disa
vitesh. Bashkitë duket të krijojnë
mundësitë për pyllëzime dhe, ku është e
mundur, mbjellje të kulturave pyjore buzë
lumenjve për sigurimin e druve të zjarrit
për banorët dhe institucionet vendore dhe
njëkohësisht për mbrojtjen e tokës nga
erozioni. (vii) Edhe pse baza ligjore e
lejon, bashkitë nuk kanë nisur dhënien në
përdorim të pyjeve për banorët, në rastet
kur ata e kanë përdorur dhe mbrojtur siç
duhet pyjet. (viii) Është ende e paqaratë
cili institucion duhet të ndërhyjë apo të
marrë masa në rastet e dëmtimeve në pyje
dhe kullota. (ix) Disa kompentenca si
miratimi i planeve të menaxhimit,
mundësisë së shfrytëzimit për drutë e zjarrit apo bimët mjekësore janë të tepërta nga
Ministria e Mjedisit. (x) Nxjerrja e shumë
vendimeve dhe udhëzimeve në të njëjtën
kohë në kuadër të reformave ka krijuar
konfuzion në strukturat e Bashkisë. (xi)
Ligji i ri për pyjet dhe ai i kullotave të
hartohen sa më parë. Bashkitë së bashku
me palët e tjera të interesit të jenë pjesë e
konsultimeve dhe diskutimeve.
Mbyllja e takimit u bë nga përfaqësuesi i
Fondacionit CNVP, z. Janaq Male, i cili
tha se shqetësimet e ngritura në këtë takim
do të përcillen në Konferencën Kombëtare
që Shoqata për Autonomi Vendore, Federata Kombëtare e Pyjeve dhe partnerë të
tjerë do të organizojnë së shpejti. Ai ftoi të
pranishmit që çdo mendim apo koment ta
dërgojnë me shkrim pranë Shoqatës për
Autonomi Vendore ose Federatës
Kombëtare të Pyjeve dhe Kullotave.

shpalljen e fituesve për grantet konkuruese
jo vetëm se janë të pajustifikuara për publikun, por edhe kanë krijuar një ngarkesë
të jashtëzakonshme për shoqatat për të
sjellë dokumente shtesë me kosto të
papërballueshme, kryesisht për shkak të
vonesave në vlerësimin e projekteve, disa
të panevojshme dhe jashtë kërkesave të
manualit. Po ashtu, një nga shqetësimet e
Shoqatave është edhe pagesa për normë e
përcaktuar në librin e normave të vitit
1984. Është e papranueshme që ky libër
normash mbahet ende në fuqi pas kaq
vitesh dhe se kjo gjë nuk është marrë parasysh në manualin e granteve konkurruese
të përgatitur posaçërisht për këto grante.

Përfaqësuesit e Federatës kërkuan në
takim që ky ngërç të zgjidhet sa më parë.
Ministria e Mjedisit të nxjerrë një rregullore dhe të bëhet ky ndryshim (për këtë
kemi informuar edhe Kryeministrin).
Përfaqësues të Bashkisë së Elbasanit, Tiranës, por edhe disa anëtarë të Komitetit
Drejtues të
projektit propozojnë që
kontrolli dhe marrja në dorëzim e punimeve të PSHM të bëhet nga strukturat e
Bashkisë, bazuar në ligjin Nr. 48/2016,
neni 11, Struktura përgjegjëse për pyjet
dhe kullotat në bashki, pika h “kontrollin
dhe marrjen në dorëzim të punimeve të
kryera në pyje e kullota, pavarësisht nga
burimi i financimit”. Kjo duhet të bëhet

edhe për faktin se të gjitha bashkitë kanë
rekrutuar në stafet e tyre inxhinierë pyjesh
me përvojë dhe ata duhet të jenë
përgjegjës dhe të kenë të drejtë të monitorojnë punimet dhe veprimet në pronën e
bashkisë. Strukturat e tjera mbështetëse të
jenë kontrolluese, sipas ligjit.
Komente shtesë për reformën, moratoriumin, projektligjin për pyjet, VKM.
Në lidhje me administrimin e pyjeve, si
rezultat i reformës territoriale dhe administrative, rreth 80% e fondit pyjor është
transferuar në pronësi të Bashkive.
Megjithatë, shumë kompetenca dhe
përgjegjësi... Vijon në faqen 3
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kanë mbetur ende nën Ministrinë e
Mjedisit, e cila duhet të ketë vetëm rolin e
hartimit të politikave. Kështu, sipas ligjit
në fuqi, Ministria e Mjedisit duhet të
miratojë edhe planet e menaxhimit, planet
për bimët dhe ato për gjuetinë etj., të cilat
shumë mirë mund të bëhen nga vetë Bashkitë, si pronare të reja, në bashkëpunim
me komunitetet vendore. Po ashtu, ky proces transferimi nuk është shoqëruar me
kalimin e mjeteve, pajisjeve, fondeve, bazës dokumentare, personelit etj., duke i
vënë bashkitë dhe komunitetet përpara
vështi-rësive të mëdha. Procesi është në
mes të rrugës, pasi prona pyjore nuk ka
vajtur deri tek përdoruesi tradicional
(fshati, familja). Ata nuk kanë asnjë dokument që të vërtetojë të drejtat e tyre ekskluzive të përdorimit dhe nuk kanë të
drejtë të shesin prodhime pyjore për të
siguruar të ardhura. Është detyrë e Ministrisë të propozojë zgjidhjet e duhura
ligjore për këto pro-bleme. Në takimin e
mësipërm, përfaqësuesit e Federatës
shprehën shqetësimet e tyre edhe në lidhje
me zbatimin e moratoriumit në pyje. Moratoriumi ka vënë në vështirësi shumë
bashki të vendit për sigurimin e druve të
zjarrit për banorët, ku nevojat e familjeve
janë rreth dy herë më të mëdha se
mundësitë që kanë ato për sigurimin e
druve nëpërmjet prerjeve përmirësuese
(rrallime, pastrime, etj). Për më tepër,
moratoriumi nuk është kuptuar mirë në
terren. Shpesh, në emër të moratoriumit
strukturat e shtetit pengojnë banorët në
sigurimin e druve të zjarrit. Raste flagrante të prerjeve abuzive në parqet
kombëtare dhe pyjet bashkiake janë publikuar dhe denoncuar në mediat
kombëtare. Më datën 2 dhjetor 2016 dhe
23 shkurt 2017, Shoqata për Autonomi
Vendore mbështetur nga “Fondacioni
Bashkojmë Vlerat e Natyrës me Njerëzit –

CNVP” në bashkëpunim me Ministrinë
eMjedisit dhe Federatën Kombëtare të
Pyjeve dhe Kullotave Komunale, organizuan një takim konsultues dhe informues
me drejtues dhe stafe të Bashkive nga rajoni i Veriut dhe Veri-lindjes. Të gjithë
diskutantët përfaqësues të bashkive
shprehen skeptik për zbatimin e Vendimit
të Kë-shillit të Ministrave nr. 438, datë 8
Qershor 2016. Ata shprehen se u mungon
jo vetëm buxheti dhe infrastruktura për të
krijuar ndërmarrjet brenda bashkisë, por
në shumicën e rasteve planet e menaxhimit janë drejt përfundimit të afatit kohor
që mundësojnë zbatimin e aktiviteteve në
pyje dhe përmirësimet e nevojshme për
prodhim e tregtim të materialit drusor e
prodhimeve të dyta pyjore, ose nuk
përkojnë me ndarjen e re territoriale të
bashkive dhe njësive administrative.
Lidhur me projektin e inventarizimit të
pyjeve, meqënëse nuk e njohim metodikën pasi nuk është publikuar, kërkojmë
që ky inventarizim të shërbejë edhe për
rikrijimin e kadastrës pyjore, përndryshe
do të përfundojë si inventarizimi i vitit
2004-2005, i cili kushtoi mbi 850,000 Euro dhe të dhënat e tij nuk u përdorën
asnjëherë, pasi ishin pa vlerë. Kush mban
përgjegjësi për këtë shpërdorim?! Të
gjitha shqetësimet janë bërë në prani të
drejtorit z. Ylli Hoxha, pjesë-marrës në
takim, i cili ka dhënë të gjitha përgjigjet e
pyetjeve dhe komenteve përkatëse, por ne
mendojmë se shumica e problemeve të
ngritura në takim janë trajtuar në vazhdimësi dhe i kalojnë kompetencat e një
drejtori. Këto janë mangësi të nivelit politik të Ministrave që marrin vendime,
hartojnë projektligje dhe nxjerrin akte pa
marrë mendimin e shumicës që janë bashkitë, përdoruesit, shoqatat dhe përfaqësuesit e tyre, gjë që është dhe një e
drejtë Kushtetuese.

Ing. Jorgo Ndreu
Sot është një ditë e veçantë për të gjithë
punonjësit e shërbimit pyjor, pasi 94 vjet
më parë, më 27 Janar të vitit 1923, u
themelua Shërbimi Pyjor Kombëtar
Shqiptar, si një domosdoshmëri jetike për
mirë administrimin e një pasurie kombëtare me vlera të pallogaritshme, sikurse
është fondi pyjor dhe kullosor. Në këto
çaste, natyrisht tërë mirënjohja jonë
fokusohet tek ata personalitete të kohës,
që me mençurinë e tyre e kuptuan dhe
vlerësuan nevojën e këtij shërbimi, por
edhe tek të gjithë brezat e mëvonshëm të
kuadrove, specialistëve e punonjësve që
vunë në themel të punës së tyre dijet, kulturën dhe përkushtimin maksimal në këtë
sektor të rëndësishëm. Sikurse dihet,
sipërfaqja e përgjithshme e fondit pyjor
dhe kullosor kombëtar, përbën mbi 50 për
qind të sipërfaqes së përgjithshme të
vendit, duke përbërë jo vetëm një degë të
rëndësishme të ekonomisë sonë, por edhe
burimin kryesor të prodhimit të lëndës

drusore për industrinë, ngrohjen, sigurimin e bazës ushqimore të blegtorisë, prodhimet e dyta, si dhe një sërë efektesh të
tjera mbi klimën, tokën dhe jetën e
njerëzve. Është i njohur fakti që në botë
ekzistojnë një sërë organizmash të gjallë,
por flora pyjore përbën padyshim kurorën
më të bukur dhe stolinë më të përsosur të
veprës së natyrës. Në një masiv pyjor, nuk
duhet parë vetëm harmonia e linjave dhe
ngjyrave, por forca, vrulli, vitaliteti i jetës,
forca që nënshtron shkëmbinjtë, loja e
dritës dhe hijes, ujërat me gurgullimën e
tyre, zogjtë me cicërimat e tyre, si dhe
mijëra e mijëra efekte të tjera të pakrahasueshme. Aq i madh është ndikimi i
pyjeve në jetën e njeriut, sa me të drejtë
thuhet se ai është bashkë udhëtar i tij gjatë
gjithë jetës, nga djepi tek arkivoli. Përgjatë dekadave të historisë, që nga krijimi i
tij, shërbimi pyjor i është përshtatur
formës së pronësisë dhe administrimit të
fondit pyjor e kullosor, në varësi të rendit

ekonomiko-shoqëror të instaluar në
vendin tonë. Pavarësisht formës së
pronësisë, private, komunale apo shtetërore, i pandryshuar ka mbetur përkushtimi i punonjësve të shërbimit pyjor për të
bindur komunitetin në mbrojtjen, shtimin

mos investimin në masën 70 për qind të të
ardhurave në përmirësimin e fondit
sikurse përcaktohet në Vendimin e Këshillit të Ministrave. Sot në bazë qarku
funksionojnë edhe një sërë strukturash të
tjera si Inspektoriati i Mbrojtjes Mjedisit,

dhe përmirësimin e vazhdueshëm të këtij
fondi, pasi brezat e ardhshëm do të na
kërkojnë llogari. Qarku i Gjirokastrës,
mund të kolnsiderohet si një qark relativisht i pasur me pyje, pasi ka rreth 9 për
qind të fondit pyjor kombëtar, ndërsa përsa i përket fondit kullosor është qarku me
sipërfaqe më të madhe rreth 25 për qind të
sipërfaqes së kullotave të vendit, ku predominojnë sidomos kullotat verore me
cilësi të lartë të bazës ushqimore, që japin
një sërë produktesh blegtorale nga më
elitaret që ofron tregu shqiptar. Nga ky
fond pyjor, çdo vit në qarkun tonë janë
prodhuar mijëra metër kub lëndë ndërtimi,
qindra mijëra m.s.t dru zjarri, si dhe janë
grumbulluar e përpunuar sasi kolosale e
mjaftt cilësore të bimëve mjekësore, industriale, aromatike dhe ornamentale. Po
kështu, gjatë viteve, me investimet e
shtetit apo me kontributin vullnetar të
komunitetit, janë krijuar një sërë masivesh
pyjore artificiale përreth qendrave të banuara ose në sipërfaqe të eroduara, janë
përmirësuar masive të tëra pyjesh e kullotash për rritjen e kapacitetit të tyre, janë
ndërtuar një sërë veprash teknike për sigurimin e ujit të pijshëm për blegtorinë, si
dhe mijëra metër kub prita malore për përballimin e fenomenit të erozionit. E gjithë
kjo punë kolosale, ka në themel të saj
punën projektuese, organizuese dhe ekzekutuese të punonjësve të shërbimit pyjor.
Me ndarjen e re territoriale, sot në çdo
bashki të vendit, janë krijuar struktura të
posaçme për menaxhimin e fondit pyjor
dhe kullosor që ato tashmë kanë marrë në
pronësi, por problem mbetet plotësimi i
tyre me personelin e duhur teknikoprofesional. Eshtë fakt që ky personel deri
tani për mungesë profesionalizmi, nuk ka
qenë në lartësinë e duhur, gjë që ka
ndikuar në mungesë vizioni për një
menaxhim racional e shkencor të kësaj
pasurie, mos hartimin në kohën e duhur të
planeve operacionale, mungesën e kadastrës pyjore e kullosore, mos realizimin e të
ardhurave të planifikuara e për rrjedhojë

Pyjeve e Kullotave dhe Administrata e
Zonave të Mbrojtura me mision mbrojtjen, shërbimin këshillimor dhe menaxhimin mbi baza ligjore e shkencore të këtij
fondi, por edhe në këto struktura me gjithë
punën e mirë që bëhet, vërehet plotësimi i
organikave me profesionistë të fushës.
Gjendja aktuale e fondit pyjor e kullosor
dikton një sërë masash komplekse, ku
ndër më parësoret mbetet inventarizimi i
përgjithshëm i këtij fondi, pasi ndryshimet
e shpeshta të pronësisë kanë sjellë një sërë
mbivendosjesh rone dhe konfliktesh eventuale. Gjithashtu rë-ndësi të veçantë merr
mbrojtja nga zjarret e kundravajtjet e
ndryshme, që duhet të përqëndrohet në
gjetjen dhe dënimin e të gjithë autorëve.Moratoriumi i shpallur për një
periudhë 5-vjeçare për gjuetinë dhe 10vjeçare për ndalimin e shfrytëzimeve në
pyje, është nisur nga ideja e mirë për kufizimin e gjuetisë së paligjshme, shtimin e
gjahut, si dhe zvogëlimin e raportit tejet
negativ të rritjes me prerjen vjetore.
Megjithësë është ende herët për të nxjerrë
konkluzione, por me gjithë punën e mirë
në këtë drejtim, vërehen shumë raste
abuzimesh, si nga gjuetarë dhe shfrytëzues të pandërgjegjshëm. Pikërisht për
të verifikuar efektivitetin e këtij moratoriumi i shërben edhe monitorimi që do të
bëhet në 3 bashki të qarkut tonë.Si
konkluzion, në këtë ditë feste për Shërbimin Pyjor, duhet thënë se ky personel administron dhe menaxhon një pasuri të
madhe kombëtare, që prodhon të mira materiale për komunitetin, siguron të
ardhura, rrit punësimin, përmirëson
klimën dhe tokën e mbi të gjitha rrit
cilësinë e jetës. Faleminderit dhe gëzuar!
Fjala përshëndetëse e Kryetarit të
Këshillit të Qarkut, z. Armand Hilaj
Të nderuar pjesëmarres, miq dhe të ftuar.
Është kënaqësi e veçantë pjesëmrrja dhe
mundësia që më jepet t‟ju përshëndes në
këtë datë të veçantë …
Vijon në faqen 4
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për pylltarinë dhe pylltarët në
vend. Falënderoj, Federatën e Pyjeve të
qarkut Gjirokastër për përzgjedhjen e
kësaj date për të zhvilluar këtë seminar me
shumë vlera për pyjet. Është ndoshta hera
e parë që kjo datë përkujtohet këtu në
Gjirokastër dhe për këtë dua t‟ju uroj
mirëseardhjen të gjithë miqve pylltarë,
atyre që punojnë dhe mbështesin pylltarinë me projekte dhe donacione siç është
fondacioni CNVP (Connecting Natural
Values & People/Bashkojmë Vlerat e Natyrës me Njerëzit). Sot është një ditë e
shënuar në Pylltarinë Shqiptare “27 Janari
-Dita e Shërbimit Pyjor Shqiptar”! 94 vite
më parë pikërisht 27 Janar 1923 u miratua
ligji i parë shqiptar i pyjeve dhe kullotave.
Kjo datë tashmë ka vite që kremetohet si
dita e Shërbimit Pyjor Shqiptar. Është një
datë që bëhet një bilanc vlerash dhe
problemesh për pylltaëet dhe pyjet.
Vlerësohet kontributi i një armate të tërë
specialistësh që punuan me përkushtim
për të ruajtur dhe për të zhvilluar një nga
pasuritë më të vyera kombëtare. Ndërkohë
evidentohet problematika dhe gjendja e
pyjeve e përkeqësuar që kërkon ndryshim.
Gjej rastin të përshëndes të gjithë specialistët e pyjeve të qarkut Gjirokastër,
ndërkohë shtroj para të gjithë strukturave
përgjegjëse për pyjet dhe kullotat që më
shumë të marrin dhe zbatojnë detyrimet
ligjore për pyjet dhe kullotat. Për të thënë
diçka për rëndësinë e këtij seminari për
promovimin e projektit që do zbatojë
Federata e Pyjeve, dua të ndalem shkurt
tek Moratoriumi i Pyjeve dhe rëndësia
jetike e tij. Në vitin 2016, janë miratuar
ligje të rëndësishme dhe shume vendime
për Pyjet Kullotat dhe Gjuetinë. Pyjet dhe
kullotat, janë transferuar në Bashki.
Tashmë, këto të fundit kanë marrë dhe
përgjegjësitë e furnizimit të banorëve me
dru zjarri. Ndërmarrja e moratoriumit do
të mbetet vendim historik, që ndërmerret
në situatën tepër të rënduar në pyje të
Shqipërisë. Moratoriumi mbetet e vetmja
masë shpresëdhënëse që do ta përmirësojë
këtë situatë mjerane në pyje dhe do të na
çonte drejt zhvillimit të qëndrueshëm të
pyjeve. Moratoriumi në pyje qe ka hyrë
në fuqi më 11 Shkurt 2016, është
shpresëdhënës si e vetmja mundësi për të
shpëtuar pyjet ekzistues, si pyje me vlera
prodhuese, mbrojtëse, ekologjike, turistike, kreativiteti, biodiversiteti, studimi
etj. Pjesëmarrja e komu-niteteve dhe
qeverisjes vendore konsiderohet si kusht i
domosdoshëm në zbatimin e dy moratoriumeve të pyjeve dhe gjuetisë. Moratoriumi është e vetmja mundësi për krijimin e
ekuilibrit të humbur të ekosistemit pyjor
dhe rritjen e potencialit të rolit shumë
funksional të pyjeve tona në drejtim të
prodhimtarisë, biodiversitetit, funksioneve
ekologjike, eko-nomike, sociale, mbrojtëse ndaj erozionit e shumë të tjera në të
gjitha nivelet. Sigurisht, moratoriumi nuk
do të ishte efektiv, nëse nuk do të
shoqërohej me masa të tjera të domosdoshme gjatë viteve në vazhdim.
Edhe moratorimi i gjuetisë me afat 5-vje-

çar merr një rëndësi të posaçme. Gjuetia
zhvillohet në sipërfaqe më të gjera se pyjet, pra ajo duhet monitoruar dhe në zonat
fushore dhe ato të zhveshura. Pjesëmarrja
e Shoqatës së Gjuetarëve është e domosdoshme. Riorganizimi i strukturave të
Shërbimit Pyjor dhe kalimi i menaxhimit
të fondit pyjor publik tek bashkitë, përveç
zbatimit të parimit të decentralizimit do të
jetë në favor të kalimit të të mirave pub-

mund të zbatohet për bashkitë e tjera të
qarkut Gjirokastër. Edhe njëherë, Pyllarët
i uroj në Ditën e Shërbimit Pyjor, më
shumë pyje dhe gjelbërim! Federatën e
Pyjeve Gjirokastër e përgëzoj dhe uroj
suksese në këtë projekt. Ju falënderoj!
Fjala përshëndetëse e Prefektit të
Qarkut, Gjirokastër z. Flamur Bime
Përshëndes të gjithë pjesëmarrësit dhe
organizatorët e këtij seminari. Unë jam

like të pyllit në funksion të pushtetit vendor për plotësimin e nevojave të
komuniteteve përkatëse, si dhe mundësi
më të mira mbrojtjeje. Të gjitha bashkitë
në qarkun e Gjirokastrës duhet të veprojnë
sa më parë në organizimin e strukturave të
Shërbimit Pyjor Bashkiak me arsim profesional pyjor të detyru-eshëm per menaxhimin e qendrushëm të kësaj pasurie
kombëtare. E vlerësoj këtë projekt që prezantohet sot si një fillim të mbarë dhe për
projekte të tjera në pyje dhe kullota, ku ka
shumë nevoja. Gjirokastra si qark nuk ka
shifra të larta të sipërfaqeve me pyje dhe
kullota, por ka vlera unikale të zonave të
mbrojtura, monumenteve të natyrës dhe
elementë të tjerë të biodiversitetit që paraqesin rëndësi kombëtare dhe janë destinacione të rëndësishme turistike. Moratorimi i pyjeve dhe gjuetisë vepron në të
gjithë territorin, por veçmas në zonat e
mbrojtura duhet dëshmuar dhe proceduar
çdo rast shkelje dhe kundravajtje. Projekti
që po prezantohet dhe do zbatohet nga
Federata e Pyjeve, krahas informimit të
banorëve për dy ligjet e moratoriumeve,
ka si synim që banorët të organizuar në
Shoqatat e Pyjeve t‟i bëjë të ndërgjegjshëm dhe aktivë për të denoncuar çdo
shkelje të ligjeve në zonat ku jetojnë. Ky
është një mision i veshtirë, por jo i
pamundur. Ndërgjegja qytetare e gjirokastritëve është në mbrojtje të pyjeve dhe
kafshëve që jetojnë në to, prandaj ata do
denoncojnë çdo shkelje tek strukturat
ligjzbatuese. Uroj që projekti të arrijë objektivat e përcaktura. Nga ne si drejtues
qarku do ketë gjithë mbështetjen e
nevojshme, pasi mendojmë se do arrihet të
krijohet një model i mirë i pjesëmarrjes
së komunitetit, respektivisht të komisioneve të pyjeve në zbatimin e ligjeve, çka do
mundësojë dhe krijimin e përvojës që të

njohur paraprakisht me këtë projekt, me
objektivat e vendosur nga Federata e Pyjeve Gjirokastër për monitorimin e zbatimit të dy Moratoriumeve: Pyje dhe Gjueti.
I vlerësova si mjaft të gjetura veprimtaritë
e parashikuara për t‟u zhvilluar në Njësitë
Administrative dhe në fshatrat e tre Bashkive të Gjirokastrës. E falënderoj drejtuesin e Projektit inxhinierin Kleanthi Mandi
me stafin, për ndihmesën që do japin për
informimin dhe ndërgjegjësimin e
komuniteteve në fshatra për Moratoriumet, por ndërkohë gjatë projektit do
monitorojë si do funksionojnë dhe bashkëpunojnë strukturat ligjzbatuese këtu në
Gjirokastër. Tashmë në të gjitha takimet
që do organizojë “Task-Forca e Gjelbër”,
do marrë pjesë dhe Federata e Pyjeve dhe
drejtuesit e projektit. Janë të përcaktura
qartë roli dhe përgjegjësitë që ka marrë
përsiper Federata, ku vetë përdoruesit e
pyjeve në fshatra do jenë zbatues të ligjit
dhe do informojnë për çdo shkelje që
bëhet në pyjet dhe gjuetinë në fshatrat ku
jetojnë. Bashkëpunimin e Federatës me
mediat vendore e vlerësojmë si një veprimtari që do japë rezultete të mira në zbatimin rigoroz të dy moratorimeve. Në zbatim të LIGJIT Nr. 5/2016 “PËR MORATORIUMIN E PYJEVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË” 2016/2026,
Qeveria shqiptare ka marrë disa masa dhe
ka nxjerrë disa akte të tjera nënligjore.
Kështu që në muajin prill 2016 është krijuar dhe funksion “Task Forca -Roja e
Gjelbër”. Kjo strukturë ka si qëllim rritjen
e bashkëpunimit ndërinstitucional për
mbrojtjen dhe zhvillimin e pyjeve gjatë
periudhës së Moratoriumit 10-vjeçar të
Pyjeve. Në nivelet e larta ky bashkëpunim është midis Ministrisë së Mjedisit me Policinë e Shtetit, Forcat e Armatosura dhe Drejtorinë e Tatimeve, për gara-

ntimin e moratoriumit 10-vjeçar të pyjeve . Në nivel qarku kjo kërkon një bashkëpunim institucional të Inspektoriatit
Mjedisit dhe Pyjeve, Administratës së
Zonave të Mbrojtura me Drejtorisë së Policisë dhe Drejtorisë së Tatimeve në
Gjirokastër. Roja e Gjelbër, ka për detyrë
që në rast se konstatohet shkelje ligjore në
pyje dhe gjueti të marrë masa ligjore. Kjo
Task-Forcë, funksionon në periudhë kohe
24/24 , në pikat kryesore, në akset rrugore, në zonat pyjore të identifikuara si të
rrezikuara për prerje pyjesh, si dhe në
subjektet që përdorin si lëndën të parë atë
drusore”. Vendimi i KM nr. 215 datë
16.03. 2016 “Për krijimin e Task-Forcës
Roja e Gjelbër”, i cili po ndiqet për zbatim nga institucioni i Prefektit. Ky vendim
ka në thelb marrjen e masave emergjente
të mbrojtjes për parandalimin e çdo
dëmtimi të pyjeve publike dhe private,
kontrollin e gjuetisë, etj. Institucioni i
Prefektit Gjiro-kastër në përmbushje të
kërkesave të VKM dhe detyrave që dalin
e ka orientuar punën në dy drejtime kryesore: 1. Masa për ndalimin e prerjes
abuzive të pyjeve nga individë apo
subjekte të tjerë. Kështu strukturat
ligjzbatuese - Inspektoriati i Mjedisit dhe
Pyjeve dhe Policia e Shtetit do luajnë
rolin e tyre në zbatim të ligjeve duke evidentuar dhe proceduar çdo dëmtim në pyje. 2. Kontrollin e veprimtarisë së
subjekteve të kontraktuara nga bashkitë,
në lidhje me plotësimin e nevojave të
popullatës me dru zjarri dhe shëndetësimin e pyjeve, sipas Vendimit nr.438 datë
8.6.2016 të Këshillit të Ministrave “Për
kriteret dhe rregullat e shfrytëzimit të pyjeve dhe të shitjes së materialit drusor e të
prodhimeve të tjera pyjore e jopyjore”. E
shohim me vend që të tërheqim
vëmëndjen e Bashkive për organizimin
dhe funksionimin e struktu-rave të administrimit të pyjeve dhe zbatimin e gjithë
detyrimeve që përcakton ligji për pyjet
dhe kullotat e marra në pronësi. Strukturat
në bashki duhet të jenë me arsimin e profilit pyjor të detyrueshëm që të kenë aftësi
profesionale në mirëmenaxhimin e
ardhshëm të pyjeve, kullotave dhe
gjuetisë. Akoma vihen re se në bashkitë e
qarkut Gjirokastër, strukturat e pyjeve nuk
janë ngritur për të funksionuar sipas ligjit
dhe kryer ato punë që kërkohen. Përfitoj
nga rasti të falënderoj donatorin CNVPShqipëri për mbështetjen e dhënë në disa
ish komuna, por që vazhdon dhe tani, për
fuqizimin e pyjeve komunalë. Ndërkohë
shpreh mirënjohje dhe falënderim për donatorët e këtij projekti që po promovojmë
sot, Delegacionin e Bashkimit Evropian
dhe REC-Shqipëri. Do të dëshironim që
prania dhe mbështetja e tyre të jetë sa më
e madhe në qarkun e Gjirokstrës dhe me
projekte të tjera. Tek institucioni i Prefektit do të gjejnë mbështetje të vazhdueshme të gjithë organizatat që do ndërmarrin
projekte mjedisore, sociale, kulturore ato
në funksion të zhvillimit dhe përmirësimit
të jetës në qarkun tonë.
Suksese dhe faleminderit!
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Paola Totaro
Burimi: Reuters
Kosova do të revolucionalizojë ligjet e
tokës dhe për herë të parë vullneti e saj
është për të përcaktuar qartësisht pronësinë dhe inkurajuar gratë për të drejtat e
pronësisë dhe trashëgimit të tokës.
Zëvendës Kryeministri Hajredin Kuçi tha
të Premten që qeveria do të modernizojë
sistemin e pronësisë për “të sjellë
shoqërinë e Kosovës plotësisht në botën
Perëndimore” dhe nxitur barazinë dhe
mirëqenien në vend. Duke shkruajtur për
Fondacionin Thomson Reuters, ai tha që
informaliteti në sektorin e tokave ka mbajtur mbrapa progresin në Kosovë – një ish
provincë e Serbisë, e cila deklaroi
pavarësinë e saj tetë vite më parë. Gratë
në veçanti kanë qenë përjashtuar padrejtësisht nga e drejta e pronësisë për
shkak të traditës së trashëgimit të linjës
mashkullore, shtoi Kuçi, një ish ministër
drejtësie. Ai tha që vetëm 18% e pronave
zotërohen nga gratë dhe citoi një studim
nga agjencia e zhvillimit të qeverisë së
SHBA (USAID) që del në përfundimin se
vetëm 3.8% e kanë trashëguar pronën.

Dr. Selman Mëziu
Fshati Topovë shtrihet në luginën e
Zagorisë në drejtimin lindor të qytetit të
Gjirokastrës. Me një histori të lashtë,
njerëz me kulturë, punëtorë, bujq e blegtorë të shkëlqyer, por që mjerisht jo vetëm
që është lënë në harresë të plotë e pas
krahëve, por edhe të vetmin pyll të saj, po
e shkatërrojnë barbarisht. Një ngjarje e
dhimbshme për sot dhe për brezat që do të
vijnë. Një ndërmarrje e tillë e kryer pa
marrë pëlqimin e banorëve dhe pa ditur
funksionet e tij dobiprurëse rolin ekologjik e mbrojtës të këtij pylli pothuajse
shekullor. Njoftimet nga burimet e
ndryshme na bëjnë të ditur se një firmë ka
vënë në lëvizje katër motosharra, që përgjatë dy muajve po punojnë intensivisht për
ta zhdukur plotësisht, pa kurrfarë projekti
shfrytëzimi, pa as më të voglën përgjegjësi silvoteknike. Si pasojë, këto shpate
po i nënshtrohen zhveshjes së dhunshme,
duke e kthyer në mjedis tokësor të
përshtatshëm për zhvillimin e gërryerjeve.
Shkretimi do të jetë peisazhi i zymtë i së
ardhmes. Gjallesat e mbidheshme dhe
nëndheshme do të zhduken. Shtresa biogjike e tokës do të udhëtojë drejt
shtretërve të përrenjve. Nga ky pyll, sipas
lejes që ka marrë në Bashkinë e
Libohovës, firma duhet të prodhojë 150
metër kub dru zjarri për shkollat e
Libohovës e Nepravishtës. Pra, zhvishet
mali që të ngrohen fushasit, pa u interesuar për banorët e këtij fshati se me çfarë
do të ushqejnë sobat e tyre fshatarët Topovas. Zhurmën shurdhuese të këtyre mjete-

“Fakti që shumica e grave nuk zotërojnë
prona do të thotë që një pjesë e madhe e
popullsisë është e pamundur të përfshihet
lirisht në aktivitetet ekonomike, të fillojnë
bizneset e tyre, të krijojnë vende pune dhe
të kontribuojnë plotësisht në rritjen
ekonomike të Kosovës” shtoi z. Kuçi. Ekspertët thonë që historia e trazuar politike
e vendit i ka çuar shtetasit e Kosovës të
mbështeten me tepër në lidhjet informale
në çdo aspekt të shoqërisë, duke krijuar
sfida unike për ligjbërësit. Toka ka qenë
blerë dhe shitur për dekada pa dokumentacion dhe familjet shpesh as që
shqetësohen për procedurat e trashëgimisë.
ZAKONET E TRASHËGIMISË
Pavarësisht se barazia gjinore është e
sanksionuar në Kushtetutë, z. Kuçi tha që
shpesh gratë janë përjashtuar kur prona
është ndarë ndërmjet trashëgimtarëve, ose
është pritur të heqin dorë nga trashëgimia
duke favorizuar vëllezërit e tyre. Zakoni i
trashëgimisë nëpërmjet linjës mashkullore
me gjasa është zhvilluar në të shkuarën si
një strategji mbijetese për të mbrojtur
familjet, tha ai, por që tani bëhet një

pengesë për mirëqenien e tyre. “Është
detyra jonë t‟u shpjegojmë qytetarëve tanë
përfitimet që sjell ushtrimi i barabartë i të
drejtës së pronës për familjet tona” tha ai.
“Psh. kur një grua zotëron një pronë, ajo
mund ta përdorë atë si kolateral për kredi
bankare për të zhvilluar biznesin e saj,
duke i mundësuar asaj pavarësinë dhe sigurinë në vetvete. Kur vajzat janë të
pavarura, ka shumë të ngjarë që ato t‟i
bëjnë ballë dhunës në familje. Kjo është
gjë e mirë për të gjithë.” Me mbështetjen
e USAID tashmë po zhvillohet një fushatë
publike për të inkurajuar qytetarët të
ndryshojnë qëndrimet e tyre ndaj të
drejtave të pronës së grave dhe të formalizojnë pronësinë. Z. Kuçi tha që Kosova –
e cila ka popullsinë më të re më Evropë
me tre të katërtat e popullatës nën 35 vjeç
– është “shumë e hapur ndaj ideve dhe
mënyrave të të menduarit modern”.
Shumë qytetarë të Kosovës kanë jetuar si
refugjatë në vende të Evropës gjatë represionit dhe luftës me Serbinë në fund të
viteve 1990 dhe janë në kontakt me të
afërmit në diasporën e shqiptarëve të Kosovës në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara.

Z. Kuçi shprehu gjithashtu që Kosova ka
ngelur mbrapa si rezultat i një kuadri
ligjor kompleks dhe kundërthënës i krijuar
mbi 60 vjet më parë nga qeveri të ndryshme, duke përfshirë ligjet diskriminuese të
miratuara në fillim të viteve ‟90 nga
regjimi socialist i udhëhequr nga njeriu i
fuqishëm i kohës Sllobodan Millosheviç.
Kjo ndaloi shitjen e tokës dhe ndërtimet
ndërmjet etnive Shqiptare dhe Serbe në
Kosovë, e cila në praktikë nuk i ndali
transaksionet, por që bëri të mbeten informale. Ekspertët e tokës thonë që
mungesa e informacionit të saktë ligjor
dhe ekonomik ka penguar investimet e
huaja, si edhe zhvillimin e nje tregu toke
të shëndetshëm dhe prodhues. “Adresimi i
informalitetit në sektorin e tokave është
çelësi për nxjerrjen e njerëzve nga varfëria
dhe krijimin e një modeli të qëndrueshëm
të rritjes ekonomike që nxit barazinë dhe
mirëqenien për të gjithë” – u shpreh z.
Kuçi.

ve motorike përgjatë gjashtëdhjetë ditëve
nuk e kanë dëgjuar ende nënkryetari dhe
kryetarja e këshillit të bashkisë Libohovë,
të cilët për fat të mirë janë edhe nga krahina e Zagorisë. Por, kuptohet qartë se në
këtë çështje bie erë rryshfetesh e korrupsioni. Po të hamendësojmë në të gjitha
mënyrat, kuptohet qartë se ata bashkëpunojnë ngushtësisht me firmën
zhdukëse të pyllit të bukur të Topovës.
Banorët e fshatit Topovë janë tanimë të
alarmuar, por fatkeqësisht askush nuk i ka
dëgjuar e vënë alarmin për krimin e
shëmtuar që vazhdon të shkaktojë dhimbje
të madhe në peisazhin pyjor të Topovës
dhe banorëve të saj. Ndërsa është vënë në
lëvizje kryetari i shoqatës “Çajupi” Andon
Pango, i cili i dëshëpruar pa masë për krimin e rradhës mbi sipërfaqen pyjore të
Topovës, si dhe për mos veprimin e
ligjeve mbi ndalimin e kësaj masakre, nga
vetë Bashkia me organikat e saj edhe për
pyjet. Ai shkruan se do të përgatisë një
peticion drejtuar Ministrisë së Mjedisit si
përgjegjësja kryesore, Bashkisë Libohovë,
Inspektoriatit të Pyjeve pranë kësaj bashkie, Drejtorisë së Policisë së Shtetit
Gjirokastër etj. Por, kryetari Pango do të
kërkojë me ngulm dhe me të gjitha
mënyrat që të tërheqë vëmendjen e të
gjithëve, qeverisë, gjykatave, prokurorisë,
opinionit të pylltarëve shqiptarë e
shoqatave të ndryshme nëpërmjet televizioneve e emisioneve kërkuese e
zbuluese si “Stop”, “Fiks Fare”, etj. Ky
rast i krimit të gjelbër, kjo masakër
ekologjike, nuk është rasti i vetëm në pyjet anembanë Shqipërisë. Ato janë të pran-

ishme në Korçë, Librazhd, Mat, Dibër,
Tropojë, Kukës, Pukë, Shkodër, etj. dhe
këtu nuk duhet t‟iu lëmë shteg qeveritarëve që masakrimin e pasurisë pyjore t‟ia
veshin dimrit të egër me borëra e
stuhirave, jo kurrë! E gjithë përgjegjësia
bie si një rrufe e fuqishme, mbi organizimin e administratës pyjore, mbi heqjen e
pyjeve nga Ministria e Mjedisit e dhënien

rëndësishëm ekologjik dhe mbrojtës të
tokës, atë zbukurues të mjedisit, efektin
klimatik dhe peisazhistik, prandaj edhe ata
kërkojnë ndihmën e radiove, televizioneve, shtypit për të zgjuar ndërgjegjen e
fshatarësisë dhe nxitur ata për t‟i bërë presion qeverisë. Prandaj për çdo dru e
shkurre që pritet,dhe i nënshtrohet
shfrytëzimit mizor, të jashtëligjshëm e pa

Bashkive, mbi reformën e pronësisë, e cila
ende nuk është kryer, mbi ligjet, mbi
mbrojtjen e pyjeve, të cilat nuk ka se si
funksionojnë me ligje të cunguara e organika fiktive e të pa funksionueshme.
Nga veprimet e banorëve të Topovës dhe
Kryetarit të Shoqatës “Çajupi” kuptohet se
ajo pasuri pyjore që ka mbetur aty-këtu në
këmbë, mund dhe duhet të mbrohet nga
banorët përreth fshatrave, qytezave e qyteteve, se shteti i ka lënë jetimë e hedhur pas
krahëve dhe jashtë përgjegjësive administrative e ligjore. Gjithashtu, popullit të
thjeshtë i dhimbset kjo pasuri, jo vetëm
për faktin ekonomik, por edhe për rolin e

kontroll dhe projekte inxhinierike, duhet
të ngrihen ta denoncojnë, t‟i dëbojnë prerësit, të organizojnë protesta e bëjnë peticione, që këto copra sipërfaqesh pyjore t‟i
shpëtojmë, se kështu së paku shprehemi
që kemi një copëz pyll pranë fshatit e nuk
do na mbysin orteqet e borës e baltrat e
sjella nga vërshimi i ujrave të shirave të
frenuara nga mbulesa pyjore etj. Kërkohet
menjëherë që të ndërhyjë urgjentisht Ministria e Mjedisit, Policia e Gjirokastrës,
Inspektoriati Pyjor i Bashkisë Libohovë,
për ndërprerjen e shfrytëzimit e dënimin
nga gjykata për moszbatimin e rregullave
teknike në shfrytëzimin e pyjeve.

(Raportuar nga Paola Totaro, Redaktuar
nga Emma Batha)
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Marieta Kola
Shoqata Mjedisi Jugor, Gjirokastër
Vijon nga faqja 1
… për metër kub, një çmim shumë më i
lartë se i vitit të shkuar. “Mendova se do e
kaloja me dhjetë metër kub, por nuk po ia
dal – thotë ai. “Në Lagjen time – shprehet
më tej Shpëtimi – ngrohen me dru gati
80% e banorëve, pasi edhe gazi u shtrenjtua dhe e kanë të pamundur të ngrohen
me korent”. Por, Shpëtimi thotë se ai është
nga “më të lumturit”, pasi arrin të fitojë ne
verë të holla nga shitjet e produkteve turistike tek vizitorët për të mbuluar ngrohjen
në shtëpi, ku jeton me bashkëshorten dhe
dy fëmijët. “Shumë edhe nuk ngrohen
fare, mbulohen me jorganë,ç‟të bëjnë?” –
thotë Shpëtimi. Tregtarët e druve nuk
pranojnë të bëjnë komente se nga furnizohen me dru që ia shesin popullatës, por
çmimi i shtrenjtuar me gati 50% krahasur
me një vit më parë për drutë e zjarrit sipas
tyre vjen për shkak të transportit që është
bërë më i vështirë nga kontrollet e gjobat e
policisë. Ky dimër është vlerësuar në
Shqipëri si jo i zakontë për nga temperaturat e ulëta, bllokimet nga reshjet e
mëdha në zonat malore që këtë vit nuk pë-

Ermira Shehu - Toca*
Vijon nga faqja 1
Kënga “Oj Fusha e Korabit”, është një
poemë autobiografi e blegtorëve të Kalasë
Dodës, një krijim me vlera të çmuara informacioni në rrugën e jetës dhe zhvillimit shekullor të tyre.
Oj Fusha e Korabit, - o njera un-o
Taj na erdhe hakit, - o njera un-o
Taj na dave shtratit - o njera un-o
Shkove kapërceve, - o njera un-o
Krajet si s‟e thkeve - o njera un-o
Kur t‟përcolla t‟ajë, - o njera un-o
S‟më hihej në shpajë, - o njera un-o
Kur hina në odë, - o njera un-o
U lava në lotë, - o njera un-o
Kur bana më ra , - o njera un-o
Dush qasa tu ka, - o njera un-o
Si t‟ishte sebepi, - o njera un-o
Të m‟mirrshe me veti, - o njera un-o
Si t‟vajshem me taj, - o njera un-o
rrëgzinat t‟i lajë. - o njera un-o
Bukën t‟a gjatujë - o njera un-o
Koliben t‟a ruajë - o njera un-o
Shkuen gjemt e ri, - o njera un-o
Lanë orgjaçet n‟zi, - o njera un-o
S‟janë ni ditë e di, - o njera un-o
Jan‟xhasht‟ mujtë e zi, - o njera un-o
Kto xhashtë mujtë e dimnit, - o njera un-o
T‟i shkrujë n‟qosh t‟çilimit, - o njera un-o
Shkove u harrove - o njera un-o
Ni letër se çove - o njera un-o
Ni letër ni kartë - o njera un-o
T‟a rujë dada n‟arkë - o njera un-o

rfshinë vetëm veriun e vendit, por edhe
jugun. I ftohti që sipas specialistëve nisi
më herët rriti ndjeshëm kërkesën për dru
zjarri dhe në përgjigje të konsumit të lartë,
tregu ka reaguar në rritje të çmimit për to.
Sipas burimeve të shtypit vendas bazuar
në të dhënat e INSTAT, çmimet e lëndëve
djegëse nisën të rriten që prej Marsit të
2016-ës dhe shënuan kurbën maksimale
në Nëntor 2016 me 5.3%. Rritja vijoi edhe
në dy muajt në vijim në Dhjetor 2016 dhe
në Janar 2017. Rritja e çmimit të druve u
pasua nga një rritje e çmimit të gazit pas
një vendimi të qeverisë, sipas të cilit hyn
në fuqi më 1 Janar, akciza 8 lekë për litër
ndaj gazit për automjetet, por tregëtarët
megjithë njoftimet për kontrolle nga
strukturat fiskale e rritën çmimin edhe për
konsumatorët. Federata Rajonale e Përdoruesve të Pyjeve e Kullotave Komunale,
Gjirokastër ,zhvilloi në fund të Janarit një
aktivitet për monitorimin dhe zbatimin e
Moratoriumeve të Pyjeve dhe Gjuetisë në
tre Bashki respektivisht: Gjirokastër,
Libohovë dhe Dropull. Aktiviteti në kuadrin e Projekti “ACHIEVE”, të financuar
nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga
Qendra Rajonale e Mjedisit (REC)
Shqipëri. Specialistët e pyjeve folën në
këtë takim me shqetësim se të dy morato-

riumet e miratuara vitin e shkuar, si ai për
pyjet dhe ai për gjuetinë po gjenin mjaft
sfida për t‟u zbatuar. “Nga 1 Janari 2017,
Bashkia do të jetë i vetmi subjekt
përgjegjës për shitjen e lëndës drusore me
qëllim furnizimin e popullatës me lëndën
drusore për ngrohje. Por, Bashkitë nuk
kanë ngritur strukturat menaxhuese, për të
mos folur pastaj për cilësinë e njerëzve që
po angazhohen në këto struktura, tha specialisti me përvojë i Pyjeve nga Saranda
Kristo Kauri. Ai e vlerësoi gjendjen e pyjeve në Shqipëri mjaft të vështirë, pasi siç
u shpreh z. Kauri “Pylli po humbet pylltarin”. Edhe z. Kolë Malaj që drejton
Shoqatën e Specialistëve të Pyjeve tha se
prerjet në vend të drurëve vazhdojnë, pasi
nuk ka ende një strategji për menaxhimin
e ngrohjes së popullsisë. “Jo vetëm në
zonat rurale por edhe në shumë qytete
ngrohja bëhet me dru – tha ai. Dimri i
këtij viti, sipas zotit Malaj, e ka rritur
nivelin e prerjeve në pyje dhe duket se
autoritetetet në muajin Dhjetor dhe tani në
Janar kanë zbutur llogaridhënien për zbatimin e moratoriumeve. Qeveria Shqiptare
lejoi gjatë vitit 2016 funksionimin e operatorëve privatë për prodhimin dhe shitjen
e lëndës drusore, ndërkohë që strukturat e
ngritura nga Bashkitë ende nuk po funksi-

Pasthirrmë dhimbje..., thirrje shprese!

Shajvi si po bie, - o njera un-o
Ferexhe a kije, - o njera un-o
Ferexhja ba çullë, - o njera un-o
Fugje me ni gjur, - o njera un-o
Ferexhja e shkurtë, - o njera un-o
A t‟mërdhajfin gjujtë, - o njera un-o
Ferexhja e vjetër, - o njera un-o
T‟baj dada ni qetër, - o njera un-o
Si na çeli shpenra, - o njera un-o
Nuk na hihet mrena, - o njera un-o
Banja si tja bajsh, - o njera un-o
Për Shënxhexh të vajsh, - o njera un-o
Me dhenë e me shqerra, - o njera un-o
Të na gzohet zemra, - o njera un-o
Kur t‟dalish n‟atë kep, - o njera un-o

Dixhe ni fishek, - o njera un-o
Te ura e radikës, - o njera un-o
Duel illi i dritës, - o njera un-o
Te ura e Izvajrit, - o njera un-o
Topi i tranafajlit, - o njera un-o
Si na erdhë Shënxhexhi - o njera un-o
Me sheja për brezi - o njera un-o.
Jeta e banorëve të bashkësive blegtorale të
krahinës Kala e Dodës, ka udhëtuar midis
dy të kundërtave, dhimbjes e kënaqësisë.
Këto dy përjetime të njeriut, të formuluara
që në lashtësi nga Aristoteli, në sentencën
e njohur “Kënaqësia e dhimbja janë shtysat më të mëdha të jetës shoqërore” kanë
qenë “Thimos” siç e shpreh Platoni ose

onojnë. Ministri i Mjedisit z. Lefter Koka
u dërgoi në Janar të këtij viti një letër
drejtuesve të Bashkive, duke përcaktuar
hapat që duhet të ndërmerrnin dhe alternativat që u jep ligji. Hapi i parë është duke
prodhuar drutë e zjarrit përmes procesit të
shfrytëzimit me një operator privat, tenderimin e këtij shërbimi, në pamundësi të
ngritjes së ndërmarrjes publike bashkiake
për këtë qëllim.Ndërsa hapi i dytë është
ngritja e Ndërmarrjes Publike Bashkiake
për prodhimin e druve të zjarrit përmes
procesit të shfrytëzimit. Në këtë alternativë Bashkia është përgjegjësja e vetme
për shfrytëzimin, transportin dhe shitjen e
sasisë së druve të zjarrit tek popullata. Zoti
Koka ka kujtuar se shitja e materialit drusor, me qëllim të vetëm dhe të patjetërsueshëm ngrohjen e popullatës, sipas këtij
kuadrit ligjor në të dyja rastet e
sipërpërmendura duhet të kryhet vetëm
nga Bashkia.Ligji detyron që çdo e ardhur
që realizohet nga ky proçes, të alokohet në
masën 100% për shtimin e fondit pyjor
dhe zonave të degraduara në këtë fond me
qëllim rigjenerimin dhe shëndetësimin e
ekonomisë pyjore.

“Sedra” siç i thonë blegtorët e Kalasë së
Dodës, motivi që ata të mundin instiktin e
mbijetesës për të krijuar atë sistem vlerash
që kanë përcaktuar identitetin e tyre.
Kjo“Sedër” që ka motivuar zhvillimet e
jetës në Kala të Dodës, pasqyrohet mrekullisht në këngën legjendë “Oj Fusha e
Korabit”, e cila këndohet, dëgjohet e shijohet në mjedise burrash e grash, jo vetëm
në fshatrat e kësaj krahine edhe pse kanë
kaluar ndoshta mijëra vjet. Që në vargun e
parë, kënga fillon me pasthirrmën “Oj Fusha e Korabit”, duke e animizuar atë, duke
i dhënë jetë, duke e bërë qënje të gjallë,
pjesë të jetës së tyre. Po ku gjindet kjo
fushë dhe çfarë përfaqëson ajo për blegtorët e Kalasë së Dodës, e në veçanti të
fshatit Radomirë? Mali i Korabit shënon
lartësitë më të mëdha të vargmalit me të
njëjtin emër, i cili fillon nga lugina e lumit
Drin i Bardhë në veri e deri në grykën e
lumit Radika në jug. Nga perëndimi
lartësitë e vargmalit të Korabit zbresin në
luginën e Drinit të Zi dhe nga lindja bashkëngjiten me lartësitë e maleve të Sharrit,
kurse në pjesën jug-lindore, lartësitë e
këtij vargmali zbresin në luginën e lumit
Radika. Lartësitë e Malit të Korabit kurorëzohen me tri majat e tij më të larta, të
cilat shënojnë edhe lartësitë më të mëdha
të maleve shqiptare. Ato duken si tre alpinistë që presin … vijon në faqen 7
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medaljet në përfundimin e garës
së ngjitjes. Në qendër, duke shënuar edhe
lartësinë më të madhe 2754m mbi nivelin
e detit, qëndron maja e Korabit. Në verilindje të saj me 2725 m lartësi mbi nivelin
e detit, qëndron maja Portat e Korabit, e
cila është edhe maja më e bukur e këtyre
lartësive dhe në jugëperëndim të lartësisë
qëndrore, konkuron Maja e Moravës e
ngjitur në lartësinë 2716 m mbi nivelin e
detit. Kofiçenti i lartë i pjerrësisë me të
cilin janë ngritur këto maja, ka sjellë një
reliev tepër të thyer e të ashpër, veçanërisht në mbulesën gëlqerore, duke formuar maja të mprehta, të cilat rrëshqasin
në hone e gremina të panumërta, por kanë
krijuar edhe mrekulli natyrore nga më të
bukurat, jo vetëm në vargmalin e Korabit,
por edhe në të gjthë bukuritë natyrore të
maleve shqiptare, madje edhe atyre të
Ballkanit. Një ndër këto mrekulli natyrore,
madje më e mrekullueshmja e bjeshkëve
të Korabit është Fusha e Korabit. Në
lartësinë 1900 m mbi nivelin e detit, duke
patur në juglindje fillimin e ngjitjes së
majave të Korabit dhe në veriperëndim
kapërcimin pindarik në Rrafshit e Sorokolit, me një gjerësi mbi një km dhe gjatësi rreth katër km, verës mbuluar me qilimin e barit alpin, të quajtur fang dhe dimrit nën mantelin e bardhë të borës pesë
mujorshe, mbretëron kjo kryezonjë e
bjeshkëve të Korabit. Kjo govatë gjigande
natyrore, e cila fillon në Derzën e Korabit,
aty ku shënon lartësia 1950 m mbi nivelin
detit e deri në Kodrën e Staneve, një distancë rreth 2 km, emërtohet Rrafsha e
Epërme, e cila është edhe pjesa më e
bukur e Fushës së Korabit. Në mesin e
fushës, barazlarguar nga katër drejtimet e
saj, me ujë si kristal, buron Gurra e saj me
një prurje mbi 500 l/orë, një dhuratë tjetër
kjo e Natyrës, që e bën qilimin e blertë të
barit të lulëzuar, të duket përrallore.Kodra
e Staneve, e cila e ka marrë këtë emër pasi
këtu vendosen stanet e deleve të Radomirës, në formën e një dige me lartësi
rreth 10 m dhe gjerësi mbi 100 m, (është
një bredashje morenike, e cila tregon edhe
origjinën akullnajore të Fushës së Korabit)
e ndan atë në dy pjesë pothuajse të
barabarta, Rrafsha e Epërme dhe Rrafsha e
Poshtme. Edhe Rrafsha e Poshtme vazhdon me të njëjtat përmasa deri në
shkëmbenjtë e Shpellave mbi Radomirë.
Në dallim nga Rrafshja e Epërme e
Korabit, Rrafsha e Poshtme ka një reliev
më të alternuar me një zbritje graduale në
drejtim të fshatit Radomirë. Identiteti i
njeriut formohet në proçese historike dhe
nuk mjaftojnë vetëm resurset natyrore,
gjenetika apo origjina e banorëve. Zhvillimi arrihet nga njerëz të motivuar e të guximshëm që besojnë tek ky zhvillim më
shumë se frika nga pasojat e veprimit të
tyre. Bjeshkët e Korabit ku janë vendosur
e jetojnë banorët e 15 fshatrave historik të
Kalasë së Dodës,përveç bukurive natyrore,
u dhuroi banorëve të këtyre krahinave
edhe delen „rudë‟, këtë mbarësi që begatoi
jetën e këtyre banorëve, jo vetëm nga ana
ekonomike, por edhe shpirtërore. Shtrirja

e këtyre bjeshkëve në një reliev luginash e
shpatesh akullnajore të mbuluara me qilimin e barit alpin që lulëzon në gjashtë
muajt e verës, si dhe me burimet e panumërta që freskojnë çdo pëllëmbë të saj,
krjuan kushte tepër të favorshme që banorët e kësaj krahine të merreshin me mbarështimin e deles rudë. Shtegëtimi i
blegtorisë për dimërim në zonat e ngrohta
bregdetare, përbënte një nga aktivitetet

edhe kthimin, gëzimin, emocionet e pritjes
për më të dashurit e tyre. Gjashtë muajt e
dimrit, ata e kalonin jetën të ndarë nga
familjet e tyre duke përballuar vështirësi të
panumërta fizike e shpirtërore. Peshë të
madhe të kësaj dhimbje, përjetonin gratë e
këtyre blegëtorëve, të cilat poeti anonim,
me vargje brilante i përshkruan në këngën
“Oj fusha e Korabit”, teksti i së cilës nuk
është vetëm një poezi, por është edhe një

jetike më të rëndësishme të banorëve të
bashkësive blegtorale të Kalasë Dodës,
nëpërmjet të cilit sigurohej ekzistenca e
dhenve, burimi kryesor i jetesës se këtyre
banorëve. Deri në vitin 1912 banorët e
bjeshkëve të Korabit, shtegëtimin e
bagëtive e realizonin në kullotat e fushës
së Selanikut, kurse në vitet pasardhëse me
bllokimin e kësaj rruge, pasojë kjo e luftës
së parë ballkanike dhe asaj botërore,
blegtorët e Kalasë Dodës, filluan shtegëtimin e deleve në kullotat e bregdetit Adriatik dhe kryesisht në zonat Tiranë-Durrës
dhe Lezhë-Shkodër. Rugët dhe veprimet e
përbashkëta të blegtorëve dhe përballimi i
vështirësive duke ndihmuar njëri tjetrin,
krijuan lidhje të sinqerta dhe të qëndrueshme, të cilat reflektoheshin edhe në familjet
e tyre, duke u kthyer në zakone tepër
njerëzore e fisnike, të cilat do të quheshin
“Zakonet e Dheut”. Ndër zakonet me vlera
të veçanta dhe pothuajse unike në të gjitha
trojet tona kombëtare, që u radhitën në
vargun e traditave të banorëve të Dheut të
Kalasë Dodës, është edhe pozita që mori
gruaja në jetën e banorëve të kësaj
krahine. Vetëm tek banorët e fshatrave të
Dheut të Kalasë Dodës, “turpi më i madh
për burrin është ngarkimi i gruas me barrë
në shpinë” ku në fshatrat e malësisë është
diçka normale, madje një detyrim për gruan. Vetë natyra e përpunimit të produkteve
blegtorale, si të bulmetit, të përgatitjes së
rrobave të shtrojes e të veshjeve, të cilat
realizoheshin pothuaj krejtësisht me punimin e leshit të deles, si dhe kujdesi për
familjen, e vinin gruan në punë që përcaktonin statusin e saj, jo si robinë, siç shprehet dikush që nuk e njeh jetën, traditën e
vlerat e saj, në këtë krahinë, por si bijë në
familjen e babës dhe si bashkëshorte, si
nënë e si zonjë shtëpie në familjen e burrit. Dhimbjet fizike e shpirtërore që u sillte
blegëtorve, shtegtimi i bagëtive ishte një
dramë e vërtetë në jetën e tyre. Ajo përfshinte ndarjen, hidhërimin, mallin, por

tablo epike me një dramë të pa shprehur,
por lirisht të nënkuptuar. Që në vargjet e
para të këngës, me pasthirmën “Oj Fusha
e Korabit / Taj na erdhe hakit, / Taj na
dave shtratit”, animizohet Fusha e
Korabit, i jepet jetë asaj, se vetëm duke i
dhënë shpirt ajo do të ndjente peshën e
madhe të dhimbjes që u kishte shkaktuar.
Në një vështrim të përciptë, ndarja nga
shtrati, nuk duket se mund të jetë aq e
dhimbshme sa të fajësonin Fushën e
Korabit, këtë mrekulli, me të cilën ishte
lidhur jeta e tyre. Po, a nuk ngjajnë vargjet
e kësaj kënge me vargjet e Shekspirit në
Tragjedinë e Makbethit, ku e fajëson atë
për mëkatin më të madh që kishte bërë:
“Makbethi vrau gjumin, vrau pafajësinë,
vrau banjën trupkapitëse, vrau shtratin e
shenjtë bashkëshortor”. Gruaja e blegtorit
në Kala të Dodës i njihte vështirësitë e
shtegëtimit dhe me shprehjen “o njera uno” që përsëritet pas çdo vargu të këngës,
“Oj fusha e Korabit”, nuk qan vetëm hallin e saj që do të përballoi gjashtë muajt e
dimrit, “s’janë një ditë e dy, / janë gjashtë
mujt e zi”, e vetme e larg gëzimeve
njerëzore, por edhe të burrit të saj, i cili
larg nga familja, i djegur nga malli për
gruan, prindërit dhe fëmijët, si dhe meraku
për jetën e tyre, do ta kalonte dimrin në
kushte tepër të vështira moti e jetese. Por
duke e ditur se nuk mud të bënin pa këtë
shtegtim, ajo jo si qaramane, por me
përgjegjësinë e bashkëshortes është gati ta
ndjekë në rrugën e shtegëtimit burrin saj,
për t‟ia lehtësuar vështirësitë “Si t’ishte
sebepi, o njera un-o / T’më mirrshe me
veti / Bukën ta gjatujë / Koliben ta rujë”.
Ky shqetësim largimi ishte i përvitshëm, si
një ritual që gjithmonë do të ndodhte,
ditën e Shën Mitrit, me 24 Nëntor, dita kur
niseshin shtegtarët me kopetë e tyre në
kullotat dimërore në fushën e Selanikut.
Ky merak do ta shoqëronte atë edhe në
shtrat kur binte në gjumë, edhe në mëngjes
kur shikonte Korabin, në se ishte i vrenjtur

edhe në magje kur gatuante dhe mendonte kaçamakun e barinjve me të cilin
ata ushqeheshin. Këtë merak e shpreh,
të ngritur në art, autori anonim i kësaj
kënge me pyetje retorike dhe premtimin, se me mendje e me shpirt ajo
ishte gjithmonë pranë tij: “Shajvi si po
bije o njera un-o, / Ferexhe a kije /
Ferexhja ba kllajë / Fugje me ni dllajë / Ferexhja e shkurtë / A
t’mërdhajhin gjujtë / Ferexhja e
vjetër / T’baj dada ni qetër / o njera un
-o”. Vargjet e këngës “Oj fusha e
Korabit” nuk shprehin vetëm vuajtjet e
barinjve të Korabit dhe vashave të
tyre. Si këngë e jetës së këtyre banorëve, si poezi me vargje të ndërtuara
mjeshtërisht, ajo shpreh edhe shpresë e
gëzim, gëzim që pritej e do të vinte
ditën e Shën Gjergjit për të lumturuar
zemrat e vashave, fëmijëve dhe
prindërve, por edhe të Fushës së
Korabit. “Po na çelën shpenra / Nuk
na hihet mrena / Banja si t’ja bajsh /
Për Shënxhexh t’na vajsh, / Me dhen e
me shqerra / Të na gzohet zemra”.
Për banorët e bashkësive blegtorale të
Kalasë Dodës, viti kalendarik konceptohet në dy stinë: Vera dhe Dimri,
secila me nga gjashtë muaj. Dita e
Shën Gjergjit është dita e parë e vitit
dhe kremtohet me 6 Maj. Këtë ditë
kthehen blegtorët nga shtegëtimi dhe
kremtohet me këngë e rite me origjinë
deri edhe pagane, në dëshirën për të
patur një vit të mbarë blegtoral. Me
vargje homerike ndërtuar me figura
letrare nga më të gjeturat, kënga
pasqyron, si në një legjendë, gëzimin e
ardhjes së shtegtarëve, duke emërtuar
edhe vendet me shenjë, nga ku ata do
të njoftonin ardhjen.“Kur të dalish
n’atë kep / Dixhe ni fishek / Te ura e
Radikës / Duel ylli i dritës / Te ura e
Izvajrit / Topi i tranafajlit”. Kënga “Oj
Fusha e Korabit”, në sajë të tekstit poetik dhe të melodisë, si jehonë bjeshkësh, të fyejve që e shoqërojnë, të japin emocione të papërshkruara, por
edhe krenarinë që ke genin e atyre
njerëzve të mrekullueshëm, të cilët
ndërtuan jetën e tyre në bjeshkët e
Korabit me aq sakrifica e dinjitet.
Thellimi në njohjen e mëtejshme të
vlerave të kësaj kënge, të cilat janë të
pafundme do të sillte studime e krijime
artistike me vlera të veçanta
kombëtare. Të shpresojmë që ky
shkrim i imi modest, të jetë nxitje.
* Autorja është mësuese e Historisë
dhe Gjeografisë në Gjimnazin
“Ismail Qemali”, Tiranë .
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By Mark Krawczyk
It was eerily quiet as we started our day
Wednesday morning. The lack of virtually
any activity on the small city‟s streets was the
only visible remaining sign of the previous
night‟s festivities. I woke up a bit groggy and
packed up my things as it sounded like we
were planning to head north later in the day
bound for a new destination. Thinking I was
late by five or so minutes, I rushed downstairs
with my bags only to find the lobby empty.
Worrying that I was late enough to have
missed them getting a start on the day, I asked
the hotel manager if he‟d seen any of my party
yet. He pointed me outside where Pande enjoyed a cigarette and espresso with one of the
hotel employees. It was three days before I
learned that we‟d gained an hour back when
we entered Macedonia so I was consistently
one hour early for everything - funny once I
finally figured it all out. Pande is a wonderfully warm man. Handsome and moderate in
build with tight, curly greying hair and a warm
smile. While he‟s conversational in English,
he was clearly far more comfortable speaking
his native tongue so we unfortunately didn‟t
get to enjoy the depth of conversation we otherwise might have were either of us more
adept in speaking one another‟s language. We
eased our way into the morning. To me it
seemed like a leisurely start on the day - what
my Greek friends might refer to as „Greek
time‟. But in retrospect I now think that everyone was likely to have been right on time.
We left our things at the hotel and headed off
somewhere - I wasn‟t quite clear where yet.
We passed through across the parking lot,
through the corridor, hung a left and entered a
non-descript building, ascending the stairwell
and landing on the second floor. I still didn‟t
know where we were or why we were there
but it seemed like something moderately official. We were warmly greeted by the office
staff and were ushered into what seemed to be
the head office of the building. I was then
informed that we were meeting with the Director of the Regional Forest Enterprise Unit and
I‟d have time to ask him questions if I had any.
Whew! Uh, I hadn‟t really thought about that
one yet and so I didn‟t have all that much in
store. To be completely honest, I was still
wrapping my head around the organizational
structure of the state forest management so I
felt rather unprepared - as I might say in the
States, slightly „thrown under the bus‟. I started off with several questions about the context
of their regional forests - scope, species, etc.
Not sure if this visit was solely organized for
me, I started to ease into the interview and ask
questions that fundamentally addressed the
history of the forests in the region. Seeing as
how I was speaking through an interpreter to a
man who was consistently also answering one
of 6 (literally) different phones on his desk,
peppered with steady intrusions from other
visitors, guests, employees, etc, it soon became clear that without additional questions
that were of definite relevance to the regional
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forest director, I‟d reserve my line of questioning for the suite of well informed colleagues
that I‟d be exploring the forests with later that
day. One thing he did share though was that in
2001 Macedonia sold their state telecom company for a sizable sum and used some of these
funds to support the purchase of 1 ha of greenhouse space used to propagate forestry trees.
They established three different nurseries
around the country and have the capacity to
produce 12 million seedlings per year.
They‟ve focused largely on conifers to date
including Pinus nigra and Cupressus arizonica
but have also begun producing oaks. As a
result of their seedling production, country
wide they planted 14 million pines last year
(about 4000 ha annually with 4000 individuals
per hectare). In the Strumitca district they
planted 130,000 last year on 80 ha. They usually establish these planted stands on pare land
and mainly consist of Pinus nigra, Pinus sylvestre, Abies spp., black locust, Thuja spp. and
oaks. In the future they plan to reduce the
scope of these plantings to about 10 million
per year. While they plant in both autumn and
spring, they have an 85% success rate in the
fall which is far higher than that of spring
plantings. After another 10 minutes or so, we
said our thank yous and goodbyes and headed
outside to the parking lot where 2 Lada 4x4s
were waiting for our party of 8. We set off for
our day long field trip, stopping at a cafe on
the way for a quick breakfast/coffee stop. Setting some context for the state of the forests in
the Republic of Macedonia, 90% of all forests
are owned by the state. Of that total, 50% is
coppice and 50% high forest. The nation features 30 forest management branches which
are divided by their respective watershed
boundaries. Each of these districts maintains
management plans for between 6 and 20 state
forests with the Strumitca district managing
about 10,000 hectares divided between six
different units. Generally speaking these management units must be 5000 ha or less for high
forest and 10,000 ha or less for coppice stands.
Each office creates the management plan, the
ministry then goes on to approve it and checks

to make sure it's been realized or accurately
carried out.Macedonia‟s climate is dynamic,
resting at the confluence of both Mediterranean and continental patterns. While prone to
microclimatic variation, the Strumitca region
receives about 500 mm precipitation annually
with a dry summer - which means up to 5
months with no rain. Here are some statistics
about the projected and realized wood yields
in Strumitca: Logs - Projected ~ 140,000 m3/yr
(2009), Realized - 96,000 (2009); Firewood Projected - 630,000 m3 (2009), Realized 460,000 m3 (2009); For local harvest 130,000 m3/yr. About 80% of this total is realized - In this case, trees are marked by state
foresters for villagers to cut. In Macedonia,
coppice management is still recognized as an
applied management system. The vast majority (95%) of coppiced wood is sold as firewood. Retain it fetches about 50 Euros ($70)
per „spatial‟ cubic meter (one that‟s stacked the same way we measure stacks of firewood
in the States). That‟s almost $255 per cord.
Beech is about 10-15% cheaper. Fuelwood
costs in Macedonia are considerably higher
than those of Bulgaria which means they face
some competition from the neighboring country. It‟s rare to find oak of sawlog quality in
Macedonia but when they do produce lumber,
they typically export boards to Greece. Generally, species composition varies by elevation
and they coppice at basically all of these levels. Beech occupies the highest sites, hornbeam (Carpinus orientalis) and sessile oak at
the mid-slopes and pubescent oak at the low
elevations. Their primary management challenges come from anthropogenic (human)
sources. Extensive overgrazing and selective
cutting both reduce stand quality and stool
vigor. Often villagers practice selective thinning in coppice stands which is useful if
they‟re removing low quality stems from individual stools, but if they completely remove
all the stems from a stool, it is likely to die as
it no longer receives any light to stimulate
regrowth. While they do have roe deer, their
numbers are controlled by active populations
of both hunters and wolves. Our mini convoy
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headed east, back towards the Bulgarian border. Just a few miles shy, we turned right and
began to ascend Belsitsa Mountain - the same
ridge that we‟d climbed the previous day in
Bulgaria. Somewhere between 800-1200‟ elevation we stopped to examine some ten year
old Sweet Chestnut coppice. Interspersed with
an occasional black locust, Pande explained
that this stand, like all of the chestnut they
manage in Macedonia, is typically cut on a 25
year rotation. We explored a stand 100 ha in
size (260 acres) that was actually last cut
somewhere between 30-40 years ago. On average, the regrowth was 8-9 meters in height (24
-30‟), and polewood dbh (diameter at breast
height) varied from 4.5” through to 7” with
poles of each class found on most stools.
There was some variation in the number of
stems per stool and the stand lay on a 15-25%
grade. Typically it ranged from 5 through 7
with a few stools still possessing as many as
12 healthy stems. Stools were spaced fairly
widely - 3-4m centers (10-13‟) and they cast a
dense shade on the forest floor - about 97%
canopy cover. I found an average of 100 ft2
basal area per acre. Pande explained that this
was most likely the third generation of resprouts from the trees originally planted here.
Reading the growth rings on a remnant stump,
during the early years, the pole averaged .1”
diameter rings per year, falling to .05 and .02
as the canopy closed towards the 25+ age
bracket. In the experience of our guides, these
chestnut sprouts don‟t start to produce nuts
until they‟ve reached about 25-30 years in age.
At higher elevations, this mountain hosts extensive beech stands (450-500 meters and up).
Below that, the chestnut thrives on the relatively moist, cooler north-northwest facing
slopes. While this chestnut did show some
signs of the blight, it was not nearly affected
as dramatically as the stands I saw in Croatia
just a few days earlier. It was sunny and
pleasant up on the mountain and we took a
half an hour or so to explore the stand to get a
feel for its structure and scope. Our next stop
took us over to the other side of the valley to
Ograzhden Mountain - a much more dry, exposed, south-facing mountainside where the
beech stands seldom extend below 900 meters
elevation (as compare to 450-500 on the other
side of the valley).‟ We passed through a
modest agricultural village on our way up, full
of animals, narrow streets, crumbling buildings and lots of character. The intense pressure on the neighboring forest from humans
for both fuelwood and grazing lands has long
left a scarred, scrubby shrubland in its wake.
Here the primary woody species were a very
low growing, shrubby, stunted version of the
sessile oak (Quercus petraea) and Juniperus
oxycedrus, a largely prostrate, prickly evergreen shrub that seems to be a clear indicator
of a legacy of overgrazing just about anywhere
you go in the world. We increased our distance
from the village and the compacted grassy
shrubland and began to climb higher…

To be continued in the next edition

