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Rreth një milion ha tokë
pa pronar ...!?
F

- Toka është e shtrenjtë, ta mbrojmë Atë -

ederata Kombëtare e
Pyjeve dhe Kullotave
Komunale, që përfaqëson interesat e përdoruesve të
315 Shoqatave, që menaxhojnë
pyjet në po kaq Komuna, tërheq vëmendjen e politikëbërësve dhe drejtuesve të shtetit se
mbi 927 mijë ha tokë (pyje, kullota e sipërfaqe të degraduara),
të cilat në vitin 2008, me ligj, u
janë dhënë në pronësi komunave, ende nuk kane një përdorim të qëndrueshëm.
Dihet që komunave u është
transferuar ajo pjesë e pyllit, që
është përdorur tradicionalisht
nga banorët vendas. Prej kohësh pylli është përdorur nga
fshati dhe çdo fshat ka pasur
rregullat e traditat e tij për
trajtimin e përdorimin e këtyre
pyjeve. Tradita shumëshekullore tregon se faktor kyç në
administrimin e qëndrueshëm
të pyjeve, është e drejta e pronësisë, e sigurt, e qëndrueshme

dhe afatgjatë. Kjo bën që fermeri të punojë për sot e për të
ardhmen.
Rruga për administrim të
qëndrueshëm është të mbështeten komunitetet që jetojnë
tradicionalisht me të ardhurat
nga pylli. Fermerët tanë aktualisht për ngrohje përdorin rreth
2 milionë m 3 dru. Sigurimi i
pronësisë do ta kthente këtë
dukuri nga ilegale e informal në
një proces teknik, që do t’i shërbente pyllit në radhë të parë, po
edhe fermerit, tokës, klimës,
mbrojtjes nga erozioni e katastrofave, kundër ndotjeve e
karbonit, po edhe ngrohjes
globale.
Në mbi 1/3 e tokës së transferuar në komuna, duket se
është fare i qartë e me tradita
përdorimi privat i pyllit, prirje
kjo që në stadin ku ka arritur
shoqëria, duket në rritje, ashtu
siç është edhe prirja botërore
(mundet që në një të ardhme të

Një Park për të na
bashkuar – Një park
që na bashkon
nga H. KOLA - M. SHEHI

Stinë e mbarë për
pronarët e pyjeve
privatë në Istog Fq. 6
nga ADNAN BULESHKAJ

U nda para kohe nga jeta
inxhinieri
Kozma Kocani
Fq. 2

Fq. 7

Bankës Botërore e SNV-së,
shihen nga shteti vetëm si burim
për të marrë të ardhura.
Përvoja 20 vjeçare flet për
një lidhje të ngushtë midis
rehabilitimit të pyjeve dhe kapacitetit të Shoqatës së Përdoruesve. Prandaj, politikëbërësit
lypset të orientojnë status
special për këto organizata, që
mund të kontribuojnë me
shërbime të jashtëzakonshme
mjedisore, për bioenergjinë,
ujin, ajrin. Shoqatat e përdoruesve apo pronarëve të pyjeve
do të jenë mbështetje si për
strukturat që duhen ngritur
urgjent në komuna, ashtu edhe
për shërbimin këshillimor. Ato
mund të shërbejnë si rregullator
në lëvizjen e pronësisë së pyllit
nga komuna, që është inekzistente tek pronari real, që përfaqësohet pikërisht nga këta
përdorues të organizuar. Duket
se është koha, që qeveria të
informohet mbi rrezikshmërinë

nga REXHEP NDREU
që i kanoset pyllit, që po transferohet pa bazë ligjore, për
marrëdhëniet midis familjeve,
fshatit, komunës, qarkut e qeverisë me pyllin e transferuar,
regjistrimin dhe ligjërimin e të
drejtave. Kjo është rruga për ta
bërë tokën dhe prodhimet e saj
të vlefshme për të prodhuar e
siguruar nevojat, ndërkohë dhe
për të menduar për ujin, mjedisin, erozionin, rrëshqitjet,
shembjet, djegiet. Toka ka zot
dhe kur të zotit i njihet e drejta
me ligj ai jo vetëm nuk e dëmton
atë, por e përmirëson, duke e
mbrojtur e përdorur me kujdes
dhe me pak shpenzime, duke
menduar jo vetëm për vete, po
edhe për brezat që vijnë.

PËR MBROJTJEN E PYJEVE
DHE KULLOTAVE NGA ZJARRI

Fq. 4, 5

Ta kThejmë në
jeTë Lagunën e
karavasTasë
Fq. 3
nga SHPËTIM ÇULLHAJ

Pyjet, simbol i
Kanadasë

afërt gjysma e pyllit shqiptar do
të administrohet në mënyrë
private). Kjo duhet të pasqyrohet në politikat tona pyjore.
Transferimi ka mbaruar, ndërsa
baza ligjore për pyjet është ajo
e ligjit për pyjet shtetërore. Aq
më tepër, që Ministrisë
përkatëse i duket endè vetja
pronare e mund të vendosë për
pyjet e fermerëve. Mësimet e 20
vjetëve të fundit në këtë rrugë
tregojnë se në strukturat e
komunave dhe qarqeve, duhen
sqaruar të drejtat e pronësisë
apo përdorimit për fermerët,
dhe këta të fundit duhet të dinë
të drejtat dhe përgjegjësitë për
administrimin e kësaj pasurie
me rëndësi kombëtare. Rruga
më e mira për të siguruar të
drejtat e pronësisë apo përdorimit është mbështetja, krijimi
dhe zhvillimi i organizatave me
bazë komunitetin në komuna.
Por, mbi 300 shoqata të ngritura edhe me mbështetjen e

nga ALBORA KACANI

Z

jarret në pyje e kullota po
bëhen gjithmonë e më
shqetësuese, pasi po dëm
tohen sipërfaqe të tëra me pyje e
kullota. Zjarret janë aksidentale,
por shpesh edhe të qëllimshme.
Nisur nga gjendja e krijuar, gjatë
kësaj vere janë organizuar disa
trajnime në Pukë, Kukës, Tropojë,
Dibër, Mat, Bulqizë e Has, me temë “Mbrojtja e pyjeve nga zjarri”,
për t’u ardhur në ndihmë NjQV e
SHPPK-ve, që të parandalojnë,
lokalizojnë e shuajnë zjarret në
pyje e kullota. Këto trajnime u organizuan në kuadër të bashkëpunimit midis Sida Rajonale dhe
Federatës Kombëtare të Pyjeve
e Kullotave Komunale. Në to morën pjesë përfaqësues të komunave, rreth 50 përfaqësues të
Shoqatave të Përdoruesve të
Pyjeve e Kullotave Komunale,
përfaqësues të DSHP-ve në
rrethe, ekspertë pyjesh, nga
shoqëria civile, etj. dhe u diskutuan çështje që lidhen me
mbrojtjen e pyjeve nga zjarri,

ruar menaxhimin e qëndrueshëm
të tyre, për të përballuar ndryshimet klimatike dhe situatat që
po kalojmë. Pra, lypset përkushtim më i madh nga të gjithë për
masat parandaluese dhe operacionet për shuarjen e tyre.
Banorët në komuna e fshatra sigurojnë nga pyjet dru zjarri,
lëndë ndërtimi, bimë, prodhime të
dyta pyjore, etj. Prandaj, lypset
që komunat të marrin përgjegjësi
të reja, jo vetëm për t’i marrë pyjet
në pronësi, po edhe për të sigu-

Vijon në fq. 2
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PËR MBROJTJEN E PYJEVE DHE
KULLOTAVE NGA ZJARRI
Vijon nga fq. 1
mbrojtjen e pyjeve nga zjarri. Në
komuna duhet të vendosen ekspertë me përvojë, që të sigurojnë
menaxhimin e duhur të pyjeve e
kullotave, por dhe të hartojnë
projekte për të siguruar donatorë
për mbështetje në zhvillimin
ekonomik e social.
Një nga problemet që haset
në mbrojtjen e pyjeve dhe kullotave nga zjarri është se disa
komuna nuk kanë hartuar plan
paraprak për marrjen e masave
parandaluese, si dhe për krijimin
e skuadrave vrojtuese. Po ashtu,
vërehet mungesë e theksuar
pajisjesh e mjetesh për shuarjen
e zjarrit.
Nisur nga gjendja e krijuar
këtë vit, mendojmë se është e
domosdoshme që qysh në fillim
të vitit çdo komunë të përcaktoje
fonde të veçanta për emergjencat
civile e sidomos për mbrojtjen e
pyjeve dhe kullotave nga zjarri, si
dhe të përcaktohen personat
përgjegjës, të cilët mund të
organizojnë struktura në çdo fshat

për vrojtimin, informimin dhe aksionin për shuarjen e zjarreve.
Por, vërehet se në disa komuna akoma nuk është zgjidhur
problemi i pronësisë; disa prej tyre
nuk kanë regjistruar pasuritë e
transferuara në Zyrën e Pasurive
të Paluajtshme. Hartat që kanë
komunat nuk janë në shkallën e
duhur për të bërë regjistrimin në
ZRPP.
Pa u zgjatur, mendojmë se
lypsen nxjerrë mësime nga zjarret, përmbytjet dhe katastrofat e
tjera natyrore, me të cilat po
ndeshemi vit pas viti. Nevojitet një
strategji e planifikim i qartë për
emergjencat civile, për përmbytjet, për zjarret, etj., përndryshe
do të gjendemi gjithmonë para të
papërgatitur. Pra, nëse do kemi
një formë më të mirë organizimi,
shoqëruar dhe me masa ndërgjegjesuese, do të ndihen efektet
e pozitive për mbrojtjen e burimeve natyrore në përgjithësi dhe
pyjeve e kullotave në veçanti, nga
zjarret e dëmtimet.
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Masa merren po dëmet
janë endè të mëdha

E

dhe gjatë kësaj vere të tejzgjatur, Drejtoria e Pyjeve
pranë MMPAU, drejtoritë
Rajonale të Shërbimit Pyjor, organet
e pushtetit qëndror e atij lokal, si dhe
shoqatat e Federatat e përdoruesve
të Pyjeve e Kullotave, morën një varg
masash për parandalimin apo edhe
shuarjen e vatrave të zjarrit. Por, siç
jemi informuar nga mediet e përditshme, përsëri dëmet nga zjarret kanë
qenë të mëdha. Janë dëmtuar pyje e
kullota, po janë dëmtuar edhe pemë
frutore, ullinj e bimë të tjera bujqësore.
Përvoja e këtyre viteve na mëson
se lypset që gjatë gjithë vitit të
vazhdojë puna për ndërgjegjësimin e
komunitetit, sidomos në zonat ku ka
më shumë rrezik. E nënvizojmë këtë,
pasi është e papranueshme të themi
se këtu apo atje ka pasur zjarre të
qëllimshme. Po ashtu, krahas mobilizimit të banorëve dhe organeve që
mbulojnë këtë sektor, është e domosdoshme të shtohen mjetet që përdoren për shuarjen e zjarreve. Të
gjithë e pranojmë se në pyje mungojnë rrugët për të kaluar zjarrfikëset
apo edhe mjetet e tjera. Atëherë?
Mendojmë se është e domosdoshme
të shtohen mjetet që shuajnë zjarret
nga ajri e jo të presim sa të vijë ndonjë
helikopter nga vendet fqinje. Llogaritë tregojnë se vlefta e këtyre
mjeteve shlyhet vetëm me një pjesë
të vlerës që kanë tërë ato sipërfaqe
që digjen çdo vit ...
Në vazhdim po sjellim fare pak
informacione nga ato që ka pasqyruar shtypi gjatë kësaj stine.

*

*

*
*

Në Gjirokastër e Sarandë janë
djegur sipërfaqe të mëdha kullotash
e pyjesh, sidomos në komunat
Antigone e Odrie. Vetëm brenda një
muaji në Qarkun e Gjirokastrës u
shfaqën mbi 30 vatra zjarri, që shkrumbuan rreth 700 ha kullota e shkurre
dhe 100 ha pyje. Zjarre mjaft dëmprurëse ka pasur edhe në zonën e Dropullit dhe në faqen e malit të Lunxhërisë, pa përmendur vatrat e shfaqura
në Tepelenë e Përmet. Disa vatra zjarri
u shfaqën në zonën bregdetare të
Sarandës dhe në fshatrat Tremul e
Rumanxa. Përveç kullotave, dëme ka
pasur edhe në ekonominë familjare,
pasi u shkrumbuan rreth 200 rrënje
ullinj. Vatra zjarri ka pasur edhe në
Dhivër e zona të tjera të Gjirokastrës,
Sarandës, Përmetit e Tepelenës.

*

*
*

Zjarre të rënda ka pasur edhe në
Berat, sidomos në zonën turistike të
Bilçës, në afërsi të fshatrave Drobonik
e Gjeroven, etj. Zjarret dogjën kodrat
me pisha në zonën turistike, pa
përmendur dëmet në pemë frutore e
bimë të tjera bujqësore. Zgjerimi i
hartës së zjarreve nxori në pah edhe
mungesën e mjeteve dhe pajisjeve për
fikjen e zjarreve.

*

*
*

Vatra të shumta zjarri ka pasur
edhe në Qarkun e Elbasanit, deri aty
sa u rrezikuan seriozisht edhe disa
banesa në komunën Qendër të

Me 29 korrik 2011, në moshën
57 vjeçare, papritur, ndërroi jetë
inxh. Kozma Kocani, nga një
hemorragji cerebrale ekstreme,
duke lenë në pikëllim bashkëshorten, vajzën e djalin, të afërmit,
miqtë, shokët e bashkëpunëtorët
e shumtë.
“Maqoja”, siç njihet nga të
gjithë, u lind në Tiranë, ku kreu
me rezultate të mira arsimin
parauniversitar. Në vitin 1977,
pasi kreu me sukses Fakultetin e
Pyjeve, u diplomua inxhinier
pyjesh dhe për shtatë vjet me
radhë, punoi në ish-Ndërmarrjen
Pyjore të Matit, ku u dallua për
pasionin me të cilin punoi e
veçanërisht për marrëdhëniet te-

*

*
*

Për t’u përmendur është edhe
zjarri masiv që përfshiu kodrat me
ullinj sipër qytetit të Lushnjës. U dogjën me qindra ullinj dhe mjaft parcela
të tjera të mbjella me bimë të stinës.

*

*
*

Vatra të shumta zjarri ka pasur në
zonat veriore të vendit, si në Kryezi
të Pukës, në komunën Ana e Malit, të
Shkodrës, në Malësinë e Madhe, etj.
Më e rënduar ishte situata në Malin
e Taraboshit, pranë qytetit të Shkodrës dhe pikës turistike të Shirokës,
si dhe në Munellë të rrethit të Pukës.
Në rrethin e Shkodrës nga brenda
pak ditësh u dogjën krejtësisht mbi
250 ha pyje e kullota.

*

*
*

Gjate muajit gusht në Vlorë u
regjistruan mbi 50 raste zjarresh. Të
paktën 200 ha me pisha e shkurre u
shkrumbuan në zonën e Pishë Poros
dhe Delisufit në Vlorë. Flaket e
fuqishme vunë në rrezik edhe
dhjetëra familje ne fshatin Delisuf.

*

*
*

Konfirmohen të djegura tërësisht
rreth 8 ha pyje me pisha në zonën e
Matit. Po ashtu, mësohet se 300 ha
me pyje janë djegur në malin e
Moravës në Devoll, etj ...

*
*

Sipas të dhënave zyrtare, nga
qershori deri në gusht të këtij viti në
të gjithë vendin u shfaqën rreth 160
vatra zjarri dhe u dogjën vetëm pyje
mbi 1400 ha, pa llogaritur të tjerat.

U nda para kohe nga jeta
inxhinieri Kozma Kocani
për miqësore që krijoi, jo vetëm
me kolegët po me gjithë punonjësit e banorët vendas. Gjatë
kësaj kohe, përreth dy vjet ai u
angazhua me një studim për
procesionaren e pishës, studim që
udhëhiqej nga ish-Stacioni i
Pyjeve dhe Kulturave Eterovajore. Edhe aty ai u dallua për
korrektësi dhe përpikmëri e cilësi
të lartë si kurdoherë. Pas përfundimit të studimit, puna e tij u
vlerësua dhe në vitin 1987 u
emërua specialist në Drejtorinë
e Pyjeve, në atë kohë pranë Ministrisë së Bujqësisë, me detyrë
specialist i mbrojtjes së pyjeve,
pyllëzimeve dhe sistemimeve
malore. Më pas, nga viti 1989 e
deri në shkurt të 2006-s punoi në
Drejtorinë e Pyjeve dhe
Kullotave, pastaj në Drejtorinë e
Përgjithshme të Pyjeve e
Kullotave, ku kreu me sukses
detyra të ndryshme. Nga shkurti

Librazhdit. Dëme ka pasur edhe në
komunat Shushicë e Labinot Mal, si
dhe në mjaft komuna të tjera të
bramshit, Librazhdit e Peqinit.

i vitit 2006 punoi Përgjegjës i
Sektorit të Trajtimit të Burimeve
Pyjore, në Drejtorinë e Politikave
të Pyjeve e Kullotave pranë
Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe
Administrimit të Ujërave.
Gjatë gjithë këtyre viteve ai u
dallua për organizimin e drejtimin
e punëve për trajtimin dhe shfrytëzimin e fondit pyjor kombëtar,
mbi bazën e planeve te mbarështimit dhe inventarizimit; për
hartimin e udhëzuesve të trajtimit
të pyjeve, për të siguruar ripërtëritjen natyrore të grumbujve
pyjorë dhe vlerësimin e lëndës
drusore; për planifikimin e veprimtarive që lidheshin me shtimin
e pyjeve, rritjen e prodhimtarisë,
mbrojtjen nga erozioni, nëpërmjet
pyllëzimeve, përmirësimeve e punimeve te ndryshme ndërtimore,
si dhe për kryerjen e studimeve
për pyllëzime, përmirësim pyjor,
grumbullimin e farërave pyjore e

zhvillimin e fidanishteve. Në kuadër të Planit Kombëtar të Veprimit në Mjedis, inxhi. Maqoja organizoi punën dhe studimet për
marrjen e masave për luftimin e
erozionit dhe rrëshqitjeve, për
zbatimin e projekteve për punimet
në DSHP, për organizimin dhe
ndjekjen e fushatës vjetore “Muaji i Pyjeve”, etj.
Maqon e dallonte gatishmëria
për të ndihmuar DSHP dhe specialistet e tyre, duke shfaqur qartë dashurinë për profesionin e
pylltarit.
Nga shtatori i vitit 2009 e deri
sa u nda nga jeta, ai punoi në
Qendrën Ndërsektoriale Operacionale Detare, në Durrës.
Në lamtumirën e fundit, në
emër të specialistëve të pyjeve
dhe të MMPAU, para arkivolit të
të ndierit Kozma Kocani, foli bashkëstudenti e kolegu, sot drejtor
i Pyjeve dhe Kullotave, Prof. Ar-

sen Proko, i cili vuri në pah cilësitë e larta njerëzore e profesionale të inxhi. Kocanit. Ai theksoi se Kozma Kocani do të kujtohet për veprimtarinë e kontributin mëse 30 vjeçar që dha në
ecurinë e sektorit të pyjeve.
Vdekja e parakohshme e
Maqos si prind, është një humbje
e madhe për familjen dhe te afërmit. Është e dhimbshme humbja
e një kolegu e bashkëpunëtori të
afërt, por ai do të mbetet gjatë
në kujtesën e atyre që e njohë e
sidomos të specialistëve të pyjeve në gjithë vendin. Maqoja do
të kujtohet për thjeshtësinë, për
dashurinë dhe komunikimin e
ëmbël që kishte me kolegët e
gjithë bashkëpunëtorët.
Redaksia e Gazetës “Kurora
e Gjelbër” edhe në emër të Federatës Kombëtare të Pyjeve e Kullotave, i shpreh ngushëllime të
thella familjes së inxh. Kocanit,
një prej bashkëpunëtorëve të afërt
të kësaj gazete.
Arsen Proko, Kolë Malaj, Nihat
Dragoti, Sami Cenko, Genti Kromidha, File Kolnikaj, Aida Tafili,
Agim Idrizi, Gjon Fierza,Vlash
Legisi, Genti Çupi, Rexhep Ndreu ...
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ështu titullohej projekti i
Qendrës Mjedisore për
Zhvillim, Edukim e Rrjetëzim
(EDEN), që synonte “Promovimin e
ekoturizmit në Lagunën e Karavastasë”, si mundësia më e mirë për
zhvillim të qëndrueshëm dhe ruajtjen
natyrore të këtij vendi te mbrojtur, si dhe
rritjen e ndërgjegjësimit publik dhe të
sjelljes ndaj menaxhimit të mbetjeve
urbane. Mjafton ky qëllim për të pasur
një nismë me rëndësi për këtë pjesë të
Parkut Kombëtar Divjakë - Karavasta.
Por, para se të flasim për këtë nismë, le
të themi dy fjalë për Lagunën.
Laguna e Karavastasë është më
e madhja e vendit tonë dhe në gjithë
bregdetin jugor të Adriatikut, me
sipërfaqe prej 4330 ha (gjatësia 10.6
km, gjerësia 4.3 km dhe thellësia deri
në 1.5 m). Ajo ndahet nga deti prej një
brezi të gjerë rëre, të mbuluar nga pylli
i dendur, buzë të cilit ndodhet një plazh
i madh e i bukur. Laguna lidhet me detin
nëpërmjrt tre kanaleve, njëri prej të
cilëve artificial, i hapur për nevojat e

Ta kThejmë në jeTë Lagunën e
karavasTasë
SHPËTIM ÇULLHAJ

Student i kursit III, Fakulteti i Shkencave Pyjore

Në këtë Lagunë, në kuadër të projektit që cituam qysh në fillim, u ngrit
një kamp veror njëjavor (5-12 shtator)
me pjesëmarrës nga Mirdita (Rrësheni), Elbasani, Divjaka, Tirana e Fieri, po edhe nga Kosova e Maqedonia.
Së pari duhet thënë se të gjithë
pjesëmarrësit u treguan mjaft aktivë, në
harmoni me përgatitjet e mira të bëra
nga organizatorët, të cilët kishin
paraparë aktivitete të larmishme. Në
program ishte parashikuar edhe një
trajnim me temë “Menaxhimi i Mbetjeve
Urbane”, i cili u zhvillua gjate gjithë
javës. Me tej, u realizuan edhe disa
aksione pastrimi në një pjesë të Parkut,
gjë që ishte pak në krahasim me
nevojën për pastrimin e mbeturinave

Në qytetin e Divjakës u zhvillua një
fushatë për promovimin e ekotorizmit dhe
ndërgjegjësimin publik ...
peshkimit. Nëpër këto kanale, si pasojë
e baticave dhe zbaticave, rrjedha e ujit
ndryshon drejtim çdo 6 orë. Gjate një
cikli të baticë-zbaticës, shkëmbimi i ujit
me detin arrin afërsisht 1/50 e vëllimit
të gjithë Lagunës. Në brendësi të saj
ka dhe ishuj të vegjël, ku folezojnë
shpendët. Karakteristike është kolonia
e Pelikanit Kaçurrel, prej rreth 60
çiftesh, që përfaqëson rreth 5 % të
numrit të përgjithshëm të kësaj specieje
në shkallë botërore. Për këtë specie
të rrallë Karavastaja është kufiri më
perëndimor i përhapjes. E veçantë
është edhe prania e disa qindra çifteve
dallëndyshesh deti.
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Në një takim me nxënës të shkollës
nëntëvjeçare e të mesme, u fol për vlerat
dhe rëndësinë e pyjeve ...
të shumta. Por, u mendua që kjo nismë
të ishte një shembull për banorët
vendas, që ata të ndërgjegjësohen dhe
të respektojnë mjedisin dhe mbeturinat
t’i grumbullojnë në vende të posaçme.

Valbona e Tropojës
Shumë vajza mbajnë emrin “Valbona”
Se duan të jenë pikërisht si Valbona
Të freskëta, të pastra, origjinale, tradicionale
Emrin Valbona e Tropojës duhet ta kenë vajzat
Të bukura si Helena e Trojës
Valbona ngjason me një Kolosè gjigant
Valbona është kështjella më e madhe në botë
Kështjellë si një kupë-luleje

sipër, sikur të të uronin mirëseardhjen.
Nuk e tepërojmë po të themi se për një
çast, kur shikoje njëherësh Detin,
Lagunën dhe Brezin pyjor me pisha të
buta e të egra, të dukej si në parajsë.
Këtë ndjesi e ndjen vetëm ai që e viziton
këtë vend përrallor.

Me ata, që na drejtuan gjatë një shëtitjeje
në Parkun Kombëtar “Divjakë Karavasta”
Në një nga këto ditë në qytetin e
Divjakës u zhvillua një fushatë për
promovimin e ekotorizmit dhe ndërgjegjësimin publik. U shpërndanë
kartolina me mesazhe ndergjegjësuese, ku shpaloseshin edhe bukuritë
e këtij Parku Kombëtar. Dhe kjo ishte
me mjaft efekt. Të shumtë ishin banorët
që na përkrahën dhe interesoheshin
të dinin më tepër për problemin e
mbetjeve urbane. Me pas u bë edhe
një takim me nxënës të shkollës
nëntëvjeçare dhe asaj të mesme, ku u
fol për vlerat dhe rëndësinë e pyjeve.
Në Divjakë ekziston një guidë
natyrore, e përberë me nxënës të
shkollës së mesme, të trajnuar për këtë
qëllim. Ishin pikërisht ata, që na drejtuan
gjatë një shëtitjeje në Parkun Kombëtar
“Divjakë - Karavasta”, e cila zgjati
përreth katër orë përmes pyjeve e
Lagunës. Ishte vërtetë magjike kur
ndieje një fllad të freskët, që vinte nga
Laguna, apo kur nga ana tjetër shikoje
dallëndyshet e detit, që të kalonin

Që malet e bardha ka si petale
Pishat, ahun, bredhin si sepale
Thekë e pistil janë zallet me gurë të bardhë
Këta gurë qumësht të bardhë
Që zbresin nga shpella e Dragobisë
Ngjasojnë me një fustan të bardhë të nusërisë
Këtu në Valbonë uji është kaq i lehtë e i mirë
Ke pirë dy broke e thua që nuk kam pirë
Këtu në Valbonë shijon bukë e gjellë
Këtu në Valbonë gjumi bëhet i thellë
Valbona e respekton shumë njeriun
Por pikërisht njeriun ka më shumë frikë se sa ujkun dhe ariun
O njeri mos vë dorë pa mend në këtë peizazh
Bëji atij më të lehtin makiazh
Kaq e bukur je moj Valbonë
saqë dimër e verë shpërndan vetëm nur
Do desha prej Teje
Në majën e Jezercës të ngulje një Flamur
Je kaq e bukur sa asgjë nuk e shton dot nurin tat
Por një flamur me shqiponjë mbi Jezercë ty të shkonte përshtat
Rrugët e reja Shqipërinë po e bëjnë më të vogël
Rrugët e reja më të madhe po e bëjnë Shqipërinë
Rrugët e reja po i japin vendit frymëmarrje si fizarmonik

Në program ishte parashikuar edhe një
trajnim me temë “Menaxhimi i Mbetjeve
Urbane”, i cili u zhvillua gjate gjithë javës

Në përfundim të këtij kampingu
pjesëmarrësit mbollën një fidan simbolik
pishe të butë, për të dhënë kështu
mesazhin “Kur mbillni një pemë, shtoni
një jetë” ...

Prof. E. Isufi, me djalin, Enisin, i cili po përgatit një
album me foto nga Valbona që t’ua bëjë të njohura
studentëve me të cilët studion në Gjermani

Që kaq shpejt vjen
dhe kaq shpejt ik.
Ndaj e bukura Valbonë me kaq shumë shije
Vizitorët do vrapojnë drejt teje
Si delet që vrapojnë drejt një hije.
Enver Isufi, Gusht, 2011
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Një Park për të na bashkuar –

N

ga ana gjeografike i gjithë
vargmali lindor, nga lugina
e Drinit të Bardhë në veri,
luginës së Drinit të Zi në perëndim
e asaj të Radikes në jug, merr
formën e një balone tabake në veri,
që bishti i formohet nga pjesa
jugore në vargmalin Deshat –
Maqellarë. Pjesën qendrore të këtij
kompleksi të madh malor e
përbëjnë mali i Korabit dhe ai i
Sorokolit, të dy pjesë e territorit të
komunës Kala e Dodës, një ndër
zonat më interesante gjeografike të
Ballkanit, veçanërisht për peizazhet
malore. Nga ana biologjike, kjo
zonë është e pasur sidomos me
bimëve endemike dhe një pjesë të
kafshëve të egra që ka vendi ynë.
Në vështrim historik, nga Gjallica
e Kukësit, Kolesiani, e deri në Korab
popullsia ka qenë e lidhur me
luftërat e shumta për liri e pavarësi.
Kjo është pikërisht zona që mund
të shërbejë si urëlidhëse për
shqiptarët e këtejkufirit me ata të
Maqedonisë. Aktualisht, pjesa
ngjitur me Kalanë e Dodës, në
Maqedoni, është Park Kombëtar në
territorin e Shishtavecit dhe Çajes
dhe shërben si urëlidhëse me
shqiptaret e Kosovës. Dhe, të gjitha
mundësitë janë që edhe nga ana
ekonomike të ndikojë në zhvillimin
e pjesës që shtrihet brenda kufijve
të vendit tonë, zonë që endè është
mjaft e varfër.
Për t’u ardhur në ndihmë
lexuesve, sidomos atyre që
dëshirojnë ta shikojnë nga afër këtë
zonë me bukuri e resurse të rralla,
le të ndalemi pak më me hollësi.

Mali i Korabit
Mali i Korabit përbën pjesën më
të lartë të krejt vargut me te njëjtën
emër, duke qenë jo vetëm mali me
i larte i Shqipërisë (2751 m) po
edhe një nga më të lartët e
Gadishullit të Ballkanit.

Fusha e Panairit
Brenda kësaj fushe më e dëgjuar
është ajo që njihet me emrin “Gropa
e Panairit”. Peizazhi i saj është
madhështor. Mbi të qëndron maja
e Korabit. Ka formën e një stadiumi,
në krye të të cilit ndodhet një burim

me ujin më të ftohtë, që buron në
territorin e vendit tonë. Vendasit
këshillojnë që ky ujë të pihet vetëm
duke përdorur pipza, pasi përdorimi
direkt krijon probleme, pasi është
shumë i ftohtë. Vizitori që arrin në
qershor në këtë fushë, pranë
burimit do të gjejë borë dhe pranë
saj, aty ku e shkrin dielli, sheh lule
shumëngjyrëshe të mjaft bimëve që
rriten në këtë klimë e tokë të begatë.
Siç thuhet, emri “Panair” ka
ardhur nga lashtësia, meqë ndër
shekuj aty organizoheshin panaire
blegtorie për të gjitha vendet
ballkanike. Gropa e Panairit ka dy
kreshta, atë te Morsavës (2716 m)
dhe atë te Rosnikut (2567 m), të
cilat bashkohen tek maja e Korabit.
Karakteristikë e shkëmbinjve të
këtyre kreshtave janë brezat e
gëlqerorëve të mermerizuar, cirqet
akullnajore, që skalisin këto kreshta
dhe qe formojnë cirqe komplekse,
të cilat janë ruajtur më mirë se kudo
gjetkë. Ato shtrihen në formë të
shkallëzuar, derisa përfundojnë në
Lugun akullnajor të rrafshit të
Korabit në veri dhe në gropën e
Panairit në lindje.
Gropa e Panairit ndahet nga ajo
e staneve të preshit (vendburim i
ujit që furnizon qytetin e Peshkopisë), nga kreshta e famshme e
morave të Korabit, duke formuar
një rrëpirë 600 – 700 m të lartë.

Rrafshi i Korabit
Përpara se të arrijë në “Panair”,
vizitorit i duhet të kalojë rrafshin e
Korabit, apo siç quhet nga
vendasit, “Fusha e Korabit”, që historikisht ka shërbyer edhe si urë
lidhjeje për Kalanë e Dodës me
shqiptarët e Maqedonisë dhe ata
të Kosovës. Prandaj vendasit i
kanë kushtuar kësaj fushe plot
këngë e legjenda, e cila gjatë verës
mbushet me stane delesh e i ngjan
një qilimi gjigant me lule, të cilat
nga java në javë i lënë radhë njëra
– tjetrës. Kjo fushë, që ndodhet
në veri të malit, ka tipare të qarta
të një korite me gjatësi rreth tre
kilometër; në të formohen disa
pragje derisa zbret mbi fshatin
Radomirë, ndërsa në fund të saj
takohen edhe disa kodrina.

Kjo fushë, krahas ajrit të pastër,
freskisë e bukurisë mahnitëse, i
ofron vizitorit edhe kushte shumë
të mira për pista skish apo aktivitete
të tjera dimërore, pasi në këtë rrafsh
dëbora qëndron rreth gjashtë muaj.
Mjafton një orë ngjitje nga fshati
Radomirë, për t’iu afruar që në
mëngjes rrafshit të Korabit. Ky
pastaj mund të jetë fillimi për
vizitorin. E, për t’u vizituar nuk
është vetëm maja e Korabit, nuk
është as vetëm fusha e Panairit. Aty
ka plot bukuri të tjera të natyrës, si
“Gropa e Staneve” e “Gropa e
Preshit” në jugperëndim, me formë
të përzgjatur dhe më e gjerë se ajo
e Panairit. Në to formohen pragje
deri në fshatin Radomirë. Po ashtu,
në pragun më të poshtëm gjenden
pesë liqene akullnajorë, të cilët,
megjithëse janë në tharje, akoma
ruajnë vlera sidomos peizazhike.

e gipseve në këtë prag e ka ruajtur
nga shkatërrimi, duke penguar
erozionin mbrapsor dhe ky prag
është transformuar në një
shpatullinë akullzimi me gjatësi afro
2 km e gjerësi deri 1 km dhe mbi të
gjenden dy liqene akullnajorë.
Përballë Malit të Korabit, në veri
të tij, qëndron mali i Sorokolit. Këto
dy formacione i bashkon dhe i ndan
fusha e Korabit. Ky mal përbëhet
gati tërësisht nga repshe me
strukture luspore e bllokore dhe ka
formë të zgjatur në drejtimin
veriperëndim-juglindje, midis
luginës se Bushtricës në veri e asaj
të Veleshicës në jug. Si rezultat i
tektonikës bllokore, Sorokoli ndahet në dy pjesë. Pjesa juglindore,
përfaqëson relievin më të lartë në
kullën e Zyberit (2372 m) dhe pjesa
veriperëndimore. që ulet menjëherë
në luginë e Drinit të Zi. Shpati
verior, mes Sorokolit e Kullës së
Zyberit, është modeluar nga cirqe
akullnajore, kurse në juglindje bie
pjerrtas mbi luginën e Veleshicës.
Kurrizi i malit të Sorokolit është
modeluar nga një sipërfaqe
neogjenike, duke krijuar një reliev
shume të butë, gati të sheshtë, ku
pjesa më mahnitëse e tij është përroi
i Lushit, i famshëm për bukuritë e
luleve të pranverës, si dhe për
pasurinë e madhe të biodiversitetit
e veçanërisht të llojeve të rralla.

zgjedhur nga vetë fshati, që
përgjigjen për të gjitha
shqetësimet që kanë banorët,
po sidomos për menaxhimin e
pasurive kolektive. Përveç
këtyre komisioneve, në Radomirë
ka dhe një komision tjetër për
pesë fshatra, i cili drejton dhe
përgjigjet për mbrojtjen dhe
menaxhimin e territorit të pyjeve
e kullotës kolektive larg qëndrave
të banuara. Siç shprehet Vasip
Gjorgji, kryetar i komisionit dhe i
këshillit të fshatit Strodok, këtë
vend e ka mbajtur “Itifaku”, i
vendosur ndër shekuj dhe asnjeri
nuk guxon ta shkelë, sepse fshati
e ndëshkon. Ne kemi roje dhe e
paguajmë të gjithë, vazhdon
Vasipi, dhe roja e fshatit përgjigjet
për pyllin mbi Strodok,por nga
fshati ynë është dhe roja e malit
të përbashkët, që e paguajnë të
pesë fshatrat, Tejs, Strodok,
Rade, Derbac e Cernjeve. Këtë
organizim e kemi filluar qysh nga
viti 1990. Ne kemi rregull për
prerjen e kullotjen në të gjithë
territorin tonë. Kemi pasur edhe
raste kur një fshatar është gjobitur
nga roja i fshatit sepse kishte prerë
një dru pa lejen e komisionit dhe
refuzonte pagesën e gjobës prej
10 000 lekësh. Por, komisioni,
pasi e paralajmëroi, ia dyfishoj
gjobën dhe i vuri afat për 10 ditë.

Pra, çdokush që kalon përmes
masivit të Korabit do të mahnitet
nga kontrastet e theksuara midis
majave të larta e të mprehta me
natyre Alpine dhe luginave,
grykave, lugjeve e gropave të
thella.
*
*
*
Të nderuar lexues pasi u
sollëm një pamje të bukurive të
këtij vargmali, po ndalemi shkurt
edhe në jetën e banorëve të kësaj
zone e sidomos në punën që bëhet
aty për zhvillimin e qëndrueshëm
të pyjeve, veçanërisht të atyre
komunalë, që hap pas hapi po
shërbejnë për zbutjen e varfërisë
së banorëve vendas e përmirësimin
e jetës së tyre.
Në të tetë fshatrat që ka
Komuna e Kalasë së Dodës
funksionojnë komisionet e
fshatrave, me nga pesë vetë të

Nga përvoja del se komisionet
e fshatrave arrijnë sukses kur:
- Sigurojnë rojën e pyllit dhe
burimin e të ardhurave për pagesën e tyre;
- Sigurojnë zbatimin e rregullave për përdorimin e territorit
(pyll, kullotë, ujë), duke i ndarë
drejtë për të gjithë përdoruesit,
bazuar në kërkesat dhe mundësitë;
- Përcaktojnë nevojat e familjeve dhe diferencojnë mbështetjen e familjeve më të varfra;
- Përcaktojnë tarifat për përdorim dhe përgjigjen për mbledhjen e tyre;
- Marrin masa për parandalimin
dhe mbrojtjen nga zjarret;
- Marrin masa për banorët që
shkelin rregullat e vendosura.
Treguesi kryesor i shtimit të
interesit nga fshatarët për
rimëkëmbjen e pyjeve, është
vendosja e rojave, që paguhen nga

Porta e Korabit
Kreshta tjetër e këtij mali është
ajo e portave të Korabit, e cila
ndahet veç nga vetë maja e Korabit
prej qafës me të njëjtin emër (2475
m lartësi). Kjo kreshtë, në të cilën
lartësohen dy maja me lartësi mbi
2700 m, ndan gropën e staneve në
verilindje nga ajo e bjeshkës se
Shehut në jugperëndim. Kjo e fundit
në ndryshim me dy gropat e
lartpërmendura është thelluar aq
shumë nga një degë e përroit të
Veleshicës, saqë ka marrë më tepër
tiparet e një lugine. Në shpatin
lindor të Kreshtës se Korabit
takohen edhe mjaft forma karsti,
që përfaqësohen nga hinka, ulluqe
e gropëza. Dukuritë e ngricave kanë
çuar në formimin e rrjedhjeve të
shumta gurore, që zbresin nga këto
kreshta drejt fundit të cirqeve. Kur
vizitori do të shkoje në drejtim të
malit të Grames, pjesë e këtij
ansambli madhështor, ky kurriz ulet
e behet gjithnjë me i butë sepse
gëlqerorët u lënë vendin repsheve.
Shpati perëndimor i këtij kurrizi bie
mjaft pjerrët në shpatullën akullnajore të “Bjeshkës së Zonjave”;
midis Malit të Bardhë e atij të Grames kjo shpatullinë është formuar
në kontaktin tektonik të repsheve
me gipset e Malit të Bardhë. Prania
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Një park që na bashkon
• Përfitimeve nga shitja e prodhimeve, nga punësimi në sektorin
e pyjeve, etj.).
• Përfitimeve nga zhvillimi i ekoturizmit, nga rritja e investimeve
për infrastrukturën.
• Përfitimeve, që ndoshta janë të
padukshme, si përmirësimi i
mjedisit e i biodiversitetit, etj.
Ata që merren me menaxhimin
e pyjeve dhe kullotave komunale
janë direkt të lidhur me këto mundësi. Por, lypset që edhe të tjerët
të bashkëpunojnë e mbështesin
komunitetin, shoqatat e përdoruesve të pyjeve, pushtetin vendor,
Shërbimin Pyjore dhe Federatën
e Pyjeve. Mbështetje kërkohet sidomos për përmirësimin e infrastrukturës dhe krijimin e mundë-

vetë fshatarët. Pas viteve 1990,
për shkak të dëmtimeve që vinin
nga fshatrat e zonave Kalis e Bushtricë, po dhe Sllove e Kastriot,
kryesisht në pyjet e largëta të
Livadhit të Gjatë dhe të periferisë
Vasije, të gjitha fshatrat vendosën
roja të përhershme, sipas ndarjes
që kishin tradicionalisht. E veçanta
është se Radomira ka pese fshatra
dhe përveç rojave të fshatit për
territorin e vet, vendosen dhe një
roje për Pyllin e Livadhit të Gjatë
dhe paguanin të gjitha fshatrat,
meqë ky pyll ishte i përbashkët.
Komisionet e fshatrave funksionojnë në të gjitha rastet kur
veprimet bëhen në pronën kolektive, pyje, kullota, livadhe, ujëra.
Në të gjitha rastet ato i marrin
vendimet për veprimet që do të
bëhen në këto pasuri. Por në
kushtet e kullotës kolektive që ka
Kalaja (rreth 6200 ha), me rreth
18000 krerë dele e 3-4000 krerë
gjedhë, lypset një menaxhim
shumë i mirë për të siguruar të
ardhura maksimale nga kullota,
veçanërisht në kushtet kur në
kullota mungon infrastruktura e
nevojshme. Prandaj ata bejnë
kujdes, duke i përdorur livadhet
për kullotje e për kositje dhe nga
tarifat që vendosin për çdo familje
e përdorues, krijojnë të ardhura
për pagesën e rojave dhe për mirëmbajtjen e kullotës e investime të
tjera.
Rrethimet e gardhimet e pyjeve
afër shtëpive, tokës bujqësore,
anës kanaleve ujitës, në shpatin
mbi fshat, etj., kanë dhënë mjaft
rezultat. Ashtu si edhe veshja e të
gjithë përrenjve me bimësi (verri
i zi, shelg, plep) janë rezultat i
vlerësimit që i behet bimësisë nga
fshatarët e kësaj zone.
Fryt i kësaj pune e i kujdesit të
treguar janë pyjet e pastruar,
rralluar e krasitur, duke u dhënë
formën e pyllit të kultivuar, që
tashmë has kudo në fshatrat e
Kalasë së Dodës.

*

*
*
Baza e pylltarisë komunale
është komuniteti, janë përdoruesit e menaxhuesit e
pyjeve dhe kullotave. Sipas
vendimit të KM, në vitin 2008,
komuna Kala e Dodës mori në
pronësi 1005 ha pyje, prej te cilave
770 ha pyje të lartë halore dhe 300
ha cungishte e shkurre, si dhe
rreth 6200 ha kullota, që komuna
dhe komunitetet i kanë në përdorim, pasi janë shtetërore.
Aktualisht komuna (këshilli i saj)
po përsërit kërkesën, pasi banorët
e Kalasë së Dodës nuk janë dakord
me vendimin e Ministrisë së
Mjedisit, që ka hequr nga lista për
këtë Komunë dhënien e kullotave
në pronësi po vetem në perdorim.
Brenda tre vjetëve ligji i Pyjeve
ka ndryshuar dy herë dhe kanë dale
dy vendime të KM për kriteret e
transferimit dhe përdorimit të pyjeve e kullotave komunale. Aktualisht jemi në një situatë shume
kritike, sepse akoma shteti nuk po
merr hapa për ta përmirësuar ligjin
dhe për të krijuar hapësirat e
nevojshme që pyjet te kqalojne në
pronësi të atyre që i kane përdorur
tradicionalisht (familje, grup
familje/fis dhe mera fshati).
Drejtoria e Shërbimit Pyjor dhe ajo
e Përgjithshme e Pyjeve dhe
Kullotave janë pronare për pyjet e
shtetit, por ofrojnë ndihme teknike
edhe për komunat e Shoqatat e Përdoruesve. Federatat Rajonale, si nivel i mesëm organizimi, po punojne
qe prej mëse gjashte vjetesh për të
mbështetur rritjen e kapacitetit të
shoqatave e komunave dhe,
ndërkohë, vazhdojne të bejne lobim
për permiresimin e ligjeve dhe
akteve nenligjore, që ndikojnë në
permiresimin e qeverisjes se pyjeve
në tërësi dhe atyre komunale në
veçanti.
*
*
*
Në mbyllje të këtyre radhëve,
në mënyrë të përmbledhur,
nënvizojmë se pyjet e kullotat (rreth

90 % e të cilave janë në pronësi të
komunës) janë një burim i rendesishem për Kalanë e Dodës. Kjo
bëhet më e rëndësishme edhe për
faktin se pyjet e kullotat komunale
janë shumë afër fshatrave dhe në
përdorim direkt nga komuniteti.
Dhe, arritje ka patur, pasi sot kjo
zonë ka mëse 18 000 krerë bagëti
të imëta (dele), rreth 2 000 krerë
gjedhë, mbi 1 000 zgjoj bletë, etj.
Mesatarisht çdo familje mban mbi
20 dele, po ka edhe familje me 200
krerë, që i kullosin verës në kullotat
kolektive dhe në dimër nga prodhimi i barit të kositur në këto kullota, si dhe nga fermat e tyre (foragjeret). Janë ndërtuar dy baxho
me aftësi përpunues 30 kv qumësht
në ditë që e marrin nga Çaja e Bushtrica e Kukësit dhe nga të gjitha
fshatrat e Kalasë së Dodës. Në
përgjithësi të ardhurat kanë ardhur
në rritje, pasi çdo familje, veç
deleve, qumështin e të cilave sot e
shet me 90-100 lekë, nga 50 lekë
që e shiste para 5-6 vjetësh, mban
mesatarisht edhe 1-2 lopë, me qumështin e të cilave plotëson nevojat
e veta për bulmet. Por, mundësitë
janë që të merren të ardhura më të
larta dhe banorët e këtyre anëve të
dallojnë mes të tjerëve dhe fjala
“varfëri” të mos përmendet më.
Dhe një nga rrugët për të arritur
këtë është shfrytëzimi i resurseve
që natyra ka krijuar, është zhvillimi
me ritme të shpejta i turizmit malor.
Fakt është që një këtu vijnë pushues
e turistë nga shumë vende të botës
(mesatarisht 80-100 alpinistë e
vizitorë), por mundësitë janë për
shumë më tepër se kaq.
Mundësi për të rritur të ardhurat
e këtyre banorëve janë edhe pyjet e
kullotat komunale, nëpërmjet:
• Prodhimeve të pyjeve e kullotave
(dru zjarri e lendë ndërtimi, dushk,
kullotje, prodhime të dyta, material
rrethimi, etj.).
• Përfitimeve indirekt për
komunitetin (kontroll erozioni,
stabilizim të tokave, rritje e
rezervave ujore, mbrojtje e
kanaleve ujitës dhe rrugëve, etj.)
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sive për zhvillimin e turizmit, si
dhe për krijimin e lehtësive për
menaxhimin e kullotave.
Së fundi, na duhet t’i kujtojmë
vendimmarrësit (Ministrisë së
Mjedisit, Pyjeve e Administrimit të
Ujërave) se kanë kaluar katër vjet
nga koha kur këshilli i komunës
së Kalasë së Dodës ka propozuar
që masivi malor i Korabit të
shpallet “Park Kombëtar”. Të
shpresojmë që Drejtoria e Zonave
të Mbrojtura në këtë Ministri do
të fillojë një diskutim të gjerë me
banorët e zonës nga Maqellara në
Shishtavec dhe pastaj ta shpallë
“Park Kombëtar”. Dhe arsyet për
këtë janë të shumta, disa prej të
cilave i sollëm edhe në këtë shkrim,
por nëse lind nevoja mund të
përshkruhen më me hollësi.

Kullota të bollshme për rritjen e bagëtive të imëta

Kalaja e Dodës shembull për menaxhim të qendrueshëm të
pyjeve e kullotave, bazuar në sistemin tradicional. Në Tejs
grumbullohen boçe pishe për dimër
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Stinë e mbarë për
pronarët e pyjeve privatë
në Istog
ADNAN BULESHKAJ, Shoqata e Pronarëve
të Pyjeve Privatë “Rudina”, Istog

B

jeshkët e Istogut shtrihen nga
Malet e Moknës deri tek Bjeshkët
e Radavcit. Janë vargmale shumë
të bukura , mbi Rrafshin e Dukagjinit.
Në mars të këtij viti, me iniciativën e
disa pronarëve të pyjeve privatë, këtu u
realizua një Projekt shumë i rëndësishëm:
U hap rruga për në Livadhet e Istogut.
Fillimi i punimeve për hapjen e kësaj rruge
malore gëzoi pronarët e pyjeve, si dhe
blegtorët e kësaj ane, pasi sipas tyre, do të
lehtësohet puna dhe veprimtaria e tyre
menaxhuese, blegtorale e bujqësore tradicionale. Por, njëherësh, kjo rrugë çel shtegun
për t’u shtuar aktivitetet turistike. Kështu
turistëve u krijohen mundësi për t’u njohur
me Tëbanat tradicionale te Istogut, ndër të
cilat përmenden Livadhet e Istogut, Bollovani, Rudina, Vuca, etj., ku organizohet jeta
në stane, me ushqime të veçanta, me ajër,
ujë e klimë që s’harrohen lehtë. Dhe, në
fakt, vizitorët e parë po duken dhe me siguri,
tani me shkurtimin dhe përfarimin që bën
kjo rrugë, vizitorët do të vijnë në rritje.
Kjo rrugë është njëra prej arterieve
kryesore, që lidh gati të gjitha bjeshkët me
qytetin e Istogut. Më herët kjo rruge është
kaluar më mjete primitive, qerre me kuaj
e më pas me traktorë dhe qarkullimi ka
qenë shumë i vështirë e me mjaft rrezik.
Iniciativa për hapjen e kësaj rruge e
filluar nga pronarët e pyjeve privatë, apo
më saktë, anëtarët e Shoqatës së familjeve
pronare të pyjeve, shumë shpejt u përkrah
nga të gjithë adhuruesit e bjeshkëve. Si
këshill iniciues, me vullnet të jashtë-

zakonshëm u organizuam dhe arritëm të
vëmë kontaktet e para më të gjithë përfaqësuesit e lagjeve, me ata që kanë prona
private.
Dy ishin sfidat kryesore të Këshillit
Iniciues, pjesë e Shoqatës së pronarëve:
Së pari, krijimi i bindjes tek të gjithë, për
të lejuar vënien në dispozicion të pjesës
së pronës ku do të kalonte rruga, proces
që kërkoi shumë kohë e debate, por që
tani, gjejmë rastin t’i përgëzojmë, pasi
mundësuan t’i shërbehet pyllit të tyre po
edhe zhvillimit të gjithë zonës. Së dyti,
sigurimi i fondeve për realizimin e

projektit. Për këtë vlen te përgëzohen të
gjithë pjesëmarrësit, ku vend i veçantë i
takon shoqatës së pronarëve, po edhe
komunës e kryetarit të saj për
mbështetjen që dhanë. Po ashtu,
biznesmenëve, të gjithëve me radhe, për
kontributin shumë të madh, duke veçuar
pronarin e Troftës së re të Istogut, Ismail

- Shoqata e
pronarëve lobon
në komunë dhe
siguron investime
për hapjen e një
rruge auto malore
për menaxhimin e
Bjeshkës së
Maleve Bytyçi, i cili financoi mbi 5000 euro të
nxjerra nga biznesi i tij.
Këtë iniciativë e përkrahu edhe
Kuvendi Komunal i Istogut, pasi Këshilli
Iniciues i drejtoi një kërkesë kryetarit të
Komunës, Haki Rugova për ndihmë dhe
aty gjetëm përkrahje morale dhe financiare,
sidomos nga kryetari i Komunës. Kuvendi
Komunal ndihmoi me shumën prej 10.000
euro, si na dha përkrahje
me ekspertë nga Drejtorati për Bujqësi, Drejtorati
për Kadastër, etj.
Projekti i rrugës prej
5.5 km kushtoi 28.500
euro, ndërsa punëkryes u
zgjodh kompania “,Guri”,
nga Vrella e Istogut. Me
këtë kompani u lidh
kontrata, ku një prej
kushteve kryesore ishte
gjerësia e rrugës se re 5
m, për të eliminuar
rrezikun. Projekti u realizua nga fillimi i
prillit deri nga mesi i majit.
Këtë nismë shoqata e pronarëve po e
pason me një projekt shumë të
rëndësishëm, mbështetur nga projekti Sida,
SNV për zhvillimin e qëndrueshëm të
pylltarisë në Kosove. Shoqata ka zgjedhur
disa pyje privatë, që janë bërë të arritshëm

Bekimi i kafshëve

Kur gjen mbështetje të sigurtë
Që komuniteti tëbëjë sa më pak
gabime, duhet mbështetur në
mjeshtërit t tij, duhet aktivizuar
mosha e punës dhe duhen
gjetur modelet ...

FUAT MEMELI, Boston

Para disa kohësh, mora vesh një
njoftim, që m’u duk disi i veçantë. Në një
kishë të Bostonit, do të bëhej bekimi i
kafshëve të anëtarëve të saj. Kurreshtja më
shtyu të shkoja për të parë. Me mua ishte
edhe Denisi, një djalë i ri shqiptar, i cili
kishte marrë me vete qenin e tij për ta
bekuar. Ndërsa afronte ora dhjetë, drejt
kishës vinin besimtarë, së bashku me
kafshët e tyre, qenin ose macen. Buzëqeshja
në sytë e tyre, tregonte se ndiheshin të
lumtur. Do të bekonin kafshët, me të cilat
jetojnë çdo ditë dhe i kanë si pjesëtarë të
shtëpisë. Te dera e kishës, i priste plot
mirësjellje, priftëresha Nancy Taylor, duke
u uruar mirëseardhjen. Pjesëmarrësit u ulën
në një sallë të veçantë të kishës. Priftëresha
shkonte te çdo kafshë, përkulej pranë saj, e
përkëdhelte, pastaj e bekonte, duke thënë:
“Zoti qoftë me ju! Qëndroni gjithmonë pranë
njëri-tjetrit”. Pastaj u mbajt edhe një meshë
e veçantë, kushtuar kafshëve. Kori i kishës
këndoi disa këngë, u luajtën pjesë muzikore,
u bënë fotografi, etj. Kisha kishte përgatitur
edhe nga një pako të vogël me ushqim,
“dhuratë” për çdo kafshë. Më pas
pjesëmarrësit dolën para kishës për të parë
bekimin e një kali, mbi të cilin qëndronte
kalorësi. Të njëjtin bekim priftëresha bëri

edhe për kalin. Mjaft pjesëmarrës bënë foto
para kalit, së bashku me kafshët e tyre, për
t’i pasur kujtim nga kjo ditë e shënuar.
Në fund të veprimtarisë, bisedova me
asistentin e priftëreshës, Quin Galdwell, për
këtë bekim që u bëhet kafshëve, si dhe për
traditën e tij. E, ai më shpjegoi: “Ka disa
vjet që në kishën tonë, si dhe në mjaft kisha
të Bostonit, bëhet bekimi i kafshëve të

nëpërmjet kësaj rruge. Nga konsultimi i
parë me pronarët e pyjeve në Livadhet e
Istogut, si me Ahmet Buleshkaj, Xheladin
Latifaj, Rrustem Llapi e Nimon Avdijaj,
vërehet se ata kanë objektiva të qarta për
të sotmen dhe të ardhmen e pyllit. Pyjet e
tyre kane mbetur për një kohë të gjate pa
mundësi menaxhimi, për shkak të largësisë
e mungesës së infrastrukturës. Pyjet e
mrekullueshëm të ahut tek zona pyjore e
quajtur Ahishta e Llapit, e kane kaluar
moshën 150 vjeçare dhe një pjesë e
brendshme e kërcellit të tyre ka filluar të
prishe dhe, për rrjedhojë, një pjesë që duhet
të çohej në industrinë e përpunimit te drurit,
përdoret dru për ngrohje. Prandaj, për të
ardhmen pronarët e këtyre pyjeve synojnë
që edhe me ndihmën e Agjencisë së pyjeve,
t’i shndërrojnë në pyje të përzier ahu
hormoqi, çka do të ndikojë në rritjen e
vlerave të peizazhit dhe në shtim e të
ardhurave të pronarëve. Sipas axhës
Ahmet (një ndër pronarët e kësaj zone) me
hapjen e rrugës se re shihet një perspektivë
dhe zhvillim më i qëndrueshëm i pyjeve, po
edhe i blegtorisë ...
Përvoja e derisotme, ka bërë që
shoqata jonë të krijojë bindje për të
vazhduar me projekte të tjera, sidomos me
pyllëzime në pronat private. Dhe besojmë
se rezultatet do të vijnë shpejt.

besimtarëve. Është kjo një traditë e vjetër
evropiane, që zbatohet edhe në Amerikë. Ajo
zë fill në vitin 1180, kur Shën Franci, filloi
të bekojë zogjtë dhe kafshët. Ne bekojmë
në kishë fëmijët e vegjël, si dhe çiftet që
martohen, por mbeten pa u bekuar kafshët
që ata mbajnë, të cilat janë aq të dashura
për familjarët. Ka edhe njerëz që jetojnë të
vetmuar, me qenin ose macen që mbajnë.
Për këtë grup njerëzish, kafshët janë edhe
më të shtrenjta, prandaj dhe ne i bekojmë
ato. Bekojmë edhe kuajt, të cilët janë pjesë
e qytetit tonë, pasi ata bashkë me policëtkalorës, që shkojnë nga një park në tjetrin,
ndihmojnë për të mbajtur pastër qytetin.
Disa nga kishat e Bostonit e bëjnë bekimin
e kafshëve në pranverë, disa të tjera në
vjeshtë. Kisha jonë ka zgjedhur pranverën
për bekimin e tyre”, tregon Quini.
Ndërsa ndiqja këtë veprimtari, sigurisht,
më kalonte para syve gjithë ajo luftë që filloj
të zhvillohej pas vitit 1967?! ... Por, siç
thuhet, … bota rrotullohet ...

Kur e di se nga vjen e keqja
Varfëria një vendi nuk i bie nga
qielli e as i mbin nga toka; ajo
është vlerë e çmimit që duhet të
paguajë shoqëria për gabimet e
veta ...
Kur nuk orientohesh drejt
Që një popull të mos arrijë të
orientohet drejt, mjafton që
fjalae specialistit të zhvlerësohet sa më shumë e të peshojë
sa më pak ...
Kur di të ruash vlerat
Largimi i moshës së punës nuk
është më pak i rendësishëm se
largimi i trurit tënjë vendi ...
Kur duhet patur kujdes
Gjëja më e vështirë për t’u
ngjitur është shkëputja e vazhdimsisë së brezave ...

A. OSJA
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Pyjet, simbol i Kanadasë
Roli strategjik i pyjeve
privatë

P

yjet simbolizojnë
Kanadanë. Duke
mbuluar gjysmën e
territorit, d.m.th. 418 milion
hektarë, ato janë pjesë
integrale e ekonomisë,
kulturës, traditave, historisë. Pyjet në Kanada përbëjnë 10 % të pyjeve në
botë. Të ndryshme nga një
zonë në tjetrën, ato janë të
rëndësishme për mjedisin.
Sipas madhësisë, kushteve
të paqëndrueshme klimaterike dhe ekosistemeve të
ndryshme e komplekse,
pyjet janë strehë e 100 mijë
lloje bimësh, kafshësh e
organizmash, duke përfshirë afërsisht 180 lloje pemësh autoktone. Toka
është ndarë në 15 ekozona
tokësore, të përcaktuara
mbi bazën e ndërveprimit të
faktorëve gjeologjikë,
territorit, tokës, vegjetacionit, klimës, jetës së egër,
faktorëve humanë dhe
ujorë. Pyjet janë burim natyror, menaxhimi i të cilëve
është me interes për çdo
qytetar.
Metodat e menaxhimit
të pyjeve mbështeten në
partneritet. Kanadezët vazhdojnë të konsultohen rregullisht për të identifikuar
prioritetet e tyre në menaxhimin e qëndrueshëm të
pyjeve, duke përfshirë të
gjitha aspektet e përdorimit
dhe ruajtjes së tyre.

Kanadezët në
menaxhimin e
qëndrueshëm të pyjeve
Pyjet janë jetësore për
ekonominë. Ato mbështesin 337 komunitete dhe
sigurojnë punë direkte e
indirekte për mbi 830 mijë
kanadezë. Përderisa 94 për
qind e pyjeve janë pronë

publike, popullsia ka interes
të plotë në menaxhimin e
tyre. Provincat kanë autoritet në mbi 71 % të tokës
së pyllëzuar, kurse qeveria
federale në mbi 23 %,
kryesisht nëpërmjet qeverive territoriale. Qeveria e
ushtron menaxhimin e saj
nëpërmjet ligjeve dhe rregullave komplekse, që
drejtojnë zbatimin e praktikave të qëndrueshme pyjore.
Popullata luan rol aktiv
në përcaktimin e prioriteteve të menaxhimit të
qëndrueshëm të pyjeve.
Opinionet e publikut merren përmes konsultimeve
nga niveli lokal në atë ko-

Me 6 për qind të tokave
pyjore në pronësi private,
pyjet private dhe 425 mijë
pronarët luajnë rol strategjik
në territorin pyjor të Kanadasë. Pyjet privatë sigurojnë 19 % të drurit industrial, 77 % të produkteve të panjës së sheqerit,
79 % të drurit të zjarrit dhe
pothuaj të gjithë drurëve të
prerë për Krishtlindje.
Pyjet privatë kanë
shumë akses dhe produktivitet. Pronarët e pyjeve
privatë kanë zhvilluar partneritet të përbashkët dhe
aktivitete që përfshijnë
pronarët e tokave, kompanitë pyjore, institucionet
qeveritare dhe partnerë të
tjerë të interesuar për
menaxhimin e trashëgimisë
pyjore.

komuniteteve autoktone,
për të reflektuar kushtet
lokale dhe për t’iu përgjigjur
nevojave të përcaktuara nga
këto komunitete.

Një nga furnizuesit më
të mëdhenj
Kanadaja është nga
furnizuesit më të mëdhenj
të letrës dhe produkteve të
drurit në botë, që sipas të
dhënave të disa viteve më
parë, shënon më tepër se
70 miliardë dollarë
(kanadezë) të transportit
në vit. Eksporti kontribuon
në 37 miliardë dollarë
(kanadezë) në balancimin
e rrjetit tregtar të vendit.
Pa tregtinë e produkteve
pyjore, importi i Kanadasë
do të ishte më i lartë se
eksporti dhe balanca e
tregut do të ishte në
deficit.

Shkencë dhe
teknologji
Praktikat pyjore në Kanada mbështeten në shkencë dhe në përdorimin e teknologjisë më bashkëkohore. Informacioni teknologjik dhe sistemet e pozicionimit global, modelimi i
kompjuterëve dhe anali-

zave, janë kthyer në mjete
esenciale në menaxhimin
modern të pyjeve. Në zonat e shkencës pyjore, ruajtjes mjedisore dhe stabilitetit ekonomik, vazhdon
kërkimi për të për-mirësuar
në mënyrë të vazhduehme
kuptimin për menaxhimin e
qëndrueshëm të pyjeve.

Peizazhe me bukuri të
rrallë

mbëtar, për të adresuar një
shumëllojshmëri çështjesh.
Këto pikëpamje integrohen
rregullisht në politikë dhe në
zbatimin e praktikave të
qëndrueshme te pyjeve. Si
shembull, duke ndjekur një
seri konsultimesh sektoriale
dhe në vend, u zhvillua
Strategjia Kombëtare e
Pyjeve dhe Marrëveshja
për të drejtuar menaxhimin
e qëndrueshëm të pyjeve.

Kanadaja ka një rrjet të
gjerë parqesh dhe rezervatesh pyjorë, që përmbajnë kryevepra të natyrës, duke u ofruar vizitorëve peizazhe me bukuri
të rrallë. Rrjeti përfshin çdo
gjë, që nga panja 2000
vjeçare e pyjeve të lagura
të British Kolumbia, brigjet
e mjegullta të Newfoundland, liqenet e lumenjtë e
Ontarios dhe malet e Kebekut, të rrethuara nga
akujt. Një e katërta e parqeve kombëtare të Kanadasë njihen nga Kombet e
Bashkuara për kontributin
e çmuar në vlerat e ruajtjes
së trashëgimisë botërore.

Njerëz autoktonë
Kanë jetuar në mjedisin
pyjor për mijëra vjet. Sot
kanë rol në rritje, në zhvillimin e politikës pyjore dhe
në planifikim. Njohuritë e
tyre tradicionale dhe të
komuniteteve lokale janë
integruar në praktikat e
menaxhimit të qëndrueshëm
të pyjeve. Njerëzit janë
aktivë në ruajtjen e pyllit.
Ata punojnë dhe kanë në
pronësi sharra, presin pemë
dhe janë partnerë në të gjithë
pyjet model të Kanadasë,
duke përfshirë atë që menaxhohet veçanërisht nga
vlerat e njerëzve autoktonë.
Një tipar zhvillimi i përdorimit të pyjeve në Kanada
është partneriteti ndërmjet
njerëzve dhe sektorit privat,
si dhe me qeveritë federale,
provinciale dhe territoriale.
Është pozitive prirja drejt

Pyjet kanadeze mbështesin, gjithashtu, rikrijimin,
turizmin, fotografimin e
jetës së egër, gjuetinë,
mbledhjen e bimëve mjekësore, aktivitete që vlerësohen në miliarda dollarë.
Nëpërmjet menaxhimit të
qëndrueshëm të pyjeve,
shumë përfitime nga lënda
drusore e jodrusore kanë
bazë të qëndrueshme për të
vazhduar plotësimin e rolit
vital ekonomik dhe social.

Praktikat e
menaxhimit të
qëndrueshëm të pyjeve
Me një sipërfaqe totale
prej 1.6 milionë kilometra
katrorë, Kebeku është ndarë në tri zona vegjetacioni,
nga jugu në veri, duke reflektuar nënndarjet kryesore klimatike: Zona me-

satare veriore e dominuar
nga drurë të përzier, zona
boreale, me drurë halorë
dhe zona arktike, me shkurre. Këto zona u korrespondojnë ndarjeve te vegjetacionit në botë dhe pyjet
luajnë rol të rëndësishëm
tek të tria.
Nëntëdhjetë për qind e
pyjeve është pronë publike,
trashëgimi për të gjithë
njerëzit. Këto pyje duhet të
mbrohen dhe përdorimi i
tyre duhet t’i japë shoqërisë
përfitime të qëndrueshme.
Resurset pyjore janë një
privilegj, që sjellin me vete
edhe mjaft obligime.
Çdo aktivitet në pyjet
publike duhet të bëjë hapa
drejt mbrojtjes së pyjeve dhe
objektivave të zhvillimit, të
përcaktuara nga qeveria.
Kjo përfshin obligimet kyçe,
si rigjenerimi i mjaftueshëm,
pas prerjes së pemëve në
tokat publike. Mbajtja ose
rinovimi i të drejtave të hyrjes në resurset e pyjeve
publike kushtëzohet me
arritjen e këtyre objektivave. Ata që i mbajnë këto
të drejta duhet të demonstrojnë rezultate të dukshme
në menaxhimin e pyjeve
dhe mbrojtjen mjedisore dhe
arritjet e tyre duhet të
rishikohen rregullisht.
Menaxhimi i pyjeve
është në interes të gjithkujt.
Kjo do të thotë, më tepër
pjesëmarrje publike në
zhvillimin e një zone pyjore
të dhënë dhe planifikimin
më të mirë ndërmjet përdoruesve.
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About a million hectares of
land without an owner...!?

A Park to
unite us A Park that
unites us

- The land is holy, let’s protect It from Rexhep NDREU

T

he National Federation of Communal Forests and Pastures,
that represents the interests of the users of 315 Associations,
which manage the forests in these communes, draws the
attention of the politicians and heads of state that over 927 thousand
hectares of land (forests, pastures and degraded areas), which in
2008, legally, went under municipal ownership, still don’t have
sustainable use.

Since a long time the forest have been used by the village, and
each village had their rules and traditions in using these forests. This
very long tradition shows that the right of a safe, stable and longtime ownership is a key factor for a sustainable administration of the
forests. This makes the farmer to work for today and for the future.
The right path toward sustainable administration is to sustain the
communities which traditionally live with the income from the forests.
Our farmers currently use for heating purpose around 2 million m3 of
wood. If they gain the ownership this wouldn’t be an illegal and informal
phenomenon, but just a technical process, and this would serve to the
forest, to the farmers, to the earth, to climate, to the defense from
erosion, disasters, carbon emissions, and even global warming.
In more than 1/3 of the land that was transferred to the communes,
the private using of the forest is with very clear boundaries and
traditional, and in this stage of the society this trend seems to increase,
as is the global trend doing (in a near future almost half of the Albanian
forests might be administrated privately). This should be reflected in
our forest policies. The transfer is finished, while the legal basis for
forests is still the law for state forests. The best way to ensure the
right of ownership or use is to support the creation and development
of community-based organizations in the communes. But, over 300
associations created with the support of the World Bank and SNV,
are seen by the state only as a source to receive income.
20 years of experience shows a close relation between the forest
rehabilitation and the capacity of the Users Association. So, policy
makers are required to orientate a special status for these organizations,
which could contribute with extraordinary environmental services,
related to bio energy, water and air. The associations of users or forest
owners will be a support for the structures that have to set up urgently
in the communes, and also for the advisory service. It’s time for the
government to be informed of the danger that threatens the forest,
which is being transferred without legal basis, to whom it will be
transferred, in relation with families, villages, commune and qark, and
what will be the right and obligation of central, local government, village
family and forest service. This is the way to make the land and its
products available to produce and ensure the needs, and also to think
about the water, the environment, the erosion, the sliding, the demolitions,
the burns. The land has an owner, and when the owner is entitled by
law he doesn’t damage it, but he revises it, by protecting it and using it
carefully and with fewer expenses, thinking not only for himself but
also for the generations to come.
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Haki KOLA - Malvina SHEHI
Geographically the entire
eastern mountain range,
from the valley of the white
Drini in Nord, along the valley
of the black Drini in West and
the valley of Radika in South,
takes the form of a balloon in
Nord, whose tail is formed in
the southern part from the
ranges of Deshat-Maqellare.
The central part of this large
complex of mountains consists of the mauntains of
Korab and Sokorol, both of
them part of the commune

Kala e Dodes, one of the most
interesting geographical parts
of the Balkans, especially for
mountain
landscapes.
Biologically, this area is rich
in endemic plants and wild
animals. Historically, from
Gjallica of Kukes, Kolesan
until korab, the population
was related with numerous
wars for freedom and independence. This area can serve
as a bridge for Albanians in
our part of the border, and
those in Macedonia. Curre-
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About the protection
from fire of forests and
pastures
from Albora KACANI

Let’s bring back to life
the lagoon of Karavasta
from Shpëtim ÇULLHAJ

T

his is how the project of the
Environmental Center for Development, Education and Networking
(EDEN) was entitled, and it intended to
promote the ecotourism in the lagoon of
Karavasta, as the best opportunity for
sustainable development and natural
preservation of this protected site, and also
to increase public awareness toward waste
management. This purpose is enough to
start an initiative in this part of the National
Park of Divjake-Karavasta. But, before we
start talking about this initiative, let’s spend
a few words about the lagoon.
The lagoon of Karavasta is the greatest
in Albania, and in throughout the southern
coast of the Adriatic, with a surface of 4330
hectares (length 10.6 km, width 4.3 km,
depth 1.5 m). It is separated from the sea
from a wide belt of sand, covered from a
dense forest, in whose edge is a great and
beautiful beach…
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Gazetë e Shoqatës Kombëtare të Pyjeve e Kullotave Komunale, Tiranë

F

ires in forests
and pastures
are becoming
increasingly worrying, because wide
areas of forests and
pastures are being
damaged. Fires are
accidentals, but sometimes they are
intentional. Because
of this situation, during this summer are
held some trainings in
Puke, Kukes, Tropoje, Diber, Mat, Bulqize
and Has, and their
topic was “Forest
protection from fires”,
in order to help the
LGU and FPUAS, to
prevent, locate and
extinguish fires in
forests and pastures.
These trainings were
organized in the fra-
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mework of cooperation between
Regional SIDA and the National
Federation of Communal Forests
and Pastures. The participants
were representatives of the
communes, about 50 representatives of the Associations of
Users of Communal Forest and
Pastures, representatives of the
DFS of the regions, forest
experts, civil society etc. They
discussed issues regarding forest
protection from fire, preventive
measures and fire suppression
operations…
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Kjo faqe u përkthye e u përgatit për botim nga Ilir KOLA

Këshilli Botues: A. Proko, N. Çollaku, V. Tabaku, R. Ndreu, J. Male, F. Memeli, A. Diku

Adresa: Rruga "Sami Frashëri", Nr. 4, Tiranë

ntly, the area near Kala e
Dodes which is located in
Macedonia, is a National Park
in Sharri (Dragash) and the
territories of Shishtavec and
Çaje and serves as a bridge
with the Albanians in Kosovo.
There are great possibilities
that it can also help the
economy and impact on the
development of the part that
lies within our borders, an
area which still quite poor.

www.nrdp-al.org

