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Në gjurmët e një shkrimi të para shumë viteve

ara disa ditësh, jo pak i interesuar kur
bëhet fjalë për sektorin Pyjor, më
tërhoqi vëmëndjen thirrja e Administratës
Civile, për marrjen në provim, të
Prof. Dr. Mihallaq Kotro specialistëve të Inspektoriatit të Mjedisit

dhe Pyjeve, ku listoheshin edhe dokumentat e konkurimit, rreth 12 ligje në fuqi, që
kishin të bënin me njohuritë, që duhej të
zotëronin kandidatët, të nevojshme për të
qënë koherent dhe të aftë…

Federata Kombëtare e
Pyjeve dhe Kullotave
Komunale, Shqipëri

Asosacioni i
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Ky manual do të botohet pjesë-pjesë në
mënyrë periodike
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as kryerjes së reformës së tokës në
vitin 1991, toka bujqësore u
fragmentua në shkallë të lartë, në ferma të
vogla dhe me tokë të shpërndarë në disa
pika të pa kufizuara me njëra tjetrën.
Përgjatë këtyre 27 vjetëve, fragmentimi ka
qenë dhe vazhdon të jetë një faktor
kufizues i zhvillimit të qëndrueshëm të
prodhimit bujqësor, për shkak të kostos së
lartë të punimeve, transportit, inputeve
bujqësore, pamundësisë së zbatimit të
teknologjive bujqësore (ujitja, mekanizimi), degradimin e tokës, shfrytëzimin
e kapacitetit prodhues jo më shumë se 6065%, krijon vështirësi serioze në
funksionimin dhe rehabilitimin e infrastrukturës mbështetëse, si edhe mungesa e
asistencës së specialistëve në ferma, dalja
ne treg, dominimi i fermave familjare me
strukturë “pak nga të gjitha” për
plotësimin e nevojave të veta. Në të
njëjtën kohë gjen edhe ferma të
zmadhuara, sera, pemtore e vreshtari të
suksesshme, por në numër të kufizuar.
Këtu përmendim modelin e Xarës, një
kooperim i suksesshëm që duhet përhapur.
Për konsolidimin e tokës, si një instrument
bazë i zhvillimit të qëndrueshën rural, ka
disa probleme që kërkojnë zgjidhje, të tilla
si: - Pajisja e pronarëve me çertifikatën
e pronësisë, që aktualisht është në nivel të
ulët dhe bëhet pengesë për transaksione
dhe marrëveshjet e fermerëve në funksion
të konsolidimit të tokës, shitjeve e
qiradhënies, ndërrimeve të parcelave me
kushte të njëjta; - Disa transaksione
kryhen, por me marrëveshje gojore;
- Mungon ligji i konsolidimit të tokës dhe
kuadri rregullator që ndalon fragmentimin
e mëtejshëm të tokës. Plotësimi i kuadrit
ligjor është çështje urgjente; - Nevojitet
të zbatohen politika favorizuese për
fermerët ose grupet e fermerëve të
organizuar në Shoqata të Bashkëpunimit
Bujqësor dhe Kooperativa mbi bazë
prodhimi ose shitje.
Në vitin 2016 është miratuar Strategjia
Kombëtare e Konsolidimit të Tokës. Ajo
është një bazë, që mundëson hartimin e
legjislacionit specifik dhe veprime të
mëtejshme. Strategjia e miratuar është një
dokument që shërben dhe lejon të kryhen
veprime të mëtejshme për konsolidimin e
tokës në fushën e legjislacionit dhe
aktiviteteve të tjera. Por, strategjia ka
nevojë të përmirësohet. Strategjia nuk ka
arritur të kthehet në një dokument që të
udhëheqë procesin e konsolidimit të tokës
në të gjitha fazat, në kushtet kur
fragmentimi është në shkallë të lartë dhe
pengues për zhvillimin e qëndrueshëm të
bujqësisë. Në këtë këndvështrim del se:
1. Strategjia përqëndrohet kryesisht në

hartimin e planit të rishpërndarjes – riparcelimit, që është natyrisht një metodë e
rëndësishme, por janë lënë jashtë strategjisë rrugët e tjera më të prekshme, që
zbatohen më shpejt e me kosto më të ulët,
në fushën e kooperimit që aktualisht në
vendet përreth janë në fokusin kryesor, në
veçanti në bashkimin e fermerëve për të
realizuar grumbullimin, standardizimin
dhe shitjen e prodhimit. Dhe modeli tek ne
gjendet prej disa vitesh në NJ.A. të Xarës,
Sarandë, ku janë realizuar njëherësh rajonizimi i prodhimit, konsolidimi i kulturës dhe shitja e organizuar e prodhimit.
Aq më tepër që kooperimi del i nevojshëm
edhe për një fakt tjetër: sepse nëpërmjet
riparcelimit, fermat maksimale me sipërfaqen që disponojnë në pronësi nëpërmjet
bashkimit të parcelave mund të shkojnë
deri në 2-3 ha.
2. Strategjia e Konsolidimit, që bazohet në
modelin e parcelimit duhet të parashikojë
edhe shpërndarjen e kostos së konsolidimit
të tokës midis qeverisjes qëndrore dhe asaj
vendore, fermerëve dhe burimeve të tjera.
3. Strategjia aktuale përfshin një periudhë
15 vjeçare me kohë veprimi periudhën
2016-2030. Por, vetë procesi i konsolidimit të tokës është i gjatë dhe do të ishte
mirë që ajo të hartohet për një periudhë
më të gjatë dhe e detajuar sipas një kalendari vjetor.
4. Faza e zbatimit të projekteve të konsolidimit në strategji , parashikohet në një stad
të vonuar , në vitet e fundit (viti 11-15), të
zbatimit të strategjisë 15 vjeçare. Konsolidimi i tokës është instrumenti bazë i zhvillimit rural , dhe si i tillë kërkon që të
zgjidhen njëherësh disa probleme komplekse, përmes lidhjes së projekteve të
konsolidimit me projekte ose investime që
zhvillohen në një zonë bujqësore, me politikat dhe strategjitë sektoriale dhe objektivat strategjike që priten në fund të
periudhës së veprimit të strategjisë.
5. Ritmet që parashikohen në Strategji për
zbatimin e projekteve pilot janë mjaft të
ngadalta dhe e humbin interesin e zbatimit. Në fazën e dytë e të tretë 2017-2028
është parashikuar që çdo vit të zbatohen

3-4 projekte të shkallës së mesme, duke
planifikuar burimet financiare nga buxheti. Ky ritëm nuk përputhet me objektivat
e vëna në Strategjinë Ndërsektoriale për
Zhvillimin Rural 2014 – 2020, 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. Por, nga viti 2020 na
ndajnë vetëm 2 vjet dhe ky objektiv është
shumë larg.
6. Ndërkohë, Strategjia duhet të parashikojë disa objektiva strategjike të sipërfaqes së tokës që duhet të konsolidohet,
madhësia e fermës sipas fazave, uljen e
numrit të parcelave për fermë.Pra, të ketë
tregues të detajuar, të cilët të mund të
monitorohen gjatë gjithë periudhës së
zbatimit. Në monitorimin e Strategjisë
duhet të parashikohen detyra për informime periodike, publikimin e informacioneve periodike, për rezultatet dhe
ecurinë e procesit, për transparencën,
shkëmbim përvoje, analiza dhe korrigjimet e nevojshme.
7. Në përcaktimin e aktorëve kyç të konsolidimit të tokës , në strategji, pushteti
vendor mbetet në periferi dhe duhet të
vendoset në qendër dhe të marrë
përgjegjësi e kompetenca. Rasti i Xarës,
një rast suksesi shqiptar, mbetet një rast
për t‟u përgjithësuar. Në strategji, roli dhe
përgjegjësitë e qeverisjes vendore dalin të
zbehta në të gjitha fazat për hartimin dhe
zbatimin e planit për konsolidimin e tokës.
Në këtë këndvështrim, krijimi i Sektorit të
Konsolidimit të Tokës (KKT) në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
(MBZHR), si dhe përgjegjësia e saj si institucion përgjegjës që do të udhëheqë
konsolidimin e tokës është i drejtë. Por, ky
sektor që do të ketë në përbërje vetëm 3
persona nuk mund të përballojë detyrimet
në të gjitha bashkitë e vendit. Përvoja e
vendeve të tjera që punojnë me konsolidimin është se këto komisione veprojnë në
nivel rajonal dhe vendor. Dhe, Bashkitë
duhet të ngrenë strukturat e veta paralele
dhe të bashkëpunojnë dhe bashkërendojnë
me MBZHR. Drejtoritë e Administrimit të

Tokës në qark duhet të jenë pjesë e
komisioneve të Bashkive, pasi zotërojnë
informacionin kryesor për tokën.
8. Edhe Komisioni i Konsolidimit të
Tokës (KKT) që krijohet për çdo projekt,
përsëri roli i bashkisë është minimal
ndërsa drejtimin përsëri e ka Ministria.
KKT të jenë nën përgjegjësinë dhe drejtimin e Bashkisë dhe të koordinohet e
mbikqyret nga Ministria. Reformimi i
Drejtorive Rajonale të Bujqësisë, por edhe
struktura të tjera që po ndodhin, duhet të
shoqërohet me ndryshime edhe në Strategjine e Konsolidimit.
9. Plani i veprimit për zbatimin e Strategjisë Kombëtare ka nevojë të rishikohet
për t‟u fokusuar qartësisht në skemat
përparësore më ekonomike, më të
mundshme dhe të pranueshme të konsolidimit nga komunitetet vendore, të cilat
nuk mund të jenë unike në hapësirën
kombëtare, si dhe duhet rishikuar në
raport me përmirësimet dhe me realizimet
e pa zbatuara deri tani.
10. Në Strategjinë e Konsolidimit të përfshihen edhe rregullimet në tokat pyjore
sepse krijimi i peizazheve është pjesë e
procesit të konsolidimit, por edhe si pjesë
e diversifikimit të aktiviteteve në zonat
rurale.
11. Është e nevojshme që paralelisht me
rishikimin e Strategjisë të përgatitet,
shqyrtohet dhe miratohet paketa e plotë
me aktet ligjore e nënlgjore përkatëse për
konsolidimin e tokës. Shqipërisë i mungon dhe i duhet Ligji i Konsolidimit të
Tokës. Shumë vende e kanë miratuar qysh
para 100 vitesh. Hartimi i ligjit të konsolidimit, duhet të përfshihet pa humbur kohë
në axhendën e institucioneve përgjegjëse
për t‟u hartuar e miratuar.
12. Strategjia duhet të parashikojë politika
konkrete favorizuese për fermerët ose
bashkësitë që konsolidojnë tokën. Eksperienca të tilla të sukseshme ka në shumë
vende. Ka edhe shumë argumenta të tjera
për nevojën e rishikimit dhe plotësimit të
Strategjisë me një qasje gjithëpërfshirëse
dhe ajo duhet të kalojë në një dëgjesë publike me grupet e interesit dhe aktorët vendorë.
*Këto sugjerime u mundësuan në saje të një
studimi dhe analize të ndërmarrë në kuadër të
projektit “Konsolidimi i tokës bujqësore si
instrument për zhvillimin e qëndrueshëm të
bujqësisë”, zbatuar nga QSK “Natyra” dhe
organizatat partnere Federata Kombëtare e
Pyjeve dhe Kullotave Komunale dhe Këshilli i
Agrobiznesit
Shqiptar,
financuar
nga
Bashkimi Evropian nëpërmjet nën-granteve të
dhëna nga projektit rajonal: “Bujqësi e
qëndrueshme për një Ballkan të qëndrueshëm:
Fuqizimi i kapaciteteve advokuese të OSHC-ve
dhe zhvillimi i politikave në Ballkanin
Perëndimor” me zbatues organizatën ORCA
dhe një konsorcium rajonal.
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uket se bashkëkombasit tanë kanë
mbetur pothuajse ndër të paktët në
planet, që akoma nuk e kanë zgjidhur
midis tyre se si të ndajnë hisen që dielli
ofron për të ngrohur çdo njeri apo familje.
Si grumbullues kryesor të diellit në
planetin ku ne jetojmë, duket se natyra ka
caktuar gjethet e drurëve, të cilat më pas e
ndajnë me qëniet e tjera të gjalla duke
kontribuar në vazhdimësinë e jetës mbi
tokë. Qysh me zbulimin e zjarrit, njeriu i
lashtë mësoi vetinë e drurit për të dhuruar
ngrohje, çfarë në fakt ishte pikërisht ajo
çka i kishte marrë ditë pas dite diellit, për
t'ua ndarë qënieve të tjera të gjalla kur të
kishin nevojë për të. Kjo duket që është
arsyeja që në këtë pikë njerëzimi shpreh
herë pas here ndjeshmëri të lartë lidhur me
të ngrohtin, të ftohtin, shiun dhe borën e
veçanërisht për rëndësinë e pemëve si
grumbulluese, përdoruese e rregulluese të
energjisë diellore mbi planet. Megjithë
klimën realtivisht më të ftohtë të vendeve
të Europës Qëndrore, kur i krahason me
ne si mesdhetarë, duket se problemi i
ngrohjes në dimër ka vite që është
kapërcyer. Kjo zgjidhje e tyre, për ne
bëhet edhe shpresë, pasi si të thuash, nuk
jemi të sfiduar që të rizbulojmë rrotën.
Por, nëse vërejmë me kujdes, 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. Bimët drunore shumëvjeçare, si ura jonë kryesore e lidhjes së
planetit me diellin, duket se në Shqipërinë
tonë janë rralluar së tepërmi, çka është një
tregues që katastrofa ekologjike është ulur
këmbëkryq në malet e kodrat, lumenjtë e
përrenjtë tanë, gjë që normalisht duhej ta
shqetësonte inteligjencën kombëtare me
dije për jetën e bimëve drunore, një
realitet i padëshiruar që në fakt duhet ta
trembë realisht gjeneratën që e jetoi hap
pas hapi këtë rënie e që nuk arriti ta
ndalojë. Çfarë ka ndodhur, nuk mund të
zhbëhet. Ajo që mbetet në dorën tonë
është reflektimi dhe mësimet pas
gabimeve. Por, përvoja na ka mësuar se
ende nuk kemi një sistem që funksionon
për të mësuar nga pësimet. Kapërcimet që
bëhen shpesh nga ata që shoqëria jonë, ka
investuar për t’i bërë kujdestarë e i paguan
për ta parandaluar këtë gjendje, shpejt do i
përgjigjeshin arsyetimit tim duke e
vlerësuar si jo të plotë, me argumentet që
“ne si institucione nuk kemi të dhëna”, e
për të konkluduar me një zgjidhje politike
apo rekomandim duhet bërë vlerësim
paraprak. Në fakt, tani secili duhet të
bindë veten se është koha për veprim. Unë
jam shumë i bindur në vetvete, që i vetmi

resurs kritik që i duhet popullit është ai
vetë. Ne, secili prej nesh, nëse e vëmë në
veprim apo si i thonë, nëse e organizojmë
mendimin tonë, nëse marrim një vendim
për të gjetur në mënyrë urgjente zgjidhjen,
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. Disa nga
politikanët tanë fleksibël e të modës, duket
që e kanë vërejtur këtë shqetësim popullor
dhe për të fituar simpatinë e votuesve të
tyre, e kanë kthyer në kryefjalë të ditës
mbjelljen e pemëve. Në çdo edicion të
mediave i sheh tek demonstrojnë me
krenari të madhe kontributet e tyre të
jashtëzakonshme antishkretim, për ta
zgjidhur problemin e mungesës së bimëve
drunore, duke e përdorur këtë fjalë, por
edhe staturën e tyre në pozicion me lopatë
në dorë si liderë të antishkretimit,
mbjelljes së pemëve e gjelbërimit të
vendit. Mediat nga ana tjetër i përdorin
imazhet që i marrin rehat-rehat nëpër
Tiranë, duke u hedhur ndonjëherë edhe
deri tek rruga Tiranë-Durrës për të shtuar
sadopak pamje nga mbjellja, apo tashmë
prerja e stivimi në krahë të rrugës të
palmave të autostradës. E kjo në një
mënyrë a në tjetrën, e lumturon çdo banor,
që e ushqen mendjen me këto imazhe e
komente të mediave. Nëse e ke rastin e në
këto kohë dashurie për natyrën të çon puna
në zyrën e ndonjë zyrtari të lartë, mbetesh
pa mend kur dëgjon merakun që kanë këta
drejtues të shtetit tonë, për të mbjellë
miliona fidanë, në çdo pëllëmbë të vendit
tonë. E veçanta që unë e ndjej është
tendenca apo lumturia që ndjejnë që me
këto pemë do e bëjnë më të bukur
Shqipërinë dhe, së paku unë nuk e kam
patur të lehtë që të shoh mesazhe, që
pema mbillet për jetesë më të mirë të
banorëve e për të shëndetësuar tokën, pra
siç bën zbukurimin ashtu kontribuon edhe
për jetesën, jo vetëm të njerëzve por të një
zinxhiri të pafund qëniesh të gjalla.
Shumë editoriale televizive fokusohen në
angazhime për mbjellje në "Lurën e
djegur", mbjellje në kodra, shpate e
djerrina ku gjurmët e zjarrit të verës së
nxehtë që kaloi akoma nuk janë larguar.

Banorët e zonave rurale janë rritur me
këto dukuri të zakonshme, si mbirja apo
rritja e një peme, por të ngratët nuk i kanë
aftësite që të vihen në qendër të mediave e
aq bukur të bindin njerëzit që udhëheqësit
tanë po e veshin me rrobat e reja të gjelbra
Shqipërinë, mbretëreshën tonë të bekuar.
(Imagjino sikur një fëmijë jo i djallëzuar e
i mësuar se çfarë duhet thënë në këtë rast,
ta ketë mundësinë e t’i hedhë një vështrim
maleve me ish pyjet e famshme të Pukës,
Mirditës, Lurës, Qafështamës, Krujës apo
bregedetit Adriatik, e të ketë mundësinë e
krahasimit me mbulesat pyjore që
aktualisht i veshin sot këto male shqiptare
e padashje të shprehë atë që do ndjejë
në çast: “Malet e vendit tim i paskan lënë
lakuriq” apo siç edhe mbeti tek përralla
“Rrobat e reja të mbretit” artikuluar
herët në mesjetë nga bashkëkontinentasit
tanë.) Epo ta do mendja se këta njerëz,
shpesh edhe të shkolluar mbledhin supet e
ulin në tokë vështrimin. Jo vetëm që s’dua
të paragjykoj apo ironizoj punën e
mrekullueshme që bëhet për mbjellje të
pemëve, por dua të komentoj e ndaj me
publikun faktin që është nevoja e një
baraspeshe të mesazheve që i japim
publikut, midis mbjelljes artificiale të
fidanëve të përgatitur në fidanishte, me
mbjelljen që e ka potencën ta bëjë vetë
natyra, që në një farë mënyre t’ia
vlerësojmë kontributet e të heqim dorë
nga shpërfilljet e fyerjet që janë bërë pa
ndërprerje, gafa të cilat paguhen nga ne
populli me kosto tepër të lartë. Së paku
të mos i thuren lavde me plot krenari
injorancës në trajtimin e natyrës, duke
mundësuar budallallepsje institucionale
mbarëkombëtare, që shpesh depërton edhe
në qendrat e shenjta të dijes. Nëse
politikat që ne hartojmë mbajnë anën e
lidhjeve shekullore të komuniteve tona me
natyrën, dhe i pasojmë dijet që të parët
tanë kanë akumuluar nga lidhja e
bashkëjetesa me natyrën, kjo edukatë do u
jepte më tepër guxim politikëbërësve që
të kenë më shumë besim dhe banorëve
t’u delegohet më tepër bashkëpërgjegjësi
në menaxhimin e tokës Shqiptare nga
gjenerata që e ka marrë këtë përgjegjësi.
Çdo banor i Zall Bastarit, tashmë njëra
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
politkave të gabuara që politikëbërësit e
para viteve 1990 i ligjëronin e ekspertët i
zbatonin. Rasti që flas është në fshatin
Shupal të Tiranës, ku një ish-tokë
bujqësore në zërin kadastral pemtore, pa
drurë pyjorë në vitin 1990, tashmë është
shndërruar në një pyll dushku të rritur, e
në vlerësim të ekspertëve mund të thuhet
të mrekullueshëm natyror. Rasti duhet
përmendur për publikun pasi kemi pyll në
një kodër ku nuk është punuar toka, nuk
janë harxhuar plehëra kimike apo
organike. Ky pyll ka ardhur në jetë dhe
është tashmë pjesë e realitetit Shqiptar të
sotëm dhe gjithçka ka ndodhur pa rënë
në sy të asnjë institucioni të dijes,
medias apo universitetit. Mendja ta do që
ky potencial të jetë i pranishëm në gjithë
hapsirën e kodrave, luginave e maleve që
e përbëjnë bazenin ujë mbledhës të Zall
Bastarit, që i grumbullon ujrat që nga
majëmalet, duke mbushur Bovillën e
furnizuar Tiranën. Nëse do ndodhte
mrekullia që kjo të vizitohej, dikush t’i
shpjegonte grupit të vizitorëve të përbërë
nga politikë-bërës dhe ata sadopak të
harxhonin kohë për t’u njohur me këtë
dukuri, pjesë e realitetit në territorin e
qeverisur prej tyre. Potecilain që të vishen
me drurë në të njëjtën mënyrë e ka edhe
çdo pëllëmbë e tokës shqiptare, nëse çdo
familjeje i besohet për të mundësuar
prodhimin natyral të drurit për ngrohje në
tokat të ngjashme, që nëse rrethohen e
kanë kujdesin e familjeve vishen me drurë
plot jetë që ka potencial të japë energji të
rinovueshme. Nëse pëllëmbë pas pëllëmbe
toka e Zall Bastarit do të kalohej nën
përgjegjësinë e banorëve, siç u kalua
pothuaj aksidentalisht pylli i Mancakëve
në Shupal, kjo mrekulli e realizuar nga
natyra, të jep bindjen se i gjithë pellgu
ujëmbledhës i Bovillës, por edhe çdo
pëllëmbë tokë në kodrat e shpat maleve
anë e kënd Shqipërisë në këto 27 vite do
ishte më pak e gërryer dhe do kishte më
tepër drurë, bar, kullota, burime e hije.
Kjo do të ndihmonte që të ishte më i
bollshëm dhe më i pastër uji i Tiranës dhe
gjithë Shqipërise që aktualisht do të mund
të bëhej më i dobishem edhe për vetë
familjarët e politikanëve që i lexojnë me
mosbesim këto rreshta. Kësaj nisme mund
t’i vihej edhe ndonjë emër i madh, psh.
ditë e fillimit të reformës së ujit, ku nuk
do demonstroheshin dënime, por tentativa
për të mësuar si të lexojmë natyrën e të
kemi më shumë pasuri dhuratë prej saj në
këmbim të dijes. Shkruesi i këtyre radhëve
është pjesë e një gjenerate të shkolluar
në fund të viteve 70, që e ka shoqëruar për
më se 45 vite ankesa e ekspertëve për
prerje të pyjeve mbi mundësinë që
natyra i ka dhënë... Vijon në faqen 4
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pyllit Shqiptar. U desh të afrohej
fundi i mijëvjeçarit të kaluar që ekspertët
dhe publiku të kuptonin që pyllin tonë po e
hante me shpejtësi të madhe nevoja e
familjeve për ngrohje. Kur mobilieritë
ishin pothuaj mbyllur dhe prodhimi i tyre
bazuar në lëndën drusore vendase u kufizua
së tepërmi, filloi të dilte në pah nevoja
tepër e larë e totalit të familjeve shqiptare
për drurin për ngrohje. Ende debatet janë të
hapura, por duket që hap pas hapi po
pranohet që konsumi vjetor i drurit për
ngrohje luhatet midis 2-3 milion metër kub
në shkallë kombëtare, sasi që është
shumëfish i mundësisë vjetore të drurit që
pylli ynë mund të japë, bazuar në
përdorimin e qëndrueshëm të pyllit. Siç
thuhet, kjo llogaritje është bërë dhe pak a
shumë për një banor llogaritet se duhet një
hise dielli e grumbulluar në një metër kub
dru, pra dru të prerë e të vendosur në një
stivë, të shprehur në dimensione metrike
me 120 cm gjerësi, 120 cm gjatësi e një
metër lartësi. Pa pretenduar se po jap në
këtë shkrim shifra që janë gjetje të ndonjë
studimi të sofistikuar, kërkoj leje që shifrat
të përdoren vetëm si burim arsyetimi e
reflektimi, për të hapur debat në kërkim të
zgjidhjeve të mundshme, për të lënë
ndoshta brenda këtij 10 vjeçari pas krahësh
debatin një shekullor mbarë-kombëtar të
shkatërrimit të pyllit nga komunitetet dhe
burimet e pafundme për akuza e konflikte si
burime të frutshme për mediat. Ka ardhur
koha që me ekspertizë të mirë të studiohet
kapaciteti i pyllit natyror, për të na dhuruar
dru për ngrohje dhe sytë të khehen edhe tek
metodat bashkëkohore të prodhimit të
biomasës. Nëse nga nevojat vjetore të një
banori që u dakordësua se janë afërsit një
metër kub, të kalohet në llogaritjen e
nevojave vjetore të një familje, llogaria për
nga zyra bëhet me një arithmetikë të
thjeshtë, bazuar në numrin e anëtarëve të
familjes. Kjo kërkon edhe një marrëveshje
mirëkuptimi, që sasia e nevojshme e drurit
për ngrohje varet nga gjëndja e drurit,
cilësia e pajisjes që përdoret për djegie, apo
gjendjen ekonomike të familjes, si dhe
cilësinë e termoziolimit të banesës. Pra
jemi në një stad zhvillimi si shoqëri, kur
nevojat e mëdha për ngrohje, me këtë
tendencë për mbjellje për zbukurim dhe
shpresë që mund t’i vjedhim edhe ca
natyrës që tashmë duket se shkon drejt
shterimit, rrezikojnë të na mbajnë në një
rreth vicioz ku të rriten gjenerata të tëra që
e kalojnë jetën duke dëgjuar për varfëri
energjitike, zhveshje të mëtejshme të
natyrës e të tokës dhe ky makth i pafund na
shoqëron nga pamundësia për të gjetur
zgjidhje që tregut t’i jepet për çdo vit në
mënyrë të bollshme sasia e kërkuar për
konsum
vjetor e drurit për ngrohje.
Shkenca e politkëbërja kanë dy rrugë, të
luajnë strucin, pra të kalojnë në heshtje
krizën, me të cilën kemi 27 vite që bashkëjetojmë ose të përballen e kërkojnë
zgjidhjen që plotëson kërkesat për ngrohje
pa shkatërrim të mëtejshëm të tokës sonë.
Programi kombëtar për të mbjellë 20
milionë fidanë
Ka disa muaj që dëgjoj qeveritarë të
rëndësishëm që flasin për një fushatë 4

vjeçare, ku thuhet se do të mbillen 20
milionë e 200 mijë fidanë deri në vitin 2020,
ashtu siç përmenda më lart për agresivitetin,
që na jepet në media vazhdimisht momente
të mbjelljeve të pafundme të pemëve për
zbukurime kryesisht inisiativa të bizneseve.
Për momentin vendi ynë po zbaton një
projekt me financues kryesor Bankën
Botërore, që e ka fokusin tek pyjet dhe me
specifikisht tek shërbimet mjedisore. Ka vite
që vende Evropiane të pasura me pyje
kultivojnë drurin për ngrohje, duke mbjellë
pemë me rritje të shpejtë dhe trajtim të tyre
me cikle të shkurtra të shfrytëzimit. Të tilla
projekte janë në zbatim të mbështetura nga
Programi Inteligjent për Energji për
Evropën (Kontrata Nr IEE/13/574). A nuk
do të duhej që vendi ynë përpara se të
fillonte zbatimin e programit kombëtar për
mbjellejn e 20 milionë e 200 mijë fidanëve
të konsultohej me këtë projekt Evropian
aktualisht në zbatim?! Një pyetje naive
fëminore në këtë rast do të ishte: Përse të
mos jetë ky investim i jashtëzakonshëm
mbarëkombëtar përgjatë kësaj qeverisje, një
aktivitet kombëtar në zbatim të një
strategjie për të mbështetur fillimin e një
stadi të ri të marrëdhënieve të shoqërisë tonë
me natyrën? Kjo nismë e mrekullueshme që
duket se vjen nga lart, duket ende e
pakonsultuar me partnerët ndërkombëtarë që
investojnë aktualisht në pyje si: Banka
Botërore apo Qeveria Suedeze, apo edhe
ndonjë tjetër që kontribuon për enegjinë, si
UNDP etj., por është krejt e rëndësishme të
prezantohen edhe dimensionet, arsyet e
ndërmarjes dhe se çfarë mund të arrihet
nëpërmjet këtij investimi të mrekullueshëm
që ka potencial të sjellë ndryshim esencial
në jetën e vendit, apo e thënë thjeshtë do e
ndante shoqërinë tonë nga stadi i një
shoqërie që deri më sot e ka bazuar jetën
nga grumbullimi i asaj që gjen të gatshme
në natyrë për produkte që janë vërtetuar si
jetike, siç është druri për ngrohje. 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 i biomasës
për ngrohje brenda territorit të vendit ka
rëndësi, si nga pikëpamja ekonomike,
punësimi e të ardhurat, ashtu edhe nga ana
ekologjike. Fushës perëndimore i krijohen
mundësi të mbrohet nga përmbytjet, vendi
ynë bëhet kontribues i zbutjes së
ndryshimeve klimatike. Megjithëse e
bllokuar për momentin, vitet e fundit ka
patur prirje që
druri për ngrohje të
importohej. Kjo ka ndikim tepër negativ në
mjedis dhe ekonomi, për faktin se kostot
kryesore të materialeve të biomasës që
përdoren 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
vazhdonte të lejohej që të importohet nga
vendet fqinje si Mali i Zi, Kosova apo
Maqedonia. Krahasuar me projektet që
aktualisht ndërmerren në zbatim të
objektivave të Kombeve të Bashkuara për
mijëvjecarin,
nëse ky projekt i madh
kombëtar do të aplikohej për të gjetur
mbështetje, unë mendoj se Shqipëria do të

ME RASTIN E FESTËS SË INXHINIERIT TË
PYJEVE (16 Shkurt 2018).
Ing. Kristo Kauri

K

ur fillova punë si inxhinier pyjesh
në Malësinë e Gjakovës (Tropojë),
dija shumë pak për jetën mistike të
drurëve dhe për botën magjike të natyrës.
Vëmendja jonë si specialistë, përqëndrohej tek mbarështrimi dhe trajtimi i
pyjeve për prodhimin e materialit drusor
dhe kjo nuk ishte e pakët. Gradualisht në
kontakt dhe komunikim me pyllin,
natyrën, profesorët dhe inxhinierët e
talentuar, me librat e revistat, njohuritë
dhe vizioni plotësohej dhe profesioni
bëhej shumë interesant dhe i dashur. Edhe
drurët e shtrembër, të thatë, të sëmurë, të
kalbur, të shkurtër e të rrëzuar na ngjallnin
emocione e interes dhe i shikonim e i
vlerësonim si pjesë e rëndësishme e
ekosistemit. Duke komunikuar me pyllin,
me këtë organizëm gjigant, shumë
pikëpyetje që kishim merrnin zgjidhje, por
shumë të tjera lindnin si filizat e pyllit. Ky
rrugëtim midis së njohurës dhe së
panjohurës, magjikes dhe së fshehtës u bë
shumë interesant dhe një sfidë e vërtetë.
Edhe drurët nuk kanë shumë ndryshime
nga njerëzit, bile do të thoja që në shumë
drejtime na japin mësime të çmuara, se
janë më të organizuara dhe më
“njerezorë”. Dhe ata, ashtu si njeriu,
marrin frymë, lëvizin, ndjejnë dhimbje,
kanë tru, inteligjencë, ushqehen....
bashkëpunojnë dhe ndihmojnë njëri
tjetrin. E keni vënë re kur udhëtoni në pyll
që, drurët e mëdhenj prindër, sa bukur
rrinë bashkë me drurët bija.Krijojnë një
bashkësi dhe ndihmojnë dhe mbrojnë njeri
tjetrin, nuk e braktisin shtëpine e tyre.
Krijojnë një masiv që vështirë të çahet dhe
të dëmtohet. Ata bashkëpunojnë dhe
ndihmojnë njëri tjetrin në momente
kritike. Janë në gjendje që poshtë në tokë
të njohin rrënjët e fëmijëve dhe prindërve
të tyre, të llojit të tyre, miqve dhe
kundërshtarëve të tyre. Në gjithë këtë
futej ndër kontribuesit e rëndësishëm për
zbutjen endryshimeve klimatike, ruajtjes së
ujit dhe prodhimit të energjisë së
rinovueshme, fusha të cilat duket që kanë
preferencë për t’u mbështetur nga donatorë
ndërkombëtarë. Reagimi i parë dhe
demonstrim i përgjegjësisë do të ishte
kalimi i kësaj mbjelljeje të miliona
fidanëve nga deklarata verbale në një
program real kombëtar, që të plotësonte
standardet për t’u pranuar nga donatorë të
rëndësishëm, si nga ana ligjore ashtu edhe
nga ana teknike dhe, në hapin e dytë pas
çertifikimit në drejtimet e lartpërmendura
do të duhej të çertifikohej dhe të
prezantohej tek partnerët BE (IPARD) dhe
donatorët ndërkombëtarë (sidomos të
mjedisit, energjisë dhe ushqimit, si e
vetmja rrugë e momentit për të ndaluar

këtë rrugëtim miliona vjeçar, kanë
evoluar, janë përshtatur dhe kanë
programuar zhvillimin e tyre qelizor në
mënyrë perfekte. Vetë drurët mësuan gjatë
viteve, se në shoqëri, kur je i bashkuar
është më mirë se kur je i veçuar. Një dru i
vetëm nuk mund të ndikojë në mjedis, ne
klimë dhe është i brishtë ndaj furtunave,
erërave, ngricave, vapës... Kur janë
bashkë ndihmojnë, bashkëveprojnë dhe
grumbullojnë sasira të mëdha uji, bile nuk
lënë asnjë pike të shkojë kot,sigurojnë
sasira të mëdha ushqimi, prodhojnë më
shumë oksigjen, rriten dhe zhvillohen më
shumë, janë më të lumtur, madje dhe ata
që vdesin dhe nuk përballojnë jetën,
kthehen në ushqim dhe ndihmojnë në
jetën e bashkësisë. Nese çdo dru do të
kujdesej për vete nuk do të kishte
privilegjin që të plakej, por do të vdiste,
do të rrëzohej dhe për rrjedhojë do të
krijoheshin boshllëqe, çeltira ku “armiku”,
furtunat, vapa dhe ngricat do të depërtonin
më lehtë dhe do të rrëzonin gjithë pyllin.
Pylli e mësoi shumë mirë këtë sekret të
jetës së tij dhe lufton që ta ruajë këtë
bashkësi dhe komunitet me çdo kusht.
Drurët e shëndoshë ndihmojnë të sëmuret
që të rimarin veten dhe nesër ndodh e
kundërta. Rivaliteti, lufta për hapësire, për
diell, për tokë është e ashpër, kjo luftë nuk
pranon shenja dembelizmi e humbje kohe,
është motori lëvizës që ky organizëm
gjigant zhvillohet dhe lartohet drejt qiellit,
por në të njëjtën kohë pjesa më
inteligjente ecën në drejtim të kundërt,
duke u futur thellë në tokë për të gjetur
ushqim dhe për të mbajtur në këmbë
krijesën magjike të Zotit, Drurin. Në këtë
ditë feste të pylltarit, ne specialistët e
pyjeve që njohim shumë mirë këtë ligjësi
të pyllit se kushdo tjetër, me çudit fakti që
kemi zgjedhur të jetojmë kështu të si drurë
të veçuar dhe jo në bashkësi si grumbull
pyjor. GËZUAR FESTËN!
ndërhyrjet dhe prerjet në pyjet natyrore të
vendit si parakusht për të zbatuar ligjin për
moratoriumin dhe për të filluar riveshjen
natyrore të maleve shqiptare me drurë,
duke gjetur mënyrën e duhur për të
siguruar nevojat emergjente të vendit me
energji të ripërtëritshme për dy vitet në
vijim. Kjo situatë emergjence, është një
mësim për të hartuar një ligj që të garantojë
bashkëpunim të shtetit me fermerët, për të
furnizuar tregun me sasinë e nevojshme të
biomasës së siguruar në mënyrë të
qëndrueshme, duke ndikuar pozitivisht në
mbrotje të tokave bujqësore e stimulim të
fermave private pyjore që përveç funksionit
prodhues, do të kenë edhe rëndësi të madhe
mjedisore për të mbrojtur fushat e vendit
tonë nga përmbytjet.
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(Në gjurmët e një shkrimi të para shumë viteve)
Prof. Dr. Mihallaq Kotro
...vijon nga faqja 1
gjatë punës së tyre të përditshme,
inspektuese dhe kontrolluese dhe e
vetmja, që mungonte, ishte paketa
legjislative “Mbi Pyjet”..., ndonëse në
ketë provim duhej të “konkuronin” edhe
kandidatët, për Inspektor Pyjesh.
Harresë, nuk e besoj, sepse deri më sot
(që nga i pari ligj shqiptar, ai i vitit
1923), janë nxjerrë e përpunuar shumë të
tillë (i fundit, i vitit 2014, mbetur në proces diskutimi, në sirtarët e Legjislativit),
por besoj se më tepër ishte shpërfillje
ndaj një sektori, atij Pyjor, që dikur
vlerësohej një sektor jetik, me potenciale
mjedisore dhe gjenerues të ardhurash,
për ekonominë e vendit (sot mbetur
“jetim”) dhe për rrjedhojë lënie pas liste
edhe të specialistëve të mirëfilltë pyjesh,
të hedhur “në rrugë” apo dyerve të
gjykatave, mbas reformës së muajit
Shkurt 2014. Ishte pikërisht ky njoftim
që më ngacmoi t‟i rikthehem një shkrimi
problematik të para shumë viteve, si dhe
shumë shkrimeve të kolegëve të tjerë, që
preknin dhe vinin në vëmendje të politikave të kohës, ide të reja mbi ecurinë e
sektorit Pyjor, por të mbetura të tilla
vetëm në fillesat e projekteve, sepse
zbatimet në praktikë sollën gjendjen e
sotme, aspak inkurajuese të këtij sektori.
Gjykoj se ndoshta qeveria aktuale, siç
operoi me pozivitet dhe efektivitet,
lidhur me reformën në organizimadministrim dhe drejtimin e Zonave të
Mbrojtura, më parë si pjesë organike e
pasurisë pyjore, duke krijuar edhe
strukturën e posaçme (AKZM), duhet të
shohë edhe mundësinë e rimëkëmbjes së
Shërbimit Pyjor (me një sërë specifikash), deri më sot shtojcë (por “e hyrë
në ujë”- thotë populli) e institucioneve
mjedisore.
Sinoptika e para shumë viteve
Vendi ynë, midis resurseve natyrore
veçon PYJET, të cilat, sëbashku me Kullotat mbulojnë rreth 60% të sipërfaqes
totale (në shifra, por larg reales), me një
biodiversitet të lartë drurësh, flore
barishtore dhe faune pyjore, i favorizuar
ky dhe nga kushtet morfologjike dhe
fitoklimatike të territorit. Këto resurse
brilante, të vlerësuara si “mushkritë e
mjedisit jetik”, të lakmuara nga çdo vend
dhe që, ndonëse me ne natyra u tregua
bujare, duke na i falur me bollëk, duhet
pranuar se jo vetëm s‟kemi ditur t‟i
ruajmë, t‟i trajtojmë dhe t‟i shtojmë siç
duhet, por edhe për to, si në çdo gjë
tjetër, nuk mungoi “origjinaliteti”, paradokset dhe mbizotërimi i direktivave
partiake (si para dhe mbas viteve „90)
mbi logjikën shkencore, që kërkonte

përkujdesi ndaj kësaj pasurie shumëshekullore. Inventari Kombëtar i vitit 2004
(edhe pse “hëngri”mbi 1,3 milion $ dhe
shumë rallë citohej) afroi të dhëna statistikore, që në pamje të parë u dukën të
kënaqshme, por një analizë e kujdesshme
e tyre, ballafaquar dhe me nivelin e
vendeve të tjera, na cilësoi si “vend i
pasur, me pyje të varfër” dhe me një
ekonomi pyjore “anemike”, e cila para
viteve ‟90, nën okelion “pyje kemi boll,
të presim sa më tepër”, ju nënshtrua një
politike shtetërore shfrytëzimi të rënduar
të tyre, ndërkohë që edhe mbas viteve
‟90, jo në atë logjik drejtimi, u shfaq
fenomeni i “prerjeve abuzive”, të nxitura
prej nivelit të ulët ekonomik të
popullatës së zonave rurale e pyjore dhe
interesave tregetare të personave të
veçantë, për përfitime të jashtëligjshme,
të cilat po “gangrenizojnë” jo vetëm
zonat dhe mjedisin pyjor, por e kanë
vënë në pikëpyetje të shumta dhe
ardhmërinë e kësaj pasurie natyrore
shumëfunksionale. Natyrisht që shkaqet,
që sollën këtë gjëndje të pyjeve Shqiptare, janë të shumta, por në mënyrë të
sintetizuar e vetmja përgjigje është:
“Trajtimi dhe vlerësimi i pasurisë pyjore,
thjesht
për
qëllime
ekonomike,
nëpërmjet tejkalimit të mundësisë së
shfrytëzimit, dhe lënia, mbas dore, e rolit
të tyre shumëfunksional (ekologjik,
mbrojtës, social, rekreativ, turistik, etj)”.
Deri në vitet `90, nën diktatin e sistemit
të një ekonomie të centralizuar, u veprua
me praktika regresive si: shfrytëzimi i
një mase drunore 2-3 herë, më e lartë se
potenciali i tyre prodhues, sidomos vjelja
e drurëve të zjarrit nga dushkajat;
shpyllëzime masive, për toka “të reja”
bujqësore dhe sheshe ndërtimi; krasitje të
rënduara, për gjeth dhe kullotje, në
grumbujt e cungishteve, nga bagëtia, etj.
Megjithatë pati edhe praktika pozitive si:
hartimi i planeve të mbarshtrimit dhe
zbatimi rigoroz i tyre; sigurimi i
ripërtëritjes natyrore të pyjeve, si rezultat
i zbatimit të prerjeve suksesive në
shfrytëzimin e tyre; pyllëzimet dhe
ripyllëzimet intensive, prej mijëra
hektarësh; sistemime të shumta malore;
hapja e rreth 3,500 km rrugë pyjore;
drejtimi dhe operimi me kompetencë
shkencore dhe teknika silvikulturale
efektive, nga ana e specialistëve të pyjeve, etj. Mbas viteve `90, tashmë me
kalimin në një sistem të ri shoqëror dhe
ekonominë e tregut, për përballimin e
sfidave të reja, para të cilave u vu
Pylltaria Shqiptare, u ndërmorrën një
sërë masash dhe rrugëzgjidhjesh, një
pjesë e të cilave rezultuan të suksesshme,
kjo falë dhe mbështetjes financiare dhe
konsulencë-ekspertizës së huaj (Banka

Botërore, BE, FAO etj), si: hartimi i
legjislacionit të ri pyjor (përfshi dhe
njohjen e dy formave të tjera të pronësisë
në pyje, krahas pronës së Shtetit dhe ato
Komunale dhe Private); riorganizimi i
Shërbimit Pyjor dhe Policisë Pyjore
(status ligjor për specialistin e pyjeve,
motivim financiar, logjistikë të nevojshme, etj); privatizimi i punimeve pyjore;
hartimi i strategjisë kombëtare të
zhvillimit të sektoritë të Pyjeve dhe
Kullotave dhe fillimi i mbarë i punës, për
zbatimin e parimeve të saj, në terrenin
konkret; nxitje dhe mbështetje e plotë për
Pylltarinë Komunale dhe Private
(investime, asistencë teknike apo
shërbim këshillimor); rimëkëmbja e
shumë masiveve apo pyjeve me
dushkaja, në Komuna të interesuara për
pyjet; ngritja e një sërë fidanishtesh
private, nga fermerë vendas; formulimi
dhe praktikimi i një politike të re
marketingu pyjor (rishikim të tarifave
pyjore, nxitje konçesioni për zona të
veçanta pyjore, etj). Megjithatë pati edhe
dukuri praktika negative, ende me pasoja
edhe sot, në sektorin pyjor, si: prerja
abuzive e pyjeve apo zjarret e
qëllimshme, që sollën degradimin e
mijëra hektarë sipërfaqesh pyjore dhe për
rrjedhojë edhe nxitjen e fenomenit të
erozionit, me pasoja katastrofike, në
shumë zona rurale të Veriut të vendit;
mungesa të theksuara investimesh të
përvitshme, në drejtim të përkujdesjes,
trajtimeve silvoteknike të pyjeve dhe
shërbimeve infrastrukturore; angazhimi
për punimet në pyje, i një numri firmash
apo subjektesh jo profesionale dhe pa
teknikën e duhur të punës; efiçiencë e
ulët e tri projekteve kapitale, në sektorin
Pyjor, vlera e të cilave pak “u ngurtësua”
për punime në pyje (pyllëzime,
sistemime, infrastrukturë etj), ndërkohë
që vlera të konsiderueshme “thithën”,
sidomos, reforma institucionale (e lënë
në mes të rrugës). Krahas këtyre
dukurive të fundit, ajo që i dha një
goditje të rëndë sektorit pyjor, ka qënë
“ngrirja” apo heqja dorë prej reformës
institucionale, që u mendua t‟i nënshtrohej ai (e hartuar mbas një angazhimi
edhe të asistencës së huaj teknike,
kryesisht BB, përshtatur kushteve dhe
përvojës tonë dhe asaj bashkëkohore),
ndonëse për të u shpenzuan kohe dhe
fonde të konsiderueshme. Me këtë dozë
shpërfilljeje, ku politika qeverisëse, pa
dallim, nuk hezitoi të “fusë” duart, duke
lejuar dhe nxitur operime masash, me
kahje të kundërt, si: shkëputja absurde
dhe e padrejtë e sektorit të pyjeve, prej
bujqësisë dhe blegtorisë, “simotrat” e saj
tradicionale
(agro-silvo-pastoralizmi)
dhe përfshirja e tij (sot, gati me 1/4 e

organikës së dikurshme të punonjësve)
tek Ministria e Mjedisit; shkrirja e DPPK
(Drejtoria e Përgjithshme e Pyjeve dhe
Kullotave), njësia përgjegjëse, operative
dhe tepër profesionale, për drejtimin e
ekonomisë pyjore dhe shndërimi i saj në
një mikrodrejtori, e angazhuar vetëm me
punë rutine; rënie e nivelit të drejtimit
tekniko-profesional të shërbimit pyjor,
në qëndër dhe në rrethe, rrjedhojë e
zëvendësimit gradual të specialistëve të
pyjeve me jo profesionistë dhe ulje e
pastudiuar e numrit organik të tyre (në
pyje, rrallë dhe më rrallë, shihet pylltari i
vërtetë), edhe pse të shumtë në numër,
por të papunë, janë breza të diplomuarish
të kësaj fushe (aktiv apo në profesion të
lirë); shkrirja e ISPPK (Instituti i
Studimeve dhe Projektimeve PyjoreKullosore), si e vetmja qëndër e studimkërkimit shkencor pyjor dhe “përfshirja”
e tij tek AKM (Agjensia Kombëtare e
Mjedisit), natyrisht me staf dhe rol më të
kufizuar, etj. Njëkohësisht, në ecurinë
dhe përgjegjshmëritë e përvitshme, që i
takojnë këtij sektori, midis të tjerash, ka
munguar apo e papraktikuar: zëri i
specialistit të vërtetë dhe gjykimi i
debatuar tekniko-shkencor, lidhur me
silvoteknikën pyjore dhe mirëadministrimin e pyjeve, në aktive apo konferenca
vjetore; prania e një Këshilli (Bordi)
Kombëtar, që do të merrte përgjegjësitë e
drejtim-këshillimit të problematikës së
këtij sektori dhe pasurisë, që ai
administron (i nominuar në vitet 2000,
por vetëm në letër); ndjekja dhe analiza
e përgjegjshme, kur flitet për projekte
investimesh kapitale (siç ishin dhe po
zbatohen projektet madhore të institucioneve ndërkombëtare, prej rreth 70-80
milionë dollarë të BB, FAO,USAID, etj.
Sot, pas gjithë kësaj kohe të humbur,
duhet pranuar dhe reflektuar se ende ky
sektor po ecën në një rrugë të pa
orientuar drejt dhe mund të thuhet pa më
të voglën mëdyshje se ekonomia jonë
pyjore, për shkak specifikash, por edhe
mënyrës së qeverisjes dhe trajtimit të
pyjeve (që nga vitet „50 dhe deri më sot)
nuk rezulton, si në shumë vende me
silvikulturë të zhvilluar, një ekonomi
efiçiente (që krijon të ardhura, punësim,
mundësi investimesh dhe zhvillimi) por
një sektor, që thith, prej buxhetit të
shtetit, fonde rrogash për punonjësit,
duke iu bërë atij kështu (nën ndikimin
edhe të krizës globale), më shumë një
barrë se sa mbështetje, për zhvillimin e
përgjithshëm ekonomik të vendit.
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Ky manual është përgatitur në kuadër të projektit SRCplus
(IEE13/574) mbështetur nga Komisioni Evropian
Ioannis Dimitriou & Dominik Rutz
...Vijon nga numri i muajit Mars

Shpëtim Çullhaj - Ing. Pyjesh,
njësia administrative Gjinar
“Dushku i Kishës Gjinari” kështu quhet
një monument natyror, i cili është
shpallur si i tillë me VKM nr.676 datë
20.12.2002. Ky është një dru gjigand
me një diametër që arrin deri 8m, me
lartësi rreth 25m dhe me një hapje kurore prej rreth 40m. Është me të vërtetë
mahnitëse se si ngre krye në një lagje të
vjetër të Gjinarit, ku dhe ndodhen
rrënojat e një kishe orthodokse qindra
vjeçare, në një vend të shenjtë dhe të
respektuar nga banorët dhe kushdo tjetër
që kalon afër saj. Duket sikur ky vend i
fton kalimtarët të soditin dhe të mësojnë
më shumë për historinë e këtij druri
madhështor, të cilët nuk mund të vazhdojnë më tej pa qëndruar disa minuta
dhe të soditin me kureshtje pamjen
mahnitëse të tij, madhështinë e trungut
dhe të kurorës dhe për ata që kalojnë
pranë tij për të parën herë, është e
pamundur të mos e fiksojnë në aparatet
e tyre fotografike. Kjo mrekulli ndodhet
rreth 19 km larg qytetit të Elbasanit dhe
rreth 3 km nga pika turistike e FushëKuqes. Por, ajo çka dua të tregoj
nëpërmjet këtyre radhëve është një
ngjarje që ka ndodhur para pak kohësh
në lidhje me këtë dru mahnitës. Në një
ditë vere gushti në komunën malore të
Gjinarit u përkeqësuan kushtet e motit
dhe filluan reshjet e shiut, të cilat edhe u
shoqëruan me shkarkesa elektrike në
tokë (rrufe), ku për ironi të rastësisë,
apo edhe për shkak të përmasave të këtij
druri gjigand, u godit nga rrufeja në mes
të shiut, sikur donte të vinte në provë
rëndësinë që ky monument natyror
kishte për banorët. Menjëherë pas
shkretëtimës, në zemër të dushkut u
ndez flaka, e cila rrëmbimthi filloi t‟ia
djegë zemrën, por kjo ndodhi e pikasur
menjëherë dogji edhe zemrat e banorëve
nga keqardhja për rrezikun që po i
kanosej këtij druri simbol. Pa kaluar
shumë minuta menjëherë të gjithë

Banorët e lagjes, u vunë në lëvizje për të
filluar luftën me kushtet e vështira të
motit, duke rrezikuar edhe jetën e tyre
për të shpëtuar këtë monument të rrallë
natyror, duke njoftuar njëkohësisht organet e qeverisjes vendore Gjinar për
mbështetje dhe më pas kjo e fundit
njoftoi shërbimin e zjarrfikëses. Puna
për fikjen e zjarrit filloi menjëherë, u
morën zorrët e ujit nga shtëpitë që
ndodheshin afër vendit të ngjarjes dhe
pas një ore u duk që zjarri po vihej nën
kontroll dhe po shuhej, por lufta sapo
kishte nisur, flakët filluan të dilnin nga
zgavrat, të favorizuara nga pjesët e thara
të drurit që ndodheshin brenda dhe nga
era. Për një moment u duk sikur nuk
kishte më shpresa për shpëtimin e tij,
por nuk zgjati shumë dhe zjarrfikësja
mbërriti. Zjarrfikësit e përgatitur e vunë
shpejt situatën nën kontroll, por
megjithë punën e tyre vetmohuese,
sërish flakët nuk u shuan plotësisht.
Kështu që, iu desh banorëve të organizoheshin në grupe për të ndenjur me
turne në shërbim për të mbajtur gjendjen
nën kontroll. Pak pasi kaloi mesnata
flakët u izoluan plotësisht dhe u shuan
dhe të gjithë të sfilitur nga lodhja e një
pune mbi tetë orë, shkuan të flenë të
qetë pasi e kishin arritur qëllimin e tyre.
Kishin shpëtuar një jetë! Kishin shpëtuar
jetën e tyre, pasi pa atë dushk s‟do mund
të jetonin të qetë, kishin shpëtuar drurin
që i simbolizon. Edhe njëherë banorët e
Gjinarit treguan se u intereson natyra,
pylli dhe vazhdojnë ta mbrojnë atë me
fanatizëm. Shpresoj që të githë
shqiptarët të veprojnë në të njëjtën
mënyrë për të mbrojtur natyrën,
mjedisin, pyllin për të patur një të
ardhme me më shumë ajër të pastër, më
shumë vende për t‟u çlodhur, më shumë
gjelbërim dhe më shumë jetë. Duke
shprehur mirënjohjen time për këtë
veprim të denjë të banorëve, i falënderoj
për këtë mirësi.

Në mënyrë që të lejojë drejtuesit e
mjeteve të kenë një pamje të mirë, psh. në
kthesa apo kryqëzime, gjerësia e në pjesët
anësore të plantacioneve CRS (cungishtes
me rotacion të shkurtër) duhet të jenë më
të gjera. vi) Në rrugët ku trafiku nuk është
i dendur, psh. në zonat rurale, ndikimi i
plantacioneve CRS në drejtimin e mjeteve
është i vogël, megjithatë, një hapësirë në
anët e plantacionit nevojitet sërish për të
mundësuar një menaxhim më të lehtë; vii)
Termocentralet e mëdha që përdorin CRS
janë të vendosura në peizazhe shumë të
industrializuara, ku krijimi i plantacioneve
të CRS mund të shërbejë edhe si një masë
për përmirësimin e gjelbërimit të përgjithshëm të asaj zone; viii) Në peizazhet dhe
zonat me fushpamje të gjerë, ku rriten
kultura vjetore bujqësore, CRS mund të
ofrojë një variacion në peizazh; ix) CRS
përgjithësisht duhet të mbillet në zonat ku
perceptimi i ndikimit në peizazh është sa
më i vogël (psh. pranë pyjeve, në zonat
kodrinore larg pikave me rëndësi
kulturore) dhe në mënyrë të tillë që t‟i
përshtatet mjedisit përreth (psh. ngastra
më të vogla në zonat pyjore dhe më të
mëdha në zonat bujqësore dhe e përshtatur
sipas konfigurimit kodrës në zonat
kodrinore).

Vjelja e një plantacioni të madh CRS shelgu e
vendosur pranë një termocentrali që furnizohet me ashkla shelgu. Kostot e transportit
ulen kur biomasa për energji prodhohet afër
përdoruesit fundor. (Burimi: Dimitriou I.)

Klima
Duke qenë se ekziston një numër i madh
llojesh të ndryshme që mund të përdoren
si CRS për prodhimin e biomasës, një
gamë e gjerë e kushteve klimatike mund
të jetë e përshtatshme për krijimin e plantacioneve të CRS në Evropë. Llojet e
përdorura më shpesh në Evropë, shelgu
dhe plepi, e kanë origjinën nga zona e
temperuar veriore. Ata mund të tolerojnë
një amplitudë të madhe ndryshimesh
klimatike dhe janë tolerantë ndaj të ftohtit.
Nëse rriten në toka me lagështi të pakët
mund të rezultojë në prodhim jo të
kënaqshëm, prandaj në këtë rast duhet të
përdoren lloje apo klone/kultivarë me
efiçiencë të lartë të përdorimit të ujit. Në
Evropën Jugore, mund të përdoren bimët

Përmbledhje e faktorëve përcaktues të përzgjedhjes së plantacioneve të CRS për energji
Kushtet natyrore dhe gjeografike lokale

Aspektet infrastrukturore dhe teknike

 mikroklima

 distanca nga konsumatorët e biomasës

 toka

 mbërritshmëria në plantacionet e CRS nga
rrugët për mbjellje dhe menaxhim

 ndjeshmëria ndaj rreziqeve natyrore

 linjat energjitike që kalojnë në plantacion

 ndjeshmëria ndaj dëmtuesve/sëmundjeve dhe  disponueshmëria e makinerive të
dëmtimeve nga kafshët e egra
përshtatshme për mbjellje dhe vjelje
 çështjet e biodiversitetit

Plantacione CRS pranë një rruge të madhe.
Gjerësitë e mëdha anësore u lëjojnë
drejtuesve të mjeteve fushpamje më të gjerë.
(Burimi: Nordh N-E)

që janë të ndjeshme ndaj temperaturave të
ulta, por shpesh toleranca ndaj thatësirës
është një karakteristikë e rëndësishme që
merret parasysh në përzgjedhjen e llojeve
dhe varieteteve. Vëmendje e veçantë
duhet t‟i kushtohet disponueshmërisë së
ujit gjatë vitit të mbjelljes, pasi kalemat
ende nuk kanë lëshuar rrënjë. Për më
tepër, materiali bimor që do të përdoret në
plantacionin e CRS duhet të jetë i testuar
ndaj kushteve lokale dhe në mënyrë empirike të futet me sukses në treg. Ka një
numër të madh shembujsh me klone/
varietete si…
vijon në faqen 7
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rezultat i programeve të mbarështrimit, që janë provuar të jenë shumë të
përshtatshëm
në
latituda
(gjerësi
gjeografike) të caktuara, por jo në të tjera.
Prandaj është e këshillu-eshme që të
përdoret material bimor i prodhuar në fidanishtet lokale dhe që janë testuar praktikisht.

Një harvester CRS duke përdorur gjerësitë e mëdha anësore të fushës për të depozituar
përkohësisht ashklat e vjela. Niveli i lagështisë së ashklave do të ulet para se të transportohen te
përdoruesi fundor. (Burmi: Dimitriou I.)

Plantacion CRS plepi në anë të një rruge në
Gjermani: Fushëpamja e rrugës nuk ndikohet
negativisht. (Burimi: Rutz D.)

Plantacion CRS plepi në anë të një rruge në
Suedi: Fushëpamja e rrugës nuk ndikohet
negativisht. (Burimi: Rutz D.)

Planifikimi i plantacionit
Krahas maksimizimit të prodhimit, duhet
të merren në konsideratë edhe disa çështje
të tjera për planifikimin e plantacioneve të
CRS në një vendondhje të caktuar. Ato
janë të lidhura me çështjet e menaxhimit
të plantacionit, por gjithashtu me rritjen e
ndikimit pozitiv të CRS në mjedis.
Terrenet e sheshta apo me pjerrësi jo më
tepër se 10% janë ideale nga pikëpamja
operacionale. Megjithatë, shpesh plantacionet e CRS krijohen në shpate më të
pjerrët, pasi ato mund të zvogëlojnë
erozionin e tokës. Plantacionet e CRS
duhet të projektohen në mënyrë të atillë që
të garantojnë mbërritshmërinë optimale të
makinerive për mbjellje dhe vjeljen e biomasës. Gjithashtu është e rëndësishme të
planifikohet gjerësi e mjaftueshme e
skajeve që të lejojë kthimin e makinerive
gjatë vjeljes (harvesterat dhe/ose traktorët
shoqërues për mbledhjen e ashklave, nëse
aplikohet). Gjerësi të këtilla të skajeve, të
cilat i përkasin plantacionit, por të pa
mbjella me CRS, mundësojnë rritjen e
biodiversitetit anës plantacionit: ato mund
të kultivohen me bimë barishtore autoktone. Në qoftë se përdoren makineri
vjelëse të projektuara
specifikisht për
shelgun ose plepin, gjerësia e skajeve
duhet të jetë të paktën
6-7 m. Kjo
sipërfaqe duhet gjithashtu të jetë
mjaftueshëm e madhe për transferimin
dhe depozitimin e ashklave apo materialit
drusor të prodhuar për periudha më të
gjata. Planifikimi i plantacionit duhet të
maksimizojë gjatësitë e rreshtave, në
mënyrë që të minimizohet numri i

kthimeve domosdoshme të makinerisë.
Në mënyrë ideale, gjatësia e rreshtave do
të mundësonte mbushjen e një apo dy kamionëve me ashkla para se harvesterit t‟i
duhet të kthehet (JTI 2014).
Krijimi i plantacioneve të reja të CRS nuk
duhet të shmangë apo bllokojë aksesin
publik ekzistues. Kjo është veçanërisht e
vlefshme për zonat me aktivitete të shumta shlodhëse, psh. në zonat pranë qyteteve.
Planifikimi me kujdes i aksesit publik dhe
konsultimi me grupet e interesit dhe palët
e interesuara shërben për shmangien e
konflikteve. Korridoret e gjera ndërmjet
blloqeve të ndryshme të plantacioneve të
CRS do të rriste aksesin publik dhe vlerën
rekreative të plantacioneve të CRS. Korridore të tilla dhe skajet e gjera, si edhe
rreshtat e gjatë ofrojnë gjithashtu rritje të
avantazheve lidhur me diversitetin bimor
dhe atë shtazor. Kompozimi i plantacionit
duhet t‟i përshtatet peizazhit përreth sa më
shumë të jetë e mundur dhe prandaj do të
ishte ideale nëse CRS mbillen ngjitur apo
pranë grumbujve pyjorë. Pjesët anësore
janë të rëndësishme si veçori të peizazhit.
Skajet e CRS duhet të duken sa më natyrale të jetë e mundur, dhe mundësisht të
bëhen njësh me peizazhin, ndaj ato mund
të mbillen dhe menaxhohen çdo vit. Si
alternativë, mund të mbillen kultura bujqësore vjetore. Për pjesën kryesore të
plantacionit të CRS, mund të zgjidhen
skema të ndryshme në varësi të llojeve që
do përdoren dhe të ciklit të vjeljes. Plantacionet tipike të cungishtes së shelgut dhe
plepit përdorin dendësi të mëdha, ku mbillen 5,000 - 20,000 kalema për hektar. Në
plantacione të tilla, dhe në mënyrë që të

kalemave nga njëri tjetri duhet nga 0.45 2m, në varësi të ciklit të rotacionit.
Gjithashtu, me plepin janë aplikuar edhe
sistemet me rreshta dysh. Përdorimi i
rreshtave dysh mund të mundësojë menaxhim më të shpejtë dhe më të lirë,
veçanërisht për plantacionet e shelgut ,e
dimensione të holla dhe cikle rotacioni
shumë të shkurtra. Një skemë tipike e
rreshtave dysh është ndërmjet 1.50 dhe
0.75 m rreshti nga rreshti dhe distanca e
kalemave 0.5 deri 0.8 m nga njëri tjetri (në
varësi të vendndodhjes, kloneve apo
llojeve të përdorura). Ndryshimi i
hapësirës mund të prekë prodhimin final,
veçanërisht gjatësinë dhe diametrin e
kërcellit. Konsultimi paraprak me
përdoruesit fundor gjatë fazës së planifikimit është i domosdoshëm për të përmbushur nevojat sipas kërkesave të tyre.
Sistemi me 1 rresht

Sistemi me 2 rreshta

Shembuj të skemave të thjeshtuara të
plantacioneve me rreshta tek dhe dysh (a =
hapësira skajore (8m); b = hapësira anësore e
plantacionit (2 m); c = hapësira midis kalemave
në rresht (0.45-2 m); d = hapësira midis
rreshtave (2 m); e = hapësira midis rreshtave
dysh (0.75 m) (Burimi: Rutz D.)

Rotacion i shkurtër
(3-5 vjet)

Rotacion mesatar
(6-8 vjet)

Rotacion i gjatë
> 10 vjet

Shelgu

 13,000 kalema/ha
 Rresht dysh: 2m x 0.75m
 Dendësia: 55 cm bima nga
bima

 Nuk aplikohet

 Nuk aplikohet

Plepi

 8,300 - 11,000 kalema/ha
 Rresht tek: 2 m
 Dendësia: 45 - 60 cm bima
nga bima

 5,000 kalema/ha
 Rresht tek: 2 m
 Dendësia: 1 m bima
nga bima

 2,500 - 3,333 kalema/ha
 Rresht tek: 2 m
 Dendësia: 1.5 - 2 m bima
nga bima

Skemat e mbjelljes së plantacionit për shelgun dhe plepin në Gjermani (Sipas Ëald 21)

lehtësohet operimi i mekanizuar për
mbjelljen,
plehërimin
dhe
vjeljen
rekomandohet mbjellja në rreshta teke ose
dyshe. Plantacionet e plepit shpesh mbillen me rreshta tek. Distanca midis
rreshtave duhet të jetë 2 m dhe distanca e

Legjislacioni
Një aspekt tejet i rëndësishëm për
zgjedhjen e vendit lidhet me aspektet
ligjore.
Prandaj,
shpesh
aplikohet
legjislacioni në nivele të ndryshme, qoftë
kombëtar, rajonal apo local. Zakonisht një

plantacion CRS i ri zëvendëson përdorimin e mëparshëm të tokës, e cila mund
të ketë qenë përdorim bujqësor, kullotë,
pyll, tokë e abandonuar, etj. Në shumë
vende nuk rekomandohet dhe legjislacioni
ndalon krijimin e plantacioneve CRS të
reja në toka pyjore. Vetëm në pak shtete
CRS klasifikohet si tokë pyjore. Në disa
vende apo rajone të tjera, si psh. në Bavari
(Gjermani), krijimi i CRS në kullotë është
i ndaluar. CRS konsiderohet njësoj sikurse
kulturat bujqësore vjetore, nëse vilet brenda një periudhe të caktuar kohe (psh.
brenda 20 viteve në Gjermani). Krahas
rregullave të përgjithshme të tilla për krijimin e CRS, të cilat ndryshojnë në vendet
evropiane, statusi i mbrojtjes së tokës
duhet gjithashtu të merret në konsideratë.
Në këtë mënyrë, SRC nuk është gjithmonë e ndaluar menjëherë nëse zbatohet
ndonjë status mbrojtës. Kjo varet nga lloji
i mbrojtjes: mund të ketë ndryshime në
qoftë se një vend në kategorinë peizazh i
mbrojtur; natyrë e mbrojtur ose vend i
Natura 2000. Gjithashtu duhet të merren
parasysh çështjet ligjore për menaxhimin
e ujërave: zona ujëmbledhëse, zonat e prirura nga përmbytjet e lumenjve ose zonat
e ndjeshme të ujërave nëntokësore.
Legjislacioni mund të ketë gjithashtu një
ndikim në përzgjedhjen e varieteteve dhe
kloneve të aprovuara, siç nganjëherë kjo
është përshkruar. Për hartimin e plantacioneve, distanca me fqinjët ndonjëherë
është e rregulluar dhe kërkon, p.sh. një
hapësirë boshe prej 2 m me tokën fqinje.
Aspektet e qëndrueshmërisë për përzgjedhjen e vendit
Me rritjen e kërkesës për biomasë për energji dhe për materialet me bazë biologjike, aspektet e qëndrueshmërisë po
bëhen më të rëndësishme në diskutimin
rreth bioenergjisë. Krijimi dhe përdorimi i
CRS mund të jetë një masë për rritjen e
qëndrueshmërisë së përgjithshme, por
vetëm nëse merren në konsideratë disa
aspekte. Një përshkrim i detajuar mbi këto
aspekte është i disponueshëm në raportin
e
SRCplus
për
“Kriteret
e
qëndrueshmërisë dhe rekomandimet për
kulturat drunore me rotacione të
shkurtra” (Dimitriou & Rutz 2014).
Përshkrimi i mëposhtëm jep vetëm një
pasqyrë të përmbajtjes së atij raporti. Në
përgjithësi, kultivimi i CRS është përkufizimi i një praktike bujqësore me inpute
të pakta që nënkupton emetime të ulta të
gazrave të efektit serë për shkak të aplikimeve të kufizuara të kimikateve, por edhe
për shkak se kulturat kultivohen për një
numër vitesh, gjë që çon drejt inputeve të
kufizuara të menaxhimit. Përdorimi i pesticideve është i papërfillshëm dhe në shumicën e rasteve nuk ekziston. Kjo nuk
është për shkak të mungesës së
sëmundjeve ose insekteve, por kryesisht
për shkak të vlerës relativisht të ulët
ekonomike në krahasim me kulturat bujqësore konvencionale pasi biomasa e
prodhuar përdoret për energji.
Vijon në numrin e radhës
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Addressed to the Parliament Commission of Productive Activities, Trade and Enviroment
Prof. Dr. Sherif Lushaj

A

fter carrying out land reform in 1991,
agricultural land was fragmented to a
high degree, resulted in small farms and
land dispersed at several points unbounded
to each other. During these 27 years
fragmentation has been and continues to be
a constraining factor of sustainable development of agricultural production due to the
high cost of labor, transport, agricultural
inputs, the inability to implement agricultural technologies (irrigation, mechanization),
degradation of the land, utilization of production capacity of not more than 60-65%,
creates serious difficulties in the functioning
and rehabilitation of supporting infrastructure, as well as lack of assistance from farm
specialists, problem for finding market for
selling products, dominance of family farms
with “little of all” for meeting their needs.
At the same time, there are also successful
larger farms, greenhouses, fruit tree plantations and vineyards, but in a limited number. Here we mention Xara's model, a successful cooperation that needs to spread. For
land consolidation, as a basic instrument of
sustainable rural development, there are
some problems that require solutions, such
as: - Possession of property certificates,
which is currently at low levels, becomes an
obstacle to land transactions and farmers'
agreements in terms of land consolidation,
sales and leasing and change of land parcels
with the same conditions; - Some transactions are carried out, but by oral agreements; - The law on land consolidation and
the regulatory framework that forbids further fragmentation of land is lacking. Fulfilling the legal framework is an urgent
issue; - It is necessary to be implemented
favoring policies for farmers or groups of
farmers organized in Agricultural Cooperative Associations and Cooperatives based
on production or sales of productions.
In 2016, the National Land Consolidation
Strategy was adopted. It is a basis that enables the drafting of specific legislation and
further actions. The adopted strategy is a
document that serves and permits the carrying out of further actions for land consolidation in the field of legislation and other
activities. But the strategy needs to be
improved. The strategy has not managed to
turn into a document that leads the process
of land consolidation at all stages, in the
conditions where fragmentation is high and
hinders the sustainable develop-ment of
agriculture. From this point of view it
emerges that: 1. The strategy focuses mainly on drafting the redistribution/reparcelization plan, which is surely an
important method, but are left out of the
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strategy other more tangible, faster and less
costly ways in terms of cooperation that
currently in the surrounding countries are in
the main focus, especially in joining farmers to realize the collection, standardization
and sale of production. In our country the
model, since several years, can be found in
the Administrative Unit of Xara, Sarande,
where regionalization of production, crop
consolidation and organized sale of production are simultaneously
realized. And
furthermore, cooperation is necessary for
another fact: because through re-parcelling,
the maximum farms with the surface owned
through unification of parcels can go up to
2-3 ha.
2. The Consolidation Strategy based on the
parcelization model, should also foresee the
sharing of land consolidation costs between
central and local government, farmers and
other sources.
3. The current strategy includes a 15-year
period, with action time between 2016 and
2030. But the land consolidation process
itself is long and it would be good for it to
be compiled for a longer period and
detailed according to an annual calendar.
4. The implementation phase of consolidation projects in the strategy is foreseen at a
late stage in the last years (year 11-15) of
the implementation of the 15-year strategy.
Land Consolidation is the basic
instrument of rural development, and as such requires to solve several complex problems,
by linking project consolidation projects or
investments that are developed in an agricultural area, with sectorial policies and
strategies and strategic objectives expected
at the end of the strategy's period of action.
5. The paces foreseen in the Strategy for
implementing pilot projects are quite slow
and lose the interest of implementation. In
the second and third phase 2017-2028, it is
envisaged that 3-4 medium-sized projects
are to be implemented each year, planning

financial resources from the budget. This
pace does not comply with the objectives set
out in the Cross-cutting Strategy for Rural
Development 2014-2020, which foresees
improvement of the farm structure, which in
2020 is set out to reach the average of 2.5 ha
and for market-oriented farms3.5 ha. But,
till to 2020 we have only two years left and
this objective is far away.
6. Meanwhile, the Strategy should foresee
some strategic land surface objectives to be
consolidated, farm size by phases, reduction of farm plots number. So, to have
detailed indicators that can be monitored
throughout the entire period implementation. In the monitoring of the Strategy, the
tasks for periodic information, the publication of periodic information, the results and
progress of the process, the transparency,
exchange of experience, analysis and corrections needed should be foreseen.
7. In defining the key actors of land
consolidation, in the strategy, local
government remains in the periphery and needs to
be placed in the center and take responsibility and competences. The case of Xara, an
Albanian success story,
remains an opportunity to be generalized. In the strategy,
the role and responsibilities of local government appear slimmer at all stages for the
design and implementation of the land consolidation plan. In this context, establishment of the Land Consolidation Commission (LCC) in the Ministry of Agriculture
and Rural Development (MARD), as well as
its responsibility as the responsible institution that will lead the consolidation of land
is fair. But this commission, which will be
composed of only3 people, can not afford
the obligations in all the municipalities of
the country. The experience of other countries working on consolidation is that these
commissions operate at regional and local
level. And, municipalities should establish
their own parallel structures and cooperate
and coordinate with the MARD. Land
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Administration Directories in the Qarks
should be part of the Municipal Commissions, as they own the key land information.
8. Even the Land Consolidation Commission (LCC) that is created for each project,
again the role of the municipality is
minimal, while the management is again the
Ministry. LCCs are under the responsibility
and direction of the Municipality and coordinated and supervised by the Ministry. Reforming the Regional Agricultural Directorates, but also other structures that are taking place, should be accompanied by changes in the Consolidation Strategy.
9. The action plan for the implementation of
the National Strategy needs to be revised to
focus clearly on the most priority
economical, viable and acceptable primary
consolidation schemes from local communities, which can not be unique in the entire
country, and should revised in relation to
upgrades and unrealized accomplishments
so far.
10. The Consolidation Strategy also to
include adjustments in forest lands because
the creation of landscapes is part of the consolidation process, but also as part of the
diversification of activities in rural areas.
11. It is necessary that in parallel with the
revision of the Strategy, the full package
with relevant legal and sub-legal acts for
land consolidation is prepared and approved.
Albania lacks and needs the Law on Land
Consolidation. Many countries have approved it 100 years ago. The consolidation
law should be included without delay on the
agenda of the responsible institutions to be
drafted and adopted.
12. The strategy should provide for concrete
incentive policies for farmers or communities that consolidate the land. Such successful experiences exist in many countries.
13. There are many other arguments for the
need to revise and complete the Strategy
with a comprehensive approach and it
should go through a public hearing with
stakeholder groups and local actors.
*These suggestions were made possible thanks
to a study and analysis undertaken in the
framework of the project “Consolidation of
Agricultural Land as an Instrument for
Sustainable Development of Agriculture”,
implemented by QSK “Natyra” and partner
organizations National Forest and Pasture
Communal Federation and Albanian Agribusiness Council, funded by the European Union
through the sub-grants provided by the
regional project: “Sustainable Agriculture for
Sustainable Balkans: Strengthening capacities
of CSOs and developing policies in the
Western Balkans” with implementing organizations: ORCA and a regional consortium.

