Selim Lisha

Pyjet në Bashkinë Has
Në bazë të Vendimit të Këshillit të Ministrave numër 433, datë 8/6/2016 fondi
pyjor i transferuar Bashkisë Has është
34210.85 ha nga ku 255114.75 ha janë
pyje, 8458.4 ha kullota/livadhe dhe pjesa

tjetër janë tokë djerrë (41.35 ha), tokë
inproduktive (591.05 ha) dhe ujore (5.3
ha). Pyjet e transferuara janë pyje të reja
dhe vetëm nga ndërhyrjet silvikulturale
ato plotësojnë nevojat …
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Miftar Lokaj

L

ajme të mira për zhvillimin e procesit
të menaxhimit të përbashkët të
pyjeve në Kosovë. Më datën 21 Dhjetor
2017 në Prizren u mbajt takimi konsultativ
ndërmjet grupeve kyçe (Pejë, Gjilan dhe
Mitrovicë),
MBPZHR (DP, APK),
Asociacioni Kombëtar i Pronarëve të
Pyjeve Private të Kosovës, Shoqatave
Komunale të Pronarëve të Pyjeve Private,
profesionistë të pyjeve, pronarë privat të
pyjeve dhe përfitues nga procesi i
menaxhimit të përbashkët të pyjeve të
organizuar nga Organizata Holandeze
CNVP (Lidhim Vlerat e Natyrës me
Njerëzit) me temën “Për mbështetjen e
procesit të menaxhimit të përbashkët të
pyjeve dhe praktikave të menaxhimit“ në
kuadër të projektit SSPDF financuar nga
Sida dhe CNVP Kosovë. Me pjesëmarrjen
e tyre i rritën peshën takimit edhe
përfaqësues nga CNVP Tiranë dhe Kukës
dhe përfaqësues nga Federata Kombëtare
e Pyjeve dhe Kullotave Tiranë. Qeveria e
Republikës së Kosovës përmes Agjencisë
Pyjore të Kosovës dhe komunave e
mbështetur nga Fondacioni Holandez
CNVP ka filluar me jetësimin e Strategjisë
së Pyjeve në fushën zhvillimi i sektorit
privat ku thuhet: “duke
mbështetur
sistemet e menaxhimit të përbashkët, në të
cilin komunitetet lokale dhe shoqatat e
pronarëve të pyjeve me kapacitete të
dëshmuara
marrin
përgjegjësi
në
menaxhim të pyjeve për zona të caktuara.
Prioritet kanë zonat me pyje të ulëta dhe
ato ku pjesa dërrmuese është e përbërë me
drurë për djegie”. Përfituese të këtij
projekti janë komunat: Artanë si komuna e
parë ku ka filluar implementimi, Burim,
Gjakovë, Therandë, Hani i Elezit, Mali-

shevë, Kaçanik, Shitime dhe Skënderaj, ku
ky proces është në zhvillim e sipër. Në
takim u prezantuan përvojat dhe sfidat me
të cilat ballafaqohet procesi i menaxhimit
të përbashkët të pyjeve në fazat fillestare
të tij, duke nxjerrë në pah se si proces
paraqet një nxitje në menaxhimin e
cungishteve, me theks të veçantë të
cungishteve të degraduara me qëllim që të
sigurohet një menaxhim i qëndrueshëm i
këtyre pyjeve, rehabilitim i pyjeve të
degraduara dhe furnizim i komunitetit me
dru zjarri. Nga përvojat e deritanishme të
komunës së Artanës, të prezantuara nga
palët e përfshira, u vërejt se mungojnë
rregullatorët e përshtatshëm ligjorë, kurse
baza aktuale ligjore nuk është shumë e
qartë dhe mangësitë pritet të eliminohen
me miratimin e ligjit të ri për pyjet.
Interpretimi i ndryshëm i qëllimit të
bashkë-menaxhimit nga palët e përfshira
në proces nuk i lëkunden bindjet se, si
proces është i nevojshëm, posaçërisht kur
merret parasysh se shteti investon shuma

etë mëdha nga buxheti për trajtimin
silvikulturor të pyjeve të reja me fekte
tejet modeste për luftimin e informalitetit
në pyje, mbrojtjen e pyjeve nga zjarret,
etj. Ky proces është një mjet që, duke e
kyçur komunitetin si aktor në menaxhimin
e pyjeve, i cili përfiton një ngastër pyjore
pa e prekur pronësinë (pronësia mbetet e
shtetit) në të cilën do të angazhohet duke
punuar me gjithë familjen, shfrytëzon të
mirat nga ajo ngastër pyjore duke i
kompensuar me çmim të caktuar në formë
rente (duhet të përpunohet kjo pjesa e
kompensimit sepse aktualisht është i pa
përballueshëm 13 €/m3) minimizohet
pjesëmarrja e komunitetit në veprime jo
ligjore. Komuniteti për ngastrën pyjore, në
të cilën është përfitues, e merr
përgjegjësinë për mbrojtje nga prerjet e pa
kontrolluara dhe të paligjshme, mbrojtjen
nga zjarret dhe zhvillon aktivitetet silvikulturore në përputhje me Planin
Menaxhues Pyjor për pyjet në bashkëmenaxhim, realizimi i të cilit monitorohet

Prof. Dr. Sherif Lushaj

Q

endra e Studimeve të Burimeve
Natyrore dhe Shoqatat partnere
(Federata Kombëtare e Pyjeve dhe
Kullotave Komunale dhe Këshilli
Agrobiznesit Shqiptar), organizuan me 22
dhe 23 Dhjetor 2017 një vizitë pune në
Njësinë Administrative Xarë të Bashkisë
Konispol. Grupi pjesëmarrës ishte i
përbërë nga aktorët kryesorë të bashkisë
Fier, si nga drejtoria e Bujqësisë dhe
Njësitë Administrative pranë kësaj
bashkie, përfaqësues të këshillit Bashkiak,
Agjensitë Rajonale (Qarku, Zyra Rajonale
e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme)
dhe përfaqësues të medias vendore etj.
Qëllimi i kësaj vizite ishte njohja e
modeleve të sukseshme të bashkëpunimit
bujqësor të fermerëve dhe shqyrtimi i
mundësive për përfshirjen e këtyre mode-

leve në programin e konsolidimit të bashkisë Fier. Vizita në Xarë u organizua në
kuadër të projektit “Konsolidimi i tokës
bujqësore si një instrument për zhvillimin
e qëndrueshëm të bujqësisë” financuar nga
Bashkimi Evropian, nëpërmjet nëngrante-

ve të dhëna nga projekti rajonal “Bujqësi e
qëndrueshme për një Ballkan të
qëndrueshëm: Fuqizimi i kapaciteteve advokuese të OSHC-ve dhe zhvillimi i politikave në Ballkanin Perëndimor” i zbatuar
nga një konsorcium organizatash jofitim-

nga strukturat e Agjencisë Pyjore. Vetë
fakti se ky proces është duke u zhvilluar
për të parën herë në Kosovë dhe
mungojnë edhe përvojat apo modelet e
ngjashme në vendet e rajonit dhe më
gjerë, atëherë edhe një dozë dyshimi për
një pjesë të pjesëmarrësve ishin efektet
afatgjata në aspektin pronësor, por asnjëri
nuk e vuri në dyshim se pyjet që do të
bashkë-menaxhohen nga komuniteti do të
ruhen më mirë dhe kjo do të reflektohet
me rritje të produdhimtarisë. Shembuj për
këtë ka mjaft nga kjo përvojë e shkurtër
dhe modeste. Vërehet përmirësim
rrënjësor në komunën e Burimit, ku
komuniteti ka një të drejtë pronësorejuridike; në komunën e Artanës në vitet e
para prerjet e paligjshme ranë në nivelin
“0” (zero) dhe tani efekti ndihet në
ripërtëritjen e grumbujve pyjore; në
komunën e Gjakovës – në zonën kadastrale Gërgoc, komuniteti është vetë organizuar për t‟i mbrojtur ato pyje nga prerjet e
paligjshme edhe pse ende nuk i kanë
ligjërisht në bashkë-menaxhim. Situatë e
ngjashme është edhe në zonat e tjera ku ka
filluar procesi. Për komunitetin sfidë paraqet vlerësimi për të paguar rentën dhe
vonesat në nënshkrimin e memorandumeve trepalëshe: Agjenci Pyjore –
Komunë – Përfitues,
të cilat po
shkaktojnë rënie të entuziazmit te
komuniteti. Gëzon fakti se tek të gjithë
pjesëmarrësit vërehet angazhim dhe disponim pozitiv për të vazhduar me këtë
proces, duke u përcjellë me krijimin e
kornizës ligjore sa më të plotë dhe sa më
të përshtatshme. Kjo na bën optimistë se
vërtetë në horizont po vërehet një fije
shprese për cungishtet e degraduara në
Republikën e Kosovës.

prurëse nga rajoni i Ballkanit, të kryesuara
nga organizata ORCA (www.sasb-eu.org).
Projekti zbatohet nga Qendra e Studimeve
të Burimeve Natyrore në partneritet me
Federatën Kombëtare të Pyjeve dhe Kullotave Komunale (FKPKK) dhe Këshillin e
Agrobiznesit Shqiptar (KASH). Gjatë
ditës së parë të vizitës, me 22 Dhjetor
2017, u vëzhgua në terren shtrirja e kultivimit të agrumeve, u diskutua me fermerë të zonës, si dhe u vizitua pika e
grumbullit të prodhimit të agrumeve
“Agro-Konispoli” në fshatin Mursi, Njësia
Administrative Xarë. “Agro-Konispoli”
punon për eksportin e mandarinës në
vendet e Bashkimit Europian si Poloni,
Austri, Lituani etj. Pronari i kësaj pike
tregon se e ka nisur këtë aktivitet në fund
të Shtatorit 2017 dhe ka mundur të sigurojë klientë nga ... Vijon në faqen 3
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kompani të mëdha europiane, por
edhe nga Kosova dhe Serbia. Për sa i

rreth 1500 ton. Modeli i grumbullimit të
prodhimit të agrumeve në Xarë e Konispol

përket grumbullimit, banorët e zonës
dorëzojnë prodhimin nga mandarinat e
kultivuara në tokat e tyre. Gjithashtu ata
kanë mbjellë vetë edhe rreth 11 hektarë.
Në të gjithë zonën janë rreth 600 mijë
pemë mandarina të moshave të ndryshme.
Gjatë vjeljes e cila zakonisht kryhet në
periudhën 25 Tetor deri më 25 Dhjetor,
mesatarisht një rrënjë prodhon jo me pak
se 80 kilogram mandarina. Në ditën e dytë
grupi vizitoi në terren parcelat e
konsoliduara të agrumeve në fshatin Xarë,
pikën e grumbullimit dhe parcelën
eksperimentale të Fermës Kote, e cila e ka
nisur aktivitetin prej vitesh, ku u zhvillua
një diskutim i gjerë me drejtuesit e fermës
dhe specialistë të zonës si edhe me z.
Dhimo Kote, i cili është themeluesi i
shoqatës së fermerëve në Xarë. Një histori
e vërtetë suksesi! Fillimisht, vëllezërit
Kote organizuan bashkëpunimin, që dha
rezultat dhe më pas nëpërmjet shembullit

është shtrirë në rreth 850 hektarë
mandarina. Në Xarë, prej vitesh punojnë
dhe jetojnë shumë familje nga Fieri,
Lushnja dhe zona të tjera. Prodhimi nuk
është vetëm vullnet, por edhe kërkim
shkencor. Ajo që sot nuk gjendet në
Institucione kërkimore gjendet në Xarë.
Parcela eksperimentale, ku provohen llojet
e agrumeve, vëzhgohen, grumbullohen të
dhënat e prodhimit, qëndrueshmëria ndaj
sëmundjeve dhe pastaj zgjidhen llojet më
të përshtatshme për t’u përhapur. Bindesh
kur dëgjon Kostandinën dhe Dhonatin, kur
për çdo lloj jep një pasqyrë të vlerave dhe
dinamikës së prodhimit, të zëvëndësimit të
llojeve me ato më produktive dhe të
qëndrueshme ndaj faktorëve të klimës.
Gjatë kësaj periudhe ata kanë marrë
eksperiencë në Itali dhe Spanjë për
mënyrën e kultivimit dhe rritjes së
fidanëve dhe në vende të tjera për
organizimin e fermës. Ferma Kote bën

dhe asistencës, nismës ju bashkuan njëri
pas tjetrit fermerët e zonës. Grupi u prit
nga nismëtarët e kooperimit të fermës
Kote. Shpjegimet ishin si në planin e
fermës Kote dhe të shoqatës së fermerëve
të Xarës në tërësi. Ata treguan se ndër
qëllimet e tyre ishte eksportimi i
prodhimit, eksperimentimi për të zgjedhur
llojet më të mirë të mandarinave dhe
agrumeve në tërësi, si dhe përhapja e
metodës gjerësisht në zonë. Megjithëse
vjelja nuk ka përfunduar, deri tani janë
grumbulluar rreth 22 mijë ton mandarina
në Xarë-Mursi-Konispol dhe vetëm nga
Ferma Kote parashikohet të eksportohen

vetëm eksport të mandarinës pasi tregu
vendas është i dobët dhe jo i sigurtë. Çfarë
tha Kostandina kur e pyetën pjesëmarrësit
në lidhje me trajtimin me pesticide,
kultivarët e përdorur, preferencat e tregut
të huaj për llojet e mandarinave? Ferma
Kote ka specialistë, të cilët kujdesen dhe
ndjekin trajtimin me pesticide, si dhe
cilësinë e kultivarëve dhe frutave. Për këtë
ata kanë patur gjithashtu mundësi të
vazhdueshme trajnimi edhe nga USAID.
Në lidhje me preferencat e tregut ato
variojnë ku në faza të ndryshme kërkohen
kultivarë të ndryshëm. Deri tani ata kanë
kultivuar klementinën, novën dhe ortani-

kun në varësi të klientëve dhe kërkesave
të tregut. Ferma Kote përpiqet që të
orientojë fermerët sipas këtyre kërkesave.
Ajo tregoi për grupin, linjat e përpunimit
dhe amballazhit në pikën e grumbullimit
në të gjitha proçeset, të çertifikuar sipas
standarteve të BE-së. Mandarina e Fermës
Kote preferohet nga tregu i huaj pasi
realizohet me pjekje natyrale. Gjatë
bisedës me specialistin me përvojë z.
Kostandin Koço, i njohur me shumë
përvoja të konsolidimit të tokës në Spanjë
e vende të tjera, nëpërmjet kooperimit të
fermerëve, tregoi përvojën e Xarës në
grumbullimin
e
organizuar
dhe
përpunimin e prodhimit për eksport, si nisi
dhe si është sot dhe cilat janë parashikimet
për të ardhmen. Ai shtroi shumë ide se si
mund dhe duhet të zgjerohet kjo
experiencë në të gjithë vendin. Grupi u
takua edhe me themeluesin e kooperimit
në Xarë, aktualisht zv.Ministëri i

këshillime, por edhe me buxhete.
Mbështetja dhe përhapja e këtyre
modeleve përveçse ndikojnë në zhvillimin
më tej të bujqësisë, po ashtu ndikojnë
edhe në krijimin e një përqasje të re ku
fermeri shqiptar nuk prodhon për
mbijetesë, por për një bujqësi dhe
ekonomi të qëndrueshme. Përvoja e Xarës
është një apel, një thirrje, një model i
gatshëm për t’u përhapur, një apel për
Qeverinë, Bashkitë, Fermerët për një
bujqësi të qëndrueshme, për rritjen e
prodhimit dhe uljen e kostos. Pikërisht aty
realizohet zinxhiri prodhim-grumbullimpërpunim-shitje. Jo çdo gjë duhet pritur
nga shteti. Le të kërkohet mbështetja
sepse duhet, por më parë fermerët të
krijojnë grupe të vogla ose të mëdha, të
koperojnë së paku për grumbullimin e
prodhimit. Importuesit e huaj ose tregtarët
e vendit, prodhimin e agrumeve e marrin
në Xarë me mjetet e tyre. Dhe këtë

Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural z. Dhimo
Kote, i cili ndau me pjesëmarrësit planet e
ardhshme të qeverisë në mbështetjë të
bujqësisë dhe të kooperimit të fermerëve.
Ai tha se qeveria parashikon dhënien e
rreth 7.5 miliardë lekë për ngritjen e
serave dhe përmirësimit të tyre. Fermerët
do të mbështeten me fidanë ku do të jepet
50% e vlerës së fidanit. Serat dhe rritja e
eksportit të perimeve do të jenë në qendër
të vemendjes së qeverisë. Në përfundim të
kësaj vizite grupi diskutoi se si praktika të
tilla të sukseshme të promovohen dhe
përhapen në Bashkinë Fier. Konkretisht
Fieri ka potenciale dhe kushte të
përshtatshme për zhvillimin dhe ngritjen e
këtyre modeleve në tokat bujqësore. Kjo
është një nevojë, pasi është bashkia me
territor më të madh bujqësor, rreth 41 mijë
hektarë tokë bujqësore. Por fragmentimi i
tokës, mbetet një faktor kufizues, pasi
prona e fermës është e shpërndarë në më
shumë se 4 vende, fshatra që shkojnë deri
në 8 vende dhe parcela të rralla, ku në 12
hektarë gjenden deri në 70 familje
fermere. Mësimet e nxjerra nga kjo vizitë
ishin se kooperimi i fermerëve është
domosdoshmëri, është rrugë kryesore për
konsolidimin e tokës, përmirësimin e
teknologjive jo vetëm për prodhimin, por
edhe për sigurinë ushqimore, pasi nuk
duhet të teprohet me përdorimin e
pesticideve, nevojiten laboratorë të
analizave të tokës dhe prodhimit.
Mbështetja duhet të jetë konkrete si me

mundësi e ka krijuar kooperimi. Por, kur
një fermer prodhon disa kilogram, qoftë
edhe disa kuintale, të mos presë se mund
t’ia marin në parcelë. Është koha që të
kuptohet se kooperimet janë forma që
lehtësojnë shitjen e prodhimit, blerjen e
imputeve bujqësore me çmime më të
ulëta, ulje të kostos, rritje të prodhimit.
Koha nuk pret! Nga konsolidimi i tokës
dalin të fituar të gjithë, si fermerët ashtu
dhe shteti shqiptar. Kjo kërkon shumë
punë, kërkon skema të reja më rezultative
të mbështetjes së bujqësisë nga modelet
që përdoren sot dhe eficenca e tyre është
shumë e ulët. Askush të mos trembet kur
dëgjon fjalën kooperative, le ta quajë si të
dojë kooperim, bashkëpunim. Ajo është
mundësi për përdorimin e tokës, prodhime
më të larta, kosto të ulët, mbrojtjen e
mjedisit, mbrojtjen e tokës, shitjen e
prodhimit, të ardhura të larta financiare.
Sot në vendet e Evropës kooperativat më
të fuqishme gjenden në Francë dhe Itali.
Lëvizja kooperative në Evropë, filloi në
fillim të shekullit të 19-të. Sot, në Evropë
ka më shumë se 300,000 kooperativa, me
më shumë se 140 milionë anëtarë. Në
Francë kooperativat janë të sektorëve të
ndryshëm, por sektori më i rëndësishëm
është bujqësia. Specialistët të parët të
flasin me forcë për humbjet që kemi nga
coptimi i tokës. Habinë që shprehin kur
shohin në realitetin e Xarës, duhet ta kthejnë
në debat, diskutim, ide, përqasje për t’i zbatuar
në territoret që punojnë e jetojnë.
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Komiteti Koordinues Kombëtar
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yjet dhe kullotat në Shqipëri përgjatë
këtyre 27 viteve të fundit kanë përjetuar reforma të vazhdueshme në drejtim të
transferimit të tyre nga qeveria qëndrore
në atë vendore. Në Dhjetor të vitit 2016,
rreth 900 mijë hektarë pyje e kullota (ose
79.5% e sipërfaqes së përgjithshme) iu
transferuan 61 Bashkive dhe menaxhimi i
pyjeve u bë funksion bazë i qeverisjes
vendore. Ky ishte një hap i rëndësishëm
drejt thellimit të decentralizimit, por ai u
krye pa transferimin e zyrave, logjistikës
dhe dokumentacionit përkatës nga
Drejtoritë e Shërbimit Pyjor tek strukturat
e reja të menaxhimit të pyjeve e kullotave
në bashki. Ndërkaq, në krahasim me tokën
bujqësore, pyjet dhe kullotat kanë mbetur
shtetërore (në pronësi të bashkive),
pavarësisht traditës dhe përdorimit të një
pjese të mirë prej tyre nga fshati dhe
familjet rurale dhe ruajtjes e mirëmenaxhimit të tyre. Krahas takimeve të mëparshme, në datën 4 Nëntor 2017, Federata
Kombëtare e Pyjeve dhe Kullotave Komunale (FKPKK), së bashku me Fondacionin
CNVP, organizuan në Has një takim me
drejtuesit e pyjeve nga bashkitë e Veriut.
Po ashtu, në datën 17 Nëntor 2017 u
zhvillua takimi i VII-të i Komitetit Kordinues Kombëtar me përfaqësues të disa
Bashkive, Parlamentit, Bankës Botërore,
Ambasadës Suedeze, Fondacionit CNVP,
Fakultetit të Shkencave Pyjore, Federatave Rajonale të Pyjeve dhe FKPKK, si
dhe Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit,
lehtësuar nga Koalicioni Ndërkombëtar i
Tokës (ILC) dhe projekti FLED i financuar nga Qeveria Suedeze dhe zbatuar nga
fondacioni hollandez CNVP. Në këtë
takim u theksua që pyjet dhe kullotat, së
bashku me tokën bujqësore, janë baza për
zhvillimin rural dhe nuk mund të ndahen
në dy Ministri. Administrimi i pyjeve në
Ministrinë e Mjedisit, ka humbur konceptin e menaxhimit të territorit dhe sigurimit të të ardhurave nga të gjitha
burimet. Ky ishte edhe qellimi i organizimit te Ministrisë me emerin Ministria e
Bujqesisë dhe zhvillimit Rural. Regjimi i
pronësisë në pyje e kullota është ende i
papërcaktuar dhe përdoruesit tradicionalë
– fshati dhe familjet rurale – nuk kanë
asnjë bazë ligjore dhe dokumente për
përdorimin e këtyre pasurive. Strategjia
për zhvillimin e pyjeve është e tejkaluar,
me ndryshimet e ndodhura. Ligji i ri i pyjeve është ende në diskutim. Personeli
pyjor në bashkitë ende është i mangët, jo
sipas normave ligjore dhe mjaft prej tyre
nuk janë specalistë të profilit, por militantë partiakë, në kundërshtim me ligjin. Në
Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit, nga 7
specialistë pyjesh që kishte më parë, me
shkurtimet e bëra, tani kanë mbetur vetëm
3. Të dhënat nga kadastra pyjore apo

monitorimet për pyjet janë pothuajse
inekzistente, duke mos u pasqyruar në
statistikat ndërkombëtare. Buxheti i bashkive për pyjet është minimal, nuk mjafton
as për pagat e personelit, e jo më për investime për të përmirësuar pyjet dhe kullotat apo hartimin e planeve të menaxhimit
të këtyre burimeve. Të gjitha këto, si dhe
shkatërrimet katastrofike të pyjeve me
pakësimin drastik të sipërfaqes dhe vëllimit drunor, sidomos gjatë viteve të fundit
për shkak të korrupsionit, tregojnë për
gjendjen e rrënuar të sektorit. Takimi konstatoi që ka një nënvlerësim të skajshëm
nga qeveria për kontributin që pyjet japin
në ekonominë e vendit, jo vetëm për furnizimin me dru zjarri, por edhe shërbimet
e biodiveristetit, sekuestrimin e karbonit
dhe zhvillimin e turizmit, ndërkohë që
mbarë bota theksojnë rëndësinë e
jashtëzakonshme globale të pyjeve. Me
decentralizimin
e
metejshëm
të
menaxhimit të pyjeve, Qeveria qëndrore
bëri vetëm transferimin e barrës tek
bashkitë dhe nuk i mbështeteti ato me
fondet përkatëse. Duke patur si synim
ndalimin e degradimit të mëtejshëm të
tokës-pyllit pa pronar, bazuar në përvojat
e mira dhe reformat, në gadishmërinë e
donatorëve për të vazhduar mbështetjen,
tashmë disavjeçare, si dhe përvojat
evropiane, ku vendi ynë synon të
integrohet, nga takimi dolën dhe
propozimet për ringjalljen e sektorit të
pyjeve dhe kullotave, të cilat po i
paraqesim si më poshtë: (i) Këshillohet të
hartohet dhe miratohet Strategjia dhe
Programi Kombëtar për Pyjet dhe Ligji i ri
për Pyjet e Kullotat bazuar në parimin e
qëndrueshmërisë dhe harmonizimin e
funksioneve ekonomike, sociale dhe
ekologjike; (ii) Sugjerohet që pyjet të
kalojnë nën Ministrinë e Bujqësisë dhe
Zhvillimit Rural. Duke pasur pyjet të
lidhur me bujqësinë dhe zhvillimin rural si
një sektor ekonomik jemi në një linjë dhe
me BE, i cili mbështet pylltarinë në
politikat e saj të zhvillimit rural. Në shumë
vende të BE dhe vende të Ballkanit është
bërë një zgjedhje e ngjashme; (iii) Të
njihet ligjërisht pronësia tradicionale,
pyjet dhe kullotat pranë fshatrave të jepen
në pronësi të fshatit dhe familjeve rurale;
(iv) Të mbështeten me fonde dhe stimuj
të tjerë financiarë fermerët për punimet në
pyjet që duhet t’u jepen në pronësi.
Komiteti Kordinues Kombëtar dhe
Federata Kombëtare e Pyjeve dhe
Kullotave Komunale, të gatshëm për
mbështetjen e tyre të plotë për reformat në
sektorin e pyjeve, janë të bindur se masat
e mësipërme do të bëjnë të mundur
ndalimin e degradimit të mëtejshëm,
shtimin e pyjeve, rritjen e prodhimtarisë së
tyre dhe të ardhurave, për rrjedhojë do të
çojnë në zbutjen e varfërisë së zonave
rurale.

Ing. Ahmet Brahimi

P

ara se të rreshtoj disa nga padrejtësitë
që po i bëhen mjedisit, e gjej me vend
që, për të kuptuar më mirë dhe nga të
gjithë, të shpjegojmë konceptin e mjedisit.
Quhet mjedis vendi, hapësira fizike,
kushtet biologjike, në të cilat një organizëm (njeri, kafshë, bimë) gjendet e jeton.
Pra gjithçka që na rrethon, ku gjendemi si
element përbërës edhe ne, njerëzit. Dhe si
në të gjitha rastet që sistemi të qëndrojë,
elementet që e përbëjnë duhet të
ndërveprojnë në harmoni e ekuilibër me
njëri tjetrin. Nisur nga fakti që mjedisi ynë
është një nga shtyllat më të forta për
zhvillimin e ekonomisë në përgjithësi e
turizmit në veçanti, por mbi të gjitha për
vetë jetën tonë të përditshme e të nesërme.
Është momenti, që edhe pse me vonesë, t’i
japim rëndësinë që meriton. Duhet ta
bëjmë sa më shpejt, me akte ligjore të
qarta e të rrepta, duke përfshirë të gjitha
mundësitë mediatike, shtetërore e të
politikës së të gjitha niveleve. Njeriu është
një nga hallkat e rëndësishme, që jo vetëm
lind e zhvillohet, por edhe në gjendje të
ndikojë në mjedis. Shpesh e kudo në botë
dhe në të gjitha epokat, ai nga mbrojtës i
tij bëhet një "sëmundje "shkatërruese,
duke paguar pasojat e miopisë me një
haraç të rëndë.
Bimësia dhe rrjeti i brendshëm ujor
Mjafton qoftë edhe një fotografi
amatoreske mbi pasurinë pyjore e
kullosore, segmente të brigjeve të liqeneve
e lumenjve dhe do të vërejmë se nuk kemi
rënë “në duar të mira”. Në pyje dominojnë
ndërhyrjet shkatërruese, si në planin
profesional ashtu edhe ligjor. Jemi ende në
një fazë tranzitore në të gjitha fushat, por
ai që paguan dhe pëson më shumë deri
tani është mjedisi, për shkak të
veprimtarisë së njeriut si shkaktar e
pësues. Në shumë masive pyjore nga veriu
në jug është kryer një masakër e vërtetë.
Një përçudnim të tillë të paskrupullt e të
papërgjegjshëm nuk na e kanë bërë as
pushtuesit më të zinj në historinë
shekullore të luftrave. Kanë zhdukur e
janë përpjekur të zhdukin banorët, urat,

rrugët, historinë, gjuhën, por jo mjedisin,
sepse ai është vlerë për këdo, edhe për
armikun. Nuk është i gabuar konkluzioni
se dëmi më i madh është ai që një individ
ose shoqëri i bën vetevetes.
Djegia e
programuar ose jo, prerja e paligjshme ose
e keqligjëruar është ajo që ka
karakterizuar (në jo pak raste vazhdon
edhe sot) dhe ka komanduar ndërhyrjet
dhe raportin me pasurinë pyjore e
kullosore. Dr. Lek Hysenaj nga Lekbibaj
më tregoi i indinjuar se nga djegia e disa
pyjeve të ahut në zonën e tij edhe gurët u
bënë gëlqere. Është apo jo kjo një
përdhunim i mjedisit? Atë që i kemi bërë
bukurisë, mirësisë e pasurisë mjedisore në
këto vite të demokracisë, duke e trajtuar
me të vërtetë si mall belik (mall pa zot),
do të na duhen të paktën disa dhjetëravjeçarë që të fillojmë ta rimëkëmbim me
një kulturë tjetër e ligje shumë të ashpra.
Janë plagë, shenjat e të cilave nuk do të
zhduken as pas një shekulli. Po që se nuk
e nisim nga PRIVATIZIMI e dhënia në
përdorim i pyjeve e kullotave do të
mbizotërojë mendësia e mallit pa zot. Në
këtë rast, ligjin e thelës më të madhe e bën
fitimi i menjëhershëm i të paskrupulltit, i
atij që shkel ligjin, që i shpëton ligjit dhe
që e trajton pasurinë kombëtare si djali i
keq mallin e babës, njëjtë si në përrallat e
Lalëgjonit. Pas meje le t’i dalë flaka e
fundi ka komanduar shpesh jo vetëm
ekzekutorët materialë, por të gjitha hallkat
e shoqërisë sonë. Të karakterizuar nga
mungesa e përgjegjësisë dhe largpamësisë,
e kemi quajtur normal këtë gjymtim dhe
përdhunim të mjedisit dhe jo normalë ata
që kanë ngritur zërin, përfshirë patriotët,
specialistët, shkencëtarët. Dhe dihen
përfundimet kur vendos ligji i fitimit me
çdo kusht. Në këto raste kazmën dhe
drapërin e kemi hequr nga disa flamuj të
epokës së socializmit e ia kemi vënë
mjedisit. Duhet të ngremë zërin sot, që
nesër
të mos na ulërijnë brezat e
ardhshëm e të mos na kafshojë natyra. Të
luftojmë të gjithë që asnjë qeveri vendore
të mos ketë kompetenca për të ndryshuar
destinacionin e ... Vijon në faqen 5
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Selim Lisha - Drejtor i Shërbimit Pyjor,
Bashkia Has
vijon nga faqja 1
…. e komuneteve rurale me dru zjarri në
masën 50% dhe pjesa tjetër plotësohet nga
pyjet shtetërore. Disa familje dhe biznese
në fshatin Golaj, kanë ngritur sistemin e
ngrohjes duke përdorur biomasën si
mundësi alternative në zëve-ndësimin e
druve të zjarrit nga përdorimi i mbetjeve
nga vreshtaria dhe drurëve frutorë brenda
tokës bujqësore.
Shërbimi Pyjor në Bashki
Bashkia Has ka nën adminstrim një qytet
dhe 29 fshatra, me strukturat e të cilave po
ndërton marrëdhënie institucionale për
mirëmenaxhimin e pyjeve dhe kullotave.
Ajo është ndër Bashkitë e para e cila ka
ngritur drejtorinë e Shërbimit Pyjor me
13 punonjës përgjegjës për administrimin
e pyjeve dhe kullotave. Kjo drejtori ka
ngritur Skuadrat zjarrëfikëse në 12
fshatrat e Njësisë administrative Golaj
dhe vazhdon punën për ngritjen e këtyre
skuadrave edhe në njësitë e tjera. Për vitin
2017 nuk ka patur asnjë rast zjarri në territorin e Bashkisë Has. Po ashtu, specialistët e kësaj drejtorie kanë hartuar planet
operacionale për furnizimin me dru zjarri
të banorëve. Kjo drejtori gjithashtu monitoron
zjarret
dhe
aktivitetet
e
kundraligjshme në pyjet e Bashkisë.
Megjithëse në vitin e parë të krijimit kjo
… sipërfaqes pyjore e kullosore të

dëmtuar në 30 vitet e fundit. Në mjedisin
tonë të bukur bëjnë pjesë edhe lumenjtë e
shumtë. Nga të bukur, paqësorë e të
dobishëm, me ndërhyrjet tona në pellgjet
ujëmbledhës dhe kafshimet e lejuara e
abuzive përgjatë shtretërve të tyre, mund
t‟i kthejmë në gjarpërinj e përbindësha të
gatshëm të shkatërrojnë gjithçka që gjejnë
përpara. Duke pakësuar sipërfaqen e
gjelbër me djegie, përshpejtimi dhe rritja e
erozionit me siguri që do të nxjerrë jashtë
përdorimit HEC-et, me alternimin e rregullshmërisë stinore të prurjeve mesatare
dhe mbushjen e rezervuarëve me matriale
të ngurta. Kostoja e asaj për buxhetin e
shtetit dhe familjeve është blerja e energjisë elektrike me rreth 60 milion euro çdo
muaj që nuk prodhojnë HEC-et tona. Le të
shtojmë pastaj përmbytjet e shkatërrimet
që shoqërojnë “çmendurinë” e lumenjve
në vërshime. Kujtoj HEC-et dhe dëmet
nga përmbytjet sepse këto janë të prekshme nga të gjithë, “të urtë e të marrë”,
sepse të shpjegojmë për rënien e ujërave
freatike, burimet e ujërave të pijshëm, ujit
për vaditje, do ta rëndonim qëllimin e këtij
shkrimi. Së fundi a nuk është koha të
mendojmë seriozisht se pa sipërfaqen e
gjelbër dhe me gjymtimin e mjedisit nuk
do të gjejmë shërim as me detin nën
këmbë e me malin mbi supe, pasi
ndërmjet detit e malit ndodhemi ca të pa
përgjegjshëm me urë të ndezur e sëpate në

vendorë në Has u krijua grupi i LAG dhe
është drejt finalizimit në gjykatë.
Modelet e përdorimit tradicional të
pyjeve nga komunitetet rurale
Tashmë është i njohur fakti që në shumë
fshatra të Bashkisë Has, pyjet dhe kullotat
pranë shtëpive dhe fshatrave janë përdorur
tradicionalisht nga banorët. Prandaj është
shumë e rëndësishme që të gjithë së bashku duke filluar nga pushteti vendor deri
tek vendim-marrësit në nivel qëndror të
kuptojnë konceptin e Menaxhimit të Pyjeve me pjesëmarrje dhe nga komunitetet.
Gjithnjë e më tepër komunitet po
ndërgjegjësohen për të marrë pjesë në
menaxhimin e pyjeve dhe për të ndërtuar
një të ardhme më të mirë si për
komunitetin dhe për pyllin.Me mbështetje
të Fondacinonit CNVP dhe Federatës ne
kemi
organizuar
disa
takime
ndërgjegjësuese me aktorët vendorë me
qëllim sensibilizimin për rolin e tyre në
kushtet e reja të krijuar në kuadër të decetralizimit të kopetencave për pyjet tek
pushteti vendor. Gjithashtu kemi organizuar edhe takime me strukturat vendore të
Bashkisë Has ku kemi diskutuar rreth
problemeve edhe mundësive të plotësimit
të nevojave të popullates dhe institucioneve publike me dru-zjarri apo produkte të
biomasës.
Vijon në faqen 6

drejtori ka bërë të mundur mbledhjen e
disa të ardhurave nga drutë e zjarrit, antenat telefonike dhe subjektet private që ushtrojnë aktivitet në fondin pyjor të Bashkisë
Has, të ardhura te cilat arrijnë vlerën rreth
3 002 600 lekë. Drejtoria e Shërbimit Pyjor të Bashkisë Has ka
një
bashkëpunim të mirë me Inspektoriatin
Shtetëror të Pyjeve dhe të Mjedisit si dhe
Administratën e Zonave të Mbrojtura.
Regjistrimi dhe përdorimi i pyjeve
Për Rrethin e Hasin janë regjistruar në
ZRPP 19.753 ha pyjet dhe kullotat për
njësitë Administrative Golaj dhe Fajza.
Janë identifikuar dhe përgatitur 80 dosje
për përdorim tradicional nga banorët e

fshatrave Golaj dhe Helshan dhe pritet që
së shpejti të lidhen marrëveshje me bashkinë Has.
Federata dhe Shoqatat e Pyjeve
Në Bashkinë Has janë aktive 4 SHPPK,
dhe me gjithë vështirësitë që kanë patur,
kanë arritur të a plikojnë në skemën e
granteve të Projektit për Shërbimet
Mjedisore nga ku dy prej tyre janë shpallur fituese. Njëra nga shoqatat ka finalizuar kontratën dhe ka filluar punën në
muajin Tetor 2017. Gjithashtu, në këto
Shoqata është rritur pjesëmarrja dhe
pëërfaqësimi i grave në bordet e tyre. Gjatë muajit Tetor me mbështetje të PSHM
dhe me pjesëmarrjen e të gjithë aktorëve

dorë. Kur para vitit „90 kolegu Thimaq
Lako u kthye nga një seminar jashtë
shtetit e pyeta se kush ishte pika me e
fortë e pylltarisë ai më tha: ligjshmëria.
Më vonë pata mundësinë ta dëgjoj nga
kolegë të Italisë, Austrisë e Francës pasi
ligjshmëria e tyre është e fortë sepse bazohet mbi pronën private dhe ekzekutimin
e proceseve.
Brezi detar
Fati na ka dhuruar këtë det të mrekullueshëm në të cilin mbushemi me ajër
të pastër e të shëndetshëm e ku mund të
notohet edhe në një pjesë të stinës së dimrit. Kodrinat e brigjet që zbresin herë
ëmbël e herë ashpër në det, hapësirat e
mjaftueshme për plazhe me rërë të bardhë,
gri, të zezë e gurë për të gjitha shijet. Megjithatë edhe këtu, kudo që është
ndërhyrë pa plan rregullues, me egërsi
kundër çdo kriteri teknik e kemi bërë më
të “mirën” për të dëmtuar. Kemi hyrë si
ariu në kosheren e bletëve duke mos llogaritur pasojat. Tjetër gjë janë fshatrat turistike me projekte, e kundërta e abuzivizmit. Është projektimi ai që ruan lidhjen e
natyrshme midis ujit e bregut, pa prishur
atë “përqafim” të natyrshëm që krijon
panoramën e peisazhin, bukurinë e
funksionalitetin e plazheve. Oreksi për të
ndërtuar e vetëm ndërtuar, pa respektuar
hapësirat e nevojshme do të bëjë që me
oreksin e ndërtimeve të hamë jo vetëm
bregun, por edhe detin edhe pse i kripur.

Problemi është gjithmonë i mprehtë pasi
ndërtimet sjellin fitime të majme e të
shpejta. Këto fitime thyejnë e korruptojnë
administruesit, të drejtat e komunitetit dhe
gjithmonë gjymtojnë mjedisin në dëm të
sipërfaqes së gjelbër e asaj argëtuese. Virgjiniteti i natyrës, kuptohet që nuk mund
të respektohet në tërësinë e sipërfaqes, në
kushtet e urbanizimit e zhvillimit, por të
paktën ta udhëheqim. Ndërtime do të

pushuesve e mjeteve, e dëmtojnë mjedisin
dhe rendimentin e pushimeve. Në disa
zona urbane janë ngritur pallate atje ku
s‟duhej sa që duken si mure artificiale që
ndajnë detin nga peisazhi, duke ndikuar
edhe në efektin e brizave detare. Nga kjo
mënyrë e të ndërtuarit të komanduar nga
grykësia e fitimit të paskrupullt nuk na
shpëton dot as Zoti e as i paudhi, por për
një gjë jam i sigurtë: nesër do të jenë një

bëhen, por harmonizimi për një mjedis të
shëndetshëm duhet të jetë parësor, pasi
turizmi bazohet së pari në mjedis e pastaj
në shërbim, kosto, e të tjera. Pas kuriozitetit nuk ka më rikthim të pushuesit e
atëherë na rrofshin hotelet e bukura e
restorantet pa xhiro. Ndërtimet ku e kur
mund, pa plan rregullator për lëvizje të

barrë ekonomike për të tërë, për më tepër
e shoqëruar me koston e sherreve, gjyqeve
e armiqësive që do të ngjyrosin jo pak
shoqërinë tonë në vite. Kur punët bëhen
pa kokë e largpamje i paguan tre herë: për
t‟i ndërtuar keq, për t‟i prishur e për t‟i
rindërtuar.
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Promovimi i produkteve dhe
grupet prodhuese
Brenda fondit pyjor dhe kullosor të Bashkisë Has ekziston një potencial prodhues
nga bimët medicinale të egra, rreth 532
ton, me llojet kryesore si; Sherebela,
Trumëza, Rigoni, Dëllinjë e Zezë,
Dëllinjë e Kuqe, Murrizi, Lule
Bliri,Trëndafil i Egër, Zhubricë, Kulumria, Çaji i Malit etj. Për këtë janë identifikuar nevojat dhe mundësitë e organizimit të fermerëve në grupe prodhuese ku
nën juridiksionin e Shoqatave të të Pyjeve
janë disa grupe prodhuese sipas njësive
administrative. Bashkia me mbështetje të
Fondacionit CNVP ka bërë gjithashtu
përpjekje për promovimin e këtyre vlerave ku me datë 26 Tetor 2016 u zhvillua
panairi VJESHTE 2016 në qendër të
qytetit Krumë. Vitet e fundit është rritur
mjaft interesi i fermerëve për shtimin e
sipërfaqeve me vresht dhe dru frutorë e
pyorë, kjo për kushtet e favorshme që ka
kjo zonë për këto kultura. Përmendim
këtu fermerin Xhem Dauti nga fshati Golaj i cili ka kultivuar afro 0.3 ha me fruta
pylli si; Mana Ferre, Mjedra, Aronja, Lule
Shtydhe etj. Ky model po shërben si
shembull edhe për banorët e tjerë për
shfrytezimin e tokave për kultivimin e
bimëve me vlera të larta ekonomike.
Plani vjetor për vitin 2018
Metodologjia e ndjekur përfshin rishikimin e informacionit nga 4 planet
egzistuese të menaxhimit si dhe puna
konkrete në zyrë dhe terren. Fillimisht
gjatë muajit Mars 2017 u organizua një
takim dialogues ku morën pjesë përfaqësues të institucionit të Ministrit për
Çështjet
vendore,
Qarkut
Kukës,
prefekturës, Bashkive Kukës, Has,
Tropojë, Fondacionit CNVP-Kukës, Inspektoriatit të Pyjeve, Administratës së
Zonave të Mbrojtura, Federatave dhe
Shoqatave të Përdoruesve të Pyjeve dhe
shoqatave vendore mjedisore. Gjatë
takimi u identifikuan mundësitë dhe prioritet për administrimin e pyjeve të Bashkisë dhe u ra dakord për ngritjen e një
grupi pune për hartimin e planit vjetor.
Grupi i punës i kryesuar nga Drejtori i
Drejtorisë së Shërbimit Pyjore dhe
anëtarë që vinin nga zyrat kryesore të
bashkisë, administratorë të njësive administrativedhe komuniteteve filloi punën për
hartimin e draft planit. Në muajit Korrik
grupi u takua për të përcaktuar hapat e
grumbullimit dhe analizimit të të dhënave
dhe përcaktimin e objektivave dhe aktiviteteve. Grupi u mbështet nga ekspertët
e Federatës Kombëtare, Fondacionit
CNVP dhe prof. Elvin Toromani nga
Fakulteti i Shkencave Pyjore. Informacioni për përgatitjen e planit te aktiviteteve u
mblodh duke përdorur të dhëna nga Planet
e Menaxhimit dhe planet operacionale të
hartuara me pjesëmarrjen e banorëve nga
vetë drejtoria e bashkisë Has për 4 njësitë
administrative. Si burim të dhënash dytësore u përdorën: (i) dokumenta strategjikë, si Strategjia e turizmit dhe plani i

veprimit për rajonin e Kukësit 2010-2020;
Strategjia e zhvillimit rajonal 2012-2016;
dokumenta nga reforma territoriale, si
Aneksi “Raporti i Zonave Funksionale;
(ii) të dhëna nga INSTAT, Ministria e
Mjedisit, zyrat e bashkisë, Plani Operacional i Bashkisë Mars 2016.
Aktivitetet e parashikuara në plan
(i) Përmirësime dhe pastrime në pyje rreth
(2000 ha); (ii) Pyllëzime; (iii) Ndërtimi i
veprave anti-erozive (50 m3); (iv) Masa
për përmiresimin e kullotave (1 lerë uji
dhe kullotja me rotacion); (v) Grumbulli i
BMET (500 ton); (vi) Masat për parandalimin dhe shuarjen e zjarreve; (vii)
Lidhja e marrëveshjeve të përdorimit me
banorët (10 marrëveshje).
Hapi përfundimtar
Diskutimi, konsultimi dhe miratimi i
planit në Këshillin e Bashkisë.
Sfidat
- Shumicës së planeve të menaxhimit në
Bashkinë Has po iu mbaron afati. Bashkia
nuk ka mjete financiare për hartimin e
planeve të reja. - E drejta e përdorimit te
pyjeve nuk ka shkuar ende tek përdoruesi i
fundit. - Disa nga firmat konçensionare
për nxjerrjen e mineraleve nuk zbatojnë
rregullat e mbrojtjes së mjedisit dhe ato
teknike. Shpesh sipërfaqet e marra në
shfrytëzim nuk hiqet nga fondi pyjor ose
shfrytëzohet më tepër se sa leja e dhënë.
Rekomandime
I. Të rritet përgjegjësia institucionale në të
gjitha nivet vendore për menaxhimin e
qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave; II.
Të kryhet proçesi i regjistrimit në ZRPP i
gjithë fondit pyjor dhe kullosor në pronësi
të Qeverisjes vendore; III. Ngastrat e pyjeve dhe kullotave që janë përdorur tradicionalisht nga përdoruesit tradicional të
pyjeve, (fshatit, familjes rurale), t‟u jepen
zyrtarisht në përdorim duke u bazuar në të
drejtën tradicionale zakonore. Psh. kjo kur
shihet se në një periudhë 10-vjeçare e kanë ruajtur pyllin; IV. Në fushën e agro-

pylltarisë të ndërmerren nisma dhe këshillime për banorët për shfrytëzimin e tokave
për kultivimin e bimëve me vlera të larta
ekonomike si psh manaferrë, mjedër,
aronjë, luleshtydhe, etj.; V. Bashkia në

bashkëpunim me Shoqatat e Përdoruesve
të Pyjeve dhe Kullotave, të rrisin
përpjekjet për ndërgjegjësimin e përdorimit të qëndrueshëm të këtyre burimeve
dhe të kontribuojnë në krijimin e fondit të
riinvestimeve në pyje dhe kullota. VI. Në
mungesë të plotësimit të nevojave të
popullatës me lëndë drusore, të studiohen
mundësitë alternative për të mos prishur
ekuilibrin mes rritjes dhe mundësisë së
shfrytëzimit të pyjeve.
Një strategji për analizën e sqarimin
legal të mundësive për t’i kthyer
familjet e Hasit në kujdestare të pyjeve:
1. Analiza dhe krahasimi i rezultateve të

menaxhimit të pyjeve nga familjet dhe
shteti; 2. Identifikimi i rrugëve legale për
të bërë familjen kujdestare të pyllit;
3. Analiza kosto- fitim për bashkinë; 4.
Analiza e shpenzimeve për mbrotjen nga
zjarret në dy skenarët; 4. Roli i pyllit si
pjesë e fermës bujqësore në familjen
hasjane; 5. Përfitmet financiare të bashkisë Has nga realizimi i kësaj reforme të
pronësisë; 6. Përfshirja e pyllit në skemat
e zhvillimit rural, dhe ndikimi i kësaj në
gjendjen ekonomike të familjeve

Nga libri “Rrugëtime Shqiptare” (1892-1902) të Antonio Baldacci-t
Me këtë veprimtari
të rilindjes së bujqësisë , që mund të
përbëjë në vetvete
një monument të
historisë për një
qeveri, është lidhur
edhe problemi i
Antonio Baldacci pylltarisë.
Pyjet,
prej disa dhjetëvjeçarëve e kanë bërë shkencën të flasë
dhe kanë tërhequr kapitalin e huaj.
Rëndësia e tyre është e theksuar sidomos
në veri, por si në të gjitha gjërat e kësaj
bote, edhe në vlerësimin e pyjeve nuk
duhet ta teprojmë. Është fjala për pyje të
virgjër në substratin karstik, që kanë të
gjitha cilësitë dhe të gjitha difektet të pyjeve të ngjashëm. Sigurisht, pengesa më e
madhe për shfrytёzimin e tyre është
mungesa e çdo mundësie për transportin
me det dhe, për këtë arsye vlera e tyre
zvogëlohet. Një vështirësi tjetër është
vërtetimi i pronësisë së pyjeve të
Shqipërisë. Duhet stabilizuar, para së
gjithash, se cilat janë në pronësi private, cilat në përdorim të përbashkët,
cilat janë shtetërore dhe kjo për të
shmangur kundërshtimet që do të
lindin me mijëra dhe do të nxjerrin
vështirësi, që nuk do të jetë e lehtë të
kapërcehen nga qeveria. Unë mendoj se
lënda drusore shqiptare nuk duhet të merret me sulm si ndonjë kështjellë, ose të
shfrytëzohet si një minierë; thesari pyjor i
atdheut të ri, nëqoftëse është thesar, siç
thonë shumë, por që askush nuk e di akoma me saktësi, duhet më parë të studiohet
dhe të vërtetohet me hollësi, dhe vetëm
pas kësaj mund të diskutohet se si duhet
shfrytëzuar. “Në të kaluarën kur flitej pёr
Shqipёrinё, si edhe pёr shumё krahina tё
tjera tё nёnshtruara nga Turqia, pёrmendej
si njё vend i kredhur nё njё barbari tё
trishtueshme, qё asgjё nuk e dallonte nga
vendet e thella afrikane, sepse askush, as
qeveria as banorët, duke ndjekur zakonet
orientale, kurrё nuk janё kujdesur pёr
mbarёvajtjen e vendit. Turqit i mbanin
vendet e Evropёs si zotёrime tё pushtuara,
tё pёrshtatshme vetёm pёr t‟i shfytёzuar.

Krahinat shqiptare me njё natyrë tё pasur
ishin, si edhe sot, njё tokё e pashfrytёzueshme, e pёrmbytur, pa rrugё ose mjete tё
tjera komunikimi, njё vend qё dёshpёronte
disa evropianё qё e vizitonin. Banorёt qё
nuk ishin kusarё, krenarё dhe primitivё nё
tё njёjtёn kohë, ishin tё tmerruar nga
hakmarrja qё disa herё asgjesonte fshatra
tё tёrё brenda njё kohe tё shkurtёr. Qeveri
e sunduar nga tarafёt dhe nga krerёt ishte
nё gjendje tё mjerё, ndёrmjet mёshirёs e
urrejtjes, kёshtu nё mes tё gjithё kёsaj
anarkie, burimet e mrekullueshme tё
Shqipёrisë vazhdonin tё humbisnin kot.
Unё e pashë Shqipёrinë dhjetё vjet pas
kongresit tё Berlinit, sot, pothuaj pas 40
vjetёsh, nё ato qё kanё lёnё tё shkruara nё
veprat e tyre tё kujtimeve Pukёvili, Boue,
Hahn, zbulues dhe studiues tё tjerё me
famё tё kёtij vendi, kushtet nuk kanё
ndryshuar”
***
Antonio Baldaçi (Antonio Baldacci, 1867
- 1950). Ishte botanist dhe gjeograf, i pasionuar pas studimeve etnografike, politike dhe socio-ekonomike, është një nga
kontribuesit më të mëdhenj në shkencën
shqiptare, si edhe një nga personalitetet
më të rëndësishme në fushën e albanologjisë. Deri tani janë përkthyer dhe
botuar disa punime të Baldaçit në
Shqipëri. Më e rëndësishmja, “Rrugëtime
shqiptare” (1892-1902), me përkthimin e
Artan Gambetës. Ai i kushtoi jetën
shkencës dhe Shqipërisë dhe krijoi plot
118 vepra nga të gjitha fushat. Një institucion i vërtetë shkencor, ku vetëm herbariumi i përbërë nga 100,000 bimë të
mbledhura në malet e fushat e Shqipërisë
dëshmon për një heroizëm të vërtetë
shkencor. Baldacci pas Luftës së Dytë
Botërore u muar me çështjet politike italiane dhe ndërkombëtare, duke zgjeruar
fushën e tij të studimit në vendet e Evropës
veriore (Suedi, Grenlandë, Islandë), veçanërisht në aspektin gjeologjik, sistemit
ekonomik, kulturor dhe arsimor.
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Marrë nga vëllimi i parë i librit Kopshtaria Pyjore me autorë Dave Jacke, Eric Toensmier

N

ë vitin 1964, dy shkencëtarë prenë një
panjë të kuqe në pyllin e Karolinës së
Veriut. Ata kishin një shishe që përmbante
solucion radioaktiv me kalcium dhe fosfor,
dy burime ushqyese të rëndësishëme për
bimët. Të dy shkencëtarët e vendosën shishen në mënyrë që solucioni të derdhej direkt
në cungun e sapo prerë pa mundur që të
derdhej në tokën përreth, ujë apo ajër. Tetë
ditë më vonë, 43% e të gjitha specieve pyjore në një rreth me diametër përafërsisht
7m nga cungu i prerë, pothuaj 20 drurë të
ndryshëm, shkurre dhe lloje kacavjerrëse
kishin radioaktivitet në gjethet e tyre. Si
mund të shjegohet kjo dukuri?Shkencëtarët
besonin që fijet e këpurdhave në tokë i
lidhin drurët me njëri tjetrin. Është konkluduar se disa lloje këpurdhash rriten në rrënjët
e drurëve, shpesh direkt në qelizat e
rrënjëve. Këto këpurdha marrin sheqer nga
drurët dhe në këmbim u japin lëndë
ushqyese e ujë. Kjo marrëveshje ekologjike
është një marrëdhenie bashkëpunimi e
veçantë që thirret mikorozë. Disa këpurdha
që e krijojnë mikorizën, kanë bimë të
veçanta mikpritëse. Të tjerat shoqërohen me
disa specie drunore. Shkencëtarët kanë
dëshmuar se mikoriza e përmirëson së
tepërmi shëndetin dhe mbijetesën e bimëve
drunore. Ato përveç kësaj lidhin drurët pyjorë me rrjetin e tyre nëntokësor. Shartimi i
rrënjve të drurëve të ndryshëm është një
tjetër mënyrë që i lidh drurët e pyllit. Rrënjët
nga drurë të ndryshëm shpesh prekin njëra
tjetrën ndërsa rriten nën tokë. Në mesin e
viteve 1960 dy shkencëtarë gjetën se më
shumë se 160 specie frutore mund të formojnë shartesa të rrënjëve me të tjera bimë të së
njëjtës specie kur rrënjët e tyre takohen.
Rreth një e pesta e tyre mund të formojnë
shartesa të rrënjëve me specie të tjera të së
njëjtës gjini, si psh. mështekna e bardhë me
atë të verdhë. Disa nga këto shartime mund
të ndodhin edhe kur pemët janë nga gjini të
ndryshme, si psh. midis mështeknës e panjës, apo panjës e frashërit. Provat dëshmojnë
që drurët me rrënjë të shartuara formojnë një
rrjet të ndihmës reciproke. Ata ndajnë midis
tyre ushqimet, ujin, madje edhe hormonet.
Fitimet?
Duke ndarë hormone ndikojnë në pjalmimin
e kryqëzuar midis pemëve, psh. duke sinkronizuar kohën e lulëzimit të pemëve. Të dy
shembujt e lartpërmendur janë një bazë për
të ndryshuar pikëpamjen për pyllin, dhe
pyllin kopësht. Si konkluzion i parë i të dy
shkencëtarëve “do të dukej logjike që përsa
i përket masës rrënjore të pyllit… të konsiderohet si një njësi unike funksionale, si një
shoqëri e fitimit reciprok… në të cilën mineralet dhe materialet tjera të lëvizshme
shkëmbehen nëpërmjet rrënjëve. Imagjinoni
pyllin e dikurshëm të dushkut me llojin e
famshëm Quercus robur (shqip Rrënja), që
mbulonte fushën perëndimore nga Shkodra,

Lezha, Fushë Kruja, Kavaja e deri në Vlorë, shfrytëzuar ato pak orë që e arrijnë dritën e
mbeturinat e së cilës mbijetuan në pyjet e diellit dhe hapësirës që u krijohet për aq sa
Shpërdhetit deri para dy shekujsh: ndoshta munden, duke e lënë hapësirën për lulëzueky pyll përbënte një njësi funksionale të set e mëvonshme. Ndërsa vazhdoni këtë
masës rrënjore në gjithë ultësirën udhëtim imagjinar dhe hidhni sytë në tokë e
perëndimore.
shikoni më afër, bien në sy kërpudha plot
shëndet që shfaqen lart e poshtë. Këto janë
Në përkujtim të pyjeve të lashtë të
shenjat e vetme të dukshme të rrjetit të
Amerikës së Veriut
Tani imagjinoni: ju po ecni nëpër një pyll të ndërlikuar të jetës së kurorave të pyllit
lashtë të Amerikës së Veriut në një ditë të madhështor që pas shekujsh përpiqemi të
ngrohtë pranvere, disa vite përpara së imagjinojmë, djepit që e bën këtë sistem.
kolonizatorët të arrinin dhe të vendoseshin Nëse kalojmë mbi një drunishte të djegur,
në Amerikën e Veriut. Rrezet e diellit ku toka është zhveshur, neve na mbulon
depërtojnë nëpërmjet degëve pa gjethe. keqardhja për këtë shaktërrim të natyrës dhe
Drurë të të gjitha moshave ju rrethojnë. Në nuk do të besonim që njerëzit primitivë në
disa raste ata ngjajnë si kulla për nga Kaliforni, në kohë të lashta, e përdornin
lartësia. Në disa raste këto qenie që ngjajnë zjarrin në dyshemenë e pyllit si mjet menaxpër nga lartësia me kulla, lartësia e të cilave himi të pyllit, duke u dhënë ngrohtësi herët
shkon deri në 30 metër, me moshë që e ka- në pranverë arrave që bëheshin gati të
lon shpesh herë shekullin. Drurët e vegjël të lulëzonin, e duke shtuar me anë të këtij zjarmësuar që ta bëjnë të gjithë jetën në hije, e ri prodhimin vjetor të arrave apo pemëve të
mbushin hapësirën nën tendën e kurorave. tjera. A mund të jetë zjarri mjet menaxhimi?
Pemët që e durojnë hijen si ahu dhe
Kopshtaria në pyll
pseudotsuga me durim presin që të çelen Studimet e kohëve të fundit të bëra në
hapësira lart në tendën e kurorave, për t‟u Amerikën e Veriut, tregojnë se "peizazhi i
hedhur edhe një hap më lart e për t‟u afruar egër dhe i pamposhtur, që ne imagjinojmë si
më tepër dhe përfituar nga
“pyll të virgjër”, që kolonirrezet e diellit. Këtu e atje Ne të gjithë e kemi zatori më i hershëm e gjeti
takohen
grumbuj
me pyllin në gjakun tonë - ishte i kufizuar, kudo
shkurre, shpesh edhe tepër Robert A. DE HART
haseshin gjurmët e aktë dendur, të gjitha me tentivitetit njerëzor. Në të vërdencë për të gjethëzuar e lulëzuar përpara se tetë pylli i virgjër ishte me shumë gjasa një
tenda sipër tyre të mbyllet nga gjethet e reja ekosistem i menaxhuar. Popujt vendas kiqë pritet nga dita në ditë të vijnë. Këta shin ndikim të gjerë tek ky pyll në furnizkërcej tentojnë të ngrihen dhe shpesh thahen imin e tyre ushqimor, si dhe kushtet e jetesës
e këta drurë të përmasave të mëdha rrëzo- në përgjithësi. Shumë popuj përdorën
hen, duke nxjerrë në sipërfaqe rrënjët “swiden” e njohur edhe si teknika “pre e
gjigande. Si rezultat, hapësira e çliruar digj” për të pastruar çeltirat brenda pyllit për
kthehet në një kopësht ku gjen plot lule të të kultivuar misrin, fasulen, kungullin e të
egra të ndryshme në çdo çeltirë që krijon tjera prodhime. Pas disa vitesh kultivim,
rrëzimi i drurit të vjetër. Secila prej këtyre toka lodhej, toka bujqësore abandonohej për
luleve është përshtatur me kushtet e tokës, t‟u rehabilituar e për t‟u rikthyer në pyll që
me ndryshime të lehta të dritës dhe të të
rikthente
pjellorinë.
Nganjëherë
lagështisë, të krijuara nga ky terren me ulje- riktheheshin për të ripastruar e rimbjellë atë
ngritjet që shkaktojnë rrëzimet e drurëve të që e kishin braktisur para rreth 20 vitesh.
vjetër. Nënpylli i lashtë ngjante më një qilim Agropylltaria vendase dha një mori të tërë të
me shumë ngjyra që ishin bashkëshoqëruese produktesh prej pemëve dhe bashtë përjetshme të pyllit gjigand, e që prisnin këshoqërueseve të tyre bimore, si dhe kafme padurim pranverën, kur rrezet e diellit të shëve me kërkesat e punës relativisht jo
shihnit tokën, që të rriteshin lulëzonin e fru- intensive. Pylli i përhershëm gjetherënës
tifikonin, para se drurët gjigandë të hapnin është ose ishte, shtëpia e një sërë speciesh që
gjethet e merrnin diellin. Secila prej këtyre vinin të dytët pas pyjeve gjethegjera në diluleve është përshtatur për kushtet e tokës, të versitetin e tyre. Kolonizatorët e parë ishin
dritës dhe të lagështisë të krijuara pak nga të mahnitur nga bollëku i peshkut, zogjve,
ky terren ku në pranverë vinin rrezet e diel- gjitarëve të mëdhenj, si dhe i ushqimeve të
lit. Shpesh bimët barishtore që takohen nën egra, së paku gjatë sezonit të vegjetacionit.
këtë pyll madhështor janë edhe më të vjetra Vendasit e përdornin shumë këtë diversitet
se sa pemët e moshuara që i mbulojnë. Një në dietat e tyre në baza stinore. Si prodhohej
grumbull i madh shkurresh që duket si një e mirëmbahej ky bollëk, veçanërisht në atë
koloni e shumë bimëve është në të vërtetë dendësi të popullsisë që duhet se ekzistonte?
një organizëm i gjallë me shumë kërcej që Kërkimet shkencore dëshmojnë se zjarri
për qindra vjet vijnë e shkojnë. Secila prej ishte një mjet menaxhues i rëndësishëm për
këtyre luleve të egra vjen në kulmin dhe popujt vendas në disa kontinente. Disa
pjekurinë në kohë të ndryshme gjatë gjithë raporte sugjerojnë që vendasit bënin zjarre
sezonit të rritjes. Ata bëjnë më të mirën duke poshtë disa pemëvë të egra çdo tre vite herët

në pranverë për të rritur temperaturën në
kohën e lulëzimit. Kjo çonte në rritje të
numrit të luleve që lidhnin fruta, duke arritur të prodhojnë më tepër fruta. Shumë çeltira e kullota në mes të pyjeve ishin produkt
i zjarreve të qëllimshme. Zjarri gjithashtu
pakësonte përhapjen e sëmundjeve e
dëmtuesve, si tek njerëzit ashtu edhe tek
bimët dhe kafshët. Zjarri pastronte edhe
dyshemenë e pyllit nga shkurret, duke i
ndihmuar gjuetarët të jenë më të
suksesshëm. Zjarri krijonte edhe shumë
hapësira të ngjashme me anët e pyllit, ku
krijohej kullotë e mirë për drerët, duke rezultuar në numër më të madh të drerëve për
të gjuajtur. Në fakt shumë nga llojet e kafshëve të gjahut preferojnë habitate që janë të
varura apo të përmirësuara nëpërmjet zjarrit.
Këto fakte duket të jenë të vërteta në gjithë
Amerikën e Veriut. Për shembull në Kaliforni, tani është e ditur se drunishte të
dushkut me prodhimtari të lartë u gjetën nga
kolonizatorët të degraduara dhe jashtë
menaxhimit me zjarre. Për pasojë e kishin
humbur prodhimtarinë, diversitetin, vlerat e
jetës së egër, bukurinë dhe përdorshmërinë
nga njerëzit. Këto zabele të dushkut ishin
burimi kryesor i lëndëve të para për indianët e Kalifornisë, të cilët i përdornin lendet
e dushkut me shumicë si ushqim. Sipërfaqe
më të gjera ishin, ndoshta, nën menaxhim si
formë e agropylltarisë që ishin rrjedhojë e
menaxhimit të pyjeve me praktikat “pre e
digj”. Përsëri, të dy hapësirat ndoshta të
mbivendosura me çeltira të mbajtura ugar,
që sigurojnë vend rritje për manaferrat, lajthitë, bimët barishtore të dobishme, si dhe
habitat për kafshë të gjuetisë, në mes të
shumë gjallesave të pranishme. Është e lehtë
të imagjinosh vështirësitë e kolonizatorëve
evropianë në vlerësimin e kësaj forme të
bujqësisë, sidomos duke pasur parasysh
mentalitetin e tyre kulturor. Por ajo ishte
Bujqësia. Në mënyrë kronike, popujt vendës
të këtij kontinenti ndikuan fuqishëm në
ekologjinë e shtëpive të tyre. Ata krijuan
habitate të ndryshme për veten dhe banorët
e tjerë pyjorë. Ata u bënë shkaktarë që toka
të prodhonte ushqime të mjaftueshme dhe të
larmishme, ilaçe, fibra, lëndë djegëse dhe
ushqime të kafshëve - çdo gjë që atyre u
duhej për të mbijetuar. Në thelb, amerikanët
vendas të Amerikës së Veriut merreshin me
kopshtari në shkallë të madhe. Ata ishin
pjesëmarrës dhe drejtues të ndryshimeve në
ekosistemin e tyre. Kopshti i tyre modest
ishte i bukur, produktiv dhe i qëndrueshëm
për një kohë të gjatë.
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Forests and pastures in Albania over the
last 27 years have experienced ongoing
reforms in terms of their transfer from
central to local government. In December
2016, about 900,000 hectares of forests
and pastures (or 79.5% of the total area)
were transferred to 61 municipalities and
forest management became the core function of local government. This was an important step towards deepening decentralization, but it was done without the transfer of offices, logistics and relevant documentation from the Directorate of Forest
Service to the new forest and pasture
management structures in the municipality. Meanwhile, compared to agricultural
land, forests and pastures remained stateowned (owned by municipalities), regardless of tradition and the use of a considerable part of them by the village and rural
families and their conservation and good
management. In addition to previous
meetings, on November 4, 2017, the National Federation of Communal Forests
and Pastures (NFCFP), along with the
CNVP Foundation, organized in Has a
meeting with forestry executives from the
northern municipalities of the country.
Also, on 17 November 2017, the 7th
meeting of the National Coordination

Committee was held with representatives
of several Municipalities, Parliament,
World Bank, Swedish Embassy, CNVP
Foundation, Faculty of Forestry Sciences,
Regional Forest Federations and NFCFP,
and The Ministry of Tourism and Environment. At this meeting it was emphasized that forests and pastures, together
with agricultural land, are the basis for
rural development and cannot be divided
into two ministries. Forestry administration in the Ministry of Environment has
lost the concept of territorial management
and income generation from all resources.
This was also the purpose of organizing
the Ministry and naming it the Ministry of
Agriculture and Rural Development. The
ownership of forests and pastures is still
undefined and traditional users - the village and the rural families - have no legal
basis, nor documents for the use of these
assets. The strategy for forest development is already overpassed, with the
changes that have taken place. The new
forest law is still under discussion. Forestry staff in the municipalities is still incomplete, not according to legal norms, and
many of them are not of the forestry profile, but party militants, in violation of the
law. In the Ministry of Tourism and Environment, from 7 forest specialists that
were previously, with the cuts made, there
are now only 3. The data from the forest

cadastre or forests monitoring are almost
non-existent, being not reflected in the
international statistics. The budget of municipalities for the forests is minimal, not
enough for the staff salaries, and to not
mention for investments to improve forests and pastures or designing management plans for these resources. All of these, as well as catastrophic destruction of
forests with drastic reduction in surface
and timber volume, especially in recent
years due to corruption, indicate the
plagued state of the sector. The meeting
ascertained that there is an extreme underestimation by the government on the contribution that forests give to the country's
economy not only for firewood, but also
biodiversity services, carbon sequestration
and tourism development, while the whole
world stresses out the extraordinary global
importance of forests. With the further
decentralization of forest management, the
central government only made the transfer
of the burden to the municipalities and did
not support them with the relevant funds.
With the aim of stopping the further degradation of land-forests without owner,
based on good experiences and reforms,
on donor readiness to continue the already
longstanding support, as well as the European experiences that our country intends
to integrate to, from the meeting the proposals for the revival of the forests and

pastures sector came out as follows:
(i) It is highly advised to design and approve the National Strategy and the Program for Forests, as well as the new Law
on Forests and Pastures based on the principle of sustainability and harmonization
of economic, social and ecological functions; (ii) It is suggested that forests to be
transferred under the Ministry of Agriculture and Rural Development. Having the
forests associated with the agriculture and
rural development as an economic sector
is in line with the EU, which supports forestry in its rural development policies. In
many EU countries and Balkan countries a
similar choice has been made; (iii) To be
legally recognized the traditional ownership, forests and pastures near the villages
to be given to the ownership of the village
and rural families; (iv) To be supported
with funding and other financial incentives the farmers for the works in the forests that are to be given in ownership.
The National Coordination Committee
and the National Federation of Communal
Forests and Pastures, predisposed for their
full support for the forestry sector reforms, are convinced that the above
measures will enable stopping the further
degradation, the augmentation of forests,
the increase of their productivity and income, what consequently will lead to the
alleviation of poverty in rural areas.

On 10 October 2017, EP Intergroup,
CEPF and EUSTAFOR organized a
breakfast event in the EU Parliament on
the role of forest biomass in combating
climate change and the impact of the
Commission proposal for forest biomass
sustainability criteria as part of the recast
of the Renewable Energy Directive (RED
II). Forest owners and managers illustrated to policy makers and stakeholders
ways in which European forests are sustainably managed regardless of the

functions they fulfill and the end use of
the biomass produced. They spoke at the
event “Towards a new EU policy for sustainable bioenergy: The role of forest biomass for climate change mitigation and
adaption” hosted by MEP Marijana Petir and MEP Hannu Takkula. MEP Marijana Petir opened the breakfast meeting by
highlighting the multifunctional role that
forests play. Giulio Volpi, Bioenergy policy coordinator from the Renewables and
CCS policy Unit in DG ENERGY in European Commission reminded that the
bioenergy will continue to play a key role
in the future and a majority of forest bioenergy delivers GHG benefits, even taking
into
account
biogenic
emissions.
Prof. Tomas Lundmark (Swedish University of Agricultural Sciences, SLU) delivered insights into the role of forests in mitigating climate change and presented how
managing forests is a sustainable way to
combat climate change and develop bioeconomy. Mr. Lundmark concluded that

forest growth is decided by natural conditions and management, not given by nature, and increased forest growth will lead
us to increased climate benefit. Bernhard
Budil, Secretary General of the Land &
Forst Betriebe Österreich and a member of
the Confederation of European Forest
Owners (CEPF) highlighted in his presentation that forests and forestry are a solution for global challenges such as climate
change and sustainable development, the
need to get rid of fossil materials and replace them with sustainable products. llga
Anita Bērzkalne, Head of Development in
Latvian State Forests (LVM) and a member of EUSTAFOR (European State Forest Association) introduced in her presentation the Latvian State Forests organisation and established the context of the Latvian legislative framework with stringent
environmental regulations which ensure
that harvesting does not inhibit the long
term production capacity of the forests.
Among the speakers, Linde Zuidema

(FERN) gave a statement focusing on how
sustainability criteria should focus on how
wood is being used as a limited resource. CEPF advocates for a strong role
for forestry in the EU Climate and Energy
Policy framework, as a part of the solution
for climate change mitigation, the transition to clean energy and supporting viable
rural areas. “In the context of REDII, we
want to highlight the fact that sustainable
forest management is well-covered and
ensured by existing national and international legislation and frameworks. This
must be acknowledged and the new renewable energy policy must enable Europe‟s forest owners to continue supplying
sustainable biomass for bioenergy and
other uses”, says Emma Berglund, Secretary General of CEPF.

On behalf of National Coordination
and Consultative Committee
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