Sebiha Ramaxhiku

Perceptimi se pyjet janë sektor i dominuar vetem nga burrat në
komunitetin e viseve rurale tanimë
është duke u ndryshuar duke pas parasysh potencialin për zhvillimin e zinxhirit të vlerave të produkteve pyjore

Jodrusore, zhillimin e turizmit rural por
edhe detyrimet ligjore për barazi gjinore.
Në përputhje me Ligjin për Barazi
Gjinore, të gjitha strategjitë, politikat,
planet dhe dokumentet e hartuara nga një
institucion ...
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Federata Kombëtare e
Pyjeve dhe Kullotave
Komunale, Shqipëri

Asosacioni i
Pronarëve të Pyjeve
Private, Kosovë
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☼ KY NUMËR BOTIMI I KUSHTOHET GRAVE NË KUADËR
TË 8 MARSIT, DITËS NDËRKOMBËTARE TË GRAVE ☼

Ky manual do të botohet pjesë-pjesë në
mënyrë periodike
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Adelina Farrici Autonomi Vendore

“

Shoqata

për

d.m.th 15% e kryetarëve të bashkive janë
femra. Rasti i pushtetit vendor është rasti
i konkurencës së barabartë, pasi nuk kemi
konkurencë me përqindje, por është një
konkurencë e barabartë midis vlerave, ku
kemi patur përballje të grave me burrat, të
cilat kanë rezultuar fituese të parat.
Konkurimi në kushte të barabarta me
burra, ka treguar cilësitë e larta, duke
fituar pozicione që deri para disa vitesh
shiheshin si eksluzivitet i burrave. Rastet e
kryetareve gra janë një motiv dhe model
për të gjitha femrat që të guxojnë dhe
konkurojnë në kushte të barabarta me burrat. Modeli i grave drejtuese të pushtetit
vendor është një model suksesi, të cilat jo
vetëm ia dolën të fitojnë, por treguan që
dine ta mbajnë këtë post dhe arritën të

bindin shoqërinë që mund të drejtojnë si
burrat, pse jo edhe më mirë se ata. Vendosja e një ekuilibri midis jetës private
dhe asaj profesionale, duke nxitur të
gjitha vajzat dhe gratë që të guxojnë pa
patur frikë për vështirësitë dhe sfidat që
iu dalin përpara në rrugën drejt suksesit,
është motoja e demokracisë dhe liberalizmit politik. Nëse do të analizojmë
punën e bashkive, do të shohim që në
bashkitë e drejtuara nga femrat
mbizotëron intuita, vendosmëria për t’i
çuar gjërat deri në fund dhe ka një
vëmendje të shtuar, duke i shoqëruar me
buxhetime në drejtim të problemeve
shoqërore, mjedisit, si dhe rinisë, transparencës, gjithëpëfshirjes dhe barazisë.
Në drejtim të mjedisit, këndvështrimi i
tyre parësor është për ta kthyer bashkinë
e tyre në një qytet të pastër dhe të
gjelbër. Kemi shumë nisma dhe bashkëpunime në drejtim të rehabilitimit dhe
pyllëzimit të sipërfaqeve të lira, si dhe
ndërtimin e lulishteve dhe parqeve në
zonat e banuara. Në këtë muaj, që është
edhe muaji i gruas, këto modele na
tregojnë që gratë dhe vajzat mund t’ia
dalin, duke mos qëndruar indiferente dhe
në pritje, por të guxojnë, të marrin nisma, dhe të tregojnë shpirtin e humanizmit dhe lidershipit, pasi shoqëria ka
nevojë për idetë dhe veprimtarinë e tyre
aktive.

biznesit, ku ajo në zonat malore vlerësohet
me 5 pikë më shumë se në zonat rurale, si
dhe çertifikimi për prodhim organik që
vlerësohet për 10 pikë më shumë.
Megjithatë, sipas zyrtarëve të Departamentit, këto pika edhe janë keqpërdorur
nga familjarët, pasi shumë herë mund të
vendosin fermën e familjes në emër të
aplikantit të gruas, në mënyrë që ajo të
bëhet përfituese ligjore. Si rezultat, edhe

nuk ka të dhëna plotësisht të sakta lidhur
me përfituesit e granteve nga gratë.
Mirëpo akti i thjeshtë i vendosjes së
pronës ose biznesit në emër të tyre është
një nga mekanizmat më të mirë për fuqizimin e grave. Nëse i shohim të dhënat e
Ministrisë për përfituesit e këtyre skemave të granteve shohim që gratë përbënin
vetëm 19% të përfituesve të granteve në
vitin 2015 dhe 32% në vitin 2016. Sipas të
dhënave sipas masave të zhvillimit rural,
përkatësisht masës 302 - Diversifikimit të
fermës dhe zhvillimi i biznesit, masë kjo
ku pëfshihen aktivitetet për produkte pyjore jodrusore, nga 100 përfitues të kësaj
mase 44 ishin gra përfituese. Edhe pse
dihet që në Shoqatat e Familjeve Pronare
të Pyjeve, gratë janë ato që merren më
shumë me zhvillimin e zinxhirit të vlerave
të
produkteve
pyjore
jodrusore,
megjithatë nga nën masa 302 për grumbullim dhe përpunim të produkteve jodrusore nga 7 përfitues vetëm një ishte grua e
që tani kjo edhe udhëheq një nga sektorët
e grave të Shoqatës së Familjeve Pronare
të Pyjeve. Sipas të dhënave të zyrtarëve të
Ministrisë... Vijon në faqen 3

Femrat janë arkitektet e
vërteta të shoqërisë - Harriet
Beecher Stowe, shkrimtare

Shoqëria e sotme, është virtyt i
emancipimit
social,
kulturor
dhe
ekonomik, dhe si e tillë kontributi i të
gjithëve është e një rëndësie të veçantë.
Roli i rëndësishëm i gruas është i
dyfishtë, së pari në përkushtimin ndaj
familjes dhe në edukimin e brezit të ri, dhe
së dyti, në sferën ekonomike dhe
profesionale. Gratë çdo ditë e më shumë
po tregojnë se dinë të jenë të suksesshme
jo vetëm në familje, por ato konkurojnë në
kushte të barabarta me burrat në çdo
pozicion me përkushtim, profesionalizëm
dhe aftësi. Bazuar në statistika, gratë në
nivele drejtuese të larta, shpeshherë janë
vlerësuar maksimalisht për integritet dhe
menaxhim efektiv. Pavarësisht përpjekjeve dhe modeleve të ndërtuara nga
femrat, paragjykimet dhe diskiminimet
vazhdojnë ende të jenë të pranishme, duke
i kategorizuar në “pozicion” për burra ose
gra. Kjo si rrjedhojë e mangësive të
integritetit të shoqërisë dhe mungesës së
nxitjes politike për përfaqësim të grave.
Ndërsa, në drejtim të arsimimit kemi një
raport të barabartë, madje që anon pak nga
femrat 50,2% e të diplomuarvë universi-

tarë janë femra. Natyrshëm lind pyetja se:
A janë 50% e niveleve drejtuese ose të
larta të përfaqësuara nga femra? Përgjigja
dihet pavarësisht cilësive dhe arsimimit të
femrave. Është në natyrën e femrës
përgjegjshmëria dhe humanizmi,aftësitë
komunikative, si dhe shpirti i skuadrës.
Këto cilësi i bëjnë femrat që të jenë të
pranishme në të gjitha fushat edhe në
nivelet më të larta vendimarrëse dhe
drejtuese të pushtetit qëndror dhe vendor.
Artikulli i referohet më së shumti
përfaqësimit të grave në pushtetin vendor.
Në qeverisjen vendore pjesëmarrja e grave
në nivele drejtuese, referuar përvojave të
mëparshme, është e përmirësuar. Nga
61bashki që kemi sot në Shqipëri, 9 prej
tyre drejtohen nga kryetare bashkie femra,

Sebiha Ramaxhiku - CNVP Kosovë
Vijon nga faqja 1
… publik duhet të përfshijnë një perspektivë gjinore. Edhepse kjo nuk është përfshirë në një nga dokumentet strategjike të
pylltarisë Strategjia Pyjore 2010-2020
ashtu edhe si është rekomanduar nga një
dokument së fundi i publikuar nga Rrjeti i
Grave, “në të ardhmen duhet të kryhen
analiza gjinore në mënyrë që të informohen këto dokumente të politikave”. Departamenti i Politikave të Zhvillimit RuralAutoriteti Menaxhues është përgjegjës për
hartimin e politikave dhe strategjive që
lidhen me zhvillimin rural, si dhe hartimin, zbatimin dhe monitorimin e programit vjetor për Zhvillimin Rural. Si risi
në programin për zhvillim rural është vendosja e dy pikave shtesë për gra aplikuese,
si masë afirmative hartuar nga ky Departament me qëllim të rritjes së shkallës që
gratë të përfitojnë nga grantet e ofruara
nga Ministria. Interesimi i grave është më
shumë për masën 302-Diversifikimi i fermës dhe zhvillimi i biznesit në zonat rurale që synon të mbështesë nënsektorë të

veçantë si: bletarinë, grumbullimin dhe
përpunimin e frutave të malit, përpunimin
e pemëve, perimeve, qumështit, aktiviteteve tradicionale artizanale, si dhe zhvillimin dhe promovimin e aktiviteteve dhe të
shërbimeve të turizmit rural. Në këtë masë
si kriter përveç aspektit gjinor që është 2
pikë shtesë më shumë nëse udhëhiqet nga
gratë ndërmarrëse, vlerësohet edhe mosha
nën 40 vjeç me 10 pikë, vendndodhja e
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erita e grave në biznese është
shumë e madhe, sepse me
punësim hapin përpara vetes një
“dritare” mundësish për të njohur më
mirë të tashmen dhe të ardhmen. Dhe
kur gratë sikur këto, kanë provuar se
kapërcimi i sfidave ndaj vetes
përkthehet në fitore, ndihmën e afrojnë
me zemër, pa bujë për çdo grua
tjetër.
Kosova ka sipërfaqe rreth
44.7% të territorit me pyje, ndërsa
njerëzit kanë gjetur aty jo vetëm një
burim energjie për ngrohje e gatim,
burim i të ardhurave nga produktet
pyjore jodrusore, por edhe si burim të
zhvillimit të turizmit rural. Është
shumë e rëndësishme të kuptuarit se
pyjet nuk janë vetëm një mjedis i
rrethuar me drurë, por si resurse
natyrore që bashkë me dimensionin
human çojnë në përmirësimin e jetesës
dhe menaxhimin e qëndrueshëm, duke
përshirë si burrat ashtu edhe gratë. Por
... gjatë viteve të fundit shifrat e
grave përfituese të granteve arrijnë deri
20%, por kjo shifër besohet të rritet edhe
më shumë në vitet në vijim. Sa i përket
subvencioneve dhe transferimeve në vitin
2015 dhe 2016, gratë përbënin vetëm 2%
të përfituesve të subvencionimit të
pagesave direkte, duke marrë vetëm 3% të
shpenzimeve të subvencionimit e nga kjo
gratë kanë përfituar ndjeshëm më pak
financim se burrat. Kjo për shkak të
kritereve të paarritshme për shumë gra.
Tek mënyrat e subvencionimit nuk ka
kritere gjinore, por subvencionimi bëhet
për sipërfaqe/ha, si për shembull për pemë
të imta (dredhëz, manaferrë, mjedër,
aronia dhe boronicë ) së paku 0.20 ha
duhet të jete e mbjellë në fushë të hapur
dhe parcela duhet të jetë së paku 0.10 ha e
pandarë. Gjatë vitit 2018 Ministria e
Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
ka bërë hapjen për aplikim për mbështetje
përmes Programit për Pagesa Direkte ku
të interesuarit mund të aplikojnë, derisa
thirrjet për grante akoma janë në përgatitje
e sipër ku edhe mundësitë për gratë
përfituese janë më të mëdha sidomos nga
Masa 302. Dhe në fund, informimi dhe
trajnimi i grave në viset rurale për
mundësitë e aplikimit për grante dhe
subvencione është një nga mekanizmat e
duhur në këtë faze, që medeomos duhet të
zhvillohet më tej. Po ashtu pritet
respektimi i kornizës ligjore për barazi
gjinore, por edhe përmirësimi i qasjes së
pjesëmarrjes për gratë në planifikimin e
programeve qeveritare për bujqësi,
pylltari dhe zvillim rural nga përfaqësues
të institucioneve vendore, qëndrore, por
edhe organizata të tjera joqeveritare.

ideja se pyjet janë një sektor i e produkteve pyjore kanë arritur
dominuar vetëm nga burrat, tanimë inicimin dhe organizimin e grupeve
prodhuese,duke
është
ndryshuar
zhvilluar zinxhipasiqë qasja në pyje
“Duam që të ndihmojmë
rin e vlerave të
dhe
kontrolli
i komunitetin tonë e sidomos gratë e
produkteve pyburimeve natyrore
kësaj zone që kanë aq shumë
jore jo drusore.
bëhet edhe nga vullnet për punë dhe komunikim të
drejtpërdrejtë me të tjerët.
Një organizim i
gratë. Një kontribut
Grumbullimi
i
produkteve
në
pyll
tillë ka kontritë veçantë për më
që vet natyra jonë na ka ofruar e po
buar në ngritjen e
shume se 9 vite në
ashtu edhe kultivimi i disa bimëve
kapaci-teteve,
lidhjen e njeriut me mjekuese për shumë familje është
gjenerim të të
pyllin e ka dhënë
burimi i vetëm i të ardhurave.
dhe
organizata
hola- Kontribut të veçantë në zhvillimin e ardhurave
këtij sektori ka dhënë organizata
përmirësim
të
ndeze CNVP me
CNVP”.
Kështu
vazhdojnë
të
cilësisë së jetës
projektin projektin
citojnë
gratë
e
Kaçanikut
të
në viset rurale ku
Fuqizimi i Qëndruorganizuara në grup prodhues e që
edhe
jetojnë.
eshëm i Pyjeve
veprojnë në kuadër të Shoqatës së
Private
dhe
të Familjeve Pronare të Pyjeve Private Qëllimi i përgjithshëm i këtyre
Decentralizuara në “Gryka e Kaçanikut” në Kaçanik.
grupeve prodhuKosovë i përkrahur
nga Ambasada Suedeze. Organizata ese është qasja në zinxhirin e vlerave
CNVP apo në shqip “Të lidhim vlerat dhe ngritja e eficiencës. Shembuj të
e natyrës me njerëzit” duke mbështetur funksionimit të grupeve prodhuese
sektorin privat të pyjeve ka arritur që janë krijuar në Kaçanik, Gjakovë e
të themelojë dhe vë në funksion 22 Podujevë, nën udhëheqjen e grave me
shoqata të familjeve pronare të pyjeve, dëshirën dhe vullnetin e veçantë për të
që veprojnë nën ombrellën e zhvilluar zinxhirin e vlerave që nga
Asociacionit Kombëtar të Pronarëve të prodhimi, grumbullimi, gjetja e tregut,
Pyjeve Private të Kosovës. Termi përpunimi dhe rrjetëzimi duke
“pylli i familjes” përfshin ato struktura, përfshirë në këtë grup edhe shumë të
ku përfshihen edhe gratë e fëmijët, interesuar të tjerë si: gra, burra e të
ndërsa interesimi për t’u përfshirë në rinj. Kështu, gratë e Kaçanikut të
aktivitete pyjore është duke u rritur. organizuara në grupet prodhuese në
Gjithnjë e më shumë po themelohen kuadër të Shoqatës së Familjeve
sektorë të grave që adresojnë sfidat për Pronare të Pyjeve Private “Gryka e
fuqizimin ekonomik të tyre dhe të Kaçanikut” vazhdojnë të promovojnë
rinjve në shoqata dhe pjesëmarrjen e punën që bëjnë ato me kultivimin e
tyre në proceset e vendimmarrjes. Disa bimëve mjekuese e që vullneti dhe
nga këta sektorë të grave, duke përdor ambiciet e këtyre grave nuk ndalen,
në mënyrë të qëndrueshme potencialin ato vazhdojnë me ngritjen e kapacite-

teve të grupit, por edhe duke
planifikuar zgjerimin e këtij aktiviteti
dhe rritjen e sipërfaqeve të kultivimit
për të ndihmuar shumë familje në
nevojë e që ndoshta të vetmin burim të
të ardhurave kanë pyllin apo produktet
pyjore jodrusore. Duke e parë
interesimin dhe komunikimin e
palodhshëm me aktorë të ndryshëm të
këtij sektori, gratë e Kaçanikut të
anëtarësuara në Shoqatën Familjet
Pronare të Pyjeve Privatë “Gryka e
Kaçanikut” arrijnë që të fitojnë
besimin e shumë anëtarëve të tjerë për
të organizuar sektorin e gruas në këtë
shoqatë e që më pas iniciuan edhe
formimin e grupit prodhues. Lidhja
me grupet prodhuese të shoqatave të
familjeve pronare të pyjeve në Kosovë
ka ndihmuar rritjen e prodhimit dhe të
ardhurave, , por edhe komunikim dhe
shkëmbim të përvojave si në vend
ashtu në rajon. CNVP duke krijuar
lidhjen e këtij grupi prodhues me
grumbu-lluesin kryesor në vend bën të
mundur edhe inicimin e kulti-vimit të
bimë-ve mjekuese për 20 familje duke
mbjellë afër 5000 fidanë (cijani,
mëllagë, luledielli dhe kalendulë). Dhe
zinxhiri vazhdon nga prodhimi,
grumbullimi i tyre, tharja dhe
transportimi. Ato tani vazhdojnë me
ngritjen e kapaciteteve të grupit, por
edhe duke planifikuar zgjerimin e këtij
aktiviteti dhe rritjen e sipërfaqeve të
kultivimit për të ndihmuar shumë
familje në nevojë, e që ndoshta të
vetmin burim të të ardhurave kanë
pyllin apo produktet pyjore jodrusore.
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ështenja nga shqiptarët është konsideruar si: “druri i Perëndisë”,
“dru i bekuar”, “pemë e bukës për të
varfërit”, “dru buke e bulmeti”, “bukë në
rrem”,
etj.
Ajo
është
cilësuar
përgjithësisht si “dru buke” sepse shpesh
në periudha shumë të vështira luftrash
gështenja e ka zevendësuar mungesën e
bukës. Në zonat e veriut thuhet: “Një boçe
gështenje zakonisht ka tre kokrra: e para
për pronarin, e dyta për fshatarin që e
mbledh dhe e treta për të varfërin ose të
uriturin që kalon aty”. Gjendet në formacione të mëdha pyjesh natyrore ose
pyje të vegjël (kashnjete) dhe pyje të ultë
(cungjishte). Kjo bimë në Shqipëri konsiderohet native (vendase), shtrihet në masive të mëdha pyjorë dhe formon një zonë
fitoklimatike që emërtohet “Zona e Gështenjës/Castanetum”, përbën 1.3% të fondit
të përgjithshëm pyjor të Shqipërisë. Ajo
ka gjetur kushte të mira zhvillimi në tokat
silicore të lehta, rrallë mbi formacione
gëlqerore, kërkon tokat me reaksion neutral deri acide të zonave kodrinore malore
në lartësi 300-800 m mbi nivelin e detit,
toka të papëlqyeshme për shume bimë të
tjera. Këto toka ajo i mbron, i pasuron
duke i bërë shumë tërheqëse edhe për kafshët e egra. Pema e gështenjës ka një
ndikim të madh në ekosistemin agropyjor
të kodrave dhe maleve tona. Permireson
kushtet dhe parametrat mjedisorë e
tokësorë, rrjedhimisht edhe jetesën e
njeriut.
Gështenja si ekosistem agro-pyjor!
Ky ekosistem është në të njëjtën kohë
edhe bujqësor edhe pyjor. Është bujqësor
pasi ka statusin e prodhimit të frutave dhe
trajtohet me shërbime kulturale. Është në
të njëjtën kohë edhe pyjor sepse ka
origjinën natyrore dhe qeveriset sipas
klasifikimit silvikultural si trungishte,
drurë të lartë, me prejardhje farore. Pema
rritet në pyll, nuk kërkon kujdes të
veçantë gjatë vitit dhe për më tepër ka
çmimin më të lartë se çdo frut tjetër që
kultivohet në zonë. Agropylltaria është
një sistem menaxhues i përdorimit të
tokës që kombinon pyjet dhe tokën bujqësore për të krijuar sisteme të përdorimit të tokës në mënyrë më diverse,
produktive, përfituese, shëndetësore,
ekologjikisht të shëndetshme dhe të
qëndrueshme. Ky sistem bën lidhjen midis pyjeve dhe bujqësisë në interes të
fermerëve, mjedisit, dhe pylltarëve.
Përfitimet ekonomike dhe mjedisore janë
shkencërisht të provuara dhe përfshijnë:
përdorim më të pakët të inputeve,
reduktim e ruajtje të karbonit, përmirësim
të pjellorisë së tokës, zvogëlim të
erozionit, stimulim të biodiversitetit,
menaxhim dhe ruajtje më të mirë të
rezervave ujore dhe për më shumë
zvogëlimin e mëtejshem të kostove të

“E para për pronarin, e dyta për fermerin, e treta për
kalimtarin e uritur”
prodhimit. Këto praktika mund të
ndihmojnë pronarët e tokave për të
diversifikuar produktet dhe për të krijuar
përfitime
sociale,
ekonomike
dhe
mjedisore. Sipas Qendrës Agroforestry,
agropylltaria
është
e
vetmja
e
përshtatshme për të adresuar nevojën për
të rritur më shumë ushqimin dhe biomasën
për lëndë djegëse. Duke iu referuar disa
botimeve dhe të dhënave të kadastrës
pyjore, sipas inventarizimit të vitit 1985
në Shqipëri, gështenja rritet e zhvillohet
në një sipërfaqe rreth 13 mijë ha, në 27
rrethe të vendit. Ndër shekuj në zonën
veriore të Shqipërisë, është krijuar tradita
e trajtimit dhe kultivimit të gështenjës, si
dhe rregulla mbi përdorimin e territorit
dhe pronësisë, me qëllim mbrojtjen dhe
zhvillimin e kësaj peme të çmuar. Gjatë
periudhës komuniste me kolektivizimin e
bujqësisë, plantacionet ishin pronë e
fermave dhe kooperativave bujqësore,
edhe prodhimi shpërndahej sipas planeve
të qeverisë. Pas viteve 90-të, në fshatrat
ku ka pyje me gështenjë, banorët vendas
janë kthyer në kufijtë e vjetër dhe ia
njohin nëri-tjetrit sipërfaqet e para
kolektivizimit. Mbetet që shteti t’i pajisë
me çertifikata pronësie/përdorimi sipas
familjeve (trungut familjar). Kjo do të
përmirësojë rrënjësisht menaxhimin e
qëndrueshëm të tyre.
Gështenja, një pasuri fitimprurëse që
duhet ta menaxhojmë më mirë
Sektori i arrorëve (gështenjat, arrat,
lajthitë) shihet si një sektor me potencial
të lartë për eksport për shkak të shumë
avantazheve: që nga klima e favorshme
tek kushtet e tokës, fitimi i lartë, kërkesa e
papërmbushur e tregut me këtë produkt
dhe duke shtuar po ashtu faktin se nuk
kërkon shumë marketing. Gështenjat po
bëhen bekimi i Zotit dhe buka e të
varfërve, pasi çdo vit që kalon, çmimi
vetëm po rritet. Fitimet nga shitja e
gështenjës janë krejt të pastra për banorët
e këtyre zonave. Shumë familje në këto
territore, kanë siguruar bukën e vitit me
fitimet nga gështenja, në pjesën tjetër të

vitit ato kujdesen për tokën e pakët që
mezi prodhon disa perime dhe prodhime
bujqësore për përdorim vetjak. Qarku i
Kukësit ka një potencial prej 2700 ha pyje
me gështenja, nga këto 2000 ha në
bashkinë e Tropojës, pyje gështenje
trungishte me kapacitet maksimal
prodhimi 15 ton/ha dhe bashkia Kukës
700 ha pyje gështenje cungishte me
kapacitet minimal prodhimi 0.7 ton/ha,
prodhimi mesatar është afro 3,500 ton në
sezon me një çmim mesatar 1 euro/kg. ose
3,500,000 euro të ardhura në vite për
banorët e këtyre zonave. Për mbledhjen
dhe grumbullimin e këtij produkti
aktivizohen rreth 2,300 puntorë për një
muaj, nga këta rreth 2.000 janë gra dhe
fëmijë. Duke parë leverdinë ekonomike,
mbi 90 % e prodhimit shkon për treg dhe
vetëm 10% për konsum familjar.Kjo
sipërfaqe me gështenja është gjithashtu një
potencial i madh kullote për bletarinë e
këtyre zonave, pasi mjalti i gështenjës
shitet me 1500 lek/kg. dhe kërkesat janë
çdo vit në rritje. Komunitetet në këto
rajone që e përdorin këtë pasuri janë
organizuar në Shoqata të Përdoruesve të
Pyjeve dhe Kullotave Komunale në njësitë
administrative të bashkisë Kukës dhe
Tropojë, si dhe janë ngritur Shoqata e
Gështenjës Tropojë dhe Shoqëria e
Bashkëpunimit
Bujqësor
“Gështenja
Malzi”, Kukës. Me mbështetjen e
fondacionit CNVP dhe të Federatës së
Përdoruesve të Pyjeve dhe Kullotave,
Qarku Kukës, janë ngritur grupet
prodhuese në njësinë administrative Bujan
dhe Malzi. Këto janë grupe informale, të
cilët kanë qenë përftitues të shumë
aktiviteteve për ndërgjegjësimin dhe
promovimin e zinxhirit të vlerave
ekonomike të kësaj kulture si: seminare,
trajnime, panaire dhe shkëmbime përvoje
brenda dhe jashtë rajonit për rritjen e
informacionit, për mënyrat e reja të
trajtimit, të mbledhjes dhe grumbullimit të
frutit të geshtenjës. Gjithashtu, këto grupe
kanë marrë trajnime për menaxhimin e
drurëve të gështenjës në luftimin e kance-

rit dhe sëmundjeve të tjera, mënyrat e
ndryshme të shartimit, etj. Duke
vlerësuar ndikimin në të ardhurat që
familjet sigurojnë nga fruti i gështenjës,
CNVP Kukës ka mbështetur fermerët dhe
grupet prodhuese të qarkut Kukës duke i
mbajtur të informuar mbi tregjet dhe
kërkesat për këtë frut, marketingun,
organizimin e trajnimeve blerës-shitës,
duke krijuar kështu kushtet për rritjen e
dialogut dhe bashkëpunimit mes gjithë
aktorëve në zinxhirin e vlerës.
Problemet që shqetësojnë komunitetin
- Informaliteti i plotë ligjor. Masivi i
gështenjave në Tropojë, ku nuk është
bërë transferimi dhe regjistrimi i pronave
nga organet e qeverisjes qëndrore dhe
vendore, nuk figuron i regjistruar në
asnjë nga format e pronës publike dhe as
private. Kjo është një pengesë ligjore që
nuk lejon hartimin e planeve të zhvillimit
të kësaj kulture dhe rregullimin e
marrëdhënieve ligjore me komunitetet që
e kanë të trashëguar dhe e përdorin sot në
mënyrë informale.
- Gështenja është frut tipik sezonal dhe e
ruan cilësinë e saj për treg vetëm për një
periudhë shumë të shkurtër kohe. Kjo
ndikon në uljen e cilësisë dhe të çmimit
deri në 20%, të cilat rëndojnë mbi
banorët. Kërkohet mbështetja për ngritjen
e qendrave të grumbullimit me dhoma
ftohje në disa qendra të caktuara për këtë
kulturë.
- Kjo kulturë kërkon shërbime kulturore
dhe sanitare të vazhdueshme teknike, për
këtë duhen fonde financiare nga bashkitë
përkatëse.
- Ndërtimi i marrëdhënieve institucionale
dhe ligjore midis pushtetit vendor dhe
pronarëve/përdoruesve
tradicionalë,
duke lidhur marrëveshje afatgjata me
qëllim investimin dhe hartimin e planeve
të zhvillimit të kësaj pasurie.
- Mungon zinxhiri i vlerës. Në kushtet
kur Shqipëria është një prodhues
potencial i gështenjës në Ballkan mund
dhe duhet të zhvillojë industrinë e
përpunimit të produktit, duke e zgjeruar
edhe më tej zinxhirin e përfitimit të
vlerës.
Për banorët si në Shqipëri, Kosovë dhe
në Krajë në Mal të Zi, është bërë traditë
tashmë organizimi i “Festës së
Gështenjës” ose “Dita e Gështenjës”. Në
këto festa organizohen panaire me
prodhime të gështenjës, gastronomi,
prodhime të artizanatit dhe të tjera.
Nisur nga vlera e përfitueshmërisë që po
vjen në rritje nga viti në vit, biznesi i
gështenjës është duke tërhequr edhe
vëmendjen e donatorëve, duke orientuar
zhvillimin e agroturizmit. Familjet në
këto zona janë të interesuar për nxitjen e
zhvillimit të turizmit familjar.
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oti Xhemal Ozuni është nga fshati
Skorskë dhe vendbanimin e tij dhe
familjes së tij e ndan midis fshatit të lindjes dhe qytetit të Përrenjasit, ku jeton prej
disa vitesh, kryesisht muajt e dimrit.
Fshati Skroskë ndodhet në një lartësi mesatarisht një mijë metra mbi nivelin e
detit, me shtëpi pothuajse të shpërndara në
gjithë territorin e këtij fshati, pjesë e
Njësisë Administrative Qukës dhe shtrihet
në të dy anët e lumit Shkumbin, si dhe të
rrugës kombëtare Librazhd-Prrenjas. Territori i kësaj njësie administrative është
kryesisht malor dhe ka një peizazh mjaft
tërheqës me lugina dhe maja të thepisura.
Në këtë zonë vlen të përmendet tradita e
mirë që ka ekzistuar në mirëmbajtjen dhe
shtimin e pyjeve nga brezi në brez. Kjo

përkushtim ka dhënë e gjithë familja e tij,
duke përfshirë djalin me nusën e tij Genta
Ozuni. Angazhimi i grave fermere dhe
Grupi i Grave i grave prodhuese të Njësisë
Administrative Qukës diskutuan në këtë
takim rreth kultivimit dhe përpunimit të
pemëve të imta. Ndaj kjo fermere ka kultivuar dhe pemë të imëta si: mjedra,
dredhëza dhe manaferra, fidanë këto të
marra nga Ndërmarrja Tregtare Prodhuese
“Freskia” komuna Gjakovë e Kosovës, ku
pasi ka marrë një informacin tepër të detajuar mbi mënyrën e mbjelljes, kushtet
klimaterike që kërkojnë këto kultura, etj.
Ai shprehet se një ndihmesë të madhe për
kultivimin e këtyre pemëve të imta e ka
marrë si ide, nga drejtuesi i Fondacionit
CNVP z. Janaq Male në bashkëpunim me
përfaqesues të Federatës Kombëtare të
Pyjeve dhe Kullotave. Nxitja e fermerëve,
shkëmbimi i përvojave në sektorë që
premtojnë zhvillim ekonomik të zonave
rurale dhe rritje të të ardhurave familjare,
është një pikë e fortë e Projektit “Pyjet për

reflektohet pothuajse në të gjithë fshatrat e
njësisë administrative, ku pjesa më e
madhe e pyjeve në afërsi të tyre janë rehabilituar dhe banorët vazhdojnë të kujdesen
për ta. Shumë banorë të kësaj zone kanë
emigruar prej vitesh në shtetet fqinje për
arsye ekonomike, të punësuar në sektorë
të ndryshëm si ai i bujqësisë, ndërtimit,
turizmit, etj. për të krijuar disa të ardhura
më shumë dhe për të rritur mirëqenien në
familjet e tyre. Fermeri Xhemal Ozuni
është pronar i një ferme të madhe, i cili na
tregon për pasionin e tij dhe përkushtimin
që ka ndaj përdorimit të tokës së tij, për ta
vënë në funksion dhe në prodhim që të
gjithë sipërfqen e tokës që ai disponon me
çertifikatë të trashëguar nga prindërit e tij.
Një pjesë të konsiderueshme toke prej
rreth 10 dynymësh, në vendin e quajtur
Varovë, ai e ka mbjellë me fidanë arre.
Këta fidanë janë të çertifikuar me një garanci (6vjeçare) ku momentalisht kanë
hyrë në vitin e 5-të. Një mbështetje të
madhe në lidhje me këtë investim dhe

zhvillim ekonomik lokal/FLED” që zbatohet në Njësinë Administrative Qukës, e
zgjedhur pilot nga CNVP dhe mbështetet
nga ambasada Suedeze. Një ndër 5 komponentët e projektit FLED është edhe sigurimi i të drejtave të përdorimit për
përdoruesit e pyjeve dhe kullotave komunale. Ndaj në këtë kuadër, fermeri i pyllit
tradicional z. Xhemal Ozuni ka shprehur
kërkesën e tij për ta marrë në përdorim
këtë sipërfaqe pyjore. Grupi i punës përfaqësues të CNVP, punonjës të DAPK,
Bashkia Prrenjas, anëtarë pleqësie të
fshatit dhe përfaqësues të ShPPKK Qukës
dhe në praninë e z. Ozuni, bënë matjet në
terren me GPS për përcaktimin e kufijve
të n/ngastrës 70a, ekonomia pyjore Prrenjas. Fermeri Xhemal Ozuni, shprehet se
një pjesë të mirë të drurëve të zjarrit për
ngrohje ai e siguroi nëpërmjet zabelit të
mbrojtur nga ana e tij dhe familjarëve të
vet, ku pata fatin e mirë që pylli im u bë
pjesë e grantit të punimeve të Projektit të
Shërbimeve Mjedisore në shkallë shoqate.

Lindita Kokonozi - FPPKK Qarku
Elbasan

“

Të duash Tokën nuk ka aspak rëndësi se
ku jeton, në Qytet apo në Fshat!

Z

Ky hulumtim bazohet, në pjesën më të
madhe, në punën e Dr. Robert Linderman,
një patolog i njohur botërisht.

Përkthyer dhe përgatitur nga
Roventa Sera - Ing. Pyjesh, Fier

N

ga gjithë këto debate të hapura, nëse
duhet pranuar apo jo paulonia, e
vetmja portë ku të trokasësh e të konsultohesh mbeten studimet e vlerësimet që i
bëhen kësaj bime. Duke hulumtuar në internet
gjeta një artikull, i cili jepte
vlerësimet që i bëhen dhe shihen qartë
ndikimet e kësaj bime në tokën ku mbillet. Normalisht kultivimi i këtij lloji ka
ndikime dhe në ujë e ajër, por ne do të
përqendrohemi vetëm tek ndikimet që ajo
ka në tokë. Paulonia këshillohet si e
dobishme të përdoret për të rehabilituar
tokat ku ka patur miniera, apo në toka te
rrezikuara, për të parandaluar erozionin, po
ashtu mund të mbillet në toka me toksicitet
të kufizuar. Në rolin e saj si komponent i
agropylltarisë, arrihet në përfundimin se
bashkëshoqërimi i kulturave bujqësore
njëvjeçare me paulonian është deri tani si
përdorimi me dashamirës i tokës për këtë
lloj pyjor me rritje të shpejtë. Miliona
hektarë anembanë botës përdoren me kultura bujqësore njëvjeçare (si p.sh. misri,
pambuku, gruri, orizi etj.) dhe është arritur
në përfundimin se këto kultura bujqësore
njëvjeçare kanë
varfëruar shtresën e
sipërme të tokës, si rezultat i kultivimit
shumëvjeçar e pa qarkullim bujqësor dhe
për pasojë shpesh tokat ku kultivohen këto
kultura njëvjeçare drithërash janë të varfëra
në shtresën e tyre të sipërme, sië është humusi. Kjo për arsye se rrënjët e bimëve
njëvjeçare nuk hyjnë në thellësi të tokës
ashtu sië ndodh me rrënjët e paulonias.
Rrënjët e paulonias me ndihmën e mikorizave kërpudhore thithin elementet ushques
nga thellësia e tokës, duke i transportuar
deri lart në kërcell, trung e gjethe, ku ato
kthehen në material organik. Ky material
organik është i çmuar për ciklin e zhvillimit të drurit dhe rivitalizimin e tokës. Për
shkak të hijes së pjesshme që bëjnë gjethet
e saj të medha në fazat e para të zhvillimit,
në tokat e mbjella me paulonia lagështia
rritet dhe toka, mbi të cilën bien gjethet e
mëdha e të pasura me elementë të lartë
ushqyes, bëjnë të mundur fillimin e procesit të mrekullueshëm të rigjenerimit të
tokës. Mendohet se toka e varfëruar nga
elementët ushqyes dhe e mbingarkuar

me plehra kimikë e pesticide i ka humbur
elementet e saj ushqyes, por pak vite pas
mbjelljes me paulonias është transformuar
dhe restauruar. Kjo vihet re në krijimin e
shtresave të saj humusore, natyrisht edhe
nën ndikimin e elementëve të tjerë siç janë
flora dhe fauna, ku mikroorganizmat
fillojnë të lulëzojnë. Këto mikroorganizma,
baza e pothuajse çdo ekosistemi të
shëndetshëm, fillojnë të shumohen në një
kohë të pandërprerë, 24 orë. Toka është në
rrugën e saj drejt një mikro-universi dinamik të gjallë, ku vetëm një grusht toke
mund të përmbajë miliona mikrobe.
Natyrshëm ju mund të thoni: “Pse? Të
gjithë drurët e kryejnë këtë funksion në
natyrë.” Megjithatë, cilësia e gjetheve të
paulonias është ndryshe nga ajo e shumë
llojeve të tjera të drurëve dhe shkurreve. Le
të marrim për shembull një dru eukalipti.
Eukalipti është një specie invazive që dominon tërësisht zonën rreth saj. Me qëllim të
parandalimit të konkurrencës nga bimët e
tjera, eukalipti lëshon një rrëshirë toksike,
duke e bërë tokën të padëshirueshme për
bimë të tjera (një proces i quajtur alelopatia). Shumë bimë zhvillojnë një
marrëdhënie të dobishme ose simbiotike
me një lloj të kërpudhave mikroskopike të
quajtur "mikoriza/mycorrhizae", për të
ndihmuar në grumbullimin e lagështisë dhe
lëndëve ushqyese nga toka. Dihet nga të
dhënat fosile dhe nga evidenca gjenetike se
kërpudhat e tokës ishin të pranishme që në
kohën kur bimët kolonizuan tokën. Këto
kërpudha kanë bashkë-evoluar me bimët.
Kërpudhat formojnë një shoqatë simbiotike
me qelizat e rrënjëve. Bimësia pritëse
përfiton nga prania e partnerit të tij
kërpudhor, në atë që rrënjët mikorizë janë
më efikase sesa rrënjët pa mikorizë. Me
ndihmën e këtyre kërpudhave, bimët mund
të marrin shumë më tepër minerale të caktuara, sesa pa të. Duke injektuar rrënjët
tona të paulonias
me mikorizat e
kërpudhave në fazën e çerdheve, ne mund
të ulim prekjen nga sëmundjet, të përshpejtojmë rritjen, të përmirësojmë rezistencën
e drurit dhe të ulim mundësinë e dështimit
të transplantit. Rezultati është një fabrikë
më e fortë, dhe sigurisht bimët më të forta
janë shumë më pak të prirur për t'u
shqetësuar nga dëmtuesit dhe sëmundjet.
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Ky manual është përgatitur në kuadër të projektit SRCplus (IEE13/574) mbështetur nga Komisioni Evropian
Ioannis Dimitriou & Dominik Rutz
Hyrje
lojet drunore me rotacione të
shkurtra (LRS ose LDRS) janë llojet
drunore me rritje të shpejtë që kultivohen
me qëllim prodhimin e lartë të biomasës
në një periudhë të shkurtër që mund të
përdoret për qëllime energjetike. Terma të
ngjashme mund të gjenden në literaturë të
tilla si plantacionet me rotacione të
shkurtra, pyllëzimi me rotacion të
shkurtër ose cungishtja me rotacion të
shkurtër. Këto terma ndonjëherë përdoren
si sinonime të njëra tjetrës, por përkufizimet e tyre janë paksa të ndryshme.
Llojet drunore me rotacion të shkurtër
(LDRS) të prera pas një periudhe të
shkurtër duhet të ri-mbillen pas prerjes
(zakonisht praktikohet për p.sh. eukaliptin
ose robinia) ose rritet si cungishte
(zakonisht praktikohet psh. për plepin dhe
shelgun).

L

Çfarë është cungishtja?
Cungishtja (Fig.1) karakterizohet nga
aftësia e llojeve drunore të caktuara për
t’u ri-rritur nëpërmjet lastarëve pasi bima
pritet. Ky manual përqëndrohet kryesisht
në kultivimin e drurëve nën regjimin
cungishte. Megjithatë, i referohet edhe
llojeve që duhet të mbillen pas prerjes.
Prandaj, në të gjithë manualin do të
përdoret shkurtesa CRS si sinomin për
llojet drunore me rotacion të shkurtër ashtu edhe për cungishtet me rotacion të
shkrutër.

Fig. 1. “Cungishte tradicionale” siç ishte një praktikë e zakonshme e menaxhimit në të kaluarën për
shembull, për shelgjet (në pjesën e përparme) dhe
"cungishtja moderne"e një plantacioni me rotacion të
shkurtër të plepit (në sfondin e imazhit). (Burimi:
Rutz D.)

CRS shumëvjeçare janë llojet drunore si
vërriu, frashëri, ahu jugor, mështekna,
eukalipti, plepi, shelgu, paulonia, robinia,
panja, etj. Në Evropë, speciet kryesore të
përdorura janë plepi dhe shelgu. Kështu,
ky manual përqëndrohet kryesisht në këto
lloje. CRS është një alternativë e
shkëlqyer për të prodhimin vjetor të energjisë dhe mund të jetë plotësuese e
sistemit ekzistues bujqësor. Në përgjithësi
kultivimi i CRS është, sipas përkufizimit,

një praktikë bujqësore me inpute të pakta
që në përgjithësi nënkupton emetime të
ulëta të gazrave serë për shkak të aplikimeve të kufizuara të kimikateve, por edhe
për shkak se kulturat kultivohen për një
numër të kufizuar vitesh, gjë që çon drejt
inputeve të kufizuara të menaxhimit.
Përdorimi i pesticideve është i papërfillshëm dhe në shumicën e rasteve nuk
ekziston. Kjo nuk është për shkak të
mungesës së sëmundjeve ose insekteve,
por kryesisht për shkak të vlerës relativisht të ulët ekonomike krahasuar me kulturat bujqësore konvencionale, duke qenë se
biomasa e prodhuar përdoret për energji.
Nevoja për plehërim është e vogël në krahasim me kulturat bujqësore konvencionale: plehërimi i drurëve nuk është praktikë
e
zakonshme
dhe kulturat janë
shumëvjeçare dhe rriten për disa vite
përpara vjeljes, duke përdorur lëndën
ushqyese të ricikluar nëpërmjet sistemit
rrënjor të bimëve. Edhe në rastet kur
rekomandohet plehërimi me azot, siç është
rasti për shelgun CRS, shumat e rekomanduara janë dukshëm më të ulëta në
krahasim me kulturat e tjera bujqësore të
zakonshme.
Pavarësisht
faktit
se
shfrytëzohen për prodhimin e energjisë,
kultivimi i CRS ka shumë përfitime krahasuar me kulturat njëvjeçare. Ato
ndihmojnë në përmirësimin e cilësisë së
ujit, shtimin e biodiversitetit, ofrojnë
shërbime ekosistemi (gjueti, bletari, furnizim me ujë, mbrojtje nga zjarri),
ndikojnë në zbutjen e sëmundjeve të
kafshëve midis fermave, parandalojnë
erozionin, zvogëlojnë inputet artificiale
(plehrat, pesticidet). Këto avantazhe duhet
të promovohen për të prodhuar ashkla druri në mënyrë të qëndrueshme nga CRS,
duke rritur ndikimet pozitive të CRS në
mjedis. Kështu, aspektet e qëndrueshmërisë duhet të merren në konsideratë:
CRS ka ndikimet më pozitive në tokat
margjinale dhe veçanërisht si elementë
strukturorë në peizazh, duke kufizuar për
shembull fushat, rrugët dhe linjat e energjisë.
Zgjedhja e vendit të mbjelljes
Përzgjedhja e një vendi për krijimin e
CRS është një hap shumë i rëndësishëm
për zbatimin e suksesshëm. Ky kapitull
është i ndarë në faktorë të ndryshëm për
t’u konsideruar për përzgjedhjen e duhur
të vendit, gjegjësisht faktorët që lidhen me
kërkesat e vendit, klimën, paraqitjen e
plantacioneve dhe aspekte të tjera për
përzgjedhjen e qëndrueshme të vendeve
ku do bëhet mbjellja.
Kërkesat e vendmbjelljes

Një numër kërkesash duhet të plotësohen
për një vend që të konsiderohet si i
përshtatshëm për krijimin e CRS. Vendndodhja e fushës është një faktor i
rëndësishëm, por edhe kushtet ekzistuese
të tokës dhe ujit, të cilat janë të lidhura
drejtpërdrejt me të ardhurat dhe,
rrjedhimisht me të ardhurat nga plantacioni CRS. Faktorët e tokës dhe të ujit mund
të jenë specifikë për çdo specie. Prandaj,
përzgjedhja e specieve (e cila do të trajtohet në këtë manual) luan një rol të
rëndësishëm për kërkesat specifike të
llojit për vendin. Në këtë pjesë të manualit, referohemi për gjërat e përgjithshme
që duhet të shqyrtohen gjatë zgjedhjes së
specieve të ndryshme, me fokus të veçantë
në CRS të shelgjeve dhe plepit që janë
deri më tani llojet më të zakonshme të
përdorura në sistemet e prodhimit të bioenergjisë të kultivuara në toka bujqësore.
Toka: Speciet CRS zakonisht nuk
kërkojnë shumë në aspektin e kërkesave të
vendit kur bëhet fjalë për tokat bujqësore.
Megjithatë, sigurisht rendimentet janë më
të mira në toka të mirë. Ato do të rriten në
një gamë të gjerë të llojeve të tokës
bujqësore dhe produktiviteti do të përcaktohet nga pjelloria e vendit, temperatura
dhe disponueshmëria e ujit dhe dritës,
pikërisht njëjtë si për të gjitha bimët e tjera bujqësore. Tokat me pH 5-7.5 do të
prodhojnë rritje të kënaqshme, megjithëse
sipas studimeve sugjerohet se ka lloje
(p.sh. për shelgu dhe plepi) që janë tolerantë ndaj pH jashtë këtij brezi (Caslin et
al., 2010). Në zonat më të thata, tokat
ranore të lehta ndoshta do të kenë problem
me disponueshmërinë e ujit dhe prandaj
mund të shmangen. E njëjta vlen edhe për
tokat e cekëta, të cilat do të japin rendiment të ulët. Për më tepër, duhet të konsiderohet se kontrolli fillestar i bimëve të
këqia është i rëndësishëm, gjë që mund të
jetë e vështirë për toka të caktuara, si psh.
tokat e pasura me lëndë organike ose torfike. Tokat argjilore mesatare deri të rënda, të shkrifta, me ajrosje të mirë dhe
lagështi mbajtëse, janë ideale për kultivimin e CRS, veçanërisht nëse ato lejojnë
një thellësi minimale kultivimi prej 2025cm për të mundësuar mbjelljen mekanike. Kultivimi në tokat që përmbyten ose
zonat e ndjeshme ligatinore (figura 2, 3)
duhet të vlerësohet me kujdes, duke qenë
se kultivimi (mbjellja dhe prerja) me
makineri të rënda mund të jetë sfiduese.
Një ndikim negativ në tokat e lagështa
mund të jetë ngjeshja e tokës. Në këtë
tokë, aplikimi i makinerive të rënda duhet
të bëhet në periudha shumë të thata ose
kur toka është e ngrirë.

Fig.2. CRS e shelgut mbjellë në një fushë ku nxirret
torfë në Bjellorusi. Pavarësisht se nuk rekomandohet të mbillet CRS në tokë me përbërje të lartë
organike për shkak të prodhimit më të ulët të
biomasës, CRS e shelgut mund të rritet në toka të
këtilla në mënyrë të kënaqshme dhe mund të përdoret gjithashtu për përmirësimin e tokës. (Burimi:
Dimitriu I.)

Fig.3. Një plantacion CRS shelgu rritur në një
fushë me nivel të lartë të ujërave nëntokësore në
Suedi. Pavarësisht nga niveli i lartë i ujit, i cili
duhet të shmanget, CRS e shelgut mund të rritet
akoma pasi ai toleron kushtet e mungesës së
oksigjenit. (Burimi: Dimitriu I.)

Disponueshmëria e ujit: Kërkesa për ujë
të CRS është zakonisht më e lartë se ajo
për kulturat e tjera bujqësore konvencionale të kultivuara në të njëjtën zonë.
Prandaj, duhet të preferohen zonat me
reshje të larta ose zona me qasje në ujërat
nëntokësore ose disponueshmëri të tjera të
ujit (p.sh. struktura ujitëse, ujëra të zeza,
figura 4). Disa lloje CRS si shelgu janë të
njohura për të toleruar kushtet e mungesës
së oksigjenit për shkak të ujit në tepërt,
por vështirësitë e nënkuptuara për të realizuar prerjen duhet të merren në konsideratë kur zgjedh një vend. Kërkesa për ujë e
CRS varion në varësi të llojeve të
përdorura. Për më tepër, janë raportuar
ndryshime të mëdha në drejtim të efikasitetit të përdorimit të ndryshëm të ujit
midis kultivarëve/varieteteve/kloneve të
llojeve të njëjta. Prandaj, fidanishtet ose
tregtarët e materialeve bimore duhet të
këshillojnë fermerin për përshtatshmërinë
e materialit bimor nën kushtet e veçanta të
vendit. Veçanërisht gjatë mbjelljes fillestare të kalemave, kur rrënjët ende nuk janë
zhvilluar, lagështia e mjaftueshme e tokës
është vendimtare për të siguruar suksesin
e plantacioneve. Pra, koha e mbjelljes
fillestare duhet të jetë e mirë-planifikuar,
pasi humbje serioze kanë ndodhur në
plantacione… vijon në faqen 7
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… që janë mbjellë gjatë periudhave
shumë të thata. Rritja e ndikimit në ujërat
nëntokësore është shprehur kur CRS mbillet në zona të thata. Veçanërisht në vendet
ku disponueshmëria e ujit është e kufizuar
dhe ku përdoren speciet që përshtaten me
klimat më të ngrohta, siç është eukalipti,
duhet të merret parasysh ndikimi në ujërat
nëntokësore. Shqetësimeve të tilla duhet
t'u jepet prioritet i lartë, veçanërisht nëse
një përqindje thelbësore e një zone ujëmbledhëse duhet t'i jepet prodhimit të
CRS. Megjithatë, këto ndikime serioze
ende nuk janë vërtetuar në Evropë, pasi
deri më tani vetëm pjesë të vogla të
zonave ujëmbledhëse janë kultivuar me
CRS (Dimitriou et al., 2012a). Me gamën
e gjerë të përdorimeve të ndryshme të
tokës, të cilat janë të zakonshme në
bujqësinë evropiane, ndikimi i ujit të CRS
është parashikuar të jetë i vogël. Nga ana
tjetër, CRS-të sigurojnë përfitime kur
përdoren si zona tampon, kur mbillen në
zonat me përdorim intensiv inputesh bujqësore. Atje, CRS-të janë një mekanizëm
efektiv për mbajtjen e lëndës së tepërt
ushqyese. Zvogëlimi i humbjeve të
lëndëve ushqyese dhe rritja e evapotranspirimit zvogëlojnë rrjedhjet e sasive
të rrezikshme të lëndëve ushqyese në kanalet kulluese apo të ujërat nëntokësore.

Fig.4. SRC e plepit, e cila është plehëruar e ujitur
me ujërat e zeza komunale në Spanjën Jugore.
Pavarësisht nga kushtet e thata, CRS mund të rritet
edhe pa ujitje, por do të arrijë një rritje më të mirë
kur të ujitet me ujërat e zeza. (Burimi: Dimitriu I.)

Rrënjët e CRS-ve mund të rriten më thellë
se kulturat njëvjeçare në mënyrë që të
sigurohet aksesi në ujin e disponueshëm.
Pasja e rrënjëve më të thella ka shkaktuar
shqetësime në lidhje me dëmtimin e
mundshëm të tubave kullues. Në fushat ku
është krijuar sistemi i kullimit, nuk pritet
rrënjëzim i thellë pasi ujërat e mjaftueshme janë në dispozicion afër sipërfaqes.
Këtu, rrënjët zakonisht mbeten në pjesën e
sipërme 40-50 cm të tokës. Nëse sistemi
ekzistues i kullimit është i ri, rritësi mund
të zgjedhë një vend tjetër për CRS për të
minimizuar rreziqet potenciale. Mosha e
sistemit të kullimit duhet të merret në konsideratë, veçanërisht në krahasim me
jetëgjatësinë e pritur të plantacionit të
CRS. Fushat me një sistem kullimi tashmë
të dëmtuar ose të vjetër mund të konsiderohen për kultivimin e CRS, pasi drenimi
nuk do të duhej të zëvendësohet.
Mbërritshmëria: Plantacione e CRS
duhet të kenë qasje të mirë në rrugët bujqësore/rurale (figura 5) për pajisjet e
nevojshme për menaxhimin e CRS. Në
përgjithësi, zonat me pjerrësi më të madhe

se 10% nuk janë të përshtatshme për
plantacione të mëdha me praktika të automatizuara të mbjelljes dhe prerjes,
veçanërisht nëse ndodh në kushte të
lagështa. Për plantacione të vogla ku zba-

Fig.5. Një fushë CRS shelgu e mbjellë paralelisht
me një rrugë rurale me qasje të lehtë për makina
dhe me skaj të gjerë që lejojnë menaxhim më të
lehtë. (p.sh. prerje) (Burimi: Nordh N-E.)

tohen praktikat e motorizuara manuale të
mbjelljes dhe prerjes, plantacioni mund të
vendoset në shpatet e larta. Qasja e tepërt
e automjeteve në vendet e CRS do të
ndodhë në dimër bëhet shfrytëzimi i kulturës së mbjellë. Për shkak të ngarkesave
të rënda të drurit të prerë, vendet duhet të
jenë sa më afër rrugëve të shtruara (ose
alternativisht me qasje relativisht të lehtë
në rrugët e vështira).
Madhësia: Madhësia e plantacioneve ka
një ndikim të konsiderueshëm në menaxhimin e plantacioneve, si dhe në logjistikën dhe shpenzimet e lidhura me to. Në
varësi të shtetit dhe qëllimit të plantacioneve, në mënyrë që të jetë ekonomikisht e
qëndrueshme, madhësia e plantacioneve
duhet të jetë minimumi 2 deri në 5 ha.
Megjithatë, plantacionet e CRS mund të
rriten edhe në zona më të vogla (Figura 6),
nëse ka psh. disa plantacione të tjera në
afërsi, të cilat lejojnë përdorimin e sinergjive (p.sh. vjelja e koordinuar në të
njëjtën kohë për të zvogëluar kostot përkatëse). Plantacionet e vogla janë gjithashtu të përshtatshme nëse fermeri dëshiron
ta ketë plantacionin vetëm për plotësimin
e nevojave vetjake të energjisë dhe nëse ai
e bën pjesën më të madhe të punës me
dorë.

Fig.6. Plantacion i vogël i CRS të shelgut e vendosur në mes të peizazhit bujqësor; pavarësisht se
nuk është shumë i madh (rreth 2 hektarë), plantacioni ndodhet pranë fushave të tjera CRS dhe
prandaj menaxhimi është i kombinuar me CRS-të e
tjera. (Burimi: Nordh N-E.)

Zgjedhja e formës së fushave të CRS
mund të luajë një rol të rëndësishëm në
lehtësinë dhe kohën e nevojshme për
menaxhimin e një plantacioni të CRS dhe
rrjedhimisht do të ketë një ndikim në
ekonominë e plantacioneve. Fushat më të
gjata dhe drejtkëndore janë më të lehta për
t’u menaxhuar gjatë mbjelljes dhe vjeljes
(sidomos kur zbatohet njëherazi grirja e
drurit në ashkla ), por edhe për rrethimin

mbrojtës kundër gjitarëve (p.sh. lepujve,
drerëve, etj.). Megjithatë, në praktikë, kulturat vjetore shpesh mbillen në këto fusha
me forma gjeometrike të rregullta.
Prandaj, fushat e vogla dhe të parregullta
shpesh përzgjidhen për kultivimin e CRS,
pasi inputet dhe mirëmbajtja e tij janë
shumë më të ulëta krahasuar me kultivimin e kulturave vjetore (JTI, 2014).
Vendndodhja në peizazh: Menaxhimi i
CRS ka më shumë ngjashmëri me kultivimin e kulturave vjetore sesa me pylltarinë.
Megjithatë, disa karakteristika vizuale të
CRS, si p.sh lartësia e drurëve (p.sh. deri
në 8 metra të larë pas tre-katër vjetësh,
varësisht nga llojet e drurëve të zgjedhur
dhe kushtet kuadër), gjithashtu të qenit një
kulturë e mbjellë në rreshta, shton karakteristika të reja në një peizazh bujqësor.
CRS krijon një tipar të ri dhe të dukshëm
tri-dimensional në peizazhin, në dallim
nga kulturat vjetore që mbajnë
përgjithësisht peizazhet më të hapura.
Prandaj, CRS mund të ketë një ndikim
negativ në peisazhin e hapur, por nëse
projektohet mirë mund të sjellë
përmirësime të rëndësishme të peizazhit.
Pavarësisht nga kushtet e kuadrit ligjor, të
cilat mund të jenë detyruese që t’u kërkohet leje pronarëve të tokës fqinje për të
rritur CRS, duhet të jetë praktikë e mirë që
gjithmonë të hyni në dialog me fqinjët për
të shmangur konfliktet dhe për të rritur
ndërgjegjësimin dhe interesin. Veç kësaj,
duhet të konsiderohet se CRS nuk duhet të
mbillet në vendet me rëndësi historike ose
pranë tyre, në rast se lartësia e bimëve do
të kishte ndikime negative. Për më tepër,
kujdes i veçantë duhet t’i kushtohet mbrojtjes së natyrës dhe peizazhit dhe zonat e
mbrojtura. Legjislacioni për vendet specifike në këto zona duhet të respektohet.
Plantacionet e CRS nënté linjave elektrike
duhet të përfshijnë ndërmarrjen menaxhuese të rrjetit të linjave energjitike. Nëse
CRS kultivohet për qëllim të prodhimit të
biomasës në shkallë të gjerë për një impiant energjitik dhe përqëndrohet në një
zonë me rreze të vogël përreth tij, ndryshimi në karakter i peizazhit do të ishte i
konsiderueshëm nëqoftëse do të nevojiteshin shumë plantacione. Këtu, speciet dhe
dendësia e mbjelljes kanë gjithashtu një
ndikim në tërësinë e peizazhit. Megjithatë,
në rast të prodhimit në shkallë të vogël,
këto efekte nuk janë të pritshme. Kjo
mund të vlerësohet me një llogaritje të
thjeshtë: nëse për shembull duhet të arrihet prodhimi vazhdueshëm i 2MË energji,
do të nevojiteshin 15-20 mijë ton biomasë
drusore e thatë. Kjo sasi mund të vijë nga
1,500-2,000 ha plantacioni cungishte me
rotacion të shkurtër (nëse prodhimi i biomasës është 10t/ha/vit). Kjo sipërfaqe e
tokës i korrenspondon rreth 1.5% të
sipërfaqes së përgjithshme të një zone me
një rreze prej 20km (çka është një rreze e
justifikueshme ekonomikisht nga një
përdorues fundor hipotetik i biomsës së
CRS. Prandaj, ndikimi i pritshëm mbi
peizazhin në një rast të tillë nuk mund të

konsiderohet themelor. CRS mund të integrohet lehtësisht në peizazhet ekzistuese
me efekte minimale nëse zonat e brezave
pyjorë apo pyjet ekzistojnë, duke qenë se
në këto raste linjat pamore(fushëpamja)
janë të shkurtra. Nëse fushëpamja është e
madhe ose nëse plantacioni i CRS krijohet
në një terren të sheshtë, plantacionet potenciale duhet të sigurojnë blloqe
ndërlidhëse organike, duke shmangur format e rregullta gjeometrike në mënyrë që
të harmonizohet më mirë peizazhi
ekzistues. Në këto peizazhe, plantacionet
e CRS duhet të jenë tepër të mëdha, në
mënyrë që të lidhen me pyllin ekzistues
(figura 7) për të dhënë përfitime pamore,
por gjithashtu edhe mjedisore. Megjithatë

Fig.6. Një plantacion katërkëndor dhe tepër i vogël
i CRS të shelgut, i krijuar në një tokë bujqësore, por
pranë një pylli ekzistue, duke mundësuar një ndryshim të butë të peizazhit. (Burimi: Nordh N-E).

natyra gjetherënëse e llojshmërisë së kulturave, e cila është krijuar për shkak të
përzierieve të varieteteve (psh. me klone
të ndryshëm sigurohen forma dhe ngjyra
të ndryshme) dhe modelet e vjeljes japin
një tipar dinamik në peizazhin bujqësor
(JTI 2014). Lista e mëposhtme tregon një
numër faktorësh që një zhvillues projekti i
plantacioneve të CRS duhet të ketë në
konsideratë, në mënyrë që të shmangë
shqetësimet në peizazh për shkak të
mbjelljes së CRS, por gjithashtu duke
marrë në konsideratë edhe ndikimet
mjedisore. Për sa më poshtë, duhet të merret në konsideratë që këto janë deklarime
shumë të përgjithshme dhe që situata
specifike e vendit të mbjelljes duhet të
adresohet me hollësi (Dimitriou et al,
2014a): i) Mbjellja e CRS në tokat bujqësore pranë grumbujve pyjorë jep një
ndjesi të vazhdimësisë natyrore më
peizazh dhe duhet të preferohet.
Megjithatë mbjellja vetëm në zonat pyjore
duhet të shmanget, pasi peizazhi do të
bëhej pyll shumë homogjen; ii) vjelja e
pjesëve të ndryshme e plantacionit pas
cikleve të ndryshme të rritjes krijon një
peizazh më të larmishëm, çka i jep peizazhit gjithashtu një karakter dinamik; iii)
mbjellja e CRS pranë zonave të rëndësishme kulturore mund të ketë ndikime pamore negative; iv) mbjellja e kloneve të
ndryshme me zakone të ndryshme
(vigoroziteti, madhësia dhe forma e gjethes, ngjyrat) rrit larminë pamore. Çeltirat e
gjera ndërmjet fushave krijojnë mundësi
për çlodhje në atë zonë (psh. ecje); v)
CRS është shumë i përshtatshëm të rritet
përgjatë rrugëve me trafik të dendur pasi
kjo tokë shpësh nuk përdoret. Megjithatë,
duhet të merret në konsideratë, që në
varësi të rrugës, siguria nuk cënohet...
Vijon në numrin e radhës
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Adelina Farrici - Association for Local
Autonomy, Executive Director

“

Women are the true architects of
society.”- Harriet Beecher Stowe.
Today’s society is a virtue of social, cultural
and economic emancipation and as such the
contribution of all is of a special importance. The important role of women is
twofold, first in dedication to the family and
in the education of the younger generation
and, secondly in the economic and professional sphere. Women every day are showing that they know how to be successful not
only in the family but they compete on
equal terms with men in every position with
dedication, professionalism and ability.
Based on statistics, women at senior management levels have often been highly evaluated for integrity and effective management. Despite the efforts and models built
by women, prejudices and discriminations
continue to be present, categorizing them in
a "position" for men or women. This is due
to the gaps in the integrity of the society and
the lack of political incentives for women's
representation. Meanwhile, in terms of education we have an equal ratio; even slightly
more than men, where 50.2% university
graduates are female. Naturally, the question arises: Are 50% of the senior or senior
levels represented by women? The answer
is known regardless of the qualities and the
education of women. It is in the nature of

women the responsibility and humanism,
communication skills, as well as the spirit
of the team. These qualities make women
able to be present in all areas even at the
highest levels of decision-making and leaders of central and local government. The
article refers mostly to the representation of
women in local government. In local government, the participation of women at
managerial levels, referring to previous experiences, is improved. Of the 61 municipalities we have today in Albania, 9 of them
are headed by female mayors, ie 15% of
mayors are women. The case of local government is a case of equal competition, because we do not have a percentage competition, but a value competition, where we
have had a face-to-face race with men and
women, where the latter resulted the winners. Competition on equal terms with men
has shown high qualities, gaining positions
that until a few years were seen as exclusivity of men. The cases of women mayors are
a motive and model for all women to have
courage and compete on equal terms with
men. The model of local governance by
women is a success model, which not only
managed to win, but showed that they knew
how to hold this post and managed to persuade the society they could govern the municipality same and even better than men.
Establishing a balance between private and
professional life, encouraging all girls and
women to dare without fear of the difficulties and challenges they face on the road to
success is the motto of democracy and political liberalism. In this month, which is
also the month of the women, these models
tell us that women and girls can succeed
when dare, take initiatives, and show the
spirit of humanism and leadership, as the
society needs their active ideas and activity.

Sebiha Ramaxhiku - CNVP Kosovo
The perception that forests are a sector dominated only by men in the rural community
is being changed considering the potential
for developing the value chain of non-wood
forest products, the development of rural
tourism, and the legal obligations for gender
equality. In accordance with the Law on
Gender Equality, all strategies, policies,
plans and documents drafted by a public
institution should include a gender perspective. Although this is not included in one of
the forestry strategic papers ,such as the Forestry Strategy 2010-2020 as well as recommended by a recently published document
by the Women's Network: "Gender analysis
should be carried out in the future in order
to inform these policy documents". Department of Rural Development Policies - The

Ardita Dinaj - CNVP Kosovo

Anila Aliaj - CNVP Kukes, Albania
Chestnut is considered by Albanians as "the
tree of God", "the blessed wood", "the tree
of bread for the poor", etc. It is generally
termed as "the tree of bread" because often
in difficult war times chestnuts replaced
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the lack of bread. In the northern part of
Albania it is said: “A chestnut usually has
three fruits: the first for the owner, the second for the peasant who collects it, and the
third for the poor or the hungry that passes
there”. It is found in large formations of
forests or small forests and low forests
(coppice). This plant in Albania is considered native, extends to large forest massifs
and forms a phyto-climatic zone called
"Chestnut/Castanetum Zone", constituting
1.3% of Albania's total forest fund. It has
found good development conditions on light
siliceous soils, rarely on limestone formations, requiring neutral-acid-like soils of
mountainous hilly areas at 300-800 m above
sea level, unpopular land for many other
plants. It protects and enriches these lands…

Women's merit in businesses is very big,
because with their employment they open a
"window" of opportunities for themselves to
get to know the present and the future better.
And when women like these have proved
that overcoming challenges to oneself translates into victory, they provide wholehearted
help for any other woman. Kosovo has
about 44.7% of the territory with forests,
while people have not only found a source
of energy for heating and cooking, a source
of income from non-wood forest products
but also as a source of rural tourism development. It is very important to understand
that forests are not just an environment surrounded by trees, but as natural resources
that together with the human dimension lead
to improved living and sustainable management, including both men and women.
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Managing Authority is responsible for drafting policies and strategies related to rural
development, as well as the design, implementation and monitoring of the annual Rural Development Program. As a novelty in
the rural development program is the introduction of two additional points for women
applicants, as an affirmative measure drafted
by this Department in order to increase the
rate of women benefiting from the grants
provided by the Ministry. Women's interest
is more for the measure 302 - Farm diversification and business development in rural
areas that aims to support specific subsectors such as bee keeping, mountain fruit
collection and processing, fruit, vegetable,
milk processing, traditional handicraft
activities, as well as the development and
promotion of rural tourism activities and
services. In this measure as a criterion other
than the gender aspect that is 2 additional
points more if led by women entrepreneurs,
is estimated even the age under 40 years old
with 10 points, the location of business
where it in mountainous areas is estimated
at 5 points more than in rural areas , as well
as certification for organic production estimated at 10 points more. However, according to department officials, these points...

But the idea that forests are a sector dominated only by men has already changed,
since access to forests and control of natural
resources is also done by women. A special
contribution for more than 9 years in connecting people to the forest has been provided by Dutch organization CNVP with the
Strengthening Privatization Sustainability
and Decentralization of Forests in Kosovo
Project, supported by the Swedish Embassy.
...Examples of functioning of production
groups have been established in Kaçanik,
Gjakova and Podujeva, under the leadership
of women with the desire and the will to
develop the value chain from production,
collection, market research, processing and
networking, including in this group many
other interested ones like women, men and
young people. Thus, the women of Kaçanik
organized in the producer groups within the
Private Family Forest Owners Association
"Gryka e Kaçanikut" continue to promote
the work that they do with the cultivation of
medicinal plants and the will and ambitions
of these women do not stop here. They continue to increase the capacity of the group,
but also planning to expand this activity and
increase the cultivation areas to help many
families in need that perhaps the only source
of income they have is forest or non-wood
forest products. Seeing the interest and tireless communication with different actors…

