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roblemi i energjisë së bashku me ujin
dhe ushqimin paraqet një prej
problemeve thelbësore të njerëzimit.
Nevojat e shtuara dita ditës për energji,
ndryshimet e çmimit në tregun botëror si
dhe ndikimi i shtuar i prodhimit të energjisë

në mjedisin jetësor kanë ndikuar që
Energjetika, Ekologjia, Ekonomia dhe Efikasiteti të bëhen problem unik i njerëzimit
dhe qëllimeve strategjike të shekullit 21 në
kuptimin e çmimit, sasisë dhe ndikimit në
mjedisin jetësor...
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Politikat Pyjore Shqiptare gjatë 27 viteve të fundit
Xhelal Shuti - FPKK Qarku Kukës
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ot natyra dhe mjedisi është një çështje
ndërkombëtare, e gjithë bota përballet
me probleme të mëdha të ngrohjes globale.
Shumë herë më të mëdha janë problemet e
mjedisit në vendin tonë. Vetëm vitet e fundit
janë shkatërruar mbi 200 mijë hektarë pyje
dhe shumë pak hektarë janë pyllëzuar.
Vetëm nevojat për dru zjarri (2.3 milionë m3
në vit) tejkalojnë me mbi 700 mijë metër
kub mundësinë vjetore të shfrytëzimit. Me
këtë prirjre, pasardhësve tanë do t‟u lëmë
trashëgimi një Shqipëri totalisht të zhveshur.
Është koha për të vënë në shinat e duhura
territorin në vendin tonë dhe më në veçanti
problemet me pyjet. Shkatërrimi i pyjeve
çon në dëmtimin e gjithë ekosistemit
tokësor. Me pyjet nuk kuptohen vetëm
drurët, por edhe të gjitha bimët dhe kafshët
që jetojnë në to. Përveç kësaj, mbulimi i
pyjeve është me rëndësi vendimtare për
habitatet bujqësore përreth, për mbrojtjen
nga erozioni dhe ruajtjen e regjimeve të ujit.
Pyjet gjithashtu janë një nga burimet më të
rëndësishme për zhvillimin ekonomikosocial.
Historia e vjetër dhe e re e administrimit
Politikë-bërësit për pyjet, në fund të çdo
mandati politik thonë se, “raporti midis
prerjeve dhe rritjes se pyjeve në një vit është
katastrofal” dhe se pyjet mund t‟i shpëtojë
vetëm partneriteti publik privat dhe reforma
të thella. Po cila reformë...?
Historiku i regjimit juridik i pyjeve dhe
kullotave në Shqipëri
Në fillim të viteve „20 në Shqipëri
ekzistonin hapësira të gjera pyjore, shtrirja e
saktë e të cilave nuk mund të thuhet, në
mungesë të dokumentacionit përkatës. Këto
pasuri në shumicën e tyre ishin të
pashfrytëzuara. Mendohet se në këtë
periudhë ka pasur 500.000 hektarë pyje
shtetërore. Të ardhurat prej pyjeve të shtetit
dhe pyjeve private përgjatë kësaj periudhe
përbënin një nga të ardhurat kryesore të
ekonomisë së vendit. Si pyje të shtetit janë
njohur qysh prej themelimit të Perandorisë
Otomane malet, të cilat sipas legjislacionit
mysliman ishin këto: a- male që nuk ishin
nën zotërimin e dikujt, b- male që nuk ishin
destinuar prej vitesh nga popullsia e
qyteteve e të katundeve, c- male që ishin larg
vendeve të banueshme. Kodi Rural: i
shpallur mbas Tanzimatit më 1274-1858, i
ndau tokat (pronat) në këtë mënyrë: aemirije (shtetërore), b-mevfuke (vakufnore),
c-metruqe (të lëna popullsive), e-mevat (të
vdekura e të pazotëruara prej kujt). Për
efekt të kësaj ndarje edhe pyjet morën nga
një emër të veçantë si vijon: a) pyje të
shtetit; b) pyje të vakëfit; c) pyje të
privatëve; dhe d) pyje që ishin caktuar për
nevoja të popullsisë të katundeve.
E drejta mbi pronën pyjore e kullosore të
përbashkët dhe përdorimin e saj sipas
Kanunit të Lekë Dukagjinit: Kanuni i Lekë
Dukagjinit, ka ushtruar ndikimin e vet të
fortë në rregullimin e marrëdhënieve midis

njerëzve gjatë një periudhe shumëshekullore, qysh nga koha e Skënderbeut e
deri në fillimet e shekullit XX-të. Përveç
pronës private që shprehej me thënien, “Çdo
shtëpi që nxjerr tym do të ketë pronat e
veta”, ekzistonte dhe prona e përbashket me
emrin „kujrija‟ e që përdorej bashkërisht nga
fshati për lëndë, për veglat bujqësore, për
drutë e zjarrit, për kullotë, për gjueti, e për
nevojat e tjera. Kufij kishte çdo arë apo
livadh, çdo kopsht apo vresht, çdo prozhme
apo zabel, çdo shkurre apo ograje, dhe
katundet me njëri-tjetrin. Vendosja e kufijve
bëhej me ceremoninë e me solemnitetin më
te madh: Shkulja dhe luajtja e gurëve të
kufirit barazohej me hapjen e varreve dhe
luajtjen e eshtrave të të vdekurve.
E drejta mbi pronën pyjore të përbashkët,
administrimin dhe përdorimin e saj, sipas
ligjit turk (deri në 1922): Pyjet dhe kullotat
komune (të bashkive) i ishin lënë një
katundi ose shumë katundeve, me qëllim që
katundarët të përfitonin dhe të plotësonin
nevojat e tyre për lëndën e drurit për
ndërtimin e shtëpive, kasolleve, hambareve,
vathave të bagëtisë, të qerreve e veglave
bujqësore, si dhe për të përgatitur drutë e
zjarrit, qymyrdrurin dhe për nevoja të tjera.
Kalimi i pyjeve në pronësi të fshatit bëhej në
bazë të frymëve të katundit. Çdo shtëpie i
kalohej 20 dynym (2 hektarë). Kur në afërsi
mungonin pyjet, fshatarëve u ndahej një
pjesë pylli nga pyjet e shtetit në një largësi
jo më të madhe se 2 orë nga katundi.
Historia tregon se ka tradita të qarta e të
mira për pronësinë, administrimin dhe
përdorimin e pyjeve në pronësi të familjeve,
grup/familjeve, fshatrave. Pavarësisht nga
pasiguria e shfaqur nga disa se a ka patur
apo jo pyje në administrim të fshatrave, fakti
që qysh nga Kanuni i Lekë Dukagjinit e
këtej, ka patur e janë zbatuar nenet e paragrafet e tyre mbi këtë pikë, dhe fakti që
kudo të thonë se fshatrat kanë pasur në
përdorim toka pyjore e kullosore me emërtimet „pyll fshati‟, „zabel‟, „mera‟, ograja‟,
„musha‟, „bjeshkë‟,‟vërri‟, „xana‟, „çaire‟
etj., kanë qenë pikërisht këta pyje dhe këto
kullota në pronësi të katundeve.
Ndikimi i regjimit komunist në
marrëdhëniet tradicionale të fshatrave
me pyjet
Regjimi komunist ndryshoi rrjedhën norma-

le të zhvillimit të prones, duke e shndërruar
atë nga pronë private, fshati apo komune të
kufizuar, administruar e të mbrojtur me
fanatizëm, në pronë të të gjithëve, duke krijuar kështu dorë të lirë për ndërhyrje pa
pengesa dhe sipas interesit të shtetit. Pyjet
dhe kullotat u shpallën pronë shtetërore me
ligjin e reformës agrare datë 29.08.1945.
Gjatë periudhës 1944-1990 nga pyjet u hoq
çdo vit 2-3 fishi i mundësisë vjetore normale
të shfrytëzimit.
Situata sot mbas ndryshimeve të
sistemit politik
Shqipëria ku tashmë si rezultat i reformës
territoriale, rreth 80% e pyjeve kanë kaluar
në pronësi publike (pronësi të bashkive) dhe
afro 20% janë zona të mbrojtura dhe parqe
kombëtare (në pronësi të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit). Në mbi 6800 fshatra
janë krijuar tashmë komisionet e pyjeve e
kullotave, janë ngritur 240 Shoqata të
Përdoruesve të Pyjeve dhe Kullotave, 10
Federata Rajonale të Përdoruesve të Pyjeve
e Kullotave Komunale, si dhe Federata
Kombëtare e Pyjeve dhe Kullotave Komunale të Shqipërisë, të gjitha së bashku
promovojnë vlerat e menaxhimit të
qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave dhe
njohjen e të drejtave të përdorimit/pronësisë,
të cilat janë një potencial i madh administrativ, i cili duhet vlerësuar nga pushtet
qendrore dhe vendore për mirë administrimin e kësaj pasurie.
Strategjia e zhvillimit
Në përputhje me Marrëveshjen e Stabilizim
Asocimit, e cila ka hyrë në fuqi në Qershor
2009, Shqipëria ka pranuar se legjislacioni
shqiptar do të përmirësohet gradualisht, jo
më vonë se shtatë vjet nga hyrja në fuqi e
kësaj marrëveshjeje. Sipas FAO legjislacioni për pyjet në Europën Qendrore dhe Lindore është analizuar në një studim të botuar
në 1999 dhe përditësuar në vitin 2002. Disa
shtete kanë hartuar ligje të reja për politikat
pyjore, që me ndryshimet politike të vitit
1990. Studimi arrin në përfundimin se
vendet e Europës Lindore, përfshi edhe
Shqipërinë, përqëndrohen më shumë në
mbarëvajtjen e pyjeve, sesa në privatizimin
apo jo të tyre. Sipas Kombeve të Bashkura e
drejta zakonore e përdorimit, është një e
drejtë që duhet të njihet me ligj. Fshati,
komuna (komuniteti) dhe përdoruesit tradi-

cionalë, shoqatat, duhet të mbështeten dhe të
këshillohen si duhet të menaxhojnë më mirë
këto pasuri në dobi të tyre. Avokati i mjedisit
nga SHBA, (Ford Foundation Fellow) ishte i
pari që bëri një studim krahasues për pylltarinë
mes Shqipërisë dhe Polonisë. Sipas Barresi-t,
“vendet e rajonit i kanë konsideruar gjatë pyjet
e tyre si burime të çmuara. Në disa raste, pyjet
kanë qenë fokusi i ligjeve të veçanta për
shekuj me radhë” thotë ai, duke shtuar se
“Polonia dhe Shqipëria kanë qenë pionierë të
vendeve të Lindjes në reformën e ligjit pyjor
evropian. Polonia miratoi një ligj të ri
gjithëpërfshirës - Akti mbi pyjet - në vjeshtën
e vitit 1991. Shqipëria e pasoi një vit më vonë
me legjislacionin e ri të vetin - Ligji për Pyjet
dhe Shërbimin Pyjor. Barresi jep një këshillë!
Ja si shkruan ai në raportin e tij krahasimor për
Shqipërinë dhe Poloninë: “Çdo vend që dëshiron të largohet shpejt dhe dukshëm nga sistemi i centralizuar i pronësisë në sektorin e
pyjeve, do të bënte mirë që të shikojë frymëzimin te ligji Polak për pyjet”. Shqiptarët
atëherë iu referuan ligjit Francez. Sot nuk dihet se cilin model janë duke zgjedhur ekspertët
në projekligjin që janë duke përgatitur këto
vite. Por këshilla duket e vlefshme, nisur nga
ajo që gjen sot në Poloni. Sipas Komisioni
Ekonomik të Kombeve të Bashkuara për Europën (UNECE), Organizata e Kombeve të
Bashkuara për Bujqësi dhe Ushqim (FAO) dhe
Instituti Europian të Pyjet (EFI) thotë: Pyjet në
pronësi publike dhe private luajnë rol të
rëndësishëm në mbrojtjen e tokës, ruatjen e
biodiversitetit, zbutjen e ndryshimeve
klimatike, si dhe ofrojnë shërbime dhe
produkte pyjore dhe jopyjore. Për më tepër ata
prodhojnë përfitime social – ekonomike për
mirëqënien e pronarëve të tyre. Sipas tyre,
forca kryesore drejtuese e ndryshimeve në
strukturën e pronësisë së pyjeve është shtyrja
drejt privatizimit dhe kthimit të tokave pyjore
në ish vendet me ekonomi të centalizuar. Federata Kombëtare e Pyjeve e Kullotave, në
bashkëpunim me Fedratat Rajonale, prej
vitesh kanë propozuar dhe adresuar tek politikë-bërësit shqiptarë zgjidhjen e çështjes së
pronësisë mbi pyjet. Ne mendojmë se thellimi
i proçesit të transferimit të pyjeve nga pushteti
vendor tek komunitetet, pra drejt përdorimit/
privatizimit, do të ndikonte ndjeshëm në zhvillimin e zonave rurale dhe do të na afronte më
shumë me fqinjët tanë Europianë. Përvojat e
përmendura më lart shërbejnë si mësim i mirë
për politikanët shqiptarë që shpesh duke u
marrë me politika të mëdha harrojnë rëndësinë
që kanë pyjet, gjysma e tokës shqiptare, e lënë
pa programe, strategji dhe politika kombëtare
mbi pronësinë dhe zhvillimin e tyre. “Në
ekonominë e tregut, shitësit dhe blerësit duhet
ta dinë që toka që po blejnë i përket dikujt.
Titujt e qartë dhe ligjorë të pronësisë janë thelbësorë për mirëqenien e një vendi. Ato janë
esenciale për tërheqjen e investimeve të huaja
direkte, për paqe sociale dhe janë faktorë të
rëndësishëm për integrimin e Shqipërisë në
BE. Prandaj, edhe një herë, duhen përshpejtuar
proceset në këtë fushë për përcaktimin dhe
identifikimin e pronarëve dhe përdoruesve,
dëmshpërblimet dhe kompensimet për të
drejtat e pronësisë, të cilat janë themelore për
një zhvillim në të ardhmen. (Helmuth Lohan)
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gjerë, si dhe potencialet që ato mbartin,
duke punuar së bashku për zhvillimin e
rajonit tonë. Në mbyllje, do të doja të
transmetoja një falënderim të veçantë për
Organizatën e CNVP-së në Shqipëri, me
të cilët kemi pasur bashkëpunime të
vazhdueshme dhe të sukseshme, duke na
ofruar asistencën e tyre të një niveli tejet
profesional, bashkëpunime, të cilat
shpresojmë t’i vazhdojmë edhe në të
ardhmen. Ju faleminderit!
Fjala përshëndetëse e Rektorit të
Universitetit të Elbasanit,
z. Skënder Topi
I nderuar Kryetar i Bashkisë Elbasan, z.
Qazim Sejdini, i nderuar Prefekt i Qarkut
Elbasan, z. Maksim Malaj, i nderuar

edhe për Universitetin e Elbasanit.
Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe
Departamentet e tij e kanë kthyer tanimë
në një traditë zhvillimin e konferencave
shkencore me tematika të vecantë
”Mbrojtjen e Mjedisit dhe ruajtjen e tij”.
Stafi akademik i këtij Fakulteti në
bashkëpunim me të gjitha strukturat
universitare dhe falë një pune të
shkëlqyer, ka botuar punime shkencore, të
cilat kanë krijuar një impakt në rajon dhe
kanë
shërbyer
si
iniciativa
për
vendimmarrje lokale. Është shumë i
rëndësishëm bashkërendimi i strukturave
të qeverisjes vendore me potencialin e
pashterueshëm universitar. Vitet e fundit,
ky bashkëpunim ka qenë i frutshëm, falë
një politike me në qendër të rinjtë dhe
impaktin në mjedis.
Uroj që ky
bashkëpunim të vazhdojë dhe do të këtë
mbështetjen e të gjithë strukturave të
Universitetit të Elbasanit ”Aleksandër
Xhuvani”. Në mbyllje, dëshiroj të theksoj
që, pavarësisht arritjeve të shënuara deri
më tani ne këtë sektor por edhe më gjerë,
jemi të vetëdijshëm që mbetet akoma
shumë punë për të bërë, por mbi të gjitha,
më shumë nisma të tilla bashkëpunimi në
të ardhmen midis gjithë partneritetit
rajonal, për të kontribuar bashkërisht në
zhvillimin e ekonomisë së rajonit tonë.
Duke ju falenderuar i uroj suksese

Kryetar i Këshillit të Qarkut Elbasan, z.
Bukurosh Stafa, i nderuar përfaqësues i
Amasadës Suedeze në Shqipëri, i nderuar
përfaqësues i Ministrisë së Mjedisit dhe
Turizmit, të nderuar pjesëmarrës. Së pari,
dëshiroj të falënderoj organizatorët e këtij
aktiviteti të rëndësishëm e gjithëpërfshirës
me fokus zhvillimin dhe menaxhimin e
qëndrueshëm të pyjeve, një sektor me
rëndësi për zhvillimin mjedisor dhe
ekonomik të rajonit tonë. Pyjet dhe
kullotat përbëjnë një trashëgimi, e cila
duhet të mbrohet dhe të qeveriset në
mënyrë të tillë që të mundësojë një
zhvillim më të madh ekonomik në të
ardhmen, duke kontribuar në rritjen e
standardit të jetesës, pa prishur ekuilibrat
biologjikë
natyrorë. Mbrojtja
dhe
zhvillimi i këtyre burimeve natyrore dhe i
natyrës në tërësi, ka përbërë prej disa
vitesh një argument shumë të rëndësishëm

zhvillimit të punimeve të kësaj
konference!
Propozimet nga aktorët pjesëmarrës
Pas prezantimeve nga relatorët, u zhvillua
një sesion diskutimesh, ku pjesëmarrësit u
dakordësuan dhe parashtruan propozimet
për t’ia adresuar kryeministrit dhe
ministrave të linjës si më poshtë:
i) Të krijohen grupet e punës në çdo
bashki, të cilat të hartojnë objektivat dhe
planin e veprimeve për realizimin e
programit kombëtar të qeverisë për të
mbjellë 22 milion e 200 mijë fidanë për
periudhën 2018-2020 (studim per llojet e
fidanëve, vendet, skemat, buxhetin) - afati
15 Shkurt - 30 Mars 2018.
ii) Ekspertët e pyjeve në Bashki së bashku
me SHPPKK duhet të hartojnë projekte
për pyllezime me lloje me rritje të shpejtë
anës rrugëve, anës lumejve,si dhe
kultivimin ... vijon në faqen 4
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ëshilli i Qarkut Elbasan, së bashku
me
Universitetin
“Aleksandër
Xhuvani”. organizuan me datë 31 Janar
2018 një Konferencë Rajonale ku merrnin
pjesë: përfaqësues nga Instituti i
Gjeoshkencës,
Bujqesisë
organike,
Inspektoriati i Pyjeve, Administrata së
Zonave të Mbrojtura, drejtuesit e
Shërbimit Pyjor nga Bashkitë Elbasan,
Gramsh, Librazhd, Prrenjas, Cërrik,
Shoqatat e Përdorueseve të Pyjeve dhe
Federatat Rajonale e Kombëtare. Takimi u
organizua në kuadër të projektit “Pyjet për
Zhvillim Ekonomik Lokal”, mbështetur
nga Ambasada Suedeze në Shqipëri dhe
zbatohet nga fondacioni CNVP. Qëllim i
takimit ishte diskutimi rreth vështirësive,
por edhe mundësive që iu krijohen
Bashkive nga kalimi në pronësi i pyjeve
dhe kullotave, ndarja e përvojave dhe
problemet në menaxhimin e pyjeve dhe
kullotave në Bashki.
Fjala hapëse e konferencës nga kryetari
i Këshillit të Qarkut Elbasan,
z. Bukurosh Stafa
I nderuar Rektor i Universitetit Elbasan, z.
Skënder Topi, I nderuar Drejtues i CNVP,
z. Janaq Male, E Nderuar Deputete znj.
Elena Xhina, Të nderuar pjesëmarrës!
Së pari, më lejoni t’ju falënderoj për
praninë tuaj në këtë aktivitet të përbashkët
rajonal, në fokus të të cilit do të jetë
zhvillimi dhe menaxhimi i qëndrueshëm i
pyjeve. Padyshim, idetë dhe mendimet
tuaja gjatë zhvillimit të kësaj konference,
do të marrin një rëndësi të veçantë dhe do
t’i japin këtij aktiviteti vlerën e duhur.
Por, në të njëjtën kohë do të transmetohet
mesazhi se aktorë të ndryshëm mund të
punojnë së bashku për një qëllim të
përbashkët, atë të përmirësimit të së
ardhmes të rajonit tonë. Qëllimi i këtij
aktiviteti është jo vetëm promovimi i
potencialeve të fuqishme që mbartin
sektorë të rëndësishëm si bujqësia dhe
pylltaria, por në të njëjtën kohë kjo
konferencë do të shërbejë si një mundësi e
mirë për të kontribuar në rritjen e
vëmendjes për çuarjen përpara të reformës
në pylltari, si dhe fuqizim të qëndrueshëm
në menaxhimin e tyre, në përputhje edhe
me reformën e re territoriale. Nisur nga
kjo, do t’ju ftoja të gjithëve për të
kontribuar fuqishëm dhe çuarjen deri në
fund të kësaj reforme. Nisma të tilla
mundësojnë identifikimin e problematikës
dhe drejtimeve parësore në sektorin e
pylltarisë dhe njëkohësisht, përfshirjen e
rajonit tonë në projekte të reja për
zhvillimin e këtij sektori të rëndësishëm
me potenciale jo vetëm mjedisore, por
edhe ekonomike. Konferenca Rajonale që
zhvillohet sot do të ketë në fokus të saj një
sektor me rëndësi, siç është pylltaria. Nëse
do të ndalesha në ecurinë e reformës në
këtë sektor, do të përmendja kryerjen e një

sërë aktivitetesh për të avancuar më tej
procesin e transferimit të pyjeve dhe
kullotave
në
pronësi
të
njësive
administrative, si dhe përmirësimin e
punës për një menaxhim më të mirë të
këtyre potencialeve nga ana e tyre, çështje
e cila do të trajtohet më me hollësi gjatë
konferencës. Menaxhimi i qëndrueshëm i
burimeve natyrore të pyjeve dhe kullotave
nënkupton mirëqeverisjen dhe përdorimin
e burimeve në një mënyrë dhe me një
ritëm që ruan dhe siguron biodiversitetin,
prodhimtarinë,
aftësinë
ripërtëritëse,
vitalitetin dhe potencialin e tyre për të
përmbushur sot dhe në të ardhmen
funksionet ekonomike, sociale dhe
ekologjike në nivel lokal, kombëtar dhe
global, pa shkaktuar dëme në ekosisteme
të tjera. Kushtet klimaterike tokësore të
Qarkut tonë janë mjaft të përshtatshme për
rritjen natyrale dhe kultivimin e një zone
shumë të gjerë bimësh e kafshësh. Fakti që
kemi një larmi kaq të madhe të florës e
faunës në pyje e kullota, si dhe kultura të
shumëllojshme të pemëve frutore e
bimëve të arave tregon se në territorin e
Qarkut tonë fshihen resurse të shumta e
potenciale të mëdha. Nisur nga kjo,
nëpërmjet referimeve në këtë konferencë
le të dëgjojmë e të marrim në konsideratë
sot dhe në vazhdimësi fjalën dhe
mendimin
tekniko-shkencor
të
specialistëve dhe studiuesve tanë të
bujqësisë dhe pylltarisë. Pa diskutim që
rezultatet e përfituara nga realizimi i
reformës në këtë sektor do të kenë ndikim
të drejtpërdrejtë në përmbushjen e
objektivave të zhvillimit edhe në sektorë si
bujqësia, blegtoria, turizmi dhe zhvillimi
rural në përgjithësi, duke mundësuar
përmirësimin e planifikimit ndërsektorial
dhe koordinimin e programeve të
zhvillimit në rajonin tonë. Pavarësisht
rezultateve pozitive të arritura deri më tani
në zhvillimin e këtij sektori, mbetet shumë
punë për të bërë. Prandaj kjo konferencë
rajonale dhe mesazhi që ajo do të
transmetojë, le të shërbejë si një mundësi e
mirë
për
të
ndërgjegjësuar
dhe
sensibilizuar komunitetin e gjerë, aktorët
rajonalë, por pa dyshim edhe investitorët e
mundshëm, për të mbështetur fuqishëm
zhvillimin e këtij sektori, por edhe më
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Pa rrezik ndotje nëse përdoret teknologji dhe pajisje ngrohëse moderne dhe të liçencuara
Qazim Kukalaj, MSc. Inxh. i dipl. i
pylltarisë Kosovë
Vijon nga faqja 1
Këtij problemi nuk mund t‟i ikë as Kosova, në të cilën përdorimi i energjisë elektrike, thëngjillit dhe drurëve për
ngrohjen e vendeve të banimit, për gatim
e nevoja tjera familjare janë burimet kryesore për mos thënë të vetme. Kuptohet se
djegia e thëngjillit dhe drurëve janë burim
i ndotjes së jashtme të ajrit, si dhe ndotje
substanciale të ajrit të brendshëm
nëpërmjet ekspozimit të drejtpërdrejtë ose
infiltrimit nga jashtë. Niveli i ndotjes
ndryshon shumë nën ndikimin e disa
faktorëve si: Pozita gjeografike e një vendi, sasia e përdorimit të karburanteve të

të ngurtë, dhe përdorimi i pajisjeve dhe
teknologjive të cilat përdorën për ngrohje.
Vlen të theksohet se Evropa Qendrore
është rajoni me përqindjen më të madhe të
grimcave aerodinamike me diametër prej
më pak se 2.5 mikrometra µg/m3 (PM2.5)
që janë produkt/pasojë e ngrohjes së
hapësirave banuese. Të dhënat profesionale dhe shkencore, tregojnë se emetimet
nga ngrohja me dru dhe ngrohja me
thëngjill shkaktojnë efekte serioze të
shëndetit, përfshirë edhe vdekjen nga
dëmtimi i organeve respiratorë dhe kardiovaskulare. Djegia e drurit dhe qymyrit
lëshon edhe kompozime kancerogjenë.
Sipas disa hulumtimeve çdo vit në Evropë
vdesin rreth 61 000 persona dhe rreth 10
000 në Amerikën e Veriut nga ndotja e

e bimëve mjekësore dhe aromatike.
iii) Lidhja me e ngushte e njerezve me
pyllin, sidomos e shtresave te varura dhe
te varfera do kërkonte vazhdimin e
reformës ne drejtim te transferimit te
pyjeve tek përdoruesit, per te cilen duhet
hartuar nje ligj i ri qe te garantoje
bashkepunimin e shtetit e fermerit per te
riorjentuar riorganizimin e fermes
bujqesore me ndikim në mbrojtjen e
vendit tonë nga përmbytjet.
Dhënia e titullit “Mirënjohja e Qarkut
Elbasan” për Fondacionin CNVP
Nisur nga kontributi i vazhdueshëm disavjeçar i Organizatës CNVP në Qarkun e
Elbasanit në drejtim të realizimit me
sukses të reformës në bujqësi e pylltari,

një ekonomie të gjelbër. Kjo organizatë
punon rregullisht me sektorin publik në
nivel qendror dhe të decentralizuar, për të
hartuar, zhvilluar dhe zbatuar politikat
kombëtare dhe lokale brenda një kuadri të
përgjithshëm të reformës së administratës
publike, monitorimit të bazuar në rezultate
dhe një perspektive të pranimit në BE.
CNVP në Shqipëri është fokusuar
kryesisht në sektorin e Pyjeve, ku Pyjet
për Zhvillim Ekonomik Lokal kanë qenë
fokusi kryesor. Nëpërmjet krijimit të
partneritetit Pushtet Vendor- Shoqëri
Civile dhe Sektor Privat është munduar të
adresojë çështje dhe problematika që
lidhen me zhvillimin e pylltarisë në
Shqipëri. Bashkimi i të gjithë aktorëve në

por edhe gjerë, Këshilli i Qarkut Elbasan i
mbështetur edhe nga aktorë të tjerë rajonalë, bashkëpunëtorë me këtë organizatë
në këtë proces, shprehin dëshirën për t‟i
dhënë Titullin e Nderit “Mirënjohja e
Qarkut Elbasan” kësaj organizate për
mbështetje
dhe
bashkëpunim
të
sukseshëm në Qarkun e Elbasanit. CNVP
është Fondacion Ndërkombëtar, i cili ka
shtrirë aktivitetin e saj në 6 shtete në Ballkan dhe ka në fokus të saj zhvillimin e

tryeza të përbashkëta, ku në fokus ka qenë
zhvillimi i rajonit të Elbasanit e bën
CNVP-në një partner dhe kontribues
strategjik për Rajonin e Elbasanit.
Reforma territoriale, decentralizimi i
kompetencave në nivel bashkie për sa i
përket menaxhimit të burimeve natyrore,
ka qenë një ndër proceset ku CNVP ka
mbështetur
aktorët
lokalë
për
implementimin
e
programeve
për
zhvillim.

ajrit shkaktuar nga përdorimi i thëngjillit
dhe drurit për ngrohje dhe nevoja tjera
familjare. Biomasa drunore përfitohet nga
prerja e shkurreve, kaçubave, drurëve të
prerë me rastin e rrallimeve pyjore,
mbetjeve pyjore (mbetjeve drusore), si dhe
nga biomasa e presuar (ngjeshur) si: peleti,
briketi dhe ashklat drusore. Edhe pse
përbërësi kryesor kimik i drurit është
karboni (C) me përqindje rreth 50% dhe
çliron (emeton) rreth 109.6 kg CO2 /GJ
d.m.th.më shumë se ligniti (101.2 kg CO2/
GJ, ndotja e ajrit të brendshëm dhe të
jashtëm nga përdorimi i biomasës drunore
si lëndë djegëse mund të zvogëlohet,
veçanërisht në rastin e përdorimit të
biomasës drunore nëse aplikohen këto
standarde dhe rregulla: Lagështia përkatëse
e prodhimeve të biomasës drunore në
përputhje me normat dhe standardet. Në
këtë kontekst përdorimi i drurëve, briketit
dhe ashklave nuk guxojnë të kenë
lagështinë më të madhe se 20% ndërsa
peleti prej 8-10%. Përdorimi i biomasës
drunore të terur me përqindje të lagështisë
së lartë-theksuar çliron shumë më pak tym
si rezultat i djegies së plotë dhe mbetjes së
sasisë shumë të vogël të hirit, si dhe
emetimit minimal të ndotësve të ajrit.
Faktor tjetër për mos të thënë kryesor në
zvogëlimin e emetimit (lirimit) të ndotësve
është përdorimi i pajisjeve për djegie të
lëndës djegëse (kaldajave, stufave e
pajisjeve të tjera). Përdorimi i pajisjeve
moderne dhe të çertifikuara ose ekopajisjeve dhe eko-teknologjive i zvogëlojnë
emetimet në përqindje të tolerueshme për
shëndetin dhe mjedisin. Pajisjet moderne
dhe efeçiente (kaldajat, stufat etj.) krijojnë
temperatura shumë të larta me ç’rast arrihet
shkallë më e lartë e shfrytëzimit të
nxehtësisë dhe djegie e plotë e të gjithë
përbërësve kimikë, kështu që fitohet gati
energji plotësisht e pastër pa ndikim
negativ në ndotjen e mjedisit dhe shëndetin
e njeriut. Ndërlidhur me këtë ekzistojnë
masa rregulluese dhe standarde të përfshira
në rregulloret ekologjike dhe etiketat
promovuese për kufijtë e emetimeve të
caktuara nga Bashkimi Evropian (BE).
Përveç zëvendësimit dhe ndërrimeve të
përdorimit të teknologjisë dhe pajisjes për
ngrohje, mundësi tjetër e uljes së ndotjes
janë edhe caktimi i ditëve “jo ngrohje” që
ndërlidhet me ndalimin e ngrohjes në orët e
hershme të ditës (mëngjesit) dhe në rastin e
kushteve klimatike kur shpejtësia e erës
është shumë e vogël, përmbysjet e shpejta
të temperaturave etj., si dhe promovimi i
eko-etiketatve. Masat e lartëshkruara janë
mjete në dispozicion të hartuesve të
politikave dhe politikë-bërësve për
zvogëlimin e ndotjes së ajrit të brendshëm
dhe të jashtëm. Duke patur parasysh
kontributet e ndjeshme të ndotjes së ajrit
nga ngrohja e hapësirave të banimeve
familjare dhe hapësirave punuese me lëndë

djegëse të ngurta, është i pamundur trajtimi
i problemit të ndotjes së ajrit në shumë
pjesë të botës përfshirë edhe Kosovën pa e
adresuar problemin në thelb të lëndëve
djegëse. Propozimi i ekspertëve të mjedisit
(ambientit) dhe shoqatave mjedisore për
zëvendësimin e karburanteve të ngurtë për
prodhimin energjisë, në rastin konkret
energjisë termike (thëngjillit dhe biomasës
drunore) me burime të ripërtërishme (uji,
era, dielli e burime tjera), në rastin e
Kosovës, duhet studiuar shumë me zell dhe
kujdes, kur dihen limitet sasiore të këtyre
resurseve, si dhe shkaktimi i dëmeve
anësore nga shfrytëzimi i disa prej
resurseve të ripërtërishme (rinovueshme),
siç është rasti me ndërtimin e
hidrocentraleve, të cilët ndikojnë drejtpërsëdrejti në zvogëlimin e sasive të ujit
për pije dhe nevoja të tjera familjare, ujit
për ujitje të tokave bujqësore, ndotje të ujit,
zhdukjen e gjallesave ujore, shëmtimin e
peizazhit e ndikime tjera. Përdorimi i erës
“mullinjve të erës” për prodhim të energjisë
gjithashtu parqet problem serioz të lëndimit
dhe ngordhjes së shpezëve (zogjve) dhe ka
raste të shumta kur shoqatat e ornitologëve
në vende evropiane e kundërshtojnë edhe
prodhimin e energjisë nga era. Për më tepër
masa drunore (biomasa) bënë pjesë në
burim energjetik të ripërtërishëm dhe është
në përputhje me Paketën e BE-së për
preventivë dhe zbutje të ndryshimeve
klimatike adoptuar në vitin 2009 për
implementimin e synimit 20:20:20 dhe
reduktimit të efektit serë (GHG) nga viti
2007 deri vitin 2020 e ku energjia e
ripërtërishme duhet të marrë pjesë 20% nga
prodhimi i përgjithshëm i energjisë. Derisa
përdorimi i biomasës drunore në Kosovë
kundërshtohet
dhe
barazohet
me
përdorimin e thëngjilli, në anën tjetër sipas
të dhënave statistikore dhe shkencore
përdorimi i lëndëve djegëse nga biomasa
drunore pritet të vazhdojë dhe të zgjerohet
në dekadat e ardhshme, veçanërisht brenda
BE-së, si rezultat i politikave të
ndryshimeve klimatike, të cilat favorizojnë
përdorimin e biomasës drunore për ngrohje,
kuptohet në mungesë të lëndëve të tjera me
ndikim më të vogël në ndotjen e ajrit dhe
kosto financiare më të volitshme. Dihet se
bota bimore nuk i kontribuon shtimit të
CO2 në atmosferë, sepse sasia që lirohet me
rastin e djegies së drurëve absorbohet
(thithet) po ashtu nga drurët dhe bota tjetër
bimore (cikli i karbonit). Gjithashtu dihet
se drurët dhe e gjithë flora është prodhuesi
më i madh i Oksigjenit. Djegia me burime
fosile (thëngjilli, nafta dhe derivatet e
naftës) shtojnë sasinë e CO2 në atmosferë.
Për mos të hyrë në detaje, krahasimi i
biomasës drunore me përdorimin e
burimeve fosile thëngjilli, derivatet e naftës
e burime tjera) në aspektin e ndotjes së ajrit
dhe shkaktimin e dëmeve në shëndetin e
njeriut janë ... Vijon në faqen 5
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të pa krahasueshme, meqenëse ndotja
nga djegia e burimeve fosile është shumë
më e dëmshme. Analizuar situatën energjetike ekzistuese në Kosovë, por edhe
mundësitë e limituara të zëvendësimit të
ngrohjes me biomasë drunore më burime
tjera të ripërtërishme më pak ndotës të ajrit
dhe kosto të përballueshme, frikësohem se
për një kohë të gjatë kjo do të jetë e pamundur në rastin e Kosovës. Në ketë kontest
detyrë kryesore e institucioneve përgjegjëse
mbetet promovimi i njohurive dhe organizimi i trajnimeve dhe këshillimeve lidhur
me përdorimin efiçient të energjisë, përdorimin e biomasës drunore sipas standardeve
dhe normave të BE-së, përdorimin e pajisjeve dhe teknologjive moderne për ngrohje
dhe të liçencuara, pajisjen e hapësirave të
banimit me filtër, aplikimin e efiçiencës së
energjisë e masa tjera. Për më tepër organet
përgjegjëse qeveritare nevojitët që të
shqyrtojnë mundësinë e aplikimit dhe subvencioneve për familjet të cilat janë të interesuara t‟i zëvendësojnë pajisjet klasike
dhe të amortizuar të ngrohjes, me pajisje
dhe teknologji të liçencuara dhe moderne.
Dihet se në rastin e Kosovës përdoren pajisje, të cilat nuk e djegin plotësisht karburantin (lëndën djegëse) si shkak i krijimit të
temperaturës së ulët të djegies dhe kufizimeve të tjera. Djegia jo e plotë e lëndës
djegëse rezulton me emetime relativisht të
larta për njësi të karburantit duke përfshirë
edhe shumë produkte të djegies jo të plotë
si PM2.5 dhe monoksidi i karbonit (CO) dy ndotësit kryesorë të ajrit. Përmirësimi i
efikasitetit të djegies së drurit në pajisjet e
ngrohjes në shkallë të vogël redukton ndjeshëm emetimet e gazrave të mëdha serrë,
të tilla si CO2 dhe metani (CH4), për njësi
të energjisë. Në anën tjetër djegiet në
shkallë të vogël të karburanteve si thëngjilli, nafta dhe karburante tjera me origjinë
fosile janë burim i emetimeve të karbonit
të zi (Black carbon), i cili është komponent
i PM2.5 dhe ndikon në ngrohjen e klimës.
Përveç këtyre ndotësve, kur qymyri
(thëngjilli) përdoret për ngrohjen e
hapësirave të banimit dhe hapësirave të
tjera shkaktohen emetime nga elementi
kimik i squfurit (S) dhe ndotësve të tjerë
toksikë që gjenden në disa lloje të thëngjillit. Këta ndotës, të cilët gjenden në disa
lloje të thëngjillit edhe me djegie të mirë (të
plotë) nuk shkatërrohen. Me aplikimin e
masave të lartë-shkruara, emetimi i PM2.5
dhe ndotësve tjerë shkaktuar nga përdorimi
i biomasës drunore mund të reduktohet në
mënyrë efektive. Si shembull i mirë i vazhdimit të përdorimit të biomasës drunore
për ngrohje mund të përmendet Anglia,
Belgjika, Gjermania, vendet Nordike e
vende tjera, të cilat nuk e kanë ndaluar
përdorimin e
biomasës drunore,
përkundrazi vazhdojnë të ofrojnë grante,
subvencione dhe ndihmesa të tjera financiare familjeve për zëvendësimin e pajisjeve dhe teknologjive të vjetra, të amortizuara dhe jo efecientë me pajisje moderne
të çertifikuara (eko-pajisje) si kaldaja,
stufa, filtrat e pajisje të tjera, të cilat bëjnë
djegien e plotë të lëndës djegëse dhe
emetojnë ndotës në sasi shumë të vogla.

Fermat shqiptare krahas kultivimit të bimëve që prodhojnë ushqim, të shtojnë edhe pemë që japin energji

N

isur nga shqetësimi që jemi ndër të vetmet vende në botë që ende nuk i kemi
dhënë zgjidhje një prej problemeve kryesore,
atë të energjisë për ngrohje për banorët e
zonave rurale e urbane, Federata Kombëtare e
Pyjeve dhe Kullotave Komunale, në këtë ditë
të veçantë për Shërbimin Pyjor Shqiptar i bën
thirrje të gjithë politikëbërësve dhe vendimmarrësve që t‟i japin rëndësinë e duhur këtij
sektori që vazhdon të lëngojë për rreth tre dekada tashmë. Nëse vendet e Evropës Qëndrore
apo Veriore, ku megjithë klimën realtivisht më
të ftohtë, i kanë dhënë zgjidhje problemit të
ngrohjes, vite në mos dekada më parë, kjo gjë
për ne mbetet ende sfiduese dhe kërkon një
zgjidhje të qëndrueshme dhe sa më shpejt.
Ndonëse viteve të fundit ka një shqetësim të
shtuar për të rivlerësuar burimet natyrore, si
psh. bimoasa në sigurimin e energjisë së rinovueshme, që reflektohet në rishqyrtimin e
qasjeve karshi menaxhimit të formacioneve
pyjore të destinuara për prodhim të energjisë
së rinovueshme. Çfarë ka ndodhur, nuk mund
të zhbëhet. Ajo që mbetet në dorën tonë është
reflektimi pas gabimeve. Këtu padyshim merr
rol të veçantë organizimi i mendimit tone dhe
marrja e një vendimi për të gjetur në mënyrë
urgjente zgjidhjen, duke qenë se si komb dijet
i kemi të mjaftueshme për ta gjetur atë. Dhe
për më tepër, nëse e shpëtojmë tokën tonë nga
kjo katastrofë ekologjike, i kemi shërbyer
mbijetesës sonë dhe brezave që na vijnë pas.
Është inkurajues fakti që disa politikanë e kanë vërejtur këtë shqetësim popullor dhe, për
të fituar simpatinë e votuesve të tyre – dhe
mirë bëjnë – e kanë kthyer në kryefjalë të ditës
mbjelljen e pemëve, miliona syresh në mbarëterritorin e vendit. Kjo është diçka shumë
pozitive, por ekziston nevoja e një barazpeshe
midis mbjelljes artificiale me atë që e ka pote-

ncën ta bëjë natyra, nëse politikat që ne
hartojmë mbajnë anën e lidhjeve shekullore të
komuniteteve tona më natyrën, ku banorëve u
delegohet më tepër përgjegjësi. Çdo banor i
Zall Bastarit, tashmë një nga Njësitë Administrative të Bashkisë së Tiranës është dëshmitar i
rritjes së pyllit të dushkut në këto 27 vite, pa
mbjellë qoftë edhe një fidan të vetëm,
pikërisht aty ku e shkulën dushkun në zbatim
të politikave të gabuara që politikëbërësit e
para viteve „90 i ligjëronin dhe ekspertët i
zbatonin, për të mbjellë në tokën e pyllit pemë
frutore. Si ky rast ka plot të tjerë në mbarë
territorin e vendit. Do ishte tepër e dobishme
nëse Bashkia e Tiranës do të ftonte mediat e të
jepte një mesazh, pikërisht për këtë mrekulli
që e mundëson natyra. Nëse pëllëmbë pas
pëllëmbe toka e Zall Bastarit do të kalohej në
ruajtje nga banorët, i gjithë pellgu ujëmbledhës në këto vite do ishte kthyer në një pyll
natyror të mrekullueshëm dhe, ujit të Tiranës
do i kthehej cilësia e dikurshme. Herë pas herë
agjenci kombëtare e ndërkombëtare kanë
ndërmarrë studime për të llogaritur nevojat
vjetore për dru zjarri për familjet që jetojnë në
zonat rurale. Dhe, sipas llogaritjeve vlerësohet
se nevojitet një sasi prej një metër kub dru
zjarri për çdo banor, e cila gjithsej shkon në
1.5 deri 2 milionë meter kub. Pra, jemi në një
stad zhvillimi si shoqëri kur nevojat e mëdha
për ngrohje rrezikojnë zhveshje të mëtejshme
të natyrës e të tokës dhe ky rrezik na vjen nga
pamundësia për të gjetur hapësirë për të rritur
këtë sasi vjetore të drurit. Sfida e momentit
për politikat pyjore shqiptare që mund të
frenojnë shkatërrimin e mëtejshëm të natyrës
është, që çdo banorit t‟i llogaritet dhe sigurohet një sasi vjetore përafërsisht një metër kub
dru zjarri për të mundësuar ngrohjen gjatë
dimrit në vendin tonë. Në kushtet aktuale të

emergjencës, plotësimi i nevojave vjetore
mund të arrihet duke kultivuar lloje me rritje
të shpejtë e me cikël të shkurtër të prerjes,
aktualisht provuar në disa vende të Evropës.
Prodhimi biomasës për ngrohje brenda territorit të vendit ka rëndësi, si nga pikpamja
ekonomike ashtu edhe ekologjike. Kjo për
faktin se koston kryesore të materialeve të
biomasës që përdoret për ngrohje e mban
transporti, ku përveç rritjes së kostos ka
ndikim shumë negativ djegia e një sasie të
madhe karburanti për transport nëse druri do
të vijë nga vendet fqinje si Mali i Zi, Kosova
apo Maqedonia. Nga eksperimentet e ngritura
vitet e fundit në mjaft vende të Evropës si
Suedi, Gjermani, Greqi, Kosovë, etj., rezulton
se nga llojet me rritje të shpejtë dhe me cikël
të shkurtër mund të merren në një cikël 4
vjeçar 80 metër kub masë drusore për hektar.
Për plotësimin e nevojave të popullatës për
dru zjarri do të ishte e nevojshme të kultivoheshin 100 mijë hektarë në zonat fushore me
prodhimtari të lartë të tokës. Nëse kjo alternativë shqyrtohet, do të kishte një ndikim shumë
pozitiv në punësim, si dhe në të ardhurat e
fermerëve. Është një rast shumë i mirë, ku
nëpërmjet kësaj ndërhyrjeje, qeveria krijon
mundësi të justifikojë e të bëjë më të
pranueshëm nga ana logjike moratoriumin për
prerjet në pyje, që është kthyer aktualisht në
ligj nga parlamenti shqiptar. Kjo do të kërkonte përfshirjen e mbjelljes së plantacioneve
për prodhim të drurit për ngrohje në skemat e
subvencionimit të bujqësisë. Gjithashtu, kjo
bën të mundur për çdo familje, që siç përdor
fermën bujqësore për ushqim ta përdorë atë
edhe për të mbjellë biomasë për të siguruar
ngrohjen e energjinë vjetore që i duhet.

Ing. Shpëtim Myrto
Kam vendosur tani, që në poezi të shkruaj,
mbasi e di mirë se çfar‟ gjelle do gatuar.
Në copëza të vogla do i ndaj për t‟i lexuar,
do shkruaj të ardhmen, dhe kohën e shkuar.

Do shkruaj dhe për makinat, me gurë ngarkuar,
por nuk do harroj dhe malin, me zhele arnuar.
Do shkruaj për kaminat, aty ku digjet guri,
dhe kur të gjithë qytetin, mbyt tymi dhe pluhuri.

Do shkruaj, për babën, nënën, motrën e vllanë.
do shkruaj për të gjithë, ku janë e ku s‟janë.
Do shkruaj për dashurinë dhe mundin e gjat‟,
dhe në krye do vendos djalin, që shkoi refugjat.

Do shkruaj për martirët, dhe Kosovën e lirë,
për atë që polli luftën e soll‟ jetën e vështirë.
Nuk do harroj dhe të shkruaj, për sërbët qafirë,
që vafshin në ferr, për masakrat mbi gra e fëmijë!

Dëshirë të shkruaj kam, ndonëse poet nuk jam,
për dashurinë dhe urrejtjen që në gji e kam.
Prandaj do përmënd atë, që më ka munduar,
atë nënë, që për mua ka gdhirë natën zgjuar.

Do shkruaj për puntorët dhe njerëzit e mirë,
por nuk do të lë pas dore, dhe njerëzit servilë.
Do të shkruaj për ata, që janë sahanlëpirë,
që për një karrige, bëjnë jetën e pështirë.

Veçant‟ do përmend Devollin, atje ku kam vatanë,
por nuk do haroj dhe Pukën, ku kockat më ranë.
Do të shkruaj për ata që na sollën kët‟ epokë,
por s‟do të harroj dhe ata, që bënë vëndin bokë.

Do shkruaj për hajavanë edhe për kopukë,
që për lavdi shesin nderin, duan veç kolltukë.
Do të përmënd drejtorë, torollakë, dallkaukë,
që s‟njohin fukaranë, të pa ngopur me bukë.

Do shkruaj për pemën, do shkruaj për tokën.
do shkruaj për vendin, që për të lë dhe kokën.
Do shkruaj për pyjet, që krejt u dogjën, u prenë.
do shkruaj e për zogun, që s‟di ku ka folenë.

Kam shkruar dhe më parë, prozë dhe poezi,
por kurrë s‟u botuan, u dogjën, u bënë hi!
Jo se s‟kishin rimë, por s‟kishin partishmëri,
prandaj më vunë nofkën: “Poet me nostalgji”.

Do shkruaj për Pukjanin, dhe për Pukjanen,
por nuk do harroj kurrë, Krutanin e Krutanen.
Do shkruaj për stresin, që shumë më lodhi,
por s„do harroj dhe atë, që këtë shkatërrim solli.

Për ato që s‟u botuan, për mua s‟ka rëndësi,
mjafton që tani shpreh pa frikë, atë që unë di.
Do shprehem për vuajtjet, si më parë dhe tani,
duke patur shpresë, tek e ardhmja plot lavdi.

Do shkruaj për makinat, me drurë ngarkuar,
gjithashtu dhe për pyjet, që krejt janë mbaruar.
Do të shkruaj dhe për pishën, që digjet në furrë,
dhe ti belbëzon: - Moj kohe, mos ardhsh kurrë !

Jeta është e gjatë, prandaj s‟ka veç gëzime,
ka lindje, martesa, vdekje dhe mundime.
Ashtu si ka kohë të keqe, me shi e bubullimë.
Dhe pas kësaj furtune, do vijë poezia ime.
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Me autor shkencëtarin japonez Masanobu Fukuoka
Parathënia e librit nga Larry Corn

P

ranë një fshati të vogël në ishullin
Shikoku në Japoninë jugore,
Masanobu Fukuoka po zhvillon një metodë të bujqësisë natyrale, e cila mund të
ndihmojnë në ndryshimin e momentit të
bujqësisë moderne tashmë në degradim.
Bujqësia natyrale nuk kërkon makineri,
është pa kimikate, dhe ka nevojë për
shumë pak heqje bimësh të këqia. Z. Fukuoka nuk e punon tokën ose nuk i përdor
plehrat e përgatitura. Ai nuk i mbyt në ujë
fushat e tij të orizit gjatë gjithë sezonit të
rritjes, siç kanë bërë fermerët për shekuj
në Orient dhe në mbarë botën. Toka e arave të tij është lënë e papunuar me plug
për më shumë se njëzet e pesë vjet, por
rendimenti i tyre krahasohet me atë të fermave japoneze më produktive. Metoda e
tij e bujqësisë kërkon më pak punë se çdo
tjetër. Nuk krijon ndotje dhe nuk kërkon
përdorimin e lëndëve djegëse fosile. Kur
dëgjova për herë të parë tregime rreth z.
Fukuoka, isha skeptik. Si? A do të ishte e
mundur të rriteshin prodhimet e larta të
orizit dhe kokrrat e grurit dimëror për çdo
vit, thjesht duke shpërndarë farën në
sipërfaqen e një are të papluguar? Duhej
të kishte më shumë për të se kaq…
Për disa vite kisha jetuar me një grup
shokësh në një fermë në malet në veri të
Kiotos. Ne përdorëm metodat tradicionale
të bujqësisë japoneze për të rritur oriz,
thekër, elb, sojë dhe perime të ndryshme
kopshti. Vizitorët në fermën tonë folën
shpesh për punën e z. Fukuoka. Asnjë nga
këta njerëz nuk kishte qëndruar aq gjatë
në fermën e tij për të mësuar detajet e
teknikës së tij, por biseda e tyre ngazëllente kuriozitetin tim ...
Kurdoherë që kishte një kohë të lirë në
punën tonë, unë shkoja në pjesë të tjera të
vendit, duke u ndalur në fermat dhe
komunat, duke punuar me kohë të pjesshme përgjatë rrugës. Në një nga këto ekskursione kam bërë një vizitë në fermën e
z. Fukuoka për të mësuar për punën e
këtij njeriu. Unë nuk jam mjaft i sigurt se
çfarë prisja që ai të jetë, por pasi kisha
dëgjuar aq shumë për këtë mësues të
madh, isha disi i befasuar të shihja se si
ishte veshur me çizmet dhe rrobat e punës
të një fermeri mesatar japonez.
Megjithatë, mjekra e tij e bardhë,
vigjilenca dhe mënyra e vetë-sigurisë i
jepte atij praninë e një personi më të pazakontë. Kam qëndruar në fermën e z.
Fukuoka për disa muaj në atë vizitë të
parë, duke punuar në ara dhe në pemishte
agrumesh. Atje, në baltën e mureve, në
diskutimet në mbrëmje me fermerët e

tjerë dhe studentët, detajet e metodës së z.
Fukuoka dhe filozofia e saj themelore
gradualisht u bë e qartë për mua. Pemishtja e z. Fukuoka është vendosur në kodrat
me pamje nga gjiri i Matsuyama. Ky
është “mali” ku jetojnë dhe punojnë
nxënësit e tij. Shumica e tyre mbërrijnë
ashtu siç bëra unë, me një çantë shpine,
duke mos ditur se çfarë të presin. Ata
qëndrojnë për disa ditë ose disa javë dhe
zhduken përsëri poshtë malit. Por, zakonisht ka një grup thelbësor katër ose
pesë vetë që kanë qenë aty për një vit apo
më shumë. Gjatë viteve shumë njerëz, si
gratë ashtu edhe burrat, kanë ardhur për të
qëndruar dhe punuar. Nuk ka komoditete
moderne. Pirja e ujit bartet me kova nga
burimet, ushqimet gatuhen në një vatër
zjarri,dhe drita sigurohet nga qirinjtë dhe
llampat me vajguri. Malet janë të pasura
me bimë dhe perime të egra. Peshku dhe
midhjet mund të mblidhen në përroskat
aty pranë, dhe frutat e detit disa kilometra
larg në brendësi të detit. Punët ndryshojnë
me motin dhe sezonin. Puna fillon rreth
orës tetë; ka një orë për drekë (dy ose tre
orë gjatë ngrohjes në mesditë); studentët
kthehen në kasolle nga puna e tyre vetëm
para muzgut. Përveç punëve bujqësore,
janë punët e përditshme si mbajtja e ujit,
prerja e druve të zjarrit, gatimi, përgatitja
e banjës së nxehtë, kujdesimi për dhitë,
ushqimi i pulave dhe mbledhja e vezëve të
tyre, kujdesi për bletët, riparimi dhe herë
pas here ndërtimi i kasolleve të reja, dhe
përgatitja e miso (pastë soje) dhe tofu

(gjizë soje). Z. Fukuoka siguron me
10.000 Yen (rreth 90 dollarë) në muaj
jetesën për shpenzimet e përditshme të të
gjithë komunitetit. Shumica përdoret për
të blerë salcë soje,vaj vegjetal, dhe nevoja
të tjera, të cilat janë jo praktike për t‟u
prodhuar në një shkallë të vogël. Për
pjesën tjetër të nevojave të tyre, studentët
duhet të mbështeten tërësisht tek të lashtat
që rriten, burimet e zonës dhe vetëzgjuarsia. Z. Fukuoka ka qëllim që nxënësit e tij
të jetojnë në këtë mënyrë gjysëm primitive, sikurse vetë ka jetuar për shumë vite,
sepse ai beson se kjo mënyrë e jetës zhvillon ndjeshmërinë e nevojshme për fermën
me metodën e tij natyrale. Në zonën e Shikoku ku z. Fukuoka jeton, orizi rritet në
fusha bregdetare dhe agrumet në kodrat
përreth. Ferma e z. Fukuoka përbëhet nga
rreth 5 dynym tokë të mbjellë me oriz dhe
12.5 hektarë pemishte me portokalle dhe
mandarina. Kjo nuk mund të duket si
shumë për një fermer perëndimor, por
duke qenë se e gjithë puna bëhet në
mënyrë tradicionale me mjete dore japoneze, ajo kërkon shumë punë për të
ruajtur një sipërfaqe aq të vogël. Z. Fukuoka punon me studentët në fushë dhe në
pemishte, por askush nuk e di saktësisht se
kur do të vizitojë vendin e punës. Ai duket
ka një aftësi për t‟u shfaqur në kohën kur
nxënësit më pak e presin atë. Ai është një
person energjik, gjithmonë duke biseduar
rreth një gjëje apo një tjetre. Ndonjëherë
ai i thërret nxënësit së bashku për të diskutuar punën që po bëjnë, shpesh duke vënë

në dukje mënyrat me të cilat puna mund të
realizohej më lehtë dhe me shpejt. . Në
kohë të tjera ai flet për ciklin e jetës së një
farë të keqe ose sëmundjet e kërpudhave
në drurët frutorë dhe, herë pas here ai
pushon për të kujtuar dhe reflektuar mbi
përvojat e tij bujqësore. Përveç shpjegimit
të teknikave të tij, z. Fukuoka gjithashtu u
mëson edhe aftësitë themelore për të
zhvilluar bujqësinë natyrale. Ai thekson
rëndësinë e kujdesit të duhur për mjetet e
punës dhe kurrë nuk mërzitet duke
demonstruar dobinë e tyre. Nëse një i
sapoardhur priste që “bujqësia natyrale” të
nënkuptonte atë mënyrë të bujqësisë
ndërsa rri ulur e vështron, z. Fukuoka së
shpejti e mësonte atë që kishte shumë
punë që duhej t‟i dinte dhe të bënte. Thënë
saktësisht, e vetmja bujqësi "natyrale"
është gjuetia dhe grumbullimi. Rritja e
kulturave bujqësore është një inovacion
kulturor që kërkon njohuri dhe përpjekje
të vazhdueshme. Dallimi themelor është
se Fukuoko bën bujqësi duke bashkëpunuar me natyrën dhe jo duke u
përpjekur të “përmirësojë” natyrën pasi e
ka pushtuar. Shumë vizitorë vijnë për të
kaluar vetëm një pasdite, dhe z. Fukuoka
me durim u tregon atyre rreth fermës së
tij. Nuk është e pazakontë ta shohësh atë
duke ecur në rrugën malore me një grup
prej dhjetë apo pesëmbëdhjetë vizitorësh
duke gulçuar në fund të rreshtit. Sidoqoftë, nuk ka pasur kaq shumë vizitorë.
Për vite me radhë, ndërkohë që po zhvillonte metodën e tij, z. Fukuoka kishte pak
kontakte me njerëz jashtë fshatit të tij. Si
një i ri, z. Fukuoka u largua nga shtëpia e
tij rurale dhe udhëtoi për në Yokohama të
ndjekë një karrierë si mikrobiolog. Ai u bë
specialist në sëmundjet e bimëve dhe ka
punuar për disa vite në një laborator si
inspektor doganor bujqësor. Ishte kjo koha, ndërsa ishte ende djalosh i ri 25vjeçar, që z. Fukuoka përjetoi realizimin, i
cili do të formonte bazën e punës së tij të
jetës dhe do të ishte tema e këtij libri,
Revolucioni i Një Kashte. Ai e la punën
dhe u kthye në fshatin e tij të lindjes për të
provuar qëndrueshmërinë e ideve të tij,
duke i zbatuar ato në fermën e tij. Ideja
themelore erdhi tek ai një ditë pasi ai
kishte kaluar në fushë të moshuar, e cila
ishte lënë e papërdorur dhe e papunuar për
shumë vite. Atje ai pa fidanë të
shëndetshëm të orizit që lulëzojnë përmes
një tufë lulesh me bar dhe bimë të këqija.
Që nga ajo kohë, ai e ndaloi përmbytjen e
fushës së tij në mënyrë që të rritet oriz. Ai
e ndali hedhjen e farës në pranverë dhe, në
vend të kësaj, vendosi farën në vjeshtë,
duke e … vijon në faqen 7
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mbjellë atë direkt në sipërfaqen e
fushës, kur ajo natyrisht do të kishte rënë
në tokë nga bimët që e prodhonin. Në
vend të lërimit të tokës për të shpëtuar nga
barërat e këqija, ai pak a shumë mësoi t'i
kontrollonte ato nga një mbulim i
përhershëm i tokës me miell orizi dhe
kashtë elbi. Kur sheh që kushtet janë në
favor të kulturave të tij, z. Fukuoka
ndërhyn sa më pak të jetë e mundur në
komunitetet e bimëve dhe kafshëve në
fushat e tij. Meqë shumë perëndimorë,
madje edhe fermerë, nuk janë të njohur me
rotacionin e orizit me grurin dimëror, dhe
për shkak se z. Fukuoka bën shumë referenca për rritjen e orizit në Revolucionin e
Një Kashte, mund të jetë e dobishme për
të thënë disa fjalë në lidhje me bujqësinë
tradicionale japoneze. Fillimisht farërat e
orizit hidhen drejtpërdrejt në fushat që
përmbyteshin gjatë sezonit të musoneve.
Përfundimisht, tokat e përgatitura për oriz
bëhen në formë tarracash që e mbajnë ujin
edhe pas përmbytjes sezonale. Me metodën tradicionale, e përdorur në Japoni deri
në fund të Luftës së Dytë Botërore, fara e
orizit mbillet mbi një shtrat në formë vullajash të përgatitur me kujdes. Kompostot
dhe plehu organik shpërndahen mbi fushën, e cila pastaj përmbytet dhe lërohet
në një konsistencë (densitet) të ngjashme
me supën me bizele. Kur fidanët janë rreth
20 cm të gjatë, ata transplantohen me dorë
në fushë. Duke punuar në mënyrë të
qëndrueshme, një fermer me përvojë
mund të transplantojë rreth 1.2 dynymë në
ditë, por puna, pothuajse gjithmonë, bëhet
nga shumë njerëz që punojnë së bashku.
Sapo orizi të jetë transplantuar, fusha kultivohet lehtë midis rreshtave. Ai pastaj
pastrohet me dorë nga barërat e këqia dhe
mulçërohet shpesh. Fusha mbetet e përmbytur për 3 muaj, ndërsa uji qëndron 2.5
cm apo më lart sipërfaqes se tokës. Korrja
bëhet me një drapër dore. Orizi lidhet në
formë duajsh dhe varet në korniza druri
ose bambuje për disa javë për t‟u tharë
para shirjeve. Nga transplantimi deri te
korrja, çdo pëllëmbë e fushës është kaluar
të paktën katër herë me dorë. Sapo mbaron korrja e orizit, fusha lërohet dhe toka
përgatitet në formë kreshtash e rrafshinash
rreth 30cm të gjera të ndara nga brazdat e
kullimit. Fara e thekrës apo elbit shpërndahen në majat e kreshtave dhe mbulohen
me dhé. Ky rotacion u bë i mundur nga
një kohë e mirë ne kohën e mbjelljes dhe
kujdesin për të mbajtur fushat të furnizuara mirë me materie organike dhe lëndë
ushqyese esenciale. Është e për t‟u vënë
në dukje që, duke përdorur metodën tradicionale, fermerët japonezë rritën kulturën
e orizit dhe kulturën e grurit dimëror çdo
vit në të njëjtën fushë për shekuj, pa e ulur
pjellorinë e tokës. Megjithëse i njeh
shumë virtytet e bujqësisë tradicionale,
z.Fukuoka mendon se kjo përfshin punë
që është e panevojshme. Ai flet për metodat e veta si bujqësia: “që fermeri nuk bën
asgjë” dhe thotë se ato bëjnë të rritet mjaftueshëm ushqim për të gjithë familjen.

Megjithatë, kjo nuk do të thotë se lloji i tij
i bujqësisë mund të bëhet tërësisht pa
përpjekje. Ferma e tij mbahet nga një orar
i rregullt i punëve të fushës. Ajo që duhet
bërë, duhet të bëhet siç duhet dhe me ndjeshmëri. Nëse fermeri ka përcaktuar se në
një ngastër toke duhet të rritet oriz ose
perime dhe ka hedhur farën, ai duhet të
marrë përsipër përgjegjësinë duke ruajtur
atë ngastër. Prishja e natyrës dhe pastaj
braktisja është të dëmshme dhe e
papërgjegjshme. Në vjeshtë z. Fukuoka
mbjell farat e orizit, tërfilit të bardhë, dhe
grurit dimëror mbi të njëjtat fusha dhe i
mbulon ato me një shtresë të trashë kashte
orizi. Elbi ose thekra dhe tërfili dalin menjëherë; farat e orizit qëndrojnë në gjumë
deri në pranverë. Ndërsa drithi i dimrit po
rritet dhe piqet në fusha më të ulëta, kodrat e pemishtet bëhen qendra të aktivitetit. Vjelja e e agrumeve zgjat nga
mesi i nëntorit deri në prill. Thekra dhe
elbi korren në maj dhe përhapen në fushë
për një javë ose dhjetë ditë për t‟u tharë.
Ato më pas shihen, hidhen dhe futen në
thasë për ruajtje. E gjithë kashta shpërndahet pa u copëtuar në fushë si mulç. Uji
pastaj mbahet në tokë për një kohë të
shkurtër gjatë kohës që bie shi në muajin
qershor për të dobësuar tërfilin dhe barërat
e këqija dhe për t‟i dhënë orizit një shans
për të dalë përmes mbulesës së tokës. Pasi
fusha është drenazhuar, tërfili rimëkëmbet
dhe përhapet nën rritjen e bimëve të orizit.
Prej atëherë deri në vjelje, një kohë e
punës së rëndë për fermerin tradicional,
punët e vetme në fushat e orizit të z. Fukuoka janë ato të ruajtjes së kanaleve të
drenazhimit dhe kositja e barit të rrugëve
të ngushta mes fushave. Orizi korret në
tetor. Gruri ndehet për t‟u tharë dhe pastaj
shihet. Mbjellja në vjeshtë përfundon ashtu si varietetet e hershme të portokallit dhe
mandarinës piqen dhe bëhen të gatshëm
për vjelje. Z. Fukuoka prodhon 18 dhe 22
shinikë (500 deri 600 kg) oriz për dynym.
Ky rendiment është përafërsisht i njëjtë
me atë që prodhohet si me plehra kimike,
ashtu edhe metodën tradicionale në zonën
e tij. Rendimenti i kulturave të drithërave
dimërore është shpesh më e lartë sesa ajo
e fermerit tradicional apo fermerit që
perdor plehra kimikë, të cilët të dy
përdorin metodën e kreshtave dhe brazdave në kultivim. Të tre metodat (natyrale,
tradicionale dhe kimike) jepnin prodhime
të krahasueshme, por ndryshojnë dukshëm
në efektin e tyre në tokë.Toka në fushat e
z. Fukuoka përmirësohet në çdo sezon.
Gjatë 25 viteve të fundit, duke qenë se ai
nuk i punon, fushat e tij kanë përmirësuar
pjellorinë, strukturën, dhe në aftësinë
ujëmbajtëse të tyre. Ndërsa me metodën
tradicionale, gjendja e tokës gjatë viteve
mbetet e njëjtë. Fermeri merr rendimentin
në përpjesëtim të drejtpërdrejtë me sasinë
e kompostos apo plehun organik që ai i
hedh. Toka në fushat e fermerit që e bazon
bujqësinë tek plehu kimik bëhet e pajetë
dhe varfërohet nga pjelloria amtare në një
kohë të shkurtër. Një nga avantazhet më të

mëdha të metodës së zotit Fukuoka është
ai që orizi mund të rritet pa e përmbytur fushën gjatë gjithë sezonit në rritje. Pak njerëz
e kanë menduar ndonjëherë këtë si të
mundshme. Është e mundur, dhe z.Fukuoka
pohon se orizi rritet më mirë në këtë
mënyrë. Bimët e tij të orizit janë të forta dhe
të rrënjosura thellë. Shumëllojshmëria e
varieteteve të vjetër të orizit me glutinozë që
ai rrit kanë midis 250 dhe 300 kokrra për
kalli. Mulçerimi i tokës rrit aftësinë e saj për
të mbajtur ujë. Në shumë vende bujqësia
natyrale mund të eliminojë plotësisht
nevojën për ujitje. Orizi dhe prodhime të
tjera të larta mund të rriten në zona që më
parë nuk janë menduar të përshtatshme. Si
psh. tokat e pjerrta dhe krejt joprodhuese,
mund të sillen në prodhim pa rrezik erozioni. Me anë të bujqësisë natyrale, tokat
tashmë aktualisht të dëmtuara nga praktikat
bujqësore të pakujdesshme ose nga kimikatet mund të rehabilitohen në mënyrë efektive. Sëmundjet e bimëve dhe insektet janë
të pranishëm në fusha dhe në pemë frutore,
por kulturat nuk janë shkatërruar. Dëmi
ndikon vetëm në bimët më të dobëta. Z. Fukuoka këmbëngul që kontrolli më i mirë i
sëmundjeve dhe kontrolli i insekteve është
që kultura të rritet në mjedis të
shëndetshëm.Pemët frutore të kopshteve të
z. Fukuoka nuk janë të krasitura apo të ulta
dhe të gjera për vjelje të lehtë, por lejohen
të rriten natyralisht në format e tyre të dallueshme. Perimet dhe bimët rriten në shpatet
e kopshtijeve me një minimum të përgatitjes së tokës. Gjatë pranverës, fara e
rrodheve, lakrave, rrepave, sojës, mustardës,
karrotës dhe perimeve të tjera përzihen së
bashku dhe hidhen për të mbirë në hapësirat
midis pemëve para shirave të gjatë të pranverës. Ky lloj i mbjelljes natyrisht nuk do të
funksiononte kudo. Funksionon mirë në Japoni ku ka një klimë të lagësht me shira të
bollshëm në muajt e pranverës. Përbërja e
tokës së pemishteve të z. Fukuoka është
argjilore. Shtresa e sipërfaqes është e pasur
me lëndë organike, e tharë dhe që e ruan
mirë ujin. Ky është rezultat i mbulimit nga
barërat e këqija dhe tërfili që janë rritur në
pemishte vazhdimisht për shumë vite.
Barërat e këqija duhet të shkurtohen kur
fidanët e perimeve janë të rinj, por sapo të
jenë zhvilluar perimet, atyre u mbetet të rriten me mbulesën natyrore të tokës. Disa
perime lihen të pa vjela që t‟u bien farat,
dhe pas një ose dy brezash, ato rikthehen në
rritje, sipas zakoneve të paraardhësve të
tyre, por edhe më të forta. Shumë prej këtyre
perimeve rriten plotësisht të paprekura.
Dikur, jo shumë kohë pas unë erdha në fermën e z. Fukuoka, isha duke ecur nëpër një
seksion të largët të pemishtes dhe papritur
godita diçka të fortë të mbuluar nga bari i
gjatë. Kurioz për ta parë nga afër, gjeta një
kastravec dhe aty pranë gjeta një kungull
strehuar në mesin e tërfilit. Për shumë vite z.
Fukuoka shkroi për metodën e përdorur prej
tij në libra dhe revista, si dhe u intervistua
në radio dhe televizione, por pothuajse
askush nuk e ndoqi shembullin e tij. Në atë
kohë shoqëria japoneze ishte duke lëvizur
me vendosmëri pikërisht në drejtimin e
kundërt. Pas Luftës së Dytë Botërore, amerikanët prezantuan bujqësinë moderne kimike

në Japoni. Kjo i mundësoi fermerit japonez të prodhojë përafërsisht të
njëjtat rendimente sikurse metoda
tradicionale, por koha dhe puna e fermerit u reduktuan me më shumë se
gjysmën. Kjo dukej një ëndërr që u
realizua dhe brenda një brezi pothuajse
të gjithë kishin kaluar në bujqësinë
kimike. Për shekuj me radhë fermerët
japonezë kishin ruajtur lëndën organike të tokës, duke qarkulluar të lashtat,
duke shtuar komposto dhe pleh organik dhe duke rritur mbulesën për të
mbjellat. Pasi këto praktika ishin lënë
pas dore dhe në vend të saj u përdorën
plehrat kimike që vepruan shpejt, humusi u varfërua në një gjeneratë të vetme. Struktura e tokës u përkeqësua;
kulturat u bënë të dobëta dhe të varura
nga lëndët ushqyese kimike. Për të reduktuar punën e njeriut dhe punën e
kafshëve, sistemi i ri minoi rezervat e
pjellorisë së tokës. Gjatë dyzet viteve
të fundit z. Fukuoka ka dëshmuar me
indinjatë degjenerimin e tokës dhe
shoqërisë japoneze. Japonezët ndoqën
vetëm modelin amerikan të zhvillimit
industrial dhe ekonomisë. Popullsia u
zhvendos kur fermerët migruan nga
fshatrat në qendrat industriale në rritje.
Fshati rural ku zoti Fukuoka ka lindur
dhe ka familjen, që ndoshta ka jetuar
për 1400 vjet ose më shumë, tani
qëndron në periferi të qytetit Matsuyama. Një autostradë kombëtare me
makina e kamiona si balena buçitëse
dhe ndotëse kalon nëpër fushat e orizit
të z. Fukuoka. Z. Fukuoka beson se
bujqësia natyrale rrjedh nga shëndeti
shpirtëror i individit. Ai e konsideron
shërimin e tokës dhe pastrimin e
shpirtit njerëzor një proces dhe, ai
propozon një mënyrë jetese dhe ushtrimin e bujqësisë, në të cilën mund të
zhvillohet ky proces. Është joreale të
besohet se në jetën e tij dhe brenda
kushteve ekzistuese, z. Fukuoka mund
ta realizonte plotësisht vizionin e tij në
praktikë. Edhe pas më shumë se
tridhjetë viteve, teknikat e tij janë ende
në zhvillim. Kontributi i tij i madh
është të demonstrojë se procesi ditor i
krijimit të shëndetit shpirtëror mund të
sjellë një transformim praktik dhe të
dobishëm të botës. Sot, me njohjen e
përgjithshme të rreziqeve afatgjata të
kimikateve, ka bërë që bujqësia të
ripërtërijë interesin në metodat alternative të bujqësisë. Z. Fukuoka shfaqet si
një zëdhënës kryesor për revolucionin
bujqësor në Japoni. Që nga publikimi i
Revolucioni i Një Kashte në tetor 1975,
interesi për bujqësinë natyrore është
përhapur me shpejtësi mes popullit
japonez.
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Albanian farms besides cultivation of crops ensuring food, to cultivate even trees that provide energy

G

iven the concern that we are among
the few countries in the world that
have not yet solved one of the main problems, that of the energy for heating for
people of rural and urban areas, the National Federation of Communal Forests
and Pastures, on this special day for the
Albanian Forest Service appeals to all
policy and decision makers to give the
necessary importance to this sector that
continues to suffer for nearly three decades now. If the countries of Central or
North Europe, where despite the colder
climate, have solved the heating problem,
years if not decades ago, this is still challenging for us and requires a lasting solution and as soon as possible. Although in
recent years there is an increased concern
to re-evaluate natural resources, such as
biomass in provision of renewable energy,
reflected in the review of approaches to
management of forest formations destined
for renewable energy production. What is
done cannot be undone. What remains in
our hands is reflection after the mistakes.
Here, undoubtedly a special role takes
organization of our thinking to find the
solution as urgently as and making a decision, since we as nation have sufficient
knowledge to find it. And furthermore, if
we save our land from this ecological catastrophe, we have served to our survival
and the coming generations. It is encouraging the fact that some politicians have

Given the long-standing contribution of
the CNVP Organization in the Elbasan
County towards the successful implementation of the agriculture and forestry
reform, and not only, the Council of
Elbasan County, supported even by other
regional actors, partners with this organization in this process, express the desire
to
award
the
Honorary
Title
"Acknowledgment of Elbasan County" to
this organization for successful support
and cooperation in the Elbasan County.
CNVP is an International Foundation,
which has extended its activity to 6 countries in the Balkans and has the focus of
developing a green economy. This organization works regularly with the central
and decentralized public sector to design,
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noticed this nationwide concern, and to
win the sympathy of their voters – and
they do well – have turned into their key
word the tree planting, millions of them in
the whole country. This is something very
positive, but there is a need for equilibrium between artificial planting and natural
regeneration, if the policies we draft keep
the side of centuries-old ties of our communities with nature, where more responsibilities are delegated to the inhabitants.
Every inhabitant of Zall-Bastar, now one
of the Administrative Units of the Municipality of Tirana, has witnessed the growth
of oak forest in these 27 years, without
planting even one sapling, exactly there
where the oak was plucked up, obeying
the directives of wrong policies before the
„90s and practiced by experts, to plant
fruit trees in the forest‟s land. It would be
very useful if the Municipality of Tirana
would invite the media and to give a message, precisely for this miracle that nature
provides. If every inch of the land of ZallBastar would have been under the custody
of inhabitants in these years, the entire
watershed would have turned into a marvelous natural forest, and the drinking water of Tirana would have the same quality
as once was. Time after time national and
international agencies have undertaken
studies to estimate the annual firewood
needs for families living in rural areas.
And, according to calculations it is estim-

develop and implement national and localpolicies within a general framework of
public a dministration reform, outcome-

ated that a quantity of one cubic meter of
firewood per each inhabitant is needed,
totaling 1.5 to 2 million cubic meters. So,
we are at a developmental stage as a society where the great heating needs risk the
further stripping of nature and land and
this risk stems from the inability to increase this annual wood quantity. The
challenge of the moment for the Albanian
forest policies that can curb the further
destruction of nature is that to each inhabitant to be calculated and provided an annual amount of approximately one cubic
meter of firewood to enable heating during winter in our country. In the current
conditions of emergency, meeting annual
needs can be achieved by cultivating fastgrowing and short-cutting cycle species,
currently proven in several European
countries. The production of biomass for
heating within the territory of the country
is important, both economically and ecologically. This is due to the fact that the
main cost of biomass materials used for
heating belongs to transportation, where
besides the high cost, burning of considerable fuel for the transport if wood is imported from neighboring Montenegro, Kosovo or Macedonia has a very negative
impact to the environment. From experiments conducted recently in many European countries, such as Sweden, Germany,
Greece, Kosovo, etc., it results that from
fast-growing and short-cutting cycle

based monitoring, and an EU accession
perspective. CNVP in Albania has focused where the Forests for Local Econo-
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species in a 4-year cycle can be obtained
80 cubic meters of wood per hectare. To
meet the population‟s needs for firewood,
it would be needed to cultivate 100 thousand hectares in the flatland areas with
high productivity. If this option is considered, it would have a very positive impact
in employment, as well as on farmers‟
incomes. It is a very good occasion, where
through this intervention the government
can take the opportunity to justify and
make more logically acceptable the moratorium on forest logging, which is currently converted into law by the Albanian Parliament. This would require inclusion of
plantations planting for the production of
wood for heating in agricultural subsidy
schemes. It also makes possible for every
family to use it as a farm for food and to
plant biomass to ensure the annual energy
they need. This emergency situation is a
lesson for drafting a law to guarantee cooperation between state and farmers to reorientate organization of the agricultural
farm, so that it is able to supply the market
with the required amount of biomass secured on a sustainable basis, positively
influencing the protection of agricultural
lands and the stimulation of private forest
farms, which besides production function
will also have great environmental significance to protect our flatlands vulnerable to
flooding.

mic Development has been the main focus. Through the creation of partnership
focused mainly on the forestry sector,
between Local Government - Civil Society - Private Sector has tried to address
issues and problems related to the development of forestry in Albania. Unification of all actors in joint roundtables,
with the focus on the development of the
Elbasan Region, makes CNVP a strategic
partner and contributor to the Elbasan
Region. Territorial reform, the decentralization of competencies at municipal level
in terms of natural resources management, has been one of the processes
where CNVP has supported local actors
to implement development programs.

