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KONFERENCË NDËRKOMBËTARE

Politika e Pyjeve dhe Reformave në
Shqipëri drejt Standardeve të BE
ALBORA KACANI

M

ë 2-3 nëntor 2011 u
mbajt në Tiranë Konferenca Ndërkombëtare “Politika e Pyjeve dhe
Reformave në Shqipëri drejt
standardeve të BE”, organizuar
nga Akademia e Shkencave të
Shqipërisë dhe Akademia Suedeze
e Bujqësisë dhe Pylltarisë, me
mbështetjen e Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të
Ujërave. Morën pjesë ministri i
Mjedisit Fatmir Mediu, kryetari i
Komisionit Parlamentar për
Mjedisin, Jemin Gjana, deputetë të
Kuvendit të Shqipërisë, përfaqësues nga Banka Botërore, SNV,
SIDA, Federata Kombëtare e
Pyjeve dhe Kullotave të Shqipërisë, përfaqësues nga institucionet
e Kosovës, të shoqërisë civile dhe
botës Akademike.

Z

hveshja e Shqipërisë
tonë vazhdon me ritme
të shpejta e të pabesueshme. Duket se ata që kanë
qeverisur kombin shqiptar në
mijëvjeçarin e fundit, ia kanë
dalë të mos vihen në tehun e
kritikave për këtë krim që ka
filluar herët dhe po vazhdon pa
pushuar të na shëmtojë peizazhet, djegë e masakrojë drurët
e bimët dhe të humbasë pa
pushim tokën. Ish-presidenti
amerikan Rusvelt pati lënë një
amanet, që mund të përmblidhet: “Çdo gjeneratë e ka për
detyrë që t’i lerë asaj në vijim

Pas përshëndetjeve
nga organizatorët, të
pranishmit i përshëndeti
Ministri Mediu, i cili ndër
të tjera theksoi vazhdimin
e reformave pyjore në
vendin tonë, si dhe nevojën për një koordinim
ndërsektorial dhe integrim vertikal.
Konferenca pasqyroi përvojat
dhe praktikat pozitive të reformave
dhe ndikimin e tyre në menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore në vendet e zhvilluara,
si Suedia, por pa lënë mënjanë
edhe përvojat nga Ballkani e Shqipëria. Në mënyrë të përmbledhur,
u mbajtën këio referate:
Prof. Dr. Arsen Proko, drejtor në Drejtorinë e Përgjithshme
të Pyjeve e Kullotave, foli për
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HAKI KOLA
tokën në një gjendje më të mirë
se sa e ka gjetur”. Evropa e
dendur dhe e zhvilluar’ duket që
pas një vuajtjeje të gjatë
disashekullore, e gjeti zgjidhjen
rreth dy shekuj më parë. Ne e
humbën atë shans dhe historinë
nuk mund ta gjykojmë.

“Pylli në sytë e fëmijëve...”

P

zhvillimin rural,
ndryshimet klimatike
dhe zbutjen e
varfërisë.
Z. Lennart Axcell, përfaqësues i Federatës Suedeze të Pronarëve të Pyjeve, theksoi rolin e
Shoqatave në implementimin e
programeve kombëtare e politikën.
Prof. Dr. Michael Mussong, përfaqësues nga Universiteti
i Shkencave të Aplikuara, Eberswalde-Gjermani, prezantoi Sfidat
dhe Ndryshimet në arsimin e lartë
pyjor në Shqipëri.
Prof. Nehat Çollaku, drejtor
pranë PZHBN, solli përvojën dhe

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

Viti Ndërkombëtar i Pyjeve - 2011

ër të shënuar Vitin Ndërkombëtar të Pyjeve, 2011, përfaqësues të pronarëve të Pyjeve
Maqedoni, Kosovë e Shqipëri, bashkuan iniciativat e tyre në një aktivitet
rajonal për promovimin e rëndësisë
së pyjeve, duke përfshirë fëmijët të
Parët.
Po, si u përjetua kjo ngjarje nga fëmijët e komunës Tomin në Shqipëri?

reformat, iniciativat, sfidat dhe
kontributin e pyjeve e kullotave
në zhvillimin rural ekonomik të
vendit.
Z. Björn Merkell, përfaqësues i Agjencisë Pyjore Suedeze, dha një pamje të gjendjes së
pyjeve në Suedi dhe zhvillimin e
Politikave Pyjore ndër vite.
Z. Lennart Ljungman, përfaqësues i SIDA, foli për vizionet
e Strategjisë Pyjore dhe inputet

për rishikimin e politikes
Pyjore ne Shqipëri.
Z. Esbjorn Anderson,
foli për Shërbimin Këshillimor në Pyje dhe ndërtimin
e kapaciteteve të qeverive
lokale në Shqipëri.
Z. Bob Kirmse, përfaqësues i BB, paraqiti aspekte teknike të Pylltarisë Komunale në Shqipëri.
Z. Peter Campen, përfaqësues i SNV për gjithë Ballkanin,
foli për Politikën Pyjore e reformat
ligjore në Ballkan dhe bëri një pasqyrë të proceseve gjithëpërfshirëse, bazuar në kërkesat që ndryshojnë vazhdimisht dhe realitetin.
Z. Andrew Mitchel, përfaqësues i BB, paraqiti rëndësinë e
Pagesave për Shërbimet Mjedisore, si forma të reja financimi për

Në pyllin e fshatit Cetush, si
fshati i parë pilot në Shqipëri,
me 10 nëntor 2011 pati një festë
të vërtetë. Pronari Daut Mera e
banorë të tjerë, nuk ofruan vetëm pyllin dhe produktet e nxjerra nga ai, por edhe bujarinë e
mikpritjen tradicionale për mysafirët e ardhur nga Kosova,
Maqedonia e Shqipëria.

Të rriturit e pranishëm përjetuan
emocione të veçanta kur panë pyllin më
të bukur se kurrë, nëpërmjet syve të
fëmijëve 7-11 vjeçarë. Vetë fëmijët kishin
përgatitur këngë e vjersha, por ajo çka e
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Sa herë trajtohet kjo temë,
pyetja e parë që të shkon në
mëndje është nëse ata që marrin
vendime dhe na drejtojnë, kanë
informacion apo e njohin
zgjidhjen, që e shpëtoi pyllin e
tokën evropiane nga prerja apo
gërryerjet. E di se në kurikulën

e Fakultetit të Pyjeve, kjo deri
vonë nuk është trajtuar. Një
shkencëtar nga Akademia e
Shkencave Suedeze, që ishte
pjesëmarrës në konferencën
shkencore për të sotmen e të
ardhmen e pylltarisë Shqiptare

Vijon në fq. 2

KRIJOHET SHËRBIMI I EKSTENSIONIT DHE PYJEVE KOMUNALË
Në mbështetje të pikes 4 të
nenit 102 të Kushtetutes, të nenit
7 të Ligjit 9385 datë 4.5.2010 “Për
Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, të
ndryshuar, te Vendimit te Keshillit
te Ministrave me numer 26 date
13.01.2010 “Për përcaktimin e
numrit të punonjësve në Ministritë
dhe Institucionet Qendrore”, të
Urdhërit të Kryeministrit nr. 26 datë
24.02.2011"Për miratimin e Struk-

turës dhe organikës së Ministrisë
së Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave”, Z. Fatmir Mediu
urdhëron që në strukturën organizative të Drejtorive të Shërbimit
Pyjor, të krijohet Seksioni i Shërbimit të Ekstensionit dhe Pyjeve
Komunalë.
Në urdhrin e ministrit Mediu
nënvizohet: “Në thellim të reformës
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të 1-2 Nëntorit 2011, organizuar
nga Akademia e Shkencave Bujqësore të Suedisë, në bashkëpunim me Akademinë Shqiptare të Shkencave, rekomandoi
me këmbëngulje që çështja e
pronësisë dhe të drejtës
së përdorimit të tokës pyjore të
përfshihet në kurikulën e Fakultetit të Pyjeve. Koha do të tregoje nëse zëri i tij ka arritur
ndonjë vesh që dëgjon. Kujtoj
që ka më se 15 vjet që debatojmë
me kolegë që psh edhe problematika e pyjeve komunale të
fillonte të trajtohej nga ky
Fakultet, por në fakt këto 15
vite nuk kanë mjaftuar për të
bindur vendimmarrësit.
Ndoshta është tepër teknike
dhe për publikun bëhesh i
bezdisshëm kur përsërit shpesh
të njëjtën gjë, por meqë flitet për
tokën, ujin e ajrin, më mirë të
mërziten e t’i rregullojnë se sa
të lihen të qetë e ti shkatërrojnë.
Le të shërbejë kjo si një leje që
t’ua kujtojmë këtë mekanizëm,
që shqiptarët e patën të parët
në kanunin e tyre, ashtu instinktivisht, e sado që zakonisht
duam ta përcjellim fajin në
histori, psh tek turqit, këta të
fundit jo vetëm nuk ua rrëzuan
këtë të drejtë kanunore, por në
hapësirat e Kosovës ua legalizuan fillimisht fshatrave e më
pas secilit sipas familjeve, tokën
me pyllin e tij, ndërsa në malësitë, ku nuk kishin pushtet të
plotë, pothuaj nuk arritën as të
fillonin ta legalizonin të drejtën
që e kishin ndarë banorët me
njëri tjetrin për çdo pëllëmbë të
tokës me anë të kanunit. Edhe
në pjesën fushore të vendit,
dëgjon me dhjetëra raste që
banorët përmendin për dokumente Osmane kur kërkojnë
ndonjë të drejtë pronësie apo
përdorimi për prona pyjore në
pjesën lehtësisht të aksesueshme të vendit. Periudhën pas
luftës së dytë botërore kemi të
lehtë ta justifikojmë, pasi ia
faturojmë komunizmit. Ajo që
nuk kuptoj është se përse edhe
20 vjet pas rrëzimit të komu-

nizmit, kjo mbetet tabu e çuditshme, shpesh me zarar, qoftë
edhe për t’u përmendur. Diku të
vete mëndja tek ashpërsia me të
cilin u luftua kanuni nga komunizmi, ashpërsi që gjenerata
jonë e jetoi në shumë detaje
emocionalisht. E groposi në
mënyrë të pabesueshme. Për
shumicën e njerëzve lufta kundër kanunit është konceptuar
lidhur me pjesë të tij të lidhura
me hakmarrjen apo dallimet e
padrejta gjinore. Vetë luftuesit
e kanunit diku e përmendin se
kanuni ishte i dëmshëm pasi
mbështeste pronën private. Pak
kush është thelluar të shohë se
cilën pronë private, apo se ishte
fjala pikërisht për pyjet e kullotat. Qeveria e Nolit e programoi në kuadrin e reformës se
tokës parimin që populli të
merrte në pronësi për të siguruar nevojat për material drusor apo kullosor, çka fort rrallë
përmendet, nga studiues të së
drejtës. Për malësorët kanuni
ishte veç të tjerash edhe një
kadastër, që ndante e përkufizonte të drejtën për territorin
ku jetonte. Njerëzit urbanë këtë
ose nuk duan ose e kanë të
vështirë ta kuptojnë. Bazuar në
kanun e gjithë toka e Shqipërisë
ishte e ndarë për krahinat,
fshatrat, fiset. Kjo jeton deri në
ditët tona. Secili mund ta provojë këtë trashëgimi në një
mënyrë shumë të thjeshtë,
megjithëse pyjet e kullotat nuk
ishin të ndara me kufi midis
fshatrave, megjithëse shteti nuk
kishte asnjë hartë apo regjistër
për kufijtë e fshatit apo familjes,
në vitin 1990, kudo që u provua,
u konstatua se komisionet me
përfaqësues të fshatrave e
gjetën dhe se shumica e kanë
pranuar reciprokisht këtë kufi
që vinte që nga kanuni. Pra,
kudo endet shpirti i patrupëzuar
i kufijve, që tashmë ka marrë
formën e një fantazme, në pyll e
kullotë, njerëzit lokalë i dinë, e
vazhdojnë në mjaft raste edhe i
zbatojnë me sukses, në të
kundërt ata që përfaqësojnë

shtetin, nuk i njohin dhe kurrë,
pavarësisht nga premtimet e
herëpashershme, nuk filluan t’i
pranojnë apo t’i regjistrojnë.
Është pabesueshme që edhe
shkolla, dijet apo politikat
vazhdojnë të rezistojnë e t’i
qëndrojnë larg kësaj sfide, pa
kapërcimin e së cilës nuk ka
frenim të degradimit. Kjo politikë e vazhdueshme e sofistikuar e mosnjohjes , u ka shkaktuar humbje të pallogaritshme
shqiptarëve, shkatërrime e
degradim, që në ditët tona po
shtohet, duke përfshirë pyje,
shtretër lumenjsh, kullota e çdo
pëllëmbë të tokës “pa zot” në
Shqipëri.
Alpet e Evropës janë aktualisht të begata për nga mbulesa pyjore. Komunitetet e këtyre Alpeve në vitin 1848 u
morën vesh me shtetet e tyre
dhe e ndanë token e midis tyre,
që të mbronin me këtë akt
pyllin, kullotën dhe tokën që i
rrit këto të dyja dhe ushqen rruzullin me ujë. Sot ata dëshmojnë
se arritën rezultate fantastike,
ruajtën dhe shtuan pyllin e
kullotën, ruajtën e pasuruan
token e ujin. Ata e shmangën
tragjedinë e të përbashkëtës që
po ndodh në pyjet e kullotat
shqiptare. Këtë e arritën (i) duke
ndjekur parimet vendosjes së
kufijve të qartë; (ii) rregullat për
të drejtat e detyrimet reciproke
shtet-komunitet u përputhën
me kushtet dhe nevojat lokale;
(iii) individët që janë pjesë e
këtyre marrëveshjeve kanë të
drejtë të marrin pjesë për t’i rishikuar, (iv) autoritetet shtetërore ta respektojnë të drejtën e
komuniteteve në vendosjen e
këtyre rregullave, (v) një sistem
për vetëmonitorim të sjelljes së
anëtarëve ngrihet e funksionon;
ka një sistem të pranuar sanksionesh për shkelësit dhe anëtarët e komunitetit kanë mundësinë e arritjes se mekanizmave me kosto të ulët për të
zgjidhur konfliktet.
Për ne ballkanasit perëndimorë tingëllon si e pabesueshme
kur mësojmë që shteti menaxhon atë që u tepron banorëve
ruralë. Që në vitin 1948, kur
banorët e Austrisë, së bashku
me shumë shtete të tjera të
Evropës e fituan të drejtën që
nga bujkrobër të ktheheshin në
pronarë të një sipërfaqe toke të
mjaftueshme për të siguruar
nevojat e tyre vjetore me lëndë
druri e bazë ushqimore për ble-

Politika e
Pyjeve dhe
Reformave
drejt Standardeve të BE

Fuqizimin e Qëndrueshëm të
Pyjeve Komunale ne Shqipëri.
Z. Kostandin Dano, përfaqësues i Agjencisë së Mjedisit, foli
për rëndësinë e Monitorimit mbi
gjendjen, prirjet dhe rolin shumëfunksional të Pyjeve.
Prof. Dr. Vath Tabaku, dekan i Fakultetit të Shkencave Pyjore, foli për dy nga sfidat kryesore
të silvikulturës, rëndësinë e ripyllëzimeve dhe matjet silvikulturore
në zhvillimin e qëndrueshëm të pyjeve.
Z. Ibrahim Muja, përfaqësues nga Kosova, paraqiti projektin

për mbështetjen e menaxhimit të
pyjeve me GIS në Kosovë.
Z. Bilal Sulo, ekspert pranë
Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, foli për Sfidat dhe
mundësitë e energjisë nga biomasa.
Z. Rexhep Ndreu, kryetar i
Federatës Kombëtare të Pyjeve e
Kullotave Komunale, foli për drejtimet kryesore të veprimtarisë së
Federatës dhe fokusin e saj në politikat e reformat pyjore në Shqipëri.
Prof.As. Dr. Mihallaq Qirjo,
foli për njohjen e vlerave të
biodiversitetit dhe shërbimeve të

Studimi i të drejtës për
tokën, pjesë e shkencës
dhe politikave pyjore
Vijon nga fq. 1

Vijon nga fq. 1
mësimet e nxjerra nga Zbatimi i
Projektit të Zhvillimit të Burimeve
Natyrore në Shqipëri.
Z. Alastair Anton, përfaqësues i SNV për Shqipërinë, foli për

gtorinë. Janë mbi 2000 komunitete pronare të pyjeve në zonat e banuara përreth Alpeve,
atje ku takohen kufijtë shtetërore të Italisë, Austrisë e Sllovenisë, të cilët kanë mbi 2000
vjet përvoje administrimi
të përbashkët. Mohimi i dhunshëm i kanunit të Lekë Dukagjinit, Skënderbeut apo Idriz Sulit,
bëri që guri dhe kufiri i vendosur në rrjedhën e shekujve, për
të fiksuar të drejtën dhe detyrimet e secilit mbi këto pasuri
të përbashkëta, të mos njihej
nga regjimi i kaluar, duke u tundur banorëve gjithmonë kambanën e mungesës së dokumentacionit, duke krijuar pasiguri
shkatërruese, që i hap rrugën
zbatimit të tragjedisë së të përbashkëtës mbi këto pasuri të
çmuara.
Kanë kaluar 162 vjet, qëkur
lëvizja fshatare në të shumtën e
vendeve të Evropës Perëndimore fitoi dhe qeveritë filluan
të rregullojnë të drejtat e fshatarëve mbi tokën pyjore e kullosore. Bujkrobërit fituan lirinë,
bashkë me të drejtën që nevojat
për prodhime pyje e kullosore
t’i siguronin nga toka e tyre. Fermerët e shteti i besuan sistemit
të së drejtës, e pranuan sfidën e
vështirë afatgjatë të ndërtimit të
tij. Shpate të tëra malore të
shfrytëzuara tej mase për nevojat e industrisë minerare e të
prera rrah, filluan të vishen e
janë shndërruar aktualisht në
ekosisteme mjaft të stabilizuara,
që prodhojnë e shtohen. Ballkanasit e perëndimit në atë
kohë nuk mundën t’i bashkoheshin kësaj lëvizjeje. Rënia e murit të Berlinit dhe fillimi i proceseve demokratike i gjeti zyrtarët
të saturuar me mentalitetin
komunist lindor dhe gjenerata
rurale që u ndesh me ketë moment, gati e kishte harruar që
mund t’i rikërkonte këto të
drejta të mohuara në shekuj. E
mësuar që këto t’i realizonte
ashtu siç kishte bërë historikisht, në rrugë joligjore dhe pa
detyrime fiskale, një pjesë e
popullsisë sikur edhe i druhej që
të organizohej, duke u mjaftuar
me një shpërndarje të tokës
bujqësore. “Të fortët”, që u lidhen me politikën apo që shtuan blegtorinë, gjithmonë i kanë gjetur format e përdornit
ilegal të këtyre burimeve, duke
prerë apo kullotur të drejtën e
fshatrave të tëre. Zyrtarët sikur
janë mësuar të mos i pranojnë

apo t’i minimizojnë nevojat për
produkte drusore vjetore të
popullsisë rurale, aq sa ka vite
që konsumi nuk regjistrohet e
monitorohet. Duket sikur realiteti virtual i krijuar në mendjen
e tyre është larg realitetit,dhe u
mbetet hatri kur dikush thotë
që një familje në Dragash, Pukë,
Kukës, Malishevë, Devoll apo
Leskovice, harxhon gjatë një viti
edhe 25 apo 30 m 3 dru për
ngrohje, apo një dele dhi apo
lopë merr për çdo ditë nga pylli
e kullota disa kilogram gjethe e
bar. Të mësuar që të nderojnë
qeverinë apo zyrtarët e lartë,
ata vrapojnë të minimizojnë
këta tregues, të shmangin vëzhgimet e matjet, duke krijuar
një klimë në disfavor të qytetarëve politikëbërësve. Ata nuk
e besojnë psh që pylli shqiptar
në gjendjen aktuale nuk ka
kapacitet të plotësojë nevojat e
zonave rurale për dru zjarri e
ndërtim. Kullotat e jugut nuk i
plotësojnë nevojat e blegtorisë
për kullotje. Qeveria punon me
peshore të prishur,që i tregon
shumë herë më pak peshën e
atyre që në fakt i merren pyllit e
kullotës. I gjithë sistemi është i
çorientuar, akuzat të ndërsjella
në rritje. Si rezultat, për të plotësuar këto nevoja të papranuara
zyrtarisht pylli pritet rreth tre
herë më tepër se sa rritet dhe
vazhdon të degradohet. Kullota
mbishfrytëzohet disa herë mbi
kapacitetin e saj dhe degradimi
i tokës, shtimi i erozionit e përmbytjeve janë në progresion.
Në pozicion krejt të kundërt janë banorët e zonave rurale,
që e vlerësojnë realisht atë
nevoje që ata përpiqen me çdo
mjet ta realizojnë duke shfrytëzuar sa pyllin, apo fundin e
arës, buzën e përroit ku e siguron drurin për ngrohje me minimumin e transportit. Ky sistem
është arritur pas përpjekjeve
pothuaj njëqindvjeçare dhe
bazën e suksesit e ka garantuar
nga regjistrat korrekt të tokës të
realizuar që në vitin 1871. Janë
përllogaritur nevojat për çdo
familje dhe sipas traditave e
kushteve
konkrete,
janë
vendosur
kufijtë
midis
komuniteteve apo familjeve, si
dhe janë përcaktuar të drejtat
dhe detyrimet e tyre nëpërmjet
një kuadri ligjor me përvojë mbi
160 vjeçare. Ata janë të
brengosur, që megjithëse të
ditur sistemi i tyre menaxhues
nuk funksionon.

ekosistemeve pyjore nëpërmjet
programeve të edukimit.
Z. Arturo Oradini, përfaqësues nga PANGEA, i cili foli për
Inventarin Pyjor në Shqipëri dhe
regjistrimin në Sicili.
Konferenca u vlerësus si një
rast mjaft i përshtatshëm për të
forcuar partneritetin midis
organizmave shtetërore, shoqërisë
civile dhe botës akademike, për të
përfshirë në agjendën e punës
përmirësimin e politikave dhe
strategjive, që ndikojnë në përmirësimin e qeverisjes së pyjeve

në Shqipëri, po dhe mbështetjen e
donatorëve ndërkombëtarë në
sfidat dhe reformën e pyjeve në
vendin tonë.
Sfidat kryesore për zonat
rurale në Shqipëri mbeten thellimi
i reformës për token e pyjet, zhvillimi i qëndrueshëm i bujqësisë,
blegtorisë e pyjeve, nëpërmjet
zbatimit të sistemeve agro-pyjorekullosore, ruajtjes e mirëpërdorimit të tokës, në harmoni me mjedisin.
Ne fund të takimit, u hartua
deklarata e Konferencës, të cilën
do ta botojmë numrin e ardhshëm.
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komuna e shishtavecit, zgjon
interesin e turistëve

G

jatë kësaj vere, komuna e
Shishtavecit u vizitua nga disa
turistë të huaj, të cilët ishin të
interesuar për eksplorimin e vlerave turistike, traditat e menaxhimit të burimeve
natyrore dhe atyre kulturore e etnokulturore të kësaj zone. Një grup përbëhej
nga ekspertë pyjesh nga Austria, si dhe
historianë, biznesmenë, etnografë, etj.
Rruga nga Kukësi për në Shishtavec
kalon në Gryken e Vanave dhe është
vetëm 35 km, por zgjat rreth 3 orë, pasi
është e pa rikonstruktuar. Kjo luginë
përshkohet nga fshatra të komunave
Zapod e Topojan dhe gjatë gjithë rrugëtimit
ndeshesh me kanione e shpate të thepisura,
veshur me bimësi pyjore e kullosore. Sapo
del në territorin e komunës së Shishtavecit
hapet me një peizazh shumë tërheqës, me
kullota shumë të pasura, me pyje ahu,
mështekne e dushku.
Isuf Omuri, me shumë pasion i njeh
turistët me çka atyre u intereson për gjithë
këtë zonë.
Komuna e Shishtavecit shtrihet 35 km
në lindje të Kukësit ose 185 km në verilindje
të Tiranës. Ajo kufizohet nga lindja me
komunën e Dragashit (Kosovë), nga
perëndimi me Topojanin, nga veriu me
Zapodin dhe nga jugu me malin e
Kallabakut (Maqedoni). Komuna ka mbi
4800 ha pyje, nga të cilët 330 ha dushqe,
1600 ha ahishte, mbi 1000 ha halorë dhe
1856 ha lloje të tjera. Mështekna e
Shishtavecit është ndër më të veçantat në

vendin tonë dhe ruan vlera mjedisore,
ekonomike e turistike. Ahu, i vetmi në llojin
e vet, i kultivuar nga vetë banorët e kësaj
zone e i ruajtur në mënyrën më të mire të
mundshme, paraqet interes për t’u vizituar

... Ndërsa kullotat (1250 ha) dallojnë për
bimësinë e shumëllojshme. Aty gjen
boronicë, trumëz, gentianë dhe mjaft lloje
endemike e subendemike. Pjesa më e
madhe e territorit të kësaj komune është
marrë dhe menaxhohet nga pushteti vendor;
vetë banorët, me komisionet e tyre, janë
vendimmarrës për të rritur prodhimet nga
pyjet dhe të ardhurat për familjet e tyre.
Agim Noka kryeplak i fshatit Novosej
e, njëherësh, kryetar i Shoqatës së
Përdoruesve të Pyjeve e Kullotave
Komunale, u prezanton mysafirëve vlerat
historike e kulturore të kësaj komune.
Komuna Shishtavec, tha ai, shtrihet në
lartësi mesatarë nga rrafshi i detit 1350
m, ka klimë malore, me temperatura nga
7 deri 180C, ndërsa në dimër, për 120 150 ditë, nga -8 deri -200C. Pozicioni

gjeografik i kësaj komune të ngjan me një
stadium të madh, që rrethohet nga
vargmali Guri i Mëngjesit, Tallabak, Guri
si Samar, mali Pashtrik, kodrat e Kollovozit
dhe Mademi i Gurëve ... Baza ekonomike
për jetesë janë bujqësia dhe blegtoria. Një
ndër kulturat më të njohura në shkallë
vendi, për rendiment e cilësi, është patatja
(vite më parë janë marrë 350 kv/ha),
kullotat shumë të pasura e të bollshme për
të gjitha llojet e bagëtive, bëjnë të mundur
mbarështimin e gjedhit, deleve e dhive.
Për t’u prezantuar turistëve disa nga
traditat dhe ushqimet Bio të zonës, u benë
shumë vizita në terren dhe në familje, ku
u shijua edhe një drekë kolektive në një
nga lokalet e fshatit.
Shaqir Mata, specialist bujqësie në komunë, u prezantoi të pranishmëve problemet e këtij sektori, vështirësitë e tranzicionit dhe resurset natyrore e turistike, që
lypsen shfrytëzuar në favor të banorëve të
kësaj komune. Toka bujqësore (1916 ha)
është shumë e përshtatshme për kulturat
që mbillen në këtë zonë (patate, thekër, tërshërë, fasule, perime, etj.). Por, ndryshimi i
sistemit dhe tranzicioni i tejzgjatur kanë
bërë që të prishet sistemi ujitës në 80 % të
tij dhe, për pasojë, nuk mbillen shumica e
kulturave; copëzimi i tokave për efekt të
pronësisë dhe futja e tyre në gardhe, bën
të pamundur futjen e mekanikes bujqësore;
si dhe infrastruktura e amortizuar, rrisin
koston e transportit, si për plehrat kimike
edhe për produktet për në treg.

REFORMA NË PYJE DUHET TË VAZHDOJË

N

ë Qarkun e Kukësit transferimi
i pyjeve dhe i kullotave në
pronësi të NjQV është nga
reformat më të thella në sektorin e
pyjeve.
Natyrisht, në këtë proces, gjatë vitit
2000-2003, kur u bë inventarizimi,
institucionet shtetërorehe kryesisht
strukturat e Shërbimit Pyjor, bënë
shume deformime, të cilat me të drejtë,
pas tre vjetësh, ministri i Mjedisit,
Pyjeve e Administrimit të Ujërave,
urdhëron të korrigjohen, me qëllim që
Njësitë e Qeverisjes Vendore të arrijnë
të aplikojnë, duke kërkuar ato pasuri që
u nevojiten për të plotësuar nevojat e
tyre nga menaxhimi i qëndrueshëm,
bazuar në VKM 396 dhe akte të tjera
ligjore. Dhe, tashmë, pyjet e kullotat po

japin rezultatet e para të efektivitetit të
tyre në plotësimin e nevojave me dru
zjarri e bazë ushqimore për blegtorinë.
Në qarkun e Kukësit gjysma e
nevojave për dru zjarri e lendë punimi
plotësohen nga pyjet komunalë, të cilët
përfaqësojnë 60 % të gjithë të fondit
pyjor. Të gjithë aktorët vendorë po
punojnë për rritjen e roleve dhe
përgjegjësive në mirëmenaxhimin e
këtyre pasurive; 40 % e pyjeve të
transferuar në pronësi të pushtetit
vendor kanë përdorues tradicionalë, të
cilët pyjet e tyre i kanë marrë në mbrojtje
dhe kujdesen si pronarë legjitimë
pavarësisht se nuk kanë dokument
zyrtar për t’u njohur si të tillë. Federata
e pyjeve komunalë në këtë qark po punon
për rritjen e kapaciteteve manaxhuese
të shoqatave në nivel komune, bashkëpunon me
komunat për ngritjen e
strukturave profesionale
pranë administrative të
tyre, po bën trajnime për
menaxhimin e pyjeve dhe
kullotave, duke zbatuar
VKM 22, që përcakton edhe
rolet e aktorëve vendorë në
këtë proces, po bën trajnime me aktorët vendorë
për hartimin e plane operacionale në zbatim të
planeve të mbarështimit,
duke sqaruar për VKM për

Tarifat në Pyje e Kullota dhe VKM,
ndryshuar me qëllim që procesi të mos
këtë shkelje ligjore.
Meqë në fondin e pyjeve dhe kullotave komunale shtrihet sektori arroreve
(arra, gështenja, lajthia) po identifikohen
të gjithë përdoruesit që kanë sipërfaqe
të tilla me qëllim rritjen sa më shumë të
ardhurat nga ky sektor, janë ngritur
klubet e arroreve, me qëllim mbrojtjen
e interesave të këtyre fermerëve dhe
mundësinë për t’u zhvilluar sa me shumë
ky sektor. Në dy komuna, Malzi e Bujan,
me mbështetjen e SNV po behet Hartografimi me pjesëmarrje i të gjithë përdoruesve në nivel fshati, duke hartuar
plan mbarështimi për çdo grup përdoruesish apo përdorues, e gjithë kjo ka
ndodhur me mirëkuptimin e të gjithë
komunitetit dhe strukturave të pushtetit vendore.
Ajo që kërkohet në këtë situatë
është ndryshimi i bazës ligjore, duke
deleguar kompetenca e përgjegjësi tek
aktorët vendorë, njohja me ligj e rolit të
komunave, shoqatave e DSHP, me të
drejta të barabarta (të drejtat e vetpronësisë, regjistrimit dhe përdorimit
me efektivitet, ku monitorimin dhe
politikat i ndërtojnë strukturat qëndrore
të vendimmarrjes). Federata, si aktor i
rëndësishëm në nivel rajonal, ka
misionin për të mbështetur në procesin
e avokatise dhe lotimit, për të mundësuar rolin e fermerëve në të drejta të

E ardhmja e kësaj komune është
zhvillimi i turizmit malor. Mbetet synim i
pushtetit lokal që në prioritetet e tij të
orientojë përmirësimin e infrastrukturës në
të gjitha nivelet, të hapë rrugë e të nxisë
biznesin privat për grumbullimin e
përpunimin e produkteve bujqësore e
blegtorale e të bimëve mjekësore, të
zhvillojë hotelerinë dhe turizmin familjar.
Komuna duhet të hartojë plane zhvillimi me
bazë zhvillimin e burimeve natyrore dhe
traditën e komuniteteve të këtyre zonave,
t’i propozohet qeverise për të shpallur park
kombëtar vargmalet nga Shishtaveci, malet
e Korabit e deri në Maqellarë, me qëllim
që këto territore të kenë prioritet zhvillimin
e turizmit dhe gjithë zhvillimet e tjera të jenë
në mbështetje të tij.

pronësisë e të përdorimit, për të
maksimizuar të ardhurat nga përdorimi
i qëndrueshëm.
Problem shumë i madh është regjistrimi i pyjeve në zyrat e regjistrimit të
pasurive të paluajtshme, pasi vetëm
atëherë komunat mund të luajnë rolin e
tyre ligjor, si për dhënien në përdorim
dhe kompetencat e tjera, për t’i futur pyjet e kullotat në treg. Kur flasim për pronësinë dhe përdorimin, tanimë mendojmë se shembull mund të jepte Shërbimi Pyjor, i cili meqë ka në administrim
një sasi të konsiderueshme pronash,
duhet të kishte bërë të mundur regjistrimin pranë zyrave të regjistrimit sipas
rajoneve dhe, më pas ky model të
transferohej edhe te komunat.
Tanimë kemi provuar në qarkun e
Kukësit se mbi 30 % e pyjeve, që menaxhohen nga përdoruesit tradicionalë,
kanë rritje vjetore mbi 6 m3/ha.
Transferimi i pyjeve e kullotave në
pronësi të komunitetit ka për qëllim menaxhimin e qëndrueshëm të këtyre burimeve dhe rritjen e mirëqënies së banorëve, prandaj përpjekjet për të çuar në
vend këtë padrejtësi historike duhet të
jenë edhe në agjendën e vendimmarrjes.
Le të shpresojmë se duke punuar të
gjithë se bashku do të arrijmë të përcaktojmë në afat të shkurtuar e strategjik
ecurinë e përmirësimit të menaxhimit
të pyjeve.

Kjo faqe u përgatit nga
XHELAL SHUTI
Koordinator i Federatës së Pyjeve,
Kukës
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Drurë të rinj mbi rrënjë të vjetra
nga HAKI KOLA

N

dryshimet klimatike janë
bërë shkak për një reflektim
nga mbarë njerëzimi. Rikthimi i vëmendjes tek bioenergjia,
që vjen nga biomasa, bëri që ëndrra
e pylltarëve ballkanas, se dikur pylli
i tyre do qëndronte jashtë obligimit
për ngrohje e amvisëri në zona rurale,
ashtu siç shpëtoi pylli evropian rreth
200 vjet më parë, duket se nuk do
bëhet realitet. Përkundrazi, do të
duhet të pranojmë që edhe në Kosovë
pyllit do t’i ngarkohet barra e rëndë
jo vetëm të vazhdojë të pastrojë ajrin,
të kontribuojnë për industrinë e
përpunimit të drurit, por edhe të
zëvendësojë një pjesë të qymyrit që
digjet në Obiliq e u zë frymën banorëve të Kosovës. Potenciali i tokës
dhe i klimës duket se i ofron këto mundësi. Kjo kërkon së pari ndryshim
radikal të përqasjes përsa i përket
silvikulturës e menaxhimit apo realizimit të pyllëzimeve të reja. Një debat
i hapur e i sinqertë, i bazuar në vëzhgime të sakta e argumente, për mënyrat
se si aktualisht planifikohet, shfrytëzohet e pyllëzohet dhe sa këto aktivitete të rëndësishme kanë lidhje me
nevojat e pyllit dhe kërkesat e tregut,
do të ishte veçse i dobishëm si për
ekspertët edhe për politikëbërësit.
Tema e këtij punimi është një
kujtesë mbi trajtimet aktuale dhe ato
tradicionale të pyjeve të ulët. Ka
shumë debate dhe kritika në drejtim
të saj. Historia e menaxhimit do të vijë
me shembuj nga vendet evropiane,
ku shënimet lidhur me këtë metodë të
menaxhimit janë ruajtur dhe debatet
lidhur me mundësinë e rikthimit nuk
mungojnë. Duke lëvizur nëpër argumente diku do dalin në pah përfitimet
ekonomike, ekologjike e ndoshta
edhe estetike nga pyjet e ulët tradicionalë. Po ashtu, ky shkrim ka për
qëllim të përdorë shembullin aq të
papranueshëm aktualisht në Kosovë,
të ricungimit, për të evidentuar një rast për menaxhimin e natyrës pavarësisht nga klima intelektuale e filozofisë së mjedisit, dominuar nga një qasje
jointervencioniste e natyrës.
Kjo më erdhi ndërmend ndërsa po
studioja Inventarin e Pyjeve të
Kosovës, realizuar nga FAO në
vitin 2003. Ndër të tjera aty
thuhet: “Pyjet e cungishtave (115
800 ha) janë pyje që për një
periudhë të gjatë janë shfrytëzuar
për dru zjarri, duke përdorur
cikël të shkurtër prerjesh, shpesh
5-7 vjeçar. Këto prerje intensive
rezultojnë në degradimin e shumë
sipërfaqeve pyjore dhe japin volum
e rritje të pakët (mesatarisht 27.2
m3/ha, rritja vjetore 1.3 m3/ha)”.
Tema sikur u bëhet shtesë debateve të ashpra për prerjet ilegale e
shkatërrim të pyjeve. Shteti planifikon
për të shitur shumë më pak material
drusor se sa janë nevojat e popullatës, industrisë, administratës e biznesit. Tregu e kërkon dhe duket që
e gjen këtë sasi, duke e mbajtur drurin
për ngrohje në nivele çmimesh
shumë të larta e realizuar prerje spontane në rreth 88 % të rasteve. Ky treg
në vendet evropiane duket se ka më
pak interes në produktet e pyjeve të
ulët dhe mendohet se është shkaku

kryesor që dy shekujt e fundit kjo formë menaxhimi aplikohet në territore
tepër të kufizuara. Toka e Kosovës
është përgjithësisht pjellore. Klima
është e përshtatshme dhe drurët rriten
shpejt. Shumë nga ekspertët mendojnë se marrëdhëniet e banorëve të
Kosovës me pyllin nuk janë rregulluar
si duhet dhe kjo krijon konflikte shoqërore e dëmtime të pyjeve. Shpesh
ka edhe perceptime të gabuara,
shumë prej të cilave vijnë edhe nga
shkollat që kanë synuar drurin teknik
si prodhimin ideal të pyllit.
Referuar kushteve tokësore e
klimatike, kam shprehur shpesh idenë
që po të rehabilitohet kjo sipërfaqe
dhe të kthehet ky pyll në parametra
normalë, mundet që të prodhohen në
mënyrë të qëndrueshme mbi 1 milion
m3 dru për ngrohje në vit.
Trajtimi i cungishtave përkundër
mendimit se është praktikë e gabuar
nga ana mjedisore, nga shumë shkencëtarë, mbrohet si praktikë me ndikime
pozitive mjedisore. Ricungimi është
praktikë tejet e vjetër e njerëzimit, që
bazohet në avantazhet e vetive
ripërtëritëse të drurëve. Ka prova të
qarta që kjo mënyrë menaxhimi është
zbatuar në Angli rreth 4 mijë vjet
përpara lindjes së Krishtit e deri në
shekullin 19. Nëse drurët priten afër
truallit, me dhjetëra lastarë shpërthejnë nga cungu i prerë dhe, sa më
poshtë të bëhet prerja, aq më shumë
lastarë shpërthejnë. Ky reagim natyror i drurit karshi prerjes është përdorur nga njerëzimi për shumë e
shumë qëllime, përfshirë edhe
prodhimin e drurit për ngrohje. Numri
i viteve kur kjo prerje përsëritej është
varur nga lloji drusor i trajtuar dhe
nga qëllimi përse bëhej trajtimi, por
përgjithësisht dëshmohet se ka qenë
jo më pak se pesë e jo më shumë se
20 vjet. Drurët e trajtuar në këtë mënyre mbeten produktivë për shekuj
dhe takohen sot e kësaj dite ngastra
pyjore që i janë nënshtruar këtij
trajtimi para disa mijëvjeçarësh. Njeriu
i lashtë e ka shfrytëzuar këtë material
drusor për të ndërtuar ura, gardhe,
ndërtime, vegla pune, për dru ngrohje
dhe shpesh ka përdorur gjethin për
ushqim për kafshët shtëpiake. Llojet
më të përdorura kanë qenë dushqet,
blini, lajthia, frashri, panja, verriri,
shelgjet, si dhe gështenja, pasi ajo u
mboll në shumë vende të Evropës
nga romakët. Përgjithësisht midis
drurëve të prerë rrafsh me tokën janë
lënë disa drurë “për farë” apo amësorë, të cilët janë përdorur për t’u
punuar si dru teknik për prodhime

mobiliesh e nevoja të tjera të njerëzimit në ato kohëra. Pjesa e drurëve
me përmasa të vogla, përftuar nga
prerja rrah deri në shekullin 18, e
kalon për nga çmimi drurin teknik.
Kjo traditë e lashtë, që në shumë
zona të Kosovës, sidomos në pyjet
private, vazhdon te ruhet e zbatohet
nga pronarët, bazohej në ndarjen e
pyllit në disa ngastra te vogla dhe
prerja e tyre sipas një rotacioni.
Megjithëse asnjëherë nuk është
pranuar nga ekspertët, në librin
“Shqipëria, çka qenë, ç’është e ç’do
bëhet”, S. Frashri u ka rekomanduar
bashkëkombësve që ta zbatojnë këtë
metodë të menaxhimit të pyjeve:
“Çdo pyll do ndahet me disa ngastra
edhe gjer sa të vijë radha të pritet
ngastra e fundit, ngastra që u pre të
parën herë, do jetë rritur përsëri, e
kështu gjithnjë do të pritet lëndë nga
pyjet dhe kurrë pyjet s’do mbarohen,
por do përsëriten e do jenë kurdo të
lulëzuara ... Druri të arrihet të
punohet sa mundet më tepër që të
mos ketë nevojë Shqipëria të sjellë
nga këto së jashtmi ...”.
Sistemi ka qenë e vazhdon të
mbetet shume fleksibël, duke lënë
herë pas herë një sasi të konsiderueshme të drurëve pa i prere kur vinte
koha, për qëllime ndërtimi, përpunimi
apo projekte të tjera që kishte familja.
Tipi i tokës e kushtet klimatike të drunishtave të veçanta, si dhe ndryshimi
i teknikave nga koha në kohë, është
ndoshta shkaku kryesor, që çdo drunishte në Evropë ka qenë e ndryshme
dhe vetëm kur hasen dokumente e
shënime është e mundur të shihet se
çfarë menaxhimi është aplikuar saktësisht.
Provat e zbulimeve arkeologjike
dhe të analizës së drurëve të vjetër
apo të pjalmit, dëshmojnë që mbjellje
të drurëve janë bërë në raste shumë
të rralla e në sasi shumë të pakët, nga

njerëzit e lashtë. Duket se veç lastarëve të dalë nga cungjet, janë
aplikuar së tepërmi edhe filizat që kanë
dalë nga rrënjët, por edhe degat e
rrënjëzuara, si nga copat edhe nga
mbulimi i tyre me tokë, apo përpajnat,
që duket se ka qenë teknikë e preferuar për të shtuar lehtësisht drurët
në sipërfaqe boshe. Çdo degë e prerë
apo e paprerë e groposur në tokë,
fillonte të prodhonte rrënjë, tek nyjat
ku kishte gjethen apo sythin, për t’iu
përshtatur mjedisit të ri ku kishte rënë.
Njerëzit këtë e mësuan që në lashtësi
dhe e aplikonin për të shtuar drurët.
Në varësi të kushteve socialekonomike, menaxhimi ka qenë i
ndryshëm, herë pas here janë lejuar
të kullosin, sidomos në zabelin apo
cungishtën e pjekur, delet, dhitë e
derrat, që kanë përdorur edhe lendet
e dushkut apo farat e ahut. Me rëndësi ishte që kafshët të mos futeshin
në ngastrat e saporicunguara, që të
mos dëmtoheshin filizat e rinj. Mbi
këto tradita shumë vende sot zhvillojnë silvopastoralizmin, duke
siguruar prodhime biologjike shumë
të kërkuara nga tregu.
Dy kanë qenë mënyrat e përdorura nga njerëzit e lashtë për të mbajtur
kafshët shtëpiake larg filizave të rinj,
gardhet ose bankinat me dhè, duke
hapur hendeqe e ngritur dheun që të
mos kalohej nga kafshët. Në shumë
drunishte të lashta edhe sot e kësaj
dite, shihen sasi të mëdha dheu,
grumbulluar anës, gjë që dëshmon se
sa me rëndësi ishte ky aspekt për
menaxhimin e drunishtës.
Praktikat e hershme të menaxhimit
janë trashëguar në tipet e drunishtave
që ekzistojnë sot, veçanërisht në
shpërndarjen e llojeve drunore. Edhe
pse këto praktika duken shumë më
pak ndërhyrëse krahasuar me pyllëzimin me një lloj të vetëm, nëse kujtojmë gjithë dushkajat e Pukës, që
janë transformuar aktualisht në pishë
të zezë, e cila shumicën e ditëve të vitit është mbuluar nga procesionarja,
apo prerjen rrah masive që shpesh
është aplikuar në sipërfaqe të gjëra
të dushkut, edhe ata e kanë lënë një
trashëgimi. Vetë ricungimi ka lënë
gjurmë në mikroklimën e çdo pylli ku
është aplikuar për një kohë të gjatë.
Ndryshimi i densitetit të dritës në
cungishtat e menaxhuara në mënyrë
tradicionale nënkupton që shumë
lloje drurësh mund të vegjetojnë në
atë hapësirë. Sasia e dritës mund të
ndryshojë nga 5 % penetrim para se
të kryhet prerja, deri në 100 % pas
prerjes. Kjo do të thotë se bimët
hijedashëse do të kenë lulëzim shumë
të mirë vitin në vijim dhe pastaj nuk
janë më të pranishme (shumëvjeçaret
mbeten në stad vegjetativ) deri
sa hija fillon të kthehet pasi lastarët
rriten e fillojnë të bëhen drurë. Bimët
dritëdashëse menjëherë pas prerjes
shpërthejnë nga farat që kanë ndenjur
për vite duke fjetur në tokë, në pritje
të diellit dhe lulëzojnë fare mirë dytre vitet në vijim, deri sa lastarët e rinj
të rriten e t’i hijezojnë. Hija e dendur
që arrihet pak përpara se të vijë koha
e prerjes në çdo cikël, bëhet pengesë
për shkurret dhe barërat pushtuese.
Në ato pak drunishte që vazhdojnë të qeverisen në regjimin e

cungishtës, si në Evropë edhe në disa
pyje private në Kosovë, takohet një
botë bimore e shtazore shumë e pasur,
duke bërë që shkencëtarët ta
pranojnë këtë formë menaxhimi si
mënyrë për të rritur diversitetin e
florës dhe faunës.
Nga shumë studiues të natyrës
dhe të estetikës diskutohet fakti që
integrimi i njeriut me bimën në marrëdhënien e ricungimit, vlerësohet si
lidhje elegante dhe si një nga format
e komunikimit të natyrës bimore me
atë njerëzore. Pronari apo menaxheri
që e trajton në këtë mënyrë pronën e
tij, zhvillon dije intime për drurët e tij,
si dhe për vetitë ripërtëritëse e ciklin
e tyre të rritjes. Edhe pse endè mund të shihet si menaxhim pragmatik i
burimeve, marrëdhëniet e tyre me
drurët përfshijnë promovimin e
mirëqenien e pyllit. Ndoshta ne e kemi
humbur sensin e imagjinatës që nga
lashtësia kur njerëzimi e ka pasur
drurin ndër mjetet e para të jetesës.
Nëse e vazhdojmë këtë imagjinatë,
duhet të kalojmë nëpër dhjetëra mijëvjeçarë, ku njeriu eci bashke me natyrën, apo thënë thjeshtë, bashke me
drurin. Nëse e bëjmë këtë llogari duhet të përmendet se cungishtat e menaxhuara me korrektësi për shumë
gjenerata njerëzore, jetojnë më gjatë
se drurët e paricunguar të së njëjtës
specieje.

Ekspertët e pyjeve mendojnë se
ringjallja e drunishtave cungishte në
Evropë në shumë raste është e
pamundur, por, nga ana tjetër,
theksojnë se kur kjo praktikë është
rifutur, ka pasur rritje të biodiversitetit. Drurët me origjinë lastarore,
si dhe drurët e shkadhitur akoma janë
të pranishëm atje ku drunishtat e
lashta kanë mbijetuar. Ndërsa kur ata
janë lënë të patrajtuar me prerje,
sipas rotacionit të trashëguar, nuk
kanë arritur të bëhen mbartës të biodiversitetit në vegjetacionin e truallit
të pyllit dhe mbeten dëshmues të
drurëve tregues të drunishtave të
dikurshme.
Bëhen shpesh debate për pyllin
natyror e, nganjëherë, shkohet më
tutje, përmendet pylli i virgjër. Nëse
sjellim ndërmend çka dëshmojnë
arkeologët për banesat gjigante të
kohës së Neolitit në Evropën Qendrore, me përmasa 30 m të gjata e 7
m të gjera, kuptohet se që në lashtësi
njerëzit kanë qenë konsumatorë të
mëdhenj të pyllit. Të tilla banesa
kishin nevojë të ngroheshin rreth
gjysmën e vitit dhe kërkonin shumë
dru zjarri, që historikisht janë marrë
nga hapësirat pyjore që trashëgohen. Parku natyror i Dajtit, në zemrën
e tij, shpesh përmendet nga vizitorët
për natyralitetin. Shumë e kanë të
vështirë të besojnë se drurët që ne
shohim, janë pasardhës të një zabeli
fshati, që në periudha të caktuara

Kurora e Gjelbër

historike janë prerë rrah apo mbipërdorur. Kjo mund të thuhet se ajo
që shpesh mendohet si pyll natyror,
është e diskutueshme dhe duket se
koncepti ka evoluar e sado që është
vështirë të besohet, shpesh të tilla
pyje, që i trashëgojmë e u thurim
lavde, vijnë nga cungishte gjysmë të
braktisura, dhe iluzioni krijohet për
pyje të paprekur nga njeriu.
Nëse lëmë mënjanë dobitë e cungishtës si prodhuese druri për
ngrohje dhe një game shumë të gjerë
druri të hollë teknik, si dhe përfitimet
ekologjike, sa për të hapur debat, po
tentoj të bëj edhe një analizë të
cungishtave tradicionale dhe vlerave të tyre në aspektet estetike.
Shpesh kemi debatuar me shkencëtarë të pyjeve, që rehabilitimi i
pyjeve të degraduar në Dumre apo
në Tregan (Elbasan), apo evoluimi që
po pësojnë shumë nga formacionet e
makies, është dështim dhe analiza
është vazhduar me argumentin që
vendi do të fitonte shumë më tepër
nëse do t’i konvertonim këto në pyje
të lartë. Rreth 200 ha pyje publike të
fshatit Llabjan kanë kaluar trajtimin e
fundit me prerje rrah në vitet 19741976. Ata qëndrojnë në një stanacion
të çuditshëm, me diametër 3-5 cm dhe
lartësi po uniforme, që para 35 vitesh.
Volumi drusor i tyre nuk i kalon 35-40
m3/ha. Ngjitur janë pyjet private. Në
njërin prej tyre ishte realizuar prerje
rrah në rreth 2500 m2, dhe pronari
kishte shitur 200 m3 dru për ngrohje.
Ndërsa debatojmë se si mund të
kthejmë këtë cungishte të degraduar
në parametra prodhues, kolegët
propozojnë prerjen rrah dhe mbjelljen
e pseudotsuges si lloj me rritje të
shpejtë e prodhimtari të lartë. Është e
vështirë ta bindësh kolegun që prodhimtaria e pyllit ku ne qëndrojmë,
me 200 metër stere për 2500 m2, përkthehet në rreth 800 metër stere për
ha, dhe për një cungishte është shpesh e pabesueshme. Në këtë rast vjen
argument tjetër, i mbështetur nga preferenca bashkëkohore për të mbajtur
natyrën të paprekur, apo të pamenaxhuar.

Egërsia, natyraliteti, apo
dëshira për të parë pyje të
lartë?
Në debatet intelektuale brenda e
jashtëballkanike, argumenti i mosprekjes së pyllit të ulët duket me rrënjë
filozofike dhe vjen nga mendimi që
natyra është e mirë dhe çdo lloj ndërhyrjeje nga njeriu është e gabuar.
Ekspertët ballkanas të pyjeve, importuan dhe vendosen në themele të
shkollave pyjore, si objektiv të vetëm
pyjet e lartë natyrorë (shpesh në konflikt me tekat e maleve ballkanike apo
me trillet e klimës mesdhetare, që kërkon bashkëjetesën e shumë llojeve

në florë e faunë) duke i marrë gati nga
ajo evropiane jotradicionale, por të
shpikur me sforcim pas revolucionit
industrial, kur drurit për ngrohje apo
shkrirje metali, i kishte rënë kërkesa
në treg e ishte zëvendësuar me qymyr
gurin apo të tjera fosile dhe roli i
drurit nga ai ngrohës po shndërrohej
në industrial apo lëndë e parë për letër.
Kundërshtimet ndaj menaxhimit
tradicional në shekuj të natyrës vijnë
shpesh edhe nga një logjikë globale
në mbështetje të së egrës apo
natyrales. Ky motiv i egërsisë në koshiencën e publikut mund të perifrazohet me argumentet që vijojnë:
pylli është pjesë e natyrës, natyra
është e mirë, ndërhyrjet njerëzore nuk
janë pjesë e natyrës, për pasojë ndërhyrjet njerëzore pakësojnë natyralitetin e pyllit dhe e bëjnë atë më pak të
mirë. Për pasojë, ricungimi, që është
një teknikë tepër invazive, është definitivisht shkatërruese për pyjet.
Problemi i kundërshtimeve, që
inspirohet, si të thuash, nga ata që
mbështesin modën e natyralitetit dhe
kërkojnë të bëhet pjesë e politikave
pyjorë, ia vlen të diskutohet. Pyjet
që ne trashëgojmë e i menaxhojmë,
që nga vendosja e njerëzimit në tokë
e deri me fillimin e revolucionit
industrial, pra për mijëra vjet, i janë
nënshtruar trajtimit si cungishte dhe
që janë në fakt objekt i këtij diskutimi,
a kemi argument që t’i quajmë pyje
natyrore apo të “virgjëra”.
Nëse do thellohemi në mendim,
kundërshtimi ynë nuk ka të bëjë me
ruajtjen e pyjeve ekzistues të lartë
apo natyrorë, por me një përpjekje
për të rikthyer nëpërmjet braktisjes,
ish pyjet cungishte në pyje të lartë
në emër të shtimit të natyralitetit dhe
ruajtjes së mjedisit, apo diku e
argumentuar si mënyrë për të shtuar
të ardhurat ekonomike.
Një kritikë për idenë e egërsisë
mund të adresohet edhe drejt shtëpisë
së saj që është në Amerikën e Veriut.
Admirimi për egërsinë nuk është një
histori e lirë njerëzore, ajo ishte dikur
shtëpia e dikujt dhe u ndryshua, nganjëherë edhe në mënyrë radikale, nga
banorët më të hershëm. Duket se ka
një bazë klasore të perceptimit të
egërsisë, që vjen nga Romanticismi,
nga një mit i pionierit, për faktin që
toka ku mund të jetohet është shndërruar në punishte kulturore të natyrës.
Kjo argumentohet me shumë detaje
nga Cronon. Ai e merr fshirjen e një
historie prej asaj që e pason si provë
pozitive, që egërsia në vetvete është
konstrukt kulturor. Për më tepër, ajo
është konstrukt i atyre që janë tjetërsuar nga natyra. Ai nuk e mohon se
ka një fushë të natyrshme që është
në një kuptim e dallueshme nga
njerëzit, por egërsia është një krijesë
që mohon lidhjen në mes të ushqimit
dhe kultivimit, në mes të strehimit

dhe drurit. Cronon shkon aq larg për
të parë efektet negative të konceptit
të natyrës së virgjër nga njerëzit që
jetojnë në qendra urbane: “që e
zhvendosin përgjegjësinë mjedisore
nga vendet e përditshme ku ne
bashkëveprojmë me mjedisin drejt një
distance ideale”. Në vështrimin
evropian apo ballkanik, marrëdhëniet
tona me tokën janë ndërmjetësuar
gjithmonë nga përdorimi i saj;
peizazhi që trashëgojmë është një
nga shtresat historike të marrëdhënieve të njeriut me tokën. Nëse jemi
në gjendje të hedhim poshtë këtë
histori, histori ku ne kemi qenë gjithmonë deficientë përsa i përket kujdesit për mjedisin, është njëlloj si ta
zhvendosim veten nga natyra - si të
padenjë për të vepruar në fushën e
natyrës. Sidoqoftë, në vlerësimin
intuitiv të peizazhit ballkanik, një
qëndrim që duhet parë si naiv nga
perspektiva e diskutimit për egërsinë,
në fakt ne padashje e vlerësojmë
ndërlojën e njeriut me natyrën si pjesë
të bukurisë së saj. Nëse adhurojmë
bukurinë e drurëve dhe brezave pyjorë që i shtojnë larminë fushës, muret
e vjetër të gurit, veshur me likene në
kodra apo drurët e bukur të mbjellë
në qytete anës rrugëve, në drunishtet
e ricunguara kemi shembullin tipik të
një bukurie që ka lindur nga veprimi
njerëzor dhe i gjendet kuptimi si
rezultante e të bashkëpunuarit me
forcat e natyrës.

Ku është e bukura?
Po identifikojmë disa karakteristika të veçanta të cungishtave, që
mund të artikulohen si gjëra të bukura.
Kënga karakteristike e zogjve,
mundësia për të parë kafshë të pyllit,
i shtohen bukurisë së ofruar prej
drurëve, pikërisht atyre drurëve që
unë kërkoj të kthehen. Llojllojshmëria
është një tipar i cituar shpesh, në të
dy kahet, tek flora dhe fauna, që ndryshimi i herëpashershëm i katit drusor,
pasuar nga ndryshimi i intensitetit të
ndriçimit, mundëson lulëzimin e saj.
Ndryshueshmëria në pyllin e ulët
kërkon shpjegime pak më të detajuara, për shkak të faktit që një përqindje e sipërfaqes, 5 – 15 %, pothuaj
çdo vit pritet rrafsh me tokën. Kjo
nënkupton gjithashtu që cikli stinor i
dimrit, pranverës, verës e vjeshtës
dhe të gjitha ndryshimet që këta
sjellin te drurët gjetherënës, ka edhe
një cikël 7, 8, 9 apo deri në 20 vjeçar të
prerjes dhe rritjes, që shoqërohet me
ndryshimet përkatëse të florës e
faunës në truallin e pyllit.
Në një drunishte tradicionale kjo
nuk do të jetë psh një brez pyjor me
drurë që hiqen mënjanë, por një
shumicë e cikleve të ndërthurura, si
tipet drusore që do vijnë në seksione
të ndryshme të sapoprera që do
ndryshojnë sipas tipit të tokës, shpërndarjes së ujit, apo afërsisë drejt drurëve të mëdhenj, që lihen si drurë
amësorë. Nëse do të ndjekim ndryshimet e intensitetit të dritës, kjo do
na ndihmojë për të fokusuar vëmendjen në cilësinë e dritës përreth llojeve
të ndryshme të drurëve. Rritja e fili-

zave të rinj pak mbi sipërfaqen e tokës
i jep mundësi vizitorit të dallojë nga
afër gjethet, të cilat në një pyll të lartë
shekullor ndodhen shumë lart e gati
të padallueshëm. Ne mund të shohim
format e tyre të ndërlikuara dhe ndryshimet delikate në ngjyrën e gjetheve,
ndërsa ato fillojnë të piqen. Vitaliteti i
filizave që shkojnë në lartësi është në
konflikt me cungjet e ahut apo dushkut prej ku kanë lindur plot me gunga
e plasaritje të zhytur në mes bimëve
të harlisura të fiereve. Filiza të drejtë,
plot jetë, me lëkurë plot shkëlqim, dalë
nga cungje të shoget plot plasaritje,
krijojnë një mjedis të çuditshëm.
Çeltira e sapoprerë, është ndoshta pamje që sjell trishtim, pasi tek
një sy që nuk është mësuar krijon
ndenjen e drurëve të prerë dhe peizazhit të shkatërruar. Nëse e vlerësojmë këtë trajtim të pyllit edhe për
nga bukuria, atëherë duhet të gjejmë
mënyrën që kjo fazë të mos të vihet
në vëmendje të publikut, duke lënë
një brez të paprerë në anë të rrugëve
automobilistike apo anës shtigjeve të
këmbësorëve dhe vizitorët mund t’i
orientojmë të shohin pjesët e tjera të
pyllit, që e kanë kaluar tashmë këtë
fazë. Sidoqoftë, nëse do e kuptojmë
procesin si pjesë e kësaj forme të
ripërtëritjes, për një vëzhgues të
kujdesshëm, mund të transformohet
edhe ky stad i sapoprerjes në diçka
të bukur. Cungjet e prerë duken si
vizatime në një sfond të zbehtë, ku
rrathët vjetorë krijojnë disa piktura të
çuditshme, duke i dhënë truallit të
pyllit një pamje të veçantë. Në anë të
këtyre cungjeve, nën lëvore,
qëndrojnë sythe që mbartin jetë, ata
tashmë janë zgjuar dhe po e
përgatisin surprizën, në pranverën e
ardhshme, ata do nxjerrin filiza, që
deri në vjeshtë do arrijnë edhe dy
metër lartësi, duke i dhënë një pamje
krejt të ndryshme kësaj çeltire me filiza
njëvjeçarë. Stadi i dendësisë së
madhe, me rritjen që duket sikur ka
frenuar për një çast, kur shihet e
analizohet si pjesë e procesit, mund
të përjetohet si shprehja më intensive
e dinamizmit dhe mundësive ripërtëritëse të këtyre drurëve gjetherënës
dhe si burim i bukurisë më të arritshme për t’u ndjekur.
Shprehja intensive e ripërtëritjes
në cungishte, përreth drurëve amësorë, që u ngjajnë disa klloçkave të
stërmëdha të futura në mes zogjve
plot gjallëri dhe flora plot variacion,
që mugullon kudo, na mundëson të
kuptojmë diçka nga natyra e kësaj
drunishte plot jetë. Secila nga bimët
mund të shihet se si përpiqet të
zgjatet e zgjatet e të shohë pak diell
dhe secila duket sikur përgatit
djepin e transformimit nga njëra tek
tjetra.

5

Njohuritë që kërkohen, që të zërë
vend vlerësimi i këtij transformimi,
nuk duhet të jenë domosdoshmërisht
shkencore në fushat e biologjisë apo
ekologjisë. Ato mund të asistohen
nga njohuritë artizanale të menaxhimit
të drunishtave, por mund të burojnë
edhe nga vëzhgimet e kujdesshme pa
baza të jashtme epistemologjike,
përtej edhe vetë drurëve. Bukuria e
drunishtave të ricunguara, siç thotë
populli, është si “thelë mbi bisht”, kur
vëmë në balance përfitimet ekologjike,
vlerat trashëgimore apo dobitë e tjera
potenciale.

Çfarë u trajtua më lart mendojmë
se mund të shërbejë si start për të
hedhur dritë mbi cilësi të veçanta që
një drunishte e ricunguar mund të
shprehë. Për ta eksploruar në detaje
këtë bukuri, lypset të hedhim poshtë
pretendimet që menaxhimi i natyrës
është bërë gjithmonë spontan, dhe
të miratojmë mençurinë e disa praktikave në menaxhimin e drunishtave.
Ndoshta kjo mund të shtrihet më tej
në kërkesën e guximshme që në disa
vende drunishtat e ricunguara duhen
mirëmbajtur, të reklamohen apo të
fillojnë të rikrijohen thjeshtë si një gjë
e bukur.
Debati është i mirëpritur. Arsyetimi dhe diagnoza në shumë
këndvështrime po ashtu. Rrafshi i
Kosovës, është trajtuar në shekuj
nga banorët e Kosovës. Po të mendojmë hollë-hollë ata kanë fituar dije
nga ky trajtim. Nëse pajtohemi me të,
shumë shpejt peizazhi i Rrafshit të
Kosovës do të fillojë të dinamizohet
e të ndryshojë. Tregu do të mbushet
me drurë e shumë njerëz duhet të
punojnë për të hedhur bazat e sistemit. Ky projekt shton sëtepërmi
prodhimin e drurit, shton punësimin,
garanton një riciklim vital të kësaj
pasurie, i lë pyllin e malin rreth e rreth
Kosovës që të jetë natyrorë, ashtu
siç e ka caktuar natyra.

6
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Komuniteti dhe vlerat mjedisore
BURIM LECI
Kryetar i Bordit të Drejtorëve të
OJQ “Environmentally
Responsible Action grup”

K

osova ka pasur traditë të mirë për
organizimin joformal të komuniteteve rurale e urbane. Por, sot
këto forma organizimi kanë rënë dukshëm.
Pas luftës së fundit, shumë agjenci e
organizata ndërkombëtare përkrahën
formimin e organizatave të shoqërisë
civile në Kosovë. Por, edhe pse u krijuan e
u regjistruan shumë organizata joqeveritare, ato kryesisht ishin të orientuara
kah programet apo fondet e donatorëve.
Për këtë arsye, shumica prej tyre u shuan
me përfundimin e fondeve apo me
përfundimin e programeve të donatorëve.
Organizatat e shoqërisë civile, që u
krijuan me qëllim përmirësimin e kushteve
në komunitet apo me qëllim adresimin e
ndonjë çështjeje më të përgjithshme, si:
mjedisi, të drejtat e njeriut, zhvillimi i
qëndrueshëm, edukimi, të rinjtë, etj.,
shumica e tyre mbijetuan, janë operative
dhe kanë fituar respekt për punën që bëjnë.
Organizata mjedisore ERA, me seli qendër
në Pejë, është shembull i mirë i një
organizate të suksesshme, për punën që bën
për mbrojtjen e mjedisit. ERA, me fare pak
fonde, ka arritur të realizojë shumë projekte; së bashku me komunitetin dhe vullnetarët e devotshëm, ka arritur që rreth
saj të mbledhë njerëz me pasion për mjedisin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të
komunitetit. Kjo ka bërë që ERA të bëhet e
njohur si organizatë në të gjithë rajonin e
Rugovës. Ajo që e dallon atë nga organizatat
tjera dhe e bën të veçantë është se bart
vlera mjedisore të vlerësuara si të tilla nga
komuniteti. ERA, në konsultimet dhe
aktivitetet e saj çdo herë përfshin të gjitha
palët me interes. Për më tepër, ERA bashkëpunon edhe me autoritet komunale
dhe ato qendrore. ERA, në mënyrë të vazhdueshme ofron informacion dhe organizon konsultime për çështje mjedisore, apo
për çështjet me të cilat përballen banorët e
rajonit të Rugovës. Ajo angazhohet që të
lehtësojë komunikimin mes autoriteteve
dhe komunitetit ku vepron, duke vlerësuar
gjithë partnerët e angazhuar në mbrojtje
e vlerave të mjedisit jetësor.
Në rajonin ku vepron kjo OJQ, përfshihet edhe masivi malor i Bjeshkëve të
Namuna, me vlera të larta të biodiversitetit, ndër masivet malore më të
mëdha të Ballkanit. Bjeshkët e Namuna
përfshijnë rreth 3500 km 2 , ndërmjet

ERA, OJQ e suksesshme

liqenit të Shkodrës, Rrafshit të Dukagjinit,
luginës së Plavës e Gucisë. Këto Bjeshkë
përbëhen prej 24 grupeve malore dhe 152
majave më të larta se 2000 m dhe, numri
më i madh i tyre, gryka, kanione e lugina,
me rreth 1000 km2 apo rreth 100.000 ha,
shtrihen në territorin e Republikës së
Kosovës. Sipas të dhënave, në viset e larta
të ketyre Bjeshkëve, në Gjeravicë, Lumbardh, në Gurin e Verdhë, Koprivnik dhe
Leqinat, gjenden rreth 255 lloje e nënlloje
bimesh endemike të Ballkanit. Por, fatkeqësisht, në Kosovë pjesa më e madhe e
më e rëndësishme e diversitetit biologjik
nuk është nën kontrollin e sistemit të
mbrojtjes institucionale.
Duke pasur parasysh se shfrytëzimi më
i madh i resurseve biologjike në Bjeshkët e
Namuna bëhet në kuadër të veprimtarisë
së pylltarisë e gjuetisë, krahasuar me
mbrojtjen e tyre, ndër detyrat prioritare
është mbrojtja e resurseve biologjike duke
u përkujdesur se llojllojshmëria biologjike
do të ruhet dhe përparohet; dhe të bëhet
shfrytëzimi më i arsyeshëm i të mirave
natyrore të këtyre bjeshkëve në principin
e qëndrueshmërisë dhe për të mirën e
brezave të sotshëm dhe të ardhshëm.
Në terma ekonomike, veprimi ynë tani
do të jetë më pak i kushtueshëm sesa
synimet e problemeve në të ardhmen.
Sikurse në mjekësi, më lehtë dhe më pak i
kushtueshëm është parandalimi i sëmundjeve sesa kurimi i tyre. Çelësi i adresimit
të sfidave mjedisore, mund të jetë pikërisht
në komunitete të vogla dhe me veprime të
sakta mjedisore, që do të kenë efekte pozitive
në mjedisin jetësor, duke krijuar një
balancë mes zhvillimit ekonomik e social
dhe kapacitetet rigjeneruese mjedisore.
Kosova, si shtet i ri, ka mungesa të
detyrimeve ndërkombëtare për respektimin e shumë konventave mjedisore. Kjo
për momentin ndikon në masë të madhe
për mos pasjen e limiteve apo standardeve
minimale për mbrojtje e mjedisit në përgjithësi. Përkundër kësaj, si rrjedhojë e
procesit të vazhdueshëm drejt Integrimit
Evropiane, Republika e Kosovës duhet të
zhvillojë me shpejtësi ligje dhe akte nënligjore të përaferta me Legjislacionin
Evropian.
Nëse do të bënim një “biografi” të
shkurtër të OJQ –së ERA, ajo do të ishte:

Profili. Environmentally Responsible
Action group vepron për të përkrahur e
forcuar komunitetin rural dhe për të sensibilizuar komunitetin urban për çështjet
mjedisore. ERA bashkëpunon me organizatat lokale, nacionale e ndërkufitare që
përfaqësojnë interesat e komunitetit. ERA
ofron mundësi për komunitetin; krijon dhe
ofron modele për arritje të përgjegjësisë së
përbashkët për mjedisin, resurset natyrore
dhe trashëgiminë kulturore.
Puna në Komunitet. ERA është e
lidhur me përherë me komunitet. Përmes
iniciativave ndërkufitare, ERA ka krijuar
partneritet të qëndrueshëm edhe me
organizatat dhe banorët e zonës kufitare
Kosovë, Mali i Zi e Shqipëri.
Planet afatgjata. Programet e ERA s
vazhdojnë në theks të veçantë edukimin
praktik mjedisor, trajtimin e integruar të
trashëgimisë natyrore e kulturore, ruajtjen e biodiversitetit dhe angazhimet afatgjata në zhvillimin e një lidershipi lokal të
përgjegjshëm për menaxhimin e resurseve
mjedisore. ERA, duke vazhduar punën e
saj të mbështetur në nevojat praktike dhe
interesin e komunitetit e të gjeneratave të
ardhshme, ka filluar zhvillimin strategjik
të qëndrueshëm. Strategjia e ERA s
përfshin edukimin mjedisor, ku fëmijët, të
rinjtë, familjet, individët, qytetarët,
komunitetet mund të mësojnë për mjedisin
dhe ta menaxhojnë atë.
Fushat e veprimit. ERA është e
vendosur në qytetin e Pejës më punën e
vet në mjedisin rural dhe urban dhe atë në
masivin malor të Bjeshkëve të Namuna në
perëndim të Kosovës. Fqinjët tanë bashkëveprues në mbrojtje të mjedisit janë të
vendosur në juglindjen e Malit të Zi dhe
veri të Shqipërisë, të cilët përballen me
sfida të ngjashme. ERA bashkëvepron me
mjaft organizata joqeveritare, individë,
kryetarë komunash, institute dhe familje
edhe përtej kufijve, për të krijuar një vizion
kooperues për komunitetet përgjatë rajonit.
Bashkëpunimi ndërkufitar. ERA
është çelësi kryesor i rritjes së bashkëpunimit ndërkufitar në mes organizatave
joqeveritare, agjencive qeveritare dhe
grupeve të fokusuara nga Kosova, Mali i Zi
e Shqipëria. Ky rrjetëzim bashkëpunon në
disa projekte, siç është krijimi i parkut
ndërkufitar, i njohur si “Parku i Paqes në

“Pylli
në sytë e fëmijëve ...”

Ballkan”. Të gjitha projektet që i takojnë
këtij rrjetëzimi promovojnë bashkëpunimin rajonal dhe përkrahin interesat e
përgjegjësitë e përbashkëta në këtë zonë.
Projektet e fundit. Ndër projektet e
fundit me të cilët është angazhuar ERA,
janë:
Qendra për Edukim të Qëndrueshëm Malor: ERA, së fundi, me mbështetjen e Komunës së Pejës dhe financuar
nga Agjencia Suedeze për Zhvillim
Ndërkombëtar (SIDA – SNV) ka hapur
Qendrën për Edukim të Qëndrueshëm
Malor. Kjo qendër do të jetë në shërbim të
zhvillimit të qëndrueshëm për zonat me
vlera të larta mjedisore dhe të ndihmoj
komunitetin që të jetojë shëndetshëm, me
ekonomi të qëndrueshme, duke konsideruar biodiversitetin, vlerat natyrore,
monumentet natyrore dhe ato të trashëgimisë kulturore. ERA është vendosur
në Mullirin e Haxhi Zekës, objekt me vlera
të larta historike dhe të trashëgimisë
kulturore.
EKOsova: Zhvillimi përmes Biodiversitetit, projekt i cili implementohet në
bashkëpunim me partnerin austriak
Interkulturelles Zentrum (IZ) mbështetet
financiarisht nga Komisioni Evropian dhe
Agjencia Austriake për Zhvillim (ADA).
Projekti EKOsova synon edukimin mjedisor
dhe mbështetjen e shoqërisë civile në
Kosovë, me ngritjen e kapaciteteve të OJQve mjedisore dhe rritjen e ndërgjegjësimit
mjedisor. Projekti fokusohet në mënyrë të
veçantë në mbrojtjen e biodiversitetit në
Bjeshkët e Namuna, në rajonin ndërkufitar
Kosovë, Mali i Zi, Shqipëri.
Shtegu i ujëvarës: Në Rekë të Allagës
(Rugovë), në vendin e quajtur Shehu i
Keq, në vitin 2007, ERA ka ndërtuar një
shteg eksplorues për të arritur deri tek
ujëvara e parë, qe gjendet aty. Kurse këtë
vit, me mbështetje të Komunës së Pejës
dhe komunitetit të zonës, do të ndërtojë
fazën e dytë të shtegut, për të arritur deri
tek ujëvara e dytë dhe për të krijuar një
shteg i cili arrin deri në dy fshatra piktoreske të Rugovës, në Malaj e Pepaj. Ky
projekt, përpos që do të lehtësojë eksplorimin e kësaj zone dhe ujëvarave interesante, do të mundësojë zhvillimin e
ekoturizmit për këto dy fshatra.

KRIJOHET SHËRBIMI I EKSTENSIONIT
DHE PYJEVE KOMUNALË
Vijon nga fq. 1

Vijon nga fq. 1
bënte edhe me të veçantë këtë ditë ishte
se fëmijët e shkollës Tomin, me ndihmën e mësueses së pasionuar Adelina
Salkurti, paraqitën vizatimet e tyre të
varura në drurët e pyllit. Në këtë “ekspozitë” tejet të veçantë, fëmijët kishin
shprehur me vizatime se si e mendojnë
dhe duan ata pyllin e tyre. Pranë çdo
druri, përveç se kishin varur vizatimet,
fëmijët mbanin në duar prodhime të
ndryshme nga pylli dhe ushqime
tradicionale të bëra me duart e tyre, sikur
po u rikujtonin të rriturve vlerat dhe
prodhimet e shumta që mund të
merren nga pylli ...
Drejtori i Shërbimit Pyjor, po edhe
drejtuesit e Komunës e të fshatit,
prezantuan shkurt këtë iniciativë dhe
shprehën mbështetjen e plotë për nisma të tilla, që promovojnë përmirësimin e pyjeve nga përdoruesit tradicionalë e veçanërisht idenë për të sjellë
natyrën sa më afër syve të fëmijëve.

Përfaqësuesja e Federatës Kombëtare, Albora Kacani shprehu urimet
e përzemërta për ta dhe e vlerësoi takimin më të bukur ku kishte marrë
pjesë. Ajo u shpreh se fidanët, vitet e
para të jetës kanë nevojë për përkujdesje të veçanta, ashtu edhe fëmijët,
kanë nevojë të edukohen e ushqehen
nga mësuesit e të gjithë ne me dashuri
për mjedisin e pyjet. Që jeta e fëmijëve
të jetë e lumtur e sa më e shëndetshme,
luajnë rol edhe pyjet, me vlerat e veta,
ajrin e pastër që thithim dhe ujin e
kulluar që pimë.
Me pas Munir Hoxha, ekspert me
përvojë, i njohu të pranishmit me punën praktike të bërë për planifikimin në
pyjet e fermerëve, me diskutimin e miratimin e praktikave në pyll për rrallimet e
krijimin e pyllit me prodhime maksimale për gështenjën, si dhe me matjet
e monitorimin që i bëhet pyllit për të
marrë sa më shumë prodhime e të ardhura.

Në fund, Sheza Tomçini theksoi
se të gjitha këto rezultate pozitive në
menaxhimin e pyllit, e kane burimin
tek e drejta e pronësisë së pyjeve e
tokës, që gradualisht po shkon drejt
konsolidimit tek përdoruesit tradicionalë dhe që fëmijët e tyre të qëndrojnë sa më afër e të rriten të shëndetshëm në tokën e tyre, në pyllin e tyre.
Po çfarë kishte prodhuar pylli i
Dautit?
Pylli ku u shënua kjo ditë ka prodhuar gështenja, lajthi e arra me cilësi
dhe mjaft të shijshme. I veçantë ishte
mjalti i gështenjës, si dhe ëmbëlsirat
me prodhimet e pyllit, që servirën vetë
fëmijët në natyrë.
Pjesëmarrësit, të rritur e fëmijë u
larguan me mbresa të pashlyeshme,
duke shprehur një falënderim edhe për
mbështetësit SNV (Sida Rajonale) dhe
sidomos për Z. Peter Campen, “Qytetar Nderi” i Peshkopisë.
A. Kacani

institucionale në sektorin e pyjeve,
me synimin për t’ju përgjigjur me
efikasitet e në kohën e duhur kërkesave për mbështetje të njqv, të
përdoruesve të pyjeve e kullotave,
për një menaxhim të qëndrueshëm
te pyjeve e kullotave, krijohet
Shërbimi i Ekstensionit Pyjor në
nivel rrethi”.
Marrëdhëniet e këtij Shërbimi
me njësitë e qeverisjes vendore
do të konsistojnë kryesisht në:
¾ mbështetjen për krijimin e
strukturave të menaxhimit të
pyjeve në njqv,
¾ këshillimin dhe trajnimin e
strukturave të specializuara
të pyjeve komunalë,
¾ krijimin e regjistrit të pyjeve dhe
dokumentacionit tjetër teknik,
¾ identifikimin e përdoruesve
dhe të gruppërdoruesve,
¾ keshillimin për menaxhim të
qëndrueshëm dhe sa më efektiv të pyjeve e kullotave komunale në përdorim/pronësi të njqv,

¾ ndjekjen e zbatueshmërisë të
këshillimeve e politikave qeveritare dhe strategjisë
kombëtare për pyjet e kullotat.
Misioni i këtij Shërbimi konsiston në:
¾ njohjen e situatës,
¾ mënyrën e komunikimit të
këshillave apo njohurive për
teknikat, teknologjitë ...
¾ trajnimin e përdoruesve,
¾ mbështetjen për organizimin e
përdoruesve dhe zhvillimin e lidhjeve ndermjet organizmave
¾ afrimin e njohurive të perditësuara mbi politikat e tregut
dhe impaktet në treg,
¾ planifikimin e menaxhimit të
pyjeve,
¾ kreditimin dhe iniciativat,
¾ ...
Në urdhrin e ministrit Mediu
përcaktohen qarte funksioni dhe
detyrat e Shërbimit të Ekstensionit, si dhe mënyra e vleresimit
të përformancës së këtij Shërbimi.
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Intervistë
me zonjën
“Revista
Bujqësia
Shqiptare”

Në fund të këtij viti Revista (ish) “Bujqësia ...” mbush
(te) 90 vjet nga botimi i numrit të parë (1921). Por,
për ironi të kohës, ka kaluar viti e ajo s’po botohet
më. Nisur nga shqetësimet e mjaft specialistëve,
shkencëtarëve e bujqve nga gjithë vendi, Redaksia
e Gazetës “Kurora e Gjelbër”, duke shpresuar se
do të dalë dikush “ta ringjallë” të vetmin botim
periodik, që, pavarësisht se u desh që shpesh të

(me rastin e 90 vjetorit të
lindjes së saj)
Prof. As. Dr. ENVER ISUFI, Drejtor i Institutit të

M

Bujqësisë Biologjike, Durrës

e rastin e 90 vjetorit të lindjes së
znj. Revista Bujqësia (RB) shkova në shtëpinë
e saj për marrë një intervistë.
...
Ndërsa po më përgatiste gostitjen, po i hidhja një sy
shtëpisë së saj të madhe. Të
gjitha faqet e murit ishin
me panorama të mëdha,
me peizazhe nga zona të ndryshme bujqësore të Shqipërisë. (Menjëherë m’u kujtua panorama me plantacion kafeje andej nga Afrika, që sot e shikon në kafenenë e Ministrisë së Bujqësisë !!!). Një bufe e madhe
ishte mbushur me shishe
vere, rakie, vaj ulliri; të gjitha nga kultivarë me emra
vendas. Në anën tjetër, në
mur, ishte shkruar: “Shqipëria është e vogël, sa një
zog bilbili, i cili nuk ka shanse të dalë në treg për mishin, po për zërin e tij. Dielli,
uji, klima, ushqimi i shijshëm, kultura dhe gjuha e
veçantë, janë zëri specifik i
vendit tim, Shqipërisë. Le ta
ruajmë këtë zë të çmuar!
E. I: - Zonja Bujqësia ...
unë ju kisha në mendje
si më të vjetër, po ju dukeni fare e re ...
R. B: - Faleminderit, kështu
është, po kjo nuk duket vetëm tek unë, kështu ndodh
me gjithë sojin tonë.
E. I: - Tani që ju kam kaq
pranë, më sollët në mëndje vargjet e këngës labe për martirët: “Ç’është
kjo punë kështu me ju,
vitet tutje, ju tëhu”.
R. B: - Faleminderit, kjo
është e vërtetë. “Bota nuk
do ishte sot kaq e mirë, nëse
çdo komb nuk do kishte martirë”, edhe bujqësia kudo
në botë nuk do ishte kaq e
mirë po të mos kishte revista e shtyp bujqësor. Për
këtë punën e moshës time
më bukur e keni thënë ju,
Profesor Isufi, me rastin e
80 vjetorit tim.
E. I: Çfarë kam thënë për
ju zonja Bujqësia, pasi
këtë çast s’më vjen në
mend?
R. B: - Unë ruaj gjithçka në
faqet e mija. Ja, po ta kujtoj: “Sa më shumë kalojnë
vitet, flokët e autorëve të
shkrimeve do të thinjen,
ndërsa flokët e Revistës
Bujqësia sa më shumë do
kalojnë vitet, flokët e saj do
të nxihen”.
E. I: - Kjo nuk më kujtohet, po të faleminderit që e ruani endè në faqet tuaja. Po, meqë jemi
këtu, ç’mund të “kujtosh” tjetër nga jeta jote
90 vjeçare; çfarë të ka kënaqur më shumë e çfarë
të ka mbetur peng?
R. B: - Kam pasur fatin të
jem dëshmitare e tre epokave historike: Mbretërisë,
Socializmit dhe Demokracisë. Kam mbijetuar në luftë,

kam jetuar në paqe. Më gjatë
kam qeshur se kam qarë, e
kjo më ka shtuar jetën.
Nga koha e mbretërisë mbaj
mend varfërinë dhe peizazhin e keq të bujqësisë, po
ama edhe bukurinë e pylltarisë dhe blegtorisë. Mbaj
mend se ajo periudhë kishte
dëshirë dhe patriotizëm të
madh, ishte kohë kur unë
sapo kisha lindur si revistë.
Kohën e socializmit e mbaj
mend me bujqësi të madhe,
me peizazh bujqësor evropian, shumëdegësh e profesionale, por me interes të
vogël nga shërbëtorët e saj.
Me prodhim vërtetë të
madh, po xhepi i prodhueseve dhe i të gjithë neve bëhej gjithnjë e më i vogël.
Bujqësia ecte si mbi një biçikletë më rrotën e prodhimit
shumë e madhe dhe rrotën
e të ardhurave për njerëzit
shumë të vogël. Kuptojeni
vetë se si ecte kjo lloj biçiklete. Më kujtohen rrugët me
baltë ... Por, duhet thënë që
më mbante gjallë prodhimi, peizazhi, serioziteti i punës, profesionalizmi, etiketat “made in Albania” lufta
për mbijetesë. Sot ndihem
shumë e lirë, vërtetë nuk
kam stres psikologjik, por
kam strese të tjera.
E. I: - Cilat janë ato?
R. B: - Po, ja, peizazhi bujqësor, prodhimi endè i vogël
bujqësor, mjedisi dhe pyjet,
lumenjtë e liqenet janë denatyruar. Kam shkruar në
faqet e mija një vjershë për
pyjet e lumenjtë, por po të
kujtoj vetëm dy rreshtat e
fundit”:
“Kur shqiptarët pyjeve dhe
lumenjve t’u kërkojnë falje,
Shqipëria ka shpresë për një
rrugëdalje”
Biçikleta ka ndryshuar pozicionin e rrotave ... rrota e
parë është e vogël, sepse e
vogël është bujqësia dhe
ferma dhe e madhe rrota e
interesit, sepse bujqësia është pronë private e interesi
më i madh. Tani e mendoni
vetë si mund të ecë kjo biçikletë. Biçikleta e parë na
rrëzoi me kokë përpara, ndërsa kjo e sotmja na rrezikon
të rrëzohemi me kokë pas.
E. I: - Kur do barazohen
rrotat e kësaj biçiklete,
pra interesi madh i privatit të shprehet në bujqësinë e madhe private?
R. B: - Unë mendoj relativisht shpejt ...
...
Tani do të ndërrojmë vend
dhe bisedë, zoti Isufi, eja pas
meje, më tha. Unë e ndoqa
pas dhe përpara u shfaq një
pamje
interesante.
Pas
shtëpisë së saj ishte një
shesh ndërtimi me shumë
godina: ishte 3 - 4 ha fushë.
E. I. - Çfarë është kjo,
zonja Bujqësia?
R. B: - Eja në këtë studio, më
tha. Studio ishte një dhomë
e madhe me shumë moni-

torë të mëdhenj plazma në
mure dhe një tavolinë mbi
të cilën ishte një maket me
madhësinë e një dhome. Në
maket godinat në formë vilash mbanin emrin e sektorëve të ardhshëm; sektori i
revistës, i librit shkencor, i
filmit shkencor e divulgativ, zhvillimi rural, agroturizmi, shkolla e gazetarëve
të bujqësisë dhe fare qartë
dukej një ndërtesë e gjatë,
që parashihej të quhej “Muzeu i gjelbër”. Fusha parashikohej me koleksione pemësh, rrush, ullinj vendas,
etj. Një vend i posaçëm ishte
lënë për ullinjtë shekullorë,
si dhe një parcelë ku do të
mbilleshin ullinj në kujtim të
personaliteteve të bujqësisë.
- Ky është maketi i Akademisë së Përhapjes së Mendimit, Ideve e Praktikave të
bujqësisë së së ardhmes”,
më tha. Ndoshta e quajmë
Institut, nuk e di, do të
konsultohemi të gjithë për
këtë ...
...
Në çast, zonja Bujqësia u
kujtua dhe vazhdoi: - Tani
le të kthehemi tek ajo që të
thash në fillim se unë prej
vitesh të njoh ty. Mori pultin, ndezi monitorin, hapi
një program, klikoi germën
“E” dhe doli emri im; kërkoi
“Mbrojtja e bimëve” dhe
dolën të gjithë artikujt e botuar me emrin tim në 30
vite; klikoi “Foto galeri” dhe
dolën të gjitha fotot e mia,
që kur isha i ri e deri sot.
Unë u shokova. Klikoi “Instituti i Mbrojtjes së Bimëve” dhe u shfaqen shumë
emra të nderuar, si L. Kodheli, A. Stani, B. Çelo, T.
Kaltani, M. Prifti, A. Kapidani, A. Papingji, L. Isufi,
etj., etj. Të gjithë kanë botuar në revistë tha ...
...
Klikoi për perimet, per pemëtarinë, për blegtorinë,
pyjet, mekanikën e shumë
të tjera dhe në monitor u
shfaqën dhjetra emra specialistësh të njohur të këtyre sektorëve.
Në fund “Gazetarët e revistës”. Del një listë e gjatë, po
unë mbaj mend një pjesë
prej tyre, sidomos ata të 4050 viteve të fundit: ... Faik
Labinoti, Ilo Kosta, Koço e
Kristo Stillo, Vangjel Llazari
e Jorgo Çoka, Pjerin Vata,
Pasho Baku e Veli Hoxha,
Ballkiz Halili, Milto Ferro e
Fiqri Shahinllari, Ago Nezha, Jani Gusho e Fuat
Memeli, Xhevdet Bashllari e
Selim Hoxha, Arjana Qatipi, Mira Qato e Margarita
Kristo ...
...
Para se ndahesha, ajo me
këshilloi t’i takoja e t’i përshëndesja të gjithë.
...
Më inspiroi kjo intervistë dhe
thashë me vete, mund të të
kalojë mosha e të mbetesh
fare i ri, ashtu si mund të
jesh i ri, me flokë të zeza, po
me mendje e zemër “të thinjur”.
Duke u ndarë, i urova vazhdimësi e jetë shumë të
gjatë zonjës së nderuar “Revista Bujqësia” ...
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mbante emra të ndryshëm, arriti të botohet edhe
gjatë Luftës së Dytë Botërore, uron që ajo ta kujtojë
“datëlindjen” e saj sa më shumë.
Me këtë rast, po botojmë të shkurtuara, ato çfarë
sjellin me këtë rast Profesorët e nderuar A. Osja e
E. Isufi, si dhe shqetësimin e kryetarit të Shoqatës
së Gazetarëve Shqiptarë të Bujqësisë, F. Memeli.

Redaksia

Një zë që nuk duhet të shuhet
-90 vjetori i botimit e gjen të mbyllur revistën “Bujqësia shqiptare”FUAT MEMELI - kryetari i Shoqatës së Gazetarëve Shqiptarë të Bujqësisë
... Nismëtarë të botimit të kësaj Reviste ishin një
grup specialistësh të arsimuar, të cilët shihnin
tek ajo një dritare për të komunikuar me fshatarët
e atyre viteve, si dhe me ata pak specialistë bujqësie që ishin. Mbijetoi ajo në tre regjime, atë të
Zogut, të socializmit dhe demokracisë. Edhe
emrat e saj kanë ndryshuar disa herë: në fillim
“Bagëti e bujqësi” (ishte endè e freskët era Naimiane), në “Bujqësia socialiste” pas çlirimit, e
pastaj “Bujqësia” dhe për disa vjet “Bujqësia
shqiptare”… Po t’u hedhësh një vështrim
shkrimeve të saj ndër vite, vë re se ato bien
“erë” tokë, “erë” blegtori, “erë” pyje, “erë” fshat.
Ky ka qenë misioni i saj. Dhe mund të themi se
e ka kryer mirë. Në faqet e saj janë trajtuar
problem të agroteknikës së bimëve, të sëmundjeve e dëmtuesve të tyre, probleme të rritjes
së kafshëve, përmirësimit racor e sëmundjeve
të tyre, probleme sociale të fshatit, etj. Për vetë
natyrën e saj, ajo ka qenë organi më pak i
politizuar i shtypit të kohës.
Edhe gjatë dy dekadave të fundit ajo e vazhdoi
misionin e vet në kushtet e reja të bujqësisë së
privatizuar. U bëri jehonë reformave, problemeve
që hasnin fermerët, si atyre të ujitjes e kullimit,
që u bënë më të mprehta në këtë periudhë, problemeve të farave e fidanëve, institucioneve kërkimore, shoqatave që po krijoheshin, projekteve
që vepronin në këtë fushë, mbrojtjes së konsumatorit, etj.
Në faqet e saj ndër vite, kanë zënë vend edhe
shkrime për figurat e specialistëve të shquar të
bujqësisë, të cilët kanë lënë gjurmë. Si organ i
Ministrisë së Bujqësisë, ajo ka qenë një zë i këtij
dikasteri po edhe qindra specialistëve anembanë
vendit. Siç është shprehur specialist i shquar i
bujqësisë, Prof. Hysen Çobani “kjo revistë na
mësoi të shkruajmë ne specialistët e bujqësisë”.

Në faqet e saj ka pasur edhe foto mjaft të bukura,
të realizuara nga fotoreporteret e saj, ndërmjet
të cilëve nga i paharruari Ndoc Kodheli.
Ja, kjo është në vija të shkurtra, rruga e kësaj
reviste mujore. Fatkeqësisht, 90 vjetori i botimit
e gjeti atë të mbyllur. Po bëhen afro dy vjet që
zëri i saj nuk dëgjohet më. Mendimi i shprehur
nga ndonjë zyrtar i kësaj ministrie si dhe ndonjë
specialist “modern” që thotë se “tani është
koha e internetit ...”, zuri vend, pa u konsultuar
me specialistët e shumtë. Mendimi për botimin
e saj ndeshet kudo. E kemi dëgjuar atë nga goja
e specialistëve të shquar A. Osja, H. Çobani, R.
Osmani, etj., të cilët së bashku me Shoqatën e
Gazetareve Shqiptarë të Bujqësisë, i drejtuan
edhe një letër Ministrisë së Bujqësisë, por ajo
nuk u mor në konsideratë. Ka ndonjë zë që
thotë se nuk ka fonde. Fondi i nevojshëm për
këtë revistë është tepër modest. Së bashku me
Buletinin e Shkencave Bujqësore (organ edhe
ky i mbyllur tok me revistën) shkon rreth1,2
milionë lekë të reja në vit. Për ta bërë edhe më
konkrete: çmimi i një copë reviste me ngjyra,
me 32 faqe, shkon rreth 100 lekë të reja. A ka më
lirë?! Kaq shkon çmimi i një copë ftese të mirë
që bëhet në studiot private në Tiranë.
Vendet e ndryshme të botës, kanë një mori
botimesh për bujqësinë, shumë prej të cilave
janë botime të Ministrive të Bujqësisë (sigurisht
që ka edhe private). Në Francë, psh, Ministria
e Bujqësisë ka 8 botime. Edhe në vendet fqinje,
Ministritë e Bujqësisë kanë botimet e tyre.
Si përfundim, do të thoshim se nuk është punë
fondesh botimi i saj. Është mosvlerësim.
Prandaj, le të shpresojmë se përvjetori tjetër do
ta gjejë në duart e fermerëve dhe specialistëve
këtë revistë, që e justifikon botimin e saj ... Është
një zë që nuk duhet të shuhet.

Roli i revistës në shërbim të
shkencës bujqësore

Prof. As. Dr. AHMET OSJA

Me shpalljen e Pavarësisë së vendit, qeveria
e Ismail Qemalit, qysh në fillim e përqendroi
vëmendjen në dy degët më jetike të ekonomisë: bujqësi e blegtori. Duke ndjerë nevojën
e madhe që kishte vendi për specialistë e mendim teknik, që në shkurt të vitit 1913 erdhën
nga Austria dy specialistë: njëri agronom e tjetri inxhinier për bonifikimin e sistemimin. Këta,
pasi përshkuan në këmbë për 4-5 muaj nga
Vlora deri në Shkodër, hartuan një raport të
gjerë teknik, i cili parashtronte disa nga problemet kryesore të bujqësisë e blegtorisë shqiptare të asaj kohe. Ismail Qemali dhe ministri
i parë i bujqësisë, Pandeli Çale, duke u njohur
me këtë raport, nxorën disa detyra për qeverinë, ku spikaste përgatitja urgjente e personelit
teknik për të udhëzuar bujkun e blegtorin e
pashkolluar në punët e tyre të përditshme.
Në vazhdim të detyrave që i vuri vetes qeveria,
ishte edhe riorganizimi i fermës bujqësore të
Frakullës, fermë e krijuar nga austriakët, që
në fund të shekullit të 19, për ta bërë atë model
nga ku mund të merrnin mësime bujqit shqiptarë. Në vitin 1916, në Llakatund, italianët krijuan një fermë blegtorale bujqësore, që të siguronin ushqime për punonjësit e minierës
së Selenicës. Në krye të drejtimit të kësaj ferme vihet agronomi plot talent nga Korça, Mustafa Vila, i cili kishte përfunduar studimet e
larta në Itali. Nuk vonoi shumë dhe më 1918,
në Shqipëri kthehen nga studimet agronomët
Kadri Borshi e Shuk Radoja, të cilët kishin kryer
specializim edhe për enologji. Më 1919, agronomi Ago Agai, mbaroi studimet në Austri, i
specializuar në frutikulturë, dhe filloi punë në
Slloveni e Poloni. Në Vitin 1920, ai kthehet në

Shqipëri dhe e shohim pjesëmarrës në Kongresin e Lushnjës. Qeveria e dalë nga ky
kongres, e ndodhur para dëmtimeve të mëdha të bujqësisë shqiptare nga Lufta e Parë
Botërore, shtron detyrën emergjente për nxjerrjen e bujqësisë nga prapambetja, si detyrën
më jetike të shqiptarëve. Dhe për këtë qëllim
u ngarkua një grup senatorësh që të ndiqnin
rimëkëmbjen e bujqësisë. Ministri i Ekonomisë i asaj kohe, i jep hapësirë zhvillimit të
arsimit bujqësor, që bujqësia të fillonte të vihej
mbi baza shkencore. Në zbatim të këtyre detyrave, në vitin 1921, hapet shkolla e parë bujqësore, me emrin shkolla e praktikës së bujqësisë, në Lushnjë. Mësuesit e parë të kësaj
shkolle ishin agronomët A. Agai (edhe drejtor
i saj), M. Vila e K. Borshi, të cilët morën përsipër mësimdhënien. Ndërsa ekonomia didaktike iu besua agronomit Shuk Radoja.
E, pikërisht, me 1 tetor të vitit 1921, do të
botohej e para revistë teknike shqiptare. Një
revistë e përmuajshme, nën drejtimin e
drejtorisë së Përgjithshme të Bujqësisë në
Tiranë. Ajo trajtonte probleme të rëndësishme
në gjuhë të kuptueshme e praktike ... dhe
përhapej në të gjitha anët e vendit. Kështu, vit
pas viti, revista nuk pati ndërprerje, madjè
edhe gjatë Luftës. Në faqet e saj gjejmë emrat
e mbi 450 specialistëve të bujqësisë e
blegtorisë, po edhe të fushave të tjera.
Në këtë 90 vjetor, revista ofron kujtesë e mirënjohje për ata që e themeluan e ata që bashkëpunuan ndër vite. Urojmë që edhe kjo
periudhë ndërprerjeje të jetë sa më e shkurtë
e atë ta shohim për shumë kohë në duart e
specialistëve dhe fermerëve ...
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2011 International Year of Forests
United Nations General Assembly launched the
announcement that Year 2011 as International
Year of Forests. Because of that over 40 countries
and more than 250 events around globe are
organized and prepared by different institutions,
organizations, local governments, local, national
and international NGO’s.
The overall objective on this celebration is to raise
awareness about the need to strengthen the
sustainable management, conservation and
sustainable development of all types of forests for
the benefit of current and future generations.
SNV Albania-Macedonia-Kosovo in the framework
of Sida Kosovo & Regional project in close
collaboration with REFORD – Regional Training
Centre for Forestry and Rural Development Private
and Communal Forest Associations in Albania,
Macedonia and Kosovo have decided to mark this
event as a special event in the above countries.
Because of that SNV Albania organized one day
event on 10 November in Diber, Tomin Commune
with subject: A day in the forest; Forests for
people; 2011 International Year of the Forest.
Marking of this event included different
stakeholders in the region that support forestry
such as representatives from Regional Council
(Qark), Association of private Forest Owners
Suhareka Kosovo, Prefecture, National
Communal Forestry Federation, LGU-s,
District Forestry Service of Diber, Bulqize &
Mat, Regional Federation, Agritra Vizion, Forest
User Associations & farmers.
This event included as well young generation (50
children from local school) in promoting forest
values & creates awareness on management of
forest and important role forests play in the
community’s lives & environment around us.

he Swedish Royal
Academy of agri
culture and Fore
stry, where Fed of Swedish
Family Forest Owners
Chairs the Forestry Department, was invited to
Albania for a Conference
“Forest Policy and Reforms in Albania Towards EU standards”.
The Swedish delegation was headed by our Academy’s Preses Sara von Arnold and
from its International Forest Committee I from Family forestry and Björn Merkell
from Swedish Forest Agency participated.
The Audience included Minister of Environment
Mr Fatmir Mediu, Academia, World bank, FAO,
representatives from Balkan states, Swedish
Embassy and SIDA and among others the
Albanian Federation of Family Forestry.
The Albanian Prime Minister had a personal
reception with our Preses.

Albania is undergoing a forest reform
with focus on family forestry but within
the Communal structure. There is a
number of ambiguities such as lack of
cadastre/ownership documentation,
relation Family Forest association and
Commune administration, a Forest
Administration that feels threatened
by the reform, and a general
prohibition to sell wood(!).
As invited speaker I evidently promoted Family
Forestry and its necessary compone-nts. I also
explained the importance we put into the
recognition Family Forestry got in China just
two weeks ago. I also gave an overview of the
linkages and advantages by local association,
National Federation, Regional CEPF, Global IFFA
and the GFP cooperation.
I was invited to chair two of four sessions and
evidently they wanted Family Forestry to be
visible!

“My forest has never been so beautiful as today” said
the farmer. In 1992 this forest was only shrubs, but today
it is a high forest and this only through protection and
care shown from my family. I have been supported from
the Diber Federation & Forestry Service with their advice
on how to better manage my forest. Today I get
firewood, chestnuts and other products from my forest.

The field excursion took us north to Ulza
commune. Beautiful hilly landscape with young
stands of oak and pine (~20 years) with great
need of thinning

Daut Mera - Farmer, Tomin Commune
The event was welcomed from all the stakeholders. During the event all the stakeholders had the
opportunity to express their opinion regarding the event, and focus was given on the role that forestry
gives in the family income and as well on the environmental aspects.
Representatives from forestry service highlighted the role in advice, coaching of farmers in providing technical
expertise, but as well the role the LGU should take in proper management of communal forests. We are now
looking more and more towards private ownership to individuals, because also the forest we visited it is a real
example of farmer forestry managed by the farmers. We should invest our support to farmer forestry and
create models and share these experiences. Reforms done in forestry in the framework of decentralization
process, transfer of forests to the LGU was a big step done by the Albanian Government. What it is needed
is further support to LGU to support the proper management of forests and the establishment of the
extension service within DFS is very supportive to this. Still remain an issue the registration of forest land to
the cadastre and this would give more security the farmers to protect and manage their forests.
Representatives from National Federation welcomed the idea to join in the event the children from the
local school, as new generation should be in focus in order to provide the proper information and
awareness of importance of forests.
The children had prepared a programme in which they focused the role forest play. They had prepared
songs, poems and also drawings (drawings were all hung in the trees in the forest). During this event
Forestry Expert provided some forestry practical techniques for the children. All the stakeholders had
the opportunity to go around the forest and visit the art exhibition where the children presented their
drawings. All participants had the opportunity to enjoy the forest products (chestnuts, walnuts) from
the farm. This event was considered as an important event in marking 2011 as International Year for
Forests. The event was broadcasted in the National TV (ABC news channel).

The Maier (forest educated) and Ms Albora Kacani young
very enthusiastic collaborator at the National Federation
of Communal Forest and Pa-stures of Albania in an oak
stand.
In the Commune a women forest group was established. They dealt with selling
chestnuts and health products from the forest. They evidently enjoyed being part of
and visible in local forest meetings. They were also looking forward to develop and
refine their forest products further.
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