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Prof. Dr. Sherif Lushaj

ë datë 11 Qershor 2018, Qendra e
Studimeve të Burimeve Natyrore
(Q.S.K. “Natyra”) në bashkëpunim me
Bashkinë Fier dhe shoqatat partnere
(Federata Kombetare e Pyjeve dhe Këshilli

i Agrobisnesit Shqiptar) organizuan në
Tiranë
Konferencën
Kombëtare
“Konsolidimi i Tokës, si instrument i zhvillimit të qëndrueshëm të bujqësisë”...

Federata Kombëtare e
Pyjeve dhe Kullotave
Komunale, Shqipëri

Asosacioni i
Pronarëve të Pyjeve
Private, Kosovë

het
nda !
r
ë
S
Shp ALA
F

(Letër mirëkuptimi drejtuar
Ministrit të Turizmi dhe Mjedsit)

Ky manual do të botohet pjesë-pjesë në
mënyrë periodike
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rej pothuajse tre vjetësh, në
mënyrë periodike, banorët e
fshatrave Dushaj, Koçaj, Kodra e
Danit, Qiraj dhe Kokërdhak të njësisë
administrative
Fushë
Bulqizë
protestojnë për mos lejimin e firmës
konçesionare të shfrytëzojë masivin
pyjor në Shesh Bulqizë, i cili krahas
sigurimit të nevojave jetike për banorët
për lëndë djegëse për ngrohje dhe
gatim, ofron edhe shërbime mjedisore
për mbrojtjen e shtëpive nga rrëshqitjet
e tokës, rënia e gurëve, orteqet, etj.
Ndonëse të gjithë banorët e këtyre
fshatrave - burra, gra, fëmijë e të
moshuar - kanë qenë mbështetës dhe
pjesëmarrës në këto protesta, për një
kohë të gjatë zëri i tyre ka rënë në vesh
të shurdhët, duke bërë që kompania
shfrytëzuese të vazhdojë prerjet e
pyjeve në kundërshti me banorët e
zonës dhe të ardhmen e tyre. Kjo
protestë kulmoi gjatë këtij muaji, ku
banorët duke e parë neglizhencën e
institucioneve përgjegjëse ndaj thirrjes
së tyre për një kohë të gjatë, vendosën
ta marrin fatin e vet në dorë, duke i
dalë zot natyrës dhe burimeve
natyrore. Në mënyrë të organizuar dhe
mjaft fuqishëm ndërhynë fizikisht për
ndalimin e prerjeve të pyjeve në mal

dhe njëkohësisht duke protestuar me
qytetari dhe përgjegjshmëri
para
Bashkisë
së
Bulqizës.
Duhet
përmendur që protesta këmbëngulëse e
banorëve për mbrojtjen e pyjeve krijon
një shpresë që demokracia ka filluar të
veprojë si duhet dhe, gjithashtu
dëshmon një nivel të lartë vetëdijësimi
të komunitetit për t‟u organizuar dhe
përballur në mënyrë të palëkundur me
të padrejtën, që fatkeqësisht ka lëshuar
rrënjë, prej dekadash tashmë , në
vendin tonë. Dhe duket se kjo protestë
këmbëngulëse, më në fund, ka filluar

të japë frytet e veta. Sensibilizimi i
gjerë publik, falë rrjeteve sociale, duke
mos lënë pa përmendur edhe ndikimin
e deputetes së zonës, znj. Almira
Xhembulla, bënë që Ministri i
Turizmit dhe Mjedisit të shkojë në
protestën e radhës, më datë 21 Korrik,
për të biseduar me banorët lidhur me
shqetësimin e tyre . Ministri Klosi pasi
dëgjoi shqetësimet e banorëve që
kundërshtojnë kontratën e dhënë disa
vite më
parë, deklaroi që “kjo
qeveri ka premtuar se aleanca me
qytetarët dëgjimi i zërit të tyre

Almira Xhembulla - Deputete
e Qarkut Dibër

D

je ishte një ditë sa e vështirë aq
dhe e jashtëzakonshme. Sinqerisht jam e befasuar nga kontributi dhe
motivimi i grave, nënave dhe motrave
të Fushë Bulqizës. Jam e pafjalë nga
ajo çka pashë, të gjithë në një mendje,
të gjithë të bashkuar, të gjithë me
mesazhe të qarta, përfshi edhe fëmijët.
I falënderoj të gjithë që me shumë maturi e seriozitet arritëm të ulemi bashkë, të diskutojmë për një problem të
nxehtë e shumë madhor që na
shqetëson të gjithëve, por jo të gjithë
janë kaq të motivuar.Për mbrojtjen dhe
menaxhimin e pyjeve dhe kullotave
kam qenë vazhdimisht aktive, kam
marrë pjesë në shumë fushata
ndërgjegjësimi në dhjetëra fshatra të
Shqipërisë, por dje ndjeva më afër se
kurrë lidhjen e njerëzve me pyllin dhe
vendosmërinë e tyre për ta mbrojtur

atë. Aktivizimi e përkushtimi i nënave
e motrave tona për ndalimin e
shkatërrimit të natyrës, është hera e
parë që shfaqet si protestë e organizuar. Do ishte mirë qe ky moment të
gjente një solidarizim dhe një reflektim nga shoqëria si arritje e një stadi të
ri. Gjatë kësaj periudhe, por veçanërisht tre javëve të fundit, kam qenë
në kontakt të vazhdueshëm me përfaqësuesit e komunitetit, por edhe me

specialistë dhe ekspertë të fushës.
Profesori i pylltarisë Vezir Muharremaj i vlerëson njollat e pyjeve, të
dhëna në konçesion për t‟u
shfrytëzuar, si pyje me sipërfaqe të
vogla, por nga ana natyrore janë pyje
të virgjër natyrorë, të paprekur ndjeshmërisht nga dora e njeriut, janë
sipërfaqe jo shumë të mëdha, por me
vlera të jashtëzakonshme, të rralla jo
vetëm për Shqipërinë, por edhe më

është në themel të qeverisjes”. Ai
deklaroi mbështetjen qytetare dhe
institucionale për çdo shqetësim që
shkon në mbrojtje të mjedisit. – “Si
qytetar jam me ju, si ministër do
ndjek procedurat për verifikimin dhe
pezullimin e kontratës”. Ai tha se do
verifikohet se si është dhënë kontrata.
“Paçka se pylli është në pronësi të
pushtetit vendor dhe tashmë kontratën
duhet ta implementojë kryetari i
bashkisë, unë do kërkoj në bazë të
inspektimit që ka bërë Inspektoriati i
Mjedisit, pezullim të kontratës. Ju
falënderoj se keni bërë një mision
shumë të madh, atë të mbrojtjes së
mjedisit. Kemi premtuar mbjelljen e
20 milionë e 200 mijë pemëve deri në
vitin 2020. Kjo zonë është shumë e
bukur që nuk duhet të ngrihet mbi
shkatërrimin e mjedisit, por mbi
zhvillimin e përdorimit të resurseve
natyrore” – deklaroi Klosi. Vërtet që
protesta më në fund u dëgjua dhe
premtimi u dha, tani mbetet për t‟u
parë se sa do të mbahet ky premtim.
Jo rrallë politikanët i kanë shkelur
ato, por, në këtë rast komuniteti është
zgjuar dhe është aty... i gatshëm për
ta vendosur vet fatin e tij!

gjerë. Ndërkohë që të gjithë jemi
dëshmitarë që vendi ynë po hyn në një
etape të re të zhvillimit, në një
ekonomi që do ketë prioritet turizmin.
Komuniteti i Bulqizës me sa duket
është bindur dhe jep sinjalin që
Shqipëria duhet të fillojë të ruajë
burimet natyrore që t‟ia arrijë këtij qëllimi. Ky është moment historik, një
sinjal që për herë të parë komunitetet
tona japin, sinjal „SOS‟ dhe shenja të
dukshme për një tendencë të re. Kjo
është mënyra më e mirë e ruajtjes dhe
ndalimit të degradimit të mëtejshëm të
burimeve natyore në Shqipëri. E falënderoj Ministrin Klosi për angazhimin
dhe vlerësimin që i bëri përpjekjes së
qytetarëve si shumë të drejtë dhe i
kërkoj që të gjejë mekanizmin e duhur
ligjor që ta mbajmë fjalën dhe të
zbatojmë deklaratën e dhënë dje para
banorëve. Uroj dhe besoj që çdo gjë do
të zgjidhet shpejt dhe banorët, nënat
dhe motrat të jetojnë dhe punojnë në
paqe me natyrën dhe njëri-tjetrin.
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yjet dhe kullotat në Shqipëri përgjatë
këtyre 26 viteve të fundit kanë
përjetuar reforma të vazhdueshme në
drejtim të transferimit të tyre nga qeveria
qëndrore në atë vendore. Krahas kësaj,
degradimi i tokave publike e gërryerjet
kanë avancuar me ritme alarmante. Në
vitin 2016 rreth 900 mijë hektarë pyje
(79.5% e pyjeve të vendit) iu transferuan
61 Bashkive. Megjithë këtë hap të
rëndësishëm drejt decetralizimit, në
krahasim me tokën bujqësore, pyjet dhe
kullotat kanë mbetur shtetërore. Një pjesë
e madhe e kësaj sipërfaqe është e zhveshur
nga bimësia pyjore dhe është objekt i
gërryerjeve të vazhdueshme. Ndërkohë,
një pjesë e sipërfaqes nën kujdesin
tradicional të fshatit apo të familjeve
ruajnë pamjen e pyllit dhe janë mbrojtur e
mirëmbajtur, gjë e ligjëruar historikisht me
kanune dhe që funksionon edhe sot. Duke
u bazuar në reformat dhe përvojat e
përmendura, me objektiv ndalimin e
degradimit të mëtejshëm të tokës pa
pronar, me gadishmërinë e donatorëve për
të
vazhduar
mbështetjen,
tashmë
disavjeçare, jemi të bindur se ka adhur
koha që qeveria shqiptare të njohë të
drejtat e pronësisë mbi tokat pyjore për
fshatin dhe familjet rurale. Vitin e kaluar,
por edhe këtë vit u realizuan disa takime
me përfaqësues të Bashkive, Shërbimit
Pyjor, përfaqësues të Ministrisë Turizmit,
përfaqësues të Parlamentit, organizata të
shoqërisë civile dhe bota akademike, në
Has, Dibër, Pogradec, Fier, Elbasan për
nxitjen e dialgut mes palëve të përfshira në
qeverisjen e pyjeve në Shqipëri me
mbështetje të Koalicionit Ndërkombëtar të
Tokës (ILC), dhe CNVP (mbështetur nga
Ambasada Suedeze). Më poshtë po japim
disa propozime konkrete që dolën nga këto
takime, por edhe nga përvoja disavjeçare e

Sheza Tomçini - CNVP Shqipëri
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ë datat 11 deri 13 Qershor 2018, një
grup me përfaqësues të grupeve
prodhuese, Federatave, Shoqatave dhe
pushteti vendor nga Elbasani, Berati, Tirana e Durrësi, në kuadrin e aktiviteteve të
projektit FLED të CNVP- mbështetur nga
Ambasada Suedeze bëri një vizitë për
ndarjen e përvojave në Kosovë (Podujevë,
Kaçanik, Sharr dhe Gjakovë). Vizitë në
Podujevë. Takim i përbashkët në një nga
familjet prodhuese/tregtuese të pjesëve të
bimëve mjekësore-aromatike, anëtare e
shoqatës „Pyjet e Llapit‟.Në përiudhën e
tanishme, në hapësirën e territorit të
komunës Podujevë janë mbjellë me dy

Federatës në këtë sektor: i) Kërkohet një
deklarim i qartë politik për garantimin e të
drejtave dhe detyrimeve të pronësisë apo
të drejtave të përdorimit afatgjatë të
pyjeve për përdoruesit e tyre. Gjë që është
jo vetëm një parim bazë politik, por
gjithashtu dhe një hap praktik i nevojshëm
që duhet ndërmarrë për të arritur ndalimin
e degradimit të mëtejshëm të tokës me
objektiv mbarështrimin e qëndrueshëm të
pyjeve e kullotave. ii) Qeveria duhet të
deklarojë objektivin strategjik që pyjet dhe
kullotat e dhëna në përdorim të kalojnë
gradualisht në pronësi të përdoruesve, kur
të ketë tregues se është pakësuar erozioni
dhe ka shtim të veshjes bimore natyrore.
iii) Të rishikohet Strategjia për Zhvillimin
e Pyjeve dhe Kullotave për të realizuar
mbrojtje më të mirë të tokës nga
gërryerjet, si dhe të përfundojë procesi 20vjeçar i decentralizimit në përputhje me
ndyshimet territoriale-administrative. iv)
Përdoruesit (fshati, familja rurale) të kenë

të drejta e detyrime ligjore për ruajtjen e
tokës pyjore e kullosore nga gërryerjet, të
kenë detyrime për veshjen me bimësi të
tokës në pronësi, sikurse edhe të kenë të
drejtën të shesin prodhimet drusore e
jodrusore shtesë që rezultojnë nga
menaxhimi i bashkive, komuniteteve,
pronarëve dhe Shoqatave të Përdoruesve
të Pyjeve për mbrojtjen nga erozioni dhe
shëndetësimin e tokës që kanë në
përdorim apo pronësi. vi) Të krijohet
mundësia e ndërhyrjeve në zonat e
mbrojtura me punime përmirësuese për
plotësimin e nevojave të banorëve
kryesisht në qarqet Korçë, Dibër dhe
Elbasan. vii) Ekspertët e pyjeve në Bashki
së bashku me SHPPKK duhet të hartojnë
projekte për pyllëzime me lloje me rritje
të shpejtë anës rrugëve, anës lumenjve, si
dhe kultivimin e bimëve mjekësore dhe
aromatike në të gjithë Shqipërinë. I
nderuar z. Ministër, Ju bëjmë me dije
se Strategjia në vitin 2004 e hartuar me

asistencën Ndërkombëtare me propozimin
e Ministrit të Bujqësisë dhe të Ushqimit, u
miratua me VENDIM Nr. 247, datë
23.4.2004 nga ish KRYEMINISTRI Fatos
Nano.qendrueshëm, konform standarteve
silvo-teknike dhe ligjore. v) Të hartohet
ligji i ri për pyjet me role, të drejta dhe
kompetenca të qarta për detyrimet e Disa
parime strategjike që duhen konsideruar
nga ajo strategji për t‟u zbatuar
mendojmë:
Ndarja e drejte e përfitimeve:
 Nevoja e rritjes së numrit të familjeve
që përfitojnë nga të ardhurat pyjore e
kullosore me qëllim luftimin e nivelit
të varfërisë;
 Nevoja e decentralizimit të kontrollit
mbi pyjet dhe kullotat deri në nivel
komune, fisi e familje;
 Nevoja e përdorimit, e ruajtjes së
traditave, e kulturës në drejtim të
mirëadministrimit të pyjeve;
 Nevoja e ndryshimit të struktures së
pyjeve e kullotave lidhur me
pronësinë, drejt niveleve të vendeve të
tjera të përparuara;
 Nevoja e lënies si trashëgimi për
brezat e ardhshëm të një ekonomie
pyjore e kullosore vitale e te
shëndetshme.
Ne si një organizatë e interesuar për
zhvillimin e reformave në sektorin e
pyjeve dhe kullotave, shpresojmë në
mbështetjen Tuaj të plotë në thellimin e
reformave të decentralizimit të qeverisjes
së pyjeve dhe kullotave, me synim
shmangien e informalitetit, shtimin e
përgjegjshmërisë dhe përfshirjes së
komuniteteve në planifikimin dhe
menaxhimin e burimeve natyrore.
Federata Kombëtare
Kullotave Komunale

e

Pyjeve

dhe

llojet e lartpërmendura rreth 1000 ha tokë
bujqësore. Fidanët e nevojshëm janë
siguruar nga komuna. Kostoja e kultivimit
për 1 ha arrin treguesit mesatarë nga:
11,000-12,000 €uro. Vizitë në Kaçanik.
Në datën 12 Qershor 2018,vizita u
përqëndrua te një familje grumbulluese e
përpunuese e pjesëve të bimëve mjekësore
-aromatike. Në vijim, zonja Zarije Malësiu
shpjegoi se si funksionon grupi i
prodhuesve e i tregtuesve të pjesëve të
bimëve mjekësore, i cili është i përbërë
nga grà. Llojet që kultivohen në zonën e
tyre ose ata që vilen në habitatet natyrorë
janë: Verdhashka, Kokoçeli, Mëllaga e
Pyjeve, Aguliçja, Luleshtogu, Barpezmi
dhe Luleshqerra. Zonja Zarije, rrëfeu
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punën e bërë nga anëtaret e grupit
prodhues në drejtim të sigurimit të cilësisë
së kërkuar prej blerësit, i cili në rastin
konkret është subjekti AGROPRODUKT
shpk që drejtohet nga z. Halit Avdija në
komunën Istog. Vizitë në fshatin Babaj i
Bokës, komuna Gjakovë. Familja në fjalë
ishte subjekt prodhues me emërtimin
„Freskia‟. Përveç kultivimeve që vazhdonte të bënte çdo vit, familja ishte e
angazhuar me prodhimin, përpunimin dhe
tregtimin e frutave të imëta. Puna nisi me
mbjelljen e fidanëve të rrushit të serezit
(Ribes uva-crispa) për të vazhduar me
mjedhrën (Rubus idaeus), Ferrmanën
(Rubus fruticosus), Aronia-n (Aronia melanocarpa), Goji-Berry-n (Licyum barbarum) dhe së fundmi me Lajthinë (Coryllus
avellana). Në vijim, kryetari i Shoqatës, z.
Marku theksoi se shoqata ka gjetur
mbështetjen e ambasadës suedeze, e cila
nëpërmjet CNVP-së ka mundësuar sigurimin dhe shpërndarjen e të gjithë kontigjentit të fidanëve për të gjitha familjet,
anëtare të shoqatës. Nga ana tjetër CNVP
ka dhënë gjithashtu mbështetje të tjera që
lidhen me trajnime, pajisje e ambalazhe,
të cilat kanë qënë të domosdoshme për
fillimin dhe për vazhdimin normal të
këtyre aktiviteteve me spektër komunitar.
Vizitë te kompania prodhuese e tregtuese
e BMA „AGROPRODUKT shpk‟ në
komunën Istog. Ne, në vitin 2013, kompania ka investuar 2000 m² serrë modern,e
e cila shërben për kultivimin e fidanëve të
llojeve të ndryshëm që kultivohen nga

Foto: Rrush Serezi

rrjetet e operatorëve të saj; ka të siguruar
220 m² sipërfaqe me pajisje për tharjen e
pjesëve të bimëve dhe 3 dhoma ftohëse
me kapacitet mbajtës 200 m³. Në vazhdimësi kompania është në investim e
sipër për futjen e mekanizimit bujqësor, si
dhe për ndërtimin e linjave të përpunimit
të pjesëve të BMA të prodhuara. Për forcimin e qendrave grumbulluese që janë
hallkat e furnizimit të kompanisë, prej të
cilave sot numërohen 46 të tilla. Qendrat
në fjalë janë të pajisura me tharëse të
posaçme. Vjelësit e organizuar rreth një
qendre grumbulluese dorëzojnë pranë saj
pjesët e vjela të BMA për t‟i tharë. Në
këtë mënyrë sigurohet cilësia e duhur e
prodhimeve, të cilat dorëzohen te kompania AGROPRODUKT shpk. Aktualisht,
në të gjithë Kosovën, punojnë në mënyrë
të organizuar rreth 3235 vjelës e grumbullues, kryesisht të moshave të reja, të
cilët i dorëzojnë sasitë ditore të vjela pranë
qendrave
grumbulluese.
AGROPRODUKT shpk eksporton në tregjet
europiane 95% të prodhimeve të saj. Nga
kjo vizitë mësohet: • Grupet prodhuese
shkojnë drejt konsolidimit për të mbyllur
cilkin e zinxhirit të vlerave. • Janë rritur
numri i grupeve prodhuese, Kosova ka
balancuar bimët e kultivuara me ato të
egra, gjë që ndikon në ruajtjen e llojeve të
rrezikuara. • Ka një ndërveprim dhe bashkëpunim midis kultivimit, përpunimit dhe
tregut në Kosovë, si për BMET e kultivuara dhe Frutat e Pyllit.

Është koha që dashamirësit e natyrës
të kontribuojnë në mbështetje të
protestuesve të Bulqizës për ruajtjen e
burimeve natyrore!

Haki Kola - CNVP Shqipëri
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uket se aktivizimi i nënave e motrave
tona për ndalimin e shkatërrimit të
natyrës, është hera e parë që shfaqet si
protestë e organizuar. Do ishte mirë që ky
moment të gjente një solidarizim dhe një
reflektim nga shoqëria si arritje e një stadi
të ri. Do dëshiroja që pendat e spikatura të
gazetarisë të ishin prezente që ky moment të
fiksohej sa më mirë të ishte e mundur duke
e trajtuar edhe si pikë infleksioni lidhur me
reagimin e komuniteteve për ruajtjen e
natyrës. Profesori i pylltarisë Vezir
Muharremaj, i vlerëson njollat e pyjeve të
dhëna në konçesion për t‟u shfrytëzuar si
pyje me sipërfaqe të vogla, por nga ana
natyrore janë pyje të virgjër natyrorë, të
paprekur ndjeshmërisht nga dora e njeriut,
janë sipërfaqe të vogla, por me vlera të
jashtëzakoneshme, të rralla jo vetëm për
Shqipërinë, por edhe në shkallë evropiane.
Janë pyje të dendur të moshës 130-160
vjeçare, por ka edhe drurë mbi 250 vjeçarë,
me një shumëllojshmëri shoqërimesh
drunore e barishtore, që duke qenë të
parritshme lehtësisht, mund të përbëjnë një
trashëgimi natyrore që akoma nuk është
vlerësuar nga ekspertët. Ahu është lloji
kryesor e shpesh përzihet me arnenin,
pishën e zezë, bredhin e bardhë, panja të
ndryshme etj. Janë të pranishme edhe mjaft
lloje të tjera si mështeknat, bulgëri, frashëri
formacione me shkurre të lajthisë, mëllezës,
vadhëzave, verririt apo plepit të egër të
bashkëshoqëruar nga dëllinja e zezë,
dëllinja e kuqe, shkoza, zogla, boshtra,
gjineshtra, boronica, thana, murrizi,
trëndafili i egër, plot lloje shelgjesh,
manaferra e mjedra. Individë të tisit,
arnenit, bredhit të bardhë dhe mështeknës
konsiderohen si lloje të rrezikuara për t‟u

zhdukur, përfshirë këtu edhe mjaft bimë me
vlera të veçanta mjekësore e eterovajore që
mendohen që kanë qenë të pranishme që me
dukjen e vegjetacionit të parë mbi tokën ku
ne jetojmë. Jemi dëshmitarë që vendi ynë
po hyn në një etapë të re të zhvillimit, në
një ekonomi që do të ketë prioritet turizmin.
Për çudi si leja për turizmin ashtu edhe ajo
për prerjen e shkatërrimin e natyrës
bashkëjetojnë nën një çati, çfarë e bën rastin
tepër të veçantë dhe shton arsyet për
reflektim. Komuniteti i Bulqizës me sa
duket është bindur për këtë dhe jep sinjalin
që Shqipëria duhet të fillojë të ruajë burimet
natyrore. Ky është moment historik, që për
herë të parë komunitetet tona japin një
sinjal „SOS‟ dhe këto janë padyshim shenja
të dukshme për një tendencë të re. Kjo është
e mirë, por zgjidh vetëm gjysmën e pyetjes:
përfitimi i të cilëve do të ruhet - në dobi të
shumicës, të komunitetit ose për përdorim
dhe fitimin e pakicës? Konflikti i madh që
tani sapo ka dalë në skenë e palët janë në
ndeshje të hapur do të vendosë. Nuk ka
asnjë tjetër pyetje para nesh që është bërë
kaq e rëndësishme, ose që do të jetë aq e
vështirë për t'u përballur, si një pyetje e
madhe midis interesit të veçantë të pakicës
që sundon dhe mundësive të barabarta,
midis privilegjeve që politika aktuale u ka
dhënë të paktëve dhe të drejtat e
komuniteteve që përbëjnë shumicën
njerëzve, midis qeverisë për mirëqenien e
shumicës dhe qeverisë për fitim të parave
nga pakica që harton ligjin e përfiton prej
tij, midis atyre që qëndrojnë për të mbrotjur
të drejtën e demokracinë dhe pakicës
shfrytëzuese që qëndrojnë kundër tyre. Kjo
është zemra e problemit të ruajtjes dhe të
ndalimit të degradimit të mëtejshëm të
burimeve natyore sot në Shqipëri.
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Prof. Dr. Sherif Lushaj

Rishit Uruci, Begë Musta, Bardhosh
Ferraj, Zhaneta Zonja, Mimoza Shahini, Ferrik Avdija etj, bënë shumë
sugjerime për përmirësimin e strategjisë kombëtare dhe letrën e pozicionimit, si dhe sollën eksperienca nga
brenda dhe jashtë vendit.

M

ë datë 11 Qershor 2018, Qendra
e Studimeve të Burimeve
Natyrore (Q.S.K. “Natyra”)
në
bashkëpunim me Bashkinë Fier dhe
shoqatat partnere (Federata Kombetare
e Pyjeve dhe Këshilli Agrobisnesit
Shqiptar) organizuan në Tiranë
Konferencën Kombëtare “Konsolidimi
i Tokës, si instrument i zhvillimit të
qëndrueshëm të bujqësisë”. Në
konferencë morën pjesë Deputetë të
Kuvendit të Shqipërisë, përfaqësues
nga Bashkia Fier dhe Agjencitë
Rajonale, Ministria e Bujqësisë, Zyra e
Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme,
Agjencia e Mbështetjes së Bujqësisë
dhe Zhvillimit Rural, shoqatat partnere
(Federata Kombëtare e Pyjeve dhe
Kullotave dhe Këshilli Kombëtar i
Agrobisnesit), Universiteti Bujqësor,
Qendra e Transferimit të Teknologjive
Bujqësore Fushë-Krujë, gazetarë të
Bujqësisë, shoqata mjedisore dhe
fermerë, stafi i projektit, ekspertë të
bujqësisë dhe mjedisit, etj. Konferenca
u hap dhe u moderua në vazhdimësi
nga drejtuesi i projektit z. Sherif
Lushaj. Fjalë përshëndetëse u mbajtën
nga përfaqësues të institucioneve si nga
z. Eduard Shalsi, Kryetar i Komisionit
Parlamentar
për
Veprimtarinë
Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin, zj.
Ermira Gjeci, Zvendës Ministre e
Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, z.
Besnik Bare, deputet i Kuvendit të
Shqipërisë dhe znj. Luiza Strati,
Drejtore e Përgjithshme e Bujqësisë,
Bashkia Fier. Në këtë seancë deputetët
shprehen vullnetin për mbështetjen e
rezultateve të projektit, vullnetin për të
mbështëtur këtë proces, si dhe
programin e konsolidimit të tokës
hartuar për Bashkinë Fier. Ata
vlerësuan punën e bërë nga stafi i
projektit, programin e konsolidimit të
hartuar dhe lobimin për përmirësimin e
strategjisë kombëtare të konsolidimit, si
dhe problemet që kërkojnë zgjidhje në
nivel kombëtar. Z. Eduard Shalsi
mbështeti rezultatet e projektit,
praktikat në nivel vendor apo dhe
rajonal për të patur sisteme efektive
dhe efiçente si eksperienca çeke dhe
kujdesi për të mos përsëritur gabimet e
vendeve që janë bërë anëtare në BE dhe
sot ndjekin pasojat e mungesës së
ekspertizave tekniko-shkencore në
momentet kur kanë hartuar manuale
dhe legjislacionin bazë. Z. Besnik Bare
u shpreh se Shqipëria aspiron për t‟u
bërë pjesë e BE dhe kjo do të thotë
sfidë në shumë vendimarrje të fushave
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të ndryshme dhe konsolidimin dhe
reformën e tokës. Ai theksoi se do të
mbështesim rezultatet e projektit. Znj.
Ermira Gjeci bëri të njohur objektivat e
Qeverisë për regjistrimin e tokës dhe
pajisjen e fermerëve me çertifikata, si
dhe angazhimin e Ministrisë së Bujqësisë për zgjidhjen e problemeve që
pengojnë konsolidimin e tokës. Prof.
Dr. Lufter Xhuveli mbështeti rezultatet
e projektit dhe gjetjet për përmirësimin
e strategjisë kombëtare të konsolidimit
të tokës. Ai propozoi që të dalin disa
akte ligjore për plotësimin e boshllëkut
ligjor. Më pas konferenca vazhdoi me
prezantimet e përgatitura, të tilla si:
“Gjetjet/rezultatet e projektit, Programi
i Konsolidimit të Tokës për Bashkinë
Fier dhe zgjidhjet e problemeve që
kërkohen në nivel kombëtar” nga Sherif Lushaj; prezantimi “Rajonizimi i
prodhimit bujqësor si mundësi për
zhvillimin e bujqësisë dhe konsolidimin
e tokës në Bashkinë Fier” nga Luiza
Strati; prezantimi “Përmirësimi i Strategjisë Kombëtare të Konsolidimit të
tokës si domosdoshmëri” nga Vezir
Muharremaj; prezantimi “Nismat e
kooperimit të fermerëve në Nj.A.
Mbrostar, Bashkia Fier” nga Ramadan
Kananaj dhe Leonora Veliu; si dhe prezantimi “Mbështetja e Shoqatave të
Bashkëpunimit Bujqësor për nxitjen e
kooperimit të fermerëve sipas shembullit të Xarës dhe përvojës ndërkombëtare” nga Agim Rrapaj, President i
KASH. Në prezantimin e gjetjeve/
rezultateve të projektit u paraqit analiza
e situatës së fragmentimit, skemat e
konsolidimit, Programi i konsolidimit
Tokës për Bashkinë Fier me përparësi të
gjitha format e konsolidimit të tokës,
ngritja e shoqatave bujqësore, konsolidimi i kulturës, ri-parcelimi, rregullimi i
territorit etj. Gjithashtu edhe zgjidhjet
që kërkohen në nivel kombëtar si
rregjistrimi i tokës dhe pajisja e fermereve me çertifikatën e pronësisë që
është vetëm 15% e numrit përgjithshëm.

Regjistrimi do të nxitë tregun e tokës si
instrument për zmadhimin e fermave
dhe konsolidimit të tokës. Me qindra
fermerë në Bashkinë Fier kanë marë
tokë me qira, në disa raste më shumë se
50 ha, por me marëveshje gojore sepse
veprimet nuk mund të kryhen në zyrën
e regjistrimit. Të zbatohen politika favorizuese e mbështetëse për fermerët që
konsolidojnë tokën, ngritja e kapaciteteve menaxhuese, etj.Prof. Dr.
Vezir Muharremaj prezantoi mangësitë
e strategjisë aktuale të konsolidimit të
tokës e miratuar me Vendim të Këshillit
të Ministrave nr.700 datë 12.10.2016
dhe listoi gjithë propozimet për amendimin e saj. Në fazën e zbatimit të projekteve të konsolidimit në strategji (viti
2011-2015) ritmi nuk përputhet me objektivat e vëna në Strategjinë
Ndërsektoriale për Zhvillimin Rural ku
parashikohet përmirësimi i strukturës së
fermës, që në vitin 2020 madhësia mesatare të arrijë 2.5 ha dhe për fermat e
orientuara nga tregu 3.5 ha, shumë larg
për t‟u realizuar. Strategjia nuk arrin të
udhëheqeë procesin e konsolidimit, ligji
i konsolidimit të tokës nuk është miratuar, format e kooperimit kanë mbetur
në vend. Luiza Strati zbërtheu platformën e rajonizimit të prodhimit bujqësor në funksion të konsolidimit të
tokës, funksionimi i kooperativave sipas
kulturave dhe ngritja e infrastruktures
bujqësore. Ramadan Kananaj prezantoi,
nismat e fermerëve për zmadhimin e
fermave nëpermjet qirasë tokës, në disa
raste të madhësisë 50-60 ha, shtroi
nevojën e krijimit të Bankës së Tokës,
krijimi i një institucioni unik për pronat,
regjistrimin dhe legalizimin. Agim
Rrapaj analizoi ligjin nr.3842 për
SHBB të pa mbështetura dhe propozoi
politika për përfshirjen në skema dhe
mekanizma mbështetëse, si dhe rishikim të ligjit për Shoqatat e Bashkëpunimit Bujqësor. Në diskutimet e
tyre Arjan Jaupllari, Agim Shehu, Ago
Nezha, Ilir Salillari, Erinda Misho,

Z. Rexhep Ndreu, kryetar i Federatës
Kombëtare të Pyjeve, Sherif Lushaj
dhe Vezir Muharremaj, drejtuan
diskutimin e letrës pozicionimit. Letra
ishte shpërndarë më parë për
pjesëmarrësit dhe ishin marë disa
komente në formë elektronike. Në një
seancë u bë diskutimi dhe disa
sugjerime. Më pas letra e pozicionimit
u votua unanimisht nga pjesëmarresit
e konferencës dhe u dërgua në
institucionet qëndrore vendimarrëse e
politikëbërëse, si në Kuvendin e
Shqipërisë, Kryeministrë, Komisionni
e Veprimtarive Prodhuese, Tregtisë
dhe Mjedisit, Ministrinë e Bujqësisë
dhe Zhvillimit Rural, Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit, Ministrinë e
Drejtësisë, etj.Konferenca doli në
përfundime se fragmentimi i tokës dhe
fermat e vogla aktualisht janë nga
faktorët kryesorë kufizues të zhvillimit
të bujqësisë së vendit. Dhe për aq kohë
sa kjo situatë të vazhdojë pa bërë
ndërhyrje serioze dhe pa kuptuar
pasojat afatgjata në zhvillimin e bujqësisë, gjendja e këtij sektori do të
mbetet në vend. Nëse legjislacioni
specifik i konsolidimit nuk hartohet si
ligji i konsolidimit të tokës dhe aktet
nënligjore, ndryshimet pozitive do të
mungojnë. Nëse nuk do të përcaktohet
ligjërisht sipërfaqja minimale e kultivimit të tokës, tej të cilës fermat dhe
parcelat nuk do të ndahen nga krijimi i
familjeve të reja, duke përdorur forma
të tjera kompensimi për familjet e reja,
atëhere pas 35 vjetëve fragmentimi i
tokës do të jetë rreth dy herë më i lartë
se sa sot. Konferenca i bën thirje të
gjithë institucioneve qendrore dhe vendore të kordinojnë dhe mbështesin
procesin e konsolidimit të tokës, të
planizojnë hapat, të rriten kapacitetet
menaxhuese, të fillojnë zbatimin.
Ndryshe bujqësia dhe rregullimet e
territorit rural do të lëngojnë.
Mundësitë janë për të ndryshuar. Të
njohurat janë më shumë se të pa njohurat, mundësitë më të larta se
vështirësitë, ndërsa vullneti i institucioneve përgjegjese mbetet në provë.
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Xhelal Shuti - FPPK Qarku Kukës
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yjet kanë potencial të madh për të
kontribuar
në
zhvillimin
e
qëndrueshëm dhe për një ekonomi më të
gjelbër. Pyjet, pemët në ferma dhe
sistemet agropyjore luajnë një rol të
rëndësishëm në jetesën e popullsisë rurale
duke ofruar punësim, energji, ushqim dhe
një gamë të gjerë të mallrave të tjera dhe
shërbime të ekosistemit. Raporti i fundit
nga FAO (“Gjendja e pyjeve në botë”)
adreson mbi kontributet e pyjeve në
jetesën e njerëzve, ushqimin, shëndetin,
strehimin dhe nevojave për energji.
Ç'është më e rëndësishmja, raporti
gjithashtu sugjeron se informacioni mund
të përmirësohet dhe politikat mund të
rregullohen, në mënyrë që përfitimet socio
-ekonomike nga pyjet mund të rriten në të
ardhmen. Raporti argumenton se në qoftë
se fokusi i mbledhjes së të dhënave dhe
politikave është zhvendosur nga pemët tek
njerëzit, pyjet mund të menaxhohet në
mënyrë
të
qëndrueshme
për
të
përmbushur kërkesat në rritje të shoqërisë.
Në dekadat e fundit shumë të rinj janë
larguar nga zonat rurale, fillimisht për në
qytetet kryesore te vendit dhe më pas në
emigracion. Shumë fshatra janë duke
humbur një pjesë jetike të popullsisë së
saj të re dhe të arsimuar. Si pasojë,
fermerët në moshë të tretë në shumë zona
po kultivojnë pa makineri dhe pa kosto
prodhimi. Mospërdorimi i tokës bujqësore
për kultura bujqësore ka humbur ineresin
për përdorimin e saj, (fermat e vogla dhe
të fragmentuara 0.1 ha, e ka bërë të
vështirë
rritjen
e
prodhimit
dhe konkurueshmërisë së produkteve dhe
ndërmarrjen
e
investimeve
në
modernizimin e mjeteve dhe teknologjive
të përdorura në bujqësi). Familjet rurale
që të ruajnë burimet natyrore, t‟i
zhvillojnë ato me forma dhe mundësi nga
më të ndryshmet kanë nevojë të
mbështeten, të krijohen dhe shtohen
politikat që ndihmojnë fermat e vogla,
kopshtet dhe kooperativat bujqësore, si
nga donatorë të ndryshëm, ashtu dhe nga
shteti dhe qeverisjet vendore. Më shumë
politika për orientimin e komuniteteve
rurale drejt prodhimeve me cikël të
shkurtër dhe efektivitet të lartë
ekonomik.Parë nga ky këndvështrim,
Federata e Përdoruesve të Pyjeve dhe
Kullotave Kukës, mbështetur nga CNVP
me projektin FLED, “Pyjet për Zhvillim
Ekonomik Lokal”, sipas objektivit 3.
Fuqizimi dhe zhvillimi i mëtejshëm i
zinxhirit të vlerave për prodhimet pyjore
dhe produktetet e tjera jodrusore
organizuan në bashkinë Has një takim
shumë aktorësh për promovimin e
familjes Dauti nga fshati Golaj, bashkia
Has, në kultivimin e frutave të pyllit, si
produkte të reja jashtë kulturave bujqësore
tradicionale, të cilat ofrojnë fitime

financare me kosto më të ulët dhe cikël të
shkurtër prodhimi. Në këtë takim morën
pjesë përfaqësues të grupeve prodhuese
nga Njësitë Administrative Golaj, Fajza
dhe Malzi, përfaqësues nga pushteti vendor si, bashkia Has dhe Kukës, Qarku
Kukës, përfaqësues nga Federata e
Përdoruesve të Pyjeve dhe Kullotave
Kukës, të ftuar nga rajonet Dibër, Shkodër
dhe Federata Kombëtare e Pyjeve dhe
Kullotave Komunale, përfaqësues nga
CNVP Tiranë dhe ambasada Suedeze etj.
Takimi u drejtua dhe u mbështet nga stafi
CNVP Kukës. Takimin e hapi Z. Isuf
Omuri, përfaqësues i zyrës CNVP Kukës,
i cili pasi përshëndeti të pranishmit dhe u
uroi mirëseardhjen në Has, i njohu të
pranishmit me axhendën e takimit. Ai
theksoi rolin e aktorëve që luajnë në
fuqizimin dhe zhvillimin e fermave të vogla si baza të suksesshme për rritjen e të
ardhurave nga përdorimi i qëndrueshëm i
burimeve natyrore. Projekti FLED, i cili
po zbatohet në bashkinë Has, po jep rezultatet e para në këtë drejtim si forma të
organizimit të grupeve lokale në drejtim të
mirëmenaxhimit të burimeve. Më pas ai
prezantoi rastin e familjes Dauti në Golaj,
si filloi dhe sukseset e para në kultivimin e
frutave të pyllit, si një alternative e
suksesshme për përdorimin e tokës nga
kultivimi i frutave të imta të pyllit me kosto të ulët dhe efektivitet të lartë
ekonomik. Pas këtij prezantimi të përgjithshëm e mori fjalën përfaqësuesi i bashkisë
Has z. Rakip Qela, i cili në fjalën e tij trajtoi “vizionin e bashkisë Has për rritjen e
të ardhurave për familjet rurale”. Ndër të
tjera ai falënderoi CNVP për mbështetjen
e grupeve të fermerëve, kultivimin e llojeve me rritje të shpejtë dhe efektivitetin
ekonomik, si nëpërmjet takimeve e trajnimeve si e vetmja rrugë për ndërgjegjësimin e komuniteteve rurale në përdorimin
dhe zhvillimin e burimeve natyrore, në një
kohë krize ku në rajonin e Hasit ka humbur interesi i kultivimit të kulturave bujqësore, si pasojë e mungesës së fuqisë
punëtore, mjeteve të mekanizuara, sistemit

të vaditjes, etj. Bashkia Has në planet e saj
të zhvillimit po punon për mbështetjen e
familjeve rurale duke i ndihmuar në hartimin e projekteve për mbështetje me paketa subvencioni bazuar në programet e
Ministrisë së Bujqësisë. Z. Janaq Malaj
drejtor i CNVP, pasi përshëndeti për organizimin e këtij aktiviteti, e vlerësoi
shumë punën e e stafit të CNVP Kukës, në
nxitjen dhe promovimin e fermerëve dhe
grupeve prodhuese në orientimin drejt
kultivimit të kulturave të agropylltarisë, si
një nevojë afatgjatë për shtimin e të
ardhurave nga këto kultura, si dhe zhvillimin e agro-turizmit mbështetur në traditat
e zonës.Ndër të tjera ai trajtoi edhe sfidat
dhe vështirësitë që hasin në terren strukturat tona; për shembull, mungesa e besimit
midis fermerëve në lidhje me grupet e
prodhuesve të formalizuar, barrierat
fiskale dhe tregjet informale / të pasigurta.
Mungesa e infrastrukturës dhe e pajisjeve
për mbledhjen, ruajtjen, përpunimin dhe
paketimin e produkteve vendore, gjithashtu trajtoi disa pika të dobëta që duhet të
adresohen nëpërmjet, qasjes gjithëpërfshirëse dhe të koordinuar, si bashkëpunimi
ndërmjet qeverisë qendrore dhe vendore,
donatorit, komunitetit dhe shoqërisë civile. Të gjitha këto kërkojnë një bashkërendim dhe bashkëpunim të ngushtë dhe
institucional me qëllim forcimin dhe
fuqizimin e grupeve prodhuese dhe të
gjithë komuniteteve rurale. Ndërsa
këshilltarja e CNVP, znj. Anila Aliaj prezantoi punën ndërgjegjësuese të bërë me
grupet prodhuese dhe bashkëpunimin me
të gjithë aktorët vendorë. Organizimi i
grupeve prodhuese në Golaj dhe Malzi,
trajnimet, këshillimet, organizimi i promovimeve dhe vizitave në nivele të ndryshme
kanë dhënë rezultate të dukshme, çka
përbën një bazë të mirë për të ardhmen.
Znj. Anila Aliaj këshilltare e CNVP
Kukës, foli për arritjet në drejtim të zhvillimit dhe fuqizimit të zinxhirit të vlerës
për produktet pyjore dhe jodrusore”. Midis të tjerash ajo prezantoi aktorët e përfshirë në këtë projekt si, Fedederata e

Pyjeve Kukës, bashkia Has, ShPPKK Golaj, si dhe individë dhe grupet prodhuese.
Takimet ndërgjegjësuese me individë,
grupe, apo takime shumë aktorëshe, identifikimi i produkteve kryesore dhe përfitimet sa më të mëdha për produkt. Rasti i
familjes Dauti me varietete të reja dhe
kërkesat në rritje të tregut. Organizimi i
grupeve prodhuese në Golaj dhe Malzi
nëpërmjet
trajnimeve,
këshillimeve,
shkëmbimi i përvojave në rajone të
ndryshme deri në organizimin e Panairit
lokal në Has dhe atë kombëtar me prodhime të gatshme dhe të përpunuara duke
promovuar kulturën dhe traditën vendore
nga ku vijnë grupet prodhuese. Në fund të
prezantimit ajo shtroi para të pranishëmve
disa rekomandime nga ku duhet të
përqëndrohet puna e të gjitha strukturave
që merren me zhvillimin e burimeve natyrore lokale si: 1-Shtimi i sipërfaqeve me
fruta pylli; 2-Formalizimi i tregut të
bimëve të egra medicinale; 3-Hapja e
pikave të grumbullimit dhe pajisja me
teknologji të re; 4-Ruajtja, përpunimi dhe
çertifikimi i produkteve vendore. Të gjitha
këto janë kushte mbi të cilat mund të
zhvillohen dhe fuqizohen grupet lokale në
zonat rurale. Ndërsa nga Z. Xhelal Shuti
koordinator i Federatës PK Kukës bëri
prezantimin mbi “Potencialet nga burimet
natyrore në qarkun e Kukësit. Si Federata
të mund të ofrojë aktivitete ekonomike”.
Z. Shuti prezantoi një profil të Qarkut të
Kukësit lidhur me popullsinë, sipërfaqen,
burimet natyrore, etj. Qarku i Kukësit
përbëhet nga 3 bashki, 24 njësi administrative dhe 191 fshatra dhe ka një sipërfaqe të përgjithshme prej 2,373 km2, me
një popullsi 79,559 banorë, nga kjo, 68 %
në zonat rurale ose 54,127 banorë.
Sipërfaqja e përgjithshme e transferuar në
pronësi të qeverisjes vendore është
141,558 ha. Nga kjo: a-fond pyjor dhe
kullosor 186,965 ha ose 75.7 % bsipërfaqe pyjore 88,873 ha; c- sipërfaqe
kullosore 38,612 ha ; d- tokë bujqësore
dhe urbane 48,159 ha ; e-zonë e mbrojtur
dhe parqe kombëtare 64,460 ha. Sektori i
Arrorëve ka një potencial prej 2700 ha
gështenja, 334 ha arra dhe 1190 ha Lajthi.
Ndërsa lidhur me potencialin e bimëve
medicinale, Kukësi ka një potencial
prodhues prej 1,043 ton/vit në një areal
prej 14,000 ha: Hasi 532 ton/vit në një
areal prej 300 ha dhe Tropoja 1492 ton/vit
në një areal prej 2,050 ha. Më tej ai trajtoi
edhe
formën
e
organizimit
të
komuniteteve lokale, ku në nivel qarku
komuniteti i përdoruesve të pyjeve dhe
kullotave përfaqësohet nga Federata e
Përdoruesve të Pyjeve dhe Kullotave,
ndërsa ekzistojnë 24 Shoqata të
përdoruesve të pyjeve dhe kullotave në
nivel njësish administrative. Po ashtu
ekziston forma e organizimit në nivel
grupesh prodhuese të …
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inkuadruara në Shoqatat e PPKK. Ai
trajtoi gjithashtu edhe rolin e Federatës
që duhet të luajë në zhvillimin ekonomik
nëpërmjet trajnimeve dhe hartimit të
projekteve drejt modeleve të kultivimit
dhe përdorimit të burimeve natyrore me
sa më shumë vlera ekonomike, bazë për
këtë janë përvojat nga Agro-Puka apo
Shoqata Freskia në Gjakovë në kultivimin e frutave të pyllit. Ai rekomandoi se
shoqatat duhet të kthehen në pika të
grumbullimit dhe përpunimit të produkteve pyjore dhe jo pyjore me qëllim
rritjen e zinxhirit të vlerës së produkteve. Z. Selim Lisha, Drejtor i Pyjeve
pranë bashkisë Has, prezantoi rolin e
kësaj drejtorie në fushën e zhvillimit
ekonomik, si dhe modelet e trajtimit të
cungjishteve të përdorura nga kjo bashki
në planifikimin e nevojave për furnizimin e komuniteteve dhe të enteve me
dru zjarri. Z. Fatmir Meshi, përfaqësues
i ShPPKK Golaj, prezantoi historikun
dhe punën e kësaj shoqate në raport me
realizimin e objektivave të projektit
FLED, me grupet prodhuese në këtë
njësi administrative. Znj. Rushe Kola,
përfaqësuese e grupit prodhues në fshatin Golaj, prezantoi aktivitetet e grave
dhe të grupit prodhues në këtë fshat në
kuadër të projektit FLED, duke renditur
disa nga këto aktivitete si: a-Pjesëmarrja
e grave në vendimarrje, takime individuale me gra nga fshati Golaj, takime
ndërgjegjësuese me bordin e shoqatës,
trajnime për funksionimin e shoqatave,
barazinë gjinore, pjesëmarrjen dhe
përfaqesimin e grave, advokacinë dhe
lobimin, etj. b-Fuqizimi ekonomik i
grave, vizita të ndryshme, pjesëmarrje
në panaire lokale dhe kombëtare, organizimi i panairit të parë në Has në vitin
2016, si dhe sfidat e këtij grupi për të
ardhmen. Z. Haki Kola, këshilltar i
CNVP Tiranë bëri një prezantim me
temë “Kopshti pyjor me objektiv
shtimin e të ardhurave për njerëzit”. Kjo
si një premisë për mbrojtjen e pyjeve
dhe mjedisit në Shqipëri. Pyjet dhe
produktet nga pylli në zonat rurale janë
jetike për popullsinë rurale, sepse ata
mbështesin mirëqenien ekonomike dhe
rrisin në mënyrë natyrale vendet e
punës. Mbështetja e komuniteteve tona
rurale ku shoqëria ka një nevojë në
rritje, është një sfidë shumë e madhe jo
vetëm për polikëbërësit, por për të gjitha
strukturat vendore, për zhvillimin e
sektorit të
pyjeve. Është risi, tha z.
Haki Kola në këtë takim, për fillimin e
një dikutimi mbarëkombëtar për
mundësinë e krijimit të kopshtit pyjor
me objektiv shtimin e të ardhurave për
njerëzit, premisë për mbrojtjen e pyjeve
dhe mjedisit në Shqipëri. Pas këtyre prezantimeve pati një seancë diskutimesh të
lira. Z. Rexhep Ndreu përfaqësues i
Federatës Kombëtare të Pyjeve dhe

Kullotave, pasi i falënderoi organizatorët për organizimin e këtij aktiviteti
theksoi që “promovimi i këtyre nismave
është një potencial, i cili do të shtojë
deri 50 % të ardhurat nga ferma agropyjore. Për fermerin, krahas shërbimeve
mjedisore, çdo përbërës i agropylltarisë,
është në gjendje të sigurojë të ardhurat
e duhura për fermën e tij. Agropylltaria
mund të jetë një përdorim më aktiv i
terrenit, se sa vetëm bujqësi apo vetëm
pyje. Po ashtu, në shumë zona të vendit
ka marrëdhënie të ngushta midis
sipërfaqeve pyjore dhe prodhimit
blegtoral. Rritja e drurëve rreth tokave
bujqësore dhe përdorimi i prodhimeve
pyjore si shtesë e prodhimit bujqësor
janë me rëndësi veçanërisht për
fshatarët e varfër dhe ata që jetojnë në
terrene me produktivitet të ulët si Hasi,
por edhe shumë bashki në Shqiperi.
Hartimi i programeve për agropylltarinë
në nivel rrethi e ferme, duke harmonizuar e integruar zhvillimin e prodhimeve bujqësore, blegtorale e pyjore, si
dhe forcimi i shërbimit keshillimor për
pronarët e fermave, me qëllim që të
marrin parasysh më mirë nevojat e
fshatarëve duket përparesi dhe në Has”.
Pas këtyre prezantimeve, të pranishmit
bënë një vizitë në fermën e familjes së
z. Xhem Dauti në fshati Golaj, i cili
bashkë me familjen e tij i priti të pranishmit në parcelën ku kishte kultivuar
fruta pylli të llojeve si, manaferrë aronia, mjedër dhe luleshtrydhe. Ai pasi
falënderoi të pranishmit për vizitën ne
fermën e tij bëri një historik të shkurtër
të kësaj nisme, duke falënderuar
mbështetesit kryesorë si CNVP dhe
familjen Rustemi nga Gjakova për
dhurimin e fidanëve të frutave të pyllit,
stafin e CNVP Kukës dhe Federatën
Kukës për mbështetjen dhe kujdesjen
në mbarëvajtjen e kësaj nisme, u shpreh
se ishte shumë i kënaqur me rezultatet e
para të prodhimit nga luleshtrydhet dhe
manaferrat, por shtimi dhe prodhimi i
aronias është me shumë interes, për
shkak të kostos së ulët të prodhimit dhe
kërkesës së lartë të tregut dhe për këtë
arsye ai synonte ta shtonte sipërfaqen e
kultivimit të këtyre frutave të pyllit. Të
pranishmit pasi vizituan parcelën e
mbjellë me këto bimë e uruan familjen
Dauti, veçanërisht bashkëshorten, Sanijen, për punën dhe përkushtimin që ajo i
bën zhvillimit të këtij sektori të ri në
këtë zonë për shtimin e të ardhurave për
familjen e saj nëpërmjet kultivimit të
frutave të pyllit. Pas kësaj vizite, grupi
prodhues i përbërë nga gratë dhe vajzat
e fshatit Golaj shtruan një bankét me
prodhime tradicionale të zonës së Hasit
për nder të pjesëmarrësve në këtë fshat.

Ky manual është përgatitur në kuadër të projektit SRCplus
(IEE13/574) mbështetur nga Komisioni Evropian
Ioannis Dimitriou & Dominik Rutz
… vijon nga numri i muajit Maj
Një faktor i rëndësishëm që ndikon
qëndrueshmërinë e tokës së përdorur
është rezultati energjitik i CRS për
hektar në krahasim me kulturat e tjera,
pra potenciali për të kontribuar në zbutjen
e
ndryshimeve
klimatike.
Megjithëse shumë specifik ndaj
kushteve stacionale, shifrat paraqiten në
Tabelën 4. Gjithashtu, shifrat për
bilancin e energjisë paraqiten në tabelën
e mëposhtme:
CRS
(shelg)
1:24

CRS
(plep)
1:16 – 1:26

në plantacionet CRS për energji në
Evropë.
Shelgjet
janë
përdorur
gjerësisht në plantacionet e CRS për
shkak të një sërë karakteristikash
përshtatshmërie, të tilla si rritja e shpejtë dhe prodhimtaria e lartë, aftësia për
t‟u rritur mirë në një larmi kushtesh
tokësore (psh. idealisht në tokat me pH
5 – 7.5, por gjithashtu edhe jashtë këtij
intervali) dhe mjedisore (nga toka të
rënda argjilore deri te ato të lehtat), kanë aftësi të mirë lastarizuese (kështu që
nuk është nevoja për t‟u rimbjellë pas
vjeljes), rrënjët janë tepër rezistente

Miser
(e gjithe bima)
1:11

Rapeseed (e
gjithe bima)
1:9

Gruri
(perfshire
kallirin)
1:11

Bilanci energjitik si raport input/output i kulturave të zgjedhura

Siç është përshkruar më herët, ndryshimi i përdorimit të tokës është vetëm
një aspekt, i cili duhet të merret në
konsideratë për vlerësimin e qëndrueshmërisë. Ndikimet në diversitetin e
bimëve dhe kafshëve, tokën, ujin dhe
ndryshimin e peizazhit përshkruhen më
hollësisht në raportin “Kriteret e
qëndrueshmërisë dhe rekomandimet për
kulturat drunore me rotacion të
shkurtër” (Dimitriou & Rutz 2014).
Llojet drunore dhe klonet
Disa lloje drunore me rritje të shpejtë
përdoren si lëndë e parë biomase për
qëllime energjitike në Evropë. Në këtë
manual theksi është vënë tek cungishtet
me rotacion të shkurtër të shelgut dhe
plepit, për faktin se këto janë llojet që
kanë patur interes më të madh në
Evropë dhe për të cilët janë raportuar
më
shumë
rezultate
kërkimore.
Megjithatë, rezultate kërkimore dhe
informacion lidhur më lloje të tjera që
kultivohen si CRS, të tilla si akacia dhe
eukalipti, po ashtu edhe vërriu, frashëri
dhe mështekna përfshihen gjithashtu.
Krahas kësaj, informacioni i ofruar
paraqitet duke marrë parasysh një shtrirje të madhe të zonave evropiane.
Shelgu: Llojet e gjinisë Salix (Figura
15, 16). Kjo gjini përfshin rreth 400
lloje drurësh dhe shkurresh gjetherënëse
dhe gjendet në mënyrë natyrore
kryesisht në toka të lagështa në rajonet
e ftohta dhe të temperuara të hemisferës
veriore. Shelgu është lloji më i përdorur

ndaj kushteve të mungesës së oksigjenit
(mund të mbillen në toka të ngopura më
ujë), janë tolerante ndaj elementëve të
pakët ushqyes dhe përqëndrimeve të
metaleve të rënda (mund të mbillen në
mjedise të ashpra, psh. për rehabilitimin
e bimësisë). Shelgjet kanë gjithashtu
një tjetër avantazh që i ka bërë ata llojet
më të përdorshëm në plantacionet e
CRS për energji: variacioni i tyre i
gjerë gjenetik me shume lloje të
ndryshme ofron karakteristika fiziologjike të ndryshme që mund të
përdoren në fushë. Për më tepër, shelgu
është një lloj që mund të rritet
lehtësisht. Kështu që, mund të krijohen
disa kryqëzime të kloneve të ndryshme
të shelgut, të cilat ofrojnë material bimor të përmirësuar me kombinimet e
kloneve të kryqëzuar.

Gjethet e shelgut (Salix viminalis), i cili
zakonisht përdoret në pjesët veriore të
Evropës (Burimi: Aronsson P.)

Vijon në numrin e radhës
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A letter of understanding
NFCFP

F

orests and pastures in Albania along
these 26 last years have faced continuous reforms in terms of their transfer
from the central government to the local
one. In addition, public land degradation
and erosion have advanced at alarming
rates. In 2016, about 900 thousand hectares of forests (79.5% of the total forest
area) were transferred to 61 Municipalities. Regardless this important step towards decentralization, in comparison to
agricultural land, forests and pastures
have remained still state property. A large
part of this area is stripped of forest vegetation and is subject to continuous erosion. Meanwhile, part of the forest area
which is under traditional custody of villages or families preserve the look of the
forest and have been protected and maintained, historically legalized by canons
and still functioning today. Based on the
reforms and experiences mentioned, with
the objective of preventing further degradation of the land without ownership, with
the willingness of the donors to continue
the support, already for several years, we
are convinced that it is time for the Albanian government to recognize ownership
rights on forest lands for the village and
rural families. Last year, and this year
also, several meetings were held with representatives of the Municipalities, Forest
Service, Ministry of Tourism and Environment, representatives of the Parliament, civil society organizations and the
academic world, in Has, Diber, Pogradec,
Fier and Elbasan to foster dialogue among
the actors involved in the governance of
forests in Albania, with the support of the
International Land Coalition and CNVP
(supported by the Swedish Embassy).
Here are some concrete proposals that
emerged from these meetings, as well as
from the Federation's many years of experience in this sector:
i) A clear political statement is required to
guarantee the rights and obligations of
property or long-term forest use rights for
their users. What is not just a basic political principle, but also a necessary practical step to be taken to stop the further
degradation of land with the objective of
sustainable forest and pasture management; ii) The government should declare
the strategic objective that forests and
pastures given in use gradually pass on
the ownership of users when there is
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evidence that erosion has diminished and
the natural herbal coating has increased;
iii) To be revised the Strategy for the Development of Forests and Pastures to
achieve better land protection from erosion and to complete the 20-year decentralization process in accordance with territorial-administrative changes; iv) The
users (village, rural household) have legal
rights and obligations to preserve the forest and pasture land from erosion, should
have obligations to cover with vegetation
the land they own, as well as to have the
right to sell additional wood and nonwood products that resulted from sustainable management, conforming to the silvotechnical and legal standards; v) To be
drafted a new law on forests with roles,
clear rights and competences for the obligations of municipalities, communities,
owners and Forest User Associations for
protection against erosion and improvement of land that are in use or owned; vi)
To be established the possibility of interventions in the protected areas with improvement works to meet the needs of the
inhabitants mainly in the regions of Korça, Diber and Elbasan; vii) Forest experts
in the municipality along with the FPUAs
should develop forestry projects with fastgrowing species alongside the rivers and
roads, as well as the cultivation of
medicinal and aromatic herbs throughout
Albania.
Honored Mr. Minister, we would like to

inform You that the Strategy in 2004
drafted with international assistance proposed by the Minister of Agriculture and
Food was approved with DECISION no.
247, dated 23.4.2004 by former Prime
Minister Fatos Nano. Some strategic principles to be considered by the strategy to
implement include:
Fair sharing of benefits:
 the need to increase the number of families benefiting from forest and pasture
income in order to fight the poverty
level;
 the need for decentralization of control
over forests and pastures up to commune level, tribe and family;
 the need for utilization, preservation of
traditions and culture in terms of good
forest management;
 the need to change the structures of
forests and pastures related to the ownership, towards the levels of other advanced countries;
 the need to inherit to future generations
a healthy forest and pasture economy.
We, as an organization interested in developing the forest and pasture sector reforms, look forward to your full support in
deepening the decentralization reforms of
forest and pasture governance, with the
aim of avoiding informality, increasing
accountability and involving communities
in planning and managing natural
resources.

R. Ndreu, N. Ҫollaku, J. Male, B. Gashi, I. Zeka, B. Hoxha, A. Kacani
Prof. Dr. Vezir Muharremaj, Zv. Kryeredaktore: Nijazi Idrizi, Ferdin Liçaj
H. Kola, A. Lila, M. Shehi, Prof. Dr. Sherif Lushaj
Bulevardi “Zogu I-rë, Godina “Zëri i Popullit”, kati 2-të
info@forest-al.org/mobile: +355 68 20 77 157

Prof. Dr. Sherif Lushaj
On June 11, 2018, the National Center for
Natural Resources Studies (Q.S.K
"Natyra") in cooperation with Fier Municipality and the partner associations
(National Federation of Forests and Albanian Agribusiness Council) organized in
Tirana the National Conference “Land
Consolidation as an Instrument of Sustainable Development of Agriculture”. The
Conference was attended by Deputies of
the Albanian Parliament, representatives
from the Municipality of Fier and the
Regional Agencies, the Ministry of
Agriculture, the Immovable Property
Registration Office, the Agricultural
Support and Rural Development Agency,
Agricultural University of Tirana, Agricultural Technological Transfer Center,
also participated agriculture journalists,
representatives of environmental associations and farmers, experts of agriculture
and environment, etc. The conference was
opened and moderated consistently by the
project manager, Mr. Sherif Lushaj.
Welcoming words were held by representatives of the institutions, Mr. Eduard
Shalsi, Chairman of the Parliamentary
Committee on Productive Activities,
Trade and Environment, Mrs. Ermira
Gjeci, Deputy Minister of Agriculture and
Rural Development, Mr. Besnik Bare,
Member of the Parliament of Albania and
Mrs. Luiza Strati, General Director of
Agriculture, Fier Municipality. At this
session the MPs expressed the will to
support the project results, the willingness
to support this process, and the land
consolidation program designed for the
Municipality of Fier. They praised the
work done by project staff, the drafted
consolidation program, and lobbying for
improving the national consolidation
strategy as well as the problems that
require solutions at the national level. Mr.
Eduard Shalsi supported project results,
local or regional level practices to have
effective and efficient systems such as
Czech experience and care not to repeat
the mistakes of countries that have
become members of the EU and today
follow the consequences of lack of
technical expertise - at the very moment
when they have drafted manuals and basic
legislation. Mr. Besnik Bare said that
Albania aspires to become part of the EU
and this means a challenge in many
decision-making of different fields and
land consolidation and reform. He stressed
that we will support the project results...

