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Edhe unë vendos! “Pylli im”,
Në respekt të vajzave e grave që kontribuojnë për zhvillimin e
qendrueshëm të Pylltarisë Komunale

Albora KACANI, Federata Kombëtare e Pyjeve dhe Kullotave Komunale, Tiranë

N

isur nga fakti që Maji i
këtij viti u shpall muaji
i Evropës për vendin
tonë, jo pa qëllim, vendosëm që
këtë numër të Gazetës t’ia kushtojmë pjesëmarrjes dhe rritjes së rolit të grave në vendimmarrje dhe shkrimet e botuara
të jenë vetëm nga autore femra.
Vendi ynë tashmë ka hyrë në
rrugën për marrjen e statusit të
vendit kandidat për anëtarësim
në BE dhe për këtë duhet të përmbushë disa kritere. Ndër to
është edhe marrja e hapave konkrete për të forcuar mbrojtjen e
të drejtave të njeriut, sidomos
për gratë. Sipas Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore
dhe Kundër Dhunës në Familje,
2007-2010, pjesëmarrja e ulët
e grave dhe vajzave shqiptare në
vendimmarrje paraqitet në nivele të ulëta edhe në poste drejtuese në qeverinë qendrore me
vetëm 11 poste dhe vetëm 2 % e
drejtuesve në qeverisjen vendore.
Gratë shqiptare gjithmonë
kanë qenë pjesë e aktiviteteve
agropyjore, duke mbledhur
gjeth, bar, shkarpa, bimë mjekësore e, në shumë raste edhe në
aktivitete më të renda, siç është
prerja dhe mbajtja e druve të
zjarrit. Sipas një raporti të FAOs, 3/4 e familjeve të vendeve në
zhvillim varen nga druri për gatimin e ushqimit të tyre - drutë
e zjarrit janë përdorur e mbledhur kryesisht nga gratë, ashtu
siç ndodh edhe sot në zonat
rurale të vendit tonë. Si burrat
edhe gratë kanë rolet dhe përgjegjësitë e tyre në aktivitetet
pyjore dhe ato bujqësore. Në
fund të fundit, realizimi me sukses i tyre i, bën të dy palët përfituese, në të mirë të familjes,
komunitetit e gjithë shoqërisë.
Po sot cili është roli i grave
në vendimmarrje? Na vjen keq
ta themi, po ky rol në nivel
familjeje, fshati, apo edhe në
nivel kombëtar, është shumë i
dobët. Po ashtu, vihet re se përfaqësimi i tyre në politikë,
institucionet publike apo dhe
organizatat qeveritare e joqeveritare, lë për të dëshiruar. Përfaqësimi në këshillat dhe administratat e bashkive dhe komunave, është i ulet edhe pse
ato i kanë kapacitetet që nevojiten. Gratë, për nga vetë natyra

e tyre, luajnë rol të rëndësishëm
në uljen dhe zbutjen e konflikteve të pronësisë. Ky nivel i ulët
përfaqësimi çon në përjashtimin e tyre në marrjen e vendimeve dhe në mundësi të pakta
për t’u dëgjuar zëri i tyre.
Gjatë kësaj periudhe janë të
shumta veprimet e Federatës
Kombëtare të Pyjeve e Kullotave Komunale për të diskutuar
me nivelet e ndryshme të vendimmarrjes për të përmirësuar
politikat dhe strategjitë, që
çojnë në menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve komunalë
dhe fuqizimin e rolit të grave në
vendimmarrje. Shkatërrimi i
natyrës e i burimeve natyrore
dhe e ardhmja e vendit kërkojnë
që këtij shkatërrimi e erozioni
t’i kundërvihet e gjithë shoqëria.
Prandaj, mendojmë se duke
qenë bashke dhe duke rritur
numrin e femrave në veprimet
tona të përbashkëta, mund të
përballojmë sfidat për të rritur
në të gjitha strukturat e
vendimmarrjes pjesëmarrjen
tonë deri në 30 %.
Federata Kombëtare e Pyjeve dhe Kullotave Komunale, vitin e kaluar mori iniciativën e
krijimit të një seksioni të veçantë
të grave, i cili synon të mbështesë e fuqizojë gratë që jetojnë
në zonat rurale, veçanërisht në
komuna, si grupet më pak të
përfaqësuara dhe që e kanë më
të vështirë rrugën drejt një përfaqësimi e pjesëmarrjeje të barabartë, jo vetëm në proceset dhe
strukturat vendimmarrëse, por
edhe në fushat e tjera të jetës
publike e private. Për këtë është
punuar në disa drejtime njëherësh, për rritjen e njohurive dhe
kapaciteteve të femrave të zgje-

dhura mbi çështjet e barazisë
gjinore dhe integrimit gjinor në
qeverisjen mjedisore vendore.
Po ashtu, rritja e ndërgjegjësimit
të komunitetit mbi ndikimin që
ka pjesëmarrja e grave në proceset vendimmarrëse, promovimi
i përfaqësimit më të madh të
grave në strukturat vendimmarrëse, fuqizimi i kapaciteteve
të grave të zgjedhura në strukturat vendimmarrëse dhe grave
drejtuese në strukturat e Shoqatave dhe Federatave, si dhe në
administratën e qeverisjes vendore, kanë qenë disa nga objektivat për t’u realizuar. Duke transmetuar drejt Federatave objektivin 30 % të femrave në vendimmarrje, fillimisht vetë bordet
kanë filluar të përmirësojnë
strukturat e tyre dhe shembullin
e dhanë Federata e Shkodrës, që
caktoi në rolin e koordinatores
rajonale Eva Stërkaj, Federata e
Dibrës me koordinatore Malvina
Shehi, Federata e Lezhës zgjodhi
nënkryetare Albana Lleshaj,
Federata e Elbasanit caktoi
Alketa Shebegu dhe Federata e
Kukësit caktoi në koordinim një
tjetër femër, Mirësie Nela.
Shoqatat e pyjeve dhe kullotave në analizat e tyre pikën
më të dobët kanë reflektuar pjesëmarrjen e femrave në bordet
e tyre.
Jemi ne vetë, që nëpërmjet
zërit tonë, të vendosim për një
përfaqësim më të mirë, të kërkojmë shpërblime më të mira,
pjesëmarrje më të madhe në
institucionet arsimore, akademike, trajnimet dhe kurset profesionale, të na njihet e drejta e
barabartë e pronës apo përdorimit të burimeve natyrore.
Nuk mund të ketë zhvillim të
qëndrueshëm pa barazi sociale;
nuk mund të ketë zhvillim pa
menaxhimin e duhur të burimeve natyrore, tek të cilat varen
ekonomitë tona. Ne kemi nevojë për zhvillim të qëndrueshëm, për të rritur nivelin e jetesës dhe mirëqenien. Ndryshimet në shkallë vendi dhe globale
nuk mund të ndodhin pa angazhimin e të gjithëve. Prandaj, si
burrat edhe gratë të marrin
vendime, që do të ndikojnë në
të mirë të të gjithëve, në zbutjen
e varfërisë dhe zhvillimin social,
ku femrat mbajnë mjaft peshë.

libër me shumë vlera
P
Sebiha AHMETI, RAMAXHIKU, SNV, Kosovë

ylli privat është pronë e
familjes. Në çdo familje,
njëri prej anëtarëve është
kujdestar dhe menaxher i këtij
pylli. Kujdesi dhe menaxhimi,
nënkuptojnë, të qenit përgjegjës
për pyllin, kujdesin e duhur për
të, si dhe mbrojtjen e pyjeve, duke
i përdorur me kujdes. Prandaj,
nëse e përdorim pyllin për ecje,
gjueti apo për marrjen e drurit,
duhet të jemi “kujdestarë e
menaxhues” të mirë të tij, në
mënyrë që pasardhësit tanë të
mund ta shfrytëzojnë pyllin
shumë vjet të tjera.

Për të nxitur dashurinë për pyllin dhe kujdesin ndaj tij, tri shoqata
të Pronarëve të Pyjeve Privatë nisën një projekt, mbështetur nga USAID
e SNV, me qëllim ndërgjegjësimin e fëmijëve të pronarëve privatë për të
menaxhuar pyllin sipas traditës. Ky projekt, i quajtur “Pylli im, Jeta Jonë”, qe iniciuar nga shoqata “Mali” e Suharekës, që bashke me shoqatat
“Gjeravica” dhe “Finch”, zhvilluan aktivitete me nxënës të tri shkollave
të Junikut dhe fshatrave Vraniq e Blaq. Projekti ndikoi në bashkëpunimin
shumë të mirë mes pronarëve privatë, mësuesve e nxënësve, duke
luajtur rol në ngritjen e ndërgjegjësimit për mundësitë e shumta që
ofron pylli, për vlerat ekologjike, sociale dhe ekonomike. Të tri shoqatat,
bashkë me mësuesit, institucionet lokale dhe fëmijët, zhvilluan aktivitete
në pyll, por edhe “e sollën” pyllin në klasë.
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Në Qarkun e Korçës

Në Qarkun e Shkodrës

Takim i frytshëm për
shkëmbim përvoje

Qëndrueshmëria e
Pyjeve Komunale

Elona STEFANLLARI, SNV, Korçë

M

ë 31 maj dhe 1
qershor, në Korçë u
organizua një takim për shkëmbim përvoje
midis grupit të grave të komunave - pilot të Gjirokastrës
dhe atyre të komunave - pilot
të Korçës. Takimi u zhvillua
në kuadër të programit Sida
2 – SNV, për promovimin e
ndërgjegjësimit në çështjet
gjinore dhe nxitjen e pjesëmarrjes së gruas në vendimmarrje për pyjet dhe kullotat
komunale. Në takim morën
pjese 17 gra nga komunat e
Gjirokastrës dhe 9 nga ato
të Korçës.

Vizita e parë u bë në Parkun Kombëtar të Prespës, ku
kryetari i SHPKK, Liqenas,
Vasil Jankulla, informoi në
lidhje me punën e bërë nga
kjo shoqatë dhe përfshirjen
e grave të kësaj komune në
aktivitetet e pyllit. Gjatë diskutimit ai përmendi se në
zgjedhjet e ardhshme të
shoqatës, 30 % e anëtarëve
të bordit do të jenë femra, si
përfaqësuese të të gjitha
grave në këtë komunë. Pjesë
e diskutimit të z. Jankulla
ishte edhe roli që ka luajtur
kjo shoqatë në procesin e
transferimit të pyjeve në pronësi të komunës, si dhe
organizimin e përdoruesve të
pyjeve në ndarjen e tij sipas
fshatrave, ku nuk janë lënë pa
u përfshirë edhe gratë në
komisionet e fshatrave.
Inxhinieri i pyjeve në Parkun Kombëtar të Prespës, Vasil Male, bëri një përmbledhje
për t’u njohu me Parkun. Ai
përmendi punën e bërë në
këtë komunë për mbrojtjen e
pyjeve dhe biodiversitetit. Po
ashtu, përmendi vlerën ekonomike, që sjell mbjellja dhe
kultivimi i produkteve të dyta
pyjore, si çaji i malit, kërpudhat
dhe bimë të tjera mjekësoret
që rriten në këtë zonët si dhe
rolin që gratë kanë në zhvillimin, ruajtjen, grumbullimin
dhe shitjen e këtyre produkteve.
Vizita më pas vazhdoi në
fshatin Gollomboç, ku grupi i
grave u takua me gratë e këtij
fshati dhe biseduan për punët që lidhen me pyjet e kullotat. Gratë e fshatit Gollomboç u shpjeguan se pjesa
më e madhe e tokës bujqësore është mbjellë me çaj
mali dhe gratë janë ato që

kujdesen për mbjelljen, kultivimin, mbledhjen dhe shitjen e tij. Gjatë diskutimeve
gratë u informuan se si është
kultivuar fillimisht ky produkt,
duke marrë fara nga çaji në
mal dhe kultivimi në tokë bujqësore. Ato gjithashtu shpjeguan në lidhje me përfitim
ekonomik që sjell çaji i malit
për fermerët, qoftë ky i kultivuari, qoftë ai që gratë apo
përdoruesit e pyllit mbledhin
në mal. “Kultivimi i çajit të malit është më fitimprurës se
mbjellja e produkteve të tjera
bujqësore dhe ky është shumë i lehtë për t’u kultivuar e
për t’u kujdesur” është shprehur një grua. Kjo ishte pika
shumë interesante e kësaj
vizite në këtë fshat dhe gratë
ishin shumë të interesuara
për të provuar këtë eksperiencë edhe në fshatrat e tyre,
duke marrë edhe fara për ti
aplikuar në tokat e tyre.
Valentina Vurmo, përfaqësuese e grupit të grave të
Liqenasit, informoi për punën
e bërë në këtë komunë nga
gratë dhe sa e vështirë ka
qenë për të arritur aty ku ato
janë. Ka shumë aktivitete në
pyll, të cilat mbulohen vetëm
nga gratë, pasi burrat janë
pothuaj gjithë kohën në
emigracion – është shprehur
Znj. Vurmo - por ndodh shpesh që gratë nuk përfshihen
në vendimet që merren për
pyjet dhe kullotat. Me rritjen e
sensibilizimit dhe ndërgjegjësimit të përdoruesve të
pyjeve e kullotave nga ana e
SNV-së, dhe në bashkëpunim me Komunën e Liqenasit, shumë shpejt, duke
filluar nga zgjedhjet më të
afërta në SHPKK, gratë do të
jenë pjesë e bordit të kësaj
shoqate. Pjesëmarrja e grave
në procesin e vendimmarrjes
dhe e aktiviteteve pyjore, do
të nxisë më tej menaxhimin e
qëndrueshëm të pyjeve e
kullotave komunale në këtë
Komunë.
Ditën e dytë gratë benë
një vizitë në pyllin e fermerit
në fshatin Peshkëpi të Komunës Buçimas në Pogradec. Fermeri Dhimitër Domi
ndau me gratë përvojën për
jetën e tij me pyllin, tokën
bujqësore dhe blegtorinë që
kishte. Ai shpjegoi se si ka
alternuar punën e tij në pyll,
në bujqësi dhe blegtori, si dhe
cili ka qenë përfitimi nga pylli

i mirëmenaxhuar dhe të ardhurat që ka sjellë pylli për
familjen e tij, vetëm duke e
mbrojtur e pastruar atë. Ky
fermer dha shembullin e një
organizimi të mirë të punës
dhe se si ai ka testuar me
iniciativën e tij aktivitete të
ndryshme në pyll për të sjellë
më shumë të ardhura në
familje. Ai shpjegoi se e gjithë
puna që ai bënte me dorë
disa vite më parë, tashmë me
mekanikën që është duke
përdorur, ka rritur produktivitetin. Mekanizimi i punës ka
bërë që ai të rrisë sipërfaqen
e tokës bujqësore, duke
marrë me qira toka të tjera
dhe investime në sistemet e
ujitjes. Fermeri Dhimitër Domi ishte shembull i mirë i një
fermeri rural, që ka krijuar një
jetë me pyllin, tokën bujqësore dhe blegtorinë. Gjatë
kësaj vizite, gratë bënë shumë pyetje në lidhje me statusin e pyllit që ai mbron,
aktivitetet që bën në pyll, çfarë
produktesh të dyta pyjore
shfrytëzon dhe të cilat janë
aktivitetet e tij në të ardhme
në lidhje me pyllin.

Pas vizitës në pyllin e fermerit gratë dhanë mendimet
e tyre në lidhje me vizitat që
bënë gjatë dy ditëve. Gjatë
këtyre diskutimeve të hapura, gratë gjirokastrite u
shprehen se ato që panë
duhet t’i aplikonin në pyllin e
tyre. Këto përvoja të mira në
pyje dhe produktet e dyta
pyjore, bënë që këto gra të
mendojnë në mënyra të
ndryshme mbi përdorimin e
pyjeve, profitabilitetin nga
produktet e dyta pyjore dhe
rolin që gratë duhet të luajë
në procesin e vendimmarrjes ose duke marrë iniciativa për të ndryshuar gjërat. Pjesë e këtij diskutimi
ishin edhe përfaqësuese të
shoqatës në Pogradec “Unë,
gruaja” që ndanë përvojën e
tyre të trajnimeve të grave në
zonat rurale dhe mënyrën si
ato të jenë pjesë e vendimmarrjes dhe rritjen e rolit të
tyre në shoqëri.
Shkëmbime të tilla eksperiencash nxisin rolin e
gruas në punët e pyllit dhe
ndihmojnë ato të bëhen pjesë e vendimmarrjeve në lidhje me pyllin dhe aktivitete
të tjera të jetës në zonat rurale. Shkëmbimi i mendimeve dhe vizitat në terren do të
nxisin gratë e këtyre zonave
rurale për të marrë iniciativa
të reja në shërbim të pyllit
dhe të ardhurave të tyre
familjare.

Eva STERKAJ, koordinatore e Federatës se Pyjeve, Shkodër
Në fillim të majit në Komunën e Shkrelit të rrethit të
Shkodrës u realizuan një grup aktivitetesh pyjore nga Shoqatat
e Përdoruesve të Pyjeve dhe Kullotave të kësaj komune dhe
Federata e Pyjeve Komunale, Shkodër. Të ftuar ishin përfaqësues
nga Drejtoria Shërbimit Pyjor të Malësisë së Madhe,
përfaqësues nga Fakulteti i Shkencave Pyjore, nga Federata
Kombëtare e PKK, nga NjQV, si dhe Televizioni Publik Shqiptar.
Qëllimi i këtyre takimeve ishte ndarja e përvojës së fituar
nga Shoqata e Përdoruesve të pyjeve me anëtarët e saj, njohja
me ecurinë e procesit të decentralizimit të pyjeve në nivel komune,
angazhimi i komunës dhe shoqatës në administrimin dhe
menaxhimin e pyjeve, si dhe nxitja e reflektimt të aktorëve të
ftuar mbi sfidat dhe arritjet e këtij procesi në komunën e Shkrelit. Këto aktivitete u zhvilluan me
mbeshtetjen e SNV, Komunës Shkrel dhe Federatës se Pyjeve, Shkoder.
Udhëtimi nisi nga qyteti i Shkodrës për në fshatin Bogë, ku prisnin një grup burrash e
grash, që po bënin disa përmirësime në një sipërfaqe me lajthi.

Mbjellje me lajthi

Ndërhyrja në lajthi është bërë në tre
sipërfaqe me qëllim kryesor t’i japin përparësi
prodhimit të frutit. Në njërën nga sipërfaqet
rrallimi është bërë në masën 70 % dhe ngelen
rreth 36 000 lastarë për hektarë. Kjo do të rrisë
mundësinë e ushqimit dhe dritësimit, që
ndikojnë në shtimin e prodhimit kokërr tek
drurët e mbetur. Ndërhyrja e dytë është bërë
duke lënë rreth 10 000 lastarë për hektarë dhe
qëllimi këtu, krahas shtimit të prodhimit, është
mundësia e shartimit. Lajthia natyrore e vendit,
reko-mandohet si nënshartesë e mirë pasi
lëngëzon pak. Në rastin tjetër është
eksperimentuar duke mbjelle në rreth 0.9 ha
lajthi të buta. Vlen të theksohet se në të tre
rastet punimet janë bërë në ngastrat kolektive
dhe nga vetë banorët, anëtarë të Shoqatës së
Pyjeve. Ky do të jetë një mësim për të vazhduar
aktivitetin në rreth 400 ha me lajthi që ka
Komuna e Shkrelit dhe, nëpërmjet metodave
krahasuese, do të shikohet shtimi i prodhimit
dhe efektiviteti ekonomik në vitin 2012 e në
vazhdim.

Si shumë pasuri të tjera të natyrës edhe
lajthia është parë si mall pothuaj pa zot, që e
dhuron natyra dhe njerëzit e thjeshtë i kanë
marrë frutat, thuprat e gjethet. Për vlerat e larta
ushqyese që ka fruti i lajthisë kërkohet
Grupi i vizitës në terren në fshatin Bogë vazhdimisht në treg, sidomos nga industria
ushqimore për prodhimin e ëmbëlsirave dhe
Pas vizitës në fshatin Bogë, udhëtimi çokollatave.
vazhdoi drejt fshatit Reç, ku anëtarët e shoqatës
po kryenin pastrime dhe krasitjen e një pylli
gështenje, si dhe luftimin e kancerit të
gështenjës. Në këto aktivitete ishin gjithashtu
të përfshira edhe një grup grash. Qëllimi i këtyre
ndërhyrjeve ishte sigurimi i një frutifikimi të
rregullt e të vazhdueshëm. Në zonën ku u be
ndërhyrja pamë që krahas krasitjes është bërë
edhe luftimi i kancerit me metodën fizike (prerje
e drurëve të infektuar), e cila kishte qëllim
Ndërhyrje me pastrim në gështenja, Reç
shërues dhe parambrojtës.
Në krah të pyllit me gështenja u ndërtua
një sipërfaqe prove e përhershme në një pyll
fermeri. Synimi i ndërtimit të këtyre siperfaqeve
prove ishte monitorimi i rritjes por dhe efekti i
ndërhyrjeve të ndryshme teknike në rritjen e
produktivitetit dhe cilësisë se pyllit. Sipërfaqja
provë u zgjodh në bashkëpunim me fermerin,
si përdorues tradicional i asaj sipërfaqeje, i cili
bashkë me specialistët e pyjeve do të jetë pjesë
në përcaktimin e objektivave për pyllin e vet,
përcaktimin e funksionit të pyllit, synimet
afatgjata, çfarë prodhimesh do të merren, si dhe
Prof. Dr. Ervin Toromani në intervistën për cila është strategjia e menaxhimit për të arritur
objektivat e pyllit. Për modelin e marrjes së kësaj
TVSH shpjegon qëllimin dhe mënyrën e
sipërfaqeje prove, asistoi edhe Prof. Dr. Ervin

zgjedhjes së sipërfaqes provë
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Në Qarkun e Dibrës

Vetëm pastrim? Vetëm ndërgjegjësim?
Apo dhe bashkëpunim?
Malvina SHEHI,

koordinatore e Federatës se Pyjeve, Dibër

dhe drejtohet nga Federata e Pyjeve dhe
Kullotave Komunale dhe Qendra Rinore,
Peshkopi, me mbështetjen e Bashkisë së
Peshkopisë, DAR-Dibër, FKPKK, Shkollës së mesme e 9 vjeçare, si dhe World
Vision, partner shumë i rëndësishëm.
Ajo shpjegoi dhe arsyen përse këto aksione organizohen në mënyrë vullnetare, që ishin:
Data 20 prill 2012 ishte caktuar nga
qeveria si dita “Për një Shqipëri të
Pastër”. Në këtë kuadër, gjatë bisedimeve me aktorë të ndryshëm, që veprojnë në rrethin e Dibrës, u vendos që
kjo nismë të drejtohej nga Federata e
Pyjeve dhe Kullotave Komunale e
qarkut. Federata dhe Qendra Rinore,
Peshkopi, me mbështetjen e Bashkisë së
Peshkopisë, DAR-Dibër, Federatës
Kombëtare të Pyjeve e Kullotave
Komunale dhe World Vision, ndërmori
aksionin për pastrimin e qytetit në një
ditë. Për këtë aktivitet Federata kishte
përgatitur bluza me mbishkrime për një
mjedis më të pastër. Pjesë e këtij aksioni
ishin qytetarë, përfaqësues të institucioneve lokale, mësues, studentë, prindër, nxënës, fëmije e vullnetarë të
tjerë. Pjesa më e madhe e pjesëmarrësve
ishin të pajisur me uniforma (bluza të
përgatitura posaçërisht, qese plastike
dhe doreza. Aktiviteti për një qytet më
të pastër, për një shëndet më të mirë,
nisi në mjediset e jashtme të Qendrës së
Edukimit dhe Komunikimit – QEK.
Hapjen e bëri inxh. Malvina Shehi, koordinatore e Federatës së Pyjeve e Kullotave Komunale të qarkut, e cila falënderoi qytetarët, përfaqësuesit e institucioneve, mësuesit, studentët, nxënësit, organizatat e ndryshme të shoqërisë civile, prindërit dhe vullnetarët,
që kishin shprehur dëshirën dhe ishin
angazhuar për të qenë pjese e këtij
aktiviteti. Zonjusha Shehi, gjatë fjalës se
hapjes tha se ky aktivitet organizohet në
kuadër të ditës së përcaktuar nga qeveria si dita për një Shqipëri të pastër

1 . Aksionet vullnetare janë një formë
ndërgjegjësimi, por dhe punë
konkrete, të cilat kanë pak fjalë e më
shumë vepra.
2. Aksionet vullnetare janë ato që
ndihmojnë në formimin qytetar të
gjithsecilit dhe kjo u shërben konkretisht komuniteteve, qytetit ku
jetojmë.
Ajo theksoi se një projekt apo program ndërgjegjësimi që të jetë vërtet
efektiv duhet të sigurojë pjesëmarrjen
e komunitetit dhe kjo arrihet vetëm
nëpërmjet punës në terren. Duke parë
realitetin, të gjithëve na ka rënë rasti të
shohim mbeturina që hidhen nga
ballkoni. Dhe ndoshta shpesh mund t’i
kemi thënë komshiut të mos hedhë
mbeturina nga ballkoni, por momenti
kur edhe ai vetë vihet të pastrojë, bën
që të reflektojë e të ndërgjegjësohet,
madjè duke kuptuar më shumë se çdo
të kuptonte në një seancë leksioni mbi
ndotjen mjedisore.

Në lidhje me procesin e ndërgjegjësimit ajo gjatë fjalës së saj u shpreh:
“Nëse doni më shumë të veproni sesa të
komentoni, atëherë aksionet vullnetare
janë fiks për ju. Janë ato që kërkojnë më

Vijon nga fq. 2
Toromani, i cili dha një guidë teknike dhe për stafin e komunës në skicimin, realizimin
e matjeve dhe monitorimin.
Vizita tjetër u realizua në një sipërfaqe model pastrimi dhe rrallimi të pyjeve
të përzier me përbërje kryesisht shkozë, frashër, lajthi e dushku. Qëllimi i këtij
modeli ishte demonstrimi teknik para fermerëve mbi ndërhyrjet e nevojshme
silvoteknike, me qëllim rritjen e prodhimtarisë së pyjeve dhe dhënien prioritet të
llojeve me vlerë.
Eksperti i shoqatës dhe komunës udhëheq teknikisht dhe përfshin
komunitetin në këtë aksion, duke siguruar të gjitha elementet e një menaxhimi të
qëndrueshëm që kërkohet, sepse:
•
Eliminon përdorimin spontan, siç ka ndodhur deri tani për pyjet shtetërorë
e kolektivë.
•
Eliminon ndërhyrjet e gabuara në prerje dhe kullotje.
•
Punëson njerëzit dhe siguron të ardhura nga shitja.
•
Siguron mundësinë e riinvestimeve.
•
Përmirëson të gjithë pjesën e pyjeve me shërbime, si dhe gjendjen e
biodiversitetit.
•
Vendos rregulla që gradualisht të fillojnë t’i zbatojnë të gjithë përdoruesit.
Ky veprim mund të vazhdojë menjëherë me një planifikim konkret, që duhet
ta udhëheqin ekspertët nga Komuna, Shoqata dhe Federatat. Ky do ishte shërbimi

shumë guxim, më shumë punë dhe sigurojnë ndryshime konkrete. Peshkopia
meriton një mjedis më të pastër, ne
meritojmë një shëndet më të mirë dhe,
për të realizuar këto, duhet të dalim të
gjithë së bashku e të pastrojmë qytetin,
rrugët, shkollat dhe institucionet e
tjera, pra të prekim me dorë mjedisin,
ta sistemojmë dhe mbrojmë atë. Fokusi
i aksionit “Të pastrojmë qytetin në një
ditë” ka të bëjë pikërisht me rritjen e
ndërgjegjësimit të popullsisë për mjedisin, identifikimin e vendgrumbullimeve ilegale të mbetjeve dhe një
aksioni i madh i pastrimit vullnetar nga
Ne, Ju, Shoqëria civile, vetë banorët”. Inxh. Shehi e mbylli fjalën e saj
duke falënderuar të pranishmit edhe në
emër të Federatës së Pyjeve e Kullotave
Komunale dhe Qendrës Rinore, Peshkopi, duke kërkuar bashkëpunimin e
tyre në këtë aksion.
Më pas një fjale përshëndetëse për
të pranishmit mbajti dhe përfaqësuesja
e World Vision, Gentjana Belilaj, e cila
falënderoi të pranishmit për dëshirën
për t’iu bashkuar aksioneve në mënyrë
vullnetare dhe përgëzoi mënyrën se si
për një aktivitet të tillë ndërgjegjësues
për përmirësimin e mjedisit dhe
mbrojtjen e shëndetit, me iniciativën e
Federatës se Pyjeve e Kullotave Ko-

munale, Dibër, kanë arritur bashkëpunim mes shumë aktorëve, si Qendra
Rinore, Bashkia, DAR, Shkollat dhe
organizatat e tjera të shoqërisë civile.
Pas kësaj fjale përshëndetëse, filloi
një paradë ndërgjegjësimi në bulevardin kryesor të Peshkopisë, ku të rinj
dhe fëmijët mbanin në duar pankarta e
parulla me shprehje për mbrojtjen e
mjedisit. Më pas filloi aksioni konkret.
Aksioni filloi nga bulevardi kryesor
dhe vazhdoi me pastrimin në tri
lulishtet e qytetit në lagjet Gjokë Doçi
dhe Nazmi Rushiti. Gjatë kohës që të
rinjtë po bënin pastrimin e qytetit,
aksionit i bashkëngjitet edhe ministri i
Arsimit dhe Shkencës, Myqerem Tafaj,
si dhe disa deputetë, shoqëruar nga
kryetari i Bashkisë, prefekti dhe drejtues të tjerë vendorë. Ministri Tafaj falënderoi organizatorët për aktivitetin dhe
sigurisht vullnetarët, që iu bashkëngjitën këtij aksioni për të bërë një
Peshkopi sa më të pastër.

Inxh. Malvina Shehi falënderoi Ministrin, që zgjodhi qytetin e Peshkopisë
për të parë nismat e ndërmarra,
aksionet vullnetare të realizuara dhe atë
çka është më e rëndësishme, bashkëpunim mes shumë aktorëve për të
realizuar një qëllim, pra një Peshkopi
më të pastër, e cila nuk meriton të pastrohet vetëm një ditë, por jemi ne që
duhet ta pastrojmë, mbrojmë e kujdesemi çdo ditë. Ajo falënderoi edhe të
gjithë pjesëmarrësit në aksion.

i dhënë për herë të parë, që ndikon në luftimin e informalitetit dhe vendos shërbimet
në rolet e duhura. Nëse për 300 ha pyje dushku ose ahu punësojmë 100 fermerë për
tre muaj, përveç shërbimit për pyllin kemi siguruar edhe 5 - 6 mijë m3 dru zjarri dhe
me vlerën e tregut sigurojmë rreth 12 milionë lekë, po t’i shesim me 2000 lekë/m3;
pra sigurojmë pagesën për të punësuarit, por dhe të ardhura për riinvestime.
Ndalesa e fundit ishte në fshatin Razmë, ku nga ekspertët u paraqit një model
luftimi për procesionaren e pishës. Si rrjedhojë e ciklit biologjik ky dëmtues gjatë vitit
2011 ka pasur zhvillim maksimal, duke u përhapur shumë. Në pamundësi të zbatimit
të metodës së luftimit biologjik të këtij dëmtuesi, që konsiderohet si metodë shumë
pozitive, si edhe për mungesë mjetesh e mekanizmash të posaçme të luftimit, është
zbatuar mënyra mekanike e luftimit në rreth 100 pisha në periudhën kur larvat zbresin
nga kurora (kryesisht në prill, kur temperaturat shkojnë rreth 20°C). Metoda e përdorur
konsistonte në mbështjelljen e trungut të drurit me plastmas, që rrethon gjithë
perimetrin, i cili në fund lidhet me qëllim që larvat gjatë kohës që zbresin të ngelen në
kurthin me plastmas. Rrjedhimisht, kërkohet zbatimi mekanik si metodë e efektshme
për luftimin e këtij dëmtuesi, për të garantuar gjendjen e shëndetshme të pyjeve me
pisha me kosto sa më të ulët. Nga rezultatet e para mund të konsiderohet metodë me
efekt të lartë.

Vëzhgimi i një modeli mekanik të suksesshëm për luftimin e
procesionres së pishës, fshati Razmë
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Ardita DINAJ,
këshilltare e SNV, Pejë

P

Pyjet dhe natyra në
shërbimin tonë

yjet mbulojnë mbi një të tretën e Kosovës dhe
kryejnë funksione jetike e i shërbejnë mbarë
vendit. Në fakt, mbi dy milionë njerëz që jetojnë
në Kosovë thithin çdo çast oksigjenin që çlirojnë pyjet.
Po ashtu, pyjet luajnë rol kyç në luftën kundër ndryshimeve klimatike, lëshojnë oksigjenin në atmosferë
dhe tërheqin dyoksidin e karbonit.
Pyjet ushqejnë lumenjtë dhe kanë rol me rëndësi në
shpërndarjen e ujit për pothuaj të gjitha qytetet e
fshatrat. Ato krijojnë dhe mbajnë pjellshmërinë e tokës,
ndihmojnë në rregullimin e efekteve të shpeshta
katastrofale të stuhive, përmbytjeve e zjarreve. Të
mrekullueshme dhe frymëzuese, pyjet janë biologjikisht ekosistemi më i shumëllojshëm në toke dhe janë
shtëpia e mëse gjysmës së specieve tokësore të
kafshëve, bimëve e insekteve.
Pyjet, sigurojnë strehim, punë, siguri dhe paraqesin rëndësi kulturore për
popullsinë që varet prej tyre. Ato janë mushkëritë e gjelbra, jetike për mbijetesën
e njerëzve kudo, për mbijetesën e të gjithë neve.
Por, megjithëse pyjet na bëjnë gjithë këto shërbime e aq shumë të mira, ne
shpesh i shkatërrojmë pyjet tona. Planifikimi tejet i ulet, vetëm për drurë të mëdhenj,
dhe mosplanfikimi i trajtimeve për pyjet e ulëta të dushkut apo për pyjet e reja të
ahut, çon në mosplotësim të nevojave të njerëzve. Ata pastaj shkojnë në mënyrë të
fshehur në pyll dhe bëjnë prerje të gabuara, që çojnë në mosmenaxhim e degradim
të kësaj pasurie të madhe kombëtare. Prerjet e paplanifikuara (ilegale) të pyjeve po
vazhdojnë edhe në ditët e sotme – qa sa shpesh është për t’u shqetësuar. Investimet
afatshkurtra në përfitime të drejtpërdrejta (psh prerjet), i kushtëzojnë ato humbje.
Njerëzit, që varen drejtpërdrejt nga pyjet po luftojnë për mbijetesë. Shumë lloje të
vlefshme po përballen me zhdukjen. Biodiversiteti po dëmtohet.
Por, pavarësisht këtyre, mund të themi se ka vend për përmirësime. Ende nuk
është vonë që të transformojmë jetën në një të ardhme të gjelbër, ashtu siç dimë ne,
në të cilën pyjet e ruajtura janë zemra e zhvillimit të qëndrueshëm dhe ekonomisë
se gjelbër. Më pas, investimet e qëlluara në pyje do të mund të hapin shumë vende
të reja pune dhe do të rriteshin të ardhurat për popullatën lokale. Përmes
aktiviteteve pyjore popullata do të furnizohej me dru zjarri, si dhe nga prerjet e

Në Qarkun
e Vlorës
Nga
Vjola ELEZI

planifikuara do të siguronte ruajtjen e
fondit pyjor dhe shtim të produktivitetit
të pyjeve, që janë edhe parakusht për
ruajtjen e burimeve dhe të sasisë së ujit.
Shërbimet që na ofrojnë pyjet janë
vendimtare në çdo aspekt të jetës sonë.
E, përgjigja për menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve, lëvizjes përreth ekonomisë së gjelbër, është në duart tona.
Pra, pas shqyrtimit të rolit të pyjeve dhe
kërcënimeve me të cilat ballafaqohen
ato, ne duhet më parë të konsiderojmë zgjidhje për të shmangur dëmet e lartcekura
sesa të ulemi e të shikojmë se si ato po i afrohen më së keqes. Kjo nuk do të thotë se
populli po e shkatërron natyrën, por ajo çka nevojitet është shmangia e kësaj situate
me një qasje shumëdegëzore dhe ta zbatojë atë në mënyrën e duhur:
• Kufizimi i nevojave tona (zgjerimi i dëshirave të panevojshme).
• Përdorimi i burimeve pyjore në mënyrë të matur.
• Zhvillimi i qëndrueshëm në sektorë si industria minerare, ndërtimit, bujqësia,
urbanizmi, etj.).
• Përdorimi i teknologjive të reja inovative për të rritur produktivitetin bujqësor,
dmth prodhimi për hektar.
• Përdorimi i karburantit të pastër, biogazit, energjisë diellore, në shtëpi, etj.
•
•

Përtëritje të pyjeve të degraduara.
Rrallim me plan i pyjeve të reja në
çdo fshat e komunë.
• Ndryshimi i ligjit Kombëtar të pyjeve.
• Krijimi i vetëdijes për rolin e pyjeve
në jetën tonë, në mënyrë që njerëzit
të ndiejnë nevojën për t’i ruajtur ato.
Pra, këshilla modeste apo, më mirë të
themi, kërkesa për njerëzimin ... Vazhdoni
gjelbër, përgjithmonë gjelbëroni.
Gëzoni jetën, natyrën shijoni ...

Kullotat në shërbim të zhvillimit

Vjola ELEZI, eksperte në Shoqatën “Qengjat e Jonit, Sarandë

S

hoqata e Blegtorëve “Qengjat e Jonit”
u krijua në dhjetor të vitit 2010, me
ndihmën e Projektit të UNDP
(Përmirësimi i Performancës së Sektorit
të Blegtorisë në Shqipëri). Fillimisht kishte
28 anëtarë, ndërsa sot ka 57 anëtarë (fermerë). Kjo organizatë jofitimprurëse, me
orientim nga tregu, përbëhet nga fermerë
e prodhues nga Jugu i Shqipërisë, të angazhuar për cilësi e siguri të produkteve, me
ndihmën e vazhdueshme të Projektit të
UNDP-se. Ata punojnë sëbashku për sigurimin e bazës ushqimore dhe medikamenteve të nevojshme. Kanë marrë pjesë
në trajnime për Sigurinë Ushqimore, në
shkurt – mars 2012, në trajnime teorike e
praktike, demonstrime e testimeve në
fermë organizuar nga Shoqata Kombëtare
e Blegtorëve LEAA, me mbështetjen e
Projektit UNDP. Shoqata ka marrë pjesë
në disa panaire të organizuar në Tiranë,
në panairin tregtar “Balkan Modus Nutriendi & Comfort”, në panairin ndërkombëtar “Agrobiznes 2011”, organizuar nga

KASH, në “Javët e Biznesit Kombëtar”,
organizuar po nga KASH etj. Shoqata
promovoi për herë të parë në treg produktin
e saj (mish qengji) me logon “Qengjat e
Jonit”, kryesisht në tregun e Sarandës dhe
më pak në atë të Tiranës. Ajo po vazhdon
përpjekjet për të promovuar më tej markën
e produktit të saj dhe për të zgjeruar tregun
e këtij produkti, jo vetëm në Sarandë, jo
vetëm në Shqipëri, po edhe jashtë kufijve.
Deri më sot shoqata ka afro 18 % të
aktiviteteve të vetëfinancuara. Një përqindje
ulët, për shkak të vështirësive teknike. Por,
megjithë vështirësitë, deri tani anëtarët
aktivë të kësaj shoqate janë të bindur për
ta vazhduar edhe më tej këtë iniciativë,
duke siguruar e rritur gradualisht aftësinë
vetfinancuese të shoqatës.

Logo dhe imazhi i shoqates
Mbështetje të dukshme në këtë rajon
ka dhëne “Lea”, jo vetëm për trajnime e
këshillime, por dhe me bazë ushqimore e
mjekime, si dhe MADA, e cila me një

Trajnimet e LEAA

buxhet të prej rreth 450 mijë dollarë, ka
mbështetur ndërtimin e 9 lerave
(ujëmbledhës) ne zonat më problematike,
për t’u shërbyer bagëtive gjatë verës.
Përvoja e këtyre viteve tregon se nuk
mund të trajtohen kullotat, që të realizojnë
aftësitë e tyre kullosore. Kullotat pa pronar,
si deri më sot, janë djegur me zjarr, i cili
nuk ka dëmtuar jo vetëm kullotat, po dhe
pyjet përreth. Ky është ndër problemet
kryesore dhe përpjekjet e përbashkëta
midis DSHP, komunave e komuniteteve
lokale, duhen përmirësuar, që të përcaktojmë në radhë të parë kufijtë dhe pastaj
trajtimet për të përmirësuar kapacitetin
kullosor dhe shërbimet e tjera, për kullotat,
pyllin dhe blegtorinë.
Fillimi i këtij organizimi ne Qarkun e Vlorës, kryesisht me Shoqatën e Blegtorëve
“Qengjat e Jonit”, jep shpresë se shpejt
shumë nga përdoruesit e Natyrës, Pyjeve
e Kullotave do të bashkohen, t’u bërë një
zë i fuqishëm në mbrojtje të Natyrës dhe
duke i përdorur këto resurse në dobi te
banorëve ruralë në Jug të Shqipërisë.

Mbledhje eAsamblesë së Përgjithshme
Problemet që ngrenë fermerët në këto
zona janë të shumta, por më shqetësuese
janë ato të pronësisë së kullotave,
mbikullotja ose kullotja pa kriter, mungesa
e infrastrukturës në kullotat malore, si dhe
disa sëmundjet që shfaqen shpesh në
blegtorinë e zonave te Jugut.

Ferma të anëtarëve të Shoqatës
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Vijon nga fq. 1

Përmes planifikimit, kujdestari-menaxhuesi i
pyllit mund t’u ofrojë kafshëve, që popullojnë pyllin e
tij: ushqim, strehim, ujë dhe vende për t’u fshehur,
kur kanë nevojë. Po ashtu, ata kujdesen për tokën,
për rrugët e shtigjet. Është shumë me rëndësi edhe
kujdesi për mbrojtjen e pyjeve nga zjarret, që janë
një nga faktorët kryesorë, që dëmtojnë apo
shkatërrojnë zona të mëdha pyjesh në një periudhë
shumë të shkurtër.

Gjatë verës janë organizuar tre kampe verore
me pjesëmarrje të mëse 150 nxënësve, tre
ekspozita me temën: “Pylli im” duke përfshirë esè,
vizatime e fotografi, janë organizuar në secilën
nga shkollat, “Edmond Hoxha” Junik, “Ilmi
Bahtijari” Blaq dhe “Dëshmorët e Kombit” Vraniq.
Temat kryesore që u përfshinë në këto
aktivitete ishin rreth përdorimit të pyllit,
elementeve të qëndrueshmërisë së pyllit, vizionit
për pyllin e tyre, të mësuarit dhe observuarit e
jetës së pyllit, biodiversiteti e shumë të tjera në
interes të nxënësve, që do të jenë edhe pasardhës
të këtyre pyjeve e kujdestarë të tyre. Në ngjarjen
e organizuar për Vitin Ndërkombëtar të Pyjeve u
prezantuan shumë aktivitete nga të tri shkollat,
së bashku me shoqatat, si ekspozita, shkëmbim
idesh si dhe u prezantua libri “Pylli im”, pjese e
ketij projekti të përbashkët, përmbledhur edhe në
CD. Libri përmban 9 kapituj: resurset pyjore,
dendrologjia, ndryshimet në pylltari, suksesioni i
pyllit, jeta e drurit, matja e pyllit, menaxhimi i
pyllit, certifikimi dhe pylltaria e qëndrueshme.

Ekspozite e
nxënësve “Pylli im”

Si libër i parë në Kosovë kushtuar vlerave dhe
përdorimit të pyllit, ai ndihmon shumë të rinjtë e
sidomos kujdestarin apo menaxhuesin e pyllit,
për të planifikuar, menaxhuar e kujdesur me
dashuri për pyllin.

Pse duhet plani menaxhimi për pyllin tuaj?
Menaxhimi i pyllit është proces afatgjatë. Kushtet,
pamja dhe produktet, që ju dëshironi të merrni prej
tij, duan një kohë të gjatë për t’u arritur. Prandaj ju
duhet një plan me aktivitete. Pikërisht, ky plan
mundëson që pylli juaj të arrijë formën që dëshironi e
t’u dhurojë atë që prisni.
Planifikimi i mirë ndihmon pronarin për t’i bërë
aktivitetet menaxhuese më efektive, si dhe të mos
bëhen shpenzime të panevojshme, vonesa dhe hapa
të gabuar për të zhvilluar pyllin.
Plani menaxhues është një raport me shkrim për
pyllin apo për fermën pronë e juaja, për burimet
natyrore, që gjenden në të dhe aktivitetet që duhet të
ndërmerrni. Ai duhet të pasqyrojë interesat tuaja
personale dhe çfarë ju prisni të përftoni prej pasurisë
suaj.
Plani i menaxhimit të pyllit është një projekt për
aktivitetet afatshkurtra e afatgjata, që ju do të realizoni
në pyllin tuaj, me qëllim që të arrini objektivin dhe
qëllimin që keni për atë pyll.
Zhvillimi i një plani menaxhimi për pyllin tuaj, për
tokën tuaj është tepër interesante e zbavitëse është
një eksperiencë reale e të mësuarit. Po ashtu, është
një debat i madh në familje, me kujtime nga gjyshër e
stërgjyshër, nga fqinjë e njerëz të tjerë të ditur. Të
moshuarit do të kujtojnë, ndërsa prindërit e fëmijët
diskutojnë se çfarë mund të jetë e ardhmja më e mirë
e pyllit të tyre. Nëse planifikoni që këtë tokë t’ua lini
trashëgim fëmijëve, ju do t’u lini atyre një copëz të
jetës suaj, si dhe një regjistër se çfarë keni bërë dhe
përse e keni bërë. Një plan menaxhimi sjell shume
avantazhe, të cilat do ta bëjnë punën tuaj më të lehtë.
Shoqata e Pronarëve të Pyjeve Private të
Kosovës, në bashkëpunim me shoqatën e pronarëve
në komunën tuaj, ka lobuar dhe vazhdon të lobojë,
që ligji i pyjeve të ketë avantazhe për pronarët që
kanë një plan menaxhimi për pyllin e tyre. Disa prej
këtyre avantazheve janë:
• Të kenë të drejtën e vendosjes së qëllimeve dhe
objektivave për pyjet e tyre;
• Të kenë të drejtë të presin sasinë e lejuar vjetore
me procedura të lehtësuara;
• Të kenë mundësi të futen në procesin e certifikimit të
pyllit;
• Të kenë mundësi të aplikojnë për mbështetje
financiare nga grandet, si për planifikim, ashtu
edhe për punime pyjore.
Në përgjithësi, një plan menaxhimi,
rekomandohet për çdo pronar pylli apo për çdo pronë
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PYLLI IM
Ese nga Diellza BUZHALA,
nxënëse në fshatin Vraniq – Suharekë

- Ndoshta ngaqë natyra e
ka ngritur mbi vendlindjen
time dhe ndiej një afërsi me
të, ndoshta ngaqë ka një
bukuri të rrallë, që mua më
tërheq si magnet, ndoshta
… për një motiv ndryshe,
pylli im më duket përrallor;
porsi një anije që lundron
qetë – qetë e mbuluar me
kuvertën e blertë, në të cilën
çelin lulet blu, të gjelbra, të
bardha, të kuqe e me
shumë ngjyra të tjera,
shumë pranë lisave gjigantë, të cilët janë shndërruar në
shtëpi për gjethet jeshile që mbartin një bukuri aq të rrallë
saqë vetëm kur i sodit … magjepsesh!
- Ndaj anëve të horizontit kuqërrem, në atë mjedis freskie,
pëlqej të dal në pyllin tim, që në ato çaste më duket si një
shëtitore e bukur, e pasur me gjithçka … Lumi që kalon
andej, rreth pyllit tim, vetëm sa e bën më hipnotizuese
hijeshinë e natyrës përreth, me murmurimën e tij
monotone dhe me ujin e kristaltë, që e lëkund shtratin e
vet! Pylli im vazhdon të jetë i pushtuar nga një zhurmë
sharmante e gurgullimës së ujit, e këngës së bilbilave,
shoqëruar nga “orkestra” e zogjve të tjerë, që formojnë
diçka të atillë, që duket … ëndërr pambarim!
- Padyshim që është një sensacion specifik, një atraksion i
vërtetë kur frymoj lirshëm në pyllin tim gjithë ajër të
freskët!
- Pylli im duket i hijshëm e i madhërishëm dhe merr tiparet
e çdo stine, duke filluar në pranverë, kur pylli im mëngjeset
i agon me cicërimat e zogjve, me zhurmën monotone të
ujit, me vesën mbi lule e gjethe, me diellin rrezeartë, me
kaltërsinë e qiellit të pafund, me blegërimën e kafshëve …
e tërë natyra qesh … Në vjeshtë pylli im duket si i plakur,
ngjyrat ndryshojnë, gjethet mbulojnë tokën e lagur, kënga
e ëmbël e zogjve sikur venitet … Por, gjatë kësaj stine dielli
që ngrihet mbi horizont premton ditë të bukur, nga ato që
të duket sikur vera kthehet për pak kohë, për t’u
përshëndetur me tokën e me gjithçka mbi të. Kurse në
dimrin madhështor, pylli im shndërrohet në një nuse të
bukur, me vello të bardhë, të shndritshme, me plot perla
të çmuara, në dëborën e bardhë që ulet ngadalë sikur
s’dëshiron të dëgjohet!

- Ecja nëpër pyll më fal një ndjenjë lirie, çlirohem tërësisht
dhe më heq të gjitha shqetësimet shpirtërore. Në flladin e
ftohtë të mëngjesit, më pëlqen të dal jashtë dhe të shijoj
Kampingu në Dragash mbështetur nga Projekti “Pylli im, Jeta Jonë”
freskinë e ëmbël, që buron nga pylli im. Gjatë gjithë ditës
pylli im vazhdon të mbajë po atë hijeshi që krijon në
Me këtë rast, po sjellim diçka më të zgjeruar pyjore. Ai përbën një pasaportë, certifikatë apo kuadër,
që e ndihmon familjen pronare të organizojë pasurinë mëngjes, derisa vjen mbrëmja hijerëndë.
libri për temën “Menaxhimi i pyllit”.
Çfarë bën kujdestari apo menaxhuesi i e saj pyjore, si dhe veprimet që duhen bërë çdo vit - Pak pas perëndimit magjik të diellit, në jug horizonti i
pyllit? Gjëja e parë që bën, është plani. Ashtu, për të arritur objektivat që ka për pasurinë e saj.
Ky kapitull, ju ndihmon juve të mësoni se si mund ndriçuar nga rrezet e hënës, që sa ka nisur të dalë dhe
siç mund të planifikohet fundjava juaj, mund të
planifikohet edhe e ardhmja e pyjeve. Dikush mund të zhvillohet një plan menaxhimi. Pronarëve u tregon se po vjen nata, duke mbuluar çdo skaj të pyllit dhe
të dëshirojë, që në pyllin e tij të ketë jetë të egër, sqarohet, se çfarë hapash, duhet të ndërmarrin gjatë të vendlindjes sime, me pëlhurën e zezë të errësirës ...
dikush të ketë shumë drurë, që t’i shfrytëzojnë
për lëndë drusore, etj. Për të bërë këtë plan, që ta
përshtatin pyllin me nevojat apo dëshirat e tyre,
lypsen zgjeruar njohuritë personale po edhe duhen
bërë konsulta me ata që kanë më shumë njohuri,
duhet të lexojnë libra, të kërkojnë ndihmën e
ekspertëve, etj.

procesit të planifikimit, si dhe çfarë informacioni duhet
të mbledhin.
Libri “Pylli im” i përgatitur nga projekti Sida, SNV
ne Kosove dhe USAID-i, përmban materiale të tjera
edukimi dhe ushtrime te ndryshme praktike, për t’u
ardhur në ndihmë nxënësve, arsimtarëve dhe
pronarëve privatë.

Po afron nata e qetë, e mrekullueshme. Hëna endè s’ka
dalë, po në horizont shquhet një shkëlqim i zbehtë, i ëmbël,
i argjendtë, që mund të quhet agim i hënës. Yjet shkëlqejnë
mbi pyllin tim, lart në qiell ...
- Ja pra pse duhet ta duam e ta ruajmë pyllin!

6

Kurora e Gjelbër

Në Qarkun e Lezhës

Në Qarkun e Elbasanit

Trajnim për mbrojt- Të jetosh në Lugijen e pyjeve nga zjarri nën e Shkumbinit!
Albana LLESHAJ, Nënkryetare e Federatës së Pyjeve, Lezhë

nga Alketa SHEBEGU, Inxhiniere Pyjesh, Librazhd

Në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet SIDA Rajonale dhe
Federatës Kombëtare të Pyjeve e Kullotave Komunale, në mjediset e Bashkisë së Rrëshenit, të rrethit Mirditë, u zhvillua seminari me temë: “Mbrojtja e Pyjeve nga Zjarri”. Në të morën pjesë
përfaqësues të Njësive të Qeverisjes Vendore të rrethit, nga Bashkitë Rrëshen e Rubik dhe Komunat Kthelle, Fan, Orosh,
Kaçinar e Selitë. Po ashtu, morën pjesë përfaqësues nga Prefektura e Lezhës, nga DSHP, Mirditë, nga Federata Rajonale e
Qarkut, nga strukturat e Emergjencave Civile të rrethit, si dhe
nga Shoqatat e Përdoruesve të Pyjeve e Kullotave Komunale.
Që në fillim u vu re vlerësimi maksimal, që dukej me pjesëmarrjen
e plotë të strukturave të ftuara, por edhe në nivelin e diskutimeve
e shkëmbimit të informacioneve midis referuesve.
Pas referimeve të përgatitura mjaft mirë nga Albora Kacani,
eksperte pyjesh pranë FKPKK dhe Xhelal Shuti, përfaqësues
i Federatës së Pyjeve, Kukës, u kalua në përshëndetjet e rastit
dhe diskutimet rreth temës së seminarit.
Në këtë trajnim ishte i pranishëm edhe Gjon Pjetri, Nënprefekt i Mirditës, i cili ndër të tjera tha:
“Organizimi i këtij seminari është tepër i nevojshëm për të gjithë, pasi rënia e zjarreve në pyje ka
qenë dhe mbetet problem e shqetësimi ynë kryesor në nivel rrethi. Ky seminar me këtë tematike
është i veçantë për dy arsye kryesore: Së pari, është i pari që organizohet në nivel Rrethi me të
gjithë aktorët lokalë, pas transferimit të pyjeve e kullotave pranë Komunave e Bashkive. Së dyti
për vetë problematikën që trajton ky seminar, mbrojtjen e pyjeve dhe kullotave nga zjarri.
Rrethi i Mirditës ka një sipërfaqe prej 64 320
ha pyje, nga të cilat 4068 ha kullota e livadhe
dhe 12083 ha tokë joprodhuese, nga të cilat mbi
85 për qind me vendime qeverie u kanë kaluar në
administrim shtatë Njësive Administrative
(Bashkive e Komunave) të rrethit. Kjo kërkon
angazhim konkret të këtyre Njësive Vendore për
t’i paraprirë këtij procesi, por që në disa raste
nuk është vlerësuar me seriozitetin e duhur, si
përsa i përket vonesës në ngritjen e strukturave
profesionale, por edhe në rastet kur janë ngritur, nuk janë përfshirë profe-sionistë (inxhinierë e
teknikë pyjesh).
Me rëndësi është funksionimi i strukturave të vogla mbi baze fshati e komune, që shërbejnë për
të parandaluar zjarret, por sidomos kur ka shfaqje të vatrave të zjarrit, për t’i eliminuar ato në kohë.
Shpejtësia në informim është e domosdoshme për të evituar dhe për ta shuar vatrën sapo nis.
Një tjetër aspekt, ku duhet përqendruar puna në Njësitë Vendore, është regjistrimi i pyjeve
komunale. Kjo arrihet vetëm kur çdo njësi ka specialist pyjesh, që dinë të punojnë e bashkëveprojnë
me Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive në Nivel Rrethi. Ky seminar për mënyrën se si i
trajtoi problemet, është një fillim i mirë, ç’ka premton për një punë rigoroze në të ardhmen”,
përfundoi Gjon Pjetri. Po ashtu, ai kërkoi që nëse do të jetë e mundur, Federata Kombëtare e
Pyjeve dhe Kullotave Komunale, të organizojë seminare të tjerë në shkallë Rrethi me pjesëmarrjen
e të zgjedhurve vendorë dhe aktorëve lokalë, për mbarëvajtjen e punës në këtë sektor.
Zef Krepi, kryetar i Federatës së Pyjeve
Komunale për Qarkun e Lezhës, pasi bëri një
prezantim të punës së Federatës në shkallë
Qarku, falënderoi për nivelin e organizimit e
sidomos për pjesëmarrjen e strukturave si dhe
Shoqatave Lokale dhe përshëndeti për praninë e
Nënprefektit Gjon Pjetri, gjë që flet për seriozitetin
e këtij takimi. Më pas Z. Krepi u ndal në mënyrën
praktike të funksionimit të një strukture pyjore
në nivel lokal, duke marrë si shembull Komunat
Balldren dhe Ungrej. Me mjaft interes u prit mënyra se si kërkohej të buxhetohej ky sektor pyjor
brenda komunës, si dhe lobimi që bënte me kryetarin e Komunës dhe Këshillin përkatës për të
caktuar buxhete për pyjet e kullotat. Në këtë pikë pati ndërhyrje të shumta edhe të pjesëmarrësve
të tjerë, si përfaqësues të DSHP, Mirditë dhe përfaqësuesve lokalë, duke sjellë përvojat e tyre se
si mund të veprohej në mënyrë efektive për të zgjidhur problemin. Ndërhyrje pati Bardhok Tuci,
përfaqësues i DSHP, Mirditë, Gjok Gjoka, përfaqësues i komunës Fan, Endrit Ndoka, përfaqësues
i Bashkisë Rrëshen, Ndrek Legisi, përfaqësues i Bashkisë Rubik, Ded Kacorri, përfaqësues i
Emergjencave Civile në Prefekturë, Mëhill Buna e Lad Doda, përfaqësues të DSHP, Mirditë,
Vladimir Ndreu, përfaqësues i Komunës Kthellë, etj.
Në fund të takimit, ndër rekomandimi më i rëndësishëm që doli, ishte: Njohja me bazën
ligjore dhe detyrat që dalin për të gjithë aktorët për marrjen e masave parandaluese të zjarreve
në pyje. Merr rendësi të veçantë puna për parandalimin e zjarreve, sepse është më lehtë ta
parandalosh atë, se ta fikesh nëse shfaqet.
Nevoja për trajnime dhe rritjen e ndërgjegjësimit u kërkua nga pjesëmarrësit si faktor i
rëndësishëm e i përhershëm i shoqëruar dhe me masa të tjera organizative, si krijimi i skuadrave
të vrojtimit, skuadrave për shuarjen e zjarreve, si dhe pajisja me mjetet e domosdoshme për të cilat
duhen planifikuar buxhete nga të gjithë aktorët lokalë.
Së fundi, mund të themi se Seminari në Mirditë me temë “Mbrojtja e Pyjeve nga Zjarri” ia
arriti qëllimit, duke ezauruar gjithë tematiken përse ishte thirrur dhe u bënë vlerësime pozitive
nga të gjithë pjesëmarrësit.

ruga nacionale Librazhd – Korçë është e vetmja
“prishje qetësie” e Luginës së Shkumbinit, aty
ku uji i lumit përcjell tinguj nga dallgët që
përplasen në shkëmbinjtë e pasur me minerale dhe
gurëve që ndjekin drejtimin e lumit, në varësi të
prurjeve verore apo dimërore, aty ku njerëzit jetojnë
mes punëve, halleve, gëzimeve e hidhërimeve
familjare, aty ku historianët studiojnë lashtësinë,
legjendat e Skënderbeut apo të rrugës Egnatia, aty ku
gjelbërimi pranveror ka shpërthyer në kulmin e tij.
Dhe pikërisht aty dua të ndalem, sepse ndoshta pasioni
apo profesioni me ka tërhequr që të bëj një analizë.
Pse?!
Prindërit, gjyshja, me tregonin se
Rruga nacionale tashmë ka më
po jetojnë në tre stade historike mbi
shumë lëvizje dhe shumë “ishpyjet; një kur ata i kishin pyjet (në kohen
aksionistë” çuditen – si ka mundësi, si e
e Zogut) e i përdornin në varësi të
kemi lënë para 30 vitesh e si është bërë
nevojave (administratë e mbretit kishte
Lugina e Shkumbinit. E çuditshme, por
ligje të forta për pyjet, përsa u përket
e vërtetë. Pyjet në të dy anët konkudëmtimeve, po ashtu familja paguante
rrojnë me njëri - tjetrin, llojshmëria dhe
disa taksa mbi shfrytëzimin e pyjeve).
larmia ka bërë që syri të dallojë një
Pyjet apo kullotat e fshatit tonë në atë
gjelbërim që të kënaq syrin. Pse ka
kohe ishin të ndara në bazë fisi apo dhe
ndodhur kjo? Thjeshtë fare, pyjet e
familjeje, çdokush njihte kufirin e tij dhe
dushkut nuk kërkojnë përkushtim për
nuk dëmtonte pjesën e tjetrit, madjè kur
t’i mbjellë apo prashitur, ato kërkojnë
dikush nuk kishte pyll merrte leje te
mbrojtje dhe kjo është realizuar
fqinji për disa shtylla apo një trup që i
nëpërmjet kujdesit, që kanë treguar
duhej për nevojat e veta.
fermerët e kësaj zone. Ata e trajtojnë
pyllin e tyre me kujdes, marrin dru,
marrin dhe gjeth, kullosin dhe bagëtinë,
por, sipas traditës së përdorimit, nuk e
mbishfrytëzojnë, sepse është prona e
tyre, kanë ndjenjën pronës, si çdo pronë
tjetër.
Këta njerëz po mposhtin varfërinë
dhe nuk i janë drejtuar pyllit për të
përfituar në mënyrë të padrejtë ndaj tij,
për ta shkatërruar atë. Përkundrazi, e
mbrojnë me fanatizëm, aq sa edhe vetë
shteti nuk e bën dot. Ata kërkojnë që të
Periudha e sistemit komunist shtebëhen disa mbështetje të vogla nga
tëzoi jo vetëm tokat bujqësore apo
shteti për të kryer disa punime
prona të tjera, po edhe pyjet e kullotat;
silvikuturale (pastrime, rrallime) apo
shumë sipërfaqe pyjore u shpyllëzuan
dhe ndonjë vepër për ujë të pijshëm për
për t’i kthyer në pemëtore apo tokë
bagëtitë, ndërkohe që marrin përsipër
bujqësore. Mollët që u mbollën në
me anë dhe të Shoqatës së Pyjeve
tarracat që u krijuan nga kooperativat
Komunale, të bëhen pjesë kontribuese.
bujqësore nuk dhanë ndonjë rezultat,
madje në çdo vend dukej që
shpërthente serish dushku për t’u
thënë atyre shikoni – “kjo është toka
ime” dhe mua me kujton shprehjen
popullore “Ç’ka qenë, ka me qenë”.
Lumi Shkumbin mori pamjen e
brezareve, ku zhegu i vapës të
përvëlonte dhe gërryerjet e erozioni
sipërfaqësor në mjaft raste kërcënonin
jo vetëm tokën bujqësore po edhe
banesat. Pas shume vitesh e dekadash
sistemi ra nga fuqia e lindjes së filizave
Prindërit dhe gjyshja tani po me
të rinj të fuqishëm, të cilët dolën aty
tregojnë kufijtë e pyjeve, që ne kemi
këtu në vendin e të parëve, dalëngadalë
trashëguar brez pas brezi dhe jeta jonë
filluan grumbujt e vegjël të dushkut të
dhe e çdokujt që jeton pranë tyre
mbulonin mollët e thara tashme dhe,
është e lidhur ngushtë me të mirat që
si për çudi, sërish ndryshon pamja,
marrin nga to. Unë, si Inxhiniere e re,
njerëzit kthjellohen, i kthehen pronës,
tashmë ndihem më e motivuar, sepse
e mbrojnë atë, kujdesen për të si më
jetoj e punoj me pyjet e Luginës së
parë.
Shkumbinit.
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Kurora e Gjelbër

Gazeta jonë dërgohet kudo në botë me postë
elektronike. Në Toronto të Kanadasë, ku punojnë
e jetojnë edhe shumë shqiptarë, ndërmjet të cilëve
edhe inxhinierët e mirënjohur të pyjeve Bajram
Xheko, Maxhun Dida e Zef Dema, disa numra të
saj i kanë tërhequr vëmendjen bashkatdhetares
sonë Afërdita QËNDRO, e diplomuar në Fakultetin
e Shkencave Natyrore, Tiranë. Tani që banania
është bërë frut mjaft i përdorshëm dhe gjendet kudo
në tregun shqiptar, shkruan ajo, e shoh me vend
të dërgoj diçka nga vlerat e shumta dhe përdorimet
e bananes, duke menduar se lexuesit e gazetës
Kurora ... do t’i mirëpresin.
Duke e falënderuar zonjën Afërdita, po botojmë
një përmbledhje të materialit që na ka dërguar,
duke përfituar edhe nga rasti që shkrimet e këtij
numri janë përgatitur vetëm nga autore femra.
Rrit energjinë: Bananet përmbajnë tre lloje natyrale
sheqeri: sakarozë, fruktozë dhe glukozë, kombinuar
me fibër. Prandaj ajo jep energji të shpejtë, të
qëndrueshme dhe substanciale. Hulumtimet kanë
vërtetuar se vetëm dy banane ofrojnë energji të
mjaftueshme për 90 minuta ushtrime të vështira.
S’është për t’u çuditur që banania është fruti numër
një për të gjithë atletët.
Parandalon sëmundje: Banania ndihmon në
parandalimin e një mori sëmundjesh dhe
çrregullimesh të organizmit, duke u bërë kështu diçka
që duhet shtuar në dietën tonë ditore. Vitaminat B
ndihmojnë në qetësimin e nervave. Vitamina B6
rregullon nivelet e glukozës në gjak, gjë që mund të
ndikojë në gjendjen tuaj emocionale.
Anemia: E pasur me hekur, banania nxit prodhimin
e hemoglobinës në gjak dhe ndihmon në rastet e
anemisë.
Depresioni: Sipas një studimi të kryer nga MIND
me njerëz që vuajnë nga depresioni ka dalë se shumica
e tyre janë ndierë më mirë pasi kanë ngrënë banane.
Kjo vjen ngaqë banania përmban triptofan, një
proteinë, që organizmi e shndërron në serotonin, që
njihet si relaksues, përmirësues i gjendjes
emocionale.
Shtypja e gjakut: Banania është shumë e pasur me
potas dhe me një sasi të vogël kripërash dhe këto
ndikojnë për të mundur shtypjen e gjakut. Kjo ka bërë
që industria amerikane e ushqimit dhe e barnave ka
lejuar që banania të reklamohet si frut që ul rrezikun
nga tensioni i lartë dhe nga ndonjë goditje që mund të
vijë nga tensioni i lartë i gjakut.
Dhimbjet e kokës nga pija e tepërt: Njëra prej
mënyrave më të mira për kalimin e gjendjes që
krijohet tek ata që konsumojnë shumë alkool është
përgatitja e një përzierjeje banane me mjaltë e
qumësht. Në këtë rast, banania qetëson stomakun,
kurse mjalti ngre nivelin e sheqerit ne gjak, ndërsa
qumështi zbut dhe rihidron sistemin.
Sëmundja e Mëngjesit: Kjo manifestohet në fillim
të shtatzënisë; gratë ndjejnë të vjella në mëngjes.
Ngrënia e bananeve në mes të ushqimeve ditore,
ndihmon që nivelet e sheqerit në gjake të rrinë normal

Banania,
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ky
ky frut
frut ii mrekullueshëm
mrekullueshëm
dhe kështu shmanget ajo që thirret sëmundje e
mëngjesit.
Forcon trurin: Dyqintë studentë në shkollën
Twickenham të Anglisë, janë ndihmuar në provime
duke u shërbyer banane në mëngjes, në pushimin e
gjatë dhe në darkë. Kjo vjen nga që banania përmban
potas dhe shton fuqinë e trurit, nxënësit
përqendrohen më mirë.
Kapsllëku: Meqë përmban fibra, nëse përfshihet në
dietë, banania ndikon në mbajtjen normale të
jashtëqitjes, pa pasur nevojë të përdoren laksativë.
Ulçera: Banania përdoret si ushqim diete kundër
çrregullimeve të zorrëve për shkak te materies së butë
të saj dhe lëmueshmërisë. Eshtë i vetmi frut që mund
të hahet pa shkaktuar shqetësim ne rastet tejet
kronike. Po ashtu, neutralizon aciditetin e tepërt dhe
zvogëlon iritimin e qimeve të stomakut.

Kontroll i temperaturës: Shumë e shikojnë
bananen si frut freskues, që ul temperaturën fizike dhe
atë emocionale tek nënat që presin të lindin. Psh, në
Tailandë nenat shtatzëna hanë banane për të siguruar
që fëmijët e tyre të lindin me temperaturë të freskët.
Ndihmon për të mos pirë duhan: Bananet
ndihmojnë për te lënë duhanin. Vitaminat B6 dhe B12,
potasi dhe magnezi ndihmojnë trupin te shërohet nga
shkëputja e efekteve të nikotinës. Prandaj, shpesh
thuhet: “Mos pini duhan, hani banane”.
Stresi: Potasi ndikon në normalizimin e të rrahurave
të zemrës, dërgon oksigjen në tru dhe rregullon
bilancin e ujit në trup. Prandaj, për të marrë sasitë e
duhura të potasit duhet të konsumohen banane.
Goditjet në tru: Sipas hulumtimeve në The New
England Journal of Medicine, po të hash banane si
pjesë normale e dietës, mund të ulet dukshëm rreziku
i vdekjes nga goditja (pika në tru) në gati 40 %.
Lythat/Lyrthat: Ata që ndjekin alternativat
natyrale të mjekimit, përbetohen se nëse doni të vrisni
një lyth merrni lëvoren e bananes dhe vendoseni në
lyth, duke e lenë pjesën me ngjyre te verdhë të lëvores
sipër. Shtrëngojeni lëvoren me shirit ngjitës (izolues)
dhe jeni shëruar nga lythat.

Jo vetëm për kurreshtje
• Zjarri në pyje e kullota shkatërron materialin drusor, shuan jetën biologjike
mbi tokë, djeg shtresën aktive dhe prish strukturën e saj, favorizon erozionin e
rrëshqitjen e tokës si dhe humbjen e rezervave ujore nga prishja e ekuilibrit
hidrik …, prish habitatin natyror të kafshëve të egra, shkatërron miliona
mikroorganizma, insekte, etj. prish peizazhin natyror …
Po të llogarisim se një druri i duhen 80-120 vjet (sipas llojit) për t’u rritur, del
qartë sa kohë lypset për rikuperimin e dëmit të shkaktuar nga zjarri.

• Këtyre pasojave direkte, që shkakton zjarri, u shtohet edhe ndikimi i efekteve
të ngrohjes globale dhe ndryshimit të klimës, sepse pjesa më e madhe e tyre kanë
veprim të menjëhershëm tek mjedisi dhe njerëzit.

• Llojet e drurëve që dëmtohen më shumë: Më tepër në pyjet tona digjen halorët
(pisha, hormoqi, rrobulli, etj. Meqë përmbajnë rrëshirë, pishat janë edhe më të
rrezikuarat. Përveç haloreve demtohen/shkatrrohen edhe fletorët, dushqet,
gështenja, ahu etj.

Përgatiti:

Afërdita
QËNDRO ,
Toronto, Kanada

Urth/thartirë/djegësirë stomaku: Bananet kanë
efektin natyral antiacid në trup, prandaj, nëse vuani
nga thartira provoni të hani banane për t’u çliruar.
Mbipesha në punë: Studimet e kryera në Institutin
e psikologjisë në Austri kanë zbuluar se punët me
ritëm e ngarkesë të lartë i shtyjnë punëtorët të hanë
çokollata dhe ushqime të tjera të pasura me
karbohidrate çdo dy orë. Kur kanë parë pacientët në
spital studiuesit kanë zbuluar se shumica e atyre me
mbipeshë ishin ata që kishin bërë punë të rënda. Nisur
nga këto, hulumtuesit kanë konkluduar se për të
shmangur disi dëshirën për të ngrënë, për të rritur
nivelin e sheqerit në gjak, pra për të shtuar e ruajtur
energjitë, do të ishte mirë gjithkush prej tyre të hante
një banane. Kujtojmë këtu se për këtë qëllim në çdo

Krahasuar me mollën, banania ka katër
herë më shumë proteina, dy herë më
shumë karbohidrate, tri herë më shumë
fosfor, pesë herë më shumë hekur dhe
vitamina A, dy herë më shumë të gjitha
mineralet dhe vitaminat e tjera. Eshtë
gjithashtu e pasur me potas dhe lëndë
të tjera.
ndeshje tenisi, që zakonisht zgjat 5 – 6 orë lojtarët
hanë vetëm banane.
Pickimet e mushkonjave: Para se të blesh krem
kundër pickimit të mushkonjave, provoje të fërkosh
të brendshmen e lëvores së bananes përmbi vendin
ku je pickuar. Shumë njerëz kanë treguar se është
shumë e suksesshme në uljen e të ënjturës dhe
irritimit.
Shkëlqen këpucët: Kush kërkon që këpucët t’i
vezullojnë, të marrë lëvoren e bananes dhe
drejtpërdrejt ta fërkojë mbi këpucë, pastaj t’i pastroje
me leckë të thatë dhe t’i shikojë në pasqyrë.
Vetëm për këto që thamë: Frut i Mahnitshëm, apo jo!

• Pasojat: Rikuperimi i këtyre dëmeve kërkon kosto tepër të lartë. Pasojat e zjarreve
ndihen shumë shpejt edhe aty ku janë shuar, efektet janë shfaqur me njëherë.
Përveç humbjes së materialit drusor, erozioni është i pari që shfaqet në tokat e
zhveshura, pasi ndihmohet edhe nga era. Perveç humusit, lëgushës dhe shtresës së
gjetheve të thata, që përbëjnë një rezervë të mire plehërimi, me mbetje organike
plotësisht të asimilueshme, nga zjarri digjen edhe shtresa e gërshetuar e rrënjeve
sipërfaqësore e bimesisë në tokë, që krijon premisa për erozion. Shtresa aktive e
kores së tokës pëson gjithashtu djegie dhe kjo do te thotë shterim i lëndëve organike
për bimët e mbetura ose ato të reja, që do të lindin, si edhe humbje të rezervave ujore.

•Lufta me zjarret: Të luftosh me zjarret në pyje nuk është e lehtë, pasi nevojiten
jo vetëm aftësi e kurajo, po edhe mjete e pajisje. Sipas llogarive, kostoja për
hektar të djegur shkon 1000 deri 5000 euro.

• Parimi kryesor për të luftuar një zjarr është izolimi, krijimi i brezave, boshllëqeve
ose thyerjeve të zjarrit, në mënyrë që zjarri të mos përparojë. Kërkohet gjithashtu
aftësi dhe talent për të vëndosur ku të krijohen zonat e thyerjes së zjarrit dhe sa e
gjerë duhet të jetë. Një nga alternativat, që mbetet kur nuk ka hapësira natyrale,
është gërmimi, krijimi i brezit mbrojtes, por për këtë nevojiten mjete dhe ne varesi
të terrenit ato nuk mund të përdoren në çdo pyll. Anët lagen pastaj me ujë ose kimikate
për të ngadalësuar procesin e djegies.
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I also decide!

From Albora KACANI, National Federation of Communal Forests and Pastures of Albania
Taking into account the fact that May of this
year was declared the month of Europe in our
country, not without reason, we decided to
dedicate this number of the newspaper on
participation and enhancing the role of women in
decision making and the published articles will be
just by female authors.
Albania has already entered the path to
acquiring the status of candidate country for the
EU membership and for this it should meet certain
criteria.
Among them is also taking concrete steps to
strengthen the protection of human rights,
especially for women. According to the National
Strategy on Gender Equality and Domestic
Violence, 2007-2010, low participation of women
and girls in decision making at lower levels appear
in leading positions in central government with
only 11 posts and only 2% of leadership in local
governance.
Today, after 100 years having the right to vote
and choose, women in our country still have very
low representation in decision making. All these
inequalities are conditioned by many economic,
cultural, social, etc.factors.
Albanian women have always been part of agroforestry activities like collecting foliage, grass, kindling,
medical plants, in many cases even more difficult
activities, such as cutting and keeping firewood.
According to the FAO report, 3/4 of households in
developing countries depend on wood for their cooking
- firewood are used and collected mainly by women,
as happens today in our rural areas.

During this period, the National Federation
of Communal Forests and Pastures of Albania has
taken different initiatives to discuss with various
levels of decision making to improve the policies
and strategies leading to sustainable management
of communal forests and strengthening the role
of women in decision making.
The destruction of nature and natural
recources, the future of the country seeks an
opposition from the whole society.Therefore, we
think that being together and increasing the
number of women in our joint actions, may face
challenges to increase in all decision making
structures of our participation to 30%.
The National Federation of Communal Forests
and Pasture, last year took the initiative of
creating a special women’s section within it, which
aims to support and empower women living in
rural areas, especially in the communes.
Transmitting the objective “30% of women in
decision making” in the Federations, initially the
boards have begun to improve their structures and
the example given from the Regional Federation
of Shkodra, who set in the role of regional
coordinator Ms.Eva Sterkaj, regional Federation
of Diber with coordinator Ms.Malvina Shehi,
Federation of Lezha elected as vice chair Ms.Llesha
Albana,the Regional Federation of Elbasan
appointed Ms.Alketa Shebegu and the Regional
Federation of Kukes Kukes appointed in the
coordination another woman, Ms.Mirsie Nela.
Currently the Forests User Association of
Forests and Pastures in their analysis reflected that

Men like women have their roles and
responsibilities in forest and agricultural
activities.After all, their successful realization,
makes both sides beneficiary, in the benefit of the
family, community and society.
But in our days what is the role of women in
decision making? This role at the household level,
village, or even nationally, is very weak.Also it is
noted that their representation in politics, public
institutions or non-governmental and
governmental organizations, is disappoiting.
Their representation on municipal and
communes boards and administration is low even
though they have the capabilities needed. Women,
by their nature, play an important role in the
reduction and mitigation of conflicts of ownership.
This low level of representation leads to their
exclusion on taking the decisions and few
opportunities to hear their voice.

the weak point is the
participation of women
on their boards. Their
power and their best
representation will help
to improve the network,
functioning and growth
and health care of
resource management,
providing appropriate
products and services to
communities in order to
increase welfare.
It is we women,
ourself that through
our voice, should decide
for a better representation, seek better rewards,
greater participation in educational, academic
institutions, training and professional courses,
recognize the equal right of property or use of
natural resources.
There can be no sustainable development
without social equality, there can be no
development without proper management of
natural resources on which our economies
depend. We need sustainable development, to raise
living standards and welfare. Changes in global
and country level can not occur without the
commitment of everyone.
Therefore, it is important that both men and
women to make decisions that will affect the good
of everyone in poverty alleviation and social
development, for which women hold a significant
weight.
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In Korça region
“Fruitful meeting for
exchange of experience”
Ms.Elona STEFANLLARI, SNV, Korçë
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In Shkodra region
“The sustainability of
Communal Forests”
Eva STERKAJ, coordinator at Regional
Federation of Forests and Pastures, Shkoder
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In Dibra region
Only cleaning? Only
awareness? Or also
collaboration? Page
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Malvina SHEHI, coordinator at Regional
Federation of Forests and Pastures, Diber

Forestry in Kosovo
“My forest”, a book for
pupils, teacher and owners
Sebiha AHMETI, RAMAXHIKU, SNV, Kosovo
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“Forests and nature in our
Page 4
service”
From Ardita DINAJ, SNV Kosovo

In Vlora region
“The pastures in the service
of the development”
From Vjola ELEZI
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In Lezha region
Training for forests fires
protection
Albana LLESHAJ, Vice chair of the Federation
of forests, Lezhe
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In Elbasan region
“Living in the Shkumbin
valley”
Page
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Alketa SHEBEGU, Forest engineer, Librazhd

“Banana, this marvelous
fruit”
Page
From Afërdita QËNDRO, Toronto, Canada

Këshilli Botues: A. Proko, N. Çollaku, V. Tabaku, J. Male, B. Gashi, I. Zeka, B. Hoxha
Kryeredaktor: AHMET OSJA
Zv.kryeredaktorë: Nijazi IDRIZI, Ferdin LIÇAJ, Albora KACANI
Redaksia: V. Muharremaj, H. Kola, Gj. Fierza, M. Shehi. Redaktor përgjegjës: V. Hoxha
www.fkpkk.org
Adresa: Bulevardi "Zogu I", Godina e ZP, kati II, Tiranë
www.akppp.org
Mobile: 068 40 75 975; e-mail: fkpkk@hotmail. com; velihoxha@yahoo.com

7

