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Juniku shtrihet në veriperëndim të Rrafshit të Dukagjinit dhe ka një ka pozitë të përshtatshme gjeografike
në grykën e lumit Ereniku, lum i cili buron në
lartësitë e Alpeve Shqiptare rrëzë Gjeravicës. Gjeravica është maja më e lartë e Alpeve në Kosovë me
lartësi prej 2 656 m. Edhe pyjet e gështenjës që shtrihen në brezin pyjor nga Peja deri në Gjakovë....

Hajrush Kurtaj,
Fondacioni CNVP, Kosovë
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JETO GJELBËR
Mbi projektligjin e
pyjeve dhe
kullotave në
Republikën
e Shqipërisë

(vijon në faqe 2)

Fondacioni “Bashkojmë Vlerat e
Natyrës me Njerëzit” – CNVP organizoi me datë 22 Tetor 2015 në Ti-

ranë një takim kombëtar me temë
“Pyjet për zhvillimin ekonomik lokal”.
Takimi u zhvillua në kuadër të pro-

jektit me të njëjtin emër mbështetur
nga qeveria suedeze. Pjesëmarrës të këtij
takimi ishin përfaqësues të Ambasadës

Suedeze në Shqipëri, Ministrisë së
Bujqësisë, Ministrisë së Mjedisit dhe
FAQE 2
Bankës Botërore.

PYLLI FAMILJA DHE TRADITA

Druri si burim për energji të
rinovueshme në Kosovë
ARDITA DINAJ
Fondacioni ‘Bashkojmë
Vlerat e Natyrës me Njerëzit’
– CNVP Kosovë
Me gjithë rezervat e mëdha të
thëngjillit në Kosovë dhe kontributin e tij të rëndësishëm në prodhimin e energjisë elektrike, thëngjil-

li bën pjesë në kategorinë e burimeve të paripërtëritshme të energjisë me efekte negative për ndotjen dhe emëtimin e karbonit në atmosferë, ashtu si edhe nafta gazi, apo
energjia elektrike e prodhuar nga
thëngjilli.
FAQE 4-5

Federata Kombëtare e Pyjeve
dhe Kullotave Komunale ka
qenë pjesë e diskutimeve të
organizuara nga Ministria e
Mjedisit dhe kompania e
ngarkuar për hartimit e projekt - ligjit ku ka paraqitur me
shkrim komentet e saj. Gjithashtu, këto komente Federata Kombëtare e Pyjeve i ka
dërguar me postë zyrtare tek
institucionet qëndrore dhe i
ka pasqyruar në gazetat kombëtare.
Diskutimet rreth projekt-ligjit
ende vazhdojnë gjatë vitit 2015
dhe pritet që miratimi i tij të
bëhet së shpejti.
Për këtë arsye, të preokupuar
për vazhdimësinë dhe
gjithëpërfshirjen e të gjithë
grupeve të interesit në
hartimin e këtij projekt - ligji,
Federata Kombëtare e Pyjeve
dhe Kullotave Komunale organizoi gjatë periudhës Shtator - Tetor 2015 tre takime diskutuese në Fier...
FAQE 3

LURA
A JETOHE
PERMENDORE...!!
PoeziGU
Nga
SOKOL
ZIHNI NDREGJONI
FAQE 7
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(vijon nga faqja e parë)
Gjithashtu morën pjesë përfaqësues të
Federatave dhe Shoqatave të Përdoruesve të
Pyjeve dhe Kullotave nga i gjithë vendi,
grupeve prodhuese, grupeve të grave dhe
fermerë e përdorues të pyjeve. Përfaqësues
të Shoqatave të Pronarëve të Pyjeve dhe
grupeve prodhuese nga Kosova iu bashkuan
këtij takimi duke prezantuar produketet e
tyre të vendit.
Takimi kishte në fokus promovimin e
aktiviteteve ekonomike në pyje dhe
përfshirjen e grave në këto aktivitete. Disa
modele të mira organizimi të grupeve
prodhuese në pyje dhe gjenerimi të
ardhurash u prezantuan po ashtu gjatë këtij
takimi kombëtar.
FJALA PËRSHËNDETËSE E
DREJTORIT TË FONDACIONIT
“BASHKOJMË VLERAT E
NATYRËS ME NJERËZIT” – CNVP
PËR SHQIPËRINË,
ZOTIT JANAQ MALE
Është një kënaqësi e veçantë për mua që në
emër të organizatës CNVP, t’ju përshëndes
dhe falënderoj për pjesëmarrjen tuaj në këtë
aktivitet që organizojmë për të prezantuar
dhe diskutuar për një nga komponentët
kryesorë të projektit FLED, siç është
fuqizimi dhe zhvillimi i mëtejshëm
i zinxhirit të vlerave për prodhimet
pyjore
dhe produkte të tjera
jodrusore, që synon të kontribuojë në:
-Organizimin dhe fuqizimin e grupeve
prodhuese në struktura, funskionimin e tyre
dhe forcimin e kapaciteteve tregtuese;
-Marrëdhënie të përmirësuara dhe rrjetëzim
mes aktorëve në zinxhirin e vlerës;
-Rritje e mundësive për tregtimin e
produkteve pyjore sipas standarteve të BE;
-Promovimin e aktiviteteve ekonomike në
pyje me fokus përfshirjen e grave.
Objektivi i këtij workshopi është që të
prezantojë gjetjet e analizës mbi grupet
prodhuese që është bërë nga CNVP në
kuadër të projetit FLED dhe promovimin e
modeleve dhe organizimeve më të
suksesshme në gjenerimin e të ardhurave nga
sektori i pyjeve, kryesisht prodhimet e dyta
të pyllit që përbëjnë një potencial real për
punësimin, kryesisht të grave dhe rritjen e të
ardhurave të familjeve të varfëra dhe zhvillimin
rural në tërësi.
Pjesëmarrja në këtë aktivitet e aktorëve
kryesorë nga njësitë administrative ku operon
projekti (ish komuna) nga rajonet Shkodër,
Kukës, Korçë, Elbasan, Gjirokastër, Dibër,
Berat, Lezhë e Tiranë do na sjellë përvojën
dhe problemet që ekzistojnë në çdo rajon, si
dhe gjetjen e mundësive për zgjidhjen e tyre
dhe rritjen e bashkëpunimit midis aktorëve.
Para një viti ne prezantuam këtë program katër
vjeçar që ka në fokus kryesor pyjet dhe kullotat
komunale, rritjen e kapaciteteve dhe
fuqizimin organizativ dhe institucional,
konsolidimin, replikimin dhe fuqizimin e
investimeve të mëparshme në sektorin e
burimeve natyrore dhe pyjore në Shqipëri.

Ky program që zbatohet nga CNVPBashkojmë Vlerat e Natyrës me Njerëzit dhe
mbështetet nga Qeveria Suedeze nëpermjet
Agjensinë Suedeze për Kooperim dhe
Zhvillim Ndërkombëtar (Sida), e cila ka
dhënë një kontribut mjaft të rëndësishëm
në promovimin e menaxhimit të
decetralizuar të burimeve natyrore në
Shqipëri.
Programi mbështet fuqizimin e organizatave
të shoqërisë civile ShPPK, promovimin e
përfaqësimit dhe pjesëmarrjen më të mirë
në sektorin pyjor, promovimin e politikave,
kuadrit ligjor dhe institucional për
menaxhmin e qëndrueshëm të pyjeve dhe
kullotave, duke kontribuar
kështu drejt një zhvillimi më
të barabartë dhe të
qëndrueshëm. Të gjitha këto
përkojnë me synimet e
Shqipërisë për integrimin
Europian.
Procesi i transferimit të
pyjeve dhe kullotave
komunale i filluar në vitin
1996, i cili u finalizua në vitin
2008, ku rreth 60% të
sipërfaqes totale të pyjeve
dhe kullotave iu transferuan
në pronësi NJQV-ve, tani ka hyrë në një
fazë të re, ku në bazë të reformës së re
administrative dhe territoriale, e gjithë
sipërfaqja e pyjeve dhe kullotave (përjashtuar
zonat e mbrojtura) kalon në pronësi të 61
bashkive të reja. Pjesë e kësaj reforme është
dhe hartimi i ligjit të ri të pyjeve dhe
kullotave nga Ministria e Mjedisit. Kjo
reformë mendohet të sjellë një përmirësim
të ndjeshëm në menaxhimin e pyjeve dhe
kullotave, bazuar në parimin e përfshirjes
së gjithë aktorëve dhe kontributit të
banorëve lokalë të organizuar në Shoqatat e
Përdoruesve dhe përfshirja e tyre e
drejtpërdrejtë në menaxhimin dhe
përdorimin e këtyre burimeve.
Projekti mbështet dhe asiston 24 njësi
administrative (ish komuna) dhe shoqatat e
përdoruesve të pyjeve dhe kullotave në këto
drejtime: i) regjistrimin e pyjeve dhe kullotave
të transferuara në Zyrat e Regjistrimit (ZRPP);
ii) hartografimin dhe dokumentimin e së

drejtës tradicionale të përdorimit për banorët
lokalë; iii) njohjen dhe zbatimin e kuadrit
ligjor, zbatimin e planeve të menaxhimit,
hartimin e planeve operacionale; iv)
ndërgjegjësimin për grumbullimin e
tarifave për prodhimet pyjore e kullosore,
forcimin e strukturave menaxhuese të
komunave dhe shoqatave të përdoruesve
me qëllim që ato të aftësohen në
plotësimin e roleve dhe përgjegjësive
sipas kuadrit ligjor në fuqi; v) krijimin dhe
forcimin e grupeve prodhuese mbi bazën
e potencialeve që ofrojnë këto burime për
të nxitur zhvillimin ekonomik lokal etj., për
të cilin jemi mbledhur sot dhe do ketë

prezantime më të hollësishme nga kolegët
tanë; vi) Përmirësimin e praktikave për
menaxhimin e pyllit të familjes dhe të
përbashkët, zhvillimin e tyre të mëtejshëm
dhe replikimin në zona të tjera; vii)
promovimin e përdorimit të biomasës për
energji të rinovueshme për ngrohje; viii)
përgatitjen e praktikave të mira lidhur me
matjen e stokimit të karbonit në pyje; ix)
mbështetje për rritjen e kapaciteteve dhe rolit
të Federatave Rajonale dhe Kombëtare
lidhur me funksionimin e tyre, përfaqësimin
dhe ofrimin e shërbimeve, njëkohësisht
mbështetje për funksionimin e shoqatave të
pyjeve në njësitë administrative.
Të gjitha këto, mendojmë se do çojnë në: administrim dhe menaxhimin më të mirë të
pyjeve dhe kullotave nga NJQV-të,
përdoruesit dhe shoqatat, bazuar në të drejat
e sigurta të pronësisë dhe përdorimit; rehabilitimin dhe përmirësimin e pyjeve në
sajë të rritjes së interesit për mbrojtjen dhe

mirëmbajtjen e tyre, duke çuar në
përmirësimin e mjedisit, rritjen e biomasës
dhe mbrojtjen e burimeve ujore, etj.; shfrytëzimin racional dhe forcimin e
marketingut për prodhimet pyjore drusore
dhe jo drusore duke përfshirë dhe kullotjen;
- gjetjen e skemave të finacimit dhe granteve
për pyjet dhe kullotat, duke synuar në punësim
dhe përfitime për banorët lokalë; - rritjen e të
ardhurave nga aktivitetet ekonomike dhe
krijimin e fondit të ri-investimeve për çështjet
më urgjete, si mbrotja nga zjarret, erozioni,
pyllëzimet etj.
Përfituesit kryesorë të projektit janë
përdoruesit lokalë të organizuar ose jo në
shoqatat e përdoruesve të pyjeve
dhe kullotave, grupet prodhuese
dhe grupet e grave, federatat
rajonale dhe kombëtare të pyjeve
komunale, njësitë e qeverisjes
vendore, sidomos stafi që merret
me menaxhimin e pyjeve dhe
kullotave.
Gjithashtu, projekti bashkëpunon
ngushtë me partnerë të ndryshëm
që kanë rol kyç në menaxhimin e
pyjeve me qëllim që të arrihet
ndyshimi i synuar në interes të
aktorëve lokalë, si Ministria e
Mjedisit dhe Ministritë e tjera, Fakulteti i
Pyjeve, Shërbimi Pyjor i Ekstensionit, ZRPP,
bashkitë, qarqet, OJF, sektori privat etj.
CNVP bashkëpunon me projekte të tjera që
kanë në fokus burimet natyrore, zhvillimin
rural dhe mjedisin, dhe në veçanti me
projektin ESP.
Të nderuar pjesëmarrës,
CNVP vjen në këtë aktivitet pas një viti ku janë
zhvilluar një numër i madh takimesh,
seminaresh e trajnimesh, punime në terren
në të gjithë rajonet, komunat dhe fshatrat ku
operon projekti, ku krahas arritjeve kanë dalë
dhe një sërë problemesh, sidomos pas
reformës administrative. Të gjitha problemet
që kanë dalë, si dhe ato që do dalin në këtë
takim, CNVP do të punojë fort më të gjithë ju
që të gjenden zgjidhjet më të mira dhe të gjithë
së bashku të arrijmë rezultatet e pritshme, duke
kontribuar në zhvillimin ekonomik lokal.
Edhe njëherë ju falënderoj për pjesëmarrjen dhe
kontributin tuaj në zbatimin e këtij projekti.
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Mbi projekt - ligjin e pyjeve dhe
kullotave në Republikën e Shqipërisë

Foto nga takimi i zhvilluar në Fier

Foto nga takimi i zhvilluar në Korçë

Përgatitjet e projekt - ligjit "Për Pyjet dhe Kullodhe vlerë.
tat" kanë filluar që prej vitin 2013 bazuar në një
"Të lehtësohen proçedurat e ndjekjes së kunseri diskutimesh dhe konsultimesh në nivel vendravajtjeve administrative. Inspektoriati të
dor dhe kombëtar me grupet e interesit. Federkalojë proçes verbalet me titull ekzekutiv
ata Kombëtare e Pyjeve dhe Kullotave Komudirekt në gjykatë.
nale ka qenë pjesë e diskutimeve të organizuara
" Kundravajtjet administrative duhet të ekzekunga Ministria e Mjedisit dhe kompania e ngarkuar
tohen nga pushteti vendor, ndërsa Inspektorapër hartimit e projekt - ligjit ku ka paraqitur me
ti të ketë vetëm kundravajtjet penale në pyje
shkrim komentet e saj. Gjithashtu, këto komente
dhe në zonat e mbrojtura.
Federata Kombëtare e Pyjeve i ka dërguar me
" Ligji të përshijë një nen edhe për prerjet e
postë zyrtare tek institucionet qëndrore dhe i ka
paraportuara apo për mosveprim në rast dëmi.
pasqyruar në gazetat kombëtare. Diskutimet
" Sanksionet për dëmet në pyje dhe kullota të
rreth projekt-ligjit ende vazhdojnë gjatë vitit 2015
jenë më të forta.
Për pyjet privatë :
dhe pritet që miratimi i tij të bëhet së shpejti.
" Ligji të përfshijë detyra dhe përgjegjësi të qarta
Për këtë arsye, të preokupuar për vazhdimësinë
për pronarët privatë.
dhe gjithëpërfshirjen e të gjithë grupeve të inter" Ligji të qartësojë se kush do të pregatisë dhe
esit në hartimin e këtij projekt - ligji, Federata
miratojë Planet e Menaxhimit për Pyjet Private.
Kombëtare e Pyjeve dhe Kullotave Komunale
Foto nga takimi i zhvilluar në Gjirokastër
organizoi gjatë periudhës Shtator - Tetor 2015
tre takime diskutuese në Fier, Korçë dhe " Ligji duhet të qartësojë se kush ka përgjegjë- petencat e punonjësve të pyjeve në Bash- Për shërbimet mjedisore :
" Ligji i pyjeve duhet të përshijë masa kompenGjirokastër ku morën pjesë rreth 65 persona (53 si në rastet e zjarreve në pyje.
ki apo Njësitë Administrative.
meshkuj dhe 12 femra). Tre takime të të njëjtit
" Ligji nuk parashikon për Bashkitë me sip- suese për banorët që jetojnë pranë Parqeve Kolloj u zhvilluan edhe në Tiranë, Divjakë, dhe Për përdoruesit e pyjeve dhe
erfaqe të pakta pyjesh masa për zhvillimin, mbëtare/ zonave të mbrojtura/ strikte (shemb.
Kukës gjatë vitit 2014.
kullotave:
shtimin dhe mbrojtjen e këtyre sipër- Parku Kombëtar Bredhi Hotovës, zona strikte
Kardhiq, Parku Korab-Koritnik). Ligji të njohë
Takimet u organizuan me mbështetje të Fonda- " Ligji të njohë fshatin si njësi kadastrale më faqeve.
shërbimet që ofron pylli ku psh. në tokat pyjore
cionit 'Bashkojmë Vlerat e Natyrës me Njerëzit' vete dhe formën e organizimit në Shoqata të Për Shërbimin Pyjor :
- CNVP dhe lehtësuar nga Koalicioni Ndërko- Përdoruesve të Pyjeve. Në të kundërt për- " Ligji të njohë Shërbimin Pyjor Shtetëror ndërtohen rrugë, kryejnë veprimtari minierat dhe
hidroçetralet.
mbëtar i Tokës - ILC në kuadër të Strategjisë doruesit humbasin mundësinë për të përfitu- dhe Privat.
Kombëtare të Angazhimit.
ar grante dhe financime nga BE-ja.
" Roli dhe përgjegjësitë e Shërbimit Pyjor Për përmbajtjen e ligjit:
Pjesëmarrës ishin përfaqësues të Bashkive, " Ligji të lejojë kalimin e pyjeve dhe kullotave janë të paqarta në projekt ligj. Po ashtu " Ligji i pyjeve dhe kullotave duhet të jetë në
Njësive administrative, Agjensive Rajonale në dorë të komuniteteve vendore.
janë të paqarta vartësia që do të ketë ky bashkërendim edhe me ligje te tjera si ai i pushtetit vendor.
të Mjedisit, Inspektoriatit të Mjedisit, Drej- " Ligji të njohë të drejtën e përdoruesve të Shërbim dhe mënyra e raportimit.
torive të Shërbimit Pyjor, Prefekturave, Fed- pyjeve për përfitim ekonomik nga produktet " Për sa i përket nenin 23 mbi shfrytëz- " Projekt ligji është i gjatë dhe përmban shumë
eratave Rajonale të Pyjeve dhe Kullotave, që marrin në pyll.
imin e pyjeve është e parealizueshme të detaje teknike të cilat mund të jenë pjesë e akShoqatave të Përdoruesve të Pyjeve dhe " Shërbime e tilla si pastrimet në pyje, pyllëz- bëhet damkë për drutë e zjarrit. Ligji du- teve nën ligjore.
Kullotave Komunale
ime, ruajta dhe sensibilizimi ti kalohen me ligj het të qartësojë në cilat pyje duhet bërë Federata Kombëtare e Pyjeve dhe Kullotave
Komunale falenderon të gjithë përfaqësuesit dhe
Ju lutemi gjeni më poshtë propozimet mbi pro- Shoqatave.
damka.
jekt ligjin "Për Pyjet dhe Kullotat", të dala nga Për Bashkitë e reja:
" Shërbimi i damkosjes duhet liberalizuar. specialistët e institucioneve të ndryshme që ishtakimet e zhvilluara në Fier, Korçë dhe " Bashkive të reja u mungon përvoja, kapacite- Kjo mund të bëhet duke liçensuar ko- in pjesë e këtyre takimeve dhe dhanë kontribuGjirokastër.
tet si dhe mundësitë financiare. Në ligj nuk mpani apo individë për ofrimin e këtij tin e tyre me komente konkrete mbi draft ligjin
e pyjeve dhe kullotave. Federata i bën thirrje
dalin me qartësi cilat janë kopetencat dhe shërbimi.
Për rolet dhe përgjegjësitë grupit të
institucioneve përgjegjëse të marri parasysh mendetyrimet e tyre. Ligji të qartësojë të drejtat
aktorëve që veprojnë në pyje:
dimet e ardhura nga terreni për një ligj sa më
Për
kundravajtjet
në
pyje
dhe
dhe detyrimet e Bashkive të reja si adminisgjithëpërfshirës dhe efektiv në përputhje me stan" Ligji duhet të rregullojë marrëdhëniet insti- trues të pyjeve dhe kullotave. Bashkitë du- sanksionet:
tucionale midis Shoqatave (të përdoruesve het të orientohen dhe udhëzohen për " Për Nenin 55 në lidhje me kundravajtjet dartet ndërkombëtare.
dhe pronarëve private), Bashkisë, Drejtorisë menaxhimin e tyre.
administrative, ligji duhet të qartësojë se
Federata Kombëtare e Pyjeve dhe
se Shërbimit Pyjor, Ministrisë, Agjensisë së " Ligji duhet të përfshijë (me nen të veçantë) çfarë konsiderohet shkelje e rëndë dhe shKullotave Komunale
Zonave të Mbrojtura, Inspektoriatit.
në mënyrë të qartë rolin, detyrimet dhe ko- kelje e lehtë. Duhet që të vendoset një kufi

4

TETOR 2015

PYLLI FAMILJA DHE TRADITA

DRURI SI BURIM PËR ENERGJI
TË RINOVUESHME NË KOSOVË
Udhëzues: Disa njohuri bazë për drurin për ngrohje nga prodhimi deri tek konsumatori
ARDITA DINAJ
Fondacioni ‘Bashkojmë
Vlerat e Natyrës me Njerëzit’
– CNVP Kosovë
Hyrje
Druri për ngrohje është një nga
lëndët djegëse më të përdorura në
Kosovë dhe Shqipëri. Nisur nga
standardi i jetesës veçanërsisht i
zonat rurale dhe i një pjese të madhe të familjeve që banojnë në qytete,
por edhe nga trendet e çmimeve të
lëndëve djegëse të tjera – posaçërisht të atyre me origjinë fosile në
tregjet ndërkombëtare me ndikim
edhe tek ne, duket se edhe për një
periudhë kohore nuk duhet të
presim zvogëlim të kërkesës për dru
zjarri apo zëvendësim të tij me lendë
djegëse të tjera.
Me gjithë rezervat e mëdha të
thëngjillit në Kosovë dhe kontributin e tij të rëndësishëm në prodhimin e energjisë elektrike, thëngjilli bën pjesë në kategorinë e burimeve të paripërtëritshme të energjisë me efekte negative për ndotjen dhe emëtimin e karbonit në atmosferë, ashtu si edhe nafta gazi, apo
energjia elektrike e prodhuar nga
thëngjilli.
Shumica e ndërtesave në zonat rurale nuk janë të izoluara dhe për këtë
ka një humbje të madhe të energjisë
termike. Me humbjet e kësaj energjie
kushtëzohet edhe sasia e lëndëve
djegëse që duhet shpenzuar nga një
familje mesatare në Kosovë. Për
këto arsye dhe mbi të gjitha shfrytëzimi tradicional i drurit për djegie
na kanë shtyrë në përgatitjen e këtij
moduli për drurin e zjarrit. Ne
shpresojmë se të gjithë përdoruesit
dhe lexuesit do të pajisen me njohuri themelore për drurin si lëndë
djegëse që nga prodhimi në pyll
apo në fushë (agropylltaria) e deri
në shfrytëzimin sa më racional dhe
efiçient të tij.
Nisur nga kërkesat e mëdha për
drurin si burim energjie si dhe përdorimi gjithnjë e më i gjerë i tij
posaçërisht nga familjet tona, vendosëm të hartojmë këtë modul.
Moduli nuk ka për detyrë vetëm një
përshkrim të thjeshtë të drurit si
lëndë djegëse por edhe aktorët që
kanë te bëjnë me drurin të fitojnë

vate në të cilat po ashtu planifikimin
dhe monitorimin e aktiviteteve në
to e kryen Agjencia Pyjore e Kosovës dhe Autoritetet Pyjore Komunale. Pyjet e Kosovës dominohen
nga pyjet gjethegjërë (Grafiku 1).
Rritja vjetore e masës drunore në
Kosovë sipas Inventarit Kombëtar
të pyjeve të viti 2003 është rreth 1,3
milion m 3 apo mundësia e
lejueshme e prerjes (70% nga rritja
vjetore e masës drunore) është
rreth 900,000 m3 . Sipas këtyre
të dhënave duke shtuar dhe potencialin mjaft të lartë prodhues
nga Agropylltaria mund të thuhet se Kosova i plotëson në tërësi
nevojat e veta me dru zjarri dhe
me biomasë në përgjithësi.
DRURI
Me fjalën “dru” nënkuptojmë
një organizëm të gjallë bimor
shumëvjeçar i cili rritet në pyll,
zabel apo jashtë tij. Përdorimi i

njohuritë themelore që nga prodhimi, potenciali prodhues i pyjeve
natyrale tek ne, mënyrat e përpunimit, të transportit, stivosjes,
tregut dhe vlerës së tij.
Përmes këtij moduli do të
përpiqemi të krahasojmë edhe kostot e ngrohjes se një familje në Kosovë me dru zjarri dhe me lendë të
tjera djegëse duke i vlerësuar përparësitë dhe mangësit e tij.
GRUPI I SYNUAR
Grupi i synuar për këtë modul janë
përdoruesit, përpunuesit, tregtaret
dhe te gjithë te interesuarit për drurin
si lëndë djegëse. Ky grup do të marrë njohuritë bazë rreth metodave të
avancuara të përpunimit, transportit, stivosjes dhe mbi të gjitha të
vlerës së drurit si lëndë djegëse.
PARAQITJA
Në Kosovë mbi 60% e popullsisë
jetojnë në zonat rurale dhe shumica
e familjeve përdorin drurin për
ngrohje dhe gatim.
Sipas të dhënave nga Ministria e
Zhvillimit Ekonomik në Kosovë
brenda vitit shpenzohen rreth 240
ktoe (kiloton equivalent oil) energji

nga biomasa. Në Kosovë nga druri
për ngrohje në vitin 2008 janë shpenzuar 233,12 ktoe, në vitin 2009 janë
shpenzuar 234,73 ndërsa në vitin
2010 janë shpenzuar 236,35 ktoe.
Sipas disa llogaritjeve këto janë të
barabarta me rreth 1,3 milion m3
deri ne 1.4 milion m3 dru zjarri.
Prandaj të mësuarit rreth drurve të
zjarrit dhe përdorimit të tij sa më
efiçent është kërkese e kohës dhe
këtë kërkese do të përpiqemi ta
plotësojmë përmes këtij moduli.

PYJET E KOSOVËS –
POTENCIALI PRODHUES
DHE SHFRYTËZIMI
Sipas Raportit të inventarizimit kombëtar të pyjeve nga viti 2003 sipërfaqja pyjore në Kosovë është
464,800 hektarë (rreth 40% e sipërfaqes totale të Republikës së Kosovës). Nga këto 278,880 ha janë pyje
në pronësi publike të cilat menaxhohen nga Agjencia Pyjore e Kosovës dhe Komunat e Kosovës.
185,920 ha janë pyje në pronësi pri-

Grafiku 1: Përbërja e pyjeve në Kosovë.
Dominojnë pyjet gjethegjërë me 24%

Figura 1. Rritja e drurit
në trashësi

drurit si burim për ngrohje është shumë më i vjetër se vetë
qytetërimet botërore dhe është
përdor që nga koha e Neandertalit.
Ngrohja me dru është mjaft e
përhapur anë e kënd botës. Në
krahasim me lëndët djegëse me
origjinë fosile druri paraqitet si
lëndë djegëse e ripërtëritshme
dhe mbi të gjitha e pastër për
ambientin.
Druri rritet në trashësi përmes
shtimit i cili shprehet me rrathë
vjetor ku në çdo rreth dallojmë
drurin pranveror me ngjyrë më
të hapur dhe densitet të ulët dhe
drurin vjeshtor me ngjyrë më të
errët dhe densitet të lartë.
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PYLLI FAMILJA DHE TRADITA

Figura 2. Pjesët e drurit në një prerje tërthore

Në prerjen tërthore dallojmë njëra
pas tjetrës, duke filluar nga shtresa e
jashtme drejt qendrës këto pjesë: (1)
lëvorja dhe shtresa e kambiumit; (2)
druri, i cili në të shumtën e llojeve
ndahet në blanë dhe zemrën e drurit
(myja); si dhe (3) palca, bërthama e
vogël në qendër. Të gjitha këto pjesë
të drurit ndizen dhe prodhojnë energji për ngrohje.

dorim teknik apo që nuk janë
ekonomikisht të shpagueshëm për
përpunim mekanik apo kimik.
Si produkt tregu i drurit për djegie
duhet të plotësoje disa standarde në
aspektin e formës, dimensioneve,
përmbajtjes së lagështisë, mundësisë
së përpunimit dhe stivosjes.

gjysëm të çarë (drurët e rrumbullakët
të çarë, gjysëm rreth, dërrasash) janë
pjesë të përgjysmuara të drurit me
diametër prej: 12-20 cm, në formë
gjysëm rrethi. Lejohet tejkalimi i
gjatësisë prej 5 cm.
Drurët e rrumbullakët
rrumbullakët: janë
pjesë drurësh të pa çarë me diametër
prej 7-12 cm dhe me gjatësi prej 1
m, të sharruar në të dy anët drurit.
Drurët e shkurtër (shkurtesat) janë
pjesë drurësh të thyer apo të shkurtuar por me gjatësi më të vogël se 1
m dhe diametër më të madh se 7
cm.
Pjesët (drurët) nyjore janë pjesë
nyjore të trungut të cilat vështirë
çahen me diametër deri në 40 cm
dhe gjatësi nga 50-120 cm.
Cungjet janë pjesë trungu me diametër prej 15-40 cm të fituara nga
çarja dhe shpërbërja e cungjeve të
nxjerra e të cilët nuk mund të gjejnë
përdorim në industrinë kimike.
Degët e imta janë degët me diametër më të vogël se 3 cm të cilat
vendosen në dëngje apo në grumbuj.

Llojet: Druri për djegie klasifikohet sipas llojit, formës, përmasave,
Druri i pa përpunuar dhe i sapo rrë- paketimit, përmbajtjes së lagështisë,
zuar në pyll ndahet në dru për cilësisë dhe mënyrës së asortimit.
përdorim teknik dhe dru për Sipas llojeve druri ndahet në dy
ngrohje (dru për djegie ose dru zjar- kategori botanike, dru i fortë dhe
ri). Në këtë modul ne do të mer- dru i butë
butë. Si dru zjarri nga llojet Drurë të imtë janë pjesë nga
remi vetëm me drurin për ngrohje. fletorë të fortë vlen të përmenden: trungjet e holla që përfitohen nga
Dushqet, Ahu, Shkoza, Frashëri, rrallimet pyjore apo nga imshtajat
Vidhi, Panjat, Gështenja dhe druri apo cungishtet në stiva me gjerësi
DRU PËR DJEGIE
nga pemët; dru zjarri nga fletorët e dhe lartësi prej 1 m.
Me “dru për djegie” nënkuptojmë butë: Mështekna, Plepat, Shelgjet, Druri i stivosur: Tharja e drurit
atë dru i cili është i dedikuar për Vërrini, Bliri etj.; dru zjarri nga ha- bëhet atëherë kur përmbajtja lagëshprodhim të energjisë termike për lorët e butë mund të konsiderohen tisë në dru arrin ekuivalencën me
nevoja shtëpiake, për prodhim en- llojet pishë, hormoq, bredh etj.
lagështinë e ajrit në ambientin ku
ergjie në zejtari, në industri dhe në
është i stivosur druri.
komunikacion.
Nëse druri për djegie është përgatiHistoriku i përdorimit të drurit për
tur dhe stivosur në ambient të
djegie është mjaft i gjatë. Edhe të
hapur, ku qarkullimi i ajrit është
konceptuarit e nocionit “Dru zjarnormal dhe vendi ku është vendori” ka shumë kuptime. Druri si
sur stiva është i thatë, atëherë mund
lëndë djegëse ne mënyrë tradiciotë konsiderohet se ky dru pas një
nale është përdorur dhe vazhdon
periudhe prej 6 deri 12 muajsh është përdoret si burim i energjisë ngrotë i tharë në sasi të mjaftueshme për
hëse për nevoja shtëpiake dhe në
të mundësuar një proçes efikas të
industri.
djegies së tij. Druri i tharë ka vlerë
Druri për djegie prodhohet si asorenergjetike më të lartë se druri i
timent nga të gjitha llojet dhe pjesët
njomë. Një njësi matëse në vëllim
e trungjeve duke përfshirë edhe
të njëjtë e drurit të njomë peshon
lëvoren e tyre. Druri për djegie asorpër 70-100% më tepër se e njëjta njësi
tohet nga ata trungje apo pjesë të Sipas formës dhe përmasave matëse e drurit të tharë.
trungjeve të cilat nuk kanë ndonjë dallojmë: drurë zjarri të çara Kohëzgjatja e tharjes së drurit për
vlerë tregtare si asortimente për për- (copëtuara), copa druri me gjatësi ngrohje varet nga dimensionet e
prej 1 m që përfitohen nga çarja e drurit të copëtuar (shkurtuar) dhe
drurit të rrumbullakët me diametër stina e vitit kur është bërë prerja
më të madh se 14 cm dhe të sharru- asortimi e stivosja. Ky proçes i
ara në të dy anët e drurit. Seksioni tharjes mund të ndihmohet nëse stitërthor është pyk rrethor: gjerësia e vosjen e bëjmë në mënyrën e dupjesës së çarë 12-20 cm, trashësia hur, duke e ngritur bazën e stivës
tetiva e harkut 12-24 cm. Drurët nga toka me anë të blloqeve të çiFigura 3. Dru për djegie

mentos apo paletave. Kjo bëhet me
qëllim parandalimin e thithjes së
lagështisë nga toka, mundësimin e
një qarkullimi më të mirë të ajrit,
zvogëlimin e mundësinë së paraqitjes së insekteve apo kërpudhave
që dëmtojnë vlerën e drurit për
ngrohje. Stiva do të duhej të ishte e
mbuluar dhe mundësisht afër shtëpisë apo objektit i cili e shfrytëzon
këtë mase drunore për ngrohje.
Mbeturinat pyjore janë pjesë
trungjesh të shpërndara nëpër pyll e
që rëndom janë degë të thara të rëna
në tokë dhe trungje të tharë të rrëzuar nga erërat dhe faktorët e tjerë.
Zakonisht shiten në formë të
ngarkesës (barrës) në mjet transporti.

rat e ndërtimeve të paizoluara vëllimi i masës drunore që nevojitet për
ngrohje duhet të jetë më i madh se
ai i llogaritur në publikimin e përmendur më sipër. Vëllim real (i
mbështetur edhe nga të dhënat e
tregtarëve të drurit për djegie) është
10 m hapësinore ose 7 m3 solid për
një familje mesatare prej 6 anëtarësh.
Shfrytëzimi i biomasës drunore
për prodhimin e druve të zjarrit në Kosovë
Në Kosovë nga biomasa kryesisht
shfrytëzohet vetëm biomasa drunore
me origjinë nga pyjet dhe bujqësia
(drurët frutorë, druri nga mezhdat,
brigjet e lumenjve etj). Pjesëmarrja
e briketave dhe peletave në tregun
e drurit në Kosovë është simbolike
por me një tendencë në rritje nga
viti në vit.
Druri për ngrohje përdoret për përdorim shtëpiak, objektet shkollore,
objektet e tjera publike (kryesisht
qendrat shëndetësore nëpër fshatra)
dhe në nje masë të caktuar edhe nga
veprimtaritë e tjera zejtare si: Furrat
për pjekjen e bukës.

Figura 55.. Mënyra e transportit
të druve Gjakovë, Kosovë

Sipas përmbajtjes së lagështisë
druri për djegie klasifikohet si:
tributi i biomasës drunore
Druri i njomë për djegie është Kon
Kontributi
druri i cili deri në 1 muaj pas pre- në zhvillimin rural
rjes ka një përqindje lagështie mbi Fondi mesatar i druve në pyjet e
Kosovës në gjendje të mirë
40%.
Dru i tharë në pyll për djegie
djegie, ekologjike llogaritet në 114 m3 për
është druri për djegie i cili ka së paku ha. Mesatarisht 10% e druve mund
6 muaj nga prerja dhe me lagështi të shfrytëzohet për lëndë drusore për
nga 22-40% në varësi nga lloji i drurit përpunim teknik, kurse pjesa tjetër
dhe mënyra e tharjes (mesatarisht me për dru zjarri. Vlera e lëndës drusore për përdorim teknik në pyje, para
lagështi 30%).
Druri i tharë për djegie me transportimit, përpunimit, shitjes dhe
lagështi prej 8-22% është druri 1-2 shfrytëzimit, llogaritet në 30 euro për
vite pas prerjes (druri i tharë në ajër). m3. Vlera e druve për zjarr llogaritet
Kur shitet në treg druri i thatë nënk- në 10 € për m3. Vlera totale e një
hektari të pyllit në gjendje të mire
upton drurin 6 muaj pas prerjes.
ekologjike është 342 € për lëndë
Konsumi i drurit për djegie në drusore për përpunim teknik + 1,026
nivel familje dhe vendi
€ për dru zjarri = 1,368 €. Në pyjet e
Konsumimi i energjisë në shtëpi degraduara vlera e humbur e lëndës
ndryshon në mënyrë të kon- drusore supozohet të jetë sa 2/3 e 342
siderueshme gjatë stinëve të vitit dhe € dhe vlera e druve për zjarr ulet për
vendit ku ndodhet shtëpia. Kon- 80% e 1,026€—d.m.th. 821 € për ha.
sumi i energjisë varet nga struktura Në zonat rurale të Kosovës jetojnë
e ndërtimit të objektit të banimit, 62 % e popullsisë, nga 508,100 bandhe nëse pajisjet shtëpiake që për- orë të Kosovës ekonomikisht aktive
doren janë të bazuara në energjinë 45 % prej tyre janë të pa punë dhe
e përfituar nga druri apo nga ndon- shumica prej tyre jetojnë në viset rujë energji me burim tjetër alterna- rale. Nga të dhënat e cekura më lart
tiv. Duke marrë parasysh që tradi- shihet se vlera e biomasës drunore
cionalisht në Kosovë druri për dj- dhe ndikimi i saj ne zhvillimin rural
egie përdoret gjysmë i tharë apo është shumë e madhe dhe e pa zëvshpesh edhe i njomë si dhe struktu- endësueshme.

6

TETOR 2015

FESTA E GËSHTËNJES NË JUNIK
Gështenja, simbol i harmonisë mes të bukurës dhe të dobishmes
Me datë 11 Nëntor 2015 Komuna
e Junikut në Kosovë me mbështetje të Fondacioni “Bashkojmë
Vlerat e Natyrës me Njerëzit” –
CNVP organizoi për të dytin vit
rradhazi Festën e Gështenjës
“Juniku 2015”. Festa u mbajt pranë
Qendrës Rajonale të Turizmit –
QRT në Dukagjin (Kulla e Isufajve).

Hajrush Kurtaj,
Fondacioni CNVP, Kosovë
Kjo festë bashkoi të gjithë pjesëmarrësit në ambientin mikpritës të Qendrës Rajonale të Turizmit apo të
Kullës së Jusufajve siç e quajnë Junikasit. Pjesëmarrësit patën mundësinë që aty të shijojnë një shumëllojshmëri gatimesh tradicionale nga
frutat e gështenjës dhe frutave tjera
pyjore. Festa u shoqërua me muzikë
e valle tradicionale dhe aktivitete si
vizatime nga nxënësit dhe pjekjen e
gështenjave në natyrë.
Kjo ishte një ditë feste dhe për fat
koha në Junik ishte e mrekullueshme. Nëpër stendat e vendosura në oborrin e Kullës, mysafirët
kishin mundësi të shikojnë frutat e
pyllit, bimët mjekësore, punimet
prej drurit të gështenjës, mjaltë gështenje, fidanë, lëngje nga frutat e pyllit, arra, gështenja e tjera produkte lashtësia banorët e këtyre trevave kanë
të gjitha këto nga rrafshi i Dukagjinit. menaxhuar pyjet e gështenjës të cilat janë
në pronësi private. Ata i kanë shfrytëzuar
Juniku shtrihet në veriperëndim të Rraf- për frut për përdorim familjarë, për treg si
shit të Dukagjinit dhe ka një ka pozitë të dhe drurin e gështenjës qoftë për djegie,
përshtatshme gjeografike në grykën e lu- prodhim qymyri, lëndë ndërtimi apo përmit Ereniku, lum i cili buron në lartësitë punim teknik. Si në të kaluarën ashtu edhe
e Alpeve Shqiptare rrëzë Gjeravicës. Gjer- në ditët e sotme frutat e gështenjës
avica është maja më e lartë e Alpeve në paraqesin një burim të konsiderueshëm të
Kosovë me lartësi prej 2 656 m. Edhe py- të ardhurave për familjet e kësaj zone. Siç
jet e gështenjës që shtrihen në brezin py- theksojnë edhe disa nga banorët e Junikut
jor nga Peja deri në Gjakovë, duke përf- që posedojnë një sipërfaqe të konshirë edhe komunat Deçan dhe Junik for- siderueshme të pyllit të gështenjës brenda
mojnë një kompleks me ato të Malësisë së vitit transportohen rreth 50 ton fruta. Këtu
Gjakovës duke i bërë ato një trashëgimi duke mos llogaritur furnizimin e tregut në
natyrore e rëndësisë së veçantë. Që nga Kosovë apo edhe sasinë e ruajtur e cila

do të përdoret pas vitit të ri e deri në pranverë. Druri i Gështenjës është i rëndësishëm për Junikun e Kosovën. Është simbol i harmonisë së të bukurës me të dobishmen. Për pronarët e Junikut ajo është e
shenjtë, urim ushqimi, punësimi e të
ardhurash. Në ditë të vështira pronarët me
gështenjën ushqenin familjen, shkollonin
fëmijët dhe e përdornin si burim të
ardhurash për të zëvendësuar çka u mungonte në familje.
Festën e gështenjës përveç strukturave më
të larta të Komunës së Junikut dhe drejtorëve të drejtorive respektive si organizator, e nderuan me pjesëmarrje përfaqësuesit e Departamentit të Pyjeve pranë Ministrisë së Bujqësisë dhe Pylltarisë, Agjencisë
Pyjore të Kosovës, të drejtorëve për Bujqësi e Pylltari dhe zhvillim rural nga Komunat: Pejë, Deçan dhe Gjakovë, përfaqësues
nga Organizatat Ndërkombëtare si GIZ,
Swiss Contact, EU si dhe student nga
Universiiteti Haxhi Zeka në Pejë.

Në emër të Kryetarit të Komunës së
Junikut mysafirët i përshëndeti drejtori
i Drejtorisë për Zhvillim Ekonomik
z.Leonard Llolluni. Ai tha se kjo festë
tanimë është kthyer në traditë dhe do të
vazhdojë të mbështetet nga Komuna e
Junikut. Këto lloj aktivitetesh, tha ai,
ndihmojnë në ringjalljen e traditës si
dhe rritjes së promovimit të vlerave natyrore e historike të rrafshit të Dukagjinit.
Ai ndër të tjera tha se qëllimi i organizimit të këtij festivali është stimulimi dhe
sensibilizimi i opinionit të gjerë për rolin e gështenjës dhe prodhimeve të tjera
jo drunore nga pylli në gjenerimin e të
ardhurave për qytetarët, pasi kjo trevë
ka burime të mëdha për prodhimin e
gështenjës dhe grumbullimin e frutave
tjerë pyjorë. Njëherit z.Llolluni në emër
të Komunës shprehu mirënjohjen për
kontribuesit lidhur me promovimin e
vlerave natyrore dhe përmirësimin e
menaxhimit të pyjeve të gështenjës në

trevën e Junikut. Kjo mirënjohje i takoi
edhe Drejtorit të Fondacionit CNVP,
z. Haki Kola.
Ndërsa në emër të Fondacionit CNVP
fjalën e mori përfaqësuesi i kësaj organizate, z. Hajrush Kurtaj i cili përshëndeti
të pranishmit. Duke e lidhur edhe me
sloganin e vet organizatës “Bashkojmë
Vlerat e Natyrës me Njerëzit”, ai tha se
CNVP mbështet këtë manifestim tradicional duke u lidhur edhe me faktin se
me këtë rast promovohet i gjithë zinxhiri i vlerave pyjore jo drusore. Z. Kurtaj
theksoi se CNVP e mbështetur nga Ambasada Suedeze është duke zbatuar një
projekt në përkrahje të sektorit të pylltarisë që nga viti 2009. Aktualisht CNVP
është duke zbatuar projektin me fokus
në këto tri fusha:

1.Përmirësimi i menaxhimit të
pyjeve të decentralizuara
2.Përmirësimi i menaxhimit të pylltarisë private
3.Aplikimi i energjisë së rinovueshme përmes biomasës drunore
Që të tri këto fusha realizohen në bashkëpunim të ngushtë me partnerë koordinues të nivelit qendror si MBPZHR dhe
institucionet e tjera relevante, ashtu edhe
partnerët lokal siç janë komunat, Shoqatat e Pronarëve Private të Pyjeve. Në
kuadër komponentit të projektit për
përmirësim të menaxhimit të pylltarisë
private, CNVP është duke mbështetur
edhe grupet prodhuese të krijuara në
kuadër të shoqatave të cilat merren me prodhimin, promovimin e produkteve pyjore
jo drusore që edhe sipas strategjisë për
produkte pyjore jo drusore janë vlerësuar
si një burim mjaft i rëndësishëm për zhvillim ekonomik të zonave rurale.
Pas fjalimeve hyrëse, manifestimin e përshëndeti edhe përfaqësuesja e CNVP-se,
znj.Ardita Dinaj e cila njëherit shpalli
grupin prodhues të gështenjës. Në fjalimin
e saj ajo theksoi se duke pasur parasysh
që Juniku është një nga zonat e dalluara
si në Kosovë ashtu edhe në rajon me pyje
të gështenjës, CNVP bashkë me shoqatën

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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LURA PERMENDORE.....!!

e Pronarëve të Pyjeve Privatë të Junikut do
mbështesin formimin e grupit prodhues të
gështenjës. Kjo duke shpresuar se ky
produkt por edhe produktet e tjera të kësaj
ane do të gjejnë vendin e duhur në tregun
vendor ashtu edhe në atë të jashtëm. Kjo
do u mundësojë prodhuesve më shumë
kontakte me tregun, panairet, por edhe më
NGA: ZIHNI NDREGJONI
shumë informacion për trajtimin e zhvillimin
e kësaj kulture drusore të shenjtë. Prandaj ky
grup prodhues i gështenjës do të jetë një
pikësynim për të gjithë familjet pronare të
pyjeve të gështenjës për një menaxhim të qëndrueshëm përmes së cilit do të rrisin vlerën
dhe dobinë e këtij produkti të bekuar.
Peshën festivalit ja rriti edhe organizimi i
pjekjes së frutave të gështenjave në natyrë,
muzika tradicionale dhe pikturimi me temën
“pylli i gështenjës dhe motrave të saj” nga
nxënësit e Shkollës së Mesme të Ultë “Edmond Hoxha”. Gjithashtu një vlerë e shtuar
e padiskutueshme e këtij aktiviteti ishte ekspozimi i produkteve nga anëtarët e Shoqatave të Pronarëve të Pyjeve Private. Këtu mund
të përmendim: fidanë të gështenjës nga
Deçani, gështenja të freskëta në boçë nga Juniku me, mjaltë nga Gjakova dhe punime artizanale të instrumenteve tradicionale muzikore si Fyell dhe Kavall. Shoqatat simotra nga
Juniku ofruan ushqime tradicionale të zonës
duke përfshire edhe ëmbëlsirat me bazë fru- Isha n’Lurë pyeta pishën,
tat e Gështenjës.
sa vjeç je moj bukuroshe,
Në kuadër të këtij aktiviteti, në mesditë u zh- jam prej Luret m’tha shërbes,
villua edhe një takim me pjesëmarrjen e për- nuk njoh asnji far moshe.!
faqësuesve të Shoqatës Kombëtare të Pronar- Rash n’Gur Lur e pyeta gurin,
ëve Privatë të Pyjeve, shoqatave lokale nga sa ka që ktu je ngulur,
Juniku, Peja e Gjakova, sektorit të gruas nga si guxon me ma ba kët pyetje,
Juniku si dhe pronarë të pyjeve të gështenjës
nuk ka mujt kurr kërkush me m’shkulur.!
nga Juniku. Në këtë takim, CNVP paraqiti
një prezantim mbi gështenjën e Junikut, për- Pyeta zogun e ulun në nji degë,
dorimin, përkujdesjen dhe funksionin. Gjith- sa koh ka që ktu ke knue,
ashtu u diskutuan çështjet lidhur me kultivimin dhe prodhimin e produkteve të dyta
pyjore dhe përmirësimin e kapaciteteve të
grupeve prodhuese në zhvillimin e zinxhirit
të vlerave. Me këtë rast u zyrtarizua edhe grupi prodhues i gështenjës me përbërjen e disa
anëtarëve të familjeve të pyjeve të gështenjës.
Ulur n’kafe me katër Lurjanë,
katër vargje për ta i kam,
njeni veç nji her foli,
menjëherë te Lura doli.!
Hej tha tjetri ku m’ke dal,
mun aty ku kemi mall,
po u pyes ktu tuj pi kafe,
a bahet Lura, veç me llafe.!
Jo për bes ia priti tjetri,
ndër ne ish më i vjetri,

Çdo gjë është e gjallë,
flasin edhe drurët,
melodi të rrallë,
din të bëjnë dhe gurët.!
Njerëz si viganë,
nënat janë si zana,
buka është më e embël,
ëmbël, ndrit dhe hana.!
Qielli e don tokën,
toka ushqen pyllin,
pishat shtatëlarta,
përqafojnë, diellin.!
Harmoni e plotë,
ngrihet madhështore,
Lura si e tërë,
është përmendore.......!!

ISHA N’LURE.........!!

asnjiher nuk ia kam da,
me Lur jam lidh si mish e thue.!
Kam ngrit kryet e i thash hanës,
moj burrnesh ka je nis,
ma ka pre shkurt menjëher,
ka liqejt me bukuris.!
Nuk kam mujt me zgjat ma,
i kam dal Korabit ball për ball,
zbrit mor burr i dheut n’Lur,
se për bes ke me u çmall......!!

BEJENI LUREN
T’JU BEKOJ.......!!
du me e dit e du me u pyet,
ç’kemi ba ne për Lurën vet.!
Njani qe veç na kish ndigjue,
a ma leni nji fjal dhe mue,
n’qoftëse Lurën dum me e qit n’drit,
të gjithë ne vet ti mbledhim fuqitë.!
Edhe un thash një fjal du me e than,
Lurën edhe un e kam nan,
bëjeni bre Lurën të ndricoj,
se për bes do t’ju bekoj.......!!
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meetings in Fier, Korca and Gjirokastra, attended by 65 people (53 males
and 12 females). Three meetings with
the same topic were held in Tirana,
Divjakë and Kukës during 2014.
The meetings were organized with the
support of the Foundation “Connecting Natural Values and People” CNVP and facilitated by the International Land Coalition - ILC in the
framework of the National Engagement
Strategy.
The participants represented municipalities, administrative units, regional
environmental agencies, environmental inspectorate, directories of the forestry service, Prefectures, Forests and
Pastures Regional Federations and Associations.
Please find below the proposals on the
draft law “On Forests and Pastures” derived from the meetings held in Fier,
Korca and Gjirokastra.

tablish a limit
and a value.
coppice
forest
Forest fruits National
for Federation of Communal Forests and Pastures of AlbaniaSmall-scale
· The procedures of pursuing an adRr. Bulevardi Zogu I, Godina ZP Kati II-të, Tiranë
management
ministrative
infringement need to be
improving livelihood
level
Tiranë
– Shqipëri
Website: www.fkpkk-shqiperi.org

PROPOSALS ON THE
DRAFT - THE LAW OF
FOREST AND PASTURE
IN ALBANIA

spectorate.
·The law should clarify which institution has the responsibility in the case
of forest fires.

For forest and pasture users:
· The law should recognize the village as a
separate cadastral unit and the organization of local communities into Forest and
Pasture Users Associations. Otherwise the
forests and pastures users lose the opportunity to obtain EU grants and funds.
· The law should allow the transfer of forests and pastures in the hands of local
communities.
· The law should recognize the right of
forest users for economic
benefits from the products
they get from the forest.
· The law should allow
Forest and Pasture Users Associations handle
services such as forest
cleaning, afforestation,
Regarding the roles and respon- conservation and awaresibilities of the stakeholders:
ness raising.
· The law should regulate the institutional relations among the Associations For the new
(of users and private owners), Munici- municipalities:
pality, Directory of Forestry Service, ·The new MunicipaliMinistry of Environment, Agency of ties lack of experience,
Protected Areas and Environmental In-

capacities and financial opportunities.
the law does not clearly define which
are their competences and obligations. The law has to clarify the rights
and obligations of the new municipalities as the administrators of forests and pastures. Municipalities
should be guided and instructed to
manage their forests.
· The law should include (in a separate article) clearly the role, duties
and competencies of forest employees in municipalities or administrative units.
· The law does not foresee development and protection measures
for the municipalities with small
forest area.
For the Forestry Service:
· The law should recognize the state
and private Forestry Service.
· The role and responsibilities of
the State Forestry Service are unclear in the draft law. Also, it is unclear under which institution they
will be and the reporting methods.
· Regarding the Article 23 on for-

ests exploitation, it is impossible to mark the trees intended
for firewood. The law should clarify which forests have to be
marked.
· The marking service should be
liberalized. It can be done by licensed companies or individuals
to provide the service.

less bureaucratic. The Inspectorate
could pass the reports with direct executive title in the court.
· Administrative infringements should
be executed by the local government.
The Inspectorate should follow only
the criminal infringements in forests
and protected areas.
· The law must include an article for
unreported logging or inaction in
case of damage.
· Sanctions for damage in forests and
pastures should be stronger.
For private forests:
· The law should clarify the duties
and responsibilities for private owners.
· The law should clarify who will
prepare and adopt the management plans for private forests.
For environmental services:

·The law should include compensation measures for the people living near national parks/ protected
areas/strict areas (for example Bredhi Hotovës National Park, the
strict area Kardhiq, Korab-Koritnik National Park).

For the law content:
· The law should coordinate with
For forest infringements and other laws such as that of local govsanctions:
ernment.
· Regarding the administrative in- · The draft-law is long and contains
fringements (Article 55), the law many technical details which can
should clarify which is the differ- be part of bylaws.
ence between serious and slight
violation. There is a need to es- National Federation of Communal Forests and Pastures thanks all
the representatives and specialists
of different institutions that
were part of these meetings and
contributed with concrete comments on the draft law of forests
and pastures. The Federation
calls upon relevant institutions to
take into account these views for
an inclusive and effective law in
accordance with international
standards.
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“

The preparation of the draft - law “On
Forests and Pastures in Albania” started since 2013 based on a series of discussions and consultations at local and
national level with relevant forestry
stakeholders. The National Federation of Communal Forests and Pastures of Albania –NFCFPA has been
part of the discussions organized by
the Ministry of Environment and the
company in charge of designing the
draft - law and has submitted its written comments. NFCFPA sent it’s
comments by official post to the central institutions and also published
them in the national newspapers.
The discussions about the draft-law
continue and the adoption of the
new law is expected to be soon.
Concerned about the continuity of the
process and inclusion of all stakeholders in drafting of the new law, the
NFCFPA organized during September - October 2015 three regional
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