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PYJET  SHQIPTARE  DHE  Ç’PO  NGJET  ME  TO  

“KUR PEMA E FUNDIT DO TE PRITET , LUMI I FUNDIT DO TE HELMOHET , PESHKU I FUNDIT DO TE 

PESHKOHET , DO TE KUJTOHENI SE PARAJA NUK MUND TE HAHET “ . 

Thënë në fillim të shekullit të kaluar nga Këmbë Korbi , Indian nga Tre Kombet e quajtura Këmbëzinjtë në SHBA e 

Kanada  

A  DO  TE  KETE  REFORME  TE  RE  PER  PYJET ? 
Në  tetor të vitit të kaluar në konferencën “Politikat e Pylltarisë shqiptare drejt standardeve evropiane”  Ministri i Mjedisit , zoti Mediu , theksoi se Shqipëria po harton 

një program kombëtar pyjesh fokusuar në menaxhimin e qëndrueshëm të tyre dhe balancimin e funksioneve ekonomike, ekologjike e sociale për të kontribuar në 

mënyrë të ndjeshme në zhvillimin e qëndrueshëm të vendit “.  Por në vazhdim Ministri ngriti shqetësimin : "Për fatin e keq në Shqipëri janë mbi 240 firma, të cilat 

merren me shfrytëzimin e sipërfaqeve pyjore, pjesa më e madhe e tyre, pa nivel të caktuar teknologjik, pa kushte profesionale , ekspertizën e nevojshme për të kryer 

aktivitetet në nivelin që duhet. Për një sipërfaqe pyjore , siç është Shqiperia , është shumë e tepërt për të pasur një numër të tillë që tregon një raport jo të qëndrueshem 

me pyjet. Ka ardhur koha për një reformë të thellë, nëse duam t'i ruajmë pyjet dhe t'i shtojmë në mënyrë racionale, duhet të gjejme raportin e përgjegjësisë të 

përdoruesve dhe atyre që shtojne pyjet".  Një reformë e bëmë . Le te shpresojmë se edhe “reformimi” i ri nuk do të mbetet një eksperiment , siç bëjmë nganjëherë . 

PYJET DHE APOKALIPSI 

EKOLOGJIK QE PO TROKET ! 

Nga Mehmet METAJ , ALBAFOREST 

Pa hyre thelle ne reminishencat e se kaluares krahas arritjeve dhe veprave te mdha 

qe u bene dhe ne sektoirin e pyjeve gjate sistemit te kaluar, si pyllezimi i masiveve te 

medha rreth 200 mije ha, sistemimi i prrenjeve dhe terreneve malore e te pjerreta si 

vepra antierozive etj, u shoqerua pashmangesisht dhe me vandalizma te tilla si 

shpyllezimi i rreth 280 mije ha per te krijuar toke buke, shpyllezimi i rreth 100 mije 

ha dushkajve per te krijuar kullota polifite, mbishfrytezimi i pyjeve te mbritshem, 

degradimi i dushkajave dhe se fundi ne fillimet e viteve ’90 prerja ne menyre te 

parikthyeshme e rreth 100 mije ha pyje dhe demtimi i mijera hektareve te tjere, 

prerja e drureve-gjelberues te mbjelle anes 

rrugeve auto ne rreth 150 km linear etj. 

 

Nga Haki KOLA 

Vdekja e tokës së djegur e eroduar,  ka triumfuar mbi shpate male e lugina. 

Sipërfaqe të gjëra të tokës janë kthyer në gurishtore të shkreta. Ujrat janë ndotur. 

Biodiversitety  është zhdukur masivisht. Njerëzit largohen drejt qyteteve, ku i pret 

asgjëja . Prishja e ekuilibrit midis njeriut e natyrës, largimi i fermerit nga pylli e 

kullota e tij, ka shkatërruar ekuilibrin  natyror. Të gjithë ankohen. Të gjithë 

fajësohen. Media gjen tema për lajme me zjarre, prerje e përmbytje  dhe e shton 

coroditjen. Fajtori duket se është kryenecesia në mbrojtje të politikave tepër të 

gabuara, për ta mbajtur cerekshekulli pas komunizmit pronar të tokës e drejtues 

biznesi, shtetin tonë . 

TOKA  PYJORE  E  SHQIPERISE  NJEQINT  
VJEÇARE, MIDIS  JETES  DHE  VDEKJES  

Në kadastër ne kemi rreth 1.5 

milion ha pyje dhe rreth 480 

mije ha kullota, porse pyje të 

vërtetë kanë mbetur vetëm 

rreth 400 mijë ha, pjesa tjetër 

janë kthyer në pyje të ulët . 

Gjatë tranzicionit u prenë në 

mënyrë të parikthyeshme 

rreth 100 mijë ha dhe 

dëmtuan rëndë qindra mijëra 

të tjera, sidomos pyjet në 

afërsi të rrugëve, ku nuk u 

kursyen dhe drurët e mbjellë 

anës rrugëve auto-nacionale 

në rreth 150 km linear, ku 

ende s´janë ripyllëzuar . 

Nga shkretëtirëzimi dhe van-

dalizmat ekologjike në pyje, 

sot ne kemi erozion drastik 

nga më të mëdhenjt ne botë, 

me një gërryerje të shkallës 

më të lartë nga 20-70 ton/ha/

vit.( më e larta ne Evropë dhe 

nga me te lartat ne bote). 

JA  GRAFIKU  I  ZVOGELIMIT  TE  SIPERFAQES  PYJORE  NE  SHQIPERI   

 —  VITI 2005 ( Sipas agjensise GREEN HOUSE ) : 1.5 million Hektare  ( 1.043 ha pyje - 36 % )    

QEVERITARE, QYTETARE E 

FSHATARE ! 

SHPYLLESIMI PO 

RREZIKON SIGURINE E 

VENDIT TONE. SA PEME 

KENI MBJELLE KETE MUAJ 

DHE KU JANE MBJELLE? 

Lexo fq. 4 Lexo fq. 3 
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   A  DO  TE  KETE  REFORME  TE  RE  PER  

PYJET ? 

Para rreth tre vjetësh pyjet e kullotat filluan të kalojnë në administrim të pushtetit lokal . Kjo 
gjë u bë , pavarësisht kritkave nga shoqëria civile dhe opsionet që dhanë ato e sidomos 
Shoqata e pyjeve të Shqipërisë . Faktet treguan se shumë nga mendimet e paralajmërimet e 
tyre u vërtetuan . 
   Në  tetor të vitit të kaluar u zhvillua konferenca “Politikat e Pylltarisë shqiptare drejt 
standardeve evropiane”  organizuar me bashkëpunim midis Akademisë së Shkencave të 
Shqipërisë  dhe  Akademisë Mbretërore Suedeze për bujqësinë dhe pyjet . Ministri i Mjedisit 
zoti Fatmir Mediu , në këtë konferencë , shpalosi vizionin e MMPAU në menaxhimin e 
hapësirave pyjore . Ai theksoi se aktualisht “Shqipëria po harton një program kombëtar 
pyjesh fokusuar në menaxhimin e qëndrueshëm të tyre dhe balancimin e funksioneve 
ekonomike, ekologjike e sociale për të kontribuar në mënyrë të ndjeshme në zhvillimin e 
qëndrueshëm të vendit “. 
   Por në vazhdim Ministri ngriti shqetësimin : "Për fatin e keq në Shqipëri janë mbi 240 
firma, të cilat merren me shfrytëzimin e sipërfaqeve pyjore, pjesa më e madhe e tyre, pa nivel 
të caktuar teknologjik, pa kushte profesionale , ekspertizën e nevojshme për të kryer 
aktivitetet në nivelin që duhet. Për një sipërfaqe pyjore , siç është Shqiperia , është shumë e 
tepërt për të pasur një numër të tillë, që tregon një raport jo të qëndrueshem dhe të 
drejtperdrejtë, qofte të këtyre kompanive, por dhe të individëve me pyjet. Ka ardhur koha për 
një reformë të thellë, nëse duam t'i ruajmë pyjet dhe t'i shtojmë në mënyrë racionale, duhet të 
gjejme raportin e përgjegjësisë të përdoruesve dhe atyre që shtojne pyjet". 
   Me fillimin e procesit të “decentralizimit” të pyjeve u tha se kjo ishte një reformë e 
rëndësishme që do të ndikonte në rritjen e cilësisë së menaxhimit dhe administrimit të tyre . 

Tashti del se kjo nuk ka funksionuar dhe nevojitet përsëri “ një reformë e thellë “. Reforma 
kemi bërë plot dhe një nga rezultatet e “reformës “ së fundit të kalimit të pyjeve tek pushteti 
vendor ishte se jo pak kryetarë komunash , sigurisht partiakë të njerit apo tjetrit krah , i jepnin 
leje vetes apo të afërmve të tyre ( brenda e jashtë ligjit ) për të shfrytëzuar pyjet që duhet të 
mirëadministroheshin mbroheshin nga komuna . Në media janë dhënë shembuj nga më 
flagrantët të konfliktit të interesit, abuzimit me pushtetin, shkeljes së ligjit dhe karshillëkut 
ndaj organeve shtetërore. Mbi dhjetë kryetarë në komunat e Ersekës dhe Librazhdit, që kanë  
pronësinë mbi sipërfaqet më të mëdha pyjore të vendit, ishin pikërisht njerëzit që zotëronin 
licencat për shfrytëzimin e pyjeve në territorin e që administron komuna që ata drejtojnë. Te 

shpresojmë se 
edhe “reformimi” 
i ri nuk do të 
m b e t e t  n j ë 
eksperiment , siç 
bëjmë ngan-
jëherë ,  
  Viti 2011 ishte 
d h e  V i t i 
Ndërkombëtar i 
Pyjeve dhe , 
sipas MMPAU , 
janë ripyllëzuar e 
r e h a b i l i t u a r 
sipërfaqe që arrin 
rreth 1000 ha . 
Në dhjetor është 

bërë zakon të hapet sezoni i mbjelljeve të pemëve . Ishim mësuar që  , herë vetëm e herë 
shoqëruar nga ambasadorë , shtetarët tanë të mbjellin çdo dhjetor fidanë . Por sezoni i shkuar 
kaloi pothuaj pa zhurmë . 
   Fushata “Dhjetori Muaji i Pyjeve” nuk është për të motivuar Shërbimin Pyjor apo  
Ministrinë e Mjedisit , detyrë e të cilëve është kujdesja gjatë gjithë vitit për mirë menaxhimin 
e burimeve pyjore . Qëllimi i fushatës është të sensibilizojë ata që janë jashtë kësaj fushe, që 
të paktën një (apo disa muaj në vit) të kujtohen që duhet të japin kontributin e tyre në 
përmirësimin e burimeve pyjore të cilët të gjithë e pranojmë që janë mushkëritë e gjelbra të 
planetit tonë. Vjet kjo nuk ndodhi . Të shpresojmë për këtë vit .  

BOTOHET  STUDIMI  “PYLLI  DHE  NJERIU”  

  Tashmë dihen dobitë e pyjeve dhe të drurëve pyjorë. Ata na pastrojnë ajrin, rregullojnë 
regjimin e ujërave dhe burimeve ujore, thithin pluhurat dhe blozën, luftojnë smogun e trafikut 
të automjeteve, ruajnë tokën nga gërryerjet, neutralizojnë gazrat  helmuese të fabrikave e 
uzinave, etj. Pra, pa pyje e drurë pyjorë s’mund të konceptohet e realizohet jeta jonë e aq më 
pak të mendohet për modernizimin e saj. 
  Zhvillimi i gjithanshëm i një vendi sigurisht është bazuar dhe te pasuria e madhe pyjore, e 
cila favorizohet nga kushtet e përshtatshme klimatiko-tokësore, është e konsiderueshme e 
shumëllojshme dhe e aftë të plotësojë nevojat gjithnjë në rritje të njeriut. Përveç rëndësisë 
ekonomike, pyjet kanë edhe rëndësi higjieno-sanitare e social-kulturore.  
Edhe sikur të pranojmë -se dikur nuk do të ketë më kërkesa nga industria për drurin e një lloji 
të caktuar apo të një tjetri, me siguri nuk do të vijë kurrë ajo kohë në zhvillimin e shoqerisë 
njerëzore, kur druri dhe pyjet të jenë të tepërt. Pakësimi i pyjeve e aq më keq zhdukja e tyre, 
kudo që të ndodhë, përveç humbjeve ekonomike do të sjellë edhe pasoja ekologjike. Nga 
historia e zhvillimit të shoqërisë njerëzore mund te veçojmë raste katastrofike të 
shpyllëzimeve. “Njerëzit, që në 
Mesopotami, në Greqi, në Azinë e 
Vogël, etj., shkulën pyjet për të 
siguruar toka buke, pa u shkuar 
ndërmend se me këtë veprim ata 
fillonin shkretimin e sotëm të këtyre 
vendeve, varfërimin e tyre, pasi 
sëbashku me pyjet, humben edhe 
uj ë ra t  d he  la gë s ht i r a  a q  e 
domosdoshme”.  
  Prandaj njeriu duhet t’i shfrytëzojë 
dobitë e pyjeve në mënyrë që të mos 
cënojë të ardhmen e tyre, duke 
garantuar kështu të ardhmen dhe 
begatinë e brezave që vijnë. Rrugët 
për arritjen e këtij synimi janë të 
shumta, si: përmes edukimit mjedisor 
të fëmijëve, në familje e në shkollë; 
përmes ngritjes së vetëdijes publike të 
njerëzve; përmes veprimeve konkrete 
të ruajtjes e mbjelljes së drurëve 
pyjorë rreth vendbanimit tonë, anës 
rrugëve, në vendet e zhveshura, të 
pjerrëta e të gërryera nga erozioni, etj. 
  Me këtë synim eshte  publikuar libri 
“Pylli dhe njeriu “  me autorë Mehmet 
Metaj , Haki Zoto e Gjon Fierza , që 
synon t’u vijë në ndihmë gjithë atyre 
që duan të dinë e të kenë njohuri për 
pyllin e dobitë e tij, nxënësve, fermerëve, punonjësve të bujqësisë e pylltarisë dhe gjithkujt në 
qytet e fshat që do të dijë për dobitë e pyjeve, të gjithë atyre që mund të kontribuojnë në 
përmirësimin e tyre.  
Në këtë libër jepen në bazë të praktikës sonë pyjore dhe të asaj botërore disa njohuri 
elementare, por edhe shkencore bashkëkohore për lindjen, zhvillimin, ruajtjen, mbarështimin, 
biologjinë dhe ekologjinë e pyllit. Të gjitha këto do të kontribuojnë për edukimin ekologjik të 
shoqërisë e sidomos specialistëve të kësaj fushe. Synohet të bëhet më i ndërgjegjshëm e i 
kulturuar opinioni publik për qëndrim më të drejtë ndaj kësaj pasurie.  
  Sot, njerëzit po bëhen gjithnjë e më të interesuar për të ditur më shumë rreth marrëdhënieve 
të tyre me natyrën. Ata janë të shqetësuar veçanërisht për vendin që do të zërë pylli në 
mjedisin e tyre jetësor. Konflikti midis nevojave të njerëzve e pyjeve vjen duke u rritur. 
Shqetësimi serioz për dëmtimin masiv të pyjeve tropikalë, u bë shtysa kryesore për 
Konferencën Ndërkombëtare në Rio de Zhaneiro (Argjentinë) më 1992, konferencë e 
fokusuar tek mbrojtja e mjedisit në përgjithësi dhe të pyjeve si pjesë kryesore e tij. 
   Shume nisma për ruajtjen e pyjeve dhe të natyrës në përgjithësi, janë ndërmarrë nga shumë 
vende e qeveri, në mbarë botën. Synimi kryesor është harmonizimi dhe bashkëjetesa e njeriut 
me natyrën, me pyjet. Njeriu t’i shfrytëzojë dobitë e pyjeve në mënyrë që të mos cënojë të 
ardhmen e tyre, duke garantuar kështu të ardhmen dhe begatinë e brezave që vijnë. Rrugët 
për arritjen e këtij synimi janë të shumta, si: përmes edukimit mjedisor të fëmijëve, në familje 
e në shkollë; përmes ngritjes së vetëdijes publike të njerëzve; përmes veprimeve konkrete të 
ruajtjes e mbjelljes së drurëve pyjorë rreth vendbanimit tonë, anës rrugëve, në vendet e 
zhveshura, të pjerrëta e të gërryera nga erozioni, etj. 
  Natyra shqiptare është e begatë. Në biodiversitetin e saj ka rreth 3200 specie bimësh. Drurë 
dhe shkurre, si pjesa me e rëndësishme e kësaj flore,  perbehet nga  rreth 350 lloje kryesore 
vendase. Ky “thesar i gjelbër” na shërben jo vetëm ne, por dhe brezave të ardhshëm.  
Por në vendin tonë janë shpyllëzuar qindra ha pyje ,kryesisht në ultësirën Bregdetare, në 
pjesën kodrinore, për të hapur toka bujqësore e pemëtore. Sot kemi shumë pak pyje natyrore 
në laguna. Së bashku me pyjet u zhduken mjaft drurë e kafshë me vlera tipike për këto 
ekosisteme të lagura. Në zonat kodrinore, me mijëra ha dushkaja u shpyllëzuan apo u 
degraduan. Tokat bujqësore në këto zona, të krijuara nga shpyllëzimet prej rreth 150 mijë ha, 
sot janë braktisur e janë kthyer në vatra të fuqishme erozioni. Gërryerja e tokës në pjesën 
qendrore të vendit  është ndër problemet më shqetësuese, pasi peizazhet pyjore janë mjaft të 
degraduara.  
Ky botim  u realizua në kuadër të zbatimit te “Projekti i zhvillimit të burimeve natyrore”                         
mbeshtetur dhe nga Qendra Rajonale e Mjedisit (REC). 
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PYJET DHE APOKALIPSI EKOLOGJIK QE PO TROKET ! 

Nga Mehmet METAJ , Drejtor Ekze-

kutiv , Qendra e Studimeve dhe Kon-

sultimeve Pyjore, ALBAFOREST 
  Një parantezë për ndryshimet klimatike dhe ndjesitë 

ekologjike të kohës sonë. 
 Përcaktimi i Universit është përligjur tashmë nga 
teori të ndryshme shkencore, zanafilla e të cilave 
vjen që nga Greqia e lashtë dhe i famshmi Pitagora 
dhe filozofi korife´Aristoteli, të cilat kan reflektuar 
rreth nevojave immediate,reale dhe sociale. 

Ndërkohë një rreth vicioz ka ekzistuar në të gjitha 
epokat, që vjen dhe është prova e kuptimit të moralit 
që imponon pushteti duke dhunuar alternativat 
shkencore.  
   Fizika helenistike e kthimit të përjetshëm u përk-
thye në favor të evolucionit linear, si vepër e disa 
teologëve, të cilët në fillimet e erës kristiane nuk 
pranuan aprovimin e historisë së shenjtë kundrejt 
ridimensionimit dhe rilindjes së botes natyrale. Në 
mënyrë supersonike natyra ka qënë gjithmone 
fotokopje e vetvetes, ndërkohe që njeriu e ka parë atë 
në funksione të ndryshme në vartësi të epokave. 
    Në gjithë rruzullin tokësor janë 4,1 miliard ha 
pyje. Nga sipërfaqja e përgjithshme e planetit tonë 
(Tokës) prej 51 miliard ha, 74 % mbulohet nga uji 
(oqeanet, detet, liqenet, lumenjt) kuse 26 % është 
tokë e that që përbën 13,18 miliard ha. Dhe 31 % e 
kësajë toke të thatë mbulohet nga pyjet, d.m.th afro 8 
% e sipërfaqes së tokës së planetit. Po të zbriten këtu 
pyjet e ulëta (shkurre) të rritura në kufijt e kënetave 
dhe të tundrës, në shkretëtira dhe gjysëmshkretëtira, 
mbeten vetëm 5 % pyje të lartë. Per rreth 6,3 miliard 
popullsi i bie 0,6 ha pyll per capita. Ky është një 
thesar madhështor i tokës për njerëzimin. 
   Çdo vit pyjet si pjesa e gjelber e planetit thith 123 
miliarde ton anhidrid karbonik. Pjesen me te madhe 
te barres e kane pyjet tropikale me 34 % te gazrave te 
absorbuar dhe me pas vijne savanat me 26 % edhe 
pse zene nje siperfaqe sa dyfishi i pyjeve tropikale. 
Shifrat  janë marramendëse, por tendencat janë të 
qarta: planeti po shkon drejt një përplasje të madhe të 
interesave si nevojave në rritje per ushqim, të 
energjisë dhe të sigurisë së klimës ushtrojë presion 
në rritje mbi tokës dhe ujit. Shpyllezimi ne Amazona 
(Amerika Latine/Jugut): 4, 5 milion ha/vit dhe ne 
vendin e dyte Afrika me 0,4 milion ha/vit; 
    Dhe tashme njerezimi per te paren here ne 
historine e tij ndodhet perpara nji momenti kur duhet 
te perzgjedh me emergjence, jo vetem persa i perket 
gjendjes dhe situatave te planetit Toke, por ne 
pergjithesi rreth kushteve qe e bene te mundur 
lindjen dhe pershtatjen e njeriut ne kete planet. 
Vetem individi/njeriu, i ϧliruar nga bestytnite dhe 

frengjite religjioze, mund te jete nje qenje relativisht 
e lire dhe te kontribuoje per shmangjen e 
katastrofave dhe apokalipsit ekologjik qe po troket 
forte tashme. (ndersa F. Niçe thote se “nese e verteta 
mund te arrihet ndonjehere ajo mund te arrihet nga 
nje individ, i cili hedh poshte gjithϧka qe shoqeria 

ose feja e quan te rendesuishme, vetem nje mbinjeri 
ose superman mund te jetoj ne menyre autentike dhe 
te suksesshme..”)  
Dhe nderkaq te gjendur perballe ϧrregullimeve te 

dukshme klimatike globale dhe hijes se frikshme te 
nje apokalipsi ekologjik dhe kohet e fundit po flitet 
shpesh dhe per pyjet ne kuadrin e diskutimeve te 

shkaktuara dhe frymezuara nga debati global i 
ngrohjes se klimes dhe keto debate sapo kan dale nga 
tavolina e Samitit te Kopenhages ku dhe vendi i yne 
ndonese nje vend i vogel dhe pa pergjegjesi direkte 
ne keto ndikime mori angazhimet e veta ku pyjet 
jane epiqendra e diskutimeve. 
Dhe tani le të kthehemi në temë cilat janë situatat 

që po kalon biosfera jonë dhe me ϧϧϧϧ’ínjorancë 

menaxhuese i përgjigjemi ne natyrës dhe pyjeve 

tanë sui generis ! 
   Ne kushtet dhe standartet që duhet të plotesojë 

vendi për integrimin Evropian dhe antarësimin 
“natyral” ne BE është dhe shkalla e kontrollit te 
shtetit ndaj mbrojtjes se natyrës dhe mjedisit , (me 
tregues dhe indikatror te monitorueshëm kombëtar) e 
mbrojtjes dhe mbarështimit te qëndrueshëm te 
natyrës dhe mjedisit në përgjithësi.  

   Vendi ynë si vend mesdhetar është një vend 
relativisht i pasur me burime natyrore. Rreth 50 % e 
teritorit te vendit tonë është i mbuluar me pyje dhe 

kullota ( 1.5 milion ha pyje dhe 480 mije ha kullota). 
Por administrimi dhe qeverisja e tyre ne vite dhe 
sidomos gjatë periudhës së tranzicionit lë shumë për 
të dëshiruar dhe kjo për shumë arsye nje nga te cilat 
dhe me kryesorja eshte se ne kushtet e varferise 
rurale pyjet kan sherbyer dhe sherbejne si nje nga 
burimet baze te mbijeteses ne keto zona, dhe kjo 
ende po i lihet si nje mall pa zot apo si prone e shtetit 
d.m.th. e askujt, dhe jo e bazuar ne rregullin e ligjit, 
te koncesionit dhenjes ne perdorim etj. 
   Pa hyre thelle ne reminishencat e se kaluares 
krahas arritjeve dhe veprave te mdha qe u bene dhe 
ne sektoirin e pyjeve gjate sistemit te kaluar, si 
pyllezimi i masiveve te medha rreth 200 mije ha, 
sistemimi i prrenjeve dhe terreneve malore e te 
pjerreta si vepra antierozive etj, u shoqerua 
pashmangesisht dhe me vandalizma te tilla si 
shpyllezimi i rreth 280 mije ha per te krijuar toke 
buke, shpyllezimi i rreth 100 mije ha dushkajve per 
te krijuar kullota polifite, mbishfrytezimi i pyjeve te 
mbritshem, degradimi i dushkajave dhe 
mbikulltja,  dhe se fundi ne fillimet e viteve ’90 
prerja ne menyre te parikthyeshme e rreth 100 mije 
ha pyje dhe demtimi i mijera hektareve te tjere, 
prerja e drureve-gjelberues te mbjelle anes rrugeve 
auto ne rreth 150 km linear etj. 

 Për ilustrim dhe nje synopsis te shkurtër te 

situatës së pyjeve po japim me poshte disa 

shifra dhe fakte tronditëse për krimet 

ekologjike në pyje gjatë dekadave te fundit 

dhe sidomos gjatë tranzicionit : 
• Në kadastër ne kemi rreth 1.5 milion ha pyje dhe 
rreth 480 mije ha kullota, porse pyje të vërtetë kanë 
mbetur vetëm rreth 400 mijë ha, pjesa tjetër janë 
kthyer në pyje të ulët, në shkurre ose ne tokë-djerrë, 
ku pothuajse ka zona qe ka nisur shkretëtirëzimi si 
një dukuri jo-mesdhetare. 
• Gjatë sistemit të kaluar u shpyllëzuan 280 mijë ha 

pyje, për të hapur toka buke ( ku u prishën kryesisht 
dushkajat e zonave kodrinore dhe të ulëta) dhe në 
vitet ´80-´90 u shkatërruan edhe rreth 50 mijë ha për 

të “krijuar“ të ashtuquajturat kullota polifite (?!) si në 
Tiranë, Skrapar (Bogove), Gjirokastër, Vlorë, etj dhe 
gjatë tranzicionit u prenë në mënyrë të 
parestaurueshme dhe 100 mijë ha dhe u degraduan 
mijëra ha të tjerë apo u kthyen ne shkurre e toka 
djerrë. 
•  Gjatë sistemit të kaluar u thanë dhe mijëra hektar 
këneta duke prishur pothuajëse në mënyrë të 
parikthyeshme vlerat e këtyre ekosistemeve 
ligatinore që bota ato që ka “i ruan me kimet”, duke 
rrezikuar kështu pjesën më kryesore te potencialit 
turistik të vendit. 
• Gjatë tranzicionit u prenë në mënyrë të 
parikthyeshme rreth 100 mijë ha dhe dëmtuan rëndë 
qindra mijëra të tjera, sidomos pyjet në afërsi të 
rrugëve, ku nuk u kursyen dhe drurët e mbjellë anës 
rrugëve auto-nacionale në rreth 150 km linear, ku 
ende s´janë ripyllëzuar dhe janë një dëshmi e 
vandalizmës sonë. 
• Janë zaptuar rreth 50 mijë ha teritore në bregdet 
dhe zona te tjera me vlera te veçanta natyrore e 
biodiversiteti duke shkatërruar me vandalizëm 
pyllëzimet e zonës bregdetare, rivierën e vendit dhe 
rizortet turistike dhe rrezikuar në mënyrë të 
parikthyeshme potencialet e zhvillimit të vendit, që 
nga Velipoja (Shkoder) e Kune-Vaini (Lezhe), 
Patoku (Kurbin) e duke vazhduar ne Gjirin e Lalesit 
e Golem (Durres), Divjakë (Lushnje) dhe deri në 
rivierën e Vlorë-Sarandë´s, etj, fenomen ky që 
vazhdon ende, megjithë kuadrin ligjor të miratuar, 
konventat e ratifikuara nga vendi i ynë dhe V. K.M. 
për këtë qëllim. 
•  Janë dëmtuar rëndë dhe janë në gjendje të 
shkatërruar zonat që janë biokoridore të rëndësisë 
ndërkombëtare si masivi Dajt-Bizë-Martanesh-Lurëe 
apo u dogjen pothujse krejtesisht pyllezimet me 
pishe te Malit te Gjere ne Gjirokaster, dhe u prenë 
shumica e kurorave te qyteteve. 
•  Eshtë ulur ndjeshëm sipërfaqja e gjelbërt e 
qyteteve, sidomos kjo në Tiranë ku deri në vitet ´90 
kemi patur rreth 7 ha sipërfaqe të gjelbërt për frym, 

sot nuk kemi as sa gjysma e sajë. 
•  Dhe se fundi jane djegur keto 2-3 vitet e fuindit ne 
menyre te parikthyeshme rreth 100,000 ha pyje nga 
zjarret qe kerkojne investime per riperteritje dhe 
restaurim ! 

 Pasojat  e  dukëshme dhe te 

“padukëshme”( po përmendim vetem tre) : 
• Nga shkretëtirëzimi dhe vandalizmat ekologjike në 
pyje, sot ne kemi erozion drastik nga më të mëdhenjt 
ne botë, me një gërryerje të shkallës më të lartë dhe 
prurje të ngurta që matet  nga 20-70 ton/ha/vit.( më e 
larta ne Evropë dhe nga me te lartat ne bote). 
• Nga prerjet e pyjeve ne zonat e larta, kodrinore dhe 
malore, kan ndodhur përmbytje masive në zonat e 
Lezhës, Shkodrës, kemi mbushje të baseneve 
ujëmbledhës të hidrocentraleve, që një dite do të 
bëhen shqetësim për në por për më gjerë etj. 
• Vihet re prej vitesh pakësimi i ujërave të lumenjve, 
tharja e burimeve dhe ndryshime klimatike e 
mikroklimatike, dhe në qytete shtimi i smogut dhe i 
dioksidit te karbonit, nga prerja e kurorave te 
qyteteve. 

Ka disa vjet, rreth 5 vjet, që kanë munguar fondet tërësisht për 

mbrojtjen e pyjeve në përgjithësi dhe të atyre nga zjarret në 

veçanti. Deri para disa viteve, ne mbanim ose ngrinim gjatë 

verës një strukturë të veçantë që quhet “Rrjeti i vrojtim-

sinjalizimit”, që përbëhej gjithë vitin nga rreth 150 vetë dhe se-

zonal (3-muajt e nxehtë të verës) rreth 350 vetë me një pagë 

minimale prej 20 mijë lekësh në muaj dhe pas 2005-s këto struk-

tura filluan të degradojnë nga vendosja e militantëve partiakë 

dhe më pas janë hequr fare se s’ka fonde për t’i mbajtur. Ndërsa 

nëse duam të përmendim shifra, ato kanë varijuar sipas viteve. 

Përpara 6-7 vitesh ne kemi mbajtur rreth 150 vrojtues-

sinjalizues për gjithë vitin, me një fond mesatar, rreth 15 mln 

lekë të reja në vit, ndërsa deri para 4-5 vitesh merreshin dhe 

trajnoheshin rreth 250-300 vetë gjatë sezonit veror, fond që ar-

Anetarësimi  “natyror“ i Shqipërisë  në BE ka standart gjithashtu dhe 

kontrollin e Shtetit ndaj mbrojtjes së natyrës dhe mjedisit në terësi! 
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TOKA  PYJORE  E  SHQIPERISE  NJEQINT  VJEÇARE  , MIDIS  JETES  DHE  VDEKJES  
Nga Haki KOLA 
  Toka mbart kufirin midis të gjallës dhe të 
vdekurës.  Mbulesa e saj e sipërme, streha ku 
qeniet e gjalla qëndrojnë,  është celësi magjik 

I jetës në globin tonë.  Kufiri midis jetës e 
vdekjes lëviz lart e poshtë, në favor e dsifa-
vor, ne thellësi apo sipërfaqe të  tokës në 
funksion të ngjarjeve ekologjiko- klimatike e 
të sjelljes së gjallesave. Kur përdoruesit e 
tokës e prishin harmonine midis kompo-
nenteve, vdekja fiton mbi jetën  e fillon të 
ngjitet drejt sipërfaqes,njerëzit,   bimët e 
kafshët  komandojnë mekanizimin  fatal, në 
favor të njërës apo tjetrës, kur vdekja fiton e 
shtrihet mbi sipërfaqe,  toka e vdekur kthehet 
në   shkretirë, sic ka ndodhur në 10 mijë vitet 
e fundit në vendet e banuara nga njerëzimi, 
shembuj tashmë të mirënjohura.  
  Këmbanat e shkretëzimit, janë shpeshtuar së 
fundmi edhe në tokën tone kodrinore e 
malore.  Kulturat moralisht të pjekura e të 
konsoliduara të komuniteteve tona malore, 
jetojnë në harmoni si me tokën ashtu edhe me 
njera tjetrën, por cuditërisht spo e gjejne këtë 
harmoni me shtetin e tyre që feston tashme 
100 vjetorin e ngritjes.  Rrethanat historike si 
pushtimet apo sistemet të ndryshme sho-
qëore, në emer të shtetëzimeve apo 
pushtimeve i cënuan këto kultura dhe im-
ponuan kuadër ligjor e administrativ me 
ndikim negativ  tek toka e bimësia natyrore, 
me pasoja teper të rënda sociale. Zonat rurale 
mbajnë akoma 51 % te popullsisë së 
Shqipërisë, në ato  rurale malore 50% e 
banorëve,  konsiderohen të varfër dhe 80% e 
tyre jetojnë me asistence sociale (UNDP 
2009).  
   Përdorimi pa plan dhe në anarshi të plotë i 
pyllit dhe kullotës rurale, reflekton nje efekt 
dramatik në vdekjen e tokës malore, si dhe në 
përpkeqësimin e vazhdueshem të kualitetit të 
jetës së banorëve apo gjysmes se Shqipërisë. 
Rishqyrtimi dhe legalizimi i marrëdhënive të 
familjeve me fermat pyjore kullosore, mund 
te stopoje degradimin e mëtejshëm, shumë 
shpejt mund te diversifikojë fermën aktuale 
bujqësore, të thithë 40% të fondve te BE për 
zhvillimin rural. Duke rritur punësimin e të 
ardhurat, rehabilituar e përdorurnë mënyre të 
qëndrueshme pyllin, banori rual I siguron 
kombit shërbime ekologjike vitale, forcimin e 
identitietit e dinjitet njerëzor e kombëtar, 
punësim llogjik e të vazhdueshëm, rregulla të 
parashikueshme e te monitorueshme , për një 

zhvillim të shpejte e te sigurtë në të ardhmen.  
Duket që mungesa e mirekuptimit midis 
ligjvënësve e banorëve rurale, është një 
faktor që po i shton favoret për pjesën e 
vdekur të tokës e cila në Shqipërinë tone, po 
bëhet gjithnjë e më tepër shkëmb e gur.  Si 
kudo në botë, njerëzimi e ka krijuar tokën 
bujqësore, duke prerë e djegur pyjet, sipas 
rrethaneve ekologjike e historike. Hapja e 
tokës bujqësore ka qenë me e kufizuar në 
zonat kodrinore e malore, për shkak të re-
lievit. Nga gabimet është kaluar në pësime e 
reflektime. Fermeri ynë është kursimtar deri 
në ekstrem. Mban pyll vetem për të vjelë 
degët, mban dele për të përdorur me shume 
bulmet se sa mish. Por e kërkon kufirin, ku 
sa, e cfarë. Në vendet e pjerrta toka bujqësore 
humbet shpejt nga gërryerjet. Prandaj shpatet 
e pjerrta janë mbajtur nga malësorët pronar, 
te mbuluar me drurë e bar, dy produkte që e 
ruanin tokën nga djegia e gërryerja ,  e prod-
honin ushqim për  qëniet e tjera, duke kon-
tribuar në mbajtjen gjallë të tokës  e jetesës  
së  njeriut. 
   Raporti  midis bimëve  të kultivuara (toka 
bujqësore) dhe atyre natyrore bari e druri 
(toka pyjore e kullosore), është mvarur nga 
një kompleks  rrethanash ekologjike  e so-
ciale që gjithmonë I kanë kapërcyer dëshirat 
e individëve të vecantë.  Por faktikisht komu-
nitetet që i kanë banuar ato mjedise, kanë 
trashëguar përvoje, qe e kanë pasuar nga 
gjenerata në gjeneratë, për të ndërtuar har-
moni, e ruajtur masën, duke ushtruar ak-
tivitete në gjithë këto burime natyrore, duke 
përcaktuar të drejta dhe detyrime të  famil-
jeve, fshatrave  e më gjërë.   
   Ndërsa shkencëtarët tonë të pyjeve apo 
bujqësisë e biologjisë flasin dendur për 
ekologjinë, ekosistemet, apo biodiversitetin, 
duket që kurrë nuk kanë tentuar të analizojnë 
harmoninë e njeriut me biomasen e kultivuar 
e atë natyrore në zonat rurale malore e kodri-
nore. Shkenca e ekologjise ka si veçori 

studimin e komuniteteve të gjalla me shumë 
specie bimore apo shtazore, në harmoni më 
pejsazhin ku jetojnë , për të vlerësuar sasinë 
dhe cilësine e informacionit që rrjedh në 
sistem. Përveç impakteve ajo mund të identi-
fikojë kufinjte e sistemeve , si dhe mund të 
shohe kur informacioni mungon  apo kur 
është c kërcënuar në mënyrë kritike. Jeta  c 
ka mësuar malësoret tonë të bëhen pjesë e 
ekosistemit dhe të mos kenë kufi të ndarë në 
mes bimeve apo kafsheve të kulitvuara me 
ato natyrore. Duket se ekologet apo studjuesit 
tone te biodiversitetit e biologjise , e kane 
perjashtuar nga analizat banorin rural si pjesë 
qëndrore e ndryshimeve ne ekosistem, dhe 
janë përpjekur si me kuadrin ligjor ashtu edhe 
atë administrativ,  aktivitetet e jetës së tij të 
përditëshme për mbijetesë, ti ndajnë me mure 
të pakuptimta, ne digastere te ndryshme e te 
njohin si legale vetëm aktivitet ne tokën 
bujqësore. Fondet IPARD për diversifikim të 
fermes digjen. Ferma digjet për tu diversifi-
kuar e rritur prodhimin.  Ne dukje të parë 
duket sikur administrata ka thjeshtuar punës e 
saj, ama kompleksiteti i jetës ne këto zona  ka 

mbetur. 
   Banori rural është legal brenda gardhit të 
arës dhe ilegal sapo kalon tek pylli e kullota.  
Mjafton që problemi të shihet me nje analize 
holistike, do te konstatohet qe të gjithë ele-
mentet në këtë sistem nuk janë të pafund dhe 
te gjithe elementet brenda sistemit influencoj-

në tek njëri tjetri dhe tek të tjerët.  Është 
pikërisht metoda holistike ajo qe merret me 
zgjidhjen e problemeve te ekologjise. Ajo 
kërkon që të mendohet për të tërën dhe 
marrëdheniet e saj me të tërën në sistemet e 
tjera. Çdo element ka integritetin e tij , dhe 
nëse është i gjallë zotëron edhe aftësinë  e 
vetërregullimit, duke vazhduar te kete mar-
redhenie me te tjeret brenda e jashtë sistemit 
duke bërë modifikimet në përputhje me 
pasojat .  
   Bashkë me traditat e përdorimit të tokës, 
pyjore, kullosore e bujqësore,  banorët ruralë 
kanë krijuar e trashëguar  të drejtat e pronës 
apo përdorimit, si dhe detyrimet përkatëse. 

Mbeten për tu studjuar arsyet, por është një 
fakt  që pranohet gjërësisht, ai qe pavarësisht 
kuadrit ligjor, pas shëmbjes së regjimit ko-
munist, banorët rurale I respektojnë    kufijtë  
tradicionale (ilegale)  të familjes, fisit apo 
fshatit  për të përmbushur nevojat e tyre të 
brendshme, dhe këto rezultojnë më efikase  
krahasuar me sistemin e rëndë zyrtar ligjor e 
rruget nga duhet kaluar për të marrrë lejen e 
shtetit  per ujin, barin apo gjethin. 
  Përgjithësisht, shteti nuk i nxjerr në tender 
zonat pyjore që me ligj zakonor përdoren nga 
grupe te caktuara në fshat. Kjo për disa arsye: 
për të shmangur konfliktin, por edhe vetë 
kompanitë private i shmangen ndërhyrjeve të 
tilla. Mos harrojme që edhe materialin që 
rezulton për momentin tregu dhe kompanitë 
nuk e kërkojnë. Familjarët e shfrytëzojnë 
terrenin pyjor kullosor,  ku gëzojnë të drejta 
tradicionale. Pra në vazhdimësi marrin nga 
pylli dhe kullota. Por ata nuk kanë të drejtë të 
rrethojnë, të mbjellin, të marrin masa për 
ruajtjen e ujit, të mbjellin bimë medicinale 
apo fruta të pyllit, këpurdha apo produkte te 
tjera.  
  Produktet e pyllit apo të kullotës krahas 
plotësimit të nevojave të banorëve kanë treg 
të pakufizuar, pasi janë produkte të pastra 
biologjikisht. Janë mbi nje milion hektarë  
pyje të ulta e kullota, të cilat pavarësisht 
ligjeve, janë përdorur gjithmonë në mënyre 
spontane nga popullsia lokale, gjithmonë me 
titull të së drejtës të pa paracaktuar. Adminis-
trata shtetërore, institucionet edukative, 
ekspertët dhe politikëbërësit e legjislativi, 
kanë këmbëngulur vazhdimisht në mosnjoh-
jen e së drejtës tradicionale, dhe zbatimit të 
ligjeve të shtetit. Popullsia lokale ka vazh-
duar në anën tjetër pa ndërprerë përdorimin 
spontan ilegal, si për kullotë, bimë medicina-
le, prodhim druri e prodhime te tjera. Degra-
dimi ka qenë i vazhdueshem, druri është 
kthyer ne cung e shkurre të rralla, bari është 
djegur, shtresa e gjallë e tokës është pakë-

suar, vdekja ka rrokur një pjesë të madhe të 
territorit.   
   Ndërsa  debatet në kërkim të shkaktarit të 
degradimit vazhdojnë…populli apo shteti, në 
mëndje të vjën ligji  i vjetër Hobbgesian: kur 
shumica e njerëzve i binden ligjit, qeveria 
mund të zbatojë atë në mënyrë efektive dhe 
[relativisht] me çmim të ulët ndaj disa indivi-
dëve që e thyejnë atë. Por kur bindja prishet 
në një shkallë mjaftueshmërisht  të madhe, 
asnjë autoritet nuk ka mjaft  forcë për të 
caktuar nga një  polic për cdo shkelës të ligjit 
apo  përdorues ilegal të territorit. 
  Ndërsa  debatet në kërkim të shkaktarit të 
degradimit vazhdojnë…populli apo shteti, në 

Shtetit tone duhet ti kishin mjaftuar 100 vite për ti hedhur sytë në 
tokën që i ka dhënë emrin e jetën. Asnjehere nuk është vonë për 
të hedhur syte e reflektuar, për të shpëtuar tokën tonë nga vdekja 

Ndërsa shkencëtarët tonë të pyjeve apo bujqësisë e biologjisë flasin dendur për 
ekologjinë, ekosistemet, apo biodiversitetin, duket që kurrë nuk kanë tentuar të 

analizojnë harmoninë e njeriut me biomasen e kultivuar e atë natyrore 



   Nga Haki KOLA 
Vijon nga faqja 4  
Në një ambient të tillë, kur ligji zbatohet çdo 
ditë e më me  pak  , individët kanë një nxitje 
për të ndjekur interesat e tyre, pavarësisht nga 
çdo kufizimeve qe u bën ligji apo shkresa. 
Krahaso faktin që fshatarët që në mënyre 
ilegale,  thjeshtë kanë ndarë tokën pyjore e 
kullosore sipas kanunit në vitet 1990, vazh-
dojnë duke i njohur e respektuar kufijtë e 
njëri-tjetrit, në keto zona nuk ka gjasa për të 
marrë dru njëri-tjetrit,   apo fare rrallë ndod-
hin djegie masive të pyllit, ndërsa pylli i lartë 
që nuk i është nënështruar kësaj ndarje,  është 
prerë në mënyrë të  paligjshme transportuar e 
përpunuar e eksportuar ndoshta nën syrin e 
verbër të juridiksionit të shtetit "(De Waal 
2004: 46). 
   Fermeret e zonave malore te Shqiperise  
kane  se shumti çerek ferma. Komponentet 
kryesore te fermave te tyre si kashnjetet, 

prozhmat, ograjat, zabelet, djerrinat, kullotat, 
nuk jane njohur nga shteti si pjese te pronave  
te fermereve. Ky eshte nje shans i humbur i 
shtetit shqiptar per te ruajtur token nje shans i 
humbur per te ruajtur ujin ; nje shans i 
humbur per te ruajtur bimet dhe druret ; nje 
shans i humbur per te punesuar banoret ; nje 
shans i humbur per te prodhuar me shume 
ushqim organik, bimoase dhe energji ; nje 
shans i humbur per te ndertuar harmonine 
midis njeriut e natyres, ne vend te luftes 
aktuale qe ka ardhur si rrjedhoje e  gabimeve 
sistematike te vazhdueshme te shtetit te 
Shqiptareve. Te udhetosh nga Vermoshi ne 
Konispol, takon në mbi një milion hektare 
mijra territore te degraduara e te eroduara te 
krijuara nga perdorimi i gabuar i tokes pa zot.  
   Duket se Shqiptaret e kane humbur aftesine 
per te menduar ne menyre te pavarur apo per 
te ndjere pergjegjesine per token ku neve 
jetojme dhe te ardhmen e saj. Rezultati eshte 
humbja e respektit per natyren dhe farefisin 
tone. Mijra hektare pyje sapo e perfunduan 
tmerrin e djegies  per muaj të tërë, duke e 
shëndrruar Shqipërinë tonë në një zjarr të 
madh nga veriu në jug, me një mjegull tymi 
që mbuloi male e fusha, lugina, fshatra e 
qytete. Kjo hapësire gjigande që u jepte jetë 
mijëra krijesave iu nënshtrua zjarrit të 
pamëshirshëm, pasi shteti shqiptar ka 
ndërtuar dhe zbaton politika të gabuara lidhur 
me raportet e fermerit me tokën. 
  Varfëria dhe vështirësitë që përballojnë  
banorët e zonave zonave rurale  nuk njeh 
kufi. Pleq e të rinj trajtohen si refugjatë në 
tokën e tyre dhe mezi mbajnë shpirtin me 
një mij e  e  n j ë  ma k ina c io ne  t ë 
paimagjinueshme, në vend që të  kurojnë e të 
venë në prodhim tokën e tyre, per vehten e 

tyre, për gjithë kombin e për gjeneratat që do 
e banojnë këtë tokë. 
  Vetëm të fortët kanë të drejta  që na i 
demonstrojnë në çdo çast duke pushtuar 
hapësira e dëmtuar mjedisin e shqiptarëve në 
det fushë e mal.  Jetojme ne një vend, ku zoti 
ka ofruar mjaft shanse për  të mos patur të 
uritur, pasi toka mund të bëhet pjellore dhe 
klima është mjaft e favorëshme. Nëse do 
kurohej e do mbulohej me bimë nga fermerët 
çdo pëllembe e tokës, që fermeret e zonave 
malore gjithmone e kane demonstruar, do të 
kishte ushqim e ngrohje për të gjithë. Toka 
qëndron afër tyre dhe njerëzit nuk kanë të 
drejten e pronës, që të kujdesen për të e të 
mbajnë familjet e tyre. Duke mos u dhënë të 
drejtën për tokën, në një farë mënyre shteti u 
ka marrë pavarësinë, çka   po duket një sfidë 
reale që tu rikthehet. Kjo i ka bërë këto 
malësore që të zbresin në anë të qyteteve,  në 
kushte tmerrisht të vështira, ndërsa tokëa e 

tyre digjet ,  gërryhet e 
rrënohet. Kompletimi i 
fermes së tyre bujqësore 
me tokën që mbart  
shkurret, pyllin, kulloten, 
djerrinen, u hap dritën 
jeshile e shpresën që 
duke e administruar këtë 
territor, e koordinuar ne 
mes gjeneratve me 
punesim të ndonje anëtari 
të familjes ato do të 
sigurojnë jetesën e do 
prodhojnë shumicën e 
ushqimit ne vendin që 
kanë marrë trashëgim nga 
të parët e tyre. Ushqimet 
e prodhuara në fermen e 
tyre, do të kontribuonin 

edhe për shoqërine në tërësi, pasi do të 
pakësoheshin shpenzimet  e nergjisë për 
prodhim e transport, e të tjera që i pasojne  
duke e ngushtuar hapësirën ekologjike të 
jetesës.  
  Me sigurimin e të gjitha nevojave të 
domosdoshme, fermeri kontribuon në 
minimizimin e dëmëve dhe mvartësisë nga 
tregtia globale, aq e pëlqyeshme aktualisht 
nga administratorët tonë si burim 
marrëveshjesh korruptive. Pas disa vitesh 
lodhje e degradimi,  bimësia e kafshët do të 
fillonin normalitetin, duke pasuruar hap pas 
hapi tokën, shtuar prodhimin që mund tju 
merret pa u cenuar jeten, duke mundësuar 
bashkepunim e ndihme reciproke edhe me 
fqinjet apo me vizitoret që do fillojne të 
shtohen e do kërkojnë të shijojnë ushqimet e 
mrekullueshme të prodhuara nga toka e klima 
jonë. Ndarja e pyllit dhe e kullotës sipas 
shtëpive e fshatrave nuk është fragmentizim. 
Natyra mbetet gjithmone nje. Biodiversiteti 
shtohet. Banoret jo vetëm nuk izolohen, por 
behen ura lidhëse për të shkembyer produkte 
e brande, që tokës tone i ka dhënë zoti 
mundësine të kenë shije shqiptare që kush e 
provon kudo e tregon.  Do të jene turistët 
vendas e te huaj ata që do të vijnë e vizitojnë 
familjet e fermereve, ne vend të tregëtareve 
që sjellin aktulisht ushqime te prodhuar nga 
kimikate pa shije e vlera. 
Shtetit tone, duhet ti kishin mjaftuar 100 vite, 
për ti hedhur sytë në tokën që i ka dhënë 
emrin e jetën. Asnjehere nuk është vonë për 
të hedhur syte e reflektuar, për të shpëtuar 
tokën tonë nga vdekja… 
 

TOKA  PYJORE  E  SHQIPERISE  NJEQINT  
VJEÇARE, MIDIS  JETES  DHE  VDEKJES  

 5 
A  E  GJEJME  DOT  SA  PYJE  KEMI ?? 

Nga Agim DALIPI 
   Mburremi ( zyrtarët tanë ) se Shqipëria ka 
hyrë në epokën e internetit dhe kemi arritur 
rezultate të mëdha . Kemi dhe një ministri të 
informacionit gjë që pak vende si puna jonë e 
kanë . 
  Por është e vështirë të themi se sa pyje kemi 
apo , më saktë sa na kanë mbetur . Po ashtu 
vështirë është të gjesh se sa pemë apo 
sipërfaqe janë mbjellë këto vitet e fundit . 
   Në të vetmin studim , pulikuar nga 
GrenHouse në 2005 jepen këto shifra si më 
poshtë .-Pyjet dhe kullotat mbulojne rreth 1,5 
milion hektare ose 52% te siperfaqes totale te 
Shqiperise.Mbeshtetur ne te dhenat 
kadastrale te vitit 2005, pyjet mbulojne 1.043 
mije hektare ose 36% te siperfaqes totale, e 

cila eshte klasifikuar( ne pyje te larte , 
Trungishte- 458 mije hektar, ne pyje te ulet , 
Cungishte- 325 mije hektar dhe shkurre 260 
mije hektare ) . 
  Po aty thuhet se sipas statistikave te vitit 
2005 prodhimtaria e pyjeve te Shqiperise 
vleresohet 
mestarisht 78 m3 per ha, shifer e cila 
konsiderohet shume e ulet. Gjithashtu 
prodhimtaria e pyjeve shteteror eshte 
vleresuar rreth 97 m3 per ha, ajo e pyjeve 
komunal 39 m3/ha dhe ne pyjet privat 
prodhimtaria eshte vleresuar rreth 58 m3/ha. 
  Në të dhënat e INSTAT ka një përditësim , 

sicc duket të bazuar në të dhënat e 
mësiopërme të kaluar që thotë se sipërfaqja e 
përgjthshme e fondit pyjor është 1,04 milion 
hektarë, pyjet mbulojnë 36 përqind të fondit 
të tokës, ndërsa kullotat mbulojnë 15 përqind 
të fondit të tokës . Pra 51 % janë pyje e 
kullota , të tjerat , gjysmën , duhet ta marrim 
me ment se ccfarë janë . 
   Në Ministrinë e Mjedisit , në buxhetin e saj 
të tremujorit të këti viti gjejmë se , për 
Kadastrën kombëtare të pyjeve dhe kullotave 
( e përmirësuar ) llogaritë janë bërë për një  
milion e 700 mijë hektarë . Për këtë sipërfaqe 

janë bërë dhe “hesapet” e buxhetit . 
   Në Agjensinë e Mjedisit dhe Pyjeve gjejmë 
vetëm një buletin të vitit 2008 ku , ministri i 
athershëm Xhuveli , merrte pjesë në cceljen e 
fushatës së mbjelljes së pemëve . Aty gjejmë 
se : Investimet që do të realizoheshin në 
kuadër të fushatës nga ana e MMPAU-së, do 
të arrijnë vlerën prej 148 milion lekë, prej të 
cilave 93 milion nga buxheti i shtetit dhe 55 
milion nga Projekti i Zhvillimit të Burimeve 
Natyrore. Zërat e investimeve ishin : 
Pyllëzime 500 ha, 250 ha në pyjet komunale 
dhe 50 ha nga sektori privat, shkollat dhe 
institucionet publike e jo-publike ;  Do 
mbilleshin 450 mijë copë fidana pyjor të 
llojeve halore dhe fletore, ku në pyjet 
komunal 220 mije copë ; Përmirësime pyjore 

2250 ha, ku në pyje komunale 1250 ha ; 
Sistemime malore 3500 m3, prej të cilave 
800 m3 në pyjet komunale, Për krijimin e 
sipërfaqeve të gjelbërta në mjediset e 
institucioneve publike, si shkolla, qëndra të 
punës, reparte ushtarake, etj do të mbilleshin 
5 mijë fidana pyjore dekorativ dhe me 
nismën e sektori privat për mbrojtjen e 
brigjeve të lumenjve nga gërryerjet do të 
mbilleshin rreth 20 mijë fidana pyjorë. 
  Këto nuk janë pak . Por a janë bërë në atë 
vit dhe , ku janë mbjellë ? Sa janë fondet , 
numuri i pemëve dhe sipërfaqet e mbjela këto 
katër vjet më pas ? 

  Ndofta më të sakta duhet të jenë të dhënat e 
FAO . Në vitin 2005 jepej shifra prej 940 
mijë hektarësh . Por në vitin 2010 , kanë 
mbetur , përsëri sipas FAO , vetëm 776 mijë 
hektarë , pra jo 36% por 28 % e sipërfaqes së 
vendit tonë dhe nga kjo 11.0% (85,000 ha) 
është klasifikuar si pyje primarë . Po FAO 
thekson se ndërmjet viteve 1990 dhe 2010, 
Shqipëria humbi një mesatare prej 650 ha ose 
0,08% në vit.  
   Pra , sa pyje kemi dhe kë të besojmë ? 
Sigurisht qe te dhenat e shtetit tone . Por a 
jane te sakta ? 

- GREEN HOUSE 2005 : 1.5 million Ha ( 1.043 ha pyje - 36 % ) 
- FAO  2005 :   940 mijë hektare   
- FAO  2010 :   776 mijë hektarë , pra jo 36% por vetem 28 % e  
      sipërfaqes së vendit 
- FAO  : Shqipëria humbet një mesatare prej 650 ha në vit 
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STRATEGJIA NDËRSEKTORIALE E MJEDISIT 
(Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim) 

1.1.4. Pyjet dhe kullotat 
Pyjet dhe kullotat mbulojnë sot rreth 1,5 milion hektarë ose 52% të siperfaqes totale 
të Shqipërisë. Mbështetur në të dhënat kadastrale të vitit 2005, pyjet zënë mbi një 
milion hektarë ose 36% të siperfaqes totale të Shqiperisë.Edhe pse statistikat e 
kohëve të fundit tregojnë se kjo sipërfaqe është relativisht e qëndrue-
shme,prodhimtaria e saj është zvogëluar si pasojë e prerjeve mbi mundësinë e 
shfrytezimit para vitit 1992 si dhe e prerjeve të paligjshme gjatë dekadës së fundit. 

 
1.2.6. Pylltaria 
Para vitit 1990, pjesa më e madhe e pyjeve të prerë përdoreshin për industrinë e përpunimit të 
drurit. Sot struktura e përdorimit ka ndryshuar me pjesën më të madhe të lëndës drusore të 
përdorur si lëndë djegëse për konsum shtepiak. 
Efekti kryesor në mjedis i aktiviteteve të pa ose të keq-administruara pyjore, është erozioni i 
tokës që 
sterilizon zona të mëdha malore dhe dëmton cilësinë e ujit duke shtuar ngarkesën e tij me 
sedimente. Humbja e sipërfaqes së mbuluar me dru, ndikon gjithashtu shumë negativisht në 
dëmtimin e biodiversitit, duke zhdukur shumë habitate për një mori llojesh të botës bimore 
dhe shtazore. 
 1. Mbrojtja dhe rehabilitimi i vazhdueshëm i pyjeve 
1.1. Konservimi i pyjeve nëpërmjet reduktimit dhe ndërprerjes së prerjeve ilegale. 
 1.2. Ruajtja dhe rehabilitimi i ekosistemeve pyjore e kullosore të dëmtuara e në degradim 
nëpërmjet prerjeve kulturale, ripyllëzimit të sipërfaqeve të pa ripërtërira, pyllëzimit të 
sipërfaqeve të zhveshura me lloje pionere dhe rehabilitimit të kullotave me mbjellje foragjere 
e drusore.  
 1.3. Krijimi i disa ekonomive shtetërore me cungishte të rregullta lisi. 
  
2. Organizimi i një kadastre pyjore moderne si bazë për ruajtjen e tërësisë së fondit pyjor. 
 2.1. Organizimi i një kadastre pyjore moderne, e cila të dokumentojë dhe azhornojë pasurinë 
pyjore jo vetëm si sipërfaqe e volum, por edhe si vlerë e pronësi në të gjitha nivelet e 
administrimit. 
2.2. Pajisja e sektori i kadastrës me të gjithë teknikën moderne të fushës si GIS, remote 
sensing etj. 
  
3. Ruajtja e natyrës dhe promovimi i ekoturizmit. 
 3.1. Hartimi i nje plani kombëtar për zhvillimin e turizmit në pyje e kullota si dhe në disa 
kategori zonash të mbrojtura dhe fillimi i zbatimit të tij. 
 3.2. Pjesmarrja e qeverise per mbeshtetjen dhe zhvillimin e infrastrukturës, kreditimit dhe 
turizmit privat nëpërmjet dhënies me koncension të pyjeve dhe kullotave për qëllime 
shlodhëse. 
 3.3. Rritja e kapaciteteve pritëse për ekoturizmin nëpërmjet investimeve në shtëpitë model të 
zonave rurale,Trainimi i guidave turistike 
  
4. Nxitja e përdorimit të qëndrueshëm dhe multifunksional të burimeve pyjore dhe kullosore. 
 4.1. Promovimi i funksioneve sociale dhe mbrojtëse të pyjeve dhe kullotave. 
 4.2. Promovimi i potencialit prodhues për prodhimet jo drusore. 
 4.3. Studimi dhe percaktimi i gjëndjes, sistemeve të përdorimit, administrimit të 
qëndrueshëm të integruar e multifunksional të kullotave. 
 4.4. Organizimi i punës për administrimin dhe vlerësimin racional të kullotave. 
  

5. Inkurajimi i aktiviteteve private 
 5.1. Kryerja e punimeve dhe shërbimeve në pyje e kullota shtetërore nga firma të 
specializuara për kryerjen e aktiviteteve prodhuese dhe shërbimeve në pyje dhe kullota. 
  
5.2. Liberalizim i tarifave të shitjes së lëndës industriale të drurit dhe të druve të zjarrit që 
rezultojnë nga pyjet prodhues shtetërore. Ato t’i binden ligjeve të kërkesë-ofertës. 
 5.3. Vjelja e një taksë për shërbimin që pyjet kryejnë në mbrojtje të baseneve ujëmbledhëse 
të hidrocentraleve dhe ujit të pijshëm për luftën kundër erozionit dhe përmirësimin e pyjeve 
ekzistues. 
 5.4. Nxitja e krijimit të njësive prodhuese 500-1000 hektarëshe duke i dhënë në përdorim 
afatgjatë për përdorim silvopastoral. 
 5.5. Zhvillimi në perspektive i industrisë së drurit në Shqipëri. 
 5.6. Dhënia në përdorim e tokave me bimësi pyjore për afate të gjata kohore me qellim 
zhvillimin e Gjuetisë 
 5.7. Dhënia në përdorim vetëm për qëllime pyllëzimi të tokave të refuzuara dhe të eroduara. 
 6. Vazhdimi i transferimit të së drejtës së përdorimit/pronësisë të pyjeve dhe kullotave tek 
pushteti vendor. 
 6.1. Vazhdimi i transferimit të së drejtës së përdorimit/pronësisë të pyjeve dhe kullotave tek 
pushteti vendor, duke rritur numrin e familjeve që përfitojnë nga produktet e pyllit. 
6.2. Plotësimi i nevojave të popullsisë rurale me dru zjari e lëndë ndërtimi. 
 6.3. Përcaktimi i kapacitetit mbajtës në blegtori i pyjeve komunalë dhe organizimi i 
ekonomive pyjore për qëllime kullotjeje dhe prodhim gjethi. 
 6.4. Permirësimi i kuadrit ligjor veçanërisht në funksion të përfshirjes aktive në menaxhimin 
e pyjeve dhe kullotave të përdoruesve lokalë dhe vendore 
 7. Organizimi i shërbimit këshillimor dhe administratës pyjore të komunave. 
 7.1. Zhvillimi i shërbimit këshillmor pranë Shërbimit Pyjor Shqiptar 7.2. Zhvillimi i 
programeve të ndërgjegjësimit për aktorët dhe komunitetet lokale 
 7.3. Forcimi i kapaciteteve të organeve vendore për menaxhimin e pyjeve dhe kullotave. 
 7.4. Krijimi i administratës së pyjeve komunalë në varësi nga pushteti vendor 
 8. Vazhdimi i reformës institucionale me qëllim krijimin e strukturave sa më efektive dhe të  
përshtatëshme në qëndër dhe në bazë. 
 8.1. Krijimi i Drejtorive Pyjore Rajonale 
 8.2. Fuqizimi i institucioneve përgjegjëse shtetërore 
 8.3. Ndarja e funskioneve kontrolluese nga ato menaxhuese në pyje dhe kullota 
 8.4. Rritja e efektivitetit të policisë së shërbimit pyjor. 
 8.5. Përsosja e strukturës së administratës pyjore, duke e lehtësuar e bërë atë më të 
zhdërvjellët dhe duke e afruar sa më shumë me bazën. 
 

2.4.4. Administrimi dhe zhvillimi i qëndrueshëm i burimeve pyjore dhe kullosore 
Menaxhimi dhe zhvillimi i qëndrueshëm e shumëfunksional të burimeve pyjore dhe 
kullotsore është një domosdoshmëri sepse pyjet dhe kullotat përbëjnë një trashëgimi me vlera 
për Shqipërinë. Kjo trashëgimi duhet të mbrohet dhe të qeveriset në mënyrë të tillë që të 
mundesojë një zhvillim më të madh ekonomik në të ardhmen, pa prishur ekuilibrat biologjike 
natyrore dhe duke kontribuar në uljen e nivelit të varfërisë. 
Administrimi duhet të synojë një qeverisje të qëndrueshme të burimeve pyjore e kullosore, 
ndarje të drejtë të perfitimeve dhe dobive që vijnë nga mbrojtja dhe përdorimi i burimeve 
natyrore, pyjore e kullosore dhe rimëkëmbje të integritetit ekologjik të pyjeve e kullotave në 
vend. 
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   PEMET  NE  VEND  TE  BIMEVE NJEVJEÇARE   PEMET  NE  VEND  TE  BIMEVE NJEVJEÇARE   PEMET  NE  VEND  TE  BIMEVE NJEVJEÇARE   PEMET  NE  VEND  TE  BIMEVE NJEVJEÇARE       

  Nga Rita STRAKOSHA 
 
  Bujqësia e bimëve njëvjeçare kritikohet nga 
ekspertët ambjentalistë si një nga aktivitetet e 
njeriut që, gjatë këtyre mijëraviteve, ka 
shkaktuar shpyllëzim, pakësim të biodiver-
sitetit, rritje të erozionit, shkretëtirizim etj. 
Këto dëme të bujqësisë së bimëve njëvjeçare 
janë përshpejtuar me bujqësinë industriale të 
shekullit të 20, dhe janë shtuar me probleme 
të reja si ndotja nga pesticidet, plehrat kimikë 
etj. 
   Kultivimi i bimëve njëvjeçare do të përbal-
let me vështirësi shumë të mëdha në të 
ardhmen e afërt, për shkak të thatësirave, 
përmbytjeve, stuhive më të mëdha dhe më të 
shpeshta që pritet të sjellin ndryshimet kli-
matike. 
   Kultivimi i pemëve në vend të bimëve 
njëvjeçare ka disa favore: 
   - Pemët janë më efiçente në përthithjen e 
dritës se sa bimët njëvjeçare. Ato mund të 
thithin 3 herë më shumë energji diellore në 
vit, energji që mund të përdoret nga bima për 
të prodhuar fara ose lëndë drusore. Prandaj 
nëse bujqësia e pemëve aplikohet në shkallë 
të gjerë, ajo mund të zbusë trendin aktual të 
rritjes së emetimeve botërore të CO2. 
  - Rrënjët e pemëve janë më të thella se të 
bimëve shumëvjeçare dhe e përballojnë më 
mirë thatësirën.  
  - Rrënjët e pemëve pakësojnë erozionin e 
tokës bujqësore gjatë përmbytjeve.  
  - Rritet biodiversiteti, sepse pemët shërbejnë 
si habitat për shumë lloje kafshësh dhe 
insektesh.  
  - Nuk ka nevojë për plugim të përvitshëm, 
kështu toka nuk zhvishet nga bimësia, nuk 
harxhohet karburant dhe fuqi punëtore për 

plugim.  
  - Bimësia poshtë pemëve mund të pastrohet 
me ndihmën e dhive, pulave, deleve, pa qenë 
nevoja për pastrim me makineri. Kurse 
bujqësia e bimëve njëvjeçare kërkon prashitje 
të herë pas hershme, ose përdorim 
herbicidesh.  
  - Mund të shfrytëzohen për biomasë për 
prodhim bioenergjie, bioplastike etj.  

   Për këtë arësye, ka disa organizata në botë 
të cilat po përpiqen të zëvendësojnë bimët një 
vjeçare të bujqësisë (si drithërat psh.) me 
bimë shumëvjeçare. Instituti i Tokës në 
SHBA po përpiqet të krijojë hibride 
drithërash shumëvjeçarë e që nuk kanë 

nevojë të mbillen çdo vit . Kurse Korporata e 
Kërkimit Badgersett po përpiqet të përhapë 
idenë se bujqësisa e pemëve apo e drurëve  
(woody agriculture), mund të zëvendësojë 
bimët njëvjeçare më të përhapura në bujqësi 
(kryesisht drithërat ).  
   Në bujqësi pemët nuk parapëlqehen sepse 
konsiderohen si prodhuese kapriçoze, me pak 
rendiment, që rriten ngadalë etj. Por këto 

probleme mund të anashkalohen me anë të 
varieteteve neohibride (ndryshe nga hibridet, 
këto kanë shumëllojshmëri gjenetike , por  
gjithashtu nuk janë OMGJ) :  
   1.  Pemët e egra zakonisht nuk prodhojnë 
çdo vit fruta:  por kjo varet nga gjenet e 

pemës, pemët e zbutura mund të prodhojnë 
çdo vit. Gështenja psh. prodhon fruta çdo vit, 
me pak ndryshime në rendiment.  
  2 . Pema nuk prodhon masë drusore dhe 
fara në të njëjtin vit. Por mund të krijohen 
varietete dhe neohibride pemësh që 
prodhojnë çdo vit si fara dhe dru. Gështenja e 
egër psh. prodhon çdo vit masë drusore dhe 
fara. 
   3 . Pemët kërkojnë shumë vite për të dhënë 
prodhimin e parë. Edhe kjo mund të 
anashkalohet duke krijuar neohibride. Psh. 
Instituti Badgersett ka krijuar dy neohibride 
gështenje të cilat bëjnë lule brenda dy muajsh 
nga mbirja e farës.  
   Po japim disa shembuj konkretë : 
Gështenja mund të zëvendësojë grurin dhe 
misrin sepse ka përqindje të lartë 
karbohidratesh (  78% në miellin e 
gështenjës ) . Sipas enciklopedisë së 
Kembrixhit në vendet malore të Mesdheut 
gështenja është konsumuar si ushqim 
kryesor , në vend të bukës, prej mijëra vitesh. 
Kështu në shekullin e 19-të një agronom 
italian flet për Toskanën e thotë se “fruti i 
gështenjës është praktikisht ushqimi kryesor i 
malësorëve tanë”, kurse në vitin 1879 thuhej 
se gështenja ushqente pothuaj ekskluzivisht 
popullata të tëra për gjysmën e vitit si "një 
zëvendësuese e përkohshme por e plotë e 
drithërave “ . 
   Por po ashtu edhe lajthia, ulliri mund të 
zëvendësojnë misrin, lulediellin në 
prodhimin e vajit ushqimor. Këtë vit psh. 
misri pati ulje të konsiderueshme të 
rendimentit për shkak të thatësirës së 
tejzgjatur, por në të njëjtat kushte lajthia 
prodhoi pa probleme (thjesht e poqi farën më 
shpejt) .   

NGA  REZOLUTA E  PARLAMENTIT  EVROPIAN  PER  PYJET  

 REZOLUTA B6 0191/2009  
- Shpyllëzimi është përgjegjës për rreth 20% 
të emetimeve globale të gazrave që 
shkaktojnë efektin serë, është një nga shkaqet 
kryesore të humbjes së biodiversitetit janë një 
kërcënim serioz për zhvillimin, veçanërisht 
për kushtet e jetesës së të varfërve . 
  Në përputhje me Raportin e Katërt të 
Vlerësimit të Panelit Ndërqeveritar për 
Ndryshimet Klimatike, si dhe një reduktim të 
emetimeve në vendet e industrializuara në 
vitin 2020 dhe nga 25-40% nën nivelet e 
1990 për të kufizuar ngrohjen globale deri në 
2 ° C,  për vendet në zhvillim është edhe 
nevojshme të ndryshojnë ndjeshëm nivelin e 
emetimeve duke përfshirë reduktimin e 
emisioneve nga shpyllëzimet .  
Shpyllëzimi ndodh në shkallë alarmante prej 
13 milionë hektarë në vit, kryesisht në pyje 
tropikale, por edhe në një farë mase në 
Evropë, veçanërisht në Evropën Qendrore 
d h e  L i n d o r e , 
Impakti i shpyllëzimit wshtw rritur në dëm të 
mjedisit si ndryshimi i kushteve të 
shpwrndarjes sw ujrave ,  shkretëtirëzimit 
dhe humbja e biodiversitetit me kosto tw larta 
ekonomike .  
- Duke pasur parasysh Komunikatën e 
Komisionit të Parlamentit Europian, 
Këshillit, Komitetit Europian Ekonomik dhe 
Social dhe Komitetin e Rajoneve mbi sfidat e 
shpyllëzimit dhe degradimi pyjeve për të 
trajtuar ndryshimin e klimës dhe humbjes së 
biodiversitetit (COM (2008) 0645 ), 
vendimet e marra në Konferencën e pestë 
ministrore për Mbrojtjen e Pyjeve në Evropë 
(MCPFE) në lidhje me zbatimin e një politike 
të qëndrueshme të pyjeve si vendimtare për të 

luftuar shpyllëzimin dhe si një aspekt 
thelbësor i zhvillimit ekonomik , Parlamenti 
E v r o p i a n  :  
  - thekson nevojën për koherencë më të 
madhe në drejtim të pyjeve, ruajtjen e 
politikave të qëndrueshme të menaxhimit dhe 
politikave të tjera të brendshme dhe të 
jashtme të BE-së, bën thirrje për një vlerësim 
sasior të ndikimit të politikave pyjore të BE-
së, në lidhje me energjinë ( sidomos 
biokarburanteve) , prodhimi dhe konsumi i 
qëndrueshëm nw bujqësi ;   
  -.I bën thirrje Komisionit që të paraqesë në 
Parlament propozimet për kërkesa tw rrepta 
drejt qëndrueshmërisë për të gjithë drurit dhe 
produkteve të drurit nga pyjet ; 
  -. I bën thirrje Komisionit për të publikuar 
një studim të plotë të vlerësuar ndikimin që 
aktivitetet e konsumit, prodhimit dhe 
tregtimit tw ushqimeve dhe produkteve jo-
ushqimore në BE ka në shpyllëzimet dhe 
degradimin e pyjeve; për të vlerësuar në 
mënyrë të qartë çdo kontribut negativ prej 
sektorëve të ndryshëm industriale dhe të bëjë 
rekomandime për politikat dhe masat shtesë 
për të reduktuar këto efekte ; 
- Thekson nevojën për t'u marrë me 
problemet që lidhen kushtet hidrologjike në 
pylltari ;  
- Mirëpret politikën e prokurimit publik të 
gjelbër dhe promovimin e instrumenteve të 
tilla si eko-etiketim dhe skemat e certifikimit 
të pyjeve dhe bën thirrje për miratimin e 
shpejtë dhe zbatimin e politikave përkatëse 
për produktet  të drurit  
 - Beson se vendet në zhvillim duhet të 
sigurohet mbështetje të konsiderueshme 
financiare për të ndaluar shpyllëzimin ;   

- Thekson se çdo mekanizëm dhënë nga 
programi bashkëpunues i Kombeve të 
Bashkuara për reduktimin e emisioneve nga 
shpyllëzimet dhe degradimin e pyjeve në 
vendet në zhvillim, duhet para së gjithash të 
siguruje që mbrojtjen e pyjeve; 
 - Vëren se procesi i shpyllëzimit në Evropën 
Lindore është një faktor që shkakton dëme në 
mjedisin natyror dhe gjithashtu ka një ndikim 
në cilësinë e jetës;  
 - Vëren se kreditë e pyjeve në tregun e 

karbonit mund, me afat të mesëm dhe të 
gjatë, të jenë pjesë e një pakete të politikave 
për të luftuar shpyllëzimin në qoftë se ato 
janë të garantuara me metoda të sakta për 
llogaritjen e mekanizmave te karbonit pyjore 
dhe kontroll te besueshem dhe thekson se një 
vendim përfundimtar për Përfshirja e kredive 
pylltarisë në ETS BE duhet të paraprihet nga 
një analizë rigoroze të fizibilitetit per të gjitha 
mekanizmat e financimit të mundshme dhe 
me vlerësim të rezultateve 
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• Shoqata " EGNATIA ", Librazhd, Agim Blloshmi 
• Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit Natyror, 
Shkodër - Fatbardh Sokoli 
• Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit Natyror, 
Tirane - Pranvera Bekteshi 
• Shoqata  progresi pyjor, Tirane, Liljana Shehu 
• Albaforest, Tirane, Mehmet Meta 
• Qendra Eden, Tirane - Merita Mansaku 
• Klubi Ekologjik, Krujë - Muharrem Goci 
• Lilium Albanicum, Librazhd- Ferit Hysa 
• Masmedia dhe Mjedisi - Xhemal Mato 
• Qendra Kombëtare e Lëvizjes Ambjentaliste, Tiranë - 
Haziz Marku 
• Klubi Ekologjik, Elbasan - Ahmet Mehmeti 
• Instituti i Studimeve të Ambjentit, Tiranë - Agron Deliu 
• SEEP , VLORE , Drejtor , Pajtim RIBAJ 
• Laguna e Kaltër, Orikum - Skënder Mejdiaj 
• Klubi Ekologjik, Librazhd - Naim Disani 
• Forumi për integrimin social, ekonomik e kulturor,  Gjiro-
kastër – Luan Pogaçi       

•Milieukontakt International, Tiranë,Valbona Mazreku 
• Shoqata Pylli i Blertë - Pogradec, Ruzhdi Hymetllari 
• Shoqata e Përmakulturës, Tiranë - Edlira Mulla  
• Klubi Ekologjik, Tiranë - Fatos Xhemalaj 
• AULEDA, Vlorë 
• Shoqata Mjedisi Ekologjik dhe Turistik Lura, Lurë - Ismail 
Hysa 
• Federata e gjuetarëve sportivë të Shqipërisë, Tiranë – 
Themi Perri 
• Qendra e konsulencës veterinare dhe sigurisë ushqimore, 
Tirane – Gani Moka 
• Klubi Ekologjik, Maliq – Myzafer Gjiriti 
• Shoqata “Natyra për njeriun”, Durrës – Fali Ndreka 
• Shoqata “Adriatiku”, Vlorë – Petrit Dërvishi 
• Shoqata “Miqtë e Thethit”, Shkodër– Dedë Nika 
• Instituti Kombëtar për Studime  te Mjeksisë dhe Mjedisit 
“Fillonid Durrachieni” – Flamur Tartari 

• Shoqata "PASS”, Majlinda Lleshi  
•EPER CENTER , Drejtor Elvis ÇELA  
•Shoqata “Nënujsat” Ened Mato 
•Shoqata “Vazhdon” Gazmend Koduzi 
•Shoqata "EKOLOGJISTI "- Durres, president  
Bashkim Shyle. 
• EKOMJEDISI, Durres, Presidente Magdalena CARA 
• Shoqata e Mbrojtjes së Peizazheve Natyrore në Shqipëri, 
Skënder Sala 
• Agjensia Joniane e Mjedisit, Medias dhe Informacionit, 
Shkëlqim Hajno   Sarande 
• Instituti për Mirëqënie dhe Mjedis, Tiranë, Drejtor Ekze-
kutiv, z. Ali Lusha 
• Fondacioni: “Instituti i Kërkimeve të Bioteknologji”, Agron 
LAMKO 
• Qendra e Studimit të Burimeve Natyrore, Sherif LUSHAJ 
• Instituti i Politikave Mjedisore, Edvin Pacara 
• Zyra e Monitorimit Ambjental, Shoder, Zamir LLAZANI. 
 

    GRUPIMI  EKOLËVIZJA” 

  
Problemet mjedisore kanë një prioritet të lartë për Europën Juglindore dhe 
sektorët relevantë kanë nevojë për ekspertë me eksperiencë, produkte dhe pajisje 
teknologjike moderne. 
Cilat janë trendet aktuale, mundësitë në tregun e lirë për ndërmarrjet e huaja dhe 
për  partneritete të reja fitimprurëse në rajon? 
Forumi dhe Panairi i Europës Juglindore do tu përgjigjet këtyre 
pyetjeve.  Aktiviteti do të organizohet nga Via Expo për të nëntin vit rresht, në 
datat 29-31 Maj në Sofie, Bullgari. Përgjatë viteve evenimenti ka ardhur duke u 
zgjeruar, dhe për pasojë, aktiviteti i 
vitit 2013 do të përfshijë disa 
evenimente njëherësh që do të 
mbulojnë çështje të ndryshme me 
pasoja të drejtpërdrejta në 
menaxhimin e mbetjeve, efiçencën 
energjitike dhe ndërtimet ekologjike.  
Forumi & Panairi SEE do të shërbejnë 
si platformë e suksesshme 
ndërmjetësimi dhe transferimi 
teknologjie për bizneset kyçe 
industriale në të gjithë botën. 
 Përmbledhje e aktiviteteve të 2013-

ës:   
 ► Pavilioni austriak dhe pjesëmarrja 
e shtetit hungarez   
► Program i gjithanshëm, me folës të 
rëndësishëm nga Komisioni Europian-
drejtori i përgjithshëm për energjinë 
në Komisionin Europian, drejtori i 
përgjithshëm për ambjentin në 
Komisionin Europian; Këshilli 
Europian për Një Ekonomi Efiçente 
Në Energji, Shoqata për Trajtimin e 
Mbetjeve dhe Teknologjinë e 
Riciklimit (brenda VDMA-së) etj. 
► Temat kryesore të panairit/forumit: 
parandalimi i mbetjeve, riciklimi, ndërtimi i fotovoltaikëve të integruar, ndërtesat 
ekologjike, grumbullimi i energjisë, efiçenca e energjisë, prodhimi i energjisë nga 
mbetjet dhe bioenergjia.          
► Ndërtesat ekologjike (smart) – ky koncept ka fituar popullaritet me shpejtësi 
në Europën Juglindore, tregu i së cilës ka potencial në rritje. Aktiviteti është i 
vetmi që jep informacion bazë mbi automatizimin e integruar të ndërtesave dhe 
mënyrat e menaxhimit. 
► Promocion i gjerë ndërkombëtar në 18 vende.    
 

  
Environmental issues are of high priority for South-East Europe and the market 
in the relevant sectors is in need of expert experience, mod-
ern technology products and equipment. 
 What are the current trends, free market niches for foreign companies 
and opportunities for new win-win partnerships in the Region?  
The South-East European Forum and Exhibition will give answers to these ques-
tions. The event will be organized by Via Expo for the 9th year in a row in the 
period 29-31 May inSofia, Bulgaria. Through the years it has been continuously 

broadening its scope and as a 
result the 2013 edition will incor-
porate several concurrent events 
covering related topics with direct 
environmental impact –  waste 
management, renewable energy, 
energy efficiency and smart build-
ings. 
 SEE Forum & Exhibition will act 
as a successful networking and 
technology transfer platform for 
meetings between key industry 
leaders on a global scale. 
2013 Event Overview: 
► Austrian Pavilion and Hungar-
ian National Participation 
► Comprehensive program with 
keynote speakers from the Euro-
pean Commission – DG Energy, 
European Commission - DG 
Environment, European Council 
for an Energy Efficient Economy, 
Association for Waste Treatment 
and Recycling Technology within 
VDMA, etc. 
► Main Exhibition/Forum ac-
cents: waste prevention, recy-

cling, building integrated photovoltaics, smart buildings, energy storage, energy 
efficiency, waste-to-energy and bioenergy.          
► Smart Buildings – the concept quickly gained popularity in SE Europe, which 
market has growing potential. This initiative is the only specialized b2b event in 
Bulgaria with a focus on the integrated building automation and management 
systems. 
► Vast international promotion in 18 countries.   

Zhvillimi ekologjik i           The Green  

Europës Juglindore                        Upgrade of South-East Europe 
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Via ExpoVia ExpoVia ExpoVia Expo    


