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ikëpyetjet, dilemat dhe debatet profesionale dhe shkencore mbi nevojën
apo jo të krasitjes së trungjeve pyjore dhe
ndikimin e krasitjes në cilësinë e lëndës
drusore, rritjen në trashësi, lartësi dhe
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vëllim, si dhe ndikimet në mikroklimë,
mjedis, cilësi të tokës e ndikime tjera, janë
studiuar dhe vazhdojnë të studiohen nga
shkencëtarët dhe profesionistët e pylltarisë
dhe profesionistët...

Federata Kombëtare e
Pyjeve dhe Kullotave
Komunale, Shqipëri
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“

Bashkia e Tiranës mund të bëhet nismëtare e
pyllëzimit natyror të Parkut më të madh në vend, atë
që e rrethon Tiranën nga Kruja në Qafë Krrabë e deri
në kepin e Rodonit. Shembullin e ka dhënë familja që
i dhuroi pyllin Zall Bastarit pa mbjellë fidanë.

Ky manual do të botohet pjesë-pjesë në
mënyrë periodike
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ë datë 8 Maj 2018, në Zall-Dajt
të Tiranës u organizua mbledhja
e rradhës së Grupit Kyç Kombëtar. Ky
grup është ngritur në kuadër të projektit
“Pyjet për Zhvillim Ekonomik Lokal –
FLED” me financim të Qeverisë
Suedeze dhe zbatohet nga CNVP në
partneritet me Federatën Kombëtare të
Pyjeve dhe Kullotave Komunale dhe
Federatat
Rajonale.
Grupi
Kyç
Kombëtar përbëhet nga përfaqësues të
Fakultetit
të
Pyjeve,
Federatës
Kombëtare, Projektit të Shërbimeve
Mjedisore, Ministria e Mjedisit dhe
CNVP dhe kryesisht trajton çështje të
karakterit teknik të menaxhimit të pyjeve, si edhe prodhimeve të dyta pyjore.
Temat e diskutimit në këtë takim ishin:
(i)
adresimi dhe mbështetja e
menaxhimit të pyjeve cungishte sipas
politikave dhe programeve të zhvillimit
rural të Bashkimit Europian (ii)
mundësitë e shtimit të llojeve me rritje të
shpejtë dhe cikël të shkurtër. Për këtë,
përfaqësuesi i Fondacioni CNVP, z.Haki
Kola bëri një prezantim rreth shtimit të
biomasës bazuar në trajtimin e
qëndrueshëm të cungishteve e shkurreve,
si dhe një vështrim i shkurtër mbi llojet
me rritje të shpejtë. Nga të pranishmit
u bënë diskutime mbi një studim nga
FAO për disa vende ku përfshihet edhe
Shqipëria dhe rezultatet janë shumë të
pafavorshme për Shqipërinë. Vetëm 8
Bashki kanë një bilanc pozitiv për sa i
përket kërkesë – ofertës. Këto diskutime,
të cilat janë të rëndësishme për t‟u
ndërmarrë duhet të zhvillohen edhe në
Fakultet. Kjo bëhet emergjente për
bashkitë që përballen për sigurimin e
druve të zjarrit për banorët, shkollat,
institucionet etj. Këtu shtrojmë dy
çështje: menaxhimi më i mirë i pyjeve
cungishte dhe shtimi i llojeve me rritje të
shpejtë. Janë ndërmarrë iniciativa me
testimin e Paulonias (2 muaj më parë).
Rezultatet janë inkurajuese. Ajo nuk
duhet kultivuar në tokat e bukës, por në
rastet e tokave që nuk janë të
shfrytëzueshme, si psh. rrëzë përrenjve,
lumenjve, etj. Ndoshta këto çështje
duhet të adresohen tek PSHM. Në
projektet e kaluara si NRDP u fut
koncepti i mikrobazenit që të ulnim
presonin tek pyjet e lartë. Në këtë takim
duhet të kishim pjesëmarrës nga
Ministria Mjedisit pasi politikë-bërja dhe
kontrolli është përgjegjësi e Ministrisë
dhe këto çështje duhet t‟i bëjë pjesë të
programeve dhe politikave, ndërsa
Fakulteti i Pyjeve duhet të ketë në
konsideratë përmirësimin e kurrikulave.
Duhet të shikojmë në thellësi çështjet e

menaxhimit të cungishteve. Shpresojmë
që nga hapja e negociatave me BE të
përfitojë edhe sektori ynë. Bashkitë
duhet që tani të mendojnë si të gjejnë
fonde. Shpresojmë që përfundimi i
inventarit të na ndihmojë të kemi më
shumë informacion dhe si t‟i integrojmë
këto çështje (pyjet cungishte dhe llojet
me rritje të shpejtë). Të kemi në takime
edhe kolegë të tjerë. Pyjet cungishte jo
vetëm dushku, por edhe plepi, shkoza,
etj. janë vlerësuar për përdorimin e tyre
për drutë e zjarrit. Pas viteve „90
ndryshoi qasja dhe vëmendja për pyjet
cungishte. Sipërfaqja që zotërohet nga
pyjet cungishte është e lartë, jo vetëm
për drutë, por edhe në aspekte të tjera si
sociale dhe mjedisore. Ne, tradicionalisht jemi në fazën e cungishtes së
thjeshtë, por synimi të jetë në
konvertimin në trungishte. Por, në stadin
ku jemi ne duhet të kalojmë në një fazë
tranzitore, siç është ajo e cungishtes së
përbërë. Sot këtu jemi disa aktorë, por
secili duhet të luajë rolin e vet. Ministria
të nxisë fermerët që t‟i mbrojnë dhe t‟i
shërbejnë sipërfaqeve pyjore, psh. të
shpërblejë fermerin në rastet kur ai e
mbron dhe kujdeset për pyllin, pra të
futen në skemat e PSHM etj. Bashkia të
luajë rolin e këshilluesit. Fakulteti duhe
të luajë një rol që studentët t‟i pajisë me
më shumë njohuri. Në aspektin e llojeve
me rritje të shpejtë është mundësi e mirë
promovimi i tyre. Kemi bërë një studim
tek paulonia dhe na ka rezultuar me
rritje 70 – 80 m3/ha/vit që është shumë e
lartë në krahasim me llojet e tjera. Por,
problemi qëndron se janë futur disa
klone të saj në Shqipëri dhe ato janë
përshtatur në mënyra të ndryshme. Në
fakt, ende nuk disponohen evidenca të
plota mbi sipërfaqen e mbjellë dhe llojet
e kloneve të përdorura. Prandaj duhet të
bëjmë një studim në nivel kombëtar ku
të bëhet identifikimi e hartografimi i
sipërfaqeve të mbjella. Në këtë studim të
mos fokusohemi vetëm tek paulonia, por
edhe tek lloje të tjera me rritje të shpejtë

(plepi, akacia etj). Paulonia kultivohet
në toka bujqësore. Plepi, shelgu, akacia
etj. Ka disa modele në Korçë, pra të
bëhet një studim në lidhje me rritjen e

tyre në krahasim me paulonian.
Aktualisht ne kemi sot në dorë
udhëzuesin e cungishteve dhe manualin
i ri për llojet me rritje të shpejtë. Ato
janë një platformë e mirë për Shqipërinë
dhe grupet e interesit si shoqatat,
federatat, bashkitë, fakultetin etj. Duhet
të ndryshojmë mentalitetin tonë pastaj ta
transmetojmë
tek
politikë-bërësit.
Modelet e ndërtuara janë argument që
Ministria të ndryshojë politikat. Për
llojet me rritje të shpejtë kemi një
program të qeversisë për mbjelljen e 22
milionë fidanëve. Aktualisht jemi pa një
program konkret. Duhet të kemi një
program të mbështetur me ide, me
buxhet, të mbillen lloje me rritje të
shpejtë. Ne së bashku duhet të
mendojmë si t‟i integrojmë këto çështje
tek komuniteti, bashkitë, Fakulteti,
Shoqatat etj. Kemi 200 modele, por
mënyra si integrohen këto janë larg me
realitetin. Ne kemi organizuar një seri
takimesh me NjQV. Bashkitë nuk kanë
infrastrukturë e buxhete, por kanë edhe
një diçka tjetër që i pengon që shtë
moratoriumi. Fermeri edhe pse në pyllin
e tij mund të marrë shtylla miniere dhe
t‟i shesë për të ardhurat familjes ai nuk

mundet ta bëjë për shkak të
Moratoriumit. Të dalim së bashku me
propozime konkrete në një pozicion që
t‟ua dërgojmë politikë-bërësve. Moment
i rëndësishëm pasi po hartohen politikat
dhe ligji për pyjet. PSHM (Projekti i
Shërbimeve
Mjedisore)
ka
një
komponent të rëndësishëm si regjistrimi
i pronave dhe inventarin, si dhe
komponentin e granteve për Shoqatat.
Për 33 mikrobazene këto shoqata kanë
të drejtë të aplikojnë për llojet me rritje
të shpejtë. Shoqatat p.sh. mund të
aplikojnë për mbjelljen e llojeve me
rritje të shpejtë në tokat e refuzuara.
Duhet të fokusohemi dhe t‟i orientojmë
shoqatat dhe fermerët që të kultivojnë
llojet e arrorëve, pasi i krijon më shumë
mundësi ekonomike familjeve. Në

përfundim u theksua: ne kemi një treg
që na kërkon rreth 2 milionë m3 dru
zjarri në vit, por problemi është se si të
përdorim hapësirën shqiptare, të
krijojmë kushte që ta lehtësojmë këtë
varfëri energjitike. Duhet vlerësuar kjo
pasuri (pyjet cungishte), por duhet të
pranojmë si politikë këtë që propozon
EUROCOPPICE. E para duhet të
mendojmë si ta trajtojmë këtë pasuri për
të plotësuar nevojat dhe më pas i
kthehemi çështjes së konvertimit. Të
mendojmë e veprojmë bashkërisht se si
ta mbështesim bashkinë për këto
modele. Shërbimet që ofron eksperti i
bashkisë për fermerët. Të mendojmë ta
hapim diskutimin edhe me aktorë të
tjerë, me një tryezë më të zgjeruar. Ta
lidhim diskutimin me pronarin aktual,
por të shkojmë edhe më tëj tek niveli
politik për të përmirësuar strategjnë dhe
ligjin.Në fund të takimit u vendos
ngritja e një grupi pune (me përfaqësues
të FSHP, FKPKK dhe Bashkisë Tiranë)
për hartimin e një dokumenti me
rekomandimet e dala nga Grupi Kyç për
ta dërguar tek vendim-marrësit.
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Deklaratë e formuluar bashkërisht
nga katër organizata të mëdha
evropiane: Konfederata e Pronarëve
të Pyjeve të Evropës (CEPF),
Organizata Evropiane e Pronarëve të
Tokës (ELO), Unioni i Pylltarëve të
Evropës Jugore (USSE) dhe fermerët
dhe kooperativat bujqësore të Evropës
(copa*cogeca)
ROLI VENDIMTAR I PYLLTARISË
DREJT ARRITJES SË
OBJEKTIVAVE TË BE-së
Angazhimet mbi ndryshimet klimatike
dhe zhvillimin e qëndrueshëm nuk mund
të përmbushen pa pronarët e pyjeve,
kooperativat e tyre dhe sektorin pyjor si
i tërë, i cili ofron zgjidhje për disa nga
sfidat më komplekse që përballet
shoqëria sot. Pyjet luajnë një rol të
spikatur në Marrëveshjen e Parisit mbi
ndryshimet klimatike dhe janë në thelb
pjesë e shumicës – në mos në të gjitha –
së 17 Objektivave të Zhvillimit të
Qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara.
Strategjia e Pyjeve të BE-së njeh rolin e
rëndësishëm që luajnë pyjet në
kontribuimin si për arritjen e
objektivave të BE ashtu edhe ato
globale, të tilla si ato mbi klimën,
mjedisin, bioekonominë, vendet e punës
dhe rritjen ekonomike. Veçanërisht
Strategjia thekson që Politikat e
Bujqësisë së Përbashkët të Ardhshme
(PBPA) luajnë një rol vendimtar në
rritjen e kontributit të pylltarisë për
arritjen e këtyre objektivave.
ÇFARË NEVOJITET NGA PBPA
DHE POLITIKAT E ZHVILLIMIT
RURAL?
Pronarët e pyjeve të Evropës dhe
kooperativat e tyre mbështesin plotësisht
njohjen në Komunikimin e Politikave të
Bujqësisë së Përbashkët të Ardhshme
mbi nevojën për të vazhduar përforcimin
e reagimit të saj ndaj sfidave të sotme
edhe për t‟u përqëndruar edhe më shumë
në krijimin e vendeve të punës dhe
rritjen ekonomike në zonat rurale,
ndërkohë zhvillimin e mëtejshëm të bioekonomisë, përforcimin e kujdesit
mjedisor dhe luftimin dhe përshtatjen
ndaj ndryshimeve klimatike. Objektivat
mjedisore, sociale dhe klimatike mund
të përmbushen vetëm nëse sigurohet
qëndrueshmëria e pronarëve të pyjeve
dhe aktorëve ruralë.
1. Njohja e rëndësisë së pylltarisë në
PBPA dhe Politikat e Zhvillimit Rural
(PZHR)
Roli i rëndësishëm i pyjeve të
menaxhuar në mënyrë të qëndrueshme
dhe shumëfunksionalë në zonat rurale të
Evropës duhet të njihet në PBPA dhe
PZHR. Një integrim më i mirë i sektorit

të pyjeve në këto politika është i
domosdoshëm. Kjo do të siguronte një
sektor pyjor të shëndetshëm si një
parakusht
për një
zhvillim
të
qëndrueshëm të funksioneve ekonomike,
mjedisore dhe sociale të ofruara nga
pyjet e Evropës dhe nëpërmjet kësaj
përmbushjen e objektivave të BE.
Nevojitet një buxhet i fortë i dedikuar
për shtyllën e dytë (PZHR) për të
shfrytëzuar potencialin e plotë të sektorit
pyjor.
2. Përfshirja e Pylltarisë në Objektivat
dhe Ndërhyrjet
Pylltaria duhet të konsiderohet si një
zgjidhje për të kontribuar në objektivat
e PBPA dhe me anë të kësaj Shteteve
Anëtare duhet t‟u mundësohet të
lëvrojnë plotësisht përfitimet që rrjedhin
nga menaxhimi aktiv dhe i qëndrueshëm
i pyjeve. Lidhur me objektivat dhe
ndërhyrjet, të vendosura në nivel BE, në
planet strategjike të PBPA duhet të
nxitet një paketë masash lidhur me pylltarinë, sipas kontributit të rëndësishëm të
sektorit pyjor për objektivat specifike të
BE-së dhe PBPA mbi konkurencën,
menaxhimin e burimeve natyrore, zbutjen e ndryshimeve klimatike, punësimin
dhe rritjen ekonomike në zonat rurale.
Komisioni duhet të sigurojë që Shtetet
Anëtare të paraqesin planet e tyre strategjike të PBPAse si pylltaria kontribuon
në arritjen e objektivave të ndryshme të
PBP dhe cilat masa janë përdorur për ta
mbështetur këtë. Lidhur më këtë, planet
strategjike të PBP duhet të sigurojnë një
buxhet thelbësor për masat përkatëse i
dedikuar për çështjet lidhur me sektorin
pyjor. Paketa e masave, duke patur parasysh larminë e pyjeve në Evropë, duhet
të ketë në konsideratë që të jetë sipas
nevojave dhe jo standarde. Ajo duhet të
ofrojë kushte tërheqëse për masat
zbatuese në Shtetet Anëtare, të cilat do
të çojnë në një absorbim më të madh dhe
mundësi më të mira për përmbushjen e
objektivave. Paketa duhet të përfshijë
dhe mbështesë: (i) Një gamë të gjerë
masash përkatëse për pyjet, duke u
përqëndruar në pyjet e menaxhuar akti-

visht dhe në mënyrë të qëndrueshme;
(ii) Zhvillimin e mëtejshëm të një bioekonomie qarkore dhe fuqizimin dhe
krijimin e zinxhirëve të rinj të vlerave;
(iii) Investimet në infrastrukturën pyjore, teknologji, aksesin në internet dhe
në përpunimin dhe marketimin e
produkteve pyjore; (iv) “Klima i
përshtatet pyjeve”, duke promovuar pyjet fleksibël dhe parandaluar rreziqet
biotike dhe abiotike, të tilla si zjarret në
pyje, stuhitë, dëmtuesit, sëmundjet dhe
rreziqe të tjera si pasojë e ndryshimeve
klimatike. Duhet të mbështeten masat
parandaluese, si edhe futja e praktikave
inovative të reja të menaxhimit të
pyjeve, të cilat mund të zvogëlojnë
rrezikun; (v) Masat lidhur me pagesat
për shërbimet e ekosistemit që jepen nga
sektori pyjor dhe që ofrojnë përfitime
shoqërore.
3. Një Kuadër i Përgjithshëm për të
Mbështetur Aftësitë, Njohuritë dhe
Inovacionin
Krahas paketës specifike të pylltarisë,
nevojitet një kuadër i përgjithshëm
mbështetës për sektorin për të përfituar
nga
mundësitë
e ofruara
nga
dixhitalizimi dhe inovacioni dhe për t‟u
përshtatur më mirë ndaj sfidave të
ardhshme. Një kuadër për mbështetjen e
zbatimit të objektivave të PBP duhet të
përfshijë: a) Një sistem të fortë
këshillimor, më i mirëpërshtatur dhe që i
përgjigjet nevojave të përfituesve.
Trajnime dhe shkëmbime përvojash
duke u përqëndruar tek teknologjitë e
reja, automatizimi dhe dixhitalizimi; b)
Promovimin dhe rritjen e kooperativave,
grupeve prodhuese dhe organizatave në
shkallë të vogël përgjatë një periudhe
afatgjatë; c) Një rol më të spikatur të
pylltarisë në Partneritetin Evropian të
Inovacionit për Prodhimtarinë dhe
Qëndrueshmërinë Bujqësore (EIPAgri)
dhe në Rrjetin Evropian për Zhvillimin
Rural (ENRD); d) Adresimin më të mirë
të rolit të sektorit pyjor në aktivitetet e
rrjeteve rurale kombëtare; e) Një
program kërkimor të BE duke marrë në
konsideratë nevojat dhe kontributet e

pylltarisë dhe zonave rurale.
4. Një Thjeshtësim Real për Përfituesit
PBP duhet të thjeshtohet në drejtim të
kërkesave burokratike për t‟u bërë më
tërheqës për përfituesit dhe për të arritur
një zbatim të suksesshëm të politikave.
Përveç kësaj, kuadri i ardhshëm (PBP,
rregullorja e ZHR, udhëzuesit e ndihmës
shtetërore) duhet të jetë më fleksibël dhe
të lejojë përdorimin e mjeteve të reja të
informacionit që promovojnë administrimin e besueshëm dhe me kosto
efektive. Nevojiten procese aplikimi,
administrimi dhe inspektimi më të
thjeshtuara, të lidhura me masat që u
bëjnë thirrje përfituesve. Për më tepër,
thjeshtësimi nuk duhet të adresohet
vetëm në nivel BE-së, por gjithashtu
edhe në nivel të Shteteve Anëtare.
Kontrolli dhe sanksionet duhet të
respektojnë parimin e proporcionalitetit.
ROLI SHUMËFUNKSIONAL I
PYJEVE
Pyjet dallohen për shkak të funksioneve
të shumta të tyre. Pyjet e menaxhuar
aktivisht dhe në mënyrë të qëndrueshme
ofrojnë një mori përfitimesh, duke
siguruar burimin më të madh joushqimor
të rinovueshëm për një bioekonomi të
qëndrueshme dhe rreth 4 milionë vende
pune të gjelbra në sektorin e pyjeve dhe
industritë e lidhura me të. Në të njëjtën
kohë, pyjet e Evropës sekuestrojnë
karbonin e atmosferës gjatë rritjes së tyre
dhe ofrojnë mallra të shumtë dhe
shërbime ekosistemi, të tilla si
biodiversiteti, uji i pijshëm, produkte
pyjore jodrusore dhe hapësira çlodhëse.
Rrjedhimisht, pylltaria dhe sektori me
bazë pyjet kanë një rol vendimtar, jo
vetëm në përballimin e sfidave lidhur me
klimën dhe mjedisin, por gjithashtu edhe
të sfidave lidhur me qëndrueshmërinë
sociale dhe ekonomike, me pyjet si një
motorr të rritjes ekonomike rurale.
43% e sipërfaqes së BE-së mbulohet nga
pyjet. Kështu që, pylltaria është
vendimtare për përdorimin e tokës dhe
menaxhimin e burimeve natyrore në
zonat rurale të BE-së. 60% e pyjeve janë
në pronësi private të rreth 16 milionë
qytetarëve evropianë. Krahas gjithçkaje,
pronarët e pyjeve janë një pjesë e
domosdoshme zonave rurale dhe në të
njëjtën kohë ata përfaqësojnë një grup të
madh të shoqërisë Evropiane. Pronarët e
pyjeve të BE-së së bashku me fermerët e
BE-së, kujdestarët e parë të mjedisit
natyror, tashmë kujdesen në mënyrë
shembullore për tokën e BE-së. Prandaj,
ne jemi të bindur që Politika e Bujqësisë
së Përbashkët e ardhshme dhe Politika e
Zhvillimit Rural duhet të vazhdojnë ta
mbështesin dhe përqafojnë menaxhimin
e qëndrueshëm të pyjeve.
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Përshkrimi i më poshtëm është marrë nga
një status i kolegut tonë Haki Kola,
bazuar në një reflektim që ka bërë në
rrjetet sociale pas një vizite në pyllin e një
fermeri në Zall Bastar në fillim Qershorin
e vitit 2017

P

yll i instaluar në tokë të përdorur për
pemëtore deri në vitin 1992. Pas
miratimit të ligjit për privatizimin e tokës
bujqësore, kjo sipërfaqe e tokës i ka takuar
një familje që banon në Shupal, pjesë e
Njësisë Administrative Zall-Bastar. Bashkë
me disa kolegë të interesuar për këtë
fenomen, i ramë disa herë rreth e rrotull
pyllit, që në stinën e pranverës së vonë kur
është bërë kjo foto është plot jetë e gjallëri.
Duket se në shumë pjesë të tij here pas here,
pronarët kanë bërë prerje me zgjedhje, për
të plotësuar nevojat e familjes me dru për
ngrohje. E megjithatë, vetë pylli e gjendja e
tij, dëshmojnë se potenciali i tokës dhe
pyllit, ja kanë dalë që të prodhojë për
familjen, por edhe të mbajnë drurë që na
japin peizazh, që siç duket nga fotoja është
plot jetë e bukuri. Tokë e pjerrët plot me
bimësi e pjellori, të cilat duket se e
vetëmbrojnë nge erozioni. Është hera e dytë
që unë e ndaj këtë foto të këtij peizazhi me
kolegët, kërkoj ndjesë për përsëritjen, por
janë të ftuar ta shohin vetëm ata që janë të
interesuar për këtë pamje që e kam marrë në
foto në fillim Qershorin e vitit të kaluar. Në
fakt jam befasuar dhe emocionuar dhe më
duket se ky suksesion i zakonshëm për një
tokë që është lënë në dorën e evolucionit
natyral na bën thirrje për reflektim duke na
dëshmuar edhe të vërtetat lidhur me
shprehjen që “injoranca nuk është
argument”, që për rastin duket që na jep
shanse për reagim në favor të hapjes së
mendjeve si dhe kokave tona. Për mua ky
pyll është një model që na e jep natyra dhe
një dëshmi se si Shqiperia mund t‟i riveshë
malet me pyje, është një sinjal se sa
potencial ka natyra, dhe kush është i
interesuar, mund të mësojë se si të shikojë e
mendojë për të arritur leximin e mesazhit që
na e japin drurët, që duket se i kanë arritur
dimensionet tashmë të një pylli ideal. Në
këtë territor, nuk janë bërë mbjellje drurësh
pyjorë. Ajo që shohim është realizuar në
heshtje nga natyra, nën hijen e autoritetit të
kujdestarëve, atyre që ligji i ka shpallur si
pronarë të tokës me ligjin nr. 7501.

Pyllëzimin natyror, frut i suksesionit natyror
në tokën e mbetur bosh dhe statusi aktual i
këtij pylli, për mua do të ishte një auditor i
mrekullueshëm për të zhvilluar praktikat me
studentët e Fakultetit të Shkencave Pyjore,
po kështu, nëse e shohin të arsyeshme, edhe
ata të Agro-Mjedisit. E dobishme do të ishte
që edhe për shkollat e Tiranës ky pyll të
kthehej në destinacion informacioni për të
ilustruar dituritë për natyrën, por edhe për
turizëm e argëtim. Për të realizuar vizita e
për t’u njohur me këtë dukuri, mrekulli të
natyrës ia vlen të bëjmë përpjekje e të
bindim politikanët që merren me bujqësinë,
natyrën, mjedisin apo turizmin. Nëse ata
mësojnë ta lexojnë këtë potencial të natyrës
e harmonisë së saj me familjarët, me siguri
që secili do reflektojë, veçanërisht me
kontributin e tyre kur kanë rast të hartojnë
politika lidhur me pyllëzimet apo mjedisin.
Sikur kjo dukuri të mundësohej e të lejohej
të ndodhte në gjithë malësinë Krujë - Krrabë
që përfundon në detin Adriatik, me një
peizazh që i ngjan shtyllës kurrizore që e
ndan fushën e Tiranës nga ajo e Elbasanit
me drejtim nga lindja në perëndim, që kur i
afrohet detit Adriatik përçahet në tre peizazhe që ngjajnë me gishat e shpendëve e që
për neve njihen me emrat: Kepi i Lagjit,
Kepi i Bishtit të Pallës dhe Kepi i Rodonit.
Shumëzimi i kësaj skeme në gjithë territorin
e Zall-Bastarit, por edhe në të gjithë këtë
malësi, do i dhuronte Shqipërisë së Mesme
një park natyror të pakrahasueshëm dhe pa
investime, thjeshtë duke bërë atë që na
tregon se mund të realizojë natyra, nëse ecim në një rrugë të caktuar. Kjo kërkon që
familjeve shqiptare t’iu jepet një letër me
vlerë ligjore që çertifkon të drejtën e
lighshme të përdorimit të territorit nga
familja, pra me kosto financiare afërsisht
zero apo të papërfillshme. Sfida është: si ta
bindim kryetarin e Bashkisë së Tiranës, që
thjesht të bëjë një vizitë e të na dëshmojë se
i do e respekton jo vetëm pyjet qytetare që
rezultojnë nga mbjellje fidanësh, ndonjëherë
me çmime dhe të kripura, por edhe ata
fshatarë që i kemi dhuratë nga natyra e pajtuar me komunitetin? Ndoshta kjo do të
ishte një arsye e fortë që kryetari i Bashkisë
më të madhe në vend të bëhej edhe nismëtar
i pyllëzimit natyror të kurorës më të bukur
në Shqipëri, atë të kodrave Krujë - Qafë
Krrabë - Kepi i Rodonit.

Msc. Qazim Kukalaj
Vijon nga faqja 1
… e pylltarisë (v.j. jo shkencave pyjore) dhe
disiplinave të tjera të ndërlidhura. Punonjës
shkencorë, hulumtues dhe profesionistë të
disiplinave të ndryshme kanë opinione dhe
qasje të ndryshme lidhur me këtë temë, që
është tërësisht dukuri normale, profesionale
dhe njerëzore, posaçërisht kur kemi të bëjmë
me ngërthim të një sërë faktorësh si: faktorët
biologjik, botanik, fiziologjik, ekologjik,
dendrometrik e faktorë tjerë me ndikim në
zhvillimin jetësor të bimëve, si dhe me
gjendjen ekonomike e sociale e popujve të
vendeve, krahinave dhe rajoneve të ndryshme.
Krasitja e degëve tek dushqet në
kuptimin tradicional
Jam i mendimit se, qëllimi tradicional i
krasitjes së degëve të drurëve në pyjet e
dushqeve dallon nga metoda, qëllimi dhe
synimi profesional i krasitjeve dhe prerjeve
të degëve të drurëve pyjorë. Krasitja e trungjeve të dushqeve, kryesisht është kryer për
sigurimin e ushqimit të bagëtisë, sigurim të
materialit drusor për ngrohje dhe gatim,
duke mos përjashtuar rezervimin e përdorimit të drurëve (lisave) të mëdhenj në rast
të reshjeve të mëdha të dëborës dhe
pamundësisë të depërtimit deri tek pyjet
(kazhnjetet), siç shprehet me të drejtë kolegu
Haki Kola. Kronologjia historike e krasitjes
së degëve të dushqeve nga popullatat e
viseve malore (të thella rurale) dhe elaborimi i qëllimit, edhe pse temë mjaft interesante nuk është synim i këtij shkrimi. I motivuar dhe inspiruar nga shkrimet dhe shprehja e mendimeve profesionale dhe miqësore
të kolegëve nga Shqipëria, përkitazi me
krasitjen e drurëve pyjor, me qëllimin më të
mirë miqësor e profesional jam përpjekur që
të jap kontributin tim modest me synim
kryesor prezantimin e disa të dhënave nga
literatura dhe përvoja profesionale e
ndikimit të krasitjes së drurëve në shtimin e
prodhimtarisë dhe cilësisë së tyre.
Qëllimi kryesor i prerjes dhe krasitjes së
degëve të trungjeve pyjore
Qëllimi kryesor i prerjes dhe krasitjes së
degëve të drurëve është prodhimi maksimal
i masës drunore me cilësi të lartë, respektivisht shtimi i vlerës së lëndës drusore. Terminologjia që përdoret në literaturën professional e lidhur me këtë aktivitet mund të

përmblidhet në: “Prerja e degëve”; “Largimi
i degëve nga trungu” dhe “ Krasitja e
degëve”. Prerja e degëve të njoma dhe të
thata të drurëve zakonisht bëhet me motosharrë, sharrë rrethore deri tek krasitja me
pajisje automatike të ashtuquajtur “majmuni
pyjor”, si metodë bashkëkohore e krasitjes
së drurëve. Makina automatike “Majmuni
pyjor” zvarritet përgjatë trungut dhe me
rrotullime në mënyrë automatike i pret degët
ndërsa krasitja e degëve zakonisht bëhet me
mjete të dorës si sëpatë, kosë e mjete tjera.
Problem më vete parqet lëndimi i trungjeve
me rastin e prerjes dhe krasitjes, lëndime të
cilat shërbejnë si vatra infeksioni të trungjeve të krasitura.
Historik i shkurtër i qëllimit të prerjes
dhe krasitjes së degëve
Prerja (krasitja) e degëve si masë e silvikulturës pyjore daton nga shekulli i 18-të. Qëllimi kryesor i prerjes dhe krasitjes së
degëve, në atë kohë, ka konsistuar në krijimin e kushteve optimale për zhvillimin e
filizërisë në pyjet e tej-shfrytëzuara dhe pyjet me strukturë jo të rregullt. Në gjysmën e
shekullit 19-të me shtimin e kërkesave për
lëndë drusore teknike, prerja e degëve ka
pasur si qëllim kryesor shtimin e prodhimtarisë dhe cilësisë të drurëve teknik dhe pastrimin e tyre nga degët. Përkitazi me këtë, në
vitet 1840 Karl Heyer ka sugjeruar largimin
e degëve të thata nga trungjet më cilësorë.
Nga viti 1890 deri në vitin 1920 prerja dhe
krasitja e degëve të trungjeve është lënë
anash, meqenëse nuk ka treguar rezultatet e
pritura. Përveç të tjerash, është vërtetuar se
nuk ka arsyetim ekonomik të priten degët në
të gjithë grumbujt e rinj pyjorë. Pas viteve
1920 shkenca e pylltarisë dhe praktikat i
kanë përkushtuar kujdes më të madh kësaj
mase të përkujdesjes së grumbujve pyjorë.
Studimet dhe eksperimentet e shumta të
MAYER –WEGELIN kanë kontribuar në
largimin e dilemave mbi nevojën dhe arsyen
e zbatimit të krasitjes së degëve të trungjeve
të llojeve kryesore drunore. Kështu që, me
aplikimin e drejtë të krasitjes është arsyetuar
kostoja financiare dhe ndikimi i krasitjes në
shtimin e prodhimtarisë të asortimentit
drusor të kërkuar. LEIBUNDGUT dhe
HILF theksojnë se, nëse dëshirohet të
prodhohet masë drusore teknike cilësore e
llojeve të halorëve, prerja e degëve është
edomosdoshme, meqenëse pastrimi natyror
i trungjeve … vijon në faqen 5
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nga degët arrihet shumë vështirë dhe
kërkon kohë të gjatë, përveç rasteve të
rralla. Ndërlidhur me pastrimin natyror të
trungjeve nga degët shtrohet dilema e
arsyetimit të aplikimit të masave të
silvikulturës pyjore: pastrime dhe çlirime
pyjore e në disa raste tek disa lloje drunore
edhe aplikimi i rrallimeve para-tregtare?
Devijim nga tema kryesore në problemin e
trajtimeve të pyjeve të reja me masën
shtesë të silvikulturës pyjore (pastrime dhe
çlirime pyjore) paraqet problem tjetër dhe
është me interes të promovohen dhe
zhvillohen
studime
gjithëpërfshirëse
konkrete, për më tepër, duke patur parasysh
faktin se në rastin e Kosovës shpenzohet
sasi e konsiderueshme e mjeteve financiare
në trajtimin e pyjeve të reja me masat
“pastrime pyjore” dhe “çlirime” pyjore.
Prerja e degëve duhet kuptuar si masë
shtesë e silvikulturës pyjore (përkujdesjes)
e cila mund të ndahet në: (i) Preja e degëve
të thata dhe (ii) të njoma.
Preja e degëve të thata
Me rastin e pastrimit natyror të trungjeve
nga degët gjatë një periudhe të shkurtër apo
të gjatë, nyjet e degëve mbështillen me
rritje në trashësi (kambium) dhe
transformohen në pjesë të drurit. Me
krasitjen e degëve ky proces shkurtohet në
masë të madhe. Duhet pasur kujdes që
prerja e degëve të thata të trungjeve mos të
bëhet gjatë periudhës së vegjetacionit për
shkak se në këtë periudhë mund të
shkaktohet dëmtimi apo rënia e lëvores.
Prerja e degëve të njoma
Për dallim nga preja e degëve të thata,
prerja e degëve të njoma në një masë
ndikon në aktivitetin jetësor të drurëve. Me
rastin e prerjes së degëve, trungut i hiqet
një sasi e organit asimilues, ndryshohet
pjesa e hijëzimit të trungjeve, por në disa
raste aktivizohen edhe sythet e fjetura.
Prerja e degëve të njoma mund të shkaktojë
zhvillimin e kërpudhave, të cilat mund të
shkaktojnë kalbjen. Kjo masë shtesë e
silvikulturës është e arsyeshme vetëm në
rastet, kur me masat tjera të silvikulturës
pyjore nuk mund të arrihet pastrimi i
kërcellit të trungut nga degët. Llojet e
ndryshme të drurëve manifestojnë krasitjen
në mënyra të ndryshme. Si shembull mund
të shërbejnë llojet e plepave, të cilët rriten
shumë shpejtë dhe nuk kanë rrezik nga
infektimi i lëndimeve të shkaktuara me
rastin e krasitjes së degëve. Në prerjen e
degëve druri i Hormoqit dhe disa lloje tjera
të halorëve janë shumë të ndjeshëm në
krasitje.
Trashësia (diametrat) e trungjeve, tek të
cilët shkurtimi i degëve është ekonomikisht i arsyeshëm
Pavarësisht se prerja apo krasitja bëhet në
degë të thata apo të njoma është me rëndësi
caktimi i trashësisë së trungut dhe
përqindja
e
degëve
që
shkrihen
(bashkëngjitën) me trungun. Studiuesit
MAYER dhe WEGELIN theksojnë se masa drunore më e vlefshme e Pishës së
bardhë (Hartinë), trupi i parë, me gjatësi 6
deri 8 metra, arrihet kur krasitja e degëve
bëhet në diametrin mesatar është rreth 9.1
cm. Nëse trashësia është më e madhe degët

depërtojnë në pjesët periferike të trungut
dhe ndikojnë në zvogëlimin e vlerës
(cilësisë) së materialit drunor. Nga kjo
rrjedh se nëse dëshirohet të prodhojmë
lëndë teknike cilësore dhe vlerë maksimale,
krasitja e degëve duhet kryer në diametrat
prej 8-10 cm. Në lartësi 1.30 m mbi tokë.
LEIBUNGUT mendon se krasitja e degëve
nuk ka kuptim të kryhet në fazën jetësore
të zhvillimit të grumbujve pyjorë
“Gëmushajë” (sapling stage)
dhe
“Lëmishte” (thicket stage). Nga të dhënat e
lartëshkruara
rrjedh
se
dominojnë
mendimet se prerja dhe krasitja e degëve
duhet kryer në fazën e zhvillimit jetësor
pyjor “Imshtajë e re”. Sugjerohet që prerja
e degëve të trungjeve nuk duhet të bëhet
kurrsesi tek trashësitë (diametrat) më të
mëdhenj se 16 cm. përjashtimisht në mjediset jetësore me shtim (rritje) shumë të mirë
të pyjeve.
Lartësitë e trungjeve deri të cilat duhet
të priten degët
Lartësia e preferuar trungjeve në të cilën
priten degët varet nga cilësia (boniteti ) i
tokës, lloji i drurit, kostoja, rrezikshmëria e
kryerjes së largimit (prerjes) së degëve dhe
nga pritja e shtimit të vlerës ekonomike të
asortimentit drusor. Meqënëse kostoja e
prerjes së degëve rritet me shtimin e
lartësisë së trungut dhe vlera më e madhe
ekonomike e asortimentit drunor është në
trungjet e para në lartësi prej 8-12 metra.
Nga aspekti ekonomik nuk preferohet që
lartësia e prerjes së degëve të jetë nën 8
metra dhe mbi 12 metra. Sipas MAYERWEGELIN, lartësia minimale e trungut në
të cilën priten degët nuk duhet të jetë nën
4.5 metra kurse lartësia maksimale deri në
8.5 metra.
Numri i trungjeve (drurëve) në të cilët
priten degët.
Prerja e degëve nuk duhet të bëhet në të
gjitha trungjet, përveç atij numri nga i cili
pritet që në kohën e prerjes do të japin
asortimente më të vlefshëm. Me rastin e
vendosjes se cili numër i trungjeve do të
përfshihet me krasitje (prerjen e degëve)
duhet pasur kujdes në faktorët në vijim: Sa
më e mirë të jetë klasa (boniteti) do të përfshihet numër më i madh i trungjeve në
krasitje; Sa më e madhe të jetë lartësia e
trungjeve të krasitura numri i trungjeve do
të jetë më i vogël dhe Sa më i madh të jetë
diametri i trungjeve numri i trungjeve që
duhet të krasitet do të jetë më i vogël. Sipas
LEIBUNDUT preja e degëve duhet të kufizohet në maksimum në 500 trungje për
hektar, trungje të shëndosha dhe me cilësi
më të mira, njëtrajtshëm të shpërndarë.
Ndikimi i përqindjes (intensitetit) të
krasitjes në shtimin (rritjen) e drurëve
Përqindja e krasitjes të lartësisë së kurorës
ndikon në formë të ndryshme në shtimin e
trashësisë dhe lartësisë së drurëve. Krasitja
e 25% të lartësisë së kurorës, pothuajse nuk
ka ndikim në shtimin e trashësisë dhe
shtimin e lartësisë së drurëve, ndërsa krasitja e 50% të lartësisë kurorës ka ndikim
vetëm në shtimin e trashësisë, kurse krasitja
e 75% të lartësisë së kurorës ka ndikim
pozitiv në shtimin e trashësisë dhe lartësisë
së trungjeve.

Këshilla për familjet fermere. E ardhmja e menaxhimit të pyjeve të ulta.
Përvoja Evropiane në menaxhimin e pyllit të ulët si pjesë e fermës së familjes.
cungishtja përbën një mozaik intim të
njësive të vogla menaxhuese të trazuara dhe
e njerëzit duhet të zhvillojmë sistemet relativisht të hapura apo drunishte të reja me
e menaxhimit të tokës që ofrojnë ndryshim të vogla të rritjes. Ky është në
produkte të ndryshme për të përmbushur kontrast të fortë krahasuar me strukturat më
nevojat
tona,
ndërsa
rigjenerojmë natyrore të sistemeve të pyjeve të lartë, të
ekosistemet e shëndetshme. Sistemet e cilët sidoqoftë tentojnë që të jenë të varur
cungishtes mund të bëjnë pikërisht këtë. përsa i përket diversitetit ekologjik nga
Shumë bimë drunore shpërthejnë nga cungu shkalla, intensiteti dhe rregullimi i operaose rrënjët kur priten rrafsh me
cioneve të prerjes.
tokën - ne e quajmë këtë sisProblemi për Anglinë
Filizi i sotëm, lëndë druri dhe shume vende të
tem të rigjenerimit si
për të nesërmen!
“cungishte” dhe vetë sistemin
Evropës
Qendrore
e menaxhimit “ricungim”. Shumë kultura të është se cungishtet nuk janë tashmë sisteme
lashta e kuptuan këtë sjellje të bimëve dhe tregtare dhe ka ardhur në rritje, duke e justicungishten e menaxhuan për të prodhuar fikuar ricungimin si ndërhyrje në termat
lëndë djegëse, punime artizanale dhe materi- estetike apo në përfitimet shkencore.
alet e ndërtimit, ushqimet foragjere të Nganjëhere këto janë vetë treguese ashtu si
bagëtive, gardhimin dhe shumë më tepër se pamjet e bukura si në ekspozita me lule të
kaq.Të gjithë pyjet e ulta, cungishtet kanë pranverës, që vijojnë pasi është realizuar
një gjë të përbashkët - ata priten rrah herë prerja, kënga e zogjve migrues në verë, apo
pas here, në një pritje shumë të arsyeshme këmbëngulja e disa specieve të rralla të
që drurët do të rrisin vetveten përsëri. Nuk fluturave në brezat e pyllit të ri të sapongiështë esenciale nëse kjo gjeneratë e re që tur. Në disa zona, ku tregu tradicional është
vjen e ka origjinën nga lastarët e rinj që zhdukur virtualisht, të vetmet pyje që vaçelin nga cungu i prerë, apo nga rrënjët e zhdohet të ricungohen janë disa rezervate
drurëve: e rëndësishme është që ata rriten natyrore apo vende me interes të veçantë
dhe formojnë kurorat e mbulesën pyjore shkencor, pjesa që mbetet është shpyllëzuar,
shpejt dhe pjesa më e rëndësishme, në rrugë apo rimbjellë me lloje industriale tregtare
vegjetative nga pylli që hiqet, pa qenë apo duke u neglizhuar e harruar është kthyer
nevoja për ndonjë përpjekje të madhe për të në pyll të lartë. Riaktivizimi i cungishteve
shpenzuar për ta menaxhuar. Procesi është në pjesën e mbetur, në zona pak premtuese
pothuajse pafundësisht i përsëritshëm. Disa është e vështirë të justifikohet, veçanërisht
drunishte apo zabele janë ricunguar për atje ku nuk janë bërë prerje për 40-50 vjet
periudha të gjata kohore në historinë e tyre, dhe ku duket se interesi biologjik tashmë ka
disa herë për qindra apo mijëra vjet. Tako- rënë. Probleme organizative si mungesa e
hen drunishte të lashta në të drejtën e tyre, të punëtorëve të kualifikuar, mungesa e
trashëguara që nga kohët e hershme, nga kërkesës nga tregu, dhe nevoja konstante për
mbulesa e pyjeve të lashta, disa prej tyre të mbajtur të gjallë entusiazmin e vullkanë pësuar ndryshime esenciale si rezultat i netarëvë konservatorë për një plan menaxhikullotjes së rëndë, apo nga seleksionimi sil- mi kuptimplotë, tenton të mbajë statukuonë.
vikulturor, të tjera janë pyllëzime të kohëve Këto vështirësi duket se nuk mund të
të fundit me lloje me vlera ekonomike e kapërcehen përderisa ka edhe shumë
tregtare. Në kuadrin e ekonomisë rurale, paqartësi përsa i përket ricungimit, kështu
tregu vendor gjithmonë ka kërkuar materiale që përfitimet dhe pengesat e rinovimit të
të holla apo shkarpa si për dru për ngrohje e këtij menaxhimi dueht të vihen në peshore.
ushqim për bagëtitë, qymyr, shtrojë për Duke thënë këtë, ekziston shpesh një kongjënë e gjallë, hunj për gardhim apo bishta sensus i mirë përsa u përket opinioneve se si
për vegla dore, duke e prerë materialin në t’i menaxhojmë cungishtet për një diversitet
pyll brenda një apo dy dekadash. Drurët e ekologjik optimal, me shumë kontribues me
mëdhenj, të quajtur drurë për prodhim fare, pikëpamje të ndryshme që debatojnë për
lëndë punimi apo drurë standard që ishin çeltira të vogla ku bëhen prerjet vjetore, apo
pjesë e këtij pylli apo që rriteshin në anë të prezencen e drurëve farorë për të rritur komtij, në mezhda e gjetkë për t’u përdorur si pleksitetin strukturor dhe ballafaqimin me
material ndërtimi ishin të vetmet që përfa- stadet e reja të rritjes. Sidoqoftë, përkundër
qësonin një mjedis të vërtetë pyjor. Ricungi- një historie të gjatë me studime shkencore
mi, megjithatë, ka krijuar drunishte me një ka akoma shumë aspekte ekologjike të riekologji shumë të veçantë, të ndryshme si cungimit
që
janë
kuptuar
fare
nga kushtet e pyllit të lashtë original, apo pak.Veçanërisht janë relevante vëzhgimet se
edhe nga kushtet e pyjeve uniforme të kriju- si ricungimi është në krahasim me forma
ara me mbjellje të fidanëve, që shpesh herë i alternative të menaxhimit të drunishteve si
kanë zevëndësuar ato. Në cungishte peri- konvertimi në pyll të lartë, prerja në çeltira
odikish kemi sasi më të madhe të dritës, apo grupe të vegjël, drunishtet e kullotura
cungishtet përmbajnë numër të vogël apo pyjet pa ndërhyrje. Është me interes të
drurësh të pjekur, shumë pak drurë të tharë shpjegohet se si ricungimi e përcakton
dhe ndoshta një diversitet të madh të llojeve ekologjinë e drunishtes dhe në veçanti se si
drusore apo kafshëve, që e kanë habitatin mjedisi i krijuar nga ricungimi influencon në
apo qoshen e tyre të preferuar në anë një komunitet më të gjerë të bimëve, zogjve,
mjedisit pyjor. Në një formë ekstreme
gjitarëve … vijon në faqen 6
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dhe insekteve. Vetëm kur efektet të
jenë të njohura në detaje ne do të kemi një
bazë për të vlerësuar rëndësinë e veçantë të
cungishteve për ruajtjen e natyrës dhe
mund të fillojmë të kuptojmë implikimet
lidhur me menaxhimin e tyre në të
ardhmen. Cungishtet janë zakonisht të perceptuara si grumbuj të vegjël pyjorë, të
izoluar, që bëjnë kontrast të madh me
peizazhin. Në një shkallë mjaft të
rëndësishme ky është një reflektim i drejtë i
karakterit të tyre: cungishtja tipike është një
drunishte 5-50 hektarë në mes të tokave
bujqësore, nga të cilat shpesh ndahet më një
gardh apo hendek. Këtë përshtypje e
shtojnë më shumë hartat apo regjistrat kadastralë që i tregojnë drurët si pika të
gjelbra në një sfond të bardhë në ndarjen e
pronave, të cilat shpesh e ndajnë pronësinë
dhe menaxhimin e këtyre drunishteve nga
bujqësia që e rrethon në të gjitha anët dhe
nga struktura e burokracisë rurale që i izolon përgjegjësitë e pylltarisë nga ato të bujqësisë. Dikur këto cungishte kanë qenë pak
më natyrshëm pjesë e peizazhit të rrafshit
dhe me kalimin e kohës ata kanë ardhur
duke u zvogëluar dhe ky zvogëlim e kontrast me mjedisin duhet të influencojë si në
ekologjinë e tyre ashtu edhe në ruajtjen e
natyrës.
Disa karakteristika të cungishteve në
Angli
Drunishtet në Angli janë trajtuar si cungishte që në kohën e Neolitit. Disa ura të
lashta të zbulura nga gërmimet arkeologjike
kanë qenë ndërtuar nga thupra të lajthisë
(Racham 1980). Pak më larg se një milje që
nga ndërtesa kryesore e Këshillit për
Ruajtjen e Natyrës në Flag Fen, arkeologët
kanë zbuluar themelet e një ndërtese të
kohës së Bronzit, që tregon praninë e cungimit dhe shkadhitjes. Në shekullin XI, në
librin e Domesdeit pasqyrohet që cungishtet
ishin të përhapura shumë gjërësisht dhe
ishte formë e zakonshme e menaxhimit që
mbeti e tillë deri në shekkulin e XIX. Që
nga viti 1960 ajo është tërhequr në juglindje
të Anglisë dhe është reduktuar në një
sipërfaqe prej 30 mijë hektarë apo vetëm
1.7% e pyjeve te Anglisë. Vendi mbeti me
grumbuj të shpërndare kudo, të cilët nuk
trajtoheshin më si cungishte, më fjalë të
tjera, nuk priteshin. Mendohet se cungishtet
e mbetura e kanë origjinën nga drunishtet e
lashta çka është e njëjtë për llojet përbërëse.
Përbërja e tyre është shpesh në disproporcion midis llojeve të rralla dhe atyre autoktone me specie invertebrore, shumë prej të
cilave mendohet që kanë aftësi të kufizuara
për shpërndarje e kolonizim. Deri në
shekullin XVII shumë nga cungishtet nuk
kanë qenë modifikuar me mbjellje
kulturash të tjera, kështu që shpërndarja e
llojeve (duke përfshirë edhe drurët) brenda
tyre sjellin disa raporte me faktorët
natyrorë, si tekstura e tokës dhe drenazhimi. Rreth viteve 1800, shumë cungishte në
juglindje të Anglisë u mbollën më gështenjë (Castanea sativa) dhe me lloje të tjera,
por në të shumtën e herës mbetën si
përzierje të drurëve dhe shkurreve lokale,
pasardhës të komuniteteve pyjore të
drunishteve të lashta.

Xhafer Baci
18.01.1937 - 15.12.2015
Xhafer Baci, lindur më 18 Janar 1937 në
fshatin Sojnik të Gramshit nga një familje
patriotike punëtore është ndarë nga jeta
më 15 dhjetor 2016. Shkollën fillore dhe
atë 7-vjeçare i kreu në Sojnik, Gramsh.
Nga viti 1960 deri në 1961 ka qenë kryetar kooperative i fshatit të tij, në moshën
23–24 vjeçare. Nga viti 1962 –1963 ka
punuar Kryetar Lokaliteti. Nga viti 1964–
1966 Drejtor i Ndërmarrjes Bujqësore
Gramsh (në moshën 35–36 vjeçare). Nga
viti 1974–1975 ka punuar si Kryetar i
Kooperativës së Bashkuar Drizë. Gjithsej
punë drejtuese 35 vjet. Duke vlerësuar
punën e tij, Xhafer Baci është aktivizuar e
ka punuar në partinë shtet (komitetin e
partisë me funksione të ndryshme). Mbas
mbarimit të një shkolle partie në Tiranë
nga viti 1965–1968, ai vlerësohet me të
ashtuquajturën shkollë shtetërore. Vlerësimi për të nga partia shtet u justifikua duke
i caktuar drejtimin e Ndërmarrjes Pyjore
Gramsh nga viti 1976 deri në vitin 1990
(30.06.1990), për gati 15 vjet. Nga viti
1990 deri më 31.12.1991 (rreth 1 vit e
gjysëm), iu besua puna e Drejtorit të
Qendrës Ekonomike të Arsimit Gramsh.
Del në pension të parakohshëm në vitin
1993, ku nga mosha 55 vjeç deri në 60
vjeç përfitoi gjysëm pensioni, e pasi
mbushi moshën e pensionit, e përfitoi të
plotë. Puna e Xhafer Bacit si drejtues në
Ndërmarrjen Pyjore Gramsh shtrihet në
një periudhë kohore kur aktiviteti i saj
ishte i madh sepse përkoi me detyrat e
shtruara për një zhvillim kompleks të
ekonomisë pyjore, që lidhej me mbrojtjen
e pasurisë pyjore, shfrytëzimin e pyjeve
dhe shtimin e sipërfaqes pyjore nëpërmjet
pyllëzimeve, por edhe futjen në aktivitet
më të zgjeruar të prodhimeve të dyta. Gjatë viteve në vazhdim u shtuan sipërfaqet
me mbjelljen e bimëve eterovajore, si:
rozmarinë, lavandul, por edhe të llojeve të
tjera më vonë si timus, satureja, borzilok
dhe koreandrit në sipërfaqe të mjaftueshme. Grumbullimi i bimëve mjekësore të
shumëllojshme që ka natyra e Gramshit, si
herba, gjethe, lule, fruta, rrënjë, etj. Shtimi
i prodhimit (grumbullimit) të rrëshirës,
thëngjillit të kovaçit, qymyrit të drurit,
bishtave të veglave, etj. Zgjerimi i aktivitetit të prodhimit të esencës nga bimët

eterovajore dhe halat e pishës. Ngarkesa
dhe puna në Ndërmarrjen Pyjore Gramsh
u shtua edhe me rritjen e thëllëzës së malit
dhe krimbin e mëndafshit në dushqe.
Zgjerim dhe rëndësi të madhe mori edhe
shtimi i numrit të dhive me disa tufa, këto
në lëvizje për stinën e dimrit dhe të verës
për të shfrytëzuar rezervat kullosore. Për
këtë qëllim u ndërtuan stalla dhe u morën
masat për sigurimin e qumështit për
popullatën. Zgjerim të madh mori edhe
apikultura, duke u shtuar numri i parqeve
dhe i zgjojve të bletëve, u rrit prodhimi
për zgjua dhe ai i përgjithshëm, u shtua
kujdesi për luftimin e sëmundjeve. Kujdes
i madh tregohej për shtegtimin e zgjojve
edhe jashtë rrethit. Pa mëdyshje edhe me
përgjegjësi bëhej dhe lëvizja e parqeve të
bletëve brenda ekonomive pyjore. Për këtë
qëllim u bë edhe një studim i florës kullosore të bletës për rrethin e Gramshit. U
arrit të vepronin deri në 10 bletërritësa dhe

tyre. Xhafer Baci gjendej kudo ku
punohej, në çdo kohë. Hapte punë për të
gjithë në çdo sektor, kërkues ndaj vetvetes, dëgjonte me kujdes punonjësit, iu
zgjidhte problemet, vlerësonte punën e
çdo kuadri në veçanti dhe në përgjithësi.
Organizonte biseda frytdhënëse me vlerë,
nuk largohej prej tyre pa u bindur se ishte
sqaruar çdokush nga pjesëmarrësit,
zgjidhte problemet dhe shqetësimet që
lindnin gjatë punës. Ato i zgjidhte në
kohën e duhur, u gjente punë kuadrove të
drejtorisë në çdo stinë të vitit sipas problematikave që kishin. Ishte këmbëngulës, i
thjeshtë, i qartë në mendime, i bënte
njerëzit për vete dhe i vlerësonte kuadrot.Të gjitha sukseset e punës së tij
drejtuese, Xhafer Baci i lidhte me punën
dhe aftësitë profesionale të specialistëve,
me të cilët u përkushtua, si Kudret Bashllari, Mahmud Xhelili, Razim Rika,
Hysen Bega, Ramadan Bici, Çelnik Guzi,

Vezir Muharremaj duke i dorëzuar letrën e përshëndetjes të Ministrit të Bujqësisë Drejtorit
Xhafer Baci me rastin e 30 vjetorit të Ndërmarrjes Pyjore Gramsh, 25 Nëntor 1988

është marrë një rendiment deri në 70 kg
mjaltë/zgjua. Gjatë kësaj periudhe, shifrat
për të ardhurat e ndërmarrjes pyjore të
Gramshit në mijëra lek/valutë ose në lekë
janë të mëdha për rrethin e Gramshit. E
gjithë kjo veprimtari u shoqërua edhe me
ndërtimin e disa hangarëve për tharje e
manipulim bimësh mjekësore dhe eterovajore, si dhe ndërtim godinash si: Zyrat e
Ndërmarrjes Pyjore, Stacionet Pyjore në
sektorë, magazina për manipulim bimësh,
reparti mekanik, zdrukthtari, kovaçanë,
ndërtim stallash për dhitë, lera në kullota
etj. Ngritja e muzeumit të Ndërmarrjes
Pyjore Gramsh ishte një vepër me vlerë
historiko-shkencore që vlerësoi më së miri
gjithë veprimtarinë e ekonomisë pyjore.
Janë organizuar sesione shkencore e veprimtari të ndryshme si brenda dhe jashtë
rrethit. Për realizimin e këtyre detyrave e
më gjerë, ka vendin dhe meritën e vyer
Drejtori i Ndërmarrjes Xhafer Baci në
gjithë veprimtarinë e tij. Si kuadër drejtues
kryesor, ai diti të drejtojë, organizojë dhe
mobilizojë degët e drejtorisë dhe të gjithë
specialistët dhe kuadrot në veprimtarinë e

Përparim Çarçani, Hysen Lako, Harun
Sulmina, Isuf Salla e të tjerë punonjës, për
të cilët fliste fjalët më të mira, edhe për
Beqir Tereziun dhe Kujtim Sulën.
Vlerësonte aftësitë e tyre dhe ndërtonte
marrëdhënie të mira të ndërsjellta me ta.
Koordinonte mirë punët edhe me
Drejtorinë e Përgjithshme të Pyjeve në
Ministrinë e Bujqësisë. Mbante lidhje të
ngushta e kontakte direkte me Drejtorët e
Drejtorisë në raport me detyrat e marra
prej tyre dhe llogaridhënien për zbatimin
e detyrave në kohë e me kompetencë si
drejtues i mirë, prej të cilëve ka marrë
vlerësime të larta.Xhafer Baci do të kujtohet si një punonjës tepër i ndërgjegjshëm
e i përkushtuar, si koleg i dashur me
shokët dhe si një familjar i devotshëm.
Vezir Muharremaj,
Irfan Meko,
Kolë Malaj,
Kudret Bashllari
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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 Prill
Përdorimi i plehërave është i kufizuar krahasuar me kulturat bujqësore konvencionale: plehërimi i drurëve nuk është një
praktikë e zakonshme dhe këto kultura
janë shumëvjeçare dhe rriten për disa vite
para se të vilen, duke përdorur elementët
ushqyes të gjetheve dhe rrënjëve të
dekompozuara e të ricikluara nga sistemi
rrënjor. Edhe në rastet kur përdoret
plehërimi me azot (N), siç është rasti për
CRS të shelgut, sasia e rekomanduar
(rreth 80 kg/ha/vit) është shumë më e
vogël krahasuar me kultura të tjera të zakonshme bujqësore. Për më tepër, për
shkak të kufizimeve teknike dhe arsyeve
fiziologjike (psh. lartësia e drurëve), pajisjet plehëruese nuk e mundësojnë plehërimin çdo vit kur dendësia e plantacioneve
është e madhe, siç është në rastin e CRS të
shelgut dhe plepit. Plugimi, gjithashtu,
kryhet vetëm njëherë gjatë kohës së krijimit të plantacionit dhe nuk ndodh asnjë
operacion tjetër i punimit të tokës deri në
përfundimin e jetëgjatësisë së plantacionit,
çka zakonisht është disa dekada. Nëse
menaxhohet në mënyrë të qëndrueshme,
CRS mund të gjenerojë sinergji
domethënëse me praktika të tjera bujqësore, me shërbimet e ekosistemit dhe
masat e konservimit të natyrës. CRS zakonisht ndihmon në përmirësimin e
cilësisë së ujit, shtimin e biodiversitetit,
ofrimin e shërbimeve të ekosistemit
(gjueti, bletari, furnizim me ujë, mbrojtje
nga zjarri), zbut apo pengon kalimin e
sëmundjeve të kafshëve nga një fermë në
tjetrën, parandalon erozionin, zvogëlon
përdorimin e inputeve artificiale (plehëra
kimike, pesticide) dhe zbut ndryshimet
klimatike nëpërmjet fiksimit të karbonit.
Këto avantazhze duhet të promovohen për
të prodhuar ashkla druri në mënyrë të
qëndrueshme nga CRS, duke rritur kështu
ndikimet pozitive të CRS në mjedis. Në
këtë mënyrë, aspektet e qëndrueshmërisë
duhet të merren parasysh: CRS ka
ndikimet më pozitive në tokat margjinale
dhe veçanërisht si elementë strukturorë në
peizazh, duke kufizuar fushat, rrugët dhe
linjat elektrike.Për shkak të rëndësisë së
saj në ndikimin e CRS në mjedis,
përshkrimi i mëposhtëm thekson ndikimet
e ndryshimeve të përdorimit të tokës. Ato
klasifikohen në direkte (dLUC) dhe indirekte (iLUC). Ato janë ndër ndikimet më
kritike në çdo zinxhir vlerash të bioenergjisë të bazuara në kulturat bujqësore, pasi
në konkurrencën e ardhshme të përdorimit
të tokës bëhet një kufizim në rritje për çdo

mall apo produkt. Me qëllim zhvillimin e
rekomandimeve
për
kultivimin
e
qëndrueshëm të CRS, përdorimi i
mëparshëm i tokës ka një rol vendimtar në
ndikimet pozitive ose negative. Bëhet dallim nëse CRS e ardhshme është planifikuar të rritet në: (i) toka bujqësore
ekzistuese: tipe të ndryshme tokash
bujqësore (toka të pluguara), në varësi të
cilësisë së tokës dhe disponueshmërisë së
ujit; (ii) kullota ekzistuese: duhet të bëhet
një dallim ndërmjet kullotave të
menaxhuara intensivisht dhe ekstensivisht
(gjerësisht); (iii) pyll ekzistues: në shumë
vende plantacionet e CRS nuk duhet të
krijohen në tokat e klasifikuara si pyjore
(si nga pikëpamja ligjore, ashtu edhe për
shkak të çështjeve mjedisore); (iv) toka
margjinale (të varfëra): ka përkufizime
të ndryshme të “tokave margjinale”. Disa
toka që nga ana ekonomike klasifikohen si
“margjinale” kanë vlera të larta
ekologjike. CRS mund të përshtaten mirë
në shpatet e pjerrëta (për të parandaluar
erozionin), në zonat e rrezikuara ndaj
përmbytjeve, nën linjat e energjisë, etj. (v)
toka të mbrojtura: kultivimi i CRS në
toka të mbrojtura varet nga statusi dhe
qëllimi i mbrojtjes.
Për të arritur një burim prodhimi efektiv të
biomasës me CRS, tokat bujqësore me
pjellori të lartë janë më të përshtatshmet,
duke qenë se nëpërmjet një menaxhimi të
duhur prodhojnë sasinë më të lartë të biomasës për njësi sipërfaqe (dhe përfitime
për fermerin). Sikurse është përmendur
më sipër, dhe do analizohet më poshtë, një
futje e cungishteve me rotacion të shkurtër
(CRS) në zona të tilla duket të ofrojë
ndikime pozitive në drejtim të cilësisë së
ujit, tokës dhe biodiversitetit krahasuar me
kulturat bujqësore konvencionale që kultivohen zakonisht në tokat pjellore.
Megjithatë, me çmimet aktuale të drurit
dhe energjisë, CRS është më pak konkuruese në shumë rajone krahasuar me sistemet e kulturave bujqësore në tokat e
punueshme, dhe kështu që fermerët
shpesh janë më të interesuar t’i krijojnë
plantacionet e CRS kryesisht në toka bujqësore të braktisura apo kullota. Një
ndryshim i përdorimit të tokës nga kullotë
në CRS mund të diskutohet në mënyrë pro
dhe kundër, për shkak të përpjekjeve të
bujqësisë evropiane për të ruajtur dhe
shmangur pakësimet e ekosistemeve sekuestruese të karbonit apo ekosistemeve me
vlera të larta të biodiversitetit, të tilla si
kullotat. Duke qenë një kulturë
shumëvjeçare me inpute pesticidesh minimale, CRS ka ngjashmëri më të madhe

me kullotat se sa me kultura të tjera bujqësore në drejtim të menaxhimit dhe
ndikimet pasuese mbi cilësinë e tokës dhe
ujit nuk pritet të ndryshojnë shumë. Duhet
të analizohen krahasimet përkatëse, duke
qenë se ndryshimi i përdorimit të tokës
duhet të kryhet në mënyrë të kujdesshme
për të siguruar pajtueshmëri me mbrojtjen
e mjedisit. Në përgjithësi ndikimet e CRS
të kultivuara në toka pyjore janë më tepër
negative. Kështu që, shumë vende kanë
përpiluar legjislacione të tilla që parandalojnë kultivimin e CRS në toka pyjore.
Që të treja tipet e përdorimit të tokës (tokë
bujqësore, pyll dhe kullotë) mund të
menaxhohen në mënyra të ndryshme. Në
varësi të praktikave të menaxhimit, si edhe
të kushteve tokësore dhe klimatike “toka
margjinale” mund të aplikohet në të treja
tipet e përdorimit të tokës. Në këtë
mënyrë, ekzistojnë përkufizime të ndryshme të tokave margjinale, varësisht nga
fokusi i çështjeve ekonomike, pjellorisë,
rreziqeve, etj. Tokat margjinale mund të
jenë psh. toka mesatarisht apo shumë të
ndotura (kontaminuara), tokat në zonat e
prirura ndaj përmbytjeve, tokat nën linjat
eenergjisë elektrike, tokat paralel me shinat hekurudhore dhe tokat në zonat e prirura ndaj rrëshqitjeve. Këto tipe tokash
krijojnë mundësi; më së shumti sepse CRS
janë tolerante dhe rriten mirë në kushte të
pafavorshme (psh. në toka tepër të ndotura
me metale të rënda, në kushte anaerobike,

në toka më pak pjellore, në toka të përmbytura). Shpesh në këto zona nuk mund të
rriten shumë kultura të tjera bujqësore dhe
të sigurojnë të ardhura sikurse CRS. Duke
qenë se prodhimi i pritshëm i biomasës
dhe efiçienca e përdorimit të tokës do jetë
e ulët, mund të ketë zona me interes për të
rritur CRS, për shkak se shmanget konkurenca me kulturat e tjera dhe ofrohen disa
avantazhe mjedisore nëse optimizohet
menaxhimi i CRS. Megjithatë për zona të
caktuara, psh. tokat margjinale me biodiversitet të lartë, ekziston një rrezik
mjedisor për të gjeneruar ndikime negative përmes kultivimit të CRS. Në fund, të
tre tipet e përdorimit të tokës (tokë bujqësore, pyll, kullotë) gjithashtu mund të
kenë një status mbrojtës, sipas klasifikimeve të ndryshme të mbrojtjes: vendore,
kombëtare apo BE. Në rast se ky status
lidhet me ekosisteme, habitate dhe specie
të mbrojtura të caktuara, ndikimi i kultivimit të CRS më tepër është negativ. Për
zonat e mbrojtura që janë të lidhura me
mbrojtjen e peizazhit, kultivimi i CRS
mund të ketë ndikime pozitive ose negative. Përgjithësisht, duhet të identifikohen
qëllimet specifike të mbrojtjes dhe të
vlerësohen ndikimet e kultivimit të CRS
mbi përmbushjen e këtyre qëllimeve. Një
pasqyrë mbi ndikimet e ndryshme të zbatimit të CRS në tre tipet e përdorimit të
tokës paraqitet në tabelën e mëposhtme:
Vijon në numrin e radhës
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A joint statement by CEPF, ELO,
USSE and copa*cogeca

CRUCIAL ROLE OF FORESTRY
TOWARDS ACHIEVING
EU OBJECTIVES
The commitments on climate change and
sustainable development cannot be met
without forest owners, their cooperatives
and the forestry sector as a whole, which
deliver solutions to some of the most
complex challenges facing society today.
Forests play a prominent role in the Paris
Agreement on climate change and is inherently a part of most, if not all, of the 17
Sustainable Development Goals (SDGs)
of the United Nations.
The EU Forest Strategy recognises the
important role that forestry plays in
contributing to achieve both EU and
global objectives, such as on climate,
environment, bioeconomy, jobs and
growth. Notably, the Strategy stresses that
CAP plays a crucial role in enhancing the
contribution of forestry to reaching these
objectives.
WHAT IS NEEDED FROM THE
FUTURE CAP AND RURAL
DEVELOPMENT POLICY?
Europe’s forest owners, farmers and their
cooperatives fully support the recognition
in the Communication on the Future CAP
on the need to continue to step up its response to today’s challenges and to focus
even more on jobs and growth in rural
areas, while further developing the bioeconomy, bolstering environmental care
and fighting and adapting to climate
change. Environmental, social and climate
objectives can be met only if the economic sustainability of forest owners and rural
actors is ensured.
1. Acknowledgement of the Importance
of Forestry in the Future CAP and RD
Policy
The important role of multifunctional and
sustainably managed forests in Europe’s
rural areas must be acknowledged in the
future CAP and RD policy. A better integration of the forestry sector into these
policies is required. This would ensure a
viable forest sector as a prerequisite for a
sustainable development of the economic,
environmental and social functions provided by Europe’s forests and therewith to
meet EU objectives. A strong budget allocated to the second pillar (RD policy) is
needed to tap into the full potential of the
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forestry sector.
2. Inclusion of Forestry in the Objectives
and Interventions
Forestry should be considered as a
solution to contribute to CAP objectives
and therewith Member States should be
enabled to fully leverage on the benefits
derived from active, sustainable forest
management. Linked to the objectives and
interventions, set up on EU level, a
toolbox with measures related to forestry
should be fostered in the future CAP strategic plans, according to the important
contribution of the forestry sector to specific EU and CAP objectives on competitiveness, management of natural resources, climate change mitigation and
adaptation and to employment and growth
in rural areas. The Commission should
ensure that Member States show in their
CAP strategic plans how forestry contributes to reaching various CAP objectives
and which measures are used to support
this. Linked to this, CAP strategic plans
have to ensure a substantial budget for
relevant measures allocated to issues related to the forestry sector. The toolbox,
given the variety of forests in Europe,
must take into account that there is no one
-size-fits all approach. It should provide
attractive conditions for implementing
measures in Member States, which will
lead to a higher uptake and better possibilities to meeting the objectives. The
toolbox should include and support:
A broad range of forest relevant
measures focusing on actively, sustainably
managed forests.
Further development of a circular bioeconomy and strengthen and create new
value chains.
Investments in forestry infrastructure,
technologies, broadband and in processing
and marketing of forest products.

“Climate fit forests”, promoting resilient forests and prevention of biotic and
abiotic risks such as forest fires, storms,
pests, diseases and other risks as consequences of the climate change . Prevention measures, as well as introduction of
new innovative forest management practices which can reduce the risk, should be
supported.
Measures related to payments for ecosystem services that are provided by the
forestry sector and that offer societal benefits.
3. An Overall Framework to Support
Skills, Knowledge and Innovation
Apart from a specific forestry toolbox, a
supporting overall framework is needed
for the sector to benefit from opportunities
provided by digitalisation and innovation
and to better adapt to future challenges. A
framework for supporting the implementation of CAP objectives should include:
A strong advisory system, better
adapted and responding to beneficiaries’
needs.
Targeted
training
and
knowledge
exchange with a focus on new technologies, automatization and digitalization.
Promotion and enhancement of cooperatives, producer groups and small scale
organisations over the long-term.
A more prominent role of forestry in
the European Innovation Partnership for
Agricultural Productivity and Sustainability (EIPAgri) and in the European
Network for Rural Development (ENRD).
Better addressing the role of the forestry sector in the activities of the national
rural networks.
An EU research agenda taking the
needs and contributions of forestry and
rural areas into account.
4. A Real Simplification for Beneficiaries
The CAP must be simplified in terms of
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bureaucratic requirements to be more attractive for beneficiaries and reach a successful implementation of the policy. In
addition, the future framework (CAP, RD
regulation, state aid guidelines) must be
more flexible and allow the use of new
information tools promoting reliable and
cost-efficient administration. Simpler
application, administration and inspection
processes are needed, linked to measures
that are appealing to beneficiaries. Furthermore, simplification should not only
be addressed at the EU level, but also at
Member State level. Control and sanctions
need to respect the proportionality
principle.
THE MULTIFUNCTIONAL ROLE
OF FORESTS
Forests stand out due to their multifunctionality. Sustainably and actively managed
forests deliver a multitude of benefits,
providing the largest non-food renewable
resource for a sustainable bio-economy,
and around 4 million green jobs in forestry and related industries. At the same
time, Europe’s forests sequester carbon
from the atmosphere as they grow and
deliver multiple goods and ecosystem services such as biodiversity, drinking water,
non-wood forest products and recreational
spaces. Consequently, forestry and the
forest-based sector have a crucial role not
only tackling challenges related to climate
and environment but also challenges related to social and economic sustainability,
with forestry as an engine of rural growth.
43% of the EU land area is covered with
forests. Thus, forestry is crucial for land
use and the management of natural resources in the EU’s rural areas. 60% of
the forests are in the private ownership of
some 16 million European citizens. All in
all, forest owners are an indispensable part
of viable rural areas and at the same time
forest owners are representing a large
share of European society. EU’s forest
owners are together with EU farmers the
first stewards of the natural environment,
already caring for natural resources exemplary on the EU’s land. Therefore, we are
convinced that the future Common
Agricultural Policy (CAP) and Rural
Development Policy should continue to
support and embrace sustainable forest
management.

