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VE"
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VJELAVE"

Burra e gra të organizuar në shoqata apo edhe
si individë interesohen të promovojnë

produktet e tyre që për hir të së vërtetës janë
të një cilësie të lartë. Festa e të vjelave është
konceptuar si e tillë me qëllim që fermerët jo
vetëm të promovojnë produktet por edhe ti
gëzohen bereqetit që me shumë mund e
djersë e prodhojnë. Kështu mes tingujve të
daulles e valleve të grupit të fëmijëve, qytetarë e shumë turist që vizitojnë Peshkopinë në
këtë kohë pasi është edhe sezoni balnear –
kurativ i bashkohen festës.

Panairi i prodhimeve vendore
është edhe aktiviteti kryesor i
festës së të vjelave. Këtë vit
panairi u zhvillua me datë 11
Tetor ku morrën pjesë rreth 200
fermerë, 60 nga të cilët me
produkte të dyta pyjore si arra,
gështenja, lajthi, mjaltë, bimë
mjekësore-eterovajore e fruta të
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NJERËZIT DHE
PYLLI NË BASHKI

“PYJET DHE NJERËZIT:
INVESTIM PËR NJË TË
ARDHME TË
QËNDRUESHME”

MIDIS DY
PRONARËVE TË
PYLLIT
Federata Kombëtare e Pyjeve dhe Kullotave Komunale

Të preokupuar për mbarëvajtjen e punës në
sektorin e pyjeve dhe kullotave, si dhe për të
ndihmuar në ecurinë e reformës mjaft të rëndësishme administrative territoriale, shoqatat e
përdoruesve të pyjeve e kullotave komunale

Plane të
thjeshtëzuara
menaxhimi
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dhe
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yje
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fshatin
Bokëshiq,
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una Klinë
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ISUF ZEKA

FAQE 3

dhe Federata Kombëtare e PKK dëshirojnë
të ndajnë përvojën e tyre shumëvjeçare me
drejtuesit e bashkive të reja të vendit.
Duhet pasur parasysh se aktualisht në vendin
tonë nga pyjet pritet një vëllim drusor prej rreth

2 milionë m3 apo më shumë se dy herë mbi
rritjen vjetore (përveç sasive të konsiderueshme
që priten në mënyrë të jashtëligjshme).
FAQE 6
(vijon në faqe 2)

SIPËRF
AQ E T P R OV Ë T Ë P Ë R H E R S H M E
FA
XHELAL SHUTI
Koordinator, Federata e Përdoruesve
të Pyjeve dhe Kullotave - Kukës

N

ga pyjet sigurohet lënda e drurit, drutë
e zjarrit, baza ushqimore për blegtorinë, frutat e pyllit dhe mjaft bimë mjekësore dhe eterovajore. Por pyjet janë të
rëndësishëm edhe për shërbimet mjedisore që ofrojnë për mbrojtjen e tokës nga
erozioni, ruajtjen e cilësisë së ujit, përmirësimin e klimës dhe biodiversitetit. Për
shumë njerëz, veçanërisht ata në zonat rurale, produktet drusore dhe jo drusore janë
një burim i rëndësishëm të ardhurash dhe
për sigurimin e jetesës së familjeve.
Filozofia e menaxhimit të kësaj pasurie do
të thotë të merresh në mënyrë të barabartë me njerëzit dhe drurët pyjorë.
Pylltaria komunale në Shqipëri bazohet
në traditën e menaxhimit dhe përdorimit
të pyjeve nga njerëzit.

Politikat e decentralizimit ndër vite kanë
sjellë së bashku dy botë, traditën qidra
vjeçare dhe integrimin në Bashkimin Europian, që e gjejnë njëra-tjetrën në
menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve.
Në kuadër të Projektit FLED - “Pyjet për
zhvillimin ekonomik lokal” zbatuar nga
Fondacioni “Bashkojmë Vlerat e Natyrës
me Njerëzit”CNVPInë
bashkëpunim me
GAZETARI
'JETO
Federatën eGJELBËR'
Përdoruesve të Pyjeve
FAQEnë7
Qarkun Kukës janë ngritur dhe monitorohen në mënyrë të vazhdueshme disa
sipërfaqe provë të përhershme në 12 ish
Komuna. Këto sipërfaqe janë ngritur
pyjet e transferuara në pronësi të NjQV
SOKOL GU
dhe që përdoren tradicionalisht nga komunitet e zonave rurale.
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(vijon në faqe 1)

Ndërkaq, pyjet zyrtarisht administrohen nga
shërbimi pyjor, teksa përdoruesit tradicionalë, fshati dhe familjet rurale, ende nuk kanë
të drejta të ligjëruara përdorimi dhe përfitimi nga “pyjet e fshatit”. Përvoja tregon se dëmtimet më të mëdha bëhen në pyjet shtetërore
ku shfrytëzojnë firmat e licencuara, të cilat
abuzojnë me zonat që u janë dhënë dhe me
sasitë e kontraktuara, mbështetur dhe nga korrupsioni në këtë sektor. Në anën tjetër, në
pyjet e zotëruara tradicionalisht nga fshatrat
dhe familjet rurale, në shumë zona të vendit, ka tradita për ruajtjen dhe mirëqeverisjen
e tyre; në to nuk ndodhin as prerje kontrabandë, as zjarre.
Me të drejtë Qeveria synon që në ligjin e ri
për pyjet të forcojë masat ndëshkimore për
firmat shfrytëzuese që abuzojnë me prerjet
në pyje, duke i ndëshkuar jo më me gjoba,
por me heqje lirie.
Federata Kombëtare e Pyjeve dhe Kullotave
Komunale (FKPKK) mbështet dhe vlerëson
zbatimin e reformave të nevojshme në sektorin e pyjeve dhe kullotave, afrimin e tyre
sa më pranë përdoruesve, me synim rritjen
e mirëqenies sidomos në zonat e varfra rurale, si dhe mbrojtjen më të mirë të mjedisit
në vendin tonë.
Në vijim të reformës administrative territoriale, duke pasur dhe përvojën e mbështetjen
shumëvjeçare të organizmave ndërkombëtare, mendojmë të bëjmë disa sugjerime
për të ndihmuar drejtuesit e bashkive të reja
në decentralizimin dhe administrimin më të
mirë të sektorit të pyjeve e kullotave.
1. Krijimi i drejtorive të shërbimit pyjor
(DSHP) në bashki me specialistë me arsim
profesional pyjor. Propozojmë që këto drejtori të kenë dy njësi: a) për pyjet e kullotat
shtetërore, dhe b) për pyjet e kullotat e fshatit dhe ato private. DSHP-të në bashkitë
e reja duhet të marrin nga njësitë e mëparshme vendore të gjithë dokumentacionin e pyjeve dhe kullotave (hartat me kufijtë
përkatës sipas ndarjes së re territoriale dhe
planet e mbarështrimit të hartuara), kalimin
e personelit, mjeteve, investimeve dhe fondeve financiare, planet e aktiviteteve etj. Sipërfaqja e pyjeve dhe kullotave të bashkisë duhet
të ndahet në sektorë e zona pyjore të drejtuar
nga specialistë pyjesh me arsim profesional,
pa dallime partiake, sipas ngarkesës së normuar të sipërfaqes. DSHP duhet të ketë dhe
sektorin e kadastrës pyjore shumëfunksionale që t’i shërbejë njohjes së gjendjes të sektorit dhe rritjes së kapaciteteve menaxhuese
të pyjeve dhe kullotave.
2. Planifikimi dhe kryerja e inventarizimit të
ri të pyjeve. Inventarizimi do të shërbejë për
të pasqyruar ndryshimet e mëdha në sipërfaqet e pyjeve dhe për të njohur gjendjen
reale të tyre. Mbi këtë bazë do të përcaktohen masat për ruajtjen, shtimin dhe përmirësimin e pyjeve.
3. Hartimi i strategjisë për zhvillimin perspektiv të pyjeve dhe kullotave të bashkisë.
Strategjia duhet të përfshijë vlerësimin e
mundësive të prodhimit drusor e jodrusor,
të rolit ekologjik e shoqëror, të rolit mbrojtës
të tokës, klimës e ujërave, përfshirë për-
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Çuçi:
7 kompetencat
e
bashkive
të
reja
NJERËZIT DHE PYLLI NË BASHKI
Federata Kombëtare e Pyjeve dhe Kullotave Komunale
Rr. Bulevardi Zogu I, Godina ZP Kati II-të, Tiranë
Tiranë - Shqipëri
Website: www.fkpkk-shqiperi.org

Në kuadër të zbatimit të reformës territoriale, me
miratimin e buxhetit të ri 2016, bashkive u kalojnë
shtatë kompetenca të reja. Prezantimi i tyre është
bërë nga ministri i Çështjeve Vendore, Bledi Çuçi.
“Reforma territoriale nuk përfundon me zgjedhjet
e 21 qershorit, por fillon pas tyre. Ne duhet të
punojmë që bashkimi i komunave të mos jetë një
bashkim problemesh, por na duhet të bashkojmë
dhe shfrytëzojmë të gjitha burimet njerëzore e natyrore, për t’i kthyer ato në një zhvillim të qëndrueshëm”, u shpreh ministri Çuçi, gjatë takimit me
kryetarët e bashkive të vendit, në selinë e Kryeministrisë.

Ja dhe 7 kompetencat që i kalojnë bashkive të reja, një proces që do të shoqërohet dhe me transferimin e plotë dhe të
burimeve financiare:

dorimin e kapaciteteve turistike që ofrojnë
pyjet dhe burimet natyrore, si një burim i
pashtershëm dhe i rinovueshëm të
ardhurash. Strategjia shoqërohet me një plan
veprimi për realizimin e aspiratave që kërkon
menaxhimi i qëndrueshëm i këtij sektori.
4. Caktimi i sipërfaqeve të pyjeve të fshatit
për t’i dhënë në përdorim të përbashkët të
fshatit dhe në përdorim të familjeve rurale.
Tashmë, bashkitë e reja do të kenë në pronësi të gjitha sipërfaqet pyjore brenda kufijve
territoriale të tyre, përveç parqeve dhe
zonave të mbrojtura. Kështu që, me reformën e re ndryshon dhe konceptimi i
pyjeve komunale në pyje fshati. Prandaj,
bashkitë, në bashkëpunim me DSHP-të
dhe shoqatat e përdoruesve duhet të studiojnë e rishikojnë sipërfaqet e pyjeve dhe
kullotave të caktuara për t’u kaluar në përdorim të fshatit (për përdorim të përbashkët fshatçe dhe në përdorim të familjeve
rurale) duke u mbështetur në traditën vendase, medoemos në bashkëpunim me fshatarët përdorues tradicionalë, për të kaluar edhe pyje të tjerë që i nevojiten fshatit,
përfshirë gështenjat, përveç masiveve pyjore
e kullosore me rëndësi rajonale.
5. Regjistrimi i pyjeve e kullotave të bashkive në zyrat e regjistrimit të pasurive të
paluajtshme, si dhe regjistrimi i pyjeve e
kullotave të dhëna në përdorim të fshatit
dhe familjeve rurale. Bashkitë duhet të
regjistrojnë të gjitha sipërfaqet e pyjeve dhe
kullotave që kanë në pronësi të tyre. Mbi
bazën e studimit të bërë sipas pikës 4,
bashkitë vendosin për sipërfaqet e pyjeve
dhe kullotave që do të kalojnë në përdorim
të fshatit dhe të familjeve rurale dhe lidhin
kontrata dhënie në përdorim me këta përdorues.

Në kontrata duhet të konfirmohen të
drejtat ekskluzive të përdoruesve, fshat e
familje, mbi pyjet dhe kullotat e dhëna në
përdorim, të drejtat për të shfrytëzuar e
shitur prodhime drusore e jodrusore që
rezultojnë nga pylli e kullota e dhënë në
përdorim (sipas planit të mbarështrimit të
miratuar), si dhe nga pyjet e kullotat shtetërore që bashkia u jep për shfrytëzim,
sipas kritereve e rregullave të caktuara,
kundrejt një tarife të caktuar nga bashkia
ose pa tarifë për familjet e varfra, për
zbutjen e varfërisë dhe shtimin e të
ardhurave, sidomos në zonat e varfra rurale.
Më tej, bashkitë duhet të mbështesin
regjistrimin nga ana e përdoruesve të këtyre sipërfaqeve të dhëna në përdorim në
ZRPP; shpenzimet për regjistrimin fillestar duhet të përballohen nga shteti.
6. Bashkitë duhet të mbështesin shoqatat
e përdoruesve të pyjeve e kullotave dhe
federatave rajonale dhe të bashkëpunojnë
me to . Shoqatat e përdoruesve tashmë
kanë përvoja të vlefshme në bashkëpunimin me njësitë e qeverisjes vendore dhe
mund të jenë partnerë të rëndësishëm të
bashkive për studimin e pyjeve dhe kullotave të fshatit, për kualifikimin dhe
ndërgjegjësimin e komunitetit, për
hartimin dhe zbatimin e planeve të
mbarështrimit të qëndrueshëm të pyjeve
e kullotave në përdorim. Po ashtu, rezultate mjaft të mira ka dhënë ngritja dhe
mbështetja e grupeve prodhuese të prodhimeve pyjore, duke i dhënë mundësi
zhvillimit të zinxhirit të vlerave për produktet drusore e jodrusore.
7. Hartimi i projektligjit të ri për pyjet në
përputhje me riorganizimin territorial dhe

1. Arsimi parashkollor. I gjithë personeli i
kopshteve do të jetë nën administrimin e
plotë të bashkisë, një proces që do të shoqërohet me transferimin e plotë të burimeve
financiare që mbulojnë këtë administrim.
2. Mirëmbajtja dhe pronësia e rrugëve rurale dhe një pjesë të rrugëve rajonale që
janë pjesë e bashkisë. Edhe kjo do të shoqërohet me fondin përkatës të akorduar në
buxhetin e shtetit.
3. Shërbimi zjarrfikës do të jetë tërësisht
në funksion të bashkive të reja. I gjithë rrjeti bashkë me kompetencat dhe detyrimet.
4. Fondi i ndihmës ekonomike do të decentralizohet, me kushtin që pjesë e këtij fondi
që nuk shfrytëzohet si pjesë e rishikimit të
listave dhe emrave fiktivë që ndodhet këtu,
të shkojë për qëllime sociale brenda bashkisë përkatëse.
5. Pyjet dhe kullotat me natyrë vendore.
Parqet me karakter kombëtar do të jenë nën
administrim të qeverisë
6. Rrjeti i kanaleve vaditës dhe kullimit. Jemi
në bisedimet e fundit
7.Bashkëkontrolli për personelin mjekësor
në qendrat shëndetësore

kërkesat për zhvillim të pyjeve e kullotave.
Ministria e Mjedisit po punon për hartimin
e ligjit të ri për pyjet dhe kullotat. Mendojmë
se përfshira aktive e bashkive të reja në
hartimin e këtij ligji do të kontribuojë në
përcaktimin më të plotë të rolit e kompetencave të bashkive për mbarështrimin e
pyjeve dhe kullotave, posaçërisht për pyjet
e fshatit - përdoruesit e tyre, për bashkëpunimin me shoqatat e përdoruesve, me synim
ruajtjen dhe rritjen e efektivitetit të pasurive
natyrore, frenimin e degradimit të tokës dhe
përmirësimin e kushteve ekonomike-sociale
të komuniteteve të varfra rurale.
Me respekt,
Federata Kombëtare e Pyjeve dhe
Kullotave Komunale
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PYLLI FAMILJA DHE TRADITA

Plane të thjeshtëzuara menaxhimi për
pronarët dhe përdoruesit e pyjeve në
fshatin Bokëshiq, Komuna Klinë
ISUF ZEKA
Në zbatim të termave të referencës e metodologjisë së hartuar nga Fondacioni ‘Bashkojmë
Vlerat e Natyrës me Njerëzit’ – CNVP, Kosovë
në bashkëpunim me kryetarin e Shoqatës malet
e Rezistencës në Klinë si dhe me eskpertët e
CNVP-së Haki Kola, Miftar Lokaj, Ardita Dinaj,
në vitin 2015 janë përgatitur 24 plane të thjeshtezuara menaxhimi për pronarët dhe përdoruesit e pyjeve.
Planet e thejshtëzuara të menaxhimit janë hartuar për pronarët dhe përdoruesit e pyjeve në Fshatin Bokëshiq, komuna Klinë i cili gjendet brenda Zonës Kadastrale po me të njëjtin emër.

Proçesi i hartimit të të këtyre planeve qenë
“pjesëmarrës”, ku krahas përfaqësuesve të Shoqatës kanë marrë pjesë edhe komuniteti. Përfaqësuesit e Shoqatës kanë kryer konsultime me
përfaqësues të Drejtorisë Komunale për Bujqësi,
Pylltari dhe Zhvillim Rural në Klinë, me Përfaqësuesit e Drejtorisë Komunale për Kadastër,
Gjeodezi dhe Pronësi, me përfaqësuesit e APK
Pejë në ndërveprim me CNVP zyra në Pejë.
Është studiuar dhe analizuar situata e pronësisë
dhe përdorimit të pyjeve në këtë zonë në të kaluarën dhe situata aktuale. Po ashtu, janë identifikuar
në terren ngastrat sipas pronësisë apo përdorimit.
Në bashkëpunim me pronarët apo përdoruesit
është përcaktuar edhe strategjia e menaxhimit 10

Pamje e ngastrave pyjore

vjeçar të ngastrave pyjore si dhe sistemi silvikulturor i rekomanduar.
Në mungesë të kapaciteteve brenda Shoqatës,
Shoqata ka agazhuar për hartimin e këtyre Planeve një konsulent të jashtëm.
Hartimi i Planeve të thjeshta të menaxhimit
për pronarë të pyjeve private apo përdorues të
pyjeve duhet të përmbajnë:
· Të dhënat për vendndodhjen e ngastrës, pronarin apo përdoruesin dhe koordinatat e
sipërfaqeve provë
· Përshkrimin gjeografik të ngastrës dhe
mbulesën biologjike
· Skicën planimetrike të ngastres të gjeneruar
nga Kopja e Planit dhe Lista poseduese apo
sipas hartës (GIS)
· Të dhënat Dendrometrike
· Objektivat dhe masat e propozuara për
menaxhim
Planet e menaxhimit të pyjeve në Klinë
Hartimi i Planeve të thjeshtëzuara menaxhuese
pyjore për pronarë apo përdorues pyjesh i është nënshtruar një proçesi të gjatë me aktivitete të ndryshme duke filluar nga takimet me
Agjencinë Pyjore të Kosovës, me strukturat e
qeverisjes vendore në komunën e Klinës dhe
me banorët e zonës. Këto aktivitete janë kryer nga CNVP dhe Shoqata e Pronarëve të
Pyjeve Private “Malet e Rezistencës në Klinë.
Pas arritjes së marrëveshjes me strukturat
qeverisëse në sektorin e pyjeve, Shoqata në
bashkëpunim me konsulent të jashtëm është
angazhuar në hartimin e rreth 20 Planeve të
thjeshtëzuara për menaxhimin e pyjeve nga
pronarët apo përdoruesit e pyjeve. Pas takimeve me komunitetin dhe në pamundësi që

të gjithë pronarët dhe përdoruesit e pyjeve të
pajisen me Plane Menaxhimi janë përzgjedhur
20 pronarë apo përdorues pyjesh për tu pajisur
me këto Plane. Duke parë interesimin shumë
të lartë të komunitetit Shoqata është detyruar
që të hartojë 24 Plane Menaxhimi. Shoqata ka
hartuar gjithashtu 2 projekte pyllëzimi me lloje
të Bungës për arsye se këto pyje paraqesin areal
natyror të Bungës dhe në Fidanishten e Institutit të Pyjeve në Pejë prodhohen fidanë të tillë.
Shoqata ka siguruar një Ortofoto të Zonës Kadastrale përmes Drejtorisë Komunale për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronësi, kurse pronarët kanë
siguruar Fletët poseduese dhe kopjet e Planit
për ngastrat në pronësi Private. Për ngastrat në
përdorim konsulenti ka siguruar Ortofotot dhe
Hartat topografike dhe me pjesëmarjen dhe
prezencën e përfaqësuesit të Shoqatës, të përdoruesve dhe të fqinjëve në kufi të ngastrave ka
bërë matjet dhe identifikimin gjeografik të parcelave me anë të GPS Garmin Map 60 .
Një vëzhgim është bërë rreth traditës së menaxhimit të pyllit nga pronarët privat të cilët sigurojnë
prodhime shumëfunksionale nga pyjet e tyre.
Krahas drurit për ngrohje, ata prodhojnë ashkla
druri, gjeth për gjënë e gjallë, vendstrehim për
zogjtë e kafshët, fruta pyjore e shumë produkte
të tjera. Duke mos përjashtuar këtu edhe lëndë
të parë për gdhendje të drurit, gardhe, mbështetëse për perimet e kopshtarinë, tavolina, shtëpiza verore e struktura për strehim të blegtorisë.
Për të vlerësuar gjendjen aktuale janë bërë matje
të përpikta sipas metodave bashkëkohore.

(vijon në faqe 4)
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Llastarë nga ricungimi

ren është marrë me vete një Skicë,
Ortofoto apo Hartë Topografike.
Llogaritja e vëllimit dhe e shtimit
(rritjes) është bërë sipas Tabelave të
prodhimit të krahasuara me rezultatet nga studimi për analizën e kërcellit të bëra nga CNVP në Klinë
(pikërisht në zonën në kufi me
Bokëshiqin - në Grabanicë) në
vitin 2011.
Objektivat, strategjia e menaxhimit
dhe sistemet silvikulturore janë përcaktuar nga vetë pronarët duke u
bazuar në sistemet tradicionale
menaxhuese për cungishte në ricungime në kuadrate me rotacion prej
15- 30 vitesh, praktika këto të dësh-
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muara dhe të suksesshme për pylltari në shkallë të vogël e cila është
komponente e agropylltarisë me
ndikim në zhvillimin rural. Ky
sistem menaxhimi është kushtëzuar
edhe nga fragmentarizimi i parcelave
pyjore qoftë në pronësi juridike ,
qoftë në pronësi faktike.
Arsyetimi i banorëve për prerje të
rregullta dhe të kontrolluara të
pyjeve përmes ricungimet shpjego-

het edhe me rritjen e lartë të drurit
në vitet e para, aftësinë e lartë të
rigjenerimit përmes llastarëve, ruajtjes së strukturës së grumbujve pyjor me lloje dhe mbulueshmëri.
Qëllim është sigurimi i drurit si
burim energjie për nevojat e veta
dhe për treg duke gjeneruar kështu të mira materiale për nevoja të
famljes dhe punësuar anëtarët e
familjes.

(vijon nga faqja 3)

Matjet dendrometrike janë bërë me
metodën e sipërfaqeve provë në
formë rrethi me distancë prej 2,5 m
nga qendra me koordinata plotësisht
të identifikueshme. Po ashtu, është
matur perimetri i trungut me metër
shirit në lartësi prej 1,30 m dhe është
konvertuar në diametër e lartësia me
Vertex IV. Mosha është përcaktuar
përmes kampionëve të nxjerrë me
Turjelën Presler apo me krahasim me
cungjet nga prerjet e më parme. Çdo
ngastër ku janë bërë matjet ka qenë e
identifikuar paraprakisht dhe në ter-

“Pyjet dhe
Njerëzit:
Investim për një
të ardhme të
qëndrueshme”
DEKLARATA E
KONGRESIT TË XIV
BOTËROR TË PYJEVE
VIZIONI PËR PYJET DHE
PYLLTARINË - 2050

Gur kufiri ndërmjet ngastrave me pronarë apo
përdorues të ndryshëm

Ngastër pyjore duke u menaxhuar me
ricungime në kuadrate

PLANI I MENAXHIMIT 2015 – 2034 PËR PYLL PRIVAT

Lartësia m.n.d: 400 m
Tipi tokës
tokës::
Aluvionale
Thellësia tokës
tokës:: e thellë
Pjerrësia:
e vogël
Kundrejtimi
Kundrejtimi:: V e r i
Topografia
Topografia:: R r a f s h
Hidrografia
Hidrografia:: jashtë kufirit të parcelës një përrockë
Mbulesa barishtore
barishtore:: e rrallë
Origjina: Natyral me llastarë
Prodhimtaria
Prodhimtaria:: e mirë
Cilësia e drurëve
drurëve:: për dru zjarri e lartë
Gjendja shëndetësore
shëndetësore::e mirë
Erozioni
Erozioni: m u n g o n
Rreziqet
Rreziqet:: prezent nga zjarret
Prodhimet jo drusore
drusore:: kërpudhat dhe kaçat
Tipi pyllit
pyllit:: GQCQ Quercetum cerris - Quercus sp. Biotopet e vecantë
vecantë:: PN
Shoqerime pyjore afërsisht natyrore
Shënim: Parcela gjendet në kufi me tokat bujqësore dhe shtëpi banimi.

TE DHËNAT DENDROMETRIKE PËR SHTRESAT

MASAT E PROPOZUARA PËR MENAXHIM:

OBJEKTIVAT
Funksioni aktual: Prodhues Synimi
Synimi: Prodhues
Forma menaxhimit
Synimi: Cungishtë
menaxhimit:: aktual Cungishtë
Qëllimi menaxhimit
menaxhimit:: prodhim shumëfunksional - dru, ashkla, material për kopshtari
Strategjia menaxhimit
menaxhimit:: Ricungim/Rinovim – për çdo vit të trajtohet 1/20 pjesë e
sipërfaqes apo sipërfaqja prej: ____ m2

Rradhitja e potzave që do të priten çdo vit vendoset nga pronari. Qëllimi
është prodhim shumëqëllimësh dhe ripërtëritje e vitalizim i pyllit privat.
Në çdo hektar do të lihen të paprekur rreth 50-100 drurë të së ardhmes.
Ngastrës së pare do i vijë rradhja e prerjes pas 20 vitesh.
Dokumenti firmoset nga pronari dhe nga eksperti i pyjeve.

Gati 4000 pjesëmarrës nga 142
vende morën pjesë në Kongresin e XIV Botëror të Pyjeve që u
zhvillua më 7-11 Shtator 2015 në
Durban, Afrikë e Jugut - për herë
të parë në kontinentin afrikan në frymën e përfshirjes dhe me
një vullnet për të mësuar nga njëritjetri, për të ndarë pikëpamje të
ndryshme dhe fituar perspektiva
të reja.
Kongresi paraqet vizionin e mëposhtëm për pyjet dhe pylltarinë,
si një mënyrë për të kontribuar
në arritjen e Agjendës për Zhvillim të Qëndrueshëm 2030, dhe
një të ardhme të qëndrueshme
për 2050 dhe më tej:
"
Pyjet janë më shumë sesa
pemët dhe janë themelore për sigurinë e ushqimit dhe përmirësimin e jetesën.
Pyjet e së
ardhmes do të rrisin qëndrueshmërisë e komuniteteve, duke siguruar ushqim, energji nga druri,
strehim, foragjere dhe fibra; duke
gjeneruar të ardhura dhe
punësim duke lejuar komunitetet dhe shoqëritë të përparojnë ;
strehimin e biodiversitetit; dhe
mbështetjen e bujqësisë së qëndrueshme dhe mirëqenien njerëzore duke stabilizuar tokën,
klimës dhe rregullimin e
rrjedhjeve të lumenjve.
"
Qasjet e integruara për
përdorimin e tokës ofrojnë një
rrugë për të ecur përpara për
përmirësimin e politikave dhe
praktikave; për të adresuar
shpyllëzimet; adresuar konfliktet
mbi përdorimin e tokës; njohur
dhe
vlerësuar
përfitimet
ekonomike, sociale dhe mjedisore duke integruar pyjet me
bujqësinë; dhe për të ruajtur
shërbimet e shumta të pyjeve në
kontekstin e peisazhit dhe rekreacionit.
"
Pyjet janë një zgjidhje e
domosdoshme për zbutjen e
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ndikimeve negative të ndryshimeve klimatike dhe adaptimin
ndaj tyre. Pyjet e menaxhuara në
mënyrë të qëndrueshme do të rrisin aftësinë ripërtëritëse të ekosistemeve e shoqërive dhe optimizojë rolin e pyjeve dhe pemëve
në thithjen dhe ruajtjen e karbonit duke ofruar edhe shërbime të
tjera të mjedisit.
Realizimi i këtij vizioni do të
kërkojë partneritete të reja
nëpërmjet sektorëve të pyjeve,
bujqësisë, financave, energjisë,
ujit dhe sektorë të tjerë, si dhe
angazhimin e njerëzve indigjenë
dhe komuniteteve vendore. Suksesi do të kërkojë investime të
mëtejshme në arsimimin pyjor;
komunikimin; ngritjen e kapaciteteve; kërkimin shkencor duke
përfshirë ndikimin e ndryshimeve klimatike në shëndetin e
pyjeve dhe sëmundjeve; dhe krijimin e vendeve të punës, sidomos për të rinjtë. Barazia gjinore
është thelbësore, me pjesëmarrjen e plotë të gruas.
Entuziazmi i të rinjve për krijimin
e një bote më të mirë duhet të
bëhet një burim i vazhdueshëm
frymëzimi dhe stimul për risi.
Thirrja e tyre për veprim duhet
të mbështetet përmes pjesëmarrjes së shumë aktorëve, angazhimit dhe tërheqjes së një numri të
madh të rinjsh në sektorin e
pyjeve.
Në kuadrin e Vlerësimit Botëror
të Burimeve Pyjore, Kongresi
analizoi gjendjen aktuale të pyjeve
të botës.
MESAZH NGA
KONGRESI XIV
BOTËROR I PYJEVE
Pyjet mbulojnë një të tretën e
sipërfaqes së tokës. Ruajtja e
menaxhimi i qëndrueshem i tyre
janë thelbësore edhe për arritjen
e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm. Pyjet ofrojnë një gamë
të gjerë produktesh dhe shërbimesh që kontribuojnë në zhvillimin social, ekonomik dhe
mbrojtjen e mjedisit. Pyjet janë
veçanërisht të rëndësishme për
qindra miliona njerëz në zonat
rurale, duke përfshirë edhe
shumë prej njerëzve më të varfër
të botës, të cilët varen nga to për
ushqim, dru zjarri, strehim dhe
mjetet e jetesës. Ato gjithashtu
ndihmojnë në zbutjen e ndryshimeve klimatike, mbrojnë tokën
dhe ujin si dhe mbajnë 75% të
biodiversitetit në botë.
Nevoja për të menaxhuar në
mënyrë të qëndrueshme pyjet
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"FESTA E TË VJELAVE"
SEZON I MBARË PËR ARRORËT!
FERMERËT DIBRAN PUNËTORË E KRENARË PROMOVOJNË PRODUKTET E TYRE!
Tashmë është kthyer në traditë që
çdo muaj Tetor në qytetin e Peshkopisë organizohet festa e të vjelave.
Sapo hyn ky muaj fermerët dibranë
interesohen mbi datën e organizimit të këtij aktiviteti. Burra e gra të organizuar në shoqata apo edhe si individë interesohen të promovojnë
produktet e tyre që për hir të së
vërtetës janë të një cilësie të lartë. Festa
e të vjelave është konceptuar si e tillë
me qëllim që fermerët jo vetëm të
promovojnë produktet por edhe ti
gëzohen bereqetit që me shumë
mund e djersë e prodhojnë. Kështu
mes tingujve të daulles e valleve të
grupit të fëmijëve, qytetarë e shumë
turist që vizitojnë Peshkopinë në këtë
kohë pasi është edhe sezoni balnear
– kurativ i bashkohen festës.
Panairi i prodhimeve vendore është
edhe aktiviteti kryesor i festës së të
vjelave. Këtë vit panairi u zhvillua me

sezon ka qenë i mbarë. Prodhimi ka
qenë i lartë dhe çmimi ka variuar nga
300-600 lekë. Në panair u shit pjesa
më e madhe e tyre afërsisht 12 kv.
Koha jo shumë e përshtashme solli
që gështenja të jetë pak e vonuar për

datë 11 Tetor ku morrën pjesë rreth
200 fermerë, 60 nga të cilët me
produkte të dyta pyjore si arra, gështenja, lajthi, mjaltë, bimë mjekësoreeterovajore e fruta të tjera, shumica
organike. Për prodhuesit e arrave ky

treg por fermerët arritën të shesin
rreth 8 kv me cmim nga 150-200 lekë.
Këtë vit edhe për gështenjën duket
që do jetë një sezon i mbarë.
Panairi nuk ka si qëllim në vetvete
shitjen por siç u përmend më lart objektivi kryesor është promovimi i

produkteve vendore. Mungesa e aksesit në treg, organizimi i dobët mes
fermerëve dhe të qenurit larg nga
grumbulluesit e mëdhenj i detyron
ata të hapin sytë edhe nga shitjet me
pakicë. Ka patur
shumë përpjekje që
gjatë panairit të sillen
tregtarë të mëdhenj apo
eksportues por të qënurit larg dhe mungesa
e infrastrukturës i penalizon fermerët edhe
në këtë pikë. Një tjetër sfidë është
sasia e prodhimit, sepse duke operuar si individë ata nuk plotesojnë dot
kriteret e sasisë edhe të cilësisë. Ka
një mungesë të qendrave të grumbullimit dhe mjeteve e paisjeve për
ruajtjen e trajtimin gjithvjetor të
produkteve. Në Dibër ka shumë
fermerë që të organizuar e kanë
zgjidhur problemin me tregun por
ka akoma shumë të tjerë që kanë
nevojë të zhvillohen në këtë drejtim.
Panairi i këtij viti u organizua nga
Drejtoria e Bujqësisë Dibër dhe Fondacioni “Bashkojmë Vlerat e Natyrës
me Njerëzit” - CNVP Dibër në
kuadër të projektit “Pyjet për Zhvil-

është theksuar, për shkak të
shumë funksioneve dhe shërbimeve që ofrojnë. Pyjet luajnë një
rol për dhënien fund të varfërisë,
arritjen e sigurisë së ushqimit, promovimin e integruar të bujqësisë
së qëndrueshme me pyjet, duke
siguruar qasje të qëndrueshme të
energjisë për të gjithë dhe në
zbutjen e ndikimeve negative të
ndryshimeve klimatike.

Shumë sfida me të cilat përballen
njerëzimi duhet të adresohen në
mënyrë të integruar. Kjo kërkon
koordinim sektorial dhe bashkëpunim për të realizuar me sukses objektivat për një zhvillim të
qëndrueshëm. Pyjet dhe pylltaria duhet të përfshihen në
strategjitë për zhvillim të qëndrueshëm në nivelet ndërkombëtare dhe nivelet kombëtare.

Zbatimi do të kërkojë mundësimin e politikave ndërsektoriale
dhe qeverisje të përmirësuar .
Drejtuesit dhe specialistët e
pyjeve në mbarë botën, duhet të
jenë të përgatitur të shtojnë përpjekjet e tyre për të menaxhuar
pyjet, në mënyrë që të ofrojnë
një gamë të plotë të mallrave dhe
shërbimeve që kontribuojnë në
zhvillimin e qëndrueshëm.

limin Ekonomik Lokal” – FLED.
CNVP mbështeti pjesëmarrjen e
fermerëve të arorrëve dhe frutave të
pyllit. Panairi u vizitua nga zv. Ministri i Bujqësisë z. Gjok Jaku, kryetarët
e bashkive Peshkopi dhe Bulqizë, z.
Shukri Xhelili dhe z. Melaim Damzi
si dhe përfaqësues nga organizata që
operojnë në fushën e agro-biznesit.
Gjithashtu panairi këtë vit u vizitua
edhe nga Federatat rajonale të pyjeve
të Tiranës, Lezhës e Shkodrës.
Produktet ishin të mrekullueshme
edhe pse ka akoma nevojë për marketim, grumbullim dhe organizim
më të mirë. Fermerët kujdesen që
në ditën e panairit të sjellin prodhimet më të mira edhe për shkak
të konkurencës.
Me konsolidimin e Bashkive të reja
në kuadër të Reformës Administrative ato mund të bëhen promotore
për organizimin e këtyre aktiviteteve me
objektiv nxitjen dhe
promovimin e prodhimeve vendase. Ndërsa
politikëbërësit në nivel vendor e kombëtar
duhet të rrisin më
shumë mbështetjen financiare për
fermerët dibranë të cilët shquhen për
punën e palodhur duke punuar çdo
cep të tokës në shërbim të zhvillimit.
Meqë akoma sfida më e madhe për
prodhuesit në Dibër është tregu më
poshtë keni disa numra kontakti nëse
jeni të interesuar për Arra, Gështenja, Lajthi e Fidanë.

Sebdil Dauti: 068 41 36 961 –
“Klubi i arorrëve”
Shpresa Tomcini: 068 58 99 610 Shoqata “Shija në frutat e pyllit”
Florin Torba: 068 63 24 121 - Shoqata e Burimeve Natyrore Shimcan

Organizata e Kombeve të Bashkuara për Ushqim dhe Bujqësi
(FAO) dhe organizatat e tjera
ndërkombëtare, duhet të qëndrojnë të gatshme për të mbështetur sektorin e pyjeve, duke ofruar dhe shkëmbyer informacion, duke ofruar mbështetje
teknike dhe promovim të praktikave më të mira dhe dialogut
në pylltari.
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MIDIS DY PRONARËVE TË PYLLIT
Gazetari i 'Jeto Gjelbër'

më tepër se sa drurët që ka në brendësi, ai të
sjell në mendje një komunitet jetese; të
bimëve, kafshëve, tokës dhe ujit, që ndikojnë
jo vetëm brenda pyllit por edhe në rrethinat
e tij. E thënë me fjalë pak si më shkencore, ai
kur është në rregull, është një ekosistem, që i
jep njerëzimit, përveç lëndës së drurit, edhe
shumë shërbime të tjera mjedisore, për të
sotmen e të ardhmen. I konsideruar në tërësinë e tij, menaxhimi i qëndrueshëm i drurëve
dhe pyjeve, nëse do e ketë përkushtimin e
pronarit, mund të sigurojë mijëra vende pune,
të shërbejë si një burim i ripërtëritshëm i
energjisë, ai ndikon duke zbutur dhe përshtatur ndryshimet klimatike. Ai e kthen tokën
e shkretë, hap pas hapi në pjellore, e ndal
gërryerjen, e ruan diellin e ujin, por të jep
përfitime të tjera shoqërore; si ajër dhe ujë të
pastër, habitat për kafshë të egra, mundësitë
rekreative dhe qindra produkte pyjore.

Vijon nga numri i kaluar
Sa kohë pune i jep familja për shërbime pyllit të saj?
Unë e pyes pak si pa takt lidhur me atë se sa
ditë pune i harxhon në vit për një hektar
pyll, e Samiu kthehet nga unë si i habitur,
me një pamje pyetëse sikur s'kupton se ç'do
me thënë me harxhimin e ditëve të punës
në pyll. Unë, më thotë ai, këtu më tepër vij
se nuk më lë zemra pa u parë me pyllin e
vendin, si ta them, mua më duket se më tepër
këtu vij si i thoni ju për argëtim, por duart
s'më janë tharë e ndonjë shërbim edhe e bëj,
pasi kudo që të lëvizësh si në bahçe, pyll
apo mezhdë, gërshërët e sakicën në brez i
kam jo vetëm unë, por pothuaj çdo bujk e
pronar. Nuk e kam menduar ndonjëherë se
sa kohë harxhoj, drejt ta them sa herë mundem vij se ja në anë të shtëpisë e kam. Drejt
me thënë, pylli nuk "qan" , edhe nëse unë
nuk e shoh fare. Por shpirti të lidhet me tokën
e drurin, e pastaj janë edhe filizat e drurët
që unë dua t'jua lë trashëgim këtyre, vijon
Samiu tek vështron dy djemtë e vegjël. E për
të garantuar këtë, pylli, jo vetëm ky që shohim, pra pylli im por i çdo pronari këtu tek
ne, e do dorën e të zotit, që gardhi të rregullohet edhe pylli të marrë atë drejtim që të
duket më bukur e të shërbejë sa më mirë.
Sa kohë duhet, kthehet përsëri në temë Samiu, nuk e kam menduar. Vij këtu që të
shoh, puna më mëson apo nganjëherë që
në mbrëmje në shtëpi e kam menduar se
çfarë do heq nesër e ku do të shtoj edhe pak
dritë, diçka më duhet të marr për në shtëpi,
a të rregulloj ndonjë pjesë të gardhit, etj.
Diçka duhet mbjellë e diçka duhet hequr.
Këtu në pyll puna nxjerr punën, unë
përgjithësisht kthehem në shtëpi me një krah
apo bile edhe me një barrë dru. Nëse e llogarisim kohën , vij sa herë mundem, nëse e
kthejmë atë në ditë pune, që ju e hidhni
fjalën, pra ditë të kalkuluara që të punosh 8
orë, bëhen në vit po bëhen disa ditë pune
të shpenzuara, edhe kur mbjell, por edhe
kur pret, do shkosh të shohësh, u lidh me
tokën, nëse ka nevojë për ujë, mbiu apo jo
filizi ri në cungun e prerë, sa filiza kanë dalë,
do i lë të gjitha apo t'i rralloj pak, ka dritë sa
duhet apo ia rrëmbejnë më të mëdhenjtë !
Asnjëherë - vazhdon më tej Samiu ? nuk jam
i kënaqur me atë kohë që e bëj për pyllin
tim, apo si i thoni juve i shërbej pyllit. Unë
vij në pyll sa herë kam kohë, më shumë se
gjysmën e ditëve të vitit, por ndoshta, koha
ashtu siç e llogarisni ju ditën e punës së punëtorit bëhet rreth 20 ditë pune për hektar për
gjithë vitin. E kuptoni që marr e jap. S'dua
që ato 15 apo 20 metër që unë i marr në fakt
nga gjithë pylli që i ka pak më shumë së dy
hektar, ti marr pa i kthyer . E kjo kohë ikën,
pak këtu e pak atje, duke ndërruar natyrën e
punëve sipas stinëve. Ta krahasojmë kohën
që psh. ne merremi me bujqësinë apo me
blegtorinë, rezulton se pyllit drejt me thënë,
më shumë i marrim se sa i japim, pra pylli
lihet thuajse pas dore. Edhe nëse unë mungoj tek pylli - shton Samiu - ai sikur e di këtë,

e do përpiqet që t'i bëjë shërbimet për vetveten, ai gatuan ushqimin e tij, mjafton dielli ta
shohë e toka të ketë lagështi, ai bën shumë
punë të tjera pa zhurmë edhe në dobi të të
gjithëve, sigurisht do që unë të jem roje i tij,
se po i hoqi dikush drurët apo e dogji, me
çfarë do i bëjë punët ai i gjorë ???. Ndodh,
kalon muaji pa bërë vizitë në pyll, kjo varet
nga rrethanat dhe koha e lirë, që jo rrallë
është e kufizuar. I zoti, shkon tek pylli, se
nuk rri dot pa të, pylli mua nuk më thërret
për të më lodhur, ai më thërret që të ndaj
me të lodhjen e mërzinë, të më japë freski,
e të më kthjellojë për më tej.

Sa kohë punë harxhohet e investohet për
pyllin e shtetit?
Shteti ynë është aktualisht pronari i të gjitha
pyjeve të Shqipërisë, diku qeveria qendrore,
e diku shteti më i vogël i komunave. Shteti
ka administratë, ekspertë të tij, bën rregulla,
bën shkencë, flet e flet për rëndësinë e pyllit. Por punët nuk i kanë shkuar mirë, pylli i
është dëmtuar. Tek e mendon e reflekton
se sa rrokopujë po shkojnë gjërat, unë
përpiqem të krahasoj pronarin Sami me pronarin shtet. A e ka shteti këtë mekanizëm,
që familja e ka patur e përsëri e gjen, që të
shpenzojë për çdo hektar që ka në pronësi
njëzet ditë punë në vit????. A mundet që
shteti ti lejojë njerëzit, pra banorët e tij të

futen në këtë punë pa përgatitur përpara një
tender? Nëse kjo është e mundur, atëherë
shteti shqiptar për shembull për një milion
e gjysmë hektarë që i ka me dokumente si
pronar i tokës pyjore apo edhe pyll, duhej të
harxhonte më tepër se 30 milion ditë pune
në vit, për të menaxhuar siç ka nevojë çdo
pëllëmbë të pyllit të tij. Kjo do e bënte Shqipërinë tonë me siguri një parajsë të gjelbër. Por ata që e qeverisin vendin tonë,
duket se nuk e dinë, apo se akoma nuk kanë
arritur të binden për këtë. Nga ana tjetër për
ta realizuar vetë shteti si pronar këtë shërbim, pra për të harxhuar 30 milion ditë pune,
se aq i takon për rreth një milion hektar e
gjysmë, pronarit shtet i duhet të prokurojë
rreth 600 milion euro, pasi ata që e fitojnë
tenderin e punojnë kërkojnë së paku me 20
euro. Nëse familjet shqiptare do të pranoheshin për pronarë të pyllit të tyre, për të sotmen e për të ardhmen e tyre, me siguri do ia
dhuronin këtë shërbim tokës së tyre. Do ia
dhuronin këtë shërbim, pasi pylli këtë shërbim e kthen me shumëfish, si pronarit ashtu
edhe tokës. Rritja e tij do ishte më e madhe,
po ashtu edhe prodhimi do ishte në miliona
metra kub. Ndërsa i braktisur siç është, ai pritet,
digjet, rrëzohet, gërryhet, ashtu siç është braktisur, e ashtu siç të gjithë e kemi parë në këto
dekadat e fundit.
Kur përmendet pylli, sot nënkuptohet shumë

Kambanat për reflektim
Kambana për të krahasuar potencialin që e
ka pylli, dhe se sa humbet kombi ynë nga
mos menaxhimi, ka disa dekada që bie. Janë
miliona që i humbasim për çdo vit, nga pesha e pyjeve tona të menaxhuara në mënyrë
spontane si mall pa zot. Ekspertët e pyjeve
llogarisin që kontributi i tyre është rreth 60
miliard lekë në vit, duke marrë në konsideratë drurin për ngrohje, kontributin në kullotje
apo prodhimet pyjore jo drusore. I gjithë ky
kontribut i merret pyllit, pothuajse në mënyrë
spontane pra jashtë sistemit të GDP kombëtare. Brenda sistemit thuhet se vilet më
pak se 0.5%. Kjo e mërzit qeverinë, dhe
megjithëse pronare, ajo heziton të japë atje
ku nuk merr. Çdo kush e di se sa të papunë
vazhdon të ketë vendi ynë, kur pylli ka nevojë
për punë e për punëtorë. Sa e sa banorë i
lënë zonat rurale, pasi nuk kanë mundësi
punimi, zbresin e shtojnë problemet në zona
urbane. Mjaft direktiva jepen për diversifikim
e fermës bujqësore. Puna e të ardhurat nga
pylli privat, janë pikërisht pikënisja e jetës mbi
globin tonë, janë ata që i hapën rrugë njeriut
primitiv, të mësonte kultivimin e bimëve e
kafshëve shtëpiake e të bënte hapat e parë
drejt kultivimit të kulturës njerëzore. Modelet e menaxhimit të qëndrueshëm, punësimit e sigurimit të të ardhurave, i kemi brenda
kombit tonë. Atë problem që e kemi krijuar,
nëse reflektojnë, është mundësia, është momenti që ta kthejmë nga problem në zgjidhje
të tij, kjo do shënonte zgjidhje të këtij problemi kombëtar mjaft serioz për të sotmen e
të ardhmen. Shqipëria nuk duhet që të humbasë për çdo vit një peshë të ardhurash që
ekspertët e vlerësojnë 60 miliard dollarë, me
pasoja shkatërrimesh të përvitshme ekologjike.
Çdo vit që kalon na e pakëson këtë pasuri të
bekuar. Ekosistemi është i tronditur, dhe rrezikon të kalojë në pakthyeshmëri të shërbimeve që më parë ka siguruar në shumë pjesë
të vendit. Kësaj kambane, krahas popullit,
duhet t'i bjerë, politika, legjislativi, inteligjenca shqiptare, sa akoma nuk është shumë vonë.
Duke i mbajtur të fshehura kambanat, që zëri
i tyre të mos dëgjohet në rrokopujën e halleve
të tjera, ne e ofrojmë shkretimin e mëmëdheut.
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SIPËRFAQET PROVE TË
PËRHERSHME
PIKA REFERIMI PËR NJË MENAXHIM TË QËNDRUESHËM TË PYLLIT TË FAMILJES
XHELAL SHUTI
Koordinator, Federata e
Përdoruesve të Pyjeve dhe
Kullotave - Kukës
Rëndësia e pyjeve është gjithnjë e në rritje,
veçanërisht në lidhje me adresimin e ndryshimeve klimatike, sigurimin e energjisë
së rinovueshme si dhe plotësimin e nevojave për banorët e zonave rurale.
Nga pyjet sigurohet lënda e drurit, drutë e
zjarrit, baza ushqimore për blegtorinë, frutat e pyllit dhe mjaft bimë mjekësore dhe
eterovajore. Por pyjet janë të rëndësishëm
edhe për shërbimet mjedisore që ofrojnë
për mbrojtjen e tokës nga erozioni, ruajtjen e cilësisë së ujit, përmirësimin e
klimës dhe biodiversitetit. Për shumë
njerëz, veçanërisht ata në zonat rurale,
produktet drusore dhe jo drusore janë një
burim i rëndësishëm të ardhurash dhe për
sigurimin e jetesës së familjeve.
Filozofia e menaxhimit të kësaj pasurie do
të thotë të merresh në mënyrë të barabartë me njerëzit dhe drurët pyjorë.
Pylltaria komunale në Shqipëri bazohet në
traditën e menaxhimit dhe përdorimit të
pyjeve nga njerëzit.
Politikat e decentralizimit ndër vite kanë
sjellë së bashku dy botë, traditën qidra
vjeçare dhe integrimin në Bashkimin Europian, që e gjejnë njëra-tjetrën në menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve.
Në kuadër të Projektit FLED - “Pyjet për
zhvillimin ekonomik lokal” zbatuar nga
Fondacioni “Bashkojmë Vlerat e Natyrës
me Njerëzit”- CNVP në bashkëpunim me
Federatën e Përdoruesve të Pyjeve në
Qarkun Kukës janë ngritur dhe monitorohen në mënyrë të vazhdueshme disa sipërfaqe provë të përhershme në 12 ish Komuna. Këto sipërfaqe janë ngritur pyjet e

R

iorganizimi i pushtetit vendor në njësi të mëdha, siç janë Bashkitë, kërkon
ngritjen e menjëhershme të strukturave të specializuara me ekspertë të
cilët duhet të ndjekin nga afër këto modele egzituese. Sugjorohet që këto struktura të bashkërendojnë punën me strukturat e fshatit me qëllim që kjo pasuri të
marrë drejtimin e një zhvillimi
të integruar rural ku në qendër
të tij të jenë njerëzit që i përdorin këto pasuri.
Këto modele mund të shërbejnë për të bërë një bilanc tekniko-ekonomik mbi mundësitë që
kanë pyjet e bashkisë për plotësimin e nevojave të komuniteteve rurale dhe në mungesë
të tyre, propozime alternative
për sigurimin e nevojave të tyre,
me qëllim zhvillimin e qëndrueshëm të kësaj pasurie.
transferuara në pronësi të NjQV dhe që
përdoren tradicionalisht nga komunitet e
zonave rurale. Qëllimi i ngritjes së
këtyre sipërfaqeve provë të përhershme është ’’të mësojmë nga pylli’’.
Sipërfaqet provë të përhershme
ndikojnë në:
"
Rritjen e rolit të përdoruesit/pronarit në menaxhimin tradicional të pyllit
të tij krahasuar me pyjet e përbashkëta.
"
Kontrollon rritjen vijuese sipas
llojeve dhe stacionit në të cilën është vendosur kjo sipërfaqe provë.
"
Planifikon prioritetet në zhvillimin rural, si mund të gjenerohen të
ardhura në sasi dhe cilësi për njësi të sipërfaqes me kosto sa më të ulët për plotësimin e nevojave të familjes.

"
Ndihmon stukturat vendimmarrëse për të ditur dhe matur potencialet
prodhuese nga këto sipërfaqe. Mbi bazën
e rezultateve të nxjerra do të hartojnë politika të qarta në zhvillimin e burimeve natyrore të këtyre zonave.
"
Janë pika referimi për institucionet kërkimore e shkencore për të grumbulluar informacione shkencore dhe sociale për stafet e tyre profesionale.
"
Ndihmojnë Federatën Rajonale të
Pyjeve për ti përdorur si bazë për trajnimin dhe rritjen e kapaciteteve të stafit të
saj dhe të Shoqatave të Përdoruesve të
Pyjeve.
Nga rezultatet e matjeve të deritanishme
në sipërfaqet provë të përhershme rezulton se kur këto pyje kanë përdorues tradicional, rritja vijuese është 4-6 m3/ha (krye-

sisht për llojet fletorë), ndërsa në rastet kur
këto sipërfaqe provë ndodhen në pyje të
përbashkëta (mera fshati) rritja vijuese arrin 2-4 m3/ha. Gjithashtu rezulton që në
pyjet me përdorues tradicional nuk ka asnjë rast të rënies së zjarreve apo prerjeve
pa kriter. E kundërta ndodh në pyjet e
përbashkët.
Riorganizimi i pushtetit vendor në njësi
të mëdha, siç janë Bashkitë, kërkon ngritjen
e menjëhershme të strukturave të specializuara me ekspertë të cilët duhet të ndjekin nga afër këto modele egzituese. Sugjorohet që këto struktura të bashkërendojnë punën me strukturat e fshatit me
qëllim që kjo pasuri të marrë drejtimin e
një zhvillimi të integruar rural ku në qendër
të tij të jenë njerëzit që i përdorin këto
pasuri.
Këto modele mund të shërbejnë për të
bërë një bilanc tekniko-ekonomik mbi
mundësitë që kanë pyjet e bashkisë për
plotësimin e nevojave të komuniteteve rurale dhe në mungesë të tyre, propozime
alternative për sigurimin e nevojave të tyre,
me qëllim zhvillimin e qëndrueshëm të
kësaj pasurie.
Një bashkëpunim i ngushtë dhe institucional duhet të egzistojë mes aktorëve shtetërorë vendorë dhe Shoqatave të Përdorueve të Pyjeve. Organizimi i përdoruesve të pyjeve në shoqata promovon
ekzistencën, zhvillimin dhe avantazhet e
pyllit të familjes apo grup/familjeve. Shoqata lobon për politika në favor të zhvillimit të pyjeve duke siguruar një formë organizimi vendor për të shkëmbyer eksperienca, ide dhe informacione, si dhe duke
rritur njohuritë për pyjet të cilat kanë një
kontribut të rëndësishëm për mjedisin dhe
cilësinë e jetësës së banorëve në zonat rurale.
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Small-scale coppice forest
management

Forest fruits for
improving livelihood level

PEOPLE AND MUNICIPALITY’S FOREST
Concerned on the work progress in the forestry
and pasture sector, as well as to aid the performance of the very important territorial-administrative reform, the Communal Forest and Pastures User Associations and National Federation
of Communal Forest and Pastures want to share
their multiyear experience with the mayors of
country’s new municipalities. Should be taken
into account that currently in our country is being
cut around 2 million cubic meters timber volume, or twice more than the annual growth (except considerable quantities cut illegally). Meanwhile, officially forests are administered by forest
service, whereas the traditional users – village and
rural families – yet have no legalized rights for use
ship and profit from “village’s forests”. The so far
experience shows that the biggest damages are
caused in state forests, where licensed companies
operate, which abuse with the given forest areas
and contracted quantities, supported by corruption in this sector. On the other side, in forests
traditionally possessed by villages and rural families, do exist traditions for forest preservation and
good governance in many country’s areas; where
do not occur illegal cutting nor forest fires. Rightly the Government aims to strengthen the punitive measures in the new forest law for the forest
exploitation companies which abuse with logging
in forests, by punishing them already not by fines
but imprisonment.
National Federation of Communal Forests and
Pastures (NFCFP) supports and appreciates implementation of the reforms needed in the forestry and pasture sector, bringing those closer to
users, aiming at improving the welfare, especially
in poor rural areas, as well as better protection of
environment in our country.
Following the territorial-administrative reform,
having the multiyear experience and support by
international organizations, we think to make several suggestions coming to aid the leaders of the
new municipalities in decentralization and better

administration of the forestry and pastures sector.
1.
Establishment of the Directorate of Forest Service (DFS) in municipality with forestry
vocational education staff. We do propose these
directorates to have two units: a) for state forests
and pastures; and b) for forests and pastures of
the village and those private. DFSs of the new
municipalities should take all the documentation
related to forests and pastures (maps with respective boundaries according to the new territorial
division and management plans), staff, means, investments and financial funds, action plans, etc.
from the former LGUs. Municipality’s forest and
pastures area should be divided into sectors and
forest areas directed by forestry specialists with
vocational education, regardless of party orientation, in compliance to forest area size as regulated
by law. DFS should even have the sector of multifunctional forest cadaster to serve in acknowledging the state of the sector and enhancing of
forest and pastures management capacities.
2.
Planning and conduction of the new
forest inventory. The inventory will serve to
reflect the big changes in the forest areas and
acquaint their real situation. On this basis will
be determined measures for preservation, augmentation and improvement of forests.
3.
Develop strategy for future development of forest and pastures of the municipality. The strategy should include assessment of
the needs for wood and non-wood forest products, ecological and social role, assessment of
land, climate and water protection role, includ-

ing assessment of tourism capacities provided
by forests and natural resources, as a boundless and renewable income source. The strategy should be accompanied by an action plan
for realization of aspirations that sustainable
management of this sector requires.
4.
Determination of the village’s forest
areas to be given in common use of the village
and individual use of rural families. Already,
the new municipalities will own all forest areas
within their territorial boundaries, except national parks and protected areas. Thus, with
the new reform also changes the conception
of communal forests into village forests. Therefore, the municipalities in cooperation with
DFSs and forest user associations should study
and review the forest areas determined to be
devolved in village’s use ship (for common use
and rural family use) based on the local tradition, necessarily in cooperation with traditional users, to be devolved even other forest areas
that the village needs, including chestnuts, except forest and pasture massifs with regional importance.
5.
Registration of municipalities’ forests and
pastures at Immovable Property Registration
Office, as well as registration of forests and pastures given in use of village and rural families.
Municipalities should register all the forest and
pastures areas they own. Based on the study conducted according to the point 4, municipalities
decide for the forest and pasture areas which are
to be devolved in use ship of the village and
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rural families and sign use ship contracts with
these users. In contracts should be confirmed
the exclusive rights of users on forests and pastures given in use, the rights of exploiting and
selling of wood and non-wood products deriving from forest and pasture given in use (in compliance with the approved management plan),
as well as from state forest and pastures that the
municipality gives them for exploitation, according to defined criteria and regulations against a
fee set by municipality or with no fee for the
poor families, for mitigation of poverty and increasing incomes, especially in poor rural areas.
Further, municipalities should support registration by users of these areas given in use at IPRO;
costs for the initial registration should be afforded by the state.
6.
Municipalities should support Forest
and Pastures User Associations and Regional
Federations and cooperate with those. User
Associations already have valuable experiences
in cooperating with local government units and
can be important partners of municipalities in
studying on village’s forest and pastures, in qualification and awareness raising of community, in
drafting and implementation of sustainable management plans of forests and pastures given in
use. As well, quite good results has shown even
establishment and support to producer groups
of forest products, providing the opportunity for
increasing the value chain of wood and nonwood products.
7.
Drawing up of the new draft law on
forests in compliance with the territorial reorganization and requirements for development of
forests and pastures. Ministry of Environment is
working on the new forest and pastures law. We
think that the active involvement of the new municipalities in preparation of this law will contribute in more complete determination of the
role and competences of the municipalities for
the management of forests and pastures, especially for village’s forests – their users, for cooperation with the user associations, aiming at preserving and increasing the effectiveness of natural assets, inhibiting the land degradation and
improving the socio-economic conditions of
poor rural communities.

