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Njoftim!
Redaksia e gazetës “Kurora e Gjelbër”,
ka hartuar një projekt për ribotimin e ve-
prës madhore “Drurët dhe shkurret e
Shqipërisë” me autor Bashkëpunëtorin e
Vjetër Shkencor Ilia MITRUSHI, duke i ruaj-
tur autorësinë. Ribotimi do të bëhet nën
kujdesin e një Redaksie të posaçme.
Ftojmë Fakultetin e Shkencave Pyjore,
Agjencinë Kombëtare të Mjedisit (Drejto-
rinë e Pyjeve), Sektorin e Pyjeve pranë
Ministrisë së Turizmit e Mjedisit, Bankën Botërore, REC-un,
CNVP-në, INCA-n, Kompanitë që operojnë në fushën e
pyjeve, AKZM-në, Projektin e Shërbimeve Mjedi-sore, etj., që
të bashkojnë kontributet për ribotimin e kësaj vepre shumë
të rëndësishme për sot dhe për të ardhmen.
Për përjetësimin e figurës së shkencëtarit të paharruar Ilia
MITRUSHI, me të ardhurat nga shitja e këtij libri do të krijo-
het një pyll me emrin e tij.

Gazeta “Kurora e Gjelbër”
Cel. 068 42 17 939

klubiekologjik@gmail.com
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Kur nisa punë inxhiner py-
jesh në Malësinë e Gjako-
vës (Tropojë), dija shumë

pak për jetën mistike të drurëve
dhe për botën magjike të Natyrës.
Vëmendja jonë si specialistë,
përqendrohej tek administrimi,
mbarështimi dhe trajtimi i pyje-
ve për prodhimin e materialit
drusor dhe kjo nuk ishte e pakët.
Shumë mirë është të lexosh se
mëson shumë gjëra, por për të

pasur ide dhe koncepte të qarta
për profesionin e inxhinierit të
pyjeve, metoda me e mirë, me e
shpejtë, është t’i studiosh e ba-
llafaqosh në natyrë, në pyje kë-
to njohuri.
Le t’u heqim kapelën shkencëta-
rëve, Theofrastit, Gëtes, Darvi-
nit, Lineut … për veprat dhe kon-
tributin e tyre për të njohur na-
tyrën. Por, për të njohur drurët
dhe pyllin, botën mistike e ma-
gjike të tyre, duhet të ngjitemi
në male. Vetëm midis maleve,
që përqafohen nga agimet e ku-
qe dhe perëndimet e arta, të kri-
johet ky privilegj. 
“Libri” i natyrës është me i qar-
ti, më i sakti për ta lexuar, nëse
ke dëshirë ... Një i ri apo e re që
do të bëhet pylltar, inxhinier
pyjesh, duhet të ngjitet me dë-

shirë e vullnet maleve, të vëzhgo-
jë, të studiojë në çdo stinë dhe
në çdo orë natyrën. Duke vëzh-
guar natyrën, bukurinë e saj,
peizazhet, duke komunikuar
me Mbretërinë e gjelbër, duke
thithur oksigjenin e pastër, ze-
mra dhe shpirti të drithërohen
dhe, natyrshëm, do të falënde-
rosh Zotin për gëzimin e lum-
turinë qe të ofron. Kush nuk
provon e nuk shijon këto emocio-
ne magjike, për mendimin tim
është më mirë të mos bëhet
pylltar dhe, nëse është, të ndë-
rrojë profesion sa me shpejt.
Përveç dëshirës, pasionit dhe
përvojës duhet dhe përgatitje e
mirë fizike. Nëse fiziku, shën-
deti, përballon këtë dëshirë,

Pylltarët të jetojnë në
bashkësi, si grumbulli pyjor

- Meditime, me rastin e 16 shkurtit - Ditës së Inxhinierit të Pyjeve -

Në shtator 2017, ka filluar të
zbatohet Projekti S.W.A.N
(Platforma digjitale për

ripërdorimin e mbetjeve të ngurta për
Ballkanin), i bashkëfinancuar nga
Programi Ndërkombëtar i Bashkë-
punimit Interreg V Balkan-Medite-
rranean 2014-2020, nëpërmjet
Bashkimit Evropian dhe Fondeve
Kombëtare të vendeve pjesëmarrëse
të tij. Buxheti total është 968.000
EUR dhe kohëzgjatja dy vjet.

Vizioni
Zhvillimi i një Platforme Interaktive
TI midis vendeve të Ballkanit dhe
pellgut të Mesdheut, e cila do të kri-
joje lokalisht dhe do të menaxhojë
midis vendeve pjesëmarrëse, zin-
xhirë vlerash për mbetjet e ngurta
jo-të rrezikshme, duke promovuar
në këtë mënyrë rritjen e gjelbër
brenda një ekonomie qarkulluese,
drejt një shoqërie me zero mbetje.

Objektivi
Të organizojë e ndërlidhë (indu-
strialisht dhe nga ana tregtare)
prodhuesit e mbetjeve brenda ra-
jonit, një vendi dhe/ose midis
vendeve të Ballkanit, për të ripër-
dorur, ricikluar e rigjeneruar mbe-
tjet e tyre në material të lëndës së
parë për industritë e tjera.

Qëllimi
Menaxhimi i materialeve, si mjet
për zvogëlimin e ndikimeve të
mbetjeve dhe reduktimin e inputeve
të lëndëve të para në ekonomi
(Direktiva 2008/98 / EC), është
direktiva bazë në të cilën mbë-
shteten qëllimet e projektit. si më
poshtë:

• Të reduktojë ndotjen e ambie-
ntit, nëpërmjet devijimit të vo-
lumit të mbetjeve të ngurta jo të
rrezikshme, të cilat groposen
apo depozitohen.

• Të reduktojë sasinë e importeve
të lëndëve të para.

• Të reduktojë kostot për indu-
stritë.

• Të pakësojë gazet serrë (GHG).

Partneret e Projektit
- Asociacioni i Komunave në
Rajonin e Atikës – Menaxhimi i
Mbetjeve të Ngurta (EDSNA).
- Ministria Greke e Mjedisit dhe
Energjisë.
- Universiteti i Egjeut / Njësia e
Kërkimit / Departamenti i Admi-
nistrimit të Biznesit.
- Ministria Shqiptare e Turizmit dhe
Mjedisit.
- ILIRIA / Shoqata për Mbrojtjen
dhe Zhvillimin Mjedisor & Social.
- Shoqata Industriale Bullgare –
Bashkimi i Biznesit Bullgar.

Vendndodhja e aktiviteteve
Projekti do të mbulojë: Greqinë,
Shqipërinë, Qipron dhe Bullgarinë.

Aktivitetet në Shqipëri
Veçanërisht në Shqipëri është sfida
e shtuar e mungesës së strategjive
kombëtare ose rajonale për mena-
xhimin efektiv të mbeturinave të
ngurta, të cilat gjenerimi vjetor i mbe-

Projekti S.W.A.N
(Platforma digjitale për ripërdorimin e

mbetjeve të ngurta për Ballkanin)
Nga Abdulla DIKU
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Kliti STARJA - Bilena HYSENI

U bënë mëse dy vjet e gjysmë që ekipi i AKM-së udhëheq projektin
e ngritjes së kapaciteteve dhe kryerjes së Inventarit Kombëtar të
Pyjeve e Kullotave 2018-2019. Në këtë rrugëtim, së bashku me

18 specialistë nga AdZM-të e rretheve, ndihmuar nga ekipi Suedez FSA &
SLU, me financim të Bankës Botërore, përpos realizimit të objektivave,
janë hasur vështirësi dhe sfida të njëpasnjëshme.
Duke dashur të informojmë
publikun rreth procesit të
inventarit Kombëtar, nëpër-
mjet këtij shkrimi do të
përpiqemi t’u përcjellim
çështjet me interes të gjerë,
por edhe ato teknike, për
specialistët e pyjeve, që janë
në pritje të rezultateve të

kësaj sipërmarrjeje, sa sfiduese aq edhe të vështirë.
Të dhënat e inventarit Kombëtar të Pyjeve dhe Kullotave sigurojnë
informacion të saktë në lidhje me madhësinë, shpërndarjen, përbërjen dhe
gjendjen e pyjeve dhe kullotave. Këto të dhëna evidentojnë gjithashtu
dinamikën e ndryshimeve midis dy apo më shumë inventarëve dhe
shërbejnë si bazë e plotë statistikash për inventarët e tjerë në të ardhmen.
Në shkrimet e mëparshme kemi përcjellë punën e bërë për ngritjen e
kapaciteteve të ekipit të IKKP, si dhe përmbushjen e një sërë kushtesh
tekniko-organizative, që i paraprijnë punës në terren dhe përpunimit
statistikor të të dhënave të grumbulluara gjatë fazës së parë të matjeve
(qershor-tetor 2018). Kështu është bërë i mundur hartimi i metodologjisë,
që do të ndiqet për ngritjen e rrjetit të monitorimit, kryerjen e procesit të
paravleresimit, mënyrën e matjes dhe grumbullimit të të dhënave,
periodicitetit të matjeve dhe përpunimit statistikor të tyre. Formati digjital
i grumbullimit dhe transferimit të të dhënave “OPEN FORIS” përmirëson
punën e grumbullimit dhe regjistrimit të të dhënave, si dhe ndihmon
procesin e përpunimit statistikor, duke shmangur shumë gabime të
mundshme në krahasim me metodën manuale.
Rrjeti i përhershëm i monitorimit, i dizenjuar në rrjetin kilometrik 500m
x 500m përbëhet nga 1100 klastera, që sipas mundësisë dhe kapaciteteve
mund të shtohet në inventarët e tjerë.

“Projekt i bashkëfinancuar nga
BE dhe Fondet Kombëtare të
vendeve pjesëmarrëse”



2

Një person ka flokë kaçurrelë; një
tjetër i ka të drejtë. Një i ka të ku-
qërremtë, një tjetër me shkëlqim. Një

person mund të përdredhë buzët e tij, një
tjetër nuk mundet. Kjo është e gjitha për shkak
të gjeneve tona dhe dallimet në to. Diversiteti.
Është aroma e jetës.

Ashtu si dallimet tona, edhe bimët e
kafshët kanë dallime, ato që mund ose nuk
mund të shohim. Një varietet orizi, për shem-
bull, është më rezistent ndaj përmbytjeve sesa
një tjetër. Një racë gjedhi mund t’i bëjë ballë
thatësirës, kur një tjetër nuk mundet. Kjo
është e gjitha në sajë të biodiversitetit.

Biodiversiteti nënkupton larminë e
bimëve dhe kafshëve në botë. Ai përfshin larmi-
në gjenetike, specie dhe ekosisteme. Kur ekzi-
ston një larmi e pasur e llojeve, habitateve dhe
gjenetikës, ekosistemet janë më të shëndet-
shme, më produktive dhe mund të përshtaten
më mirë me sfida si ndryshimet klimatike.

Më shumë se thjesht varieteti, biodiver-
siteti është gjithashtu mënyra që lloje, bimë e
kafshë të ndryshme janë të lidhura dhe ndër-
veprojnë. Bota është bërë nga një rrjet i paduk-
shëm që ne rrallë e njohim. Humbja e llojeve,
kafshë ose bimë, mund të ndryshojë një ekosis-
tem të tërë. Do të thotë humbje e lidhjeve.

Në vazhdim trajtohen shtatë lidhje e
kontribute të ekosistemeve, që njerëzit mund
të mos jenë të vetëdijshëm:

1. Bujqësia dhe tokat e shëndetshme.
Bujqësia zakonisht fajësohet për degradimin
e tokës. Megjithatë, e menaxhuar me kujdes,
bujqësia në të vërtetë mund ta shëndetësojë
tokën. Pulsat, për shembull, ndihmojnë në
rikthimin e vitalitetit të tokës, gjë që ndihmon
në rritjen e bimëve të tjera. A e dini se ka më
shumë organizma të gjallë në një lugë gjelle
toke sesa ka njerëz në tokë? Nevojiten toka
të shëndetshme për të ndihmuar rritjen e
ushqimit, për të përvetësuar karbonin nga ajri
dhe për të siguruar mikrobet nga të cilat
rrjedhin medikamentet tona, si penicilina.
Sektorët bujqësorë janë shfrytëzuesit më të
mëdhenj të biodiversitetit. Së bashku ata
menaxhojnë zonat më të mëdha tokësore, të

ujërave të ëmbla dhe detare në Tokë,
pavarësisht nëse është biodiversiteti ‘i egër’
në pylltari dhe peshkim ose ‘biodiversiteti’ i
zbutur në sistemet e prodhimit. Nëse
menaxhohet në mënyrë të qëndrueshme,
bujqësia mund të kontribuojë në ruajtjen e
biodiversitetit dhe në funksionet e rëndë-
sishme të ekosistemit.

2. Të ushqyerit dhe ndryshimet kli-
matike. Biodiversiteti bujqësor, përfshi të
afërmit e egër të kulturave bujqësore, është
themelor për përballimin e ndryshimeve
klimatike dhe sigurimin e ushqimit në të
ardhmen. Ky diversitet i ofron bujqësisë
varietete të kulturave dhe raca blegtorale që
mund të përshtaten më mirë me ndryshimet në
temperaturë, reshje dhe ngjarje ekstreme të
motit. Është gjithashtu e rëndësishme në këtë
periudhë ndryshimi që të eksplorojmë lloje të
tjera të të lashtave. Nga rreth 400 000 specie
bimore që janë identifikuar, 30 000 janë të
njohur si specie të ngrënshme. Megjithatë, deri
sot vetëm 6 000 specie janë përdorur si ush-
qim. Sidoqoftë, në të gjithë botën, vetëm 150
lloje bimësh kultivohen në shkallë të
konsiderueshme! Çuditërisht, vetëm tri kultura
(misër, grurë dhe oriz) furnizojnë rreth 60 për
qind të proteinave dhe kalorive të përditshme.
Ne duhet të zgjerojmë dietat tona për të
eksploruar disa varietete të tjera, që mund të
jenë më ushqyese dhe mund të përballojnë më
mirë ndryshimet në klimën tonë.

3. Blegtoria dhe Farërat. Padyshim
dihet rëndësia e blegtorisë si burim ushqimi.
Në të vërtetë, vetëm tre lloje - gjedhi, derrat
dhe pulat - japin shumicën e kalorive të

përgjithshme në dietat njerëzore, por ndoshta
nuk e dinit se gjithashtu ndihmojnë bimët të
rriten! Krasitja për gjeth, kullotja dhe cikli i
nutrientëve përmes prodhimit të plehut
organik krijon kushte që blegtoria të ndih-
mojë në shpërndarjen e farave. Shpesh dëgjo-
jmë për zhdukjen e specieve të egra, por edhe
për zhdukjen e racave të kafshëve blegtorale.
Në mes të viteve 2000 e 2018 janë zhdukur
rreth 150 raca kafshësh blegtorale.

4. Pyjet dhe uji i pastër dhe ajri më i
pastër. Pyjet janë një nga burimet më të
rëndësishme të diversitetit biologjik dhe
strehë e habitateve të ndryshme për bimët,
kafshët dhe mikroorganizmat. Ka rreth 60
000 lloje drurësh në botë. Jo vetëm që pyjet
mbrojnë lloje të ndryshme, ato veprojnë si
filtra natyrorë që ndihmojnë në pastrimin e
burimeve tona të ujit. Ata gjithashtu
sekuestrojnë dhe depozitojnë karbonin,
pastrojnë dhe ftohin ajrin. Humbja e pyjeve
nënkupton humbjen e burimeve të ujit të
freskët. Aktualisht, pyjet natyrore në mbarë
botën janë zvogëluar nga rreth 10.6 milionë
hektarë në vitet ‘90 deri në 6.5 milionë në
periudhën 2010-2015. Rimëkëmbja e pyjeve
ndihmon në sigurimin e ujit dhe ajrit më të
pastër, përveç ruajtjes së habitateve për një
larmi të madhe speciesh.

5. Pyjet e qeverisur keq dhe popullatat
e zvogëluara të peshqve. A keni menduar
ndonjëherë se pyjet dhe peshqit janë të lidhur?
E pra ata janë! Kur pyjet menaxhohen keq,
rrjedha e ujit bëhet e çrregullt. Më shumë
sedimente lëvizin në drejtim të rrymës dhe më
pak ujë i freskët derdhet në burime të tjera
ujore si liqenet dhe oqeanet. Kjo ndikon
negativisht peshkimin, duke prekur shëndetin
ose duke shkaktuar vdekjen e llojeve të caktuara
të peshkut. Kjo do të thotë se ka më pak peshk
për konsum njerëzor. Kjo gjithashtu do të thotë
se familjet që varen nga peshkimi për jetesën
e tyre përballen me vështirësi në sigurimin e
familjeve të tyre. Peshku siguron 20 për qind
të proteinave shtazore në rreth 3 miliardë
njerëz dhe gati 200 milionë njerëz për jetesën
e tyre varen nga peshkimi dhe akuakultura.
Kush e dinte se shkatërrimi i pyjeve në fakt
mund të shkatërrojë mjetet e jetesës së
peshkatarëve? Apo që mbipeshkimi i llojeve
të caktuara të peshqve barngrënës mund të
zvogëlojë shpërndarjen e farave të drurëve?

6. Mangrovet dhe pakësimi i përmby-
tjeve. Mangrovet dhe llojet e tjera të bimësisë

LIDHJET E PADUKSHME DHE KONTRIBUTET E NATYRËS PËR NE
- Sa siguron biodiversiteti të ardhmen e ushqimit tonë dhe shumë më tepër -

Nga THIMAQ LAKO Kur themi biodiversitet, nënkuptojmë larminë e bimëve dhe kafshëve në botë. Një larmi e pasur e specieve, habitateve dhe gjenetikës
do të thotë ekosisteme që janë më të shëndetshme, më produktive dhe më të afta për tu përshtatur me sfidat të tilla si ndryshimet
klimatike.   © FAO / AlipioCanahua

bregdetare, si barërat e detit dhe kënetat e
kripura, mund të mbajnë nivelin bregdetar më
të ulët dhe të zvogëlojnë madhësinë e dallgëve,
duke ulur shanset ose ndikimin e përmbytjeve
bregdetare. Në fakt, pyjet dhe tokat bujqësore
pakësojnë rreziqet dhe dëmet nga përmbytjet,
stuhitë, cunami, ortekët, rrëshqitjet e tokës dhe
thatësira. Zgjerimi i akuakulturës është shkaku
kryesor i shpyllëzimit të mangrovës. Në
përgjithësi, komunitetet në rritje, rritja e
zhvillimit të infrastrukturës, ndotja e ujit,
turizmi i pakujdesshëm dhe aciditeti në rritje i
ujit po ndikojnë të gjitha në bimësinë
bregdetare që në fund të fundit nënkuptojnë
ndikime më të forta të fatkeqësive natyrore.

7. Siguria ushqimore dhe biodiver-
siteti. Biodiversiteti i kafshëve, i peshqve ose
i kulturave është në të vërtetë një domosdo-
shmëri themelore për prodhimin e ushqimit
dhe sigurinë ushqimore. Duke pasur një larmi
të lashtave, disa që janë më të ushqyeshme ose
me rritje më të shpejtë, disa që përshtaten më
mirë me thatësirën ose temperaturat e larta dhe
të tjera që kanë nevojë për më pak ujë, janë të
gjitha të nevojshme për të përballuar sfidat e
ndryshimeve klimatike dhe të popullsisë në
rritje. Dhe nuk janë vetëm varietetet e kultura-
ve, është larmia në tokat që ndihmon në rritjen
e bimëve, shumëllojshmëria e insekteve pjalm-
uese që ndihmon riprodhimin e bimëve dhe
krijimin e frutave dhe perimeve që ne kemi aq
shumë nevojë; është diversiteti i insekteve, disa
prej të cilave janë armiq natyrore ndaj dëmtue-
sve të prodhimit bujqësor. Rezulton se bio-
diversiteti është i nevojshëm për të siguruar
ushqimin dhe të ushqyerit në të ardhmen.

Biodiversiteti duhet të jetë pjesë e më-
nyrës sesi mendojmë për natyrën, mirëqenien
njerëzore dhe shëndetin. Duhet të jetë pjesë e
perspektivës sonë, e politikave tona dhe ligjeve
tona. Është e rëndësishme që FAO të bëjë
biodiversitetin një koncept që dihet dhe njihet
lehtësisht. Si pjesë e angazhimit të saj ndaj
biodiversitetit, FAO po mbështet vendet në
krijimin e qeverisjes së mirë, duke mundësuar
kornizat dhe stimujt e kujdestarisë për të
përfshirë biodiversitetin në të gjitha agjendat.
Koncepti për të marrë si dhuratë gjithçka që
ofron natyra për botën përbën një kërcënim
për të ardhmen tonë dhe të ardhmen e mjedisit.
FAO po siguron që biodiversiteti të merret
në konsideratë në të gjitha nivelet, në mënyrë
që të vlerësojmë atë që dukshëm është e
padukshme dhe ta bëjë të njohur.

Konferenca Ndërkombëtare, që u
mbajt me 12 deri 15 shkurt të këtij
viti në Universitetin e Varshavës

(Poloni) pati dy qëllime kryesore:
- Së pari, për të theksuar nevojën

urgjente për ruajtjen e pyjeve. 
- Së dyti, për të theksuar gjithan-

shmërinë e kësaj çështjeje dhe rëndësinë
vendimtare të ruajtjes së pyjeve natyrore
në mbarë botën.

Ne thelb te konferencës ishte rëndësia
vendimtare e ruajtjes së pyjeve natyrore
në mbarë botën. Pyjet e tilla janë të pa-
zëvendësueshme: ato mbrojnë diversitetin
e organizmave dhe proceseve të specia-
lizuara, ofrojnë shërbime të vlefshme
ekosistemike dhe laboratorë të paçmuar
në natyrë për shkencat ekologjike dhe
evolucionare dhe sigurojnë standarde të
veçanta për shkencën e ruajtjes dhe
pylltarinë moderne. Megjithatë, ruajtja e
parajsave dhe mbetjet e pyjeve të afërta
me natyrën si sisteme biologjike dinamike,
pavarësisht rëndësisë dhe urgjencës së
saj, nuk përbën një prioritet konservimi.

Politikat aktuale të menaxhimit dhe mjetet
ekzistuese ligjore nuk sigurojnë mbrojtje
adekuate për proceset ekologjike dhe
evolucionare në ekosistemet pyjore

Konferenca u zhvillua në disa seksio-
ne dhe në çdo seksion u mbajtën 4-6
referate. Në seksione pati këto tematika
kryesore: (i) Menaxhimi i pyjeve në një
botë në ndryshim; (ii) Bimët vaskulare në
ekosistemet pyjore; (iii) Ndërveprimet
interspeciale në ekosistemet pyjore; (iv)
Restaurimi i vlerave natyrore të pyjeve;
(v) Zogjtë në ekosistemet pyjore; (vi) Me-
naxhimi dhe natyraliteti i ekosistemeve
pyjore; (vii) Politika për ruajtjen e pyjeve;

(viii) Njeriu dhe shqetësimet në
ekosistemet pyjore, etj.

Në Seksionin 4 “Politika për
ruajtjen e pyjeve” u bë edhe prezantimi
“Pyjet e ahut në Shqipëri”, nga Dr.
Abdulla Diku, drejtues i shoqatës “Iliria”,
përgatitur në bashkëpunim me Prof. as.
Lulëzim Shuka dhe Dr. Admir Seci. Në
diskutimet rreth këtij prezantimi pati
mjaft interes nga pjesëmarrësit për
gjendjen e pylltarisë shqiptare dhe
kryesisht për ahishtet.

Përgatiti: Gjon Fierza

Pyjet në rrezik
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pasion, nuk keni për ta lenë kurrë këtë
profesion, ai ësh-të nga më të bukurit. 
Ky pasion të bën që të “martohesh” me
natyrën, me pyllin me Mbretërinë e gjel-
bër. Bëhet fjalë për martesë për gjithë
jetën, pa qenë rreziku i divorcit me këtë
profesion të mrekullueshëm. Vetëm kë-
shtu natyra të jep gjithë magjinë dhe se-
kretet e saj dhe kërkon si këmbim vetëm
dashuri. Nëse nuk e shikon, nëse ti nuk e
përcjell këtë dashuri, punon angari, ajo
nuk të jep asgjë, bile të përçmon me ne-
veri dhe hakmerret ndaj teje.

Pylltarët të jetojnë në
bashkësi, si grumbulli

pyjor

furtunave, erërave, ngricave, vapës ...
Kur janë bashkë ndihmojnë, bashkë-
veprojnë dhe grumbullojnë sasi të më-
dha uji, bile nuk lenë asnjë pikë të shk-
ojë kot, sigurojnë sasi të mëdha ushqimi,
prodhojnë më shumë oksigjen, biomasë,
rriten e zhvillohen më shumë, janë më të
lumtur. Bile dhe ata që vdesin e nuk për-
ballojnë jetën, kthehen në ushqim dhe
ndihmojnë në jetën e bashkësisë.
Nëse çdo dru do të kujdesej për vete,
nuk do të kishte privilegjin që të plakej,
por do të vdiste, do të rrëzohej e, për
rrjedhojë, do të krijoheshin boshllëqe,
çeltira, ku “armiku”, furtunat,vapa,
ngricat ... do të depërtonin më lehtë
dhe do të rrëzonin gjithë pyllin.
Pylli e mësoi shumë mirë këtë sekret të
jetës së tij pas shumë dështimeve dhe
lufton që ta ruajë këtë bashkësi e komu-
nitet me çdo kusht. Drurët e shëndoshë
ndihmojnë të sëmurët që të rimarrin ve-
ten dhe nesër ndodh e kundërta ...
Rivaliteti, lufta për hapësirë, për diell,
për tokë është e ashpër. Kjo luftë nuk
pranon shenja dembelizmi, humbje ko-
he, është motori lëvizës, që ky organizëm
gjigant zhvillohet dhe lartohet drejt qie-
llit, por në të njëjtën kohë pjesa më inte-
ligjente ecën në drejtim të kundërt, duke
u futur thellë në tokë për të gjetur ush-
qim dhe për të mbajtur në këmbë krije-
sën magjike të Zotit, Drurin.

Edhe unë, gradualisht në këtë rrugëtim,
në kontakt e komunikim me pyllin, naty-
rën, me profesorët dhe inxhinierët e pa-
sionuar, me librat, me revistat e huaja
…, nisa të lexoj me shumë dëshirë e pa-
sion “Librin e madh” të natyrës. Edhe dru-
rët e shtrembër, të thatë, të sëmurë, të
kalbur, të shkurtër, të rrëzuar …, na ngja-
llnin emocione, interes, i shikonim e i
vlerësonim si pjesë e rëndësishme e eko-
sistemit. Duke komunikuar me pyllin,
me këtë organizëm gjigant, shumë pikë-
pyetje që kishim merrnin zgjidhje, por
shumë të tjera lindnin, si filizat e pyllit.
Ky rrugëtim, midis së njohurës e të pa-
njohurës, magjikes dhe të fshehtës, u bë
shumë interesant dhe një sfidë e vërtetë.
E keni vënë re kur udhëtoni në pyll, sa
bukur rrinë drurët e mëdhenj - prindër,
me drurët bij? Krijojnë një bashkësi,
ndihmojnë dhe mbrojnë njëri-tjetrin,
nuk e braktisin shtëpinë e tyre. Krijojnë
një masiv, që vështirë të çahet e dëmto-
het. Ata bashkëpunojnë dhe ndihmojnë
njëri- tjetrin në momente kritike.
Në gjithë këtë rrugëtim miliona vjeçar
kanë evoluar, janë përshtatur dhe kanë
programuar zhvillimin e tyre qelizor në
mënyrë përsosur. Vetë drurët mësuan
gjatë viteve, se në shoqëri, kur je i ba-
shkuar, është më mirë se kur je i veçuar.
Një dru i vetëm nuk mund të ndikojë në
mjedis, në klimë. Ai është i brishtë ndaj

Projekti S.W.A.N

Në këtë ditë feste të pylltarit, ne specia-
listët e pyjeve, që njohim më mirë se
kushdo tjetër këtë ligjësi të pyllit, na
çudit fakti që kemi zgjedhur të jetojmë
kështu, të veçuar e jo në bashkësi, si
grumbulli pyjor …
Të ndarë, pa bashkëpunim njëri me tje-
trin, gjatë gjithë rrugëtimit, nuk kemi
përballuar dhe nuk mund të përballoj-
më “furtunat” dhe “ngricat”, që po kalon
pylltaria dhe pylltarët. Ajo, edhe për fa-
jet, mentalitetin e përgjegjësinë tonë, ndo-
dhët në udhëkryq, pa strategji, pa mode-
le, e braktisur dhe në degradim të plotë.
Gëzuar festen të dashur kolegë
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turinave komunale, kryesisht nga familjet, por duke përfshirë mbetjet e ngjashme nga burime të
tilla, si tregtia, zyrat dhe institucionet publike.
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit në Shqipëri, si institucioni përgjegjës për hartimin e
strategjive dhe politikave në këtë fushë, do të jetë partneri kryesor i Projektit për vendin.
Shoqata Iliria, si shoqate mjedisore me ndikim të spikatur në advokimin e çështjeve të mprehta
mjedisore, do të plotësojë kontributin e shoqërisë civile, veçanërisht të lidhur me grupet e
interesit, industritë dhe autoritetet lokale.
1. Kërkimi: a) Garantimi i ndihmës për agjentët e menaxhimit të mbetjeve drejt identifikimit
të mundësive të përbashkëta të biznesit dhe promovimit të bashkëpunimit akademik-industri,
nëpërmjet aplikimit të dy algoritmeve për koordinimin e ofertës dhe kërkesës për mbetjet e
ngurta; b) Zhvillimi i Hartave të Mbetjeve të Ngurta të Ballkanit SWAN, lidhja e aktorëve
kombëtarë e trans-nacionalë dhe zhvillimi i qasjeve inovative drejt arritjes së përfitimeve të
ekonomisë rrethore, përmes formulimit të raporteve të anketimit.
2. Transferim i njohurive: Përfituesit e projektit dhe publiku i gjerë do të mësojnë rreth
ekonomisë rrethore e simbiozës industriale dhe do të njihen me konceptin e zinxhirëve të
vlerave të ripërdorimit të mbeturinave përmes punëtorive, faqes së internetit të projektit,
gazetave, njoftimeve për shtyp, artikujve dhe mbulimit të shtypit. Ata do të inkurajohen të
mësojnë e përdorin Ekosistemin Digjital SWAN (duke përdorur manualet operacionale e
trajnimit dhe duke marrë pjesë në trajnime) dhe të punojnë drejt arritjes së objektivave më të
gjerë të BE për ripërdorimin e mbeturinave.
3. zhvillimi i produkteve: Përfituesit e Projektit do të jenë në gjendje të identifikojnë së
bashku mundësitë (duke përdorur platformat dhe bazat e të dhënave) dhe të zhvillojnë modele
të reja për shfrytëzimin e zinxhirëve të vlerave të ripërdorimit të mbetjeve transnacionale,
nëpërmjet raporteve kombëtare të modelit të biznesit dhe modeleve të biznesit ndërkombëtar.
4. Qëndrueshmëria e rrjetit: Ekosistemi industrial SWAN do të mbetet i lirë dhe aktiv pas
përfundimit të Projektit dhe do të ndihmojë në ruajtjen e lidhjeve të ekosistemeve, do të
kontribuojë në zgjerimin e saj në të gjitha vendet e Ballkanit, duke përfshirë aktorë të tjerë
(institutet kërkimore, ndërmarrjet, OJQ, SME).
Pas një bashkëpunimi me partnerët, në shtator 2018 është zhvilluar kontributi i parë i Projektit
SWAN, që ka të bëjë me Zhvillimin e një Platforme Digjitale të Mbetjeve të Ngurta \ Platforma
e Ripërdorimit. Është përgatitur nga O.T.S. SA në qershor 2018 dhe është dorëzuar në shtator
2018 nga partneri i Projektit, Universiteti i Egjeut / Greqi.
Nëpërmjet këtij kontributi kërkohet të arrihet qëllimi i krijimit të Ekosistemit Digjital SWAN,
nëpërmjet zhvillimit të platformës SWAN dhe gradualisht integrimit të hartës së mbetjeve të
ngurta dhe algoritmeve të përputhjes zhytje-burim. Ky kontribut do të shërbejë si mjet për të
hedhur themelet e zhvillimit të prototipit, që do të vijojë në fazat e mëvonshme të Projektit.
Kontributi i shoqatës Iliria, do të jetë në popullimin e platformës, nëpërmjet pyetësorëve
drejtuar autoriteteve lokale në Shqipëri.

www.facebook.com/SWANplatform www.swan-interreg.com

Sektori i Pyjeve ka qenë vazhdimisht
objekt i ndryshimeve si rezultat i
reformës territoriale, decentralizimit apo
programeve të tjera institucionale.
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ka
ndërtuar një strategji të qëndrueshme dhe
analizë të thellë për projektin e regji-
strimit të pyjeve e kullotave, që po
zbatohet në të gjithë Shqipërinë, i cili do
të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në aspe-
ktin politik, ekonomik, social dhe eko-
logjik të vendit.
Ministri Blendi Klosi u shpreh se është
një proces jo i lehtë, proces që ka vite që
projektohet, por tashmë jemi në fazën e
hapave dhe rezultateve konkrete. Klosi
dorëzoi certifikatat e para simbolike të
pronësisë së pyjeve për Bashkinë e Kolo-
njës, duke shënuar kështu fillimin e një
procesi për të gjithë vendin. Ministri
Klosi theksoi se tashmë kryetarët e ba-
shkive janë posedues realë në zyrat e

REGJISTRIMI I PYJEVE DO TË
FRENOJË SHFRYTËZIMIN

gjendjes civile të pyjeve dhe mund t’i
shfrytëzojnë ato si pasuri të vërtetë.
Sipas ministrit, krijimi i kësaj mundësie të
re ligjore synon të frenoje deri në elimi-
nimin përfundimtar shfrytëzimin informal
të pyjeve e kullotave, por krijon edhe
hapësira të reja për investime; do të rrisë
numrin e të punësuarve, si dhe do të
zhvillojë taksën e pasurisë së paluajt-
shme, si burim i rëndësishëm i të ardhu-
rave të njësive të qeverisjes vendore.
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Vdekja  e  Lisit

Lisi i shenjtë rrojti edhe
pesëdhjetë vjet pas vdekjes së
Elimaqit. Erdhi një kohë kur
edhe ai vdiq. Miqtë e tij, Plepi
në Pulisht e shelgu në Gurisht,
kishin kohë që e kishin mbaruar
ciklin e vet por jeta e tyre, në
një farë mënyre, vazhdonte
sepse ata lanë filiza në rrënjët,
që rriteshin e zëvendësonin
njëri-tjetrin si trashëgimtarë. Po
Lisin kush do ta pasonte? Në
vendin ku ai ndodhej nuk kishte
lëshuar filiza. Me lendet e tij, që
binin poshtë trungut,
ushqeheshin zogj e bagëti. Dhe
për këtë fakt atij i vinte shumë
keq. Rrojti sa deshi vërtet, por
po ikte me pishmanllëk të madh.
Nuk po linte trashëgimtarë. Po
të kishte lënë pasardhës, vdekja
do të ishte kapak floriri për jetën
e mbaruar. Se, ja, i erdhi fundi
edhe atij. Muajt i kishte të
numëruar. Po i mbarohej ymri.
Dhe fitili i jetës po lëkundej, gati
për t’u fikur. Kishte kohë që
fshatarët shihnin “qiqra jo të
mbara” për Lisin. Ai po jepte
shenja se do të vdiste së shpejti.
Po mpakej, po bëhej një grusht.
Degët e majës kishin vite që
ishin tharë. Kjo damlla tharje
zbriste ca sot, ca nesër, pak e
nga pak, poshtë e më poshtë
trungut të tij të plasaritur thellë.
Ai nuk kishte takat t’u dërgonte
bisqeve e gjetheve lart ujë e
kripëra të tokës, tretur në ujë.
Në dimër pamja e shkretuar të
shkaktonte keqardhje të madhe.
Druri dukej krejt lakuriq, krejt i
thatë! Copa të lëvozhgës së
trungut, të plasaritura, lëviznin
lehtë dhe binin poshtë kur frynte
erë e fortë. Dukeshin si lot të
thatë, që qanin vetveten po edhe
tokën që rriti Lisin. Që e bëri atë
madhështor, të famshëm në tërë
krahinën. Që e bëri të shenjtë.
Edhe në pranverë dukeshin
sikur gjethet e rralluara dilnin
me përtesë. Ato mezi e vishnin
me fletë trupin e tij të drobitur.
Nuk dilnin si dikur, kur buisnin,
mbushnin e vishnin me jeshillëk
trungun dhe degët e tij, tamam
si pushi dhe puplat që veshin
shpendët.

Lisi e ndjente fundin e vet por,
megjithatë, besonte se mund ta
shtynte jetën e plakur, të
mençme e shenjtore, të paktën
edhe nja dhjetë - pesëmbëdhjetë
vjet të tjerë. Ai nuk e pandehte
se do t’i vinte fundi kaq
tragjikisht, siç i erdhi. Atë e
vdiqën, nuk vdiq. Bashkësia e
detyruar e fshatit i kishte hedhur
zift afër trungut. Zifti pengonte
depërtimin e shiut në rrënjët e
lisit. Ujin ai mezi e merrte me
rrënjët e tij të gjata dhjetëra
metra larg, në veri të tij, ku ishte
një sterrë në krye të një luadhi.
Mbi zift vendosnin duajt e
grurit, verzomat me fasule, me
qëllim që të mos shkonin dëm
kokrrat. Mbi degët e Lisit nuk
dëgjoheshin më cicërima zogjsh.
Mbi një degë të tij kishin varur
një kambanë të madhe për
alarme të ndryshme se,
supozohej sikur gjoja jeta
kanosej nga armiq përtej detesh
e përtej malesh. Ato alarmet
ishin të vërteta, por shkaqet
ishin gënjeshtra. Këto alarme as
që u afroheshin berihajeve të
vërtetë të fshatit. Përkundrazi,
tingujt alarmues të kambanës,
tingujt e herëpashershëm të saj,
i shurdhuan gjethet e Lisit, të
cilat u mblodhën e u rrudhosën.
Mbeti Druri i famshëm lakuriq.
Dukej si një qenie e plevitosur
nga e ftohta. Ai që kishte
mbajtur “\ngrohtë” me shekuj
fshatin, tani mbeti vetë i
plevitosur. U mërzit më tepër
kur mori vesh se kudo në vend
po priteshin pyje të tërë me ah,
dushk e bredh. Po prisheshin
kullota. Po dëmtohej
natyrshmëria e jetës dhe botës
bimore në tokë. Atëherë zemra e
tij e madhe, e plakur, nuk duroi
dot më. Plasi. U dogj. Nervit të
jetës së tij, palcës në mes të
trungut iu shtua temperatura,
nga e cila shkrepi një shkëndijë
lart e palca mori flakë, siç merr
fitili në brendësi të qiririt të
dylltë.
Dhe, kështu, Lisi i shenjtë, një
natë u dogj nga brenda. Vdiq.
Të nesërmen fshatarët panë me
keqardhje hirin e tij. Hirin e Lisit
të tyre të dashur. Fshati u
pikëllua. Çdo fshatar që erdhi
aty mori një grusht hi, akoma të
nxehtë, në ngjyrë të argjendtë
dhe e lagte me lot … Kishte ikur
orakulli, “plaku” fatsjellës i
fshatit. I miri. I shenjti. I
dërguari nga Zoti. Jetëshekullori.
Kush e di sa breza njerëzish
kishte pritur e përcjellë ky,
shekullori dru i shenjtë!. Rreth
tij mblidheshin pleq të moçëm,

me gjithë mençurinë e përvojën
e jetës. Atje vinin të rinj e të
reja, e dukej sikur vinte energjia
dhe e ardhmja. Vinin gra
brezargjenta, ripërtëritëset e
jetës. Njerëz të sëmurë, që të
gjenin shpëtim. Memecë, që të
bëheshin me gojë ... të verbër ...
Të lodhur nga jeta, që
mbusheshin me shpresë për të
ecur më tutje.
Tani që po i vjen fundi këtij
rrëfimi, natyrshëm më lind
pyetja: Si thoni ju, të nderuar e
të nderuara, qofshi në moshë të
re apo të thyer, që lexoni apo
dëgjoni këtë rrëfim të thurur me
shtizat e fantazisë sime të
ndezur qiellore, por që
mbështetet në truallin tokësor.
Pra, si mendoni, të mos jetë
merakosur vallë Lisi i shenjtë se
kush do të kujdeset pas tij për
fshatin? Kush do ta mbrojë atë
këtej e tutje? Të mos ketë marrë
masa edhe për trashëgiminë e
tij? U lutem, stop! Mos dyshoni
aspak. Ka një testament prej tij.
Shkruesi i kësaj rrëfenje është
informuar se Lisi i madh e i
shenjtë, kur ndeju fundin e vet,
shpërndau pjesë-pjesë
shenjtërinë e tij maleve e
pyjeve, shkëmbinjve e gurëve,
përrenjve e lumenjve, çezmave
e korijeve, fushës e lëndinave.
Testamenti i tij është ky amanet:
“Në rast rreziku, të
grumbullonin në një të vetëm
pjesët e shenjtërisë, që
shpërndau veç e veç, sa te njëri
aq edhe te tjetri objekt, se
bashkimi i tyre bën fuqinë dhe,
nën komandën e Shkëmbit të
Zërës, ta ngrinin Zërin e
Berihajit të fshatit, për t’i bërë
ballë të keqes”. Ky ishte ligj.
Ligjet, këtu poshtë, në tokë,
janë shpikur nga njerëzit, nga
hallet. Po aty, lart, në qiell, ligjet
janë shpikur nga i Plotfuqishmi,
për të ndihmuar hallemëdhenjtë
e shumtë të kësaj bote, të kësaj
jete. Sa për trashëgiminë e vet ai
besonte se fëmijët e shkollës do
ta gjejnë mënyrën për ta
ripërtërirë Drurin gjysh, të
shenjtë, për ta zëvendësuar atë,
duke mbjellë ndonjë filiz të ri
me gene dushku apo lende të
lisave, rreth fshatit dhe t’i
mbjellin pikërisht në vendin ku
ai ka qenë. Mundet që ndonjë
biznesmen fshati do të bëhet
sebep për të mbjellë aty ku ka
qenë Lisi, një fidan me gjithë
rrënjë, të marrë nga fidanishtet.
Me këtë besim ai iku i lumtur në
përjetësinë e vet …

Nga Fiqri SHAHINLLARI
Alexandria, Virginia (SHBA) Lisi dru i shenjtë

Kaq shumë e kanë glorifikuar
shqiptarët Lisin sa e kanë pa-
rë si simbol të qëndrueshmë-
risë dhe virtyteve njerëzore!
Edhe keltët e lashtë e adhu-
ronin Lisin. Adhuronin jetë-

gjatësinë e tij dhe e konside-
ronin si fisnike praninë ma-
dhështore të tij. Te keltët një

person nderohej duke i vendosur kurorë me gjethe lisi, shenjë e
statusit të veçantë. E njëjta gjë ndeshet edhe te grekët e lashtë

dhe më vonë te romakët. Dhe të gjitha këto mund të shpjegohen
thjeshtë me faktin se Lisi është një nga drurët më të dobishëm e

më të përhapur në botë! Druri i tij është nga më të fortët. Siç
thuhet: “I fortë e i qëndrueshëm si dru Lisi”. Prandaj ka gjetur
përdorim që nga kohët e lashta në ndërtim, si dhe për orendi

shtëpiake, nga enët e kuzhinës e deri te mobilet. Gjetjet arkeolo-
gjike kanë provuar se Lisi ka qenë materiali kryesor drunor i
përdorur për shtëpitë dhe orenditë shtëpiake që nga Neoliti.

Mjafton të kundrohen me vëmendje kullat e vjetra në Malësitë tona,
me çardakun e ahurin për kafshët, mjafton të shikohen mjetet e

transportit, qerret e karrot, plugjet për lërimin e tokës, etj. Çarda-
kët e kullave kanë qenë gdhendur prej dru lisi.

Fotot marrë nga I. Seci
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Km 107: Struga. Destinacioni i fundit. Qyteti i poezisë, i
urave, i lumit Drin dhe liqenit të Ohrit do ta presë udhëtarin

e lodhur me gjithë zemër.

Në Maqedoninë e Veriut Një udhëtim në rrugën Mavrovë-Strugë
Katër liqene, pesë male, dy lumenj, dy qytete, fshatra,
manastire, ura, natyra e bukur … të gjitha këto në vetëm
pak kilometra, në rrugën Mavrovë-Strugë, përskaj kufirit
perëndimor të Maqedonisë së Veriut. Rruga nuk është e
lehtë, ka shumë kthesa, në disa vende edhe e ngushtë, në
disa vende ka edhe gurë apo dëme në asfalt. Për shkak të
kësaj, shoferët shpesh i shmangen kësaj rruge. Por, nëse
jeni pasagjer, do të kënaqeni. Ja disa pamje që do tu mbe-
ten në kujtesë nga ky udhëtim në këtë rrugë piktoreske.

Km 1: Pyll ahu. Rruga mund të quhet Mavrovë-Strugë, por
fillon dhjetëra kilometra para Mavrovës, ku devijon nga

Km 8: Liqeni i Mavrovës. Prej këtu fillon vështrimi i parë
i akumulimit artificial më të fotografuar në Maqedoni, i

krijuar në vitin 1947, kur është ndërtuar diga dhe u bë pjesë
e sistemit hidroenergjetik në vend.

rruga kryesore
Shkup-Ohër.
Pylli i ahut u

ndjek nga hapi i
parë, me pemët

me ngjyra e
gjethe të gjelbra.

Km 11: Bujtina e
Mavrovës. Një rru-
gë tërësisht në shër-
bim të udhëtarëve,

me restorante, shito-
re, pompa benzine

e zona pushimi.

Km 20: Radika. Pamja e parë e lumit më të bukur e të
pastër në Maqedoni, vjen te ura, përmes së cilës shkon në

malin Korab. Harmoni e
përsosur e ujit të shpejtë

dhe të pastër, me
shkëmbinj, pyje të

dendur dhe bimë me
gjethe të gjera edhe

gjysmë metri.

Km 50: Qendra Zhupë dhe Koxhaxhik. Ndjekësit e Musta-
fa Kemal Ataturk-ut me siguri nuk do të pengohen të kalo-

Km 60: Liqeni i Dibrës.
Edhe pse liqenin do ta

shihni shumë herët (që nga
Kosovrasti), peizazhet më

të bukura janë rreth pesë
kilometra në jug të

Dibrës.

jnë 17 km përgjatë bregut
lindor të liqenit të Dibrës,
në një rrugë që paraqet
sfidë më vete, deri në
Koxhaxhik, vendlindjen e
babait të tij, ku është edhe
shtëpia muze kushtuar
paraardhësve të tij.

Km 79: Gryka e Drinit
të Zi. Lumi i dytë në këtë

rrugë është Drini i Zi.
Edhe ky kalon përmes

maleve dhe krijon grykë
spektakolare.

Km 87: Glloboçica. Uji në këtë liqen artificial është i
errët, ndërsa rrethi është aq i qetë, që njëkohësisht mahnit

dhe frikëson. Fshati i vjetër, që u përmbyt kur u ndërtua
diga, nuk mund të shihet, por historia e saj vetëm rrit

mistikën.

Tufat e dizenjuara iu nën-
shtruan paravlerësimit me
anë të analizës se ortofotove
se cilës kategori të mbu-
lesës së tokës i përket çdo
sipërfaqe. Nëpërmjet para-
vlerësimit mundësohet për-
zgjedhja e vendeve të për-
shtatshme për të kryer ma-
tjet në terren, duke skuali-
fikuar ato zona që nuk janë
me interes për inventarin.

Tashmë ekipi kyç ka në dorë bazën e të dhënave të terrenit, që
përfshijnë:
• Të dhëna mbi përdorimin e tokës, mbulesën e vegje-

tacionit, përbërjen llojore, menaxhimin e sipërfaqes
pyjore, veçoritë e tokës, prerjet etj.

• Të dhëna për tregues dendrometrikë të drurit.
• Të dhëna mbi shkurret.
• Të dhëna mbi ripërtëritjen e pyjeve.
• Të dhëna mbi bimët aromatike-mjekësore (llojet, mbulesa).
Si dhe shumë të dhëna të tjera mbi drurët e thyer, të rrëzuar
apo të thatë, që do të shërbejnë si bazë e një sërë rezultatesh,
që do të gjenerojë Inventari Kombëtar i Pyjeve dhe Kullotave.
Për ngritjen e kapaciteteve të ekipit kyç të AKM-së në
përpunimin statistikor të të dhënave, gjatë periudhës 11-15
mars 2019 u organizua workshopi i radhës mes ekipit kyç të
Drejtorisë së Pyjeve në AKM, Fakultetit të Shkencave Pyjore
Tiranë dhe konsulentëve suedeze të SLU & FSA (Universiteti
Bujqësor i Upsalës dhe Agjencia e Pyjeve Suedeze).
Workshopi u fokusua në teknikat statistikore të përpunimit të
të dhënave të terrenit, të fazës së parë të matjeve të vitit 2018.
Gjatë javës trajnuese u bë i mundur përfundimi i përpunimit
statistikor të të dhënave, si dhe një analizë paraprake e tyre.
Disa rezultate paraprake u prezantuan në Konferencën e datës
19 mars 2019, në Hotel Tirana Internacional, Tiranë, krahas
qëllimit, rëndësisë dhe qëndrueshmërisë së procesit.
Për sa kohë mbeten edhe 30 % e numrit të klasterave për të
kryer matjet, të dhënat e paraqitura në konferencë janë
paraprake, ndaj dhe ne do të fokusohemi te disa nga më të
rëndësishmet, duke i shprehur në përqindje, për tu konsideruar
si informacion akoma i pazyrtarizuar e i pafinalizuar.
Grafiku 1. Siç tregojnë dhe ilustrimet grafike 46 % e territorit
të vendit mbulohet nga pyjet, 19 % e zënë kullotat, ku pyjet
në vetvete përbëjnë 2/3 e sipërfaqes së pyjeve dhe kullotave,
kundrejt 1/3, që zënë kullotat.
Grafiku 2. Pjesa më e madhe e sipërfaqes pyjore mbulohet
nga cungishte (34 %), vendin e dytë në sipërfaqe e zënë kullotat
(30 %), dimërore e verore. Të tretët, për nga shtrirja, vijnë
trungishtet (23 %), që pasohen nga shkurret (13 % të sipërfaqes,
kundrejt totalit të sipërfaqes së pyjeve e kullotave në Shqipëri).
Grafiku 3. Pyjet e vendit tonë dominohen nga fletorët (66 %
të totalit të tyre), ku 20 % e zënë pyjet halorët. Pyjet e përzierë,

me dominim fletorët, zënë një pjesë të vogël (rreth 6 %) dhe
8 % e zënë pyjet e përzierë halorë.
I gjithë procesi i IKPK-së pritet të përfundojë në fund të vitit
2019. Pra do të përfundojë matja në të gjitha klasterat e klasi-
fikuar pro inventarit, si dhe përpunimi e analiza statistikore e
të dhënave të grumbulluara.
Rezultati kryesor i IKPK-së është statistikor, ku të dhënat e
mbledhura përdoren në analiza të ndryshme të gjendjes,
shpërndarjes e ndryshimeve të pyjeve dhe kullotave në shkallë
vendi, duke i ofruar politikës dhe vendimmarrësve
informacionin e nevojshëm rreth përdorimit të qëndrueshëm
të burimeve pyjore. Synimi i AKM-së, si drejtuese e këtij
procesi, është shndërrimi i tij në një sistem të qëndrueshëm
monitorimi për pyjet, ku rëndësi tepër të veçantë merr ngritja
e kapaciteteve dhe vazhdimësia e procesit.
Të nderuar lexues, në këtë shkrim të shkurtër do të donim vetëm
tu informonim shkurt për ecurinë e procesit të inventarit në
këtë fazë të ndërmjetme të matjeve të terrenit, duke iu premtuar
informacion të vazhdueshëm, deri në mbërritjen e rezultateve
përfundimtare të këtij inventari. Deri atëherë, çdo interpretim
të dhënash do ishte i parakohshëm dhe larg realitetit.

- Përpunimi i të dhënave të fazës së parë të terrenit, sfida e radhës -

Vijon nga fq. 1 Inventari Kombëtar i Pyjeve 2018-2019Inventari Kombëtar i Pyjeve 2018-2019Inventari Kombëtar i Pyjeve 2018-2019Inventari Kombëtar i Pyjeve 2018-2019Inventari Kombëtar i Pyjeve 2018-2019

Paravlerësimi është një metodë që përcakton në shkallë të
gjerë llojet e përdorimit të tokës, shpërndarjen e tyre dhe
ndryshimin në të ardhmen të këtyre përdorimeve, si dhe jep
mundësinë e përfshirjes së të gjitha sipërfaqeve me mbulesë
pyjore apo kullosore, pavarësisht statusit ligjor të tyre.
Arritje e rëndësishme e këtij projekti është përmbyllja me
sukses e fazës së parë të matjeve të terrenit. Gjashtë grupet e
punës realizuan matjen në 543 tufa (klastera) pjesë e serisë
së parë të rrjetit T700. Grupet e punës gjatë realizimit të
matjeve në terren u përballën me një sërë vështirësish, që
kanë të bëjnë me mbërritshmërinë në pikë, referuar terrenit
tepër të thyer, mungesës së rrugës auto në shumë raste,
largësisë së pikës apo dhe mungesës së mjeteve të
përshtatshme për rrugë tejet malore e me rrezik të lartë për
sigurinë e lëvizjes. Specialistët e skuadrave të terrenit
meritojnë një falënderim të madh, për sakrificat në përballimin
e vështirësive, përkushtimin dhe profesionalizmin në
realizimin e procesit të grumbullimit të të dhënave.
Të dhënat e grumbulluara janë transferuar në serverin qendror
në kohe reale, duke kaluar përmes filtrave që ofron vetë
sistemi nga ku realizohet dhe shkarkimi i tyre nga Ekipi i AKM
në dy lloj formatesh, exel dhe cvs, të përshtatshme për për-
punimet statistikore, në funksion të prodhimit të rezultateve
të pritshme.
Krahas matjeve tremujore nga grupet e terrenit, ekipi kyç i
AKM-së kreu kontrollin e cilësisë në 10 % të klasterave. Të
dhënat e grumbulluara iu nënshtruan kontrollit statistikor të
krahasueshmërisë, me anë të metodës “Cappa value” dhe
“Pivot table”, rezultatet e të cilave ishin brenda pritshmërive
apo të një niveli të pranueshëm, çka tregon se procesi i matjeve
përmbush cilësinë e kërkuar.

Grafiku 1
Grafiku 2

Grafiku 3
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Profil kolegësh

Dhimitër Koçi u lind
më 8 nëntor 1935 në
fshatin Aliko të Sa-

randës. Ai u rrit dhe u edukua
nga një familje që kishin
emigruar e punuar në Stamboll
e Kajro. Fëmijërinë dhe arsi-
min fillor e shtatëvjeçar i kreu
në fshatin e vendlindjes, ku u
dallua zgjuarsia dhe dëshira
për të mësuar. Prandaj, iu dha
mundësia të vazhdonte shko-
llën e mesme në ish-Tekni-
kumin Bujqësor Kamzë, dega
pyjore, të cilën e përfundoi në
vitin 1955 me rezultate shumë
të mira. Kjo bëri që drejtoria
e shkollës ta propozojë për të
vazhduar shkollën e lartë
jashtë shtetit, në Rumani, për
inxhinier pyjesh. Ai kujton me
shumë respekt e mirënjohje
ata që e pajisën me dije dhe e
ushqyen me dashurinë e
madhe për pyjet, pedagogun
serioz e dashamirës Jorgji
Llavda, si dhe Vasil Shqahun,
dy nga inxhinierët më të parë,
që kishin mbaruar studimet në
Universitetin e Firences. Në
vitin 1960 Miço ja përfundoi
studimet me notë mesatare
mbi 9, duke u diplomuar
inxhinier pyjesh. Me t’u
kthyer në atdhe, në gusht të po
atij viti nisi punën në Sarandë,

pyjores Vlorë, Kamber Aliko.
Më tej, dua të evidentoj punën
dhe rezultatet e inxhinierit
Prokop Qirjaqi, sidomos për
trajtimin e kullotave”.

Në Sarandë, Miçua ndenji
pak, por bëri shumë për pyjet,
duke lënë gjurmë me cilësitë
e aftësitë e një specialisti të
vërtetë, kompetent, me
iniciativë dhe me dashuri për
njerëzit dhe pyjet.

Në vitin 1962, ai anga-
zhohet nga Drejtoria e Për-
gjithshme e Pyjeve, në grupin
e mbarështimit të pyjeve, deri
në vitin 1964, kur përfshihet
në organikën e kësaj drejto-
rie, për projektet e mbarë-
shtimit, deri në verën e vitit

ai spikati si administrator. U
dallua në ndihmesën e papër-
tuar për organizimin dhe
kompletimin e ndërmarrjeve
pyjore në çdo rreth. Jo më kot,
Thoma Dine, drejtori i përgji-
thshëm, për Miçon shprehet:
“Ai ishte zemra dhe shpirti i
drejtorisë, vinte në lëvizje çdo
gjë, ishte korrekt dhe praktik,
i kopsiste problemet deri në
detaje”.

Gjatë kësaj periudhe, që
Miçua punoi në ministri, pata
fatin të isha në kontakte me të,
meqë isha kryeinxhinier dhe
drejtor ndërmarrjeje. Mësova
shumë nga ai. Ishte intelektual
i mirëfilltë, i saktë, korrekt,
dashamir, i thjeshtë, i prerë, pa
mëdyshje, i sinqertë e i
besueshëm. Në tavolinë ishte
i këndshëm, rakinë e pinte me
lezet, shakaxhi, i barabartë dhe
tepër i respektueshëm.

Në janar të vitit 1971, në
kuadër të ndihmës për bazën,
ai caktohet nga udhëheqja e
ministrisë pranë shefit të
seksionit të bujqësisë në
Pukë për një vit, ku spikati me
aftësitë e tij. Për periudhën
10 vjeçare në ministri, ai
kujton me shumë respekt
kolegët me të cilët punoi, si
Josif Kotomelon, Mevlan
Jaupin e veçanërisht Ibrahim
Kubatin, një nga inxhinierët
më të përgatitur. Ai ishte
njeri dhe pylltar shumë i mi-
rë, i zinte fjala vend kurdo-
herë. Ishte diplomuar në
Bullgari, për sistemimet ma-
lore. Të gjitha projektet e ba-
seneve ujëmbledhës, që kër-
konin investime shumë të
mëdha, i udhëhiqte dhe i
firmoste me kompetencë.

Më tej, Dhimitri jep kon-
siderata edhe për ish-drejtorin
Thoma Dine: “Drejtues me
energji e vizion, dëgjonte
kolegët, vendoste dhe udhë-
hiqte ekonominë pyjore gjith-
monë me vendimin e shumi-
cës. Ai i njihte pyjet, ishte
silvikultor i kompletuar. Për
mua, periudha 20 vjeçare
1966-1986, është periudha e
artë e pyjeve, sepse u kryen
investime të shumta, ku puno-
nin mbi 19.000 punëtorë të
përhershëm në ndërmarrjet
pyjore.

Në frymën e qarkullimit
të kuadrove, Miçua në Korrik
të vitit 1975 transferohet në
Ndërmarrjen Pyjore Lezhë,
me detyrë kryetar i degës
teknike, për të dhënë përvo-
jën e punës së dikasterit në
bazë, deri në fund të vitit
1979. Më kujtohet që ato vite
u organizua një seminar
shembullor, ku dukej mendja
dhe dora e tij. Personeli pyjor
i Lezhës mësoi shumë nga
Miçua në çdo drejtim, duke
ngritur nivelin tekniko-
shkencor. Ai, me pasionin e
përkushtimin e tij, bëri që kjo
ndërmarrje të dallohej, duke
fituar jo vetëm respektin dhe
mirënjohjen e lezhjanëve, por
më gjerë. Ai, në ato pesë vjet,
kujton me shumë respekt
pylltarët dhe punëtorët
lezhjanë. Kujton drejtori
Samiun, të urtë, të pjekur, të
thjeshtë, si dhe krye-
inxhinierin Gjek Gjela,
kujton Gani Shehun, Mark
Hilën, Shtjefën Zekën, Lush
Gegën, Rok Lilën e shumë të
tjerë. Na bëri përshtypje
konsiderata që kishte për
teknikun e pyjeve Pjetër
Trashaj, që drejtonte aq mirë
pyllëzimet dhe fidanishtet
pyjore. - Po, i thashë, ke shu-
më të drejtë. Në periudhën që
punova në ndërmarrjen e
gjelbërimit Tiranë (1997-
2001) dhe më pas, ma deshi
puna të lidhesha me Pjetrin,
duke vajtur te fidanishtja e tij
private. Më ka befasuar puna
e tij, së bashku me familjen.
Ajo fidanishte është model
dhe duhet të shërbejë si
fidanishte didaktike për
brezin e ri të pylltarëve dhe
shembull pozitiv për ata që
duan punën e që dashurojnë
profesionin.

Fillimi i vitit 1980, Mi-
çon e gjen në ndërmarrjen
Pyjore Durrës, fillimisht
specialist për eksportet e
shumë detyra të tjera; më pas
kryetar i degës teknike, deri
sa në vitet e tranzicionit
(1993-1996) emërohet drej-
tor i ndërmarrjes së etero-
vajoreve, e destinuar vetëm
për eksport, deri sa doli në
pension. Edhe në Durrës ai
ndryshoi për mirë situatën,
sidomos për prodhimet për
eksport, me dafinën, bimët
dhe esencat eterovajore, e
sidomos me fazaneritë.
“Arritëm të eksportonim deri
80 tonë gjethe dafine dhe
40.000 krerë fazanë, përveç
esencave të tjera, kujton ai,
duke psherëtirë thellë. Gjatë
20 vjetëve që punoi me
shumë devotshmëri në Lezhë
e Durrës, ai vazhdimisht akti-
vizohej nga ministria për
studime të veçanta në shkallë
vendi, krahas hartimit të
shumë projekteve për mbarë-

shtimin e mbi 2000 ha pyjeve
e projekte për pyllëzimin e
disa objekteve. Po ashtu, ka
qenë bashkautor projektesh
për mbarështimin e faunës së
egër dhe gjuetinë sportive, i
studimeve e projektimeve për
rritjen e prodhimit të bimëve
mjekësore dhe eterovajore
për eksport.

Edhe projektet për përha-
pjen e pishës radiata në Du-
rrës, projektin e rezervatit të
Rrushkullit në Durrës, Bar-
dhore, Kavajë, etj., mbajnë
bashkautorësinë e tij. “Nuk
do të më harrohet puna që
bëmë në grup, për hartimin e
projektit për gjelbërimin e
Malit të Gjerë në Gjirokastër.
Kam ndenjur pesë muaj rresht
me Stefan Bukën dhe topo-
grafin, për marrjen e të
dhënave në terren. Kam
ndjerë vetëm lodhje e përgje-
gjësi. Por, veç arritjeve të
shumta, kemi lejuar edhe
gabime në punën tonë, si
shtrirja e pyllëzimeve, në disa
raste, vend e pa vend, afër
fshatrave, që dëmtoheshin nga
kullotja, si dhe në disa masive
ku ishte siguruar filizëria,
kemi lënë pa hequr, pa
shfrytëzuar, shumë drurë; nuk
aplikuam fazën përfundimtare
të prerjes së drurëve në
kohë”.

Për 18 vjet rresht (1978-
1995), ai ka kontribuar me
mendime të vyera, duke qenë
anëtar i Këshillit Teknik dhe
atij Shkencor të Drejtorisë së
Pyjeve në Ministri, anëtar i
Stacionit Kërkimor Shkencor
të Pyjeve, si dhe anëtar i
punës shkencore në Akade-
minë e Shkencave. Gjith-
ashtu, ka dhënë kontribut në
dy inventarizimet e pyjeve, të
viteve 1968 e 1985, duke qe-
në pjesëmarrës në grupin
drejtues të tyre dhe së bashku
me anëtarët e grupit, nën
drejtimin e profesor Llazarit,
hartuan bilancin e lëndës
drusore dhe masat për
zhvillimin e mëtejshëm të
ekonomisë pyjore. Po ashtu,
duke qenë anëtar i grupit
drejtues për inventarizimin e
bimëve mjekësore dhe
eterovajore, dha kontributin e
tij në përcaktimin e prodhim-
tarisë së tyre dhe të ardhurat
me leverdi ekonomike për
vendin.

Mbas 36 vjet pune, studi-
me, projekte, udhëzime,
rregullore, planifikime, orga-
nizime, realizime, i papërtuar,
i kudondodhur për mendime
shkencore, ai në qershor të
vitit 1996, doli në pension, pa
zhurmë e bujë, pa titull
shkencor, por duke lënë pas
një mal me projekte, një det
me vepra e punë të mira, duke
lënë një emër të madh në
pylltarinë Shqiptare.

Duke shkruar për të, më
ka munduar mendimi: Ky
inxhi-nier kaq i zoti, me këtë
pro-dhimtari intelektuale,
me këto cilësi e virtyte, si
nuk ka mundur të bëjë
karrierë, por ka ndenjur “nën
hije”, si një lis i nënshtruar,
por me sistem rrënjor ngulur
thellë në tokë dhe me kurorë
ngjeshur krah drurëve të
tjerë? Përgjigjen e mora nga
Fadil Llubani, i cili u shpreh:
“Miço Koçi mbetet një nga
specialistët më të mirë e më
të spikatur, që ka kontribuar
shumë, duke pu-nuar pa
eufori, i thjeshtë e modest;
ai asnjëherë s’ka punuar për
karrierë, por vetëm për
pyllin. Ai i meri-ton të gjithë
titujt. Miço Koçi nuk është
vetëm inxhinier i spikatur,
por dhe prind shem-bullor,
familjar i rregullt. Ai krijoi
familjen në vitin 1969 në një
moshë të pjekur, me
Poliksenin, me të cilën lindi
tre fëmijë: Etlevën, Eguentin
dhe Evisën, që tashmë janë
rritur e punojnë në Bari të
Italisë. – “Shkoj atje, tek ata,
por s’më rrihet, kthehem
përsëri” – thotë ai.

Miçua ka qenë gjithnjë i
rrethuar me respekt e mirë-
njohje nga të afërmit, kolegët
dhe durrsakët. Nuk mund të
rrija pa marrë një opinion nga
shoku im i Fakultetit, Vangjel
Anastasiadhi, që ishte student
model në sjellje, në veshje,
në rregullsinë e tij, që punoi
një jetë të tërë në
ndërmarrjen pyjore të
Durrësit. Mbasi më solli në
kujtesë personelin me të
cilët kishte punuar, ai veçoi
Miço Koçin: – “Inxhinier i
kompletuar, punëtor i palo-
dhur, me guxim dhe entu-
ziazëm i futej çdo pune.
Lapsin gjithmonë e mbante të
mprehtë, planovik e financier
tepër i saktë e kompetent.
Duke qenë i aftë profesio-
nalisht, atë që bënte e mbro-
nte me argumente teknike
para çdo instance teknike.
Për mendimin tim, Miçua ka
qenë dhe mbetet model i një
njeriu, i një specialisti, i një
drejtuesi e organizatori të
mençur. Edhe në tavolina,
për raste gëzimi, Miçua ishte
lezeti i tavolinës. Ai meriton
më të mirat fjalë, sa deti ka
valë”. Me këto fjalë e
përfundoi vlerësimin e tij
Vangjeli. Sa mirë është kur
dëgjon fjalë të mira për
kolegët, shokët e punës. Sa i
ëmbël ke qenë, o Miço.
Embëlsira më e mirë është
fjala e muhabeti. Mirënjohje
Dhimitër Koçit.

Dhimitër Koçi, specialisti që ka bërë emër në
pylltarinë shqiptareInxh. DAUT  KROI

përgjegjës i Zyrës Pyjore, që
ishte në varësi të Drejtorisë së
Pyjeve Vlorë. Për atë kohë ai
kujton: “M’u desh të përle-
shesha me shumë kuadro me
peshë në rreth, drejtorë fer-
mash e kryetarë kooperati-
vash, deri sa theva konceptin
e moszbatimit të ligjit për
mbrojtjen e pyjeve, që në ato
vite ishte me 17 nene. U
pyllëzuan kodrat e Delvinës
për herë të parë me gështenja
e pishë të egër, me projekte e
preventiva, ku ishte parashi-
kuar dhe përqindja e zënieve
të fidanëve të mbjellë. Nuk
harroj kontrollin që më bënë
për këtë Ilia Nako e Zoi Toska,
në vitin 1961. Ata më përgë-
zuan, se përqindjen e zënieve
e nxorën 2 % më shumë se
unë. Nuk harroj punën e mirë
të teknikëve Stavri Dashi e
Stavri Kaishi. Mbresa më ka
lënë dhe tekniku i vjetër Çobo
Mehmeti, përgjegjës i zyrës
pyjore Vlorë, si dhe inxhinieri
Vlash Milaj e drejtori i

1966. Gjatë kësaj periudhe ai
mbarështoi 65.000 ha pyje të
lartë, me projekte cilësorë,
për ekonomitë pyjore Zadrimë
dhe lugina e Valbonës, së
bashku me Çaush Elezin, si
dhe ekonominë pyjore Kaçi-
nar dhe Qarrishtën e Libra-
zhdit. Në kushte të vështira,
me çadra midis pyjeve. Vetëm
ata që kanë mbarështuar në ato
vite e dinë dhe mund të vlerë-
sojnë punën e tyre, vërtet
heroike. Brezi i tanishëm as që
mund ta imagjinojë atë
periudhë plot sakrifica. Me
riorganizimin e Drejtorisë së
Pyjeve në Ministrinë e Bujqë-
sisë, në shtator të vitit 1966,
Miço Koçin e gjejmë specia-
list të rregullt të saj, deri në
qershor të vitit 1975, ku në
mënyrë të veçantë ka drejtuar
fidanishtet pyjore dhe pyllë-
zimet e reja të vendit. Në vitet
1973-1974, specializohet në
disa institute me emër të
Italisë për llojet pyjore me
rritje të shpejtë. Në ministri,

Në çastin kur ky numër i gazetës
ishte mbyllur dhe do të shpër-
ndahej, mësuam se inxhinieri
Dhimitër (Miço) Koçi ishte
ndarë nga jeta pak ditë më parë.
Megjithatë, shkrimin po e boto-
jmë siç ishte faqosur.
Redaksia e gazetës “Kurora e
Gjelbër”, bashkëpunëtorët dhe
Shoqata e Specialistëve të Pyjeve, u shprehin ngushë-
llime të sinqerta familjarëve, të afërmve, miqve e kole-
gëve të shumtë.
Miço Koçi do të mbetet gjatë në kujtesën e gjithë atyre
që e kanë njohur, si njeri me cilësi të larta dhe speciali-
st me shumë kontribute në Shërbimin Pyjor Shqiptar.
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Gjendja e gështenjave në Tropojë, kërkon ripërtëritjen e tyre.
Por ripërtëritja paraqet shumë vështirësi, pasi kërkon
detyrimisht ngjitjen në lartësi në drurë, kërkon kualifikim të
lartë dhe sigurimin teknik për mbrojtjen nga aksidentet në
punë. Gështenjat në Tropojë, si të gjitha gështenjat e vjetra
në botë, kërcënohen nga sëmundjet kërpudhore, nga dëmtuesit
dhe bimët parazitare e gjysëmparazitare, nga faktorët natyrorë,
si dhe nga aktiviteti i papërgjegjshëm e i pakontrolluar i
komunitetit, nga prerjet e paligjshme, nga zjarret ...
Për të pasur prodhim mesatar të frutave dhe lëndës drusore
të gështenjës dhe me cilësi të mirë, gështenjat duhet të
trajtohen sipas metodave të njohura agro-silvikulturore, duke
kryer shërbimet e nevojshme kulturale, si dhe duke i mbrojtur
nga prerjet abuzive dhe nga zjarret. Por, kryesorja është
drejtimi i ripërtëritjes natyrore i orientuar drejt përmirësimit
gjenetik, duke favorizuar llojin e vendit, me vlera të larta
gjenetike, për të rikthyer mbizotërimin e llojit të vjetër në
masivin natyror të Tropojës. Përmirësimi i drurëve me moshë
të madhe kërkon një studim të të gjithë drurëve në terren. Për
çdo dru duhet përcaktuar ndërhyrja, në mënyrë që të
aktivizojmë zhvillim më të shpejtë vegjetativ.
Pronarët që nuk ofrojnë bashkëpunimin, kujdesin dhe ndihmën
e duhur, nuk sigurojnë mbrojtjen e pemëve nga dëmtimet,
bimët parazitare dhe zjarret, bëhen shkaktarë të humbjes së
trashëgimisë gjenetike të kultivarit tradicional. Shumica e
fermerëve të gështenjave gjatë takimeve të zhvilluar në
fshatra, janë njohur me projektin e shoqatës dhe, pavarësisht
nga një frikë e pasiguri në fillim, tani e kanë kuptuar se
formalizmi i ekosistemit, dhënia e një statusi mbrojtjeje,
hartimi i një draft-ligji të personalizuar për gështenjën dhe
krijimi i një drejtorie të shërbimit teknik të ekosistemit, është
veprimi më i domosdoshëm e vendimtar për rehabilitimin e
kashnjeteve të gështenjës.

Gjendja administrative dhe juridike
e ekosistemit

* Ky ekosistem është pronë informale. Nuk është i regjistruar
në regjistrin e pronave të paluajtshme në asnjërën nga format
e pronës.
* Nuk ka të zgjidhur statusin e pronës! Historikisht ka qenë
prone private, duke përjashtuar 40 vitet e sistemit monist.
* Nuk ka një strukturë të përgjegjshme administrimi e
drejtimit teknik të ekosistemit.
* Nuk ka plan menaxhimi, dokument teknik e hartografik dhe
plan zhvillimi, që menaxhon masivin në mënyrë të integruar.
* Nuk ka një ligji të personalizuar, që drejton, zhvillon,
planifikon ekosistemin dhe rregullon marrëdhëniet mes tij
dhe komunitetit.

Gjendja biopatologjike e ekosistemit
Drurët që përbëjnë masivin e Gështenjave te Tropojës ndodhen
në gjendje shumë të rënduar biologjike e patologjike për këto
arsye:
- Për shkak të sëmundjes së kancerit të lëvores, sëmundjeve
e dëmtuesve të tjerë dhe bimëve parazitare e gjysmëparazitare.
- Për shkak te dëmtimeve nga faktorë natyrorë të motit, si
akulli, bora, stuhitë, etj.
- Nga degradimi biologjik natyror, për shkak të moshës.
- Nga agresiviteti dhe sjelljet e pakontrolluara dhe aspak
miqësore të njeriut, si dhe zjarret e vazhdueshme.
Fermerët e sotëm, brezave të ardhshëm do t’u lënë trashëgim
zabele me prejardhje nga cungjet, cungishte me rendiment
disa here me te ulët. Por pemët me prejardhje nga cungjet do
të jetojnë dhjetëra herë më pak, me cikël prodhimi disa here
më të shkurtër, me rendiment frutash shume të ulët e me cilësi
e madhësi frutash shumë herë më të ulët. E keqja e madhe
është se mjaft fermerë nuk e kuptojnë dhe shteti nuk çon një
specialist t’i informojë. Që nga viti 1990 nuk është kryer asnjë
shërbim kultural apo sanitar, asnjë mbrojtje e përkujdesje ndaj
kashnjeteve.

Kërcënimet dhe rreziqet për gështenjën!
Sëmundja e kancerit të lëvores, shkaktuar nga Cryphonectria
parasitica e dëmtues të tjerë, si dhe bimët parazitare e
gjysëmparazitare janë mjaft shqetësuese sidomos për pemët
e vjetra, që përfaqësojnë vlerat gjenetike të kultivarit
autokton. Prandaj, po vazhdoi degradimi me këtë ritëm, brenda
një periudhe të shkurtër dëmi bëhet i pakthyeshëm dhe pasojat
të parikuperueshme.
Ka evoluar me përparësi konvertimi në cungishte, duke
ndryshuar klasifikimin silvikulturor të ekosistemit nga
Trungishte (Kashnjet - Pemishte natyrore e kultivuar), në
Cungishte dhe po humbet statusin e prodhimit të frutave e
njëkohësisht edhe trashëgiminë gjenetike të kultivarit vendor.
Prandaj, rehabilitimi i përgjithshëm e i qëndrueshëm i pemëve,
sjell përmirësim të gjendjes biologjike e patologjike të
pemëve dhe, si rezultat, edhe rendiment më të lartë e cilësi
më të mirë të frutave.

Dëmet që ka pasur ekosistemi dhe fermerët
nga informaliteti

Duke qenë në vakum ligjor tash 28 vjet, pa status, në infor-
malitet, ekosistemi dhe pronaret e tije nuk mund të përfitojnë:
a)Subvencione nga Shteti për mbështetjen me fonde për
fermerin.
b)Fonde investimesh nga donator vendor dhe ndërkombëtar, nga
organizata, individë vendor dhe qeveri te vendeve te ndryshme.
c)Nuk përfiton administrim, drejtim teknik, nuk i kryhen
shërbime kulturor, luftim sëmundjesh, mbrojtje nga dëmtimet
dhe zjarret hartimin e dokumentacionit hartografik dhe
planeve të menaxhimit etj.

Pse mbrojtje e veçantë për gështenjën
- Për ta ruajtur si rezervë biologjike riprodhuese, që të sigurohet
vijimësia e trashëgimisë gjenetike të kultivarëve vendas.
- Për të ndërprerë konvertimin në cungishte e ruajtur para-
metrat silvoteknikë të ekosistemit.
Gështenja është në listën e kuqe të specieve të kërcënuara nga
IUCN “Bashkimi Ndërkombëtar Për Mbrojtjen e Natyrës”.
Prandaj, në të gjitha vendet ku kultivohet i kushtohet vëmendje
e veçantë. Eshtë shpallur “Specie në Mbrojtje” dhe menaxhohet
me shumë kujdes, për të ruajtur trashëgiminë natyrore të saj,
pasi në disa vende janë humbur kultivarët tradicionalë. Për shkak
të sëmundjes, gështenjat e Evropës janë në karantinë dhe, për
pasojë, rregullat karantinore diktojnë që të gjitha aktivitetet që
kryhen në gështenja, si prodhim e transport fidanësh, të kryhen
nga persona të licencuar. Kryerja e shërbimeve kulturore e
sanitare dhe trajtimet teknike të bëhen nga persona të licencuar
e të pajisur me “Librezë Sanitare”, si dhe lëvizja nga kashnjeti
e transporti i materialit drusor të shoqërohet me “Certifikatën
e Origjinës dhe të pastërtisë fitosanitare”.

Ripërtëritja e pemëve me synim përmirësimin
gjenetik

Ripërtëritja e pemëve, me synim përmirësimin gjenetik,
bëhet përmes shartimit, i cili krijon mundësinë e krijimit të
një pemishteje të re nga pemët e vjetra të gështenjës së
degraduar ose pemë te çiftuara. Organet e infektuara e të thara
të kurorave shkurtohen dhe, pas dy-tre vjetësh zgjidhen e
shartohen 4-6 lastarë, duke ruajtur hapësirën ajrore dhe duke
menaxhuar formën e kurorës së pemës së re që do të krijojmë.
Kjo teknikë bën të mundur futjen e kultivarëve të zgjedhur
dhe krijimin e pemishteve homogjene. Pemët fillojnë të
prodhojnë 3-4 vjet pas shartimit.
Kjo është një metodë teknike gjithnjë e më shumë e këshilluar.
Kur pema është shumë e dëmtuar nga degradimi si pasojë e
sëmundjeve, faktorëve natyror apo nga degradimi biologjik
natyror për shkak të moshës. Kur diversiteti gjenetik i
kultivarëve të gështenjave është shume i lartë dhe larmia e
prodhimit të frutave ka ndryshueshmëri të pa pranuar me
kultivarët tradicional. Ripërtëritja me metodën e shartimit është
alternativa më ekonomike dhe me kosto më të ulët, pasi krijon
mundësi të përfitohet nga rrënja ekzistuese koha që i nevojitet
pemës nga mbjellja deri në frutifikim. Kjo mund të arrihet me
impenjim e përkushtim të pronarit, i cili do të duhet ta
kontrollojë rregullisht kashnjetin, të paktën një herë në muaj,
gjatë 4 viteve.
Në varësi të gjendjes së kashnjeteve, specialisti mund tu
rekomandojë pronarëve të zgjedhin nëse duan një pemishte
me gështenja gjenetikisht të pastër, për të krijuar një kashnjet,
apo përzierje e pemë gështenje tradicionale, që qeveriset si
pemishte natyrore e kultivuar për prodhim frutash ose
cungishte, që mund të qeveriset për prodhim lënde drusore.

Detyrimisht, para se të
vendoset për formën dhe
mënyrën e rehabilitimit,
lypset studiuar struktura
gjenetike e pemëve, në
mënyrë që të përcaktohet
metoda më e suksesshme e
rehabilitimit. Është e pa
vlerë dhe e padobishme të

Roli i pronarëve në përmirësi-
min e gështenjës së Tropojës

Nga SHPEND NIKOÇI
Kryetar i Shoqatës “Gështenja e Tropojës”

ndërmerren shërbime rehabilituese e sanitare me shkurtime të
mëdha në ato ngastra ku pemët kanë prejardhje lastarore, apo
kanë ndryshueshmëri të paarritshme me kultivarin tradicional
të prodhimit të frutave.
Përdorimi i lëndës drusore të gështenjës për djegieje nuk
këshillohet, pasi ka vlerë kalorike më të ulët se lisi dhe gjatë
djegies “shpërthen”, duke e kufizuar përdorimin në mjedise të
hapura, megjithëse ende përdoret si dru zjarri. Krasitja e klasit
të tretë e pemëve me dëmtim të rëndë konsiderohet një nga
zgjidhjet më të përshtatshme e të mundshme, gjithmonë me
dakordësinë e pronarëve, për të mbajtur pemët e mëdha në
moshën e tejplakjes deri sa të sigurohet materiali biologjik
riprodhues për trashëgiminë gjenetike të kultivarit tradicional.
Për të siguruar trashëgiminë gjenetike të kultivarit tradicional
detyrimisht duhet të rehabilitojmë pemët e vjetra në të cilat
gjendet materiali biologjik riprodhues për rikthimin e
kultivarit tradicional.
Shoqata “Gështenja e Tropojës”, bazuar në metodat e njohura
tekniko-shkencore, në përvojën e vendeve evropiane dhe në
gjendjen reale të ekosistemit, ka përzgjedhur alternativen e
moderuar e me koston më të ulët dhe ka hartuar projektin e
rehabilitimit të ekosistemit që konsiston në:
1. Hartimin e planit te zhvillimit perspektiv për rikthimin e
kultivarit tradicional.
2. Hartimi i studimit biomorfologjik e hartografik dhe
propozimi për dhënien e statusit të mbrojtjes së këtij
ekosistemi, shoqëruar me draft-ligjin e personalizuar për
ekosistemin e gështenjës, Tropojë. Realizimi i këtij projekti
kërkon detyrimisht kryerjen e operacioneve dendro-
kirurgjikale dhe fitosanitare me ngjitjen në lartësi të pemëve
për kryerjen e këtyre punimeve të klasifikuara si:
– Operacioni dendrokirurgjikal me shkallën më të lartë të
vështirësisë fizike; pasi detyrimisht duhet të operohet në
kurora në lartësi të pemëve dhe vetën një numër i kufizuar i
fermerëve mund ta realizojnë këtë operacion.
– Operacioni me shkallën më të lartë të rrezikshmërisë për
shëndetin dhe jetën e punëtorëve që marrin pjese ne
operacion;
– Operacioni që kërkon trajnim dhe monitorim rigoroz për
standardin teknik dhe zbatimin e kushteve te sigurimit teknik
dhe të mbrojtjes nga aksidentet në punë.
Subjekti që pretendon zbatimin e projektit merr përgjegjësinë
afatgjatë të rikthimit te kultivarit tradicional, vlerësimi
përfundimtar i të cilit bëhet pas dy dekadash. Ky operacion
duhet të udhëhiqet nga një organizëm me personel inxhiniero
– teknik të kualifikuar e me përvojë. Ky projekt rehabilitimi
parashikon ripërtëritjen e pemëve të vjetra, për të siguruar
materialin riprodhues, për të vijuar trashëgiminë gjenetike të
kultivarëve tradicionalë, duke kryer shërbimet kulturore të
nevojshme.

Mundësitë për të promovuar zhvillimin
e gështenjës

Gështenja është pema më produktive, që mbulon një hapësirë
të konsiderueshme mbi rruzullin tokësor, që kufijtë kohorë
të përhapjes së saj nuk kanë arritur të regjistrohen nga njeriu.
Kjo dëshmon se kjo gështenja është instaluar që nga antikiteti,
aq herët sa njerëzit nuk dinë të tregojnë për epokën e shfaqjes
së saj, por vetëm përmendet nga legjendat si pemë
shpëtimtare e njerëzimit në te gjitha luftërat dhe vitet me
thatësirë, që nuk bëhej buka. Ripërtëritja dhe mirëmbajtja e
gështenjës, duke rehabilituar organet e pemëve nga sëmundjet
dhe bimët parazitare e gjysëmparazitare, shoqëruar me kurimin
me pesticidet e nevojshme, si dhe pastrimin e tokës, duke
dezinfektuar mjedisin eko-biologjik, kryerja e shërbimeve
agroteknike, hulumtimi dhe njohja e evoluimit të sëmundjeve,
si dhe parandalimi e mbrojtja nga zjarret, sot janë të njohura
dhe të arritshme. Megjithatë, asgjë nuk mund të bëhet pa
pjesëmarrjen e drejtpërdrejtë të pronarëve dhe dakordësinë
e tyre dhe të qeverisjes vendore. Për të realizuar punën
rinovuese, është e nevojshme të përdoren njohuritë e
specialistëve, kur ato ekzistojnë, si dhe përvoja e vendeve
fqinje, që e kanë përjetuar këtë degradim të gështenjës.
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Notification!

The editorial board of the “Kurora e Gjelbër” newspaper has
drafted a project for the reprinting of the major work “The
trees and the shrubs of Albania” by the author of Old Scienti-
fic Associate Ilia MITRUSHI, preserving the authorship. The
reprint will be done under the care of a special editing.
We invite the Faculty of Forestry Sciences, the National
Environment Agency (Forestry Directorate), the Forestry Se-
ctor at the Ministry of Tourism and Environment, the World
Bank, REC, CNVP, INCA, Forestry Companies, NAPA , the
Environmental Services Project, etc., to unite the contribu-
tions for the republication of this very important work for
today and for the future.
For the perpetuation of the figure of unforgettable scientist
Ilia MITRUSHI, with the revenue from the sale of this book will
be used to create a forest with his name.
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Materialet në anglisht
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Aldo Diku

It is very good to read that he
teaches many things, but to
have clear ideas and concepts
for the profession of forest
engineer, the best method is to
study and face the knowledge of
nature in the forests.
Let’s take the hat off scientists,
Theophrastus, Goethe, Darwin,
Line ... for their deeds and
contributions to recognize
nature. But to know the trees
and the forest, their mystical
and magical world, we must
climb the mountains. Only

Foresters live in communion, like the forest cluster
- Meditation, on the occasion of 16th February - Forest Engineer’s Day -

By Kristo KAURI

among the moun-
tains, hugging the
reddish dawns and
the golden west,
creates this privilege.
The “book” of
nature is the

clearest, the most accurate to
read, if you desire ... A young
man or a young woman to
become a forester, a forest
engineer, needs to ascend
mountains willingly, observe, to
study in every season and every
hour the nature. By observing
nature, its beauty, landscapes,
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communicating with the green Kingdom, absorbing pure oxygen,
the heart and the soul are shaken and, naturally, you will thank the
Lord for the joy and happiness it offers. Who does not taste or
enjoy these magical emotions, in my opinion it is better not to
become a forester and, if it is, to change profession sooner ...

The International Conference, held from 12 to 15
February this year at the University of Warsaw
(Poland), had two main goals:
- First, to emphasize the urgent need for forest
conservation.
- Secondly, to emphasize the versatility of this
issue and the crucial importance of preserving
natural forests around the world.
The conference was organized in several sections
and in each section 4-6 papers were held. In
section 4 “Forest conservation policy” was
presented the presentation “Beech forests in
Albania” by Dr. Abdulla Diku, head of the
association “Iliria”, prepared in cooperation with

Forests at stake

Prof. As. Lulezim Shuka and Dr. Admir
Seci. In the discussions about this
presentation was a lot of interest from the
participants about the state of Albanian
forestry and mainly for the beech forests...

By Gjon FIERZA

So many have glorified the Lys Albanians as they have seen as a symbol of sustainability and human
virtues! It is enough to notice the old towers in our Mountains, with the cattle-bird cage, just enough to
look at the means of transport, carts and carts, soil gutters, etc. “Çardakët” of the towers have been
carved from oak wood ...

Holy oak wood

By Shpend NIKOÇI
Chairman of the Association “Chestnut of Tropoja”

The role of the owners in improving
the chestnut of Tropoja
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The chestnut tree in Tropoja requires
their renewal. But renewal presents a lot
of difficulty, as it necessarily requires
climbing to the heights, requires high
qualification and technical protection
for workplace accidents. Chestnuts in
Tropoja, like all the old chestnuts in the
world, are threatened by fungal diseases,
pests and parasitic and semi-parasitic
plants, natural factors, as well as unco-
ntrolled and uncontrolled community
activity, illegal logging, fires ...

It took more than two and a half years for the
NEA team to lead the capacity building project
and the implementation of the National Forest
and Pasture Inventory 2018-2019. On this
journey, together with 18 specialists from the
regional RAPAs, assisted by the Swedish FSA &
SLU team, with World Bank funding, in addition
to the achievement of the objectives, faced
several difficulties and challenges in succession.
Wanting to inform the public about the National
inventory process, through this article we will

National Forest Inventory 2018-2019
- Processing the data of the first phase of the field,

the next challenge -
Kliti STARJA - Bilena HYSENI

try to redirect issues of broad interest, but also technical ones, to forest
specialists who are awaiting the results of this venture, as challenging as
even difficult.
The National Inventory of Forests and Pastures provides accurate
information about the size, distribution, composition and condition of
forests and pastures. These data also highlights the dynamics of the
differences between two or more inventories and serve as a full statistical
basis for other inventories in the future.
In the previous articles we have followed the work done to increase the
capacities of the NFPI team, as well as the fulfillment of a number of
technical and organizational conditions that precede the fieldwork and
statistical processing of the data collected during the first phase of the
measurements (June-October 2018). The digital data collection and
transfer format “OPEN FORIS” improves data collection and recording,
as well as facilitates the statistical processing process, avoiding many
possible errors compared to the manual method ... Page 1, 5


