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PARATHËNIA DHE 
MIRËNJOHJA
Rajoni i Evropës Juglindore karakterizohet nga një diversitet i madh i klimës, tokës dhe karakteristikave 
gjeo-morfologjike, duke krijuar kushtet për forma të ndryshme të bujqësisë, që nga ato më intensivet 
dhe më të përparuarat të zbatuara në luginat pjellore të ulëta, deri tek format më tradicionale në zonat 
malore.Kullotat dhe ripërtypësit e vegjël luajnë një rol themelor në jetesën e komuniteteve malore. Natyra 
e ka bekuar rajonin me disa nga tokat më pjellore që gjenden në Evropë, si ato në fushëne Pannonia-s, 
ashtu dhe në malet e mrekullueshme të mbuluara me pyje, kullota dhe plazhe të mrekullueshëm. 
Megjithatë, rajoni ka gjithashtu toka me kufizime natyrore që variojnë ngakripëshmëria, sodiciteti, 
drenazhimi i pakët dhe gjendja e sipërfaqes, cektësia dhe gurëzimi. Kur këto kushte kombinohen me 
temperatura të ulëta, veçanërisht në lartësi të mëdha dhe kushte të thata në vende të ulëta, kushtet 
e bujqësisë bëhen tëvështira. Pasoja e parë e këtyre kushteve biofizike të vështira është braktisja e 
tokës dhe rritja e kostove për fermerët e këtyre zonave.

Qëllimi i pagesave për ZKN-të është dhënia e kompensimit të plotë ose të pjesshëm për fermerët për 
disavantazhe specifike ose natyrore në kultivimin e sipërfaqeve me pengesa specifike ose natyrore 
për të garantuar që toka të mbetet në prodhim bujqësor dhe për të parandaluar braktisjen e tokës. 
Bashkimi Evropian i ka kushtuar vëmendje të veçantë Zonave me Kufizime Natyrore (ZKN) dhe përvojat 
e tij tregojnë se politikat për ZNK-të kanë rezultate të ndryshme në shtete të ndryshme anëtare të BE-
së, por përfundimii përgjithshëm është se qasja ndaj ZNK-ve është një instrument për përmirësimin 
e objektivave të fondeve bujqësore natyrore dhe mbrojtjen e popullsisë dhe prodhimit bujqësor në 
zonat e kufizuara. Krahas kësaj, politikat për ZNK-të mbeten pjesë përbërëse e Politikës Bujqësore të 
Përbashkët (PBP) të BE-së sepse trajtojnë aspekte të rëndësishme të strategjive për zhvillimin rural të 
integruar në mbështetje të fermerëve që përballen më këto vështirësi natyrore. 

Ministritë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në rajonin e Ballkanit Perëndimor, si anëtarë të Grupit të 
Përhershëm të Punës për Zhvillimin Rural Rajonal (SWG), e kanë pranuar rëndësinë e trajtimit të 
çështjes së ZKN-ve dhe impaktit të tyre mbi zhvillimin rural dhe bujqësor rajonal dhe kombëtar, dhe 
për rrjedhojë, ato kërkuan zhvillimin e këtij studimi. Meqenëse vendet e Evropës Juglindore po i shtojnë 
përpjekjet e tyre drejt anëtarësimit në BE, ky botim përpiqet të hedhë dritë mbi llojin e të dhënave 
që janë të disponueshme në Shqipëri, Bosnjë Hercegovinë, Kosovë*, Maqedoni, Mal të Zi dhe Serbi, 
cilat janë boshllëqet institucionale dhe zgjidhjet si dhe cilat politika duhen për miratimin dhe zbatimin 
e metodologjisë së BE-së për hartëzimin dhe përcaktimin e ZNK-ve. Krahas kësaj, qëllimi është të 
bashkohen vlerësimet kombëtare në një vlerësim rajonal për ZNK-të, si një platformë e përbashkët që 
do të jetë shumë e rëndësishme për politikat dhe vendimmarrjen në nivele të ndryshme.

Vlerësimi për ZNK-të dhe përgatitja e këtij studimi u realizua në kuadrin e programit rajonal “Zhvillimi 
rural nga menaxhimi i integruar i burimeve ujore dhe pyjore në Evropën Juglindore (LEIWW)” themeluar 
nga Ministria Federale Gjermane e Bashkëpunimit dhe Zhvillimit Ekonomik. Programi rajonal përfshin 
vendet si Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova*, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia dhe zbatohet 
nga Deutsche Gesellschaft für Internationale, Zusammenarbeit (GIZ) dhe Grupi i Përhershëm i Punës 
për Zhvillimin Rural Rajonal në Evropën Juglindore (SWG). 

* Ky përcaktim nuk paragjykon qëndrimin ndaj statusit dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 dhe Opinionin e GJND-së mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës. 
Më tutje referuar si “Kosova*”.
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Me këtë rast, GIZ dhe SWG do të donin të shprehnin komplimentet e tyre për Ministritë e Bujqësisë 
dhe Zhvillimit Rural nga rajoni i Evropës Juglindore, si dhe për të gjithë ekspertët ndërkombëtarë, 
rajonalë dhe kombëtarë të përfshirë në vlerësimin e ZNK-ve për dedikimin dhe kontributin e tyre të 
skajshëm gjatë përgatitjes së raportit të vlerësimit të ZNK-ve. Vlerësim i posaçëm shkon për Prof. 
Pandi Zdruli nga Instituti Agronomik Mesdhetar CIHEAM i Barit, Itali, dhe për Prof. Ordan Cukaliev 
nga Universiteti Shën Kirili dhe Metodi i Shkupit, Maqedoni për koordinimin e detyrës së përgjithshme 
dhe për mbështetjen shkencore dhe teknike të madhe të tyre.

E fundit,por jo më pak e rëndësishme, mirënjohje e posaçme i drejtohet Qendrës së Përbashkët 
Kërkimore të BE-së, Institutit për Mjedisin dhe Qëndrueshmërinë (IMQ), Njësisë së Monitorimit të 
Burimeve Bujqësore (NJMBB), Ispra, Itali, për mbështetjen e tyre shkencore dhe konsultative që ishte 
vendimtare për zhvillimin e këtij studimi.

Në emër të Sekretariatit të SWG     Në emër të programit LEIWW të GIZ 

Boban Ilic                                   Z. Benjamin Mohr
Sekretari i Përgjithshëm                  Drejtuesi i Programit
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NJË MESAZH  
NGA INSTITUTI BARI 
DHE CIHEAM
Qendra Ndërkombëtare për Studime Agronomike Mesdhetare të Avancuara (CIHEAM) ka një histori 
prej më shumë se një gjysmë shekulli, duke sjellë bashkë trembëdhjetë vende Euro-Mesdhetare 
(Shqipëria, Algjeria, Egjipti, Franca, Greqia, Italia, Libani, Maroku, Malta, Portugalia, Spanja, Tunizia 
dhe Turqia). Aktualisht vetëm Shqipëria përfaqëson Ballkanin Perëndimor pavarësisht nga fakti se 
ish-Jugosllavia ishte një prej anëtarëve themelues të CIHEAM. Megjithatë, kontaktet e CIHEAM me 
rajonin kanë qenë gjithnjë pjesë e rëndësishme e aktiviteteve të saj dhe qindra studentë nga Ballkani 
kanë pasur rastin të studiojnë në katër institutet e CIHEAM të vendosura në Bari (Itali), Montpelie 
(Francë), Saragoza (Spanjë) dhe Chania (Greqi). 

Ndërmjet iniciativave të trajnimit, një nga më të rëndësishmet ka qenë BIO 84 – Trajnimi teknik në 
bujqësinë organike për mbështetjen e zhvillimit rural dhe sigurisë së ushqimeve në zonën e Ballkanit 
– koordinuar nga Instituti Agronomik Mesdhetar i Barit (CIHEAM-IAMB), financuar nga Ministria e 
Punëve të Jashtme (MPJ) në kuadër të Ligjit 84 të vitit 2011, që synonte kualifikimin e ekspertëve 
lokalë. Së bashku me BIO 84, CIHEAM-IAMB kishte një program trajnimi shumë të pasur me ofrimin e 
shumë kurseve, si tradicionale ashtu dhenë distancë, për prodhimet organike, menaxhimin e burimeve 
ujore dhe tokës, kontrollin e integruar të insekteve, dhe zhvillimin rural të qëndrueshëm. Programi ka 
njëafri territoriale të lidhur fort me Ballkanin dhe Mesdheun.

Ka një bashkëpunim po kaq të frytshëm ndërmjet CIHEAM-IAMB edhe në projektin “Ngritja e 
Kapaciteteve: Forcimi i MAFRD në Kosovë*  për Përmirësimin e Prodhimit të Bimësisë në përputhje me 
Standardet e BE-së”, që është pjesë e veprimeve të nisura për mbështetjen e sektorit të vendosur 
kryesisht në Kosovë* dhe të drejtuar për futjen e standardeve të BE-së në prodhimin e fruta perimeve 
dhe në krijimin e një shërbimi kombëtar që mbështet zhvillimin e bujqësisë organike. Në rolin e 
koordinatorit, CIHEAM-IAMB ka një iniciativë tjetër të rëndësishme, RRMBO-në (Rrjetin Mesdhetar 
për Bujqësinë Organike), një rrjet që përfshin partnerë nga 24 vende të Mesdheut, duke përfshirë 
Ballkanin Perëndimor. Duhettë përmendet se në vitin 2001, me fonde të BE-së, CIHEAM-IAMB realizoi 
dhe ngriti Sistemin e Informacionit për Tokën për Shqipërinë (projekti SIS Albania) që ishte i pari i llojit 
të tij për vendin pas dekadash izolimi.

Edhe për këto arsye, CIHEAM dhe instituti i tij në Bari, në veçanti, kanë qenë mirënjohës për mundësinë 
e dhënies së ndihmës teknike dhe shkencore për projektin për ZKN-të, një iniciativë në kohën e 
duhur,që do të ndihmojë vendet e Ballkanit Perëndimor të përballojnë kushtet për anëtarësim në BE. 
Mbetemi të angazhuar për forcimin e bashkëpunimit tonë me rajonin dhe ofrimin e ekspertizës për 
këto vende drejt integrimit në BE.

Cosimo Lacirignola
Sekretari i Përgjithshëm i Qendrës Ndërkombëtare për Studime Agronomike Mesdhetare të 
Përparuara(CIHEAM)

Maurizio Raeli
Drejtor, CIHEAM – Instituti Agronomik Mesdhetar, Bari, Itali
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TË DHËNAT BAZË, 
METODOLOGJIA E ZBATUAR PËR 
VLERËSIMIN, SI DHE EKSPERTËT E 
INSTITUCIONET E PËRFSHIRA
Një nga objektivat kryesore të programit LEIWW është krijimi i parakushteve për hartimin e politikave 
të bazuara në prova dhe në përputhje me standardet e BE-së për sa i takon objektivave mjedisorë në 
zhvillimin rural dhe bujqësi. Në linjë me këtë objektiv, zhvillimi i vlerësimeve për politikat e bazuara në 
prova dhe analiza e boshllëqeve mbështetet në dhënien e rekomandimeve të politikave në lidhje me 
zhvillimin rural duke përfshirë zona me kufizime natyrore dhe menaxhim të qëndrueshëm të burimeve 
natyrore në vendet e Evropës Juglindore. 

Objektivi i detyrës për ZKN-të ishte zhvillimi i metodologjisë për karakterizimin, hartëzimin dhe 
përcaktimin e zonave me kufizime natyrore në vendet e EJL dhe dhënia e rekomandimeve për politika 
në shtetet e EJL në përputhje me metodologjitë dhe standardet e BE-së.

Rezultati i madh i këtij objektivi është:

• Qasja metodologjike dhe materialet udhëzuese për karakterizimin dhe hartëzimin e ZNK-ve;
• Vlerësimi dhe rekomandimet për politikat për karakterizimin dhe hartëzimin e zonave me 

kufizimet natyrore në vendet e EJL të pajtueshme me metodologjinë dhe standardet e BE-së;
• Vlerësimi i politikave, vlerësimi i disponueshmërisë së të dhënave, vlerësimi i boshllëqeve tek 

të dhënat, ofrimi i strukturës institucionale dhe vlerësimi i implikimeve të qasjes ndaj ZKN-ve 
në nivel rajonal dhe kombëtar. 

Vlerësimi u krye duke përdorur një të ashtuquajtur qasje “kaskadë konsultimesh”, që i mundëson të 
gjithë ekspertëve të mësojnë nga njëri tjetri dhe të kryejnë shkëmbime në vazhdimësi. Në përputhje me 
këtë qasje, u angazhuan 3 ekspertë tematikash nga secili vend/territor për vlerësimin dhe shtjellimin 
e të dhënave kombëtare në lidhje me qasjen ndaj ZNK-ve. Për zhvillimin e vlerësimit u zgjodh një 
total prej 20 ekspertësh shumë të kualifikuar nga vendet/territoret e rajonit. Në të njëjtën kohë, ata 
përfaqësonin institucione të ndryshme duke përfshirë Ministritë e Bujqësisë, Ministrinë e Mjedisit, 
entet kërkimore dhe arsimore dhe sektorin e shoqërisë civile në rajon.

Ekspertët kombëtarë u mbështetën nga ekspertët rajonalë, me përvojë ndërkombëtare të gjerë për 
kërkimet dhe vlerësimet në bujqësi, për zonat me kufizime natyrore, instrumentete financimit dhe 
shqetësimet mjedisore në lidhje me zhvillimet rurale. Të gjithë ekspertët kombëtarë dhe eksperti 
rajonal u koordinuan nga Qendra Ndërkombëtare për Studime Agronomike Mesdhetare të Avancuara 
(CIHEAM), e cila kishte rolin koordinues kryesor për këtë detyrë dhe ishte lidhja me metodologjitë dhe 
standardet e BE-së, si dhe me QPK.
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PJESA A 
ASPEKTET  

RAJONALE
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Autorët: Andrea Hagyo dhe Jean Michel Terres, Komisioni Evropian, Qendra Kërkimore e 
Përbashkët, Instituti për Mjedisin dhe Qëndrueshmërinë (IMQ)Njësia për Monitorimin e Burimeve 
Bujqësore (NjMBB), Ispra, Itali

Zonat me Kufizime Natyrore (më parë të quajtura Zonat më Pak të Favorshme) në rajonet malore 
ose në zonat e tjera që përballen me kufizime natyrore dhe kufizime specifike të tjera mbështeten në 
Bashkimin Evropian nga buxheti për Politikat Bujqësore të Përbashkëta. Synimi i skemës është të 
kontribuojë në mirëmbajtjen e zonave rurale dhe ruajtjen dhe promovimin e sistemeve të qëndrueshme 
të fermave duke inkurajuar përdorimin e vazhdueshëm të tokës bujqësore.Me qëllim që të garantojë 
efiçencën e një mbështetjeje të tillë, pagesat janë të destinuara për kompensimin e fermerëve për të 
ardhura dhe kosto shtesë të lidhura me disavantazhet natyrore të zonës në fjalë. 

Ndihma për Zonat më Pak të Favorshme në Bashkimin Evropian (BE) daton në vitin 1975. Që atëherë, 
ajo ka kaluar disa reforma që kanë trajtuar shpopullimin rural në drejtim të rritjes së fokusit për ruajtjen 
e përdorimit tokës bujqësore dhe përfitimeve mjedisore. Rregullimi aktual për Zonat me Kufizime 
Natyrore në periudhën e programimit 2014-2020 mund të gjendet në tekstin e ligjit për Zhvillimin 
Rural, në Nenin 32 të Rregullores së BE-së 1305/2013.

Ka tre kategori të klasifikuara si ZKN. Secila kategori mbulon një grup specifik të pengesave specifike 
ose natyrore në Evropë, nga të cilat kërcënohet vazhdimësia e bujqësisë.

1. Zonat Malore – janë ato zona të karakterizuara nga një kufizim i konsiderueshëm i mundësive për 
përdorimin e tokës bujqësore dhe një rritje evlerësueshme e kostove të prodhimit për shkak të:

(a) Ekzistencës, për shkak të lartësisë, të kushteve klimatike shumë të vështira, dhe për rrjedhojë 
një sezoni të shkurtërvegjetacioni;

(b)  në një lartësi më të ulët, pranisë në pjesën më të madhe të zonës në fjalë , tëshpateve shumë 
të thepisura për përdorimin e makinerive ose që kërkojnë përdorimin e pajisjeve të posaçme 
shumë të shtrenjta, ose një kombinim i këtyre dy faktorëve, ku kufizimet që rezultojnë nga 
secila veçmas janë më pak akute, por që kombinimi i të dyjave sjell një kufizim ekuivalent. 

Zonat në veri të paralelit 62 dhe disa zona ngjitur konsiderohen gjithashtu zona malore dhe automatikisht 
klasifikohen si ZKN.

2. Zonat, që nuk janë në rajone malore, që përballen me kufizime natyrore të konsiderueshme  
– janë ato zona të prekura nga kufizime natyrore të mëdha, pikërisht nga prodhueshmëria e ulët 
e tokës ose kushtet klimatike të këqija. Kjo kategori i përket zonave, në të cilat të paktën 60% e 

METODOLOGJIA E BE-SË PËR 
IDENTIFIKIMIN DHE PËRSHKRIMIN E 
ZONAVE ME KUFIZIME NATYRORE (ZKN)

KAPITULLI A1 
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zonës bujqësore1 përmbush të paktën një prej kritereve të renditura në Shtojcën III (ose Tabela 
A1.1 në këtë kapitull) të rregullores të treguara tek vlerat prag.

3. Zona të tjera të prekura nga kufizime specifike - janë zonat ku është i nevojshëm vazhdimi i 
menaxhimit të tokës me qëllim ruajtjen ose përmirësimin e mjedisit, për ruajtjen e zonave rurale, 
për ruajtjen e potencialit turistik të zonës ose për mbrojtjen e vijës bregdetare. Sasia totale nuk 
duhet të tejkalojë 10% të zonës së Shtetit Anëtar në fjalë.

Përshtatshmëria përcaktohet në nivelin e njësive administrative lokale ose në nivelin e një njësie lokale 
qartësisht të përcaktuar, e cila mbulon një zonë gjeografike të vetme të pandërprerë me një identitet 
të përcaktuar administrativ dhe ekonomik. 

Në të kaluarën, zbatimi i masës rezulton në diferencat rajonale duke ditur numrin dhe heterogjenitetin 
e kritereve të përdorura (raporti për ZPF i Gjykatës Evropiane të Auditorëve, 2003). Për harmonizimin 
e përcaktimit, u prezantua një kuadër i përbashkët i kritereve biofizike. Ato bazohen në përkufizimin 
e dhënë nga Shtojca III e Rregullores së BE-së 1305/2013 (Tabela A1.1). Për përshkrimin e zonave 
të prekura nga kufizimet natyrore, të ndryshme nga zonat malore, Shteteve Anëtare iu kërkohet t’i 
zbatojnë ato, duke përdorur grupet e duhura të të dhënave të disponueshme.

Kuadri për zhvillimin e kritereve biofizike të përbashkëta u bazua në objektivat e dhëna nga Drejtoria 
e Përgjithshme për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural (DPBZHR), që ka të bëjë me një rishikim intensiv 
të raporteve shkencore të brendshme dhe të jashtme, rekomandimeve nga një panel për klimën, 
ekspertët vlerësues të tokës dhe dherave, dhe nga rezultatet e takimeve teknike me SHA për simulimet 
e ZKN-ve të tyre. 

Për të mbajtur metodën të thjeshtë, solide dhe transparente, u bë një përzgjedhje e kufizuar e 
karakteristikave të tokës, klimës dhe terrenit. Këto karakteristika u përfshinë dhe u vlerësuan si më 
të përshtatshmet për identifikimin e tokës në përputhje me përshtatshmërinë e saj për aktivitetin 
bujqësor gjenerik. 

Rezultatet mund të përdoren për kufizimin me efektshmëri të dy llojeve të karakteristikave të tokës 
për bujqësinë me kushtin që (vëzhgime, matje ose vlerësime) të jenë të disponueshme databaza të 
besueshme me një zgjidhje të mjaftueshme semantike dhe hapësinore.

U morën në shqyrtim një numër objektivash dhe rekomandimesh për zhvillimin e kritereve biofizike të 
përbashkëta:

• Metodologji shkencërisht e qartë dhe e kuptueshme: Zbatimi i kritereve duhet të jetë transparent, 
i drejtpërdrejtë dhe shkencërisht i qartëpër të mundësuar përkthimin në një kuadër politikash.

• Karakteristika kyç për tokën, klimën dhe terrenin në BE-28: Kriteret duhet të bazohen në 
karakteristikat më të lidhura me tokën në përputhje me përshtatshmërinë për veprimtari 
bujqësore gjenerike dhe duhet të jenë të zbatueshme brenda 28 Shteteve Anëtare të BE-së.

• Kushtet natyrore: klasifikimi duhet të lidhet me fushat që kanë kufizime të mëdha natyrore 
ndaj bujqësisë dhe jo sesi përdoret toka, d.m.th nuk identifikon kushtet për arritjen e prodhimit 
optimal për secilën kulturë.

• Zonat bujqësore: Kriteret duhet të përqendrohen në zonat bujqësore, të cilat përfshijnë kullota 
të përhershme, kultura të përhershme dhe tokë bujqësore. Zonat pyjore nuk janë të përfshira.

• Pa specifikim të kulturave: Metoda nuk duhet të jetë e varur nga kulturat. Përshtatshmëria u 
llogarit për një fermë të mekanizuar, tradicionale Evropiane, me kultura të përshtatura të grurit, 
ose kullota të përshtatura për sanë, silazh dhe kullotje.
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• I pandryshueshëm gjatë periudhës së programit: Kriteret nuk duhet të ndryshojnë gjatë 
periudhës së programit. Për sa i takon klimës, nuk duhetbazuar në një vit të caktuar, por 
duhenmarrë në shqyrtim mundësitë,bazuar në seri të dhënash meteorologjike të kohëve të 
fundit. 

Kriteret zbatohen për kushtet ‘natyrore’. Për rrjedhojë, zonat do të përjashtohen kur kufizimi natyror 
i madh është eliminuar me investime, ose nga aktivitet ekonomik, ose me prova të prodhueshmërisë 
normale të tokës, ose ku metodat e prodhimit ose sistemet e fermave kanë kompensuar humbjet e 
të ardhurave ose kostot e shtuara. Kjo i referohet të ashtuquajturit rregullim të detajuar të përshkrimit 
të zonës. Ai duhet realizuar bazuar në kritere objektive (Neni 32, paragrafi 3 i Rregullores së BE-së 
1305/2013)

KRITERET BIOFIZIKE

Kriteret biofizike të zhvilluara për identifikimin e kufizimeve natyrore të mëdha ndaj bujqësisë në Evropë 
janë parashikuar nga pika A.1.1 më poshtë.

Tabela A.1.1. Kriteret e terrenit, klimës dhe dherave për klasifikimin e tokës në përputhje me përshtatshmërinë e saj për veprimtari 
bujqësore gjenerike. Vlerat kufi tregojnë zona bujqësore me disavantazhe natyrore të mëdha ndaj bujqësisë.

KRITERI PËRKUFIZIMI PRAGU

KLIMA

Temperatura e ulët

Gjatësia e Periudhës Rritëse GJPRR 
(numri i ditëve) përcaktuar nga numri i 
ditëve me temperaturë mesatare ditore 
>5o C (LGPt5) OSE

≤180 ditë

Shuma e kohës termale (gradë-ditë) 
për Periudhën e Rritjes përcaktuar nga 
temperature mesatare e marrë përditë 
>5o

≤1.500 gradë

Thatësira 
Raporti i reshjeve vjetore (P) me evapo-
transpirimin e mundshëm vjetor (PET) 

P/PET ≤0.5 (zonat e thata nën lagështirë)

KLIMA DHE TOKA 

Lagështia e tepërt e dheut Numri i ditëve mbi kapacitetin e fushës ≥230 ditë

TOKA

Drenazhimi i kufizuar i tokës
Zonat në të cilat uji qëndronpër një 
periudhë të konsiderueshme të vitit

E lagur brenda 80 cm nga sipërfaqja për 
më shumë se 6 muaj, ose brenda 40 cm 
për më shumë se 11 muaj OSE
Tokë me drenazh të keqose shumë keq 
OSE
Veti gleike brenda 40 cm nga sipërfaqja

Teksturë e pafavorshme e tokës dhe 
përmbajtje e lartë e gurëve

Sasi relativisht të mëdha të argjilës, dhe 
rërës, 
Lëndë organike (pesha %) dhe 
fraksione të ashpra të materialit (vëllim 
%) 

≥15% e horizontit të sipërm është 
material i ashpër, duke përfshirë 
shkëmbinj dhe gurë, OSE

Klasa e teksturës në gjysmën ose 
më shumë, (në mënyrë kumulative) e 
100 cm nga sipërfaqja është ranore, 
ranore e ekuilibruar e përbërë nga: 
Lym%+(2xargjilë%)≤30% OSE

Klasa e teksturës së horizontit të sipërm 
është argjilë e rëndë (≥60%) OSE

Toka organike (lëndë organike ≥30%) e 
të paktën 40 cm OSE

Horizont i sipërm i tokës përmban 30% 
apo më shumë argjilë dhe ka veti vertike 
brenda 100cm nga sipërfaqja e tokës
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Këto kritere e kanë origjinën nga qasja bujqësore ndaj tokave problematike (FAO,1990 dhe 
Nachtergaele, 2006), nga ku janë nxjerrë vlerat prag, dhe janë justifikuar nga konsultimi me ekspertët 
dhe të dhënat shkencore më të fundit. Kriteret bazohen në një përzgjedhje të karakteristikave 
elementare të tokës, klimës dhe terrenit që çmohen të jenë më të duhura për identifikimin e tokës në 
përputhje për përshtatshmërinë e saj për veprimtarinë bujqësore gjenerike në Evropë. 

Në vendet apo rajonet për të cilat nuk janë të rëndësishme kritere të caktuara, ato nuk ka nevojë të 
përllogariten. Disa kritere janë më absolute sesa të tjerat, dhe disa janë më të lehta për tu përmbushur. 
Megjithatë, secili kriter, pavarësisht se ka një impakt dhe prag të caktuar, në një farë pike paraqet një 
të metë natyrale serioze për veprimtaritë bujqësore. Rrjedhimisht, caktimi i kufijve të zonave është 
transparent në të gjithë Komunitetin. 

Kriteret e zbatuara këtu janë për kushte ‘natyrore’ të tokës dhe klimës. Për rrjedhojë, kur janë 
përmirësuar kushtet klimatike dhe/ose të tokave (p.sh. nëpërmjet drenazhimit, ujitjes ose teknikave të 
tjera), kriteret nuk mund të zbatohen në të njëjtën mënyrë, sepse është tejkaluar një kufizim natyror. 
Për rrjedhojë, përcaktimi i kufijve të zonës duhet të ‘akordohet’ pas këtij përmirësimi (për udhëzime 
të tjera, shih Nenin 32, paragrafi 3 i Rregullores së BE-së 1305/2013, dhe akordimi nga Dokumenti i 
Komisionit për zonat që përballen me kufizime specifike dhe natyrore të konsiderueshme, përgatitur 
nga Drejtoria e Përgjithshme për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural (DG AGRI) për rekomandimet e 
akordimit). 

Arsyet për zgjedhjen e qasjes së modifikuar për tokat problematike dhe jo të një qasjeje më të përpunuar 
për Cilësinë e Tokës për hartimin e ZKN-ve janë thjeshtësia, fortësia, transparenca dhe objektivat e 
ndjekur, d.m.th., për identifikimin e zonave me kufizime në bujqësi dhe jo për identifikimin e të gjitha 
kushteve të nevojshme për arritjen e prodhimit optimal për secilën kulturë. Koncepti i kohëzgjatjes 
së periudhës së vegjetacionit(kriteri i temperaturës së ulët) dhe qasja e bazuar tek probabiliteti për 
karakteristikat e lidhura me klimën janë marrë nga qasja e zonimit bujqësor ekologjik (FAO, 1978, 
1996; dhe Fischer et al., 2002).

VLERËSIMI I KRITEREVE
Kriteret vlerësohen në përputhje me ligjin agronomik të minimumit (ligji i Liebig-ut). Sapo një nga 
kriteret konsiderohet se kalon pragun e treguar në Tabelën 1, toka korresponduese çmohet se ka një 
kufizim natyror për sa i takon prodhimit bujqësor. Kriteret nuk peshohen ose t’ju jepet një prioritet apo 
rëndësi relative. 

Thellësi e vogël e përshkueshmërisë 
së rrënjëve

Thellësia (cm) nga sipërfaqja e tokës deri 
në shkëmb ose horizont të çimentuar

≤30cm

Veti jo të mira kimike 
Prania e kriprave, natriumit të 
këmbyeshëm, kripëzim i tepërt

Kripëzimi: ≥4 deci-Siemens për metër 
(dS/M) në horizontin e sipërm OSE

Sodiciteti: ≥6 Përqindja e natriumit të 
këmbyeshëm (PNaK) tek gjysma ose më 
shumë (në mënyrë kumulative) e 100 cm 
të shtresës sipërfaqësore të tokës OSE

Aciditeti i tokës: ≤5pH (ujor) në 
horizontin e sipërm të tokës

TERRENI

Pjerrësi e madhe e shpatit
Ndryshimi i lartësisë në lidhje me 
distancën planimetrike (%)

≥15
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PËRLLOGARITJA E KRITEREVE PËR KLIMËN 
Kriteret për klimën trajtohen në një mënyrëprobabilistike. Për të shpjeguar ndryshueshmërinë ndër-
vjetore të sezonit të rritjeve, grumbullimin e temperaturës, thatësirën dhe teprinë e lagështisë së tokës, 
këto karakteristika klasifikohen si kufizime natyrore me një qasjeprobabilistike, d.m.th probabiliteti i 
tejkalimit të pragut është më i madh sesa 20%. 

Periudha klimatike referencë e rekomanduar nga Organizata Botërore e Meteorologjisë (OBM)përbëhet 
nga 30 vjet, sepse është mjaft e gjatë për të filtruar ndryshimet ose anomalitë ndër-vjetore. Referenca 
klimatike aktuale në përdorim nga OBM-ja është nga 1 Janari 1961 deri në 31 Dhjetor 1990. (http://
www.wmo.int/pages/themes/climate/climate_data_and_products.php).

Megjithatë, kanë lindur pyetje për përfaqësueshmërinë e kësaj periudhe të tillë si 1961-90 pas 
disa viteve në një klimë jo-stacionare. Krahas kësaj, disa vende mund të kenë më shumë të dhëna 
meteorologjike të vëzhguara për periudhën aktuale sesa 40 vjet më parë. Për pasojë, dhe siç sugjerohet 
nga Komisioni iOBM -së për Klimatologjinë, do të jetë e mundur të përshtatet periudha e referencës sa 
më mirë ndaj synimit të zbatimit dhe bazuar në të dhënat meteorologjike më të mira të disponueshme 
së bashku me parimet e mëposhtme: 

- Periudha aktuale e referencës është nga 1 janari 1961 deri në 31 dhjetor 1990; 

Përditësimi i periudhës së referencës është i mundur pas një numri ‘qarkullues’ prej 30 vjetësh, i 
përditësuar çdo 10 vjet (një periudhë që fillon në 1 janar të vitit që mbaron me shifrën 1, p.sh. 1971, 
1981) në varësi të grupeve të të dhënave më të mira të disponueshme, me kohëzgjatjen e periudhës 
‘qarkulluese’ me 30 vjet; 

Sapo zgjidhet një periudhë reference për vlerësim meteorologjik, ajo duhet të përdoret për llogaritjen 
e të gjitha kritereve klimatike (d.m.th temperatura e ulët, thatësira, lagështia e tepërt e tokës). Për 
vlerësimin e probabilitetit të tejkalimit kërkohen seri kohore të dhënash meteorologjike ditore. Është 
shumë e këshillueshme të përdoret periudha e referencës e përshtatur më mirë sipas grupeve të 
të dhënave meteorologjike më të mira të disponueshme dhe sipas parimeve të mësipërme të 
rekomanduara nga OBM-ja. 

Nëse janë të disponueshme vëzhgime meteorologjike, një mundësi tjetër është të përdoren të dhënat e 
nxjerra nga modelet meteorologjike (të dhëna të analizuara përsëri), me kusht që rezolucioni horizontal 
të jetë i mjaftueshëm për njësinë gjeografike nën vlerësim, zakonisht një madhësi rrjeti prej 10 x 10 ose 
20 x 20 km në maksimum kur vlerësohen Njësitë Administrative Lokale (NJAL2) dhe që kohëzgjatja e 
serive të të dhënave respektonparimet e mësipërme.

HARTËZIMI I KRITEREVE TË TOKËS 
Të dhënat kombëtare të tokës janë më pak të harmonizuara sesa të dhënat klimatike dhe sistemet e 
ndryshme të klasifikimit të vetive të ndryshme të tokave përfaqësohen në mënyra të ndryshme sipas 
karakteristikave kombëtare dhe rajonale, nevojave dhe qëllimeve të vendeve përkatëse. Prandaj, nuk 
është e mundur të japim një përgjigje të vetme se si të nxjerrim kriteret e tokës për të gjitha Shtetet 
Anëtare.

Rekomandohet që Shtetet Anëtare të përdorin të dhënat më të përshtatshme të tokës dhe dherave që 
kanë në dispozicion, pra me mbulim homogjen, rezolucion të mirë dhe një nivel të mirë të saktësisë. 
Shkalla e këshillueshme e hartave për vlerësimin e kritereve të tokës është 1: 25,000 deri në 1: 50,000. 
Disa Shtete Anëtare përdorin shkallën 1: 5,000, e cila është edhe më e mirë për të vlerësuar kufizimet 
e tokës në nivel komunal.
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Për vlerësimin e tokës bujqësore të kufizuar janë të nevojshme karakteristikat e mëposhtme të tokës:

• Drenazhimi (gjendja ose frekuenca hidromorfike e tokës dhe kohëzgjatja e qëndrimit të ujit në 
tokë)

• Përmbajtja e gurëve (% vëllimi i gurëve)
• Tekstura (% argjilës dhe baltës) brenda 100 cm të horizontit të sipërm të tokës (dhe përmbajtja 

e argjilës (%) në sipërfaqe)
• Përmbajtja e lëndës organike në tokë (%) dhe trashësia e horizonteve organike brenda 100 cm 

të sipërfaqes së tokës
• Vetitë vertike brenda 100 cm të shtresës sipërfaqësore të tokës
• Thellësia e tokës (cm)
• Kripëzimi [Konduktiviteti elektik (ECE) në deci-Siemens për metër (dS/m)]
• Sodiciteti [Përqindja e Natriumit të Këmbyeshëm PNaK ose si RNN (Raporti i Ndajthithjes së 

Natriumit)]
• pH (vlera e aktivitetit të joneve të hidrogjenit si një tregues i aciditetit të tokës, matur me 

raportin 1:5 të tokës me ujin)

PËRLLOGARITJA E PJERRËSIVE
Për përcaktimin e shpateve janë zhvilluar disa instrumente me kalimin e kohës. Është vlerësuar 
topografia me anë të përdorimit të fotogrametrisë. Në praktikën aktuale, të dhënat me rezolucion 
të lartë janë marrë nga radari dhe janë përdorur gjithashtu edhe të dhënat satelitore. Përgjithësisht, 
Shtetet Anëtare kanë të dhëna lartësie me rezolucion 10-20 m ose më të vogël nëpërmjet agjencive të 
tyre të hartëzimit. Për një vendndodhje të dhënë, vlerësimi i pjerrësisë do të ndikohet nga rezolucioni i 
modelit të lartësimit digjital (MLD). Rezolucioni i ulët DEM do të nënvlerësojë pjerrësinë e vërtetë. Për 
rrjedhojë, rekomandohet të përdoret një MLD në shkallë të gjerë (rezolucion horizontal 20-m ose më 
i lartë).

Kriteret dhe kufijtë e detajuar të parametrave të tokës, klimës dhe terrenit jepen në Tabelën A1.1. 
Rekomandimet për vlerësimin e secilit kriter jepen nga Terres et al., 2016.

NJËSIA E PËRLLOGARITJES HAPËSINORE
Hartëzimi duhet të kryhet me një nivel të mjaftueshëm detajimi. Rezolucioni i disponueshëm i grupeve 
të të dhënave biofizike ndryshon ndërmjet vendeve dhe nganjëherë edhe brenda tyre, siç ndryshon 
madhësia e njësisë administrative të caktuar. Për rrjedhojë, është e këshillueshme të garantohet që 
shkallët e të dhënave për tokën dhe klimën të jenë të pajtueshme me shkallën në të cilën do të 
caktohet zona. Për shembull, nuk është e përshtatshme të përdoret një hartë tokash me shkallë të 
vogël (p.sh. 1:1,000,000) për karakterizimin e kushteve të tokës në njësitë administrative me pak km2. 
Në vend të saj rekomandohen hartat e tokës me një shkallë prej 1:25,000 deri 1:50,000. Megjithatë, 
ato madje mund të jenë me shkallë edhe më të mëdha në varësi të kushteve lokale të secilit vend.

Pranohet se një kriter duhet të vlerësohet vetëm kur është i pranishëm në vend, d.m.th nuk nevojitet 
asnjë hartëzim nëse kriteri nuk është kufizim natyror (p.sh. kriteri për thatësinë nuk pritet të jetë i 
pranishëm në Shtetet Anëtare të veriut).

REZULTATET DHE REKOMANDIMET E KONTEKSTIT
Në vitin 2016, QPK-ja botoi raportin teknik “Udhëzime të përditësuara për zbatimin e kritereve të 
përbashkëta për identifikimin e zonave bujqësore me kufizime natyrore” me synimin për të ofruar 
udhëzime për llogaritjen dhe hartëzimin e kritereve biofizike të përbashkëta nga Shtetet Anëtare 
të BE-së për përcaktimin e kufijve të Zonave me Kufizime Natyrore (ZKN). Këto udhëzime synojnë 
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të ndihmojnë punonjësit në administratat e SHA, institutet teknike dhe kontraktorët që realizojnë 
llogaritjen e kritereve biofizike të përbashkëta për përcaktimin e kufijve të ZKN-ve. Ato përshkruajnë 
koncepte dhe japin informacion për mënyrat sesi të dalin dhe sesi mund të grumbullohen treguesit. 

Megjithatë, duhet të vërehet se ky nuk është një përshkrim i hollësishëm i hapave dhe procedurave të 
sakta për tu ndjekur, sepse secili Shtet Anëtar ka baza të dhënash dhe instrumente të ndryshme dhe, 
kështu, një përgjigje e vetme nuk mund të jetë e përshtatshme për të gjithë. Por, duhet të miratohen 
rekomandime brenda çdo SHA për grupet e të dhënave për tokën, klimën dhe terrenin, për metodat 
ekzistuese të vlerësimit të tokës dhe/ose rezultatet nga modelet. Synimi është të shfrytëzohen më mirë 
kapacitetet ekzistuese dhe burimet ekzistuese të informacionit në SHA, si dhe të ndahen njohuritë 
bazuar në përvojat e fituara gjatë diskutimit teknik ndërmjet Shteteve Anëtare dhe shërbimeve të 
Komisionit.

Saktësia e zbatimit të kritereve për përshkrimin e zonave bujqësore me kufizime nga zonat e tjera 
varet nga të dhënat,sinë dimensionin hapësinor ashtu dhenë atë semantik. Nëse zgjidhja semantike e 
vëzhgimeve, matjeve ose vlerësimeve të disponueshme është më e lartë (më shumë klasa) ose më e 
ndryshme (kufijtë e klasave) sesa kërkohet, nevojitet riklasifikim. Kjo mund të nënkuptojë një humbje 
të caktuar të informacionit dhe një rritje të pasigurisë. Për më tepër, është e këshillueshme që të jetë 
e sigurtëqë zgjidhja hapësinore e të dhënave të tokës, terrenit dhe klimës të jenënë përputhje me 
madhësinë e njësisë administrative që do të përcaktohet.

PSE ZBATIMI I QASJES PËR ZKN-TË ËSHTË I RËNDËSISHËM DHE NË KOHË 
PËR BALLKANIN PERËNDIMOR?
Kriteret biofizike të përbashkëta mund të përdoren kudo në Evropë për përshkrimin e zonave që 
përballen me kufizime natyrore të ashpra për bujqësinë. Ato ofrojnë një sistem të thjeshtë edhe të 
krahasueshëm që kërkon gjithsesi punime teknike dhe përpjekje administrative për tu vendosur në të 
gjithë vendet. 

Nuk janë të disponueshme të dhëna të përshtatshme në nivel Evropian për vlerësimin në një shkallë 
hapësinore të hollësishme për përcaktimin e ZKN-ve. Për këtë arsye dhe përtëshmangur rezultatet e 
pasakta, autoritetet e vendeve përkatëse duhet të kryejnë punën e zbatimit të kritereve të përbashkëta 
në bazë të të dhënave mjaft të detajuara të tokës dhe klimës. Përcaktimi i ZKN-ve është një punë teknike 
që ka nevojë për kohë, ekspertizë dhe kompetencë mbi çështjet e tokës, klimës dhe terrenit sidhe 
në analizën hapësinore. Mund të ketë nevojë për kohë dhe mund të jetë e kushtueshme veçanërisht 
nëse nuk janë të disponueshme në nivel vendi të dhënat e tokës dhe klimës në detaje të mjaftueshme 
hapësinore dhe semantike.

Për këto arsye dhe duke marrë parasysh edhe përvojat e deritanishme, është shumë e rekomandueshme 
të analizohet disponueshmëria e të dhënave dhe të ndërmerren hapa, nëse është e nevojshme, për t’i 
përmirësuar ato, por në të njëjtën kohë të fillojë edhe puna teknike e përcaktimit të ZKN-ve,por edhe 
në një fazë të hershme kur një vend vendos të përfshijë skemën e ZKN-ve në politikën e saj të zhvillimit 
rural.

DG QPK ofron udhëzime teknike për Shtetet Anëtare të BE-së gjatë përcaktimit të ZKN-ve për të 
garantuar përcaktimin e tyre të qëndrueshëm në të gjithë BE-në. Bashkëpunimi fillon që nga fazat 
paraprake të vlerësimit për përmirësimin e procesit dhe për të ndihmuar në shmangien e riskut që disa 
hapa ose i gjithë hartëzimi të mund të ribëhet në një fazë të mëvonshme. 

Projekti për ZKN-të dhe raporti aktual është një hap i dobishëm dhe paraprak drejt zbatimit të 
metodologjisë së BE-së. Meqenëse vendet e Ballkanit Perëndimor synojnë të adaptojnë standardet 
e BE-së, duke përfshirë përcaktimin e ZKN-ve në linjë me metodologjinë e BE-së, ky raport mund të 
jetë baza e përgatitjes për një sukses të tillë.
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Autorët: Pandi Zdruli1, Ordan Cukaliev2, Andrea Hagyo3, Boban Ilic4, Benjamin Mohr5, Elena 
Gavrilova5 dhe Dori Pavlovska-Gjorgjieska4

HYRJE
Metodologjia për ZKN-të e zbatuar në BE reflekton kushtet biofizike të shteteve anëtare të saj 
(SHA). Rregulli se zonat mbi paralelin 62 automatikisht klasifikohen si ZKN është një nga shembujt. 
Karakteristika tipike të tjera përfshijnë gjithashtu zgjerimin e madh të kullotave natyrore në vende si 
Irlanda, kur kjo formë e tokës mbulon pothuaj 80% të tokës bujqësore. Për shkak të regjimit klimatik 
të Evropës Veriore të dominuar nga reshje të mëdha shiu dhe temperatura të ulëta, ligatina, torfët dhe 
moçalet mbulojnë zona të mëdha në Finlandë, Suedi, MB dhe në disa vende të tjera. Por nuk është 
ky rasti i Ballkanit Perëndimor

Veçoria e klimës, tokës dhe terreneve 
në vendet e Evropës juglindore, 
duke përfshirë Shqipërinë, Bosnje 
Hercegovinën (BH), Kosovën*, 
Maqedoninë, Malin e Zi dhe Serbinë 
(Fig. A2.1), kërkon që metodologjia 
për ZKN-të të zbatuara tashmë në 
BE mund të duhet të rishikohet,por 
vetëm nëse mbështetet në prova 
shkencore. Megjithatë, kriteret dhe 
vlerat prag do të mbeten të njëjtat. 
Për të vepruar kështu, hapi i parë 
është të kuptuarit e të dhënave 
të disponueshme, kontrollin e 
cilësisë së tyre dhe sesi mund të 
përdoren ato për fillimin e procesit 
të përcaktimit të ZKN-ve. 

Figura A2.1. Harta e vendeve pjesëmarrësve në projektinZKN EJL (Shqipëria, Bosnja 
dhe Hercegovina (BH), Kosova*, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia)

1   Qendra Ndërkombëtare për Studime Agronomike të Avancuara (CIHEAM) Instituti Agronomik i Barit, Itali
2 Universiteti Shën Kirili dhe Metodi i Shkupit, Maqedoni
3 Komisioni Evropian, Qendra e Përbashkët Kërkimore, Instituti për Mjedisin dhe Qëndrueshmërinë (IES), Njësia për Monitorimin e Burimeve Bujqësore (MARS), Ispra, Itali
4 Grupi i Përhershëm i Punës për Zhvillimin Rural Rajonal në EJL (SWG), Shkup, Maqedoni
5 Zhvillimi Rural nëpërmjet Menaxhimit të Integruar të Burimeve Ujore dhe Pyjore në Evropën Juglindore (LEIWW) Deutsche Gesellschaft für Internationale     
  Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Shkup, Maqedoni.

IMPLIKIMET E METODOLOGJISË SË 
BE-SË PËR ZKN-TË PËR VENDET 
PËRKATËSE TË EJL

KAPITULLI A2 
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Tabela A2.1. Disponueshmëria e të dhënave për tokën, klimën dhe terrenin në vendet e EJL, përfshirë projektin Zonat me Kufizime Natyrore 
(ZKN)

KRITERI PËRKUFIZIMI PRAGU

DISPONUESHMËRIA E TË DHËNAVE DHE ZGJIDHJET E PROPOZUARA

SHQIPËRIA                       BH       KOSOVA* MAQEDONIA   MALI I ZI SERBIA

KLIMA

Temperatura 
e ulët

Kohëzgjatja e 
Periudhës së 
VegjetacionitKPV 
(numri i ditëve) 
përcaktuar nga 
numri i ditëve me 
temperaturën 
mesatare ditore 
>5o C (LGPt5) 

OSE

≤180 ditë janë të 
disponueshme 
vlerësime 
paraprake; 
nevojitet 
përpunim i 
mëtejshëm

Ky është 
një tregues i 
rëndësishëm; 
do të bëhet 
një vlerësim i 
kujdesshëm 

mund të ketë 
Zona; të dhënat 
për klimën 
mungojnë ose 
ruhen në Serbi

janë të 
disponueshme 
vlerësime 
paraprake; 
nevojitet 
përpunim i 
mëtejshëm

janë të 
disponueshme 
vlerësime 
paraprake; 
nevojitet 
përpunim i 
mëtejshëm

janë të 
disponueshme 
vlerësime 
paraprake; 
nevojitet 
përpunim i 
mëtejshëm.
të dhënat 
për klimën të 
disponueshme 
deri në 2012

Shuma e 
gradë-ditëve 
për Periudhën 
eVegjetacionit e 
përcaktuar nga 
temperatura 
mesatare ditore 
e akumuluar >5o

≤1.500 gradë Njësoj si më lart Njësoj si më lart Njësoj si më lart Njësoj si më lart Njësoj si më lart Njësoj si më lart

Thatësira 

Raporti i reshjeve 
vjetore (P) 
me evapo-
transpirimin e 
mundshëm vjetor 
(PET)

P/PET ≤0.5 
(zonat e 
thata me 
nënlagështirë)

të 
disponueshme 
të dhëna shumë 
të kufizuara. 
Mund të ketë 
pak zona 
përmbushin që 
kriteret

Nuk ka Nuk ka Nuk ka, ose e 
pranishme në 
zona shumë të 
kufizuara 

Nuk ka, ose e 
pranishme në 
zona shumë të 
kufizuara 

Nuk ka, ose 
e pranishme 
në zona të 
kufizuara 
(Metoda 
Hargreaves 
në vend të 
Penman 
Monteith)

Marrëveshja e përbashkët për të dhënat klimatike është për përdorimin e periudhës bazë 1961-1990

KLIMA DHE TOKA 

Lagështirë e 
tepërt në tokë

Numri i ditëve 
mbi kapacitetin 
e fushës

≥230 ditë Të dhënat 
ekzistojnë 
pjesërisht; 
numri i ditëve 
mund të 
zvogëlohet 

Të dhënat 
ekzistojnë 
pjesërisht; 
numri i ditëve 
mund të 
zvogëlohet

Të dhënat 
mungojnë, 
ka vetëm 
vlerësime 
ekspertësh

Të dhënat 
ekzistojnë 
kryesisht, por 
numri total i 
ditëve mund të 
zvogëlohet

Të dhënat 
ekzistojnë 
kryesisht; numri 
i ditëve mund të 
zvogëlohet

Të dhënat 
ekzistojnë 
kryesisht; 
por numri i 
ditëve mund të 
zvogëlohet

TOKA

Drenazhim i 
kufizuar i tokës

Zonanë të cilat 
uji qëndron për 
periudha të 
konsiderueshme 
të vitit

E lagur brenda 
80 cm nga 
sipërfaqja për 
më shumë se 
6 muaj, ose e 
lagur brenda 
40 cm për më 
shumë se 11 
muaj OSE

Tokë me 
drenazh të keq 
ose shumë të 
keq OSE

Veti gleike  
brenda 40 cm 
nga sipërfaqja

Të dhënat do të 
dalin nga hartat 
ekzistues të 
tokës, nuk ka të 
disponueshme 
asnjë matje në 
terren

Të dhënat do të 
dalin nga hartat 
ekzistues të 
tokës, nuk ka të 
disponueshme 
asnjë matje në 
terren

Vetëm 
informacion i 
kufizuar nga 
harta të vjetra 
tokash të ish 
Jugosllavisë 

Të dhëna nga 
anketa dhe 
harta tokash 
të vjetra dhe 
ekzistuese

Të dhënat do të 
dalin nga hartat 
ekzistuese të 
tokës, nuk ka të 
disponueshme 
asnjë matje në 
terren

Të dhënat do të 
dalin nga hartat 
ekzistuese të 
tokës, nuk ka të 
disponueshme 
asnjë matje në 
terren
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Teksturë e 
pafavorshme e 
tokës dhe gurë 

shumëllojshmëri 
relative e 
argjilës, baltës 
dhe rërës
Lëndë organike 
(pesha %) dhe 
Fraksione të 
një materiali të 
ashpër (vëllim 
%)

≥15% e 
horizontit të 
sipërm është 
material i 
ashpër, duke 
përfshirë 
shkëmbinjtë, 
gurët e 
mëdhenj, OSE

Harta të tokave 
dhe anketa 
ekzistuese të 
terrenit

Harta të tokave 
dhe anketa 
ekzistuese të 
terrenit

Të dhënat 
kryesisht 
mungojnë ose 
ruhen në Serbi

Harta të tokave 
dhe anketa 
ekzistuese të 
terrenit

Harta të tokave 
dhe anketa 
ekzistuese të 
terrenit

Harta të tokave 
dhe anketa 
ekzistuese të 
terrenit, por 
mungojnë 
kryesisht të 
dhënat për 
teksturën

Klasa e 
teksturës në 
gjysmën ose 
më shumë se 
100 cm (në 
mënyrë të 
akumuluar) 
nga sipërfaqja 
e tokës është 
ranore ose 
ranore e 
ekuilibruar 
përkufizuar si:

Të dhëna të 
disponueshme 
për 240,000 
ha të tokës 
bujqësore. 
Pjesa tjetër 
nga anketat e 
mëparshme

Njësoj si më lart Njësoj si më lart Njësoj si më lart Njësoj si më lart Njësoj si më lart

lym% + 
(2xargjilë%) 
≤30% OSE

Njësoj si më lart Njësoj si më lart Njësoj si më lart Njësoj si më lart Njësoj si më lart Njësoj si më lart

Klasa e 
teksturës së 
horizontit të 
sipërm është 
argjilë e rëndë 
(≥60%) OSE

të pranishme 
vetëm zona të 
kufizuara

të pranishme 
vetëm zona të 
kufizuara

Nuk ka Nuk ka të pranishme 
vetëm zona të 
kufizuara

Të dhënat 
mungojnë ose 
do të nxirren 
nga hartat e 
tokave

Tokë organike 
(lëndë organike 
≥ 30%) me të 
paktën 40 cm 
OSE

Analitički 
podaci postoje 
za 240.000 
ha; ostatak 
iz prethodnih 
studija

Mape tla i 
postojeći 
premeri terena

Podataka 
uglavnom nema 
ili se čuvaju u 
Srbiji

Mape tla i 
postojeći 
premeri terena

Mape tla i 
postojeći 
premeri terena

Stare mape tla 
kao referentan 
izvor, ali 
podataka 
uglavnom nema 

Thellësi e vogël e 
përshkueshmërisë 
së rrënjëve

Thellësia (cm) 
nga sipërfaqja 
e tokës deri 
ne shkëmb 
ose horizont të 
çimentuar

≤30cm Harta të tokës 
dhe anketa 
ekzistuese të 
terrenit

Harta të tokës 
dhe anketa të 
vjetra të terrenit

Mungojnë të 
dhëna

Harta të tokës 
dhe anketa 
ekzistuese të 
terrenit

Harta të tokës 
dhe anketa 
ekzistuese të 
terrenit

Harta të tokës 
dhe anketa 
ekzistuese të 
terrenit

Veti jo të mira 
kimike 

Prania e 
kriprave, 
natriumit të 
këmbyeshëm, 
kripëzim i tepërt

Kripëzimi: ≥ 4 
deci-Siemens 
për metër 
(dS/M) në 
horizontin e 
sipërm OSE

Të dhënat janë 
kryesisht të 
disponueshme

Nuk ka Nuk ka Të dhënat e 
disponueshme 
nga hartat e 
tokave

Nuk ka Të dhënat 
mungojnë, 
por problemi 
ekziston; të 
dhënat mund të 
dalin nga hartat 
e tokës

Sodiciteti: ≥6 
Përqindja e 
natriumit të 
këmbyeshëm 
(PNaK) tek 
gjysma ose 
më shumë 
(në mënyrë 
kumulative) 
e 100 cm 
të shtresës 
sipërfaqësore 
të tokës OSE

Të dhënat janë 
kryesisht të 
disponueshme

Nuk ka Në zona të 
kufizuara

Të dhënat e 
disponueshme 
nga hartat e 
tokave

Nije od značaja Podataka 
nema, ali 
postoji 
problem; 
informacije se 
mogu dobiti 
samo iz karata 
zemljišta

Aciditeti i 
tokës: ≤5pH 
(ujor) në 
horizontin e 
sipërm të tokës

Të dhënat janë 
kryesisht të 
disponueshme

Të dhëna nga 
hartat e tokave

Të dhënat 
mungojnë, 
burimi i vetëm 
është nga 
hartat e vjetra 
të tokave

Të dhënat nga 
hartat e tokave 
dhe anketat e 
fundit për tokat

Të dhënat nga 
hartat e tokave 
dhe anketat e 
fundit për tokat

Të dhënat 
mungojnë, 
por problemi 
ekziston; të 
dhënat mund të 
dalin nga hartat 
e tokës
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GJETJET, REZULTATET, DISPONUESHMËRIA E TË DHËNAVE NDËRMJET 
VENDEVE DHE PERSPEKTIVA E TË ARDHMES 
Informacioni i hollësishëm i përfshirë ne Tabelën A2.1 tregon diversitetin e informacionit të 
disponueshëm në vendet pjesëmarrëse. Situata më kritike është ajo e Kosovës* ku të dhënat për 
tokën dhe klimën mungojnë pothuajse tërësisht. Përsa i takon informacionit për tokën, i vetmi burim 
është Harta e Tokave me një shkallë prej 1:50,000 e ish-Jugosllavisë e botuar në vitin 1974. Por edhe 
kjo ekziston vetëm si një imazh në letër pa ndonjë të dhënë tjetër, përveç vendndodhjes së profileve 
të tokës të studiuara gjatë anketës në terren. Nuk ka të disponueshme as përshkrime profilesh e as të 
dhëna laboratorike. Gjithsesi, edhe sikur këto të dhëna për tokën të kishin qenë të disponueshme, ato 
nuk do të kishin qenë të mjaftueshme tërësisht për përcaktimin e ZKN-ve sepse të dhënat do të ishin 
mbledhur 50 vjet më parë, për rrjedhojë janë të nevojshme përditësimet. 

Hartëzimi dhe përcaktimi i ZKN-ve duhet të parashikojë financim të konsiderueshëm për anketat e reja 
të tokës dhe analizat laboratorike, jo vetëm për Kosovën*, por gjithashtu edhe për të gjitha vendet e 
tjera, sepse shumë prej tyre mbështeten mbi të dhëna të vjetra për tokën. 

Situata është pak a shumë e njëjta edhe për të dhënat për klimën, pavarësisht nga fakti se në 
vendet pjesëmarrëse po ngrihen një numër stacionesh meteorologjike. Megjithatë, të dhënat e tyre 
nuk i përmbushin kriteret për ZKN-të për një periudhë klimatike bazë 30 vjeçare që të realizohet një 
hartëzim klimatik për ZKN-të (d.m.th vlerësimi i periudhës së rritjes, thatësirës dhe lagështirës së 
tokës). Atëherë, mjeti i vetëm për zgjidhjen e çështjes së të dhënave klimatike do të ishte përdorimi 
i periudhës bazë 1961-1990. Këto të dhëna janë më të lehta për tu marrë me anë të burimeve të 
ndryshme, duke përfshirë arkivat eOrganizatës Botërore të Meteorologjisë. Kjo tregohet gjithashtu 
qartësisht dhe është rënë dakord me metodologjinë e përditësuar të BE-së për përcaktimin e ZKN-ve. 
Nëse ka të disponueshme të dhëna klimatike të fundit si në rastin e Serbisë, ato duhen përdorur për 
vlerësimin. 

Çështjet e topografisë dhe karakterizimit të relievit shfaqen më pak problematike sepse janë të 
disponueshme Modelet Digjitale të Terrenit (MDT) dhe Modelet Digjitale të Lartësisë (MDL) me 
rezolucion nga 5 deri 20 m. Gjatë diskutimeve me ekspertët dhe bazuar në metodologjinë e BE-së, 
u ra dakord se për identifikimin e peizazheve dhe lidhjeve të tyre me zonat ZKN duhet të përdoret si 
rezolucioni më i përshtatshëm rezolucioni 20 m për hartëzimin e ZKN-ve. 

Burimi i më i mirë për të dhënat e tokës dhe përdorimit të saj është baza e të dhënave CORINE, e 
disponueshme pa pagesë në faqen e Internetit të Agjencisë Evropiane të Mjedisit (AEM). Shumë 
vende me ZKN i kanë shkarkuar nëpërmjet Internetit të dhënat e databazës CORINE2012 dhe kjo 
duhet të jetë baza për identifikimin e zonave bujqësore dhe kullotave natyrore (kodi për CORINE është 
231) për përcaktimin e ZKN-ve. Duhet të ketë përdorim të zgjeruar të statistikave kombëtare dhe 
ato duhen vlerësuar me të dhënat nga databaza CORINE. Në BE, zona bujqësore përfshin tokën e 
punueshme, kullotat e përhershme ose kulturat e përhershme siç përkufizohen nga Neni 4 i Rregullores 
Nr. 1307/2013 i BE-së. E njëjta qasje duhet të përdoret gjithashtu në vendet e Evropës Juglindore.
`

TERRENI

Pjerrësi e 
madhe e 
shpatit

Ndryshimi i 
lartësisë në 
lidhje me 
distancën 
planimetrike (%)

≥15 DTM dhe 
anketat e 
terrenit

DTM dhe 
anketat e 
terrenit

DTM DTM dhe 
anketat e 
terrenit

DTM dhe 
anketat e 
terrenit

DTM dhe 
anketat e 
terrenit
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Janë të disponueshme baza të dhënash digjitale shtesë në Sistemin e Informacionit Gjeografik (GIS) 
në institucione të ndryshme në nivel kombëtar. Ato përfshijnë harta të përditësuara për tokat, harta 
topografike, ndarje dhe nën-ndarje administrative, harta kadastrale dhe shumë grupe të dhënash 
të tjera. Megjithatë, ky informacion është i shpërndarë ndër institucione dhe agjenci qeveritare të 
ndryshme dhe aksesi tek to është mjaft i vështirë. Për rrjedhojë, është e nevojshme përfshirja e enteve 
qeveritare në ZKN. Veçanërisht, Ministritë e Bujqësisë dhe Mjedisit duhet të marrin drejtimin për 
përshpejtimin e përcjelljes së informacionit digjital ekzistues për tek grupet kombëtare për ZKN-të që 
realizojnë përpunimin e të dhënave dhe hartëzimit të ZKN-ve.

Ja vlen të përmendet se projekti ka aplikime dhe implikime të gjera për politikat e zhvillimit rural, 
dhe për rrjedhojë, rezultatet e tij mund të jenë gjithashtu instrumente strategjike të rëndësishme për 
sektorët e tjerë të rëndësishëm për ekonominë, duke përfshirë monitorimin dhe mbrojtjen e mjedisit. 
Kjo është një arsye tjetër për ndarjen e të dhënave.

Duke krahasuar metodologjinë e BE-së për përcaktimin e ZKN-ve me atë që do të miratohet në 
vendet e EJL, rekomandohet që të gjitha kriteret e vlerësimit të mbeten të njëjtat, përveç vlerave kufi 
që mund të duhet të rregullohen. Për shembull, kjo përfshin pragun për “kapacitetin e terrenit mbi 
230 ditë” që është tipik për zonat e Evropës Veriore në regjime klimatike të ndryshme krahasuar me 
rajonin e Evropës Juglindore. Megjithatë, edhe sikur të mbahet i pandryshuar pragu i 230 ditëve, kriteri 
i “lagështisë së tepërt të tokës” duhet të zëvendësohet nga kriteret për “drenazhimin e kufizuar të 
tokës” të dhëna në Tabelën A1.1. Një rast tjetër është lloji i veçantë i tokës argjilore në Ballkan i njohur 
në rajon si “Smonitsa” tipik për tokën me magnez të krijuar nga shkëmbinjtë gjarpërues ultrabazik. 
Këta shfaqin veti fizike dhe kimike të dobëta dhe mund të cilësohen si ZKN për shkak të përmbajtjes 
së lartë të argjilës dhe të gjitha karakteristikave të tjera të përshkruara në kriterin “Teksturë toke e 
pafavorshme” në Tabelën A1.1.

Një pikë tjetër diskutimi në takimet dhe workshop-et për ZKN-të i është kushtuar zonave me 
drenazhimim të keq ose shumë të keq ose ku uji qëndron për një periudhë të konsiderueshme kohe 
gjatë një viti. Sigurisht, metodologjia për ZKN-të përdoret për të përcaktuar në hartë zonat natyrore 
të karakterizuara nga këto kushte. Por, historia e vendeve të Evropës Juglindore është në njëfarë 
mënyre e ndryshme. Në të gjitha këto vende gjatë regjimeve socialiste, zona të mëdha janë marrë nga 
kënetat për tu kthyer në toka bujqësore nëpërmjet projekteve për tharjen e kënetave të financuara 
nga qeveritë. Megjithatë, pas rënies së regjimeve socialiste, u braktisën ndërhyrjet për pastrimin e 
kanaleve të drenazhimit. Si pasojë, shumë zona pësuan përmbytje të mëdha, tepri të lagështirës në 
tokë, duke përfshirë bllokimin e tokës me ujë, dhe një proces kënetëzimi. Për rrjedhojë, propozimi 
është për t’i përfshirë ato në hedhjen në hartë si ZKN pavarësisht faktit se ato rrjedhin nga zona jo-
bujqësore (ish-këneta) dhe u transformuan në toka të punueshme në sajë të ndërhyrjeve të njeriut. 

VLERËSIM NË TË GJITHË VENDIN I KAPACITETEVE INSTITUCIONALE PËR 
PËRCAKTIMIN DHE MENAXHIMIN E ZKN-VE DHE DHËNIA E REKOMANDIMEVE 
PËR STRUKTURAT INSTITUCIONALE
Projekti ka identifikuar në secilin vend/territor pjesëmarrës tre kategori ekspertësh siç përshkruhen 
më poshtë: 

1. Agronomist – Agrometeorolog – Agroambientalist

Eksperti duhet të ketë një gradë shkencore në bujqësi me njohuri të posaçme për efektin e klimës mbi 
rritjen dhe prodhimin e kulturave. Eksperti duhet të jetë në gjendje të vlerësojë gjatësinë e periudhës 
sëvegjetacionit dheshumën e temperaturave (gradë ditëve të vegjetacionit – GDV) për temperatura të 
ndryshmepragnë zonat bujqësore në vend. Eksperti duhet të kuptojë gjithashtu efektin e thatësirës 
dhe lagështirës së tepërt dhe duhet të jetë në gjendje të kryejë kërkime për thatësirën dhe lagështirën 
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në zonat bujqësore në vend dhe të bëjë analiza gjeohapësinore mbi lagështirën e tokës gjatë gjithë 
vitit. 

2. Shkencëtari i tokës – Pedologu

Eksperti duhet të ketë një gradë shkencore të avancuar në shkencën e tokës me njohuri specifike për 
vetitë e saj që kufizojnë rritjen e kulturave dhe zvogëlojnë mundësinë për prodhimin e tyre. Shkencëtari 
i tokës duhet të jetë veçanërisht në gjendje të përcaktojë tokën bujqësore me drenazhim të kufizuar, 
periudhën e pranisë së ujit të tepërt në tokat bujqësore, teksturë të pafavorshme dhe përmbajtja e 
gurëve që ndikojnë në rritjen e kulturave, si dhe thellësia në tokat bujqësore. Gjithashtu, eksperti 
duhet të jetë në gjendje të përcaktojë në zonat bujqësore në vend vetitë kimike të tokës që kufizojnë 
rritjen dhe prodhimtarinë e kulturave, veçanërisht, kripësinë, sodicitetin, dhe aciditetin. Eksperti i tokës 
duhet të ketë kapacitetin të bëjë analiza gjeohapësinore të vetive të tokës dhe të hedhë në hartë zonat 
me kufizime.

3. Eksperti GIS 

Eksperti për GIS duhet të ketë njohuri për bujqësinë dhe njohuri për tokën, klimën dhe bimësinë, 
etj. Eksperti duhet të jetë në gjendje të kryejë analiza dhe modelime të klimës dhe tokave në zonat 
bujqësore në vend. Në veçanti, ai/ajo duhet të mbështesë ekspertët e tjerë në zhvillimin e modeleve 
për përcaktimin e zonave me kufizime natyrore për prodhimin bujqësor. Eksperti GIS duhet të kryejë 
gjithashtu analiza të terrenit dhe të përcaktojë zonat bujqësore me shpate që reduktojnë prodhimtarinë 
e kulturave në përputhje me metodologjinë e dhënë nga ekspertët e tjerë. Eksperti GIS duhet të jetë 
në gjendje të zhvillojë databaza gjeohapësinore dhe të paraqesë rezultatet e analizave në formatin 
WEB GIS.

Është përzgjedhur një total prej 20 ekspertësh shumë të kualifikuar nga vendet/territoret e rajonit. 
Ata përfaqësojnë institucione të ndryshme duke përfshirë Ministritë e Kulturës, Ministritë e Mjedisit, 
(universitetet) kërkimore dhe arsimoresi dhe bizneset private. Megjithatë, kapacitetet e vendeve 
nuk janë tënjëjta. Për shembull, Serbia, Maqedonia, Mali i Zi dhe Republika Srpska janë mjaft të 
përparuara edhe në disponueshmërinë e të dhënave edhe në përpunimin dhe performancën e 
programit kompjuterik GIS, Shqipëria dhe Federata BH janë diku në mes, ndërsa Kosova* mund të 
jetë më mbrapa edhe përsa i takon disponueshmërisë së të dhënave edhe përpunimit të tyre.

Aspekti tjetër i rëndësishëm përsa i takon kapacitetit për hartëzimin e ZKN-ve është trajnimi i 
ekspertëve. Një trajnim i parë u realizua në takimin e mbajtur në Kolashin në Malin e Zi në Shtator 2016 
ku u demonstrua si shembull një rast praktik nga Serbia. Krahas kësaj, duhen parashikuar fonde për 
blerjen e programit kompjuterik GIS sepse është i nevojshëm për përcaktimin hapësinor të ZKN-ve.

Krahas kësaj, projekti për ZKN-të është filluar dhe ka pasur një pritje të ngrohtë nga politikëbërësitsepse 
në takime kanëmarrëpjesë disa prej tyre në Serbi, Republikën Srpska, Shqipëri dhe Kosovë*, në sensin 
që ekziston mbështetja institucionale. Struktura institucionale finale për ngritjen e sistemit për ZKN-të 
dhe përditësimet e mëtejshme të tij duhen mbajtur nga Ministritë e Bujqësisë. Kjo duhet të shërbejë jo 
vetëm për ekspozimin e këtyre zonave, por gjithashtu edhe për përcaktimin e politikave zhvillimore dhe 
skemat e pagesave të mbështetjes që mund të caktohen në të ardhmen për  veprimtarinë efermerëve 
në këto zona të kufizuara. 

Përveç dhënies së rekomandimeve për politikat, rezultati final i projektit për ZKN-të në vendet e 
Evropës Juglindore do të japë gjithashtu rekomandime teknike për ngritjen e sistemeve kombëtare GIS 
të bazuara në Internet, me synimin e ofrimit të informacionit për zonat ZKN (bazuar në metodologjinë 
kombëtare të miratuar që do të jetë në përputhje me metodologjinë e BE-së për ZKN-të).
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NEVOJAT E NJOHURA MJEDISORE 
DHE SOCIAL-EKONOMIKE TË 
RAJONEVE TË PËRCAKTUARA SI ZKN
Ordan Cukaliev1, Aleksandra Martinovska Stojcheska1 dhe Pandi Zdruli2

Territoret/vendet e Ballkanit Perëndimor: Shqipëria (AL), Bosnja Hercegovina (BH), Kosova* (KS), 
Maqedonia (MK), Mali i Zi (ME) dhe Serbia (RS) zakonisht njihen për territorin dhe popullsinë e tyre 
të vogël (Tabela A3.1). Së bashku, të gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor mbulojnë rreth 4.9% të 
të gjithë territorit të BE-28 dhe vetëm 3.6% të popullsisë së saj. Serbia është vendi më i madh që 
mbulon rreth 2% krahasuar me territorin e BE-28 dhe rreth 1.4% të popullsisë së BE-28. Të gjitha 
vendet e tjera mbulojnë një zonë më pak sesa 1%, përveç BH me 1.15% e saj të territorit krahasuar 
me madhësinë e BE-28. Përveç Shqipërisë, deri në fillim të viteve 90 të gjithë të tjerët ishin pjesë e të 
njëjtit sistem politik ose siç njihet tani si ish-Jugosllavia. 

Ka një trend të dukshëm drejt zvogëlimit të popullsisë në disa vende të Ballkanit Perëndimor, 
veçanërisht në Serbi, Kosovë* dhe Shqipëri. Disa raporte që trajtojnë tendencën negative të reduktimit 
të popullsisë në rajon dhe Palasic (2015) shpjegojnë se ka disa arsye për një rënie të tillë, por më të 
rëndësishmit janë shkalla e fertilitetit, migracioni dhe impaktet e periudhës së luftës në fillim të viteve 
90. Shumë vende përballen me probleme të ndryshme. Serbia, për shembull, ka një balancë pozitive 
për migracionin, por rënia e popullsisë është e lidhur me përqindjen e ulët të fertilitetit. Problemi i 
migracionit është i përhapur në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor dhe akoma vazhdon me pjesë 
të mëdha të popullsisë që aspirojnë të migrojnë jashtë shtetit. Nga ana tjetër, ka edhe një tendencë të 
migracionit të brendshëm. Popullsia rurale zhvendoset nga zonat kufitare drejt zonave më të zhvilluara 
brenda vendeve, të cilat pa dyshim shumë shpesh janë zona produktive të sheshta. Gjithashtu dhe për 
shkak të këtyre arësyeve zbatimi i politikës për ZKN-të mund të ndreqë, reduktojë, dhe mundësisht, 

KAPITULLI A3 

Tabela A3.1. Sipërfaqja totale, popullsia dhe dendësia e popullsisë në vendet e BP, krahasuar me BE-28

a dhe b duke përfshirë Kosovën*
Burimi: Eurostat, 2016 dhe Bajramovic, et al. (2016) Analizë e politikave të zhvillimit rural dhe bujqësor në vendet e Ballkanit Perëndimor. 
Nr. JRC101320. Qendra për Kërkime të Përbashkëta (Seville site).

1  Universiteti Shën Kirili dhe Metodi i Shkupit, Maqedoni
2  Qendra Ndërkombëtare për Studime Agronomike Mesdhetare të Përparuara (CIHEAM) Bari, Itali

AL BH KS* MK ME RS BP total BE-28

Popullsia
(000 banorë) 

2,895 3,827 1,805 2,066 622 7,149 18,364 506,881

Pjesa në BE-28 (%) 0.57 0.76 0.36 0.41 0.12 1.41 3.62 100

Rritja vjetore mesatare e 
popullsisë 2004-2014 (%)

-0.46 -0.01 -0.68 0.19 0.16 -0.42 -0.42 0.30

Sipërfaqja gjithsej
(000 km2)

28.7 51.2 10.9 25.7 13.8 88.5a 218.8 4,467.8

Udeo u EU-28 (%) 0.64 1.15 0.24 0.58 0.31 1.98 4.90 100

Dendësia e popullsisë 
(banorë/km2) 

101 75 166 80 45 92b 84 113
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t’i kthejë këto tendenca.

Megjithëse tendencat e popullsisë ndryshojnë ndërmjet vendeve anëtare të BE-së, popullsia e BE-28 
në tërësi u rrit me një përqindje rritjeje mesatare të vlerësuar me 0.30% në vit në periudhën 2004-2014. 
Në vendet e Ballkanit Perëndimor, ka një zvogëlim në tërësi të popullsisë gjatë periudhës 2004-2014 
me një përqindje vjetore prej -0.42%; përqindjet vjetore të vlerësuara të rritjes janë pozitive vetëm në 
Maqedoni dhe në Malin e Zi. 

Të dhënat për dendësinë e popullsisë në vitin 2014 të paraqitura në Tabelën A3.1 tregojnë se dendësia 
e popullsisë në vendet e BP është 84 banorë/km2. Kjo e vendos rajoninnën mesataren e dendësisë 
së popullsisë së vendeve të BE-së (mesatarja është 113 banorëpër km2 në 2014). Megjithatë, 
ndryshueshmëria e dendësisë së popullsisë në vendet e BP është mjaft e madhe nga 45 banorë 
për km2 në Mal të Zi deri në 165 në Kosovë*, kjo e fundit është më e lartë madje edhe se dendësia 
mesatare e popullsisë në BE-28. Dendësia e popullsisë në Bosnjë Hercegovinë, Maqedoni dhe Serbi 
është afër me vlerën mesatare të vendeve të BP, ndërsa Shqipëria ka 101 banorë /km2.

RRUGA DREJT INTEGRIMIT TË BE-SË
Vendet e BP janë në faza të ndryshme në procesin e aderimit në BE; Serbia dhe Mali i Zi janë vende 
kandidate që i kanë çelur negociatat për anëtarësim në Janar 2016 dhe presin hapjen e kapitullit për 
bujqësinë, Maqedonia dhe Shqipëria kanë statusin e kandidatit dhe presin datën për të filluar procesin 
e negociatave, dhe Bosnja dhe Hercegovina dhe Kosova* janë kandidatë të mundshëm, të premtuar 
për perspektivën e anëtarësimit kur të jenë gati (KE, 2016). Negociatat me BE-në lidhen me kushtet e 
miratimit dhe zbatimit të rregullave të BE-së për vendet anëtare. 

Në përputhje me një raport të Qendrës së Përbashkët Kërkimore (QKP) (Bajramovic at al., 2016) 
çështjet kryesore të procesit të aderimit në fushën e politikës bujqësore përfshijnë: 

• Implementimin e Instrumentit të Asistencës së Para-aderimit në Zhvillimin Rural (IAPZHR); 
• Harmonizimi i kuadrit ligjor për zbatimin e politikës agrare; 
• Rritja e kapacitetit institucional (kapaciteti i programimit, agjencitë paguese, Sistemi i Integruar 

Administrativ dhe i Kontrollit (SIAK), zbatimi i rregulloreve horizontale, etj.); 
• Implementimi i reformave të politikave për akomodimin e instrumenteve të politikave PBP për 

bujqësinë (pagesat direkte, zhvillimi rural dhe organizimi i tregut të përbashkët).

Duhet të vërehet se përcaktimi dhe mbështetja e ZKN-ve duhet përfshirë në agjendën e mbështetjes 
politike të këtyre vendeve.Gjithashtu është e rëndësishme të njihen ndërlidhja dhe ndërvarësia e 
afërt ndërmjet faktorëve mjedisorë dhe social-ekonomik dhe marrëdhënies shumëanëshe ndërmjet 
bujqësisë, komuniteteve rurale dhe mjedisit në Ballkanin Perëndimor. Kjo është dëshmia më e mirë 
që rajoni ka nevojë për një politikë adekuate për ZKN-të, më mirë herët se vonë. 

ANALIZA E TREGUESVE SOCIAL-EKONOMIK
Produkti i brendshëm bruto (PBB) i vendeve të BP në vitin 2014 u vlerësua të variojë nga 5.4 miliardë 
Euro në Mal të Zi në 33.1 miliard Euro në Serbi. Të dhënat për Kosovën* janë të disponueshme 
vetëm për vitin 2013 dhe PBB u vlerësua të jetë 5.3 miliard Euro (shih Tabelën A3.2). Ka diferenca 
të konsiderueshme në PBB për frymë ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor (Tabela A3.2 dhe 
Figura A3.1); për shembull, në 2014-n, vlera më e madhe është në Malin e Zi me 5.4 mijë Euro/për 
frymë, pasuar nga Serbia (4.6 mijë Euro/për frymë), Maqedonia (4.1 mijë Euro/për frymë), Bosnja dhe 
Hercegovina (3.6 mijë Euro/për frymë), Shqipëria (3.4 mijë Euro/për frymë) dhe së fundi Kosova* (2.9 
mijë Euro/ për frymë në vitin 2013). Të gjitha vendet janë shumë mbrapa vlerës së BE-28 (që është 
mjaft heterogjene ndërmjet vendeve anëtare të saj), që vlerësohet me një mesatare prej 27.5 mijë Euro 
SWG për frymë në vitin 2014. 
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Të dhënat e paraqitura në Tabelën A3.3 tregojnë tendencën e rritjes reale të PBB-së. Mjedisi për rritjen 
e PBB-së në vendet e BP ishte i favorshëm në periudhën 2004-2008, me kulmin e tij në vitin 2007 
në të gjitha vendet, duke përfshirë mesataren e BE-28. Pas krizës financiare botërore, ka një rënie të 
dukshme, me kulmin e saj në Malin e Zi. Gjatë pesë viteve të fundit, rritja më e lartë në terma realë 
vlerësohet në Kosovë*, Maqedoni, dhe Shqipëri.  

Tabela A3.2. Produkti i Brendshëm Bruto (PBB), 2008 – 2014

Tabela A3.3. Rritja reale e PBB-së në periudhën 2004–14 (ndryshimi i % me vitin e kaluar)

Burimi: Eurostat, 2016 (kodet e të dhënave online: nama_10_gdp, nama_10_pc and cpc_ecnagdp).

Burimi: Eurostat (kodet e të dhënave online: nama_10_gdp and cpc_ecnagdp); Shënim: viti bazë për vitin 2014 (2010=100), llogaritje për Malin e Zi, Bosnje dhe 
Hercegovinën dhe Kosovën*. 

PBB e Vendit me çmimet ekzistuese të tregut (miliard Euro)

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

BE-28 12,986.4 12,245.9 12,789.8 13,173.4 13,420.2 13,521.0 13,920.0 

Mali i Zi 3.1 3.0 3.1 3.2 3.1 3.3 5.4 

Maqedonia 6.8 6.8 7.1 7.5 7.6 8.1 8.5 

Shqipëria 8.8 8.7 9.0 9.3 9.6 9.6 10.0 

Serbia 33.7 30.7 29.8 33.4 31.7 34.3 33.1 

Bosnja Hercegovina 12.8 12.4 12.7 13.2 13.2 13.7 13.9 

Kosova* 3.9 4.1 4.4 4.8 5.1 5.3 : 

PBB për frymë me çmimet ekzistuese të tregut (Euro)

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

BE-28 26,100 24,500 25,500 26,100 26,600 26,700 27,500

Mali i Zi 4,908 4,720 5,011 5,211 5,063 5,356 5,436

Maqedonia 3,308 3,300 3,459 3,665 3,680 3,930 4,127

Shqipëria 2,986 2,958 3,088 3,191 3,305 3,323 3,440

Serbia 4,586 4,187 4,082 4,619 4,400 4,781 4,635

Bosnja Hercegovina 3,325 3,234 3,310 3,432 3,430 3,569 3,641

Kosova* 2,258 2,329 2,480 2,672 2,799 2,935 :

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2014 
(2010=
100)

BE-28 2.5 2.0 3.4 3.1 0.5 -4.4 2.1 1.7 -0.5 0.1 1.3 3.0

Mali i Zi 4.4 4.2 8.6 10.7 6.9 -5.7 2.5 3.2 -2.5 3.3 : 3.9

Maqedonia 4.7 4.7 5.1 6.5 5.5 -0.4 3.4 2.3 -0.5 2.7 3.8 8.6

Shqipëria 5.7 5.7 5.4 5.9 7.5 3.4 3.7 2.5 1.4 1.1 2.1 7.0

Serbia 9.0 5.5 4.9 5.9 5.4 -3.1 0.6 1.4 -1.0 2.6 -1.8 1.1

Bosnja 
Hercegovina

6.3 3.9 5.7 6.0 5.6 -2.7 0.8 1.0 -1.2 2.5 1.1 3.4

Kosova* : : 3.4 8.3 4.5 3.6 3.3 4.4 2.8 3.4 : 10.6
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Figura A3.1 PBB për frymë, 2004 dhe 2014

Figura A3.2. Pjesa e vlerës së shtuar bruto nga bujqësia, pyjet dhe peshkimi, 2004 dhe 2014 (% e vlerës së shtuar bruto totale)

Analiza e vlerës së shtuar bruto (VSHB) sipas aktivitetit ekonomik paraqitur në Figurën A3.2, tregon 
se në vitin 2014, sektorët e bujqësisë, pyjeve dhe peshkimit janë akoma aktivitete ekonomike të 
rëndësishme në vendet e BP, gjë e cila tregon fazën e zhvillimit të këtyre vendeve. Pjesa e këtyre 
sektorëve në vendet e BE-së është shumë më e ulët (nga 2% në vitin 2004 në 1.6% në vitin 2015 – 
mesatarisht për vendet e BE-28, Eurostat, 2016), meqenëse industritë e tjera kontribuojnë më shumë 
në ekonomitë në tërësi. Në vendet e BP, kjo pjesë varion nga 7.0% (BH) deri në 22.9% (AL) në 2014n. 
Megjithatë, përveç Shqipërisë, ka një tendencë të reduktimit të ngadaltë të pjesës së Bujqësisë në 
VSHB në të gjitha vendet. Nëse ky trend i zhvillimit të sektorëve të tjerë, përveç bujqësisë, vazhdon në 
vendet e BPP, mund të reduktohet rëndësia e bujqësisë si një nga sektorët ekonomikë të rëndësishëm.

Pjesa e Sipërfaqes së Shfrytëzuar Bujqësore (SSHB) si një përqindje e sipërfaqes totale (të dhënat 
për vitin 2014) është më e larta në Maqedoni (49%) dhe më e ulëta në Malin e Zi dhe në Kosovë 
(respektivisht 16.2% dhe 23.7%). Mesatarisht, 60% e sipërfaqes së shfrytëzuar bujqësore në vendet 

1 Bazuar tek ESA 2010.
2 2004: bazuar në NACE Rev. 1.1. 2014: bazuar në ESA 2010; provizore.
3 2013 në vend të 2014. 2006 (bazuar në NACE Rev. 1.1) në vend të 2004.
4 2014: vlerësim.
5 2004: bazuar në NACE Rev. 1.1. 2013 në vend të 2014.
6 2004: bazuar në NACE Rev. 1.1.

Burimi: Eurostat (kodet e të dhënave online: nama_10_a10 and cpc_ecnabrk)
Burimi EUROSTAT, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/6/63/Share_of_gross_value_added_from_agriculture%2C_forestry_and_fishing_%28NACE_
Rev_2%29%2C_2004_and_2014_%28%25_of_total_gross_value_added%29_CPC15.png
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Figura A3.3. Sipërfaqja e shfrytëzuar bujqësore, 2004, 2009 dhe 2014 (% sipërfaqes totale)

1  2003 në vend të 2004 dhe 2007 në vend të 2009. 2014: e padisponueshme.
2 2009: ndërprerje e serisë.
3 Sipërfaqja e shfrytëzuar bujqësore: përbëhet nga tokë e punueshme, kopshtet e shtëpive, kultura dhe kullota të përhershme si të dhëna kadastrale.
4 2004: e padisponueshme 2014: provizore.
5 2004: provizore. 2013 në vend të 2014. 2009: ndërprerje e serisë.

Burimi: Eurostat (kodet e të dhënave online: appro_cpp_luse, demo_r_d3area and cpc_agmain)
Burimi: EUROSTAT, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/e/e6/Utilised_agricultural_area%2C_2004%2C_2009_and_2014_%28%25_of_total_
area%29_CPC15.png

Burimi: Bajramovic, et al. Analiza e politikave zhvillimore rurale dhe bujqësore e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Nr. JRC101320. Qendra e Përbashkët Kërkimore (Seville 
site), 2016. (Burimi: Databaza e Statistikave Bujqësore, Eurostat; *Të dhëna nga studimi FAO (Volk et al. 2014): i padisponueshëm.

anëtare të BE-së llogaritet si tokë bujqësore. Në vendet e BP, kjo pesë është e krahasueshme vetëm 
me Serbinë me rreth 65%. Toka me kultura të përhershme është e pranishme të paktën në të gjitha 
vendet, me përjashtimin e Malit të Zi. 

Numri i tokave bujqësore në vendet e BP është shumë i lartë dhe më e rëndësishmja, fermat janë 
shumë të vogla në madhësi (më shumë se 70% të fermave në Kosovë*, Maqedoni dhe Malin e Zi kanë 
më pak sesa 2 hektarë të sipërfaqes së shfrytëzuar bujqësore).Akoma është e pranishme struktura 
e fortë e fermës së dyfishtë; krahas numrit të madh dominues të fermave të vogla, një numër i vogël 
fermash të mëdha janë akoma të pranishme shpesh të prejardhura nga ish infrastruktura socialiste. 
Tabela A3.4 paraqet të dhëna për strukturën e fermave në BP. Mesatarja e SSHA-së për pronën 
bujqësore është nga 1.8 ha në Maqedoni në 5.4 ha për pronë bujqësore në Serbi, që është shumë 
më e vogël sesa mesatarja 14.4 ha në BE-28. Madhësia e fermave të vogla dhe shpesh me karakter 
të qëndrueshëm i bëjnë fermerët të dobët ndaj të gjitha ndryshimeve dhe fuqia e tyre ekonomike nuk 
është e mjaftueshme për tu përshtatur ndaj kushteve më pak të favorshme për prodhimin bujqësor. 
Edhe më e rëndësishme, kapaciteti i tyre për tu përshtatur ndaj çështjeve mjedisore të të ardhmes si 
p.sh. ndryshimet klimatike është shumë i dobët.

Tabela A3.4. Korišćeno poljoprivredno područje (UAA) i struktura gazdinstava u zemljama ZB

AL 
(2012)

BH 
(2010)

KS* 
(2014)

MK 
(2013)

ME 
(2010)

RS 
(2012)

BE-28 
(2010)

SSHA (000 ha) : : 257.6 315.9 221.3 3,437.4 175,815 

Pjesa në BE-28 (%) : : 0.1 0.2 0.1 2.0 100.0

Numri i pronave bujqësore 
(000) 

324.0 : 129.2 170.9 48.9 631.6 12,248 

Pjesa në BE -28 (%) 2.6 : 1.1 1.4 0.4 5.2 100.0

SSHA për pronë bujqësore (ha) 2.81 2.0 2.0 1.8 4.5 5.4 14.4

% e pronave bujqësore me 
SSHA < 2 ha  

: : 80 78 73 48 49
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Megjithatë, bujqësia mbetet një sektor punësimi i rëndësishëm në rajon (shih Figurën A3.4), në veçanti, 
në Shqipëri, ku pjesa e saj në punësimin total në vitin 2014 ishte 42.7%. Pjesa e punësimit bujqësor 
në të njëjtin vit për Bosnjë Hercegovinën, Maqedoninë dhe Serbinë është gjithashtu e lartë, shumë më 
e lartë sesa BE-28 dhe shifrat janërespektivisht: 17.1%, 18.0% dhe 21.1%.

Përkundrazi, pjesa e punësimit në bujqësi në Malin e Zi dhe në Kosovë * është shumë më pak e 
rëndësishme, duke mbuluar respektivisht vetëm 5.7% dhe 2.6%. Duket se për këto dy vende bujqësia 
nuk është më një punëdhënës i rëndësishëm. Me shumë mundësi, çështjet sociale zakonisht të lidhura 
me standardet e ulëta të jetesës dhe mirëqenien e punëtorëve në bujqësi janë faktorë të rëndësishëm 
në këto vende, duke ndikuar në prospektin e punësimit në bujqësi. Së fundi, ka një tendencë në 
shumë vende, përveç Maqedonisë, për reduktimin e pjesës së tyre të punësimit në bujqësi. Një nga 
arsyet mund të lidhet gjithashtu me modernizimin e sektorit të bujqësisë dhe përdorimin e makinerive 
në vend të fuqisë punëtore.

Termi përqindja e aktivitetit lidhet me përqindjen e personave me moshë 20-64 që janë të punësuar 
ose të papunësuar (në fuqinë punëtore), me pjesën e mbetur të konsideruar jo aktive ekonomikisht. 
Përqindja e aktivitetit në BE-28 për personat e moshave 20–64 ishte 76.9% në vitin 2014. Përqindja 
për meshkujt ishte shumë më e lartë, në 83.2%, afro12.6 përqind mbi shifrën korresponduese për 
femra (shih Figurën A3.5).

Nga e njëjta shifër mund të shihet se përqindjet e aktivitetit në vendet e BP ishin përgjithësisht shumë 
më të ulëta sesa në BE-28, dhe kjo është e vërtetë veçanërisht për femrat. Të dhënat për vitin 2014 
zbulojnë se përqindjet e aktivitetit për femrat në vendet e zgjerimit kulmojnë tek 60.7% në Malin e Zi, 
ndërsa Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia raportuan edhe se më shumë se gjysma e të gjitha femrave 
të moshave 20–64 vjeç ose ishin të papunësuara ose të disponueshme për punë. Në anën tjetër, 
përqindja e aktivitetit të femrave ishte pak më e vogël sesa një çerek në Kosovë*.

Në kontrast me të, përqindjet e aktivitetit të meshkujve në disa nga vendet e zgjerimit ishin në nivele 
të ngjashme me atë të regjistruar në BE-28. Për shembull, në Maqedoni, përqindja e aktivitetit të 
meshkujve (84.5%) për moshat 20–64 vjeç ishte mbi (1.3 përqind më e lartë) sesa mesatarja për BE-
28. Në kontrast me të, përqindjet e aktivitetit për meshkuj ishin më të ulëtat në Bosnje Hercegovinë 
dhe Kosovë*, respektivisht me 72.4% dhe 71.4%.

Figura A3.4. Pjesa e punësimit në bujqësi, pyje dhe peshkim (NACE Rev 2), 2004 dhe 2014 (% e punësimit total)

1 2004: bazuar në NACE Rev. 1.1. Ndërprerje e serisë.      
2 2004: të dhëna administrative bazuar në NACE Rev. 1.1. 2014: vlerësim; shuma e pjesëve në analizën e punësimit sipas aktivitetit nuk shkon në 100% për shkak të 
rasteve ku personat nuk kanë ose nuk mund të klasifikohen në një aktivitet të veçantë. Ndërprerje e serisë.
3 2004: bazuar në NACE Rev. 1.1. Ndërprerje e serisë.      
4 2006 (bazuar në NACE Rev. 1.1) në vend 2004.
       
Burim: Eurostat (kodet e të dhënave online: lfsa_egana, lfsa_egan2 and cpc_pslm)
Burimi EUROSTAT, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/3/39/Share_of_employment_in_agriculture%2C_forestry_and_fishing_%28NACE_
Rev_2%29%2C_2004_and_2014_%28%25_of_total_employment%29_CPC15.png
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Pabarazia gjinore mund të reflektojë, ndër të tjera, strukturat patriarkale të familjes, shkallën e fuqizimit 
të grave, besimet fetare, faktorë kulturorë të tjerë, paga më të ulëta për gratë, dhe vështirësitë në lidhje 
edhe me aksesin në punësim edhe me zhvillimin e karrierës. Një krahasim ndërmjet përqindjeve të 
aktivitetit për burra dhe gra në vitin 2014 në vendet e BP tregoi se boshllëqet më të mëdha për gjininë 
u regjistruan në Kosovë*, ku përqindjet e aktivitetit për femrat ishin ndërmjet 46.0 dhe 47.2 përqind më 
të ulëta sesa përqindjet korresponduese për meshkujt. Dy nga vendet e zgjerimit raportuan boshllëqe 
gjinore me më pak se 20 përqind, pikërisht Serbia (17.6 pikë) dhe Mali i Zi (13.8 pikë) (Figura A3.6).

Megjithëse tkurrjet më të mëdha të aktivitetit ekonomik si rezultat i krizës ekonomiko-financiare globale 
u regjistruan në vitin 2009, nuk ishte e pazakontë të shiheshin rritje të përqindjeve të papunësisë në 
vitin 2010 e më tej. Në fakt, përqindja e papunësisë vjetore të BE-28 u rrit nga e ulëta 7.0% në vitin 
2008 për të arritur në 9.5% në vitin 2010. Më pas ishte relativisht e pandryshuar në vitin 2011, përpara 
se të rritej përsëri edhe në vitin 2012 edhe në vitin 2013 për të arritur në 10.8% (shih Tabela A3.5).

Figura A3.5. Përqindjet e aktivitetit (personat e moshave 20–64) sipas gjinisë në vendet e Ballkanit Perëndimor, 2014(1)

Figura A3.6. Boshllëku gjinor për përqindjen e punësimit (personat e moshave 20–64) në vendet e BP, në vitet 2009 dhe 2014

1 Radhitur sipas përqindjes totale të aktivitetit (meshkuj dhe femra).
2 Vlerat.

Burimi: Eurostat (kodet e të dhënave online: lfsi_act_a and cpc_pslm)

1 2009: personat e moshave 15–64.
2 Vlerat.

Burimi: Eurostat (kodet e të dhënave online: lfsi_emp_a, cpc_pslm and cpc_siemp)
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Tabela A3.5. Stope nezaposlenosti (lica starosti 15–74) u zemljama ZB, 2004–2014.

Tabela A3.6. Përqindjet e papunësisë në BE-28 dhe vendet e BP, gjithsej (15-74 vjeç) dhe të rinjtë (më pak se 25 vjeç) për vitet 2004, 
2009 dhe 2014

1 2005: ndërprerje e serisë.
2 2007: ndërprerje e serisë (përpara kësaj date u përdorën si burim të dhënat administrative).
3 2014: ndërprerje e serisë. 2013 dhe 2014: bazuar në kriterin e 4 javëve dhe me përdorimin vetëm të metodave të kërkimit për punët aktive.
4 2005: ndërprerje e serisë (përpara kësaj date me përjashtim të të dhënave nga distrikti Brčko). 2006: ndërprerje e serisë (përpara kësaj date jo e bazuar në 
metodologjinë ILO).

Burimi: Eurostat (kodet e të dhënave online: lfsa_urgan and cpc_pslm)

1 2009: ndërprerje e serisë për përqindjet e papunësisë. 
2 2004 dhe 2009: përqindjet e papunësisë bazohen tek personat e moshave 15–64 vjeç. Përqindja totale e papunësisë: 2005 në vend të 2004.
3 2004: përqindjet e papunësisë bazohen tek personat e moshave 15–64. Përqindja totale e papunësisë: 2006 në vend të 2004.
4 2004: përqindjet e papunësisë bazohen tek personat e moshave 15–64. 2009: ndërprerje e serisë (burimi i të dhënave 2004 ishin të dhënat administrative).
5 2006: ndërprerje e serisë për përqindjen totale të papunësisë.
6 2006 në vend të 2004, përveç përqindjes totale të papunësisë. 2006: përqindjet e papunësisë bazohen tek personat e moshave 15–64. 
2004: përqindja totale e papunësisë, përveç të dhënave nga distrikti Brčko dhe i pabazuar në metodologjinë ILO”.  
7 2004 dhe 2009: përqindjet e punësimit bazohen tek personat e moshave 15–64 vjeç.     

Burim: Eurostat (kodet e të dhënave online: lfsa_ergan, une_rt_a, cpc_pslm and cpc_siemp)

Ndryshimi i përqindjes së papunësisë në vendet e BP ishte më i lartë në periudhën pas fillimit të krizës 
ekonomiko-financiare (2009–14). Përqindjet e papunësisë ranë në Kosovë*, Maqedoni dhe Malit të Zi, 
por u rritën gjatë kësaj periudhe në Serbi, Bosnje Hercegovinë dhe Shqipëri.

Përqindjet më të larta të papunësisë në vitin 2014 në vendet e zgjerimit u regjistruan në Kosovë*, ku 
pak më shumë se një e treta (35.3%) e fuqisë punëtorë ishte papunë; përqindje papunësie relativisht 
të larta u regjistruan edhe në Maqedoni (28.0%) dhe në Bosnje Hercegovinë (27.6%). Përqindjet e 
papunësisë në vendet e mbetura të BP ishin më lart se mesatarja e BE-28 dhe brenda harkut prej 
17–19%. Në vendet e BP, përqindjet e papunësisë tek të rinjtë ishin vazhdimisht më të larta sesa 
përqindjet totale të papunësisë (Tabela A3.6).

Po kështu, si në BE-28, përqindja e papunësisë së të rinjve në vendet e BP priret të jetë dyfish më e 
lartë se përqindjet totale të papunësisë. Më shumë se një e treta e personave me moshë më të vogël 
se 25 vjeç në fuqinë punëtore ishin papunë në Malin e Zi (35.8%) dhe në Shqipëri (39.0%). Kjo pjesë 
u rrit me rreth gjysmën e të gjithë të rinjve në fuqinë punëtore në Serbi dhe Maqedoni dhe përqindjet 
më të larta të papunësisë së të rinjve u regjistruan në Kosovë* (61.0%) dhe në Bosnje Hercegovinë 
(62.7%).

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

BE-28 (¹) 9.2 8.9 8.2 7.1 7.0 8.9 9.5 9.6 10.4 10.8 10.2 

Mali i Zi 27.7 30.3 29.6 19.3 16.8 19.1 19.7 19.7 19.7 19.5 18.0 

Republika e Maqedonisë 37.2 37.3 36.1 34.9 33.8 32.2 32.0 31.4 31.0 29.0 28.0 

Shqipëria (²) 14.4 14.1 13.8 13.5 13.0 13.8 14.0 14.0 13.4 15.9 17.5 

Serbia 18.5 20.8 20.9 18.1 13.6 16.1 19.2 23.0 23.9 22.1 18.9 

Bosnja Hercegovina (4) 41.8 43.9 31.2 29.1 23.5 24.1 27.3 27.6 28.2 27.6 27.6 

Kosova* 39.7 41.4 44.9 43.6 47.5 45.4 : : 30.9 30.0 35.3 

Përqindjet e Papunësisë

Gjithsej
(15–74 vjeç)

Të Rinj
(më pak se 25 vjeç)

2004 2009 2014 2004 2009 2014

BE-28 (¹) 9.3 9.0 10.2 19.2 20.3 22.2 

Mali i Zi (²) 27.7 19.1 18.0 : : 35.8 

Republika e Maqedonisë (³) 37.2 32.2 28.0 64.8 55.1 53.1 

Shqipëria (4) 14.4 13.8 17.5 : 27.2 39.0 

Serbia (5) 18.5 16.1 18.9 48.1 41.6 47.1 

Bosnja dhe Hercegovina (6) 41.8 24.1 27.6 62.3 48.7 62.7 

Kosova* (7) 39.7 45.4 35.3 66.5 73.0 61.0 
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Figura A3.7. Paga minimale dhe mesatare në vendet e BP në Euro

Burimi: EUROSTAT, 2016

Paga mesatare në BE-28 ishte rreth 1,508 Euro/muaj në vitin 2015. Pagat në vendet e BP janë shumë 
më të ulëta. Mali i Zi ka pagën mujore më të lartë me rreth 500 Euro, që është afërsisht 1/3 e mesatares 
së BE-28. Paga mesatare në Bosnje Hercegovinë është rreth 427 Euro/muaj. Të gjitha vendet janë në 
harkun ndërmjet 362 Euro dhe 379 Euro/muaj (Figura A3.7).

Paga minimale e paraqitur në Figurën A3.7 jepet për shkak se pagat në bujqësi dhe në zonat rurale 
janë më afër pagës minimale sesa asaj mesatare.

KONKLUZIONET DHE SFIDAT E TË ARDHMES
Gjendja e përgjithshme socio-ekonomike në vendet e Ballkanit Perëndimor karakterizohet nga një 
fuqi e ulët ekonomike, PBB e vogël krahasuar me BE-28, nivel më i ulët i të ardhurave, shkallë e lartë 
e papunësisë, më e lartë se pabarazia e zakonshme në lidhje me të ardhurat dhe të drejtat gjinore, 
emigracioni i lartë dhe shkalla e ulët e lindshmërisë. Këto vende janë të vogla edhe në aspektin e 
territorit edhe të popullsisë. Sektori i bujqësisë është ende një kontribuues i rëndësishëm për PBB-në, 
si dhe një punëdhënës i rëndësishëm në rajon. Kushtet për prodhimin bujqësor janë të ndryshme në 
të gjitha vendet dhe ende ka potencial të madh për intensifikimin e sektorit. 

Zonat ZKN në BP ende nuk janë përcaktuar dhe shpallur si të tilla dhe, për më tepër, nuk ekziston një 
politikë e përcaktuar për mënyrën e trajtimit të tyre. Fermerët që mbjellin kulturat e tyre në zonat me 
kufizime natyrore ballafaqohen me pengesa më të mëdha se zakonisht dhe, për rrjedhojë, kanë kosto 
prodhimi më të mëdha dhe fuqi ekonomike më të ulët krahasuar me fermerët e tjerë. Pra, është e 
vështirë për ta që të konkurrojnë me sukses. Shpopullimi i këtyre zonave po ndodh shpejt pasi të rinjtë 
po migrojnë (jashtë vendit dhe në qendrat e brendshme të mëdha urbane). Për të ruajtur prodhimin 
bujqësor dhe mirëqenien e këtyre fermerëve në këto zona, kërkohet vëmendje e posaçme dhe duhen 
së pari hartuar dhe pastaj zbatuar politika ZKN që kujdesen për ta. Rrjeti i ekspertëve ZKN është gati 
të fillojë hartëzimin dhe përcaktimin e ZKN-ve, por për arritjen e këtij objektivi duhet ofruar mbështetje 
financiare.

Zonat që përballen me kufizime natyrore janë veçanërisht të ndjeshme/të prekshme dhe preken 
nga ndikimet mjedisore. Ekzistojnë të paktën dy çështje mjedisore të mëdha që kanë ndikim të 
konsiderueshëm mbi këto zona: ndryshimet klimatike dhe degradimi i tokës. Sektori i bujqësisë i 
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rajonit jugperëndimor është i prekur tashmë nga ndikimet klimatike. Ngjarjet e motit ekstrem 
(përmbytjet, thatësirat, dëmtimet e ngricave, etj.) kanë qenë më të shpeshta dhe kanë zvogëluar 
tashmë prodhimtarinë bujqësore kohët e fundit në disa rajone. Fermerët që kryejnë aktivitetin 
bujqësor të tyre në ZKN-të e mundshme karakterizohen nga rezistencë dhe kapacitete përshtatëse 
më të ulëta ndaj ndryshimeve klimatike, veçanërisht për shkak të rendimentit dhe të ardhurave më të 
vogla të raportuara në këto ferma. Disa raporte për ndryshimet klimatike paraqesin dobësi të lartë dhe 
kapacitet përshtatjeje më të ulët në sektorin bujqësor në vendet e BPP.

Workshop-i për Rezistencën ndaj Klimës të Ballkanit Perëndimor që u zhvillua në Vjenë në 11-12 Maj 
2016 paraqiti gjetjet kryesore nga studimet më të fundit për rreziqet klimatike në Ballkanin Perëndimor 
dhe nevojat dhe prioritetet korresponduese për përshtatje.Prezantimet u përqendruan tek ndikimet 
klimatike në zonat bregdetare (d.m.th bazuar në konkluzionet dhe rekomandimet nga Komunikimi 
Kombëtar i Tretë i Shqipërisë), zonat malore (në kontekstin e vlerësimit më të fundit të Programit të 
Kombeve të Bashkuara për Mjedisin për përshtatjen me ndryshimet klimatike në malet e Ballkanit 
Perëndimor), dhe ujëndarëset(me një rast praktik nga Bosnja Hercegovina).Ato treguan se rajoni 
tashmë ka hyrë në një normalitet klimatik të ri (p.sh., në disa vende, rekordet aktuale të temperaturës 
kanë arritur nivelin e parashikimeve për vitin 2030. Nga ana tjetër, ekziston nevoja për tu përgatitur 
për ngjarje të motit ekstrem në rritje, më shumë valë të nxehti dhe thatësira si dhe përmbytje, me 
pasoja për burimet natyrore, si tokën, ujin, ekosistemet dhe biodiversitetin, dhe sektorët e tillë si 
bujqësia,energjia,transporti, shëndeti njerëzor, turizmi, dhe përgjigjet e emergjencave.

Temperaturat më të larta, reshje të pakësuara dhe ngjarje ekstreme më të shpeshta të parashikuara 
nga parashikimet klimatike për të ardhmen e afërt mund të kenë ndikime negative mbi tokën. Cilësia e 
tokës mund të përkeqësohet në shumicën e zonave ZKN. Veçanërisht, rritja e erozionit parashikohet 
si pasojë e shiraveme intensitet më të lartë, por gjithashtu edhe për shkak të humbjes së lëndës 
organike nga toka, e përshpejtuar kjo nga temperaturat më të larta. Krahas kësaj, kjo situatë do të 
përshpejtojë degradimin e tokës dhe për shkak të efekteve të thatësirës në disa rajone të Ballkanit 
Perëndimor mund të rritet rreziku i shkretëtirëzimit.

Megjithatë, ndryshimet klimatike mund të sjellin edhe disa përfitime për ZKN-të, sepse rritja e 
temperaturave mund të rrisëperiudhën e vegjetacionit. Për rrjedhojë, zonat ekzistuese me periudhë 
vegjetacionitë shkurtër mund të kenë një sezon më të madh me kohë të mjaftueshme dhe grumbullim 
temperaturash në të ardhmen. Krahas kësaj, do të rritet mundësia për zona me lartësi më të mëdha  
për rritjen e kulturave që ndryshe do të prekeshin nga tensioni i të nxehtit në lartësi më të ulëta (për 
shembull, rrushi dhe pemët frutore mund të rriten në lartësi më të mëdha sesa tani). Disa raporte 
(Sutton at al. 2013 a, b) tregojnë se zonat malore (zonat me lartësi më të madhe se 600 m m.n.d) do 
të jenë më pak të prekurat nga ndryshimet klimatike në Ballkanin Perëndimor dhe atje pritet një rritje 
e rendimentit të gruritdimëror. Këto pasoja të ndryshimeve klimatike duhet të merren në konsideratë 
më vonë gjatë përditësimit dhe monitorimit të shtrirjes hapësinore të zonave ZKN.
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dhe Andrea Hagyo6

KAPITULLI A4 

HYRJA DHE SITUATA 
Ish Zonat më Pak të Favorshme (ZPF) tashmë të quajtura Zonat me Kufizime Natyrore (ZKN) kanë 
qenë pjesë e debatit në BE për më shumë se 30 vjet. Qëllimi kryesor gjithnjë ka qenë dhe mbetet i 
njëjti: ofrimi i barazisë sociale për fermerët që përballen me pengesa natyrore serioze që përfshijnë 
izolimin, terrenin e pafavorshëm, degradimin e tokës dhe kushtet e një terreni të varfër. Direktiva 
75/268, CEC, e vitit 1975 që kishte si synim fermerët e atëhershëm të ZPF (që tani e tutje fermerët e 
ZKN-ve), pavarësisht theksimit të elementit social të trajtuar, shprehte edhe preokupime mjedisore: 
“…për të garantuar vazhdimësinë e bujqësisë, me anë të mbajtjes së një niveli minimal popullsie ose duke 
ruajtur fshatin”. 

Në vitin 2009, Komisioni Evropian e përkufizoi politikën e ZNK-ve si mbështetje për “menaxhimin 
e vazhdueshëm bujqësor në zonat ku intensifikimi nuk ka ndodhur për shkak të kufizimeve fizike, që 
mbështet në përgjithësi mirëmbajtjen e peizazheve të hapura e të vlerësuara, habitateve gjysmë-natyrore 
dhe biodiversitetit; mund të ndihmojë në kontrollin e zjarreve të pyjeve dhe të kontribuojë në menaxhimin 
e mirë të tokës dhe ujit “. (CEC, 2009).

Sigurisht që këto politika ishin të orientuara drejt parandalimit të shpopullimit, veçanërisht në zonat 
malore, duke reduktuar braktisjen e tokës dhe efektet negative të degradimit të tokës. Bogdanov 
(2014) analizon ndryshimet e politikave të ZKN-ve dhe thekson se në dekadën e fundit “komponenti 
social e ka humbur rëndësinë e tij, ndërsa shqetësimet mjedisore dhe mirëmbajtja e disa praktikave 
bujqësore janë bërë më të rëndësishme”. 

Gjatë dekadave, objektivat e politikës për ZKN-të në fakt kanë ndryshuar. Këto ndryshime kanë 
ndodhur brenda një tranzicioni postproduktivist në bujqësinë e BE-së, duke reflektuar një “ndryshim 
në arsyetimin për investimet e fondeve publike në bujqësi në respektim të të mirave shumfunksionale që 
sjell bujqësia”. Reformat nga agjenda 2000 për PBP i vendosën ZPF-të nën Rregulloren për Zhvillimin 
Rural (1257/1999) dhe përditësuan objektivat e saj në lidhje me vendosjen e një theksi mjedisor më të 
fortë. Krahas kësaj, Agjenda 2000 prezantoi instrumente të reja politikash të lidhura me politikën për 

1 Qendra Ndërkombëtare për Studimet Agronomike Mesdhetare të Avancuara (CIHEAM) Instituti Agronomik Mesdhetar i Barit, Itali
2 Universiteti Shën Kirili dhe Metodi i Shkupit, Maqedoni
3 Fakulteti i Bujqësisë i Universitetit të Beogradit, Serbi
4 Grupi i Përhershëm i Punës për Zhvillimin Rural Rajonal në EJL (SWG), Shkup, Maqedoni
5 Zhvillimi Rural nëpërmjet Menaxhimit të Integruar të Burimeve Ujore dhe Pyjore në Evropën Juglindore (LEIWW) Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH, Shkup, Maqedoni
6 Komisioni Evropian, Qendra për Kërkime të Përbashkëta, Instituti për Mjedisin dhe Qëndrueshmërinë (IES), Njësia e Monitorimit të Burimeve Bujqësore (MARS), Ispra, Itali
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ZPF-të, si promovimi i sistemeve të qëndrueshme të fermave dhe kriteri për arritjen e standardeve të 
praktikave të mira për fermat si një parakusht për mbështetjen dhe kalimin nga pagesat sipas numrit 
të bagëtive tek pagesat e zonës. 

Me ndryshimet e tjera të PPB (Rregullore e Këshillit 1698/2005), zhvillimi rural u vendos nën një kuadër 
të vetëm për financimin (Fondi Evropian i Bujqësisë për Zhvillimin Rural - FEBZHR) dhe menaxhimin. 
Mbështetja për ZKN-të e ofruar në kuadër të 2 boshteve të programit Pillar Two, synonte të 
“Përmirësonte mjedisin dhe fshatin nëpërmjet mbështetjes së menaxhimit të tokës”, me anë të: “masave 
me objektiv përdorimin e qëndrueshëm të tokës bujqësore në zonat malore dhe në zonat me pengesa, 
përveç zonave malore”.

Skema aktuale për ZKN-të mbështet dhe promovon mirëmbajtjen e formave të përshtatshme të 
bujqësisë (sistemet e qëndrueshme të fermave) sepse kompenson fermerët duke mbuluar vetëm 
kostot shtesë dhe të ardhurat e humbura të lidhura me pengesat natyrore duke përfshirë terrenin 
e pafavorshëm, klimën e pafavorshme dhe të ardhurat e kaluara të lidhura me pengesat natyrore 
duke përfshirë terrenin e pafavorshëm, klimën e keqe dhe kushtet e tokës. Ai synon të kontribuojë 
në objektivat mjedisore, d.m.th. ruajtjen e fshatit, nëpërmjet përdorimit të vazhdueshëm të tokës 
bujqësore, (CEC, 2009).

Debatet për efektshmërinë e masave për ZPF-të kanë vazhduar për vite, me perceptimin e përgjithshëm 
se nevojitet një reformë gjithëpërfshirëse dhe thelbësore. Shumë autorë thonë se nuk është vetëm 
shtylla e parë e PPB, por gjithashtu komponenti ZKN i saj që priret më shumë drejt fermave më 
të mëdha dhe rajoneve më të pasura qendrore (Bogdanov et al., 2014). Shucksmith et al., (2005) 
vlerësoi impaktin territorial rajonal të PPB dhe Politikës për Zhvillimin Rural, duke ekzaminuar deri në 
çfarë mase ato janë të pajtueshme me objektivat për kohezion territorial në të gjithë BE-në. Ata kanë 
arritur në përfundimin se nga pagesat ZPF (tani ZKN-të) priren të përfitojnë rajonet më të pasura, për 
shkak të prioriteteve kombëtare të ndryshme dhe vështirësive të bashkë-financimit. Dax dhe Hovorka 
(2008) nuk kanë gjetur asnjë marrëdhënie të rëndësishme nga ana statistikore ndërmjet niveleve të 
mbështetjes për ZKN-të dhe treguesve të kohezionit ekonomik, i cili nënkupton se mbështetja për 
ZKN-të, pavarësisht objektivit hapësinor të tij, duket të jetë dobësia e vetme e lidhur me kohezionin 
social dhe ekonomik.

Megjithatë, shumica e Shteteve Anëtare të BE-së kanë ofruar mbështetje të konsiderueshme për 
skemën ZKN që është një nga instrumentet më të rëndësishëm për politikën e zhvillimit rural të 
BE-së1. Ka pasur një kërkesë për përshtatjen e përcaktimit të ZPF/ZKN me objektivat më të reja të 
skemës në një mënyrë transparente dhe të përbashkët nëpërmjet BE-së. Kritikët (CEC, 2009) e ZKN-
ve theksuan se kishte një sërë treguesish të përdorur nga Shtetet Anëtare për përcaktimin e ZKN-ve 
dhe, për rrjedhojë, mungonte transparenca dhe objektivat më të mirë për situatat më shumë në rrezik 
për braktisjen e tokës.

Për të trajtuar shqetësimet e mësipërme, si një hap i parë, Qendrës Kërkimore të Përbashkët (QKP) iu 
kërkua të nxirrte një grup me kritere për tokën dhe klimën që mund të mbështetnin një përcaktim të ri të 
ZKN-ve të ndërmjetme. U ngrit një panel me ekspertë të nivelit të lartë për vlerësimin e tokës, klimës dhe 
terrenit dhe puna e tij u koordinua nga QKP-ja. Si rezultat i diskutimeve të gjera midis departamenteve 
të Komisionit dhe Shteteve Anëtare dhe me përfshirjen aktive të ekspertëve kombëtarë, u prezantua 
një kornizë e përbashkët e tetë kritereve biofizike (Terres et al., 2016). Ajo bazohet në një përkufizim të 
bërë nga Shtojca III e Rregullores së BE-së 1305/2013 (Tabela A1.1). Sipas ekspertëve, kriteret janë 
të forta, bazuar në shkencën e shëndoshë dhe lejojnë klasifikimin e tokës në mënyrë homogjene në të 
gjithë BE-në. Ato sigurojnë një sistem të thjeshtë dhe të krahasueshëm që mund të zbatohet nga të 
gjitha Shtetet Anëtare në një periudhë relativisht të shkurtër kohore. Sidoqoftë, zbatimi kërkon punë 
analitike dhe përpjekje administrative për t’u zbatuar.

1 Në periudhën e programimit 2007-2013, në nivelin e BE-27, alokimi i FEBZHRi caktuar për skemënZPF ishte € 12.6 miliardë (13.9% e fondit total të caktuar nga 
Komuniteti), që korrespondonte me 32% të burimeve të kushtuara përmirësimit të mjedisit dhe fshatit duke mbështetur menaxhimin e qëndrueshëm të tokës (Boshti 2 i 
Politikës për Zhvillimin Rural) http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/lfa/index_en.htm
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Përcaktimi i ZKN-ve, përveç maleve, që ballafaqohen me kufizime të konsiderueshme natyrore, 
vazhdon aktualisht në Shtetet Anëtare, me mbështetjen teknike të DG QPK, bazuar në kriteret e 
përbashkëta. Ai është parashikuar të finalizohet në vitin 2018. Pavarësisht nga kritikat, ndryshimet në 
objektivat e politikave dhe metodat e zbatimit, qasja ndaj ZKN-ve mbetet një nga mekanizmat më të 
rëndësishëm të zbatimit të mbështetjes së zhvillimit rural.

SI TË MIRATOHEN POLITIKAT ZKN NË VENDET E EJL
Konteksti politik, ekonomik, social dhe natyror në vendet e EJL në një farë grade është i ndryshëm 
nga BE-ja, veçanërisht nga Shtetet Anëtare perëndimore të saj. Vendet e EJL vijnë nga një periudhë 
me ekonomi të kontrolluara nga shteti që kanë lënë shenjat e tyre në strukturën e sektorit të bujqësisë. 
Pas viteve ‘90, shumica e kësaj strukture ka ndryshuar shumë në mënyrë drastike dhe karakteristika 
më e zakonshme ishte braktisja e rajoneve malore me pjesë më të mëdha të popullsisë, që lëvizin drejt 
qyteteve dhe ultësirave. Kjo ndodhi veçanërisht në Shqipëri, Kosovë* dhe në të gjitha vendet e tjera. 
Tirana kishte 250,000 njerëz në vitin 1990 dhe tani ka rreth 1 milion. Sigurisht që luftërat e rajoneve 
kanë luajtur rolin e tyre në procesin e zhvendosjes së popullsisë. Mbipopullimi i gjerë i qyteteve dhe 
humbjet e tokave bujqësore pjellore në lugina në kurriz të urbanizimit dhe braktisjes së rajoneve 
malore krijon pabarazi të konsiderueshme socio-ekonomike mes rajoneve brenda vendeve me pasoja 
të rënda mjedisore. 

Përfundimikryesor i studimit të FAOs (2014) i.e. Volk et al (2014) në këtë drejtim është që: 

Pjesa më e madhe e fondeve nga kjo shtyllë politike (shtylla e parë) i takon grupit të masave që 
synojnë përmirësimin e konkurueshmërisësë bujqësisë, ndërsa dy aspekteve të tjera të politikës së 
zhvillimit rural (p.sh. mjedisi dhe ekonomia rurale dhe popullsia) i është kushtuar më pak vëmendje.

Fondet e destinuara për përmirësimin e mjedisit dhe fshatit janë të papërfillshme në shumicën e vendeve. 
Çështja më sfiduese nga perspektiva e zhvillimit të balancuar territorial të Ballkanit Perëndimor është 
mungesa e masave për të mbështetur zonat më pak të favorizuara (ZPF, tani ZKN). ZPF-të janë të 
përfaqësuara fuqishëm në të gjitha vendet dhe, si rregull, përballen me probleme serioze demografike 
dhe sociale (shpopullimi, varfëria rurale).

Atëherë, gjetjet e projektit ZKN mund të përmblidhen si më poshtë: 

• Të dhënat për hartën e ZKN-ve janë të disponueshme, por aksesi tek atoende mbetet 
problematik (sidomos për të dhënat klimatike).

• Përfshirja e aktorëve të tjerë (pronarëve/mbajtësve të të dhënave) është shumë e rëndësishme 
për suksesin e projektit dhe zbatimin (e mundshëm) të skemave të pagesave ZKN.

• Mali i Zi do të fillojë zbatimin e metodologjisë së QPK ZKN në vitin 2017 me financim nga 
Banka Botërore dhe pritet të jetë vendi i parë në rajon që do të përfundojë hartën e ZKN-ve.

• Mund të nevojiten përditësime të mëtejshme për të përshtatur metodologjinë e QPK ZKN me 
kushtet e EJL dhe duke marrë në konsideratë edhe ndikimet e ndryshimeve klimatike.

• Harta e ZKN-ve duhet të jetë hapi i parë për tu përfunduar në secilin vend. 
• Vendimmarrësit vendorë, rajonalë dhe lokalë duhet të informohen për rezultatet e ZKN-ve dhe 

ndikimin e tyre tek njerëzit dhe burimet natyrore.
• Pagesat për zonat ZNK duhet të ndryshojnë nga vendi në vend. Megjithatë, duhet të bëhen 

përpjekje për t’i harmonizuar ato sa më shumë të jetë e mundur përgjatë zonave ndërkufitare 
për të shmangur pabarazitë socio-ekonomike dhe konkurrencën për burimet natyrore.

• Politikat ekzistuese për ZKN-të në rajon janë ose plotësisht të zhdukura e të zhvilluara keq, ose 
në procesin e zhvillimit. Statusi i tyre është i ndryshëm nga vendi në vend (për shembull, deri 
në vitin 2018 Republika Srpska pritet të fillojë zbatimin e politikave për ZKN-të)

• Asistenca teknike për vendimmarrësit nga ekspertët kombëtar ZKN është vendimtare për 
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zbatimin e suksesshëm të skemave të pagesave, sa herë që mund të jenë aktive.
• Politikat e ZKN-ve në rajonin e Evropës Juglindore duhet të jenë në përputhje me metodologjinë 

e BE-së, por duhet t’u përgjigjen edhe specifikave të vendit, brenda kufijve të lejuar nga 
metodologjia e BE-së.

• Udhëzimet për zbatimin e ZKN-ve duhet të zhvillohen për çdo qark. Ata duhet të marrin parasysh 
politikat, rekomandimet ligjore, strukturën institucionale, futjen hap pas hapi në politikën e 
zhvillimit rural, sistemin për mbështetjen e zbatimit dhe ekzekutimit, si dhe monitorimin dhe 
vlerësimin e vazhdueshëm.

• Siç specifikohet në politikën për ZKN-të të BE-së, vetëm fermerët aktivë që veprojnë në zonat 
ZKN duhet të jenë të pranueshëm për pagesa, por ata duhet të angazhohen të qëndrojnë në 
fermë për të paktën 5 vjet pas hyrjes së tyre në skemën e pagesave.

REKOMANDIMET PËR VENDIMMARRËSIT
• Vendimmarrësit duhet të lehtësojnë procesin e ndarjes së të dhënave dhe rrjedhën e 

informacionit ndërmjet palëve të interesuara (zhvillimi dhe zbatimi i procesit institucional dhe 
ligjor).

• Mbështetja për grupet ekzistuese të të dhënave, digjitalizimi dhe vrojtimet shtesë të tokës 
si dhe ruajtja dhe përmirësimi i shërbimit kombëtar meteorologjik janë në veçanti shumë të 
rëndësishme.

• Politika për ZKN-të duhet të jetë pjesë e Politikave kombëtare për Zhvillimin Rural.
• Legjislacioni i ri duke u përgatitur për Zhvillimin Rural Bujqësor duhet të ketë një nen të posaçëm 

për ZKN-të.
• Një strategji gjithëpërfshirëse e zhvillimit rural duhet të trajtojë të gjitha aspektet e jetës rurale, 

duke përfshirë infrastrukturën, aksesin në internet, shkollat publike, objektet shëndetësore, 
furnizimin me ujë, përveç skemave të pagesave ZKN.

• Çështjet e pronësisë së tokës kanë një ndikim të fortë në menaxhimin e tokës dhe duhet të 
zgjidhen duke përshtatur dhe zbatuar legjislacionin përkatës, në përputhje me të drejtat e 
pronësisë ligjore ndërkombëtare.

• Vendimmarrësit duhet të zhvillojnë dhe zbatojnë plane specifike për rajonet e ndryshme ZKN 
dhe të shqyrtojnë të gjitha alternativat për aktivitetet e prodhimit të të ardhurave në zonat ZKN 
(përveç përdorimit bujqësor të tokës).

• Vendimmarrësit duhet të përcaktojnë prioritetet për zbatimin e skemave të pagesave për zonat 
ZKN bazuar në kushtet natyrore dhe socio-ekonomike, por prioritet duhet të kenë fushat me 
rrezik të lartë të braktisjes.

• Hartimi dhe përdorimi i mekanizmit të pagesave ZKN duhet të monitorohet për ndikimet e tij në 
reduktimin e migrimit nga fshati drejt zonave urbane dhe braktisjes së tokës.

• Skemat e pagesave ZKN duhet të trajtojnë dhe promovojnë praktikat e qëndrueshme të 
bujqësisë dhe ruajtjen e biodiversitetit.

• Mekanizmat e financimit të programit IPARD mund të kenë nevojë të rregullohen për të 
pasqyruar skemat e pagesave ZKN (duke marrë parasysh nivelin ekzistues të ulët të përdorimit 
të fondeve të programit IPARD).

• Mekanizmi i ZKN-ve mund të vërehet si një mjet për një targetim më të mirë të mekanizmave 
rajonal të zhvillimit rural dhe skemave të financimit ndërkufitar.

• Bashkëpunim më i fuqishëm në hartëzimin e ZKN-ve dhe zbatimin e harmonizuar të politikave 
u rekomandohet të gjitha vendeve/territoreve pjesëmarrëse në projektin për ZKN-të.

• Është e rekomandueshme bashkëpunimi i vazhdueshëm me QPK-në. 
• Nevojitet mbështetja e qeverisë në të gjitha nivelet për mbështetjen dhe zbutjen e problemeve 

në zonat e ZKN-ve.
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LEGJISLACIONI I BE-SË PËR QASJEN 
NDAJ PAGESAVE PËR ZONAT ZKN 
DHE IMPLIKIMET E TYRE PËR 
INSTRUMENTET E FINANCIMIT TË 
PROGRAMIT IPARD
Pandi Zdruli1 dhe Ordan Cukaliev2

KAPITULLI A5 

LEGJISLACIONI I BE-SË PËR PAGESAT PËR ZKN-TË3 
Pagesat e drejtpërdrejta për fermerët që operojnë në vendet anëtare të BE-së bazohen në skemat 
e mbështetjes në kuadrin e Politikës Bujqësore të Përbashkët (PBP), që shfuqizon Rregulloren e 
Këshillit (KE) Nr. 637/2008 dhe Rregulloren e Këshillit (KE) Nr. 73/2009. Në vitin 2013 BE-ja miratoi 
Rregulloren 1305/2013 për mbështetjen e zhvillimit rural nga Fondi Evropian i Bujqësisë për Zhvillimin 
Rural (FEBZHR). Në 17 Dhjetor 2013 Parlamenti Evropian dhe Këshilli miratuan rregulloren (BE) Nr. 
1307/2013 “Pagesat për zonat me kufizime natyrore”. Neni 48 i rregullores parashikon rregullat e 
përgjithshme si më poshtë:

1. Shtetet Anëtare mund t’i japin një pagesë fermerëve që e përfitojnë të drejtën nga skema 
bazë e pagesave ose skema e pagesës për zonën e njëjtë të përmendur në Kapitullin 1, dhe 
pronat e të cilëve janë plotësisht ose pjesërisht të vendosura në zonat me kufizime natyrore të 
përcaktuara nga Shtetet Anëtare në pajtim me Nenin 32 (1) të Rregullores (BE) Nr.1305 / 2013 
(“Pagesa për zonat me kufizime natyrore”).

2. Shtetet Anëtare mund të vendosin që të japin pagesën për zonat me kufizime natyrore në të 
gjitha fushat që i takojnë fushë zbatimittë paragrafit 1, ose të kufizojnë pagesën në disa nga 
ato zona në bazë të kritereve objektive dhejodiskriminuese.

3. Pa paragjykim ndaj paragrafit 2 të këtij neni, ndaj zbatimit të disiplinës financiare, për reduktimin 
e pagesave në përputhje me nenin 11 dhe për reduktimin linear në përputhje me nenin 7 të 
kësaj rregulloreje dhe ndaj zbatimit të nenit 63 të Rregulloressë (BE)-së Nr.1306 / 2013, pagesa 
për zonat me kufizime natyrore duhet të jepet çdo vit për hektar të kualifikuar që ndodhet në 
zona, për të cilat një Shtet Anëtar ka vendosur të japë një pagesë në përputhje me paragrafin 2 
të këtij neni. Ai do të paguhet me aktivizimin e të drejtave të pagesës në lidhje me ato hektarë 
që mbahen nga fermeri i interesuar ose, në Shtetet Anëtare që zbatojnë Nenin 36 të kësaj 
Rregulloreje, pas deklarimit të hektarëve përkatës nga fermeri i interesuar.

4. Pagesa për zonat me kufizime natyrore, për hektar, llogaritet duke pjesëtuar shumën që rezulton 
nga zbatimi i nenit 49 me numrin e hektarëve përkatës të deklaruar në përputhje me nenin 33 
(1) ose nenin 36 (2) të cilat ndodhen në Zonat, për të cilat një Shtet Anëtar ka vendosur të japë 

1 Qendra Ndërkombëtare për Studimet Agronomike Mesdhetare të Avancuara (CIHEAM) Instituti Agronomik Mesdhetar i Barit, Itali
2 Universiteti Shën Kirili dhe Metodi i Shkupit, Maqedoni
3 Ky kapitull bazohet më së shumti në Rregulloren e BE-së 1305/2013 “Mbështetje për zhvillimin rural nga Fondi Bujqësor Evropian për Zhvillimin Rural” (FEBZHR) dhe në 
rregulloren e miratuar nga Parlamenti Evropian dhe Këshilli (BE) Nr. 1307/2013 “Pagesa për zonat me kufizime natyrore” e datës17 Dhjetor 2013.
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një pagesë në përputhje me paragrafin 2 të këtij neni. Në bazë të objektivave dhe kritereve jo 
diskriminuese, Shtetet Anëtare mund të vendosin gjithashtu një numër maksimal kriteresh për 
pronë për të cilat mund të jepet mbështetje në kuadër të këtij Kapitulli.

5. 5. Shtetet Anëtare mund të aplikojnë pagesën për zonat me kufizime natyrore në nivel rajonal 
sipas kushteve të përcaktuara në këtë paragraf, me kusht që ato të identifikojnë rajonet përkatëse 
në përputhje me kriteret objektive dhe jodiskriminuesesi dhenë veçanti, karakteristikat e tyre 
të kufizimit natyror, duke përfshirë ashpërsinë e kufizimeve dhe kushtet agronomike të tyre.

Shtetet Anëtare duhet ta ndajnë kufirin kombëtar të referuar në Nenin 49(1) ndërmjet rajoneve në 
përputhje me objektivat dhe kriteret jo diskriminuese. 

NENI 49: DISPOZITAT FINANCIARE
1. Për financimin e pagesës për zonat me kufizime natyrore, Shtetet Anëtare mund të vendosin 

deri në 1 Gusht 2014 të përdorin deri në 5% të vlerës kombëtare vjetore kufi të përcaktuar në 
Shtojcën II. Ato duhet të njoftojnë Komisionin për çdo vendim deri në atë datë. Shtetet Anëtare, 
deri në 1 Gusht 2016, duhet të rishikojnë vendimin e tyre dhe t’i bëjnë amendime atij me efekt 
deri në 1 Janar 2017. Ato duhet të njoftojnë Komisionin për çdo vendim deri në 1 Gusht 2016.

2. Në bazë të përqindjes së vlerës kufi kombëtare për tu përdorur nga Shtetet Anëtare në 
përputhje me paragrafin 1, Komisioni duhet të miratojë akte zbatuese që rregullojnë vlerat 
korresponduese kufi për pagesat e zonave me kufizime natyrore çdo vit. Këto akte zbatuese 
do të miratohen në përputhje me procedurën e shqyrtimit të përmendur në nenin 71 (2).

ARSYETIMI PAS MASAVE ZKN 
Pagesat në zonat malore ose në zona të tjera që përballen me kufizime natyrore ose specifike të tjera 
synojnë kompensimin e fermerëve tërësisht ose pjesërisht për disavantazhet ndaj të cilave prodhimi 
bujqësor është i ekspozuar për shkak të kufizimeve natyrore ose specifike të tjera në fushën e tyre të 
veprimtarisë. Një kompensim i tillë do t’u lejojë fermerëve të vazhdojnë të përdorin tokën bujqësore, të 
mirëmbajnë fshatrat, si dhe të mbajnë dhe promovojnë sisteme bujqësore të qëndrueshme në zonat në 
fjalë në mënyrë që të parandalohet braktisja e tokës dhe humbja e biodiversitetit.

Për të siguruar përdorimin efikas të fondeve të Bashkimit dhe trajtimin e barabartë të fermerëve në të 
gjithë Bashkimin, zonat malore dhe zonat që përballen me kufizime natyrore ose të tjera të veçanta 
duhet të përcaktohen në përputhje me kriteret objektive. Këto kritere duhet të përcaktohen qartë dhe 
duhet dhënë dëshmi e qartë për rëndësinë dhe vazhdimësinë e tyre.

Meqenëse llogaritja e pagesave bazohet në parimin e të ardhurave të pashlyera dhe kostove të 
shkaktuara në krahasim me prodhimin bujqësor që nuk vuajnë nga kufizime natyrore ose specifike, 
mbështetja për fermerët mund të jepet vetëm në zonat ku janë identifikuar kostot/të ardhurat shtesë 
dhe një rrezik i qartë i braktisjes së tokës.

Çështja këtu është se pagesat për fermerët e BE-së nuk duhet të jenë në konflikt me Marrëveshjen e 
Marrakeshit të Organizatës Botërore të Tregtisë (OBT) dhe duhet të tregohet qartë se pagesat bëhen 
në mënyrë specifike për fermerët në zonat me kufizime natyrore siç specifikohet më poshtë:

1. Kualifikimi për pagesa të tilla do të bëhet vetëm për prodhuesit në rajone të pafavorizuara. Çdo 
rajon i tillë duhet të jetë një zonë gjeografike e përcaktuar qartë me një identitet ekonomik dhe 
administrativ të përcaktuar, që konsiderohet si e pafavorizuar në bazë të kritereve neutrale dhe 
objektive të shprehura qartë në ligj ose rregullore dhe që tregon se vështirësitë e rajonit lindin 
nga rrethana më shumë se të përkohshme. 
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2. Shuma e pagesave të tilla në çdo vit nuk lidhet ose bazohet në llojin ose vëllimin e prodhimit 
(duke përfshirë njësitë e bagëtive) të ndërmarrë nga prodhuesi në çdo vit pas periudhës bazë 
përveçse për të zvogëluar atë prodhim.

3. Shuma e pagesave të tilla në çdo vit nuk lidhet ose bazohet në çmimet vendore ose 
ndërkombëtare, që zbatohen për çdo prodhim të ndërmarrë në çdo vit pas periudhës bazë.

4. Pagesat duhet të jenë në dispozicion vetëm për prodhuesit në rajonet e përcaktuara, por 
përgjithësisht në dispozicion për të gjithë prodhuesit brenda këtyre rajoneve. 

5. Kur lidhen me faktorët e prodhimit, pagesat duhet të bëhen me një shkallë zbritëse mbi nivelin 
e pragut të faktorit në fjalë.

6. Pagesat do të kufizohen në kostot shtesë ose humbjen e të ardhurave të përfshira në 
ndërmarrjen e prodhimit bujqësor në zonën e përshkruar.

LLOJET E AKTIVITETIT/MBËSHTETJES
Pagesa vjetore për hektarë të zonës bujqësore. 

PAGESA NË BAZË ZONE
Rregullorja parashikon shumat minimale dhe maksimale të mbështetjes. Shuma minimale e përcaktuar 
do të sigurojë që kufizimi të jetë i rëndësishëm dhe se shuma e mbështetjes së paguar justifikon kostot 
administrative të lidhura me grantin. Shumat maksimale janë të ndryshme për zonat malore dhe zona 
të tjera. Pagesat mund të jenë më të larta nëse shuma e llogaritur në një rajon tejkalon në mënyrë të 
qartë shumën maksimale dhe pagesa është e justifikuar siç duhetp.sh, kurështë e nevojshme për të 
shmangur braktisjen e tokës. 

DIFERENCIMI I NIVELEVE TË PAGESAVE
Është e mundur që të ketë nivele të ndryshme të pagesave, që shprehin një shkallë të ndryshme 
të kufizimit dhe sistemeve të ndryshme bujqësore. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për zonat 
malore ku lartësi të ndryshme përfaqësojnë një ndikim të ndryshëm në bujqësi. 

PAGESA MINIMALE
Shuma e humbjes së të ardhurave dhe kostos shtesë duhet të jetë së paku 25 euro për hektar. Nëse 
është më e ulët, pagesa nuk mund të bëhet (pasi barra administrative do të ishte joproporcionale me 
përfitimin, si dhe çdo shumë më e vogël se 25euro nuk ka të ngjarë të bëjë diferencën). Megjithatë, 
kjo shumë tregon pagesën mesatare minimale për hektar në vit të përfituesit që merr mbështetje. Në 
praktikë kjo do të thotë se një fermer me dy hektarë mund të marrë 35 euro për hektarin e parë dhe 15 
euro për hektarin tjetër, pasi pagesa mesatare për këtë përfitues nuk është më e ulët se 25 euro / ha.

PAGESA NËN SHTYLLËN E PARË TË PBP-SË
Nëse fermeri përfiton nga pagesa sipas nenit 34 të rregullores së pagesave direkte (shtesë për fermerët 
në zonat ZKN), kjo duhet të merret parasysh në pagesën e shtyllës së dytë me qëllim të parandalimin 
e kompensimit të tepërt. Natyrisht, qasja më e lehtë për “marrjen parasysh” është zbritja e pagesës 
së shtyllës së parë nga pagesa e shtyllës së dytë në rastet kur shuma e pagesës së shtyllës së parë 
dhe pagesa e shtyllës së dytë tejkalojnë shumën e humbjes së të ardhurave dhe të kostos shtesë. 
Kur, për shembull, shuma e humbjes të të ardhurave dhe shpenzimeve shtesë është 150 euro, pagesa 
e parë e shtyllës është 15 euro/ha, pagesa e shtyllës së dytë është 80 euro/ha, nuk duhet të bëhet 
zbritja. Kjozbritje është e domosdoshme për të parandaluar kompensimin e tepërt në shtyllën e dytë 
të PBP-së.
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NB: Duhet mbajtur parasysh se nëse shuma që rezulton (pas zbritjes) është më e ulët se25 euro / ha, 
asnjë pagesë nuk mund të jepet në shtyllën e dytë (duke pasur parasysh atë që është shkruar më lart 
në lidhje me pagesën mesatare për hektar).

KOMPENSIM I PJESSHËM
Nga shembulli i mësipërm, është gjithashtu e qartë se pagesa e shtyllës së dytë nuk duhet të 
mbulojë të gjitha shpenzimet shtesë dhe humbjet e të ardhurave. Shteti Anëtar mund të justifikojë një 
kompensim të pjesshëm, megjithatë, gjithmonë duke pasur parasysh rrezikun e braktisjes së tokës. 
Prandaj, justifikimi për një kompensim të pjesshëm duhet të ofrojë arsye për pragun e përzgjedhur 
(p.sh. 80% të shumës së humbjes së të ardhurave dhe kostove shtesë) si dhe një përfundim se edhe 
në këtë nivel të reduktuar, toka në fjalë nuk do të braktiset. Ky përfundim pashmangshmërisht duhet 
të bazohet në një analizë të shëndoshë. Shtojca I e Rregullores për Zhvillimin Rural jep maksimumin 
për pagesën. Kjo është 450 euro/hanë zonat malore dhe 250 euro/ha në dy kategoritë e tjera. Këto 
shuma mund të rriten në raste të jashtëzakonshme dhe justifikimi duhet të përcaktohet në programet 
e zhvillimit rural. Një justifikim i tillë duhet të dokumentohet me llogaritjen (e vërtetuar) të humbjes së të 
ardhurave dhe kostos shtesë si dhegjithashtu duhet të tregohet se zona është në një rrezik të vërtetë 
të braktisjes së tokës. 

ZBRITJA NË NIVELIN E PAGESAVE TË PRONAVE 
Pagesa do të jetë e zbritshme gradualisht mbi nivelin e pragut të zonës për pronë, përveç nëse 
pagesa është caktuar në 25 euro / ha që nga fillimi, në mënyrë që të jetë në përputhje me kërkesat 
e OBT-së. Në të gjitha rastet kur niveli fillestar i pagesës tejkalon euro25 / ha, duhet të aplikohet 
zbritja graduale (Pika 13 e) e Aneksit II të Marrëveshjes së OBT-së për Bujqësi). Shembulli më logjik 
që tashmë përdoret nga një numër Shtetesh Anëtare, është se 100% e pagesës është dhënë në 0-X 
hektarët e parë në fermë, 80% e pagesës është dhënë për X-Y hektarët e ardhshëm, 50% është 
dhënë për Y-Z hektarë dhe asnjë pagesë nuk jepet për pjesën e mbetur të zonës së pronës. Pagesa 
nuk duhet të kalojë nën 25euro/ha. 

Sa i përket pragjeve (X, Y dhe Z - ose më shumë ose më pak), ato duhet të vendosen nga Shtetet 
Anëtare dhe zgjedhja e tyre duhet të justifikohet dhe mbështetet me prova. Pragu duhet të vendoset 
në atë mënyrë që të parandalohet kompensimi i tepërt. Për të marrë një shembull të një shpati të 
pjerrët që kërkon një traktor të veçantë - kostot shtesë do të përbëhen nga: i) diferenca e çmimit të 
shitjes me pakicë ndërmjet një traktori standard dhe këtij traktori të veçantë, rillogaritur për hektar; 
ii) diferenca në konsumin e karburantit për hektar, iii) diferenca në kostot e punës për hektar. Është 
e qartë se pika 2 (dhe me shumë gjasa edhe pika 3) mbetet konstante. Megjithatë, pika 1 duhet të 
reflektohet siç duhet, pasi kostot shtesë do të jenë shumë më të ndryshme nëse ky traktor i veçantë 
përdoret në 2 hektarë ose në 50 hektarë. 

Shmangia drejt zbritjes graduale: zbritja graduale zbatohet në nivelin e një personi fizik, personi juridik 
ose grupi personash fizik ose juridik. Megjithatë, në disa raste, edhe sikur një fermer t’i përkasë një 
organizate (personi juridik), ose një grupi personash juridik ose fizik (do të thotë se zbritja graduale 
do të zbatohet normalisht në nivelin e organizatës dhe jo në nivelin e fermerit individual. Megjithatë, 
kjo është e mundur vetëm nëse legjislacioni kombëtar parashikon që fermerët individualë të marrin 
të drejta dhe detyrime të krahasueshme me ato të fermerëve individualë që kanë statusin e kreut 
të pronës. Këto detyrime dhe të drejta zakonisht shprehen në statusin e tyre ekonomik, social dhe 
tatimor. Kjo gjithashtu kërkon që këta fermerë të kenë kontribuar në forcimin e strukturave bujqësore 
të personave juridikë ose grupeve përkatëse. Nëse janë përmbushur të gjitha këto kushte, zbritja 
graduale mund të aplikohet në nivelin e fermerit individual.
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PËRFITUESIT
Neni 4 i Rregullores (BE) Nr. 1307/2013 i përkufizon fermerët si:

“Fermer” nënkupton një person fizik ose juridik, ose një grup personash fizikë ose juridikë, pavarësisht 
nga statusi ligjor i dhënë grupit dhe anëtarëve të tij sipas legjislacionit kombëtar, prona e të cilit ndodhet 
brendafushëzbatimit territorial të Traktateve, siç përcaktohet nga Neni 52 TBE në lidhje me nenet 349 
dhe 355 TFEU, dhe që ushtron një aktivitet bujqësor. 

Në vend të kësaj, termi “Fermer aktiv” përshkruhet shumë mirë nga neni 9 i Rregullores (BE) Nr 
1307/2013 dhe praktikisht i referohet atyre “personave fizikë ose juridikë, ose grupeve të personave 
fizikë ose juridikë, zonat bujqësore të të cilëve janë kryesisht zona të mbajtura natyrshëm në një 
gjendje të përshtatshme për kullotje ose kultivim” dhe aktiviteti i tyre kryesor lidhet me bujqësinë.

KOSTOT DHE KUSHTET E PËRSHTATSHME
Kostot e përshtatshme: Pagesa pasqyron shumën e humbjes së të ardhurave dhe kostos shtesë për 
shkak të kufizimeve, siç kërkohet nga angazhimet e Bashkimit Evropian në OBT. Vlerësimi sasiorduhet 
të bëhet në krahasim me zonën e pa kufizuar. Ato Shtete Anëtare, të cilat përcaktohen si të kufizuara 
në të gjithë territorin e tyre mund të përdorin studime vlerësimi ose mund të përdorin një rajon më të 
madh (homogjen) si referencë. Për të përmirësuar verifikueshmërinë e këtyre llogaritjeve, ato duhet 
të vërtetohen nga një organ i pavarur nga autoritetet dhe certifikata duhet të jepet nga programi i 
zhvillimit rural (Neni 62 i Rregullores për Zhvillimin Rural).

Kushtet e përshtatshmërisë: Është e qartë se vetëm zonat që janë pjesë e përcaktimit të kufizimeve 
mund të përfitojnë nga pagesa. 

Në periudhën e programimit 2007-2013, rreth 56% e zonave bujqësore në BE-27 janë identifikuar si të 
kufizuara, por vetëm rreth gjysma e zonës së përcaktuar ka marrë disa pagesa (lidhur me kufizimet). 
Kjo vinte për shkak se Shtetet Anëtare shpesh zbatonin kriteret e përshtatshmërisë me anë të të cilave 
ato p.sh. përjashtojnë lloje të caktuara të zonave dhe/ose përfituesve.

Nga këndvështrimi i OBT-së, për të siguruar përputhjen me subvencionet Green Box të kësaj mase, 
është e nevojshme të respektohet pika 13 e Shtojcës 2 të Marrëveshjes së OBT-së për Bujqësinë. Pika 
d) përcakton që “pagesat do të jenë të disponueshme vetëm për prodhuesit në rajonet e përshtatshme, 
por në përgjithësi në dispozicion për të gjithë prodhuesit brenda këtyre rajoneve”. Megjithatë, pika 
f) përcakton që “pagesat do të bëhen për kostot shtesë ose humbjen e të ardhurave të përfshira 
në ndërmarrjen e prodhimit bujqësor në zonën e përshkruar”. Kjo do të thotë që sapo një zonë të 
përcaktohet me kufizime, Shteti Anëtar duhet të paguajë koston shtesë dhe humbjen e të ardhurave 
për të gjithë fermerët brenda zonës me kufizime. 

Nga njëra anë, Shteti Anëtar duhet të paguajë për të gjithë prodhuesit brenda një rajoni me kufizime. 
Nga ana tjetër, duhet të shmanget kompensimi i tepërt. Për të shmangur kompensimin e tepërt, Shteti 
Anëtar mund të zbatojë Nenin 31 (1) të Rregullores 1305/2013, i cili lejon diferencimin e primit sipas 
sistemeve bujqësore, pasi sisteme të ndryshme bujqësore mund të regjistrojnë rezultate të ndryshme 
në llogaritjet e kostove shtesë dhe të ardhurave të pësuara. Megjithatë, Neni 31 (1) parashikon një 
mundësi të tillë vetëm në rastet e përligjura. Prandaj, Shtetet Anëtare mund të përcaktojnë një pagë 
minimale specifike në një nivel nën të cilin ata konsiderojnë se sistemi(et) bujqësor që ka shpenzime 
shtesë më të ulëta dhe të ardhura të humbura sesa kjo shumë nuk përballet me kufizime të mëdha 
natyrore. Kështu, nuk mbështeten fermat që veprojnë në një sistem të tillë bujqësor. 

Mënyra kryesore për të përjashtuar nga mbështetja sistemet bujqësore, për të cilat nuk janë identifikuar 
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humbje të konsiderueshme shtesë / humbje të të ardhurave është ushtrimi i rregullimit të detajuar, siç 
referohet në nenin 32 (3) të Rregullores 1305/2013. Nëse shumica e zonës bujqësore brenda një zone 
me kufizime përfshihet në këtë kategori, e gjithë zona duhet të përjashtohet nga përcaktimi i kufijve 
në procesin e rregullimit të detajuar. Zbatimi i sistemit bujqësor si kriter shtesë për identifikimin e 
rreziqeve të kompensimit të tepërt, duke lejuar përjashtimin e sistemit bujqësor që shkakton humbje 
nën një prag të caktuar, zbatohet vetëm kur sistemi specifik bujqësor nuk është dominues në zonën 
përkatëse dhe për këtë arsye nuk është e mundur të përjashtohet e gjithë zona në procesin e rregullimit 
të detajuar. Përjashtimi ka të bëjë gjithmonë me një fermë të tërë; nuk është e mundur të përjashtohet 
vetëm një sistem bujqësor nga mbështetja për ZKN-të në një fermë që praktikon disa sisteme. Për 
më tepër, nuk është e mundur të aplikohet sistemi bujqësor si një kriter përjashtimi për të përjashtuar, 
p.sh. ferma bujqësore në bazë të mungesës së blegtorisë. Përjashtimi duhet të lidhet vetëm me pragun 
e humbjeve të llogaritura të të ardhurave.

Sipas paragrafit 138 të Shtojcës 2 të Marrëveshjes së OBT-së për Bujqësinë, e cila përcakton rregullat 
për përputhshmërinë me Green Box të pagesave në kuadër të programeve të ndihmës rajonale, shuma 
e këtyre pagesave çdo vit nuk lidhet ose bazohet në llojin ose vëllimin e prodhimit (duke përfshirë 
edhe njësitë e bagëtive) të ndërmarrë nga prodhuesi për çdo vit pas periudhës bazë (me përjashtim 
të zvogëlimit të prodhimit, gjë që nuk ndodh në rastin e programeve rajonale të ndihmës rajonale të 
BE-së) Cilido kriter shtesë i përshtatshmërisë që do të zgjidhet nga Shteti Anëtar, për të lejuar që 
masa të njoftohet si pjesë e subvencioneve Green Box, duhet të respektohen kushtet e Shtojcës 2 të 
Marrëveshjes së OBT-së për Bujqësinë. Prandaj, përdorimi i kritereve që mund të shihen si të lidhura 
me prodhimin, siç është dendësia e bagëtisë, duhet të trajtohet me kujdes të veçantë dhe preferenca 
do të ishte përdorimi i treguesve të tjerë për të përcaktuar nëse zhvillohet bujqësia. 

Megjithatë, për të përmbushur kërkesat e nenit 31 (2) të Rregullores 1305/2013 për tu “zotuar të 
ndjekë veprimtarinë bujqësore” mund të ndodhë që Shteti Anëtar të marrë në konsideratë nevojën e 
aktivitetit të bazuar në kullotjen e nevojshme për të përcaktuar nëse bujqësia zhvillohet, duke siguruar 
kështu mbajtjen e livadheve të përhershme. Në këtë rast, Shteti Anëtar mund të përcaktojë kërkesat 
minimale të aktivitetit, ë tilla si kullotja e bagëtisë (në formën e kriterit për dendësi të ulët të bagëtisë).

Në përmbledhje, zonat konkrete ZKN që kanë të drejtë për pagesa duhet të plotësojnë kushtet e 
mëposhtme:

• të paktën 60%e zonës bujqësore plotëson të paktën dy nga kriteret e renditura në Tabelën 
A2.1 secila brenda një kufiri jo më të madh se 20% të vlerës së treguar të pragut, ose

• të paktën 60% e sipërfaqes bujqësore përbëhet nga zonat që plotësojnë të paktën një nga 
kriteret e renditura në Tabelën A2.1 në vlerën e pragut të treguar dhe zonat që plotësojnë të 
paktën dy nga kriteret e renditura në Tabelën A2.1 secila brenda një kufiri jo më shumë se 20% 
e vlerës së treguar të pragut.

Pajtueshmëria me kushtet e përshtatshmërisë (Neni 32 (2), (3), (4)) duhet të garantohet në nivelin LAU2 
ose në nivelin e një njësie vendore të përcaktuar qartë, e cila mbulon një zonë gjeografike të vetme 
të pandërprerë, me një identitet ekonomik dhe administrativ të përcaktueshëm. Kur përcaktojnë 
zonat e prekura nga ky nënparagraf, Shtetet Anëtare do të realizojnë një rregullim të hollësishëm siç 
përshkruhet në Nenin 32 (3). 

NORMA(T) E BASHKËFINANCIMIT 
Kjo masë është ndër masat që kontribuojnë në përmbushjen e kërkesave të përcaktuara në nenin 59 
(6) të Rregullores 1305/2013 dhe që kërkojnë që të paktën 30% e kontributit total të FEBZHR-së në 
programin e zhvillimit rural të rezervohen për masat që kontribuojnë për zbutjen dhe përshtatjen me 
ndryshimet klimatike, si dhe për çështjet mjedisore.
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Për më tepër, kjo masë mund të përfitojë edhe nga një normë më e lartë e bashkëfinancimit (75%) 
pasi kontribuon në objektivat e zbutjes dhe përshtatjes me ndryshimet klimatike dhe mjedisit (Neni 59 
(4) (b) i Rregullores për ZhR). Në rastin e rajoneve më pak të zhvilluara, në rajonet më të largëta dhe 
në ishujt më të vegjël të Egjeut, kjo normë e bashkëfinancimit mund të jetë edhe më e lartë (85% e 
shpenzimeve publike të pranueshme) siç përcaktohet në nenin 59 (3) (a).

ÇKA ËSHTË E RE NË KRAHASIM ME PERIUDHËN 2007-2013
Zonat me kufizime natyrore ose specifike të tjera, në të kaluarën të referuara si “Zonat më pak të 
favorizuara (MPF)”, i nënshtrohen ndryshimeve në përcaktimin e kufijve dhe kërkesave të tjera në 
krahasim me periudhën e programimit 2007-2013. Tre kategoritë e këtyre pagesave “zonat malore”, 
“zonat e prekura nga pengesat e rëndësishme natyrore” dhe “zonat e prekura nga pengesat specifike” 
mbeten gjithashtu brenda periudhës 2014-2020. Risitë e paraqitura në Rregulloren e Zhvillimit Rural 
për periudhën 2014-2020 janë rezultat i një debati të gjatë dhe procesi të politikave ndërmjet Komisionit 
dhe Shteteve Anëtare. Përveç vullnetit politik të bashkë-ligjvënësve për të ndryshuar politikën, janë 
bërë të pashmangshme gjithashtu disa përshtatje për shkak të angazhimeve të Bashkimit Evropian në 
Organizatën Botërore të Tregtisë (OBT). 

Në vitin 2003, Gjykata Evropiane e Auditorëve arriti në përfundimin se përcaktimi i kufijve të zonave të 
ndërmjetme më pak të favorizuara mund të përfshinte trajtimin e pabarabartë, sepse bazohej në rreth 
140 kritere kombëtare, të gjitha shumë të ndryshme nga njëri-tjetri. Megjithatë, rishikimi i sistemit u 
vonua për shkak të disa faktorëve. Së fundi, në vitin 2011, Komisioni i komunikoi Shteteve Anëtare 
tetë kritere biofizike si një mënyrë për të kufizuar zonat e ndërmjetme. Ky përcaktim kufijsh është i 
besueshëm, transparent, objektiv dhe i krahasueshëm në të gjitha Shtetet Anëtare. Metoda bazohet 
në dëshmi shkencore dhe është përpunuar nga Qendra e Kërkimeve të Përbashkëta e Komisionit 
Evropian (shih kapitullin A1). 

KOMPENSIMET MAKSIMALE DHE MINIMALE 
Tani, në periudhën 2014-2020, shuma maksimale e pagesës është rritur nga 250 në 450 euro për 
hektar në zonat malore dhe nga 150 deri 250 euro për hektar në zonat e kufizimeve të tjera natyrore 
ose specifike. Këto shuma mund të rriten në rast të rrethanave specifike dhe duhet të justifikohen në 
Programin e Zhvillimit Rural. Shuma minimale prej 25 euro për hektar mbetet e njëjtë gjatë periudhës 
së re 2014-2020. 

KONCEPTI I FERMERIT AKTIV 
Në periudhën 2014-2020, përfituesit duhet të jenë në pajtim me përkufizimin e “fermerit aktiv”, siç 
përcaktohet në nenin 9 të Rregullores (BE) Nr. 1307/2013. Dispozitat e fermerit aktiv në kuadër të 
Shtyllës II fillojnë të zbatohen nga momenti që janë të zbatueshme nën shtyllën e parë (1 janar 2015), 
siç parashikohet në Rregulloren (BE) Nr. 1307/2013. Megjithatë, Shteti Anëtar mund të parashikojë 
përkufizimin e termit “fermer aktiv” me qëllim që ta vendosë atë që nga fillimi i periudhës.

PAGESAT NËN SHTYLLËN E PARË 
Periudha e re 2014-2020 sjell gjithashtu një mundësi për një mbështetje shtesë të ardhurash për 
fermerët në zonat e kufizuara në formën e një pagese në bazë të zonave të shkëputura si një shtesë 
e pagesës bazë sipas shtyllësI. Kjo është një pagesë vullnetare (deri në 5% e tavanit vjetor kombëtar) 
për fermerët në zonat me kufizime natyrore, të përcaktuara në Rregulloren e Zhvillimit Rural që 
mbulojnë të tre kategoritë e zonave të kufizuara. Megjithatë, Shtetet Anëtare mund të vendosin ta 
bëjnë këtë pagesë në disa nga këto zona në bazë të kritereve objektive dhejodiskriminuese. Shtetet 
Anëtare gjithashtu mund të aplikojnë pagesën në nivel rajonal, me kusht që të identifikojnë rajonet 
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përkatëse në përputhje me kriteret objektive dhe jodiskriminuesedhe, në veçanti, karakteristikat e tyre 
të kufizimit natyror dhe kushtet agronomike të tyre. 

Pagesa e re për fermat në zonat me kufizime natyrore në shtyllënI nuk duhet të jetë një duplikim i 
skemës në zhvillimin rural. Qëllimi kryesor i skemës së re të shtyllësI për zonat me kufizime natyrore 
është që të lejojë Shtetet Anëtare të arrijnë një shpërndarje më të drejtë të të ardhurave në të gjithë 
zonën e tyre bujqësore duke synuar një pjesë të mbështetjes së të ardhurave për fermerët, aktiviteti 
bujqësor i të cilëve dhe të ardhurat që rrjedhin prej saj kufizohen në mënyrë të përhershme nga 
kufizimet natyrore. 

Skema e mbështetjes është fakultative në të dy shtyllat. Ndërveprimi midis shtyllave sigurohet me 
kushtin që çdo pagesë për kufizimet natyrore të marra në shtyllën e parë të merret parasysh në 
pagesën e shtyllës së dytë. 

PËRQENDRIMI NË ÇËSHTJE SPECIFIKE 

Përcaktimi i ZKN-ve në zonat malore 

Shumëv pak ndryshime mund të priten për zonat malore pasi kriteret e përcaktimit do të mbeten të 
njëjta. Megjithatë, Shteti Anëtar mund të vazhdojë me një rishikim të përcaktimit në rastet kur p.sh. 
janë të disponueshme të dhëna më të mira. Në praktikë, kjo do të thotë që në ndarjen ekzistuese mund 
të shtohet (ose përjashtohet) një komunë për aq kohë sa dëshmitë tregojnë se komuna i plotëson 
kriteret (me periudhë më të shkurtër rritjeje dhe/ose ato për pjerrësinë). Në rast se një Shtet Anëtar 
vendos të ndryshojë parametrat e përcaktimit për zonat malore, mund të fillojnë negociatat e reja. 
Megjithatë, çdo qasje e re nga Shtetet Anëtare mund të bazohet vetëm në një qëllim për të arritur në 
një përdorim më efikas të fondeve. Kjo do të thotë se do të paraqiteshin të dhëna të reja për periudha 
më të shkurtra të rritjes dhe/ose shpatet e pjerrëta ose që një Shtet Anëtar do të vendoste të zbatonte 
kritere më të rrepta krahasuar me të kaluarën. 

Përcaktimi i zonave me kufizime natyrore të ndryshme nga zonat malore 

Ndryshe nga periudhat e mëparshme të programimit, Shtetet Anëtare nuk duhet të “krijojnë një rast” 
për përcaktimin e këtyre zonave. Kriteret për përcaktimin janë të shprehura qartë në Kapitullin A1. 
Meqenëse përcaktimi i këtyre zonave mund të jetë i kushtueshëm, Shtetet Anëtare kanë mundësinë 
të përdorin asistencë teknike për të financuar punët e lidhura me to. Kjo mundësi shtrihet edhe në 
periudhën 2014-2020.

Përcaktimi ofron akses teorik për pagesat për kufizimet në të dy shtyllat e PBP (kjo pagesë është 
fakultative në të dy shtyllat). Nuk ka mekanizëm tjetër të shtimit të zonave dhe nuk ka mundësi 
homogjenizimi (duke përfshirë zonat, të cilat nuk janë përcaktuar, por janë të rrethuara nga zona të 
cilat janë të prekur nga kufizimet). Diferenca do të bëhet ndërmjet zonave që janë duke qëndruar 
brenda zonave të përcaktuara të zonave me kufizime natyrore të ndryshme nga zonat malore, dhe ato 
zona që do të përjashtohen. Zonat “e përjashtuara” nuk do të jenë subjekt i pagesave pas kritereve të 
reja të përcaktimit, ose të rregullimit të detajuar duke arritur në përfundimin se janë tejkaluar kufizimet 
natyrore. 

Shtetet Anëtare do të zbatojnë ndarjen e re më së largu në vitin 2018. Në zonat “e përjashtuara” 
pagesat do të pakësohen gradualisht nga momenti i përfundimit të ndarjes së re. Pagesa me zbritje 
graduale nuk duhet të kalojë 80% të pagesës mesatare të përcaktuar në Programin e Zhvillimit Rural 
për periudhën 2007-2013. Pagesat në zonat “e përjashtuara” përfundojnë në vitin 2020 më së voni, 
kur primet e dhëna nuk do të kalojnë 20% të shumës së llogaritur më lart. Rregullorja parashikon 
gjithashtu mekanizmin e rregullimit të hollësishëm, d.m.th duke përjashtuar zonat ku një detyrim 
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është dokumentuar, por është kapërcyer. Një dokument udhëzues është përgatitur dhe diskutuar me 
ekspertë nga Shtetet Anëtare. Qasja e rregullimit të hollësishëm duhet të jetë pjesë e Programit për 
Zhvillimin Rural dhe do të shqyrtohet nga shërbimet e Komisionit.

Sa i përket zgjedhjes së njësisë administrative, Rregullorja është në përputhje me Marrëveshjen e 
Marrakeshit të OBT-së, d.m.th kufizimi duhet të bazohet në një njësi administrative me një identitet 
të përcaktuar ekonomik dhe administrativ. Këto janë njësi LAU2, ose njësi të tjera që përmbushin 
përkufizimin. Përcaktimi nuk mund të bazohet në fermat, parcelat e tokës dhe njësitë e tjera, siç janë 
parqet kombëtare, luginat etj. Nëse përcaktimi bazohet në njësi të tjera, përveç LAU2, Shtetet Anëtare 
duhet të ofrojnë dëshmi, bazuar në një analizë ligjore se njësia administrative e zgjedhur është në 
përputhje me kërkesat e Rregullores. 

Përcaktimi i zonave që përballen me kufizime specifike 

Shkalla e kësaj kategorie është e kufizuar nga një maksimum 10% e gjithë territorit të Shtetit Anëtar 
në fjalë. Nuk është e rëndësishme nëse Shteti Anëtar në fjalë përdor një PZHB të vetëm ose PZHB 
rajonale, 10% llogaritet gjithmonë nga i gjithë territori i Shtetit Anëtar përkatës. Territoret e huaja 
duhet të përfshihen në vlerën referuese, përderisa administrativisht i takojnë Shtetit Anëtar (kjo duhet 
të verifikohet nga të dyja Shtetet Anëtare dhe në tryezën gjeografike përgjegjëse). Së fundi, vlera e 
referencës është i gjithë territori i Shtetit Anëtar, duke përfshirë qytete, lumenj etj., nuk është 10% e 
sipërfaqes bujqësore. Natyrisht, përcaktimi i zonave me kufizime bëhet për zonat bujqësore. Prandaj, 
një Shtet Anëtar me një sipërfaqe totale prej 1 milion kilometrash katrorë, e cila përfshin 200,000 
kilometra katrorë të sipërfaqes bujqësore, mund të përcaktojë deri në 100,000 kilometra katrorë 
sipërfaqe bujqësore në këtë kategori, pra gjysma e sipërfaqeve të saj bujqësore. Shtetet Anëtare ku i 
gjithë territori është konsideruar si një zonë me pengesa specifike sipas rregulloreve 1698/2005 dhe 
1257/1999 mund të vazhdojë të përkufizohet si një zonë me pengesa specifike (i gjithë territori). 

Rregullorja përcakton që kjo kategori e zonave me kufizime duhet të përfshijë zona bujqësore ku 
janë të ngjashme kushtet natyrore të prodhimit. Përcaktimi i këtyre zonave i lihet Shteteve Anëtare, 
pasi, sipas përkufizimit, kufizimet do të jenë specifike. Megjithatë, përcaktimi i këtyre zonave duhet 
të bazohet në kritere të qarta, të cilat shtrojnë një vlerësim sasiortë humbjes së të ardhurave dhe/
ose kostos shtesë që rrjedh nga kufizimi (i cili do të jetë vërtetuar sikurse parashikohet në nenin 
69). Gjithashtu duhet të kujtojmë se kriteret socio-ekonomike, siç janë dendësia e ulët e popullsisë, 
largësia nga tregu, mosha mesatare e fermerëve etj., nuk plotësojnë kushtet e nenit 33 (4). 

Kombinimi i kritereve në fushat që ballafaqohen me kufizime specifike

Rregullorja e Zhvillimit Rural parashikon një mundësi për zbatimin e kritereve “kumulative” në 
përcaktimin e zonave që ballafaqohen me kufizime specifike. Shërbimet e Komisionit DG AGRI së 
bashku me Qendrën e Kërkimeve të Përbashkëta do të japin udhëzime më të hollësishme për këtë 
çështje. Edhe pse do të sigurohet analiza e ekspertëve, Shtetet Anëtare mund të mendojnë për 
kombinime të ndryshme të cilat, në të vërtetë, çojnë në një pengesë kur kombinohen me njëra-tjetrën. 
Ka disa kombinime që nuk e plotësojnë këtë kërkesë - për shembull, disa kombinime të strukturës 
dhe kullimit nuk do të jenë të pranueshme pasi disa kufizime në strukturë automatikisht çojnë në 
kufizime në kullimin. Ky kombinim, pra, nuk është një kombinim i dy kufizimeve; është, de facto, një 
pengesë. Kombinimet e zgjedhura duhet të përdoren në të gjithë zonën e mbuluar nga PZHB për 
të siguruar transparencën. Prandaj, nuk është e mundur të përdoren kombinime të ndryshme në 
fusha të ndryshme. Përcaktimi duhet të bazohet në njësitë administrative në mënyrë që të sigurohet 
pajtueshmëria me Marrëveshjen e Marrakeshit të OBT-së. 

Rregulli 5 vjeçar – Detyrimi i fermerit

Sa i përket detyrimit 5-vjeçar për vazhdimin e bujqësisë, duhet të merret parasysh: nëse angazhimet 
janë ndërmarrë në vitin 2014 (në kuadër të fondeve të rregullit të vjetër ose të ri), përfituesi është i 
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përjashtuar nga ky detyrim sipas Nenit 1 (2) të Rregullorja (BE) Nr. 1310/2013. Megjithatë, vetëm 
përfituesit që hyjnë në skemë për herë të parë në vitin 2014 janë të përjashtuar nga rregulli 5-vjeçar. Në 
rast se një përfitues ka marrë pagesën e parë para vitit 2014, fakti që Shteti Anëtar merr një angazhim 
ligjor të ri në lidhje me përfituesit (siç është rasti duke pasur parasysh faktin se masa zbatohet çdo 
vit) në vitin 2014, nuk do të thotë se periudha 5-vjeçare skadon më herët. Prandaj, detyrimi duhet 
të vazhdojë deri në fund të periudhës 5-vjeçare. Së fundi, në vitin 2015, në rast të përdorimit të 
buxhetit “të vjetër” (fondet për periudhën 2007-2013), kriteri 5-vjeçar duhet të zbatohet përsëri, sipas 
dispozitave të Rregullores 1257/1999. 

Çfarë mund të mësojnë vendet e EJL nga skemat e pagesave të BE-së?

Përshkrimet e mësipërme ofrojnë rregulloret e hollësishme legjislative të zbatuara në BE për të bërë 
pagesat për fermerët në ZKN-të. Ato tregojnë qartë se duhet punë intensive për të përshtatur këto 
rregullore me kushtet e EJL, pasi nuk mund të funksionojë veprimi i thjeshtë “kopjim dhe vendosje”. 
Sidoqoftë, hapi i parë do të ishte identifikimi se ku janë ZKN-të dhe pastaj se si të aplikohen skemat e 
mbështetjes financiare. Kjo do të kërkonte përpjekjet e përbashkëta dhe bashkëpunimin e ekspertëve 
kombëtarë biofizikë dhe socio-ekonomikë për të përshtatur legjislacionin e BE-së me kushtet 
kombëtare dhe rajonale. Kjo nuk do të jetë një detyrë e lehtë, prandaj, do të nevojitej ndihmë e 
mëtejshme nga BE-ja. Një gjë është e sigurt: projekti për ZKN-të do të jetë në gjendje të përcaktojë 
me një nivel të lartë besimi vendndodhjen e këtyre zonave në gjashtë vende pjesëmarrëse. Do të jetë 
atëherë detyra e vendimeve kombëtare dhe hartuesve të politikave që të përcaktojnë shumat e sakta 
të pagesave për fermerët bazuar në kushtet ekonomike, prioritetet dhe strategjitë e zhvillimit rural të 
secilit vend. 

Instrumentet e financimit IPARD dhe lidhjet e mundshme me skemat e pagesave për ZKN-të

Siç janë në kohën e këtij publikimi, fondet e Programit IPARD nuk janë parashikuar të përdoren për 
pagesat e ZKN-ve. Për më tepër, instrumentet ekzistuese të financimit kërkojnë bashkëfinancim nga 
fermerët që marrin mbështetje nga Programi IPARD dhe ky nuk mund të jetë rasti i fermerëve të ZKN-
ve që tashmë përballen me vështirësi natyrore.

Sidoqoftë, Boshti 2 - Veprimet përgatitore për zbatimin e masave agro-mjedisore dhe udhëheqësi i 
Programit IPARD përfshijnë masat e mëposhtme që kanë rëndësi për ZKN-të:

• Përgatitja për zbatimin e veprimeve në lidhje me mjedisin dhe fshatrat
• Përgatitja dhe zbatimi i strategjive lokale të zhvillimit rural

Atëherë, propozohet që pagesat për ZKN-të mund të jenë subjekt i negociatave të Programit IPARD 
me Komisionin nëse ka vullnet politik nga vendet pjesëmarrëse për të lidhur politikat e tyre të zhvillimit 
rural me ato që tashmë janë zbatuar në vendet anëtare të BE për zonat e ZKN-ve. 

Mund të ketë gjithashtu hapësirë për manovrim për tëndarë fonde të Programit IPARD për pagesat 
e ZKN-ve. Për shembull, neni 34 (i dokumentit të përgatitur nga Drejtoria e Përgjithshme e Bujqësisë 
dhe Zhvillimit Rural, Komisioni Evropian që nga nëntori i vitit 2009) që trajton intensitetin e ndihmës 
dhe shkallën e kontributit të Komunitetit specifikon që vendet kandidate mund të ndajnë fonde nën 
burimet e Programit IPARD, por shpenzimet publike nuk duhet të tejkalojnë një tavan prej 50% të 
kostos totale të përshtatshme të investimit. Megjithatë, ka përjashtime nga rregulli 50% për: 

• 60% për investime në pronat bujqësore në zonat malore; 
• 65% për investime në fermat bujqësore në zonat malore të bëra nga fermerët e rinj

Pjesë të mëdha të zonave malore mund të kualifikoheshin si ZKN për shkak të kushteve klimatike, 
tokës dhe terrenit. 
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PËRMBLEDHJE E TAKIMEVE 
KONSULTATIVE TË GKPER PËR ZKN-TË 
NË KUADËR TË PROGRAMIT LEIWW
Pandi Zdruli1 dhe Ordan Cukaliev2

KAPITULLI A6

PËRMBLEDHJE E TAKIMIT TË PARË TË GKPER PËR ZKN-TË 
Projekti GKPER për ZKN-të i financuar nga Programi LEIWW i GIZ-it dhe SWG-së u fillua në Shkup, 
Maqedoni, më 2-3 mars 2016. Takimi fillestar u ndoq nga ekspertë të caktuar kombëtarë (toka, 
meteorologjia, GIS) të Shqipërisë, Bosnje Hercegovinës, Republikës Srpska, Kosovës*, Maqedonisë, 
Malit të Zi dhe Serbisë. Ishin gjithashtu të pranishëm përfaqësues të SWG-së, GIZ-it, Institutit 
Agronomik Mesdhetar të Barit (CIHEAM IAMB), Qendrës së Përbashkët Kërkimoretë Komisionit 
Evropian (QPK-KE) dhe një zyrtar i lartë i qeverisë kombëtare të Malit të Zi.

Takimi u hap me një prezantim të bërë nga përfaqësuesi i QPK -së duke trajtuar çështjet që lidhen me 
përcaktimin e Zonave me Kufizime Natyrore (ZKN) duke përdorur një kuadër të përbashkët kriteresh 
biofizike për të gjitha Shtetet Anëtare të BE-28 në përputhje me zbatimin e Rregullores së BE-së 
1305/2013. Përfaqësuesi i institutit CIHEAM IAMB përshkroi përshtatjet e propozuara që duhen bërë 
për metodologjinë e QPK-së për t’iu përgjigjur më mirë tokës, klimës, përdorimit të tokës/mbulesës 
së tokës dhe karakteristikave të tjera gjeomorfologjike të vendeve të EJL. Të gjithë ekspertët e 
vendit shpjeguan statusin e të dhënave në dispozicion, si dhe mangësitë dhe të metat dhe mjetet e 
mundshme. Në fund, u ra dakord për afatin kohor të aktiviteteve që do të kryheshin, marrëveshja mbi 
rolet dhe përgjegjësitë, komunikimin dhe shpërndarjen. Afatet janë dhënë më poshtë:

• Përcaktimi i metodologjisë deri në mars 2016

• Takimi i parë i ndërmjetëm për tu zhvilluar në Qershor 2016 (Andrevlje, Serbi)

• Takimi i dytë i ndërmjetëm për tu zhvilluar në Shtator 2016 (Kolashin, Mali i Zi)

• Raportet kombëtare duhet të jenë gati deri në Tetor 2016

• Rekomandimet për politikat duhet të formulohen deri në Shkurt 2017

Falë bashkëpunimit aktiv të ekspertëve kombëtarë, të gjitha qëllimet e mësipërme janë realizuar me 
sukses edhe para afatit të përcaktuar nga ky publikim, duke përfshirë rekomandimet e politikave. 

PËRMBLEDHJE E TAKIMIT TË PARË TË NDËRMJETËM TË GKPER PËR ZKN-TË
Takimi i parë i ndërmjetëm për GKPER mbi ZKN-të u mbajt në periudhën 29 Qershor - 01 Korrik 2016 
në Andrevlje, Serbi. Objektivi kryesor i takimit ishte diskutimi i metodologjisë së përgjithshme të ZKN-
ve duke përfshirë zhvillimet e fundit nga QPK, zbatimi i tyre në BE dhe përshtatja e saj me vendet e EJL. 
Përditësimet në përgatitjen e raporteve të vendit u raportuan nga ekspertët përkatës duke theksuar 
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nevojën për të dhëna, mangësitë, të metat, zgjidhjet dhe rezultatet e parashikuara. Çështje të tjera 
përfshinin mundësitë për shkëmbimin e të dhënave në zonat kufitare (të dhënat e tokës dhe klimës) 
me qëllim përmirësimin e cilësisë së të dhënave kombëtare. Diskutime të hollësishme u zhvilluan në tri 
grupe pune, pikërisht për tokën, klimën dhe sistemin GIS. U vendos që secili vend të zgjedhë një zonë 
studimi të rastit për të testuar metodologjinë për ZKN-të dhe paraqesë rezultatet në takimin e radhës 
që do të mbahet në shtator në Kolashin, Mal të Zi. Ekipi serb ra dakord të bënte një vlerësim të thellë 
të metodologjisë për komunën e Aleksinacit.

PËRMBLEDHJE E TAKIMIT TË DYTË TË NDËRMJETËM TË GKPER PËR ZKN-TË
Takimi i dytë i ndërmjetëm i GKPER-it për ZKN-të u mbajt në periudhën 13-15 shtator 2016 në 
Kolashin, Mal të Zi. Takimi i dytë i ndërmjetëm trajtoi temat e mëposhtme:

• Rekomandime specifike për vendin lidhur me strukturën institucionale për mbledhjen, ndarjen 
dhe menaxhimin e të dhënave, si dhe përcaktimin e autoriteteve kombëtare përgjegjëse për 
ZKN-të për të gjashtë vendet e përfshira në programin LEIWW.

• Vlerësimi përfundimtar teknik dhe përpilimi i raporteve të vendit (harmonizimi i raporteve të 
vendit, kontrolli i cilësisë, redaktimi, sigurimi i qëndrueshmërisë dhe transparencës).

• Vlerësimi rajonal i mungesës të të dhënave dhe ofrimi i rekomandimeve.

• Vlerësimet e politikave kombëtare dhe rekomandimet për karakterizimin dhe hartëzimin e 
zonave me kufizime natyrore .

• Vlerësimet e politikave rajonale dhe rekomandimet për karakterizimin dhe hartëzimin e zonave 
me kufizime natyrore në EJL.

• Objektivat e BE në proceset e hartimit të politikave dhe implikimet specifike të vendit për 
qasjen e pagesës së zonave nën financimin e Programit IPARD.

• Nevojat socio-ekonomike dhe mjedisore të pranuara në përgjithësi të rajoneve të përcaktuara 
si ZKN.

• Gjetjet kryesore dhe rezultatet e përmbledhura që do të prezantohen në Forumin e Politikës 
Bujqësore të Grupit të Përhershëm të Punës që do të mbahet në Tiranë më 11-14 tetor 2016.

• Ide për propozimin e projektit/konceptit për aktivitetet pasuese për ZKN-të në EJL në kuadrin 
e mekanizmave financiarë të BE-së, FAO-s etj.

• Prezantimi i rezultateve të rastit praktik nga Serbia dhe prezantimet e përgjithshme nga të 
gjitha vendet e tjera.

Takimi i Kolashinit nxori si përfundim një listë rekomandimesh për politikëbërësit/vendimmarrësit të 
parashikuar në Kapitullin 4 të këtij publikimi. U ra dakord që rrjeti ZKN i ekspertëve kombëtarë të 
mbetet funksional. Do të bëhen përpjekje për të shqyrtuar mundësitë për hartimin dhe përcaktimin e 
ZKN-ve. Përfaqësuesi i GIZ-it shprehu vlerësimin e tij për punën e bërë deri tani nga i gjithë rrjeti. 

AFATI KOHOR I TAKIMEVE DHE REZULTATEVE TË KONSULTIMEVE BRENDA 
VENDIT

Objektivat dhe qëllimet:

• Përgatitja e shkurtër e qasjes metodologjike në bashkëpunim me ekspertët rajonalë.

• Paraqitje e detyrave të ekspertëve kombëtarë.

• Materialet udhëzuese mbi metodologjinë e BE-së për identifikimin dhe përcaktimin e ZKN-ve, 
duke përfshirë propozimin për standardizimin dhe harmonizimin e të dhënave .

• Mbështetje ndaj kuadrit metodologjik për trajtimin e karakteristikave specifike të vendit .

• Kualifikim i vazhdueshëm, ngritje e kapaciteteve dhe ndihmë teknike.
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Serbia, Bosnja Hercegovina, Maqedonia, 15 - 22 Maj 2016

Serbia

Takimi në Serbi u mbajt në Beograd, së pari në zyrën e Dr. Zoran Knezevic, ish drejtor i Drejtorisë 
për Tokat Bujqësore në Ministrinë e Bujqësisë dhe Mbrojtjes së Mjedisit. Të pranishëm ishin Prof. 
Zdruli, Prof. Cukaliev dhe Dr. Dragana Vidojeviç. Dr. Kneževiç u informua për synimet dhe objektivat 
e projektit ZKN EJL dhe për metodologjinë që do të zbatohej. Ai ishte shumë mbështetës dhe theksoi 
faktin se Ministria e tij po priste rezultatet e projektit në mënyrë që të riorientonte politikat e zhvillimit 
rural dhe të vendoste përparësitë për të siguruar subvencione dhe mbështetje financiare për fermerët. 
Ai theksoi gjithashtu se në këtë kohë Serbia ka burime të kufizuara financiare për t’u dhënë për zonat 
e pagesave ZKN. Megjithatë, ai vuri në dukje se projekti është në kohë dhe shumë i mirëpritur nga 
Ministria. Së fundi, Dr. Kneževiç premtoi të jepte mbështetjen e tij dhe të Ministrisë që përfaqësonte 
për mbledhjen e të gjitha të dhënave të nevojshme për të përcaktuar ZKN-të në Serbi.

Pastaj takimi vazhdoi në ambientet e Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit. Rezultatet treguan se ishin 
të disponueshme shumica e të dhënave të nevojshme për Serbinë (toka, klima deri në vitin 2014 dhe 
sistemi GIS). U ngritën disa shqetësime për mungesën e karakteristikave specifike, si p.sh. tekstura 
e tokës që nuk është e disponueshme për të gjithë vendin. U ngrit një shqetësim tjetër për numrin e 
ditëve për kapacitetin e terrenit (230) që kërkohet për zonat me kushte të dobëta kullimi. Pragu 230 
ditor është një tipar tipik për vendet e Evropës Veriore, por jo për Ballkanin. Pra, propozimi është që 
ky numër të ulet deri në 180 ditë, në bazë të marrëveshjes me QPK dhe KE. Përndryshe, “Lagështia 
e Tepërt e Tokës” do të përcaktohet nga njëra prej tri grupeve të kritereve, pikërisht: “e lagur brenda 
80 cm (nga sipërfaqja) për më shumë se 6 muaj” ose “e lagur brenda 40cm për më shumë se 11 
muaj”, ose “e klasifikuar si me drenazhim të dobët” (tokat zakonisht janë të lagura për periudha të 
konsiderueshme - tabela e ujit nëntokësor zakonisht brenda 40cm nga sipërfaqja) ose “klasifikuar 
si shumë e dobët” (lagështi në thellësi të cekët për periudha të gjata - nga sipërfaqja), ose “toka ka 
modelin e ngjyrës së errët brenda 40cm nga sipërfaqja”.

Një tjetër burim i mirë informacioni i disponueshëm është modeli i lartësisë digjitale nga Misioni i 
Topografisë së Radarit Shuttle (SRTM), i rregulluar në 1 hark (rreth 30 metra). Ky mund të jetë i mirë 
për llogaritjen e pjerrësisë, por do të ketë një rezolucion të trashë për modelimin e të dhënave të motit, 

Nga e majta: Jovica Vasin, Dragana Vidojevic, Ordan Cukaliev, Nenad Markovic dhe Pandi Zdruli, takim në Agjencinë e Mbrojtjes së 
Mjedisit
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prandaj do të përdoret një model lartësimi me rezolucion më të mirë.

Në fund, u vendos që të zgjidhet një rast studimi, pra një komunë që me siguri ka ZKN brenda territorit 
të saj, në mënyrë që të mund të bëhet një vlerësim paraprak duke përdorur metodologjinë ekzistuese 
të JRC-së.

Bosnja Hercegovina

Federata e BH

Takimi u mbajt në Sarajevë në Institutin Federal të Agropedologjisë në prani të Dr. Esad Bukalo, drejtor 
i institutit (eksperti i tokës), Dr. Nedzad Voljevica (ekspert i meteorologjisë) dhe Dr. Damir Behzulovic 
(ekspert i GIS). Dr. Behzuloviç dha informacion për disponueshmërinë e të dhënave të tokës dhe 
sistemin GIS, ndërsa Dr. Voljevica shpjegoi gjendjen e të dhënave klimatike që janë në dispozicion për 
periudhën 1961-1990.Të dhënat e tokës gjenden kryesisht në një hartë shumë të detajuar të tokës në 
një shkallë prej 1: 50,000 të përfunduar në fund të viteve ‘70. Më vonë (2000-2004) harta u përditësua 
dhe u konvertua në sistemin FAO të klasifikimit të tokës përmes një projekti të sponsorizuar nga FAO. 
Sipas Dr. Behzuloviqit në BH nuk ka tokë të kripur dhe jo sodike dhe kjo e bën vlerësimin më të lehtë 
sa i përket kufizimeve të tokës, por ka toka acide që duhen llogaritur si ZKN si dhe toka të cekëta 
më pak se 30 cm të thella, si dhe Stagnosole dhe Gleisole dhe toka të rënda argjilore. Ekipi i BH ka 
ndërmend të përdorë dy modele lartësie, një me 20 m rezolucion për shpatet dhe rezolucion 5m për 
modelimin e të dhënave të motit për të marrë një rezolucion më të mirë.

Një çështje tjetër që u diskutua kishte të bënte me zonat me kushte të dobëta kullimi. Metodologjia e 
ZKN-ve kërkon që zona të tilla të përcaktohen vetëm në kushte natyrore. Problemi është se në Bosnje 
Hercegovinë, por edhe në vende të tjera të Ballkanit, për shembull si në Shqipëri, pas rënies së sistemit 
socialist, shumë zona fushore, të cilat më parë ishin të rikuperuara, pothuajse u braktisën dhe sistemet 
e kullimit nuk ishin funksionale. Kjo krijoi kushte bllokimi ujërash dhe ujëra të ndenjura në sipërfaqe. 

Prandaj, u sugjerua që këto 
zona të klasifikoheshin si ZKN 
dhe përsëri numri i pragut prej 
230 ditësh mund të duhet 
të rishikohet dhe përshtatet, 
përndryshe këto zona do të 
klasifikohen si ZKN bazuar në 
kriteret e “kullimit të kufizuar 
të tokës”. U ra dakord që 
përfshirja e kullotave natyrore 
siç është përcaktuar nga 
metodologjia CORINE (kodi 
231) brenda kategorisë së 
tokës bujqësore është e 
përshtatshme dhe i reflekton 
mirë kushtet e sistemeve 
bujqësore në Ballkan që 
ende mbështeten në kullotjen 
e vogël të ripërtypësve. 
Prandaj, ofrimi i ndihmës për 
këto zona është gjithashtu 
një mjet kundër braktisjes 
dhe shpopullimit të rajoneve 
malore.

Nga e majta: Nedzad Voljevica, Ordan Cukaliev, Esad Bukalo, Pandi Zdruli dhe Damir Behzulovic 
(në sfond Harta e Tokave në Bosnje Hercegovinë e përfunduar në vitin 1970)
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Dr. Boris Pasalic, Ndihmës Ministër për Zgjerimin e Bujqësisë së Republikës 
Srpska

Nga e majta: Tihomir Predic, Boris Markovic, Pandi Zdruli, Zelko Vasko dhe Ordan Cukaliev`

Republika Srpska

Takimi u mbajt në Ministrinë e Bujqësisë. 
Dr. Boris Pasalic, Ndihmës Ministër 
për Zgjerimin e Bujqësisë, mbajti fjalën 
e mirëpritjes dhe theksoi interesin e 
Ministrisë për projektin ZKN si një 
instrument i rëndësishëm për rritjen e 
politikave të zhvillimit rural në Republikën 
Srpska, që synon të zbatojë legjislacionin 
për ZKN-të deri në vitin 2018.

Në takim morën pjesë edhe Dr. Zelko Vasko (eksperti i zhvillimit rural), Tihomir Prediç (ekspert i tokës) 
dhe Boris Markoviç (ekspert i GIS). Dr. Markovic shpjegoi statusin e zhvillimit të skedarëve të formave 
GIS për shtresa të ndryshme të hartëzimi dhe tregoi harta të shumta, duke përfshirë përdorimin e 
tokës, mbulesën e tokës, tokën, njësitë administrative, pjerrësinë e tokës bujqësore etj. Ekziston besim 
i plotë se ekipi i RS ka të gjitha kapacitetet për kryerjen e përpunimit dhe shqyrtimit të sistemit GIS.

Çështja e të dhënave të tokës që rrjedhin nga harta e vjetër e tokës në shkallën 1:50,000 të ish-
Jugosllavisë është burimi kryesor i të dhënave edhe për Republikën Srpska. Ekipi i ka të gjitha këto 
përshkrime të profileve të tokës dhe të dhëna analitike të rëndësishme nga kjo hartë. Përveç kësaj, 
siç u dha informacion nga Dr. Predic, Instituti Bujqësor i Republikës Srpska ka një sërë raportesh për 
tokën së bashku me të dhënat e laboratorit të tokës, si dhe studimet e mbulesës dhe të shfrytëzimit të 
tokës të kryera në periudhën 2000-2007 në kuadër të një projekti të financuar nga FAO. Këto dhe të 
dhëna të tjera në procesin e përpunimit (që do të thotë projekti LUCAS i sponsorizuar nga QPK Ispra) 
do të vihen në dispozicion të projektit ZKN EJL. Ende ekzistojnë boshllëqe dhe mangësi të të dhënave 
të tilla si për shembull për teksturën e tokës. 

Të dhënat e klimës janë të disponueshme në formatin digjital për periudhën 1961-1990 dhe do të 
përdoren për vlerësimin e ZKN-ve. 
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Maqedonia

Takimi u zhvillua në Shkup më 26 maj 2016 në ambientet e Fakultetit të Shkencave Bujqësore dhe 
Ushqimit në Universitetin Shën Kirili dhe Metodi, ku morën pjesë Nina Aleksovska (Meteorologe, 
Shërbimi Kombëtar Hidrometeorologjik), Dushko Mukaetov (Shkencëtar i Tokës, Instituti i Bujqësisë) 
dhe Ordan Cukaliev, (Agronomi, Fakulteti i Shkencave Bujqësore dhe Ushqimit, eksperti Rajonal në 
projektin për ZKN-të). Gjatë takimit u shtjellua gjendja dhe disponueshmëria e të dhënave të nevojshme 
për zhvillimin e ZKN-ve dhe u raportuan gjetjet e mëposhtme:

Të dhënat e tokës janë të disponueshme dhe të përfshira kryesisht në Sistemin Informativ të Tokës 
në Maqedoni (MASIS) në formatin digjital, me përjashtim të klasifikimit të kullimit dhe informacionit 
të kufizuar për gurëzimin, kripësinë dhe sodicitetin. Të dhënat meteorologjike monitorohen dhe 
përpunohen nga Shërbimi Kombëtar Hidrometeorologjik. Të dhënat për stacionet kryesore 
meteorologjike të kërkuara për aktivitetin ZKN janë të disponueshme në formatin digjital, vlerat ditore 
(mesatarja, minimumi dhe maksimumi i temperaturës ditore dhe reshjet) për një periudhë më të gjatë 
se 30 vjet. Megjithatë, të dhënat nuk janë të disponueshme për publikun dhe sipas legjislacionit ato 
janë të disponueshme me pagesë. Kostoja e shumave ditore dhe mujore të kërkuara për zhvillimin e 
ZKN-ve është mjaft e lartë në vlerën 70,000 euro. Të dhënat për Evapotranspiracionin (ET) nuk janë të 
disponueshme, por ekziston mundësia që ajo të llogaritet duke përdorur metodologjinë Hargreaves 
ose Thornthwhite. Metodologjia Penman Monteith është e realizueshme vetëm për disa stacione, 
prandaj mund të përdoret një nga ekuacionet e lartpërmendura të bazuara në temperaturë në mënyrë 
që të ketë një rezolucion më të lartë. Për më tepër, të dhënat mujore për periudhën 1961-1990 dhe 
1971-2000 janë dorëzuar nga Hydromet me qëllim zhvillimin e Komunikimit të Dytë Kombëtar mbi 
Ndryshimet Klimatike në Konventën Kuadër të Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike 
(UNFCCC). Megjithatë, këto të dhëna mund të përdoren, por ende është e nevojshme leja e pronarit 
të të dhënave. 

Republika e Maqedonisë është pjesë e iniciativës CORINE për mbulimin e tokës dhe janë të 
disponueshme 3 shtresa të të dhënave për të gjithë vendin (CORINE LC 2000, 2006 dhe 2012) në 
formatin dixhital (skedari i formës) që përmbajnë informacion mbi mbulesën e tokës në tri nivele në 
një shkallë prej 1: 100,000. Këto baza të dhënash janë të disponueshme për përdorim publik. Përveç 
kësaj, ekzistojnë edhe të dhëna të tjera të sistemit GIS që do të përdoren për projektin e ZKN-ve si 
modele lartësie digjitale me rezolucion prej 5 m dhe 20 m.

Shqipëria, Mali i Zi, Kosova*, 3 - 10 Qershor 2016

Shqipëria
Takimi u mbajt në Institutin e GjeoShkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit, Departamenti i Klimës dhe 
Mjedisit. Të pranishëm ishin Prof. Dr. Petrit Zorba, Dr. Ilir Salillari dhe Znj. Florjana Çela. Prof. Zorba 
vuri në dukje disponueshmërinë e informacionit klimatik në Shqipëri dhe siguroi se të dhënat mesatare 
mujore të reshjeve dhe temperaturës për 135 stacione meteorologjike dhe 30 klimatologjike në vend 
do të jenë në dispozicion të projektit ZKN. Megjithatë, numri i tyre është zvogëluar nga 238 stacione 
deri në vitin 1990. Janë duke u bërë përpjekje për të forcuar studimin meteorologjik në Shqipëri, me 
dhjetëra stacione të reja të financuara nga Banka Botërore, GIZ dhe qeveria shqiptare. Këto janë 
fakte të rëndësishme duke supozuar që në të ardhmen mund të bëhet përditësimi dhe monitorimi i 
rezultateve të projektit ZKN.

Dr. Salillari dha informacion për programin kombëtar që ka për qëllim të prodhojë të dhëna të tokës në 
mënyrë shumë të detajuar (hartat në një shkallë prej 1:10,000) bazuar në llojet dhe përshtatshmërinë 
e tokës. Deri në fund të vitit 2016, një sipërfaqe prej të paktën 240,000 ha ose 34,4% të tokës së 
përgjithshme bujqësore do të mbulohet nga përshkrimet e profilit të tokës dhe të dhënat laboratorike 
analitike për karakteristikat kryesore të saj, të cilat janë të nevojshme për përcaktimin e ZKN-ve. 
Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Menaxhimit të Ujërave synon ta përfundojë këtë lloj të 
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studimit të tokës për të gjithë Shqipërinë brenda 7 viteve. Ndërkohë, të dhënat e munguara të tokës 
do të rrjedhin ose nga anketat e tjera të tokës ose nga rregullat e përcaktimit të klasës së strukturës 
për shtresën e sipërme të tokës.                                                                                                      

Znj. Cela njoftoi për gjendjen e tokës dhe të të dhënave të GIS. Shqipëria ndahet në 12 qarqe 
administrative (rajone), secila prej të cilave përmban disa rrethe. Këto qarqe u ndanë më tej në 36 
njësi. Ka gjithsej 2,980 zona kadastrale (fshatra) në të gjithë Shqipërinë, të njohur më parë si lokalitete. 
Qeveria paraqiti një ndarje të re administrative që u zbatua në vitin 2015, ku numri i komunave është 
61 në total. Mbulimi i tokës nga CORINE 2012 do të jetë baza për vlerësimin. 

Një takim i shkurtër informativ u mbajt në Ministrinë e Bujqësisë me delegacionin e SWG nga Shqipëria, 
ku Dr. Grigor Gjeci ripohoi interesin dhe mbështetjen e Ministrisë për projektin ZKN.

Nga e majta: Prof. Chukaliev, Prof. Zdruli, Dr. Salillari dhe Prof. Zorba

Nga e majta: Dr. Pavicevic, Dr. Knezevic, Dr. Djajic, Prof. Chukaliev dhe Prof. Zdruli

Mali i Zi

Takimi u mbajt në zyrën e sistemeve Hydrogis në Podgoricë ku morën pjesë Dr. Knežević, Dr. 
Paviceviq dhe Dr. Djajiç. Diskutimi u përqendrua në përgatitjen përfundimtare të raportit për vendin, i 
cili konsiderohej i plotë dhe i shkruar mirë në përgjithësi. 



55

ZONAT ME KUFIZIME NATYRORE NË EVROPËN JUGLINDORE: VLERËSIMI DHE REKOMANDIMET PËR POLITIKA

Megjithatë, u ngritën disa çështje të tilla si përfshirja e hartave të fushave klimatike dhe digjitalizimi 
i hartës së tokës 1: 50,000 që është ende në progres nën drejtimin e Dr. Kneževiç. Nga perspektiva 
e tokës, tokat me gurë zënë zona të mëdha në Ulqin dhe disa pellgje ujëmbledhësish të tjerë. Ato 
kualifikohen si ZKN. Për qëllimet e projektit ZKN, do të përdoren rreth 1.800 profile, të cilat kanë 
rreth 4.000 shtresa me të dhëna laboratorike. Kjo do të thotë se duke pasur parasysh se sipërfaqja 
e përgjithshme e Malit të Zi është rreth 13,812 km2, mesatarisht një profil do të jetë në dispozicion 
për 7,7 km2, i cili mund të konsiderohet i mjaftueshëm për të përmbushur qëllimet dhe objektivat e 
projektit.

Znj. Paviceviç raportoi për disponueshmërinë e informacionit meteorologjik dhe ngriti shqetësimin se 
shpërndarja e disa prej këtyre të dhënave mund të krijojë probleme nga këndvështrimi administrativ. 
Kjo do të thotë që të dhënat e përpunuara që janë në posedim të Institutit të Hidrometeorologjisë dhe 
Sizmologjisë së Malit të Zi nuk mund të jepen si të dhëna të papërpunuara tek vendet ose entet e tjera 
pjesëmarrëse. U sqarua se të dhënat do të mbeten pronë e mbajtësve të të dhënave dhe ZKN nuk do 
të kërkonin që këto të dhëna t’i shpërndaheshin palëve të treta. Në vend të kësaj, projekti kërkon që 
vendet të përdorin këto të dhëna për të përcaktuar ZKN-të. Të gjitha të dhënat e përdorura përbëjnë 
sfondin shkencor për përcaktimin e ZKN-ve. Znj. Paviçeviç pranoi të përfshijë në raportin e Malit të Zi 
hartat e fushave klimatike.

Dr. Djajiç tregoi disponueshmërinë e hartave të sistemit GIS. Përveç të dhënave të databazës CORINE 
2012, Ministria e Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Turizmit ka një sistem informacioni gjeografik në 
fushën e të dhënave të menaxhimit të hidrologjisë dhe ujit me shtresa të ndryshme përfshirë kategoritë 
e ndryshme mbuluese të tokës. Ligji për Ndarjen Territoriale të Malit të Zi e ndan vendin në 23 njësi 
hapësinore (LAU1, Komuna e Podgoricës, kryeqyteti Cetinjë dhe 21 qeveri lokale) që përmbajnë 1.307 
vendbanime (LAU2). Çdo komunë është e ndarë në një vendbanim të karakterit urban dhe një numër 
vendbanimesh me karakter rural. Së fundi, Mali i Zi është i ndarë në 796 komuna kadastrale dhe njëra 
prej tyre do të zgjidhet si një rast studimor për zbatimin e metodologjisë për ZKN-të.

Kosova*

Takimi u mbajt në Prishtinë dhe morën pjesë Afrim Sharku, Idriz Shala dhe Syle Tahirsylaj. Diskutimet 
u përqendruan në disponueshmërinë e të dhënave për Kosovën*. Z. Sharku ngriti shqetësimet se 
të dhënat e tokës janë kryesisht të zhdukura dhe kjo mund të jetë një pengesë serioze për 
përcaktimin e ZKN-ve. Ajo që është e disponueshme në Kosovë* është një hartë e vjetër e tokës e 
vitit 1974 nga ish-Jugosllavia, që është si një imazh me poligonet e tokës dhe pikat ku janë profilizuar 

Nga e majta: Prof. Tahirsylaj, Prof. Zdruli, Mr. Shala dhe Mr. Sharku
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mostrat, por mungojnë të dhënat analitike të laboratorit. Kjo çështje është kritike dhe duhet të 
trajtohet. Në varësi të disponueshmërisë së financimit, duhet të plotësohet një anketë e tokës të 
paktën në zonat bujqësore ku pritshmëritë janë se mund të ketë të pranishme ZKN. 

Sipas Prof. Tahirsylaj është e mundur të grumbullohen të dhëna klimatike. Ato mund të mblidhen 
të paktën për periudhën 1961-1990.Lidhur me të dhënat e GIS, Idriz Shala informoi se ata kanë një 
numër hartash, duke përfshirë njësitë administrative të Kosovës* dhe mbulimin e tokës nga CORINE 
2012 në formatin digjital.

Një takim tjetër u mbajt me z. Bekim Hoxha nga Ministria e Bujqësisë e Kosovës*. Ai konfirmoi 
interesin e Ministrisë për projektin për ZKN-të, por ngriti shqetësime në lidhje me disponueshmërinë 
e të dhënave të tokës dhe nevojën për të ndrequr këtë situatë sa më shpejt që të jetë e mundur. Për 
këtë arsye duhet të shqyrtohen të gjitha burimet e financimit, duke përfshirë edhe ato lokale.

KONKLUZIONET NGA TAKIMET NËPËR VENDE
Takimet me ekspertët e vendit ishin shumë të dobishme dhe të frytshme. Konkluzioni i parë është 
se në projektin për ZKN-të EJL ekzistojnë njerëzit e duhur të kualifikuar dhe të përkushtuar për të 
përmbushur detyrat e tyre. Ekziston një pasuri informacioni për tokën, klimën dhe sistemin GIS nëpër 
këto vende. Disponueshmëria e të dhënave ndryshon nga vendi në vend dhe këto mangësi duhet të 
identifikohen më mirë dhe të vlerësohen. E fundit por jo më pak e rëndësishme, të gjithë politikëbërësit 
dhe vendimmarrësit që takuam shprehën mbështetje për projektin. Autorët e këtij kapitulli i drejtojnë 
një falënderim të përzemërt të gjithë ekspertëve për kohën e tyre, shpesh të shtunave dhe të dielave, 
dhe për mikpritjen e mrekullueshme që treguan. Ne udhëtuam më shumë se 2.000 kilometra dhe 
gjithçka kaloi pa asnjë problem, pavarësisht kalimit të kufijve të vendit dhe kalimit shpesh në të gjitha 
llojet e rrugëve.
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GJENDJA E INFORMACIONIT PËR 
TOKËN, KLIMËN DHE HARTËN 
DIGJITALE NË SHQIPËRI
Petrit Zorba1, Ilir Salillari2, Florjana Çela2, Grigor Gjeçi3, dhe Edvin Zhllima4

KAPITULLI B1 

B1.1. HYRJE

Pozita Gjeografike

Republika e Shqipërisë ndodhet në Evropën Juglindore, në pjesën perëndimore të gadishullit ballkanik, 
ndërmjet koordinatave gjeografike 39.16 ‘N gjerësi dhe 42.39’ E gjatësi. Republika e Shqipërisë 
kufizohetme Malin e Zinë veri, Kosovën* në verilindje, Maqedoninë në lindje dhe Greqinë në jug 
dhe juglindje. Në perëndim, Shqipëria laget nga detet Adriatik dhe Jon. Gjatësia e përgjithshme e 
vijës kufitare është 1,094 km, nga të cilat 657 km është kufiri tokësor dhe 316 km është kufiri detar. 
Sipërfaqja e përgjithshme e vendit është 28,748 kilometra katrorë dhe nga kjo zonë, vetëm 16,2% 
është më pak se 100 metra mbi nivelin e detit.

Cilësimet fizikogjeografike

Shqipëria dallohet nga katër rajone kryesorefizikogjeografike: Rajoni Malor Verior, Rajoni Malor 
Qendror, Rajoni Malor Jugor dhe Ultësira Perëndimore duke përfshirë zonën kodrinore të saj.

Rajoni malor i veriut karakterizohet në mënyrë tipike nga Alpet shqiptare dhe terrene shumë të thyera 
të njohura për kontrastin e madh midis maleve të larta dhe luginave të thella. Ka të paktën 30 maja 
malesh që arrijnë deri në 2,500 m mbi nivelin e detit. Më të lartat janë Jezerca (2,694 m), Radohima 
(2,569 m) dhe Shkëlzeni (2,407 m). Luginat e lumenjve i ndajnë Alpet në katër blloqe të mëdha dhe 
një seri kreshtash malore. Luginat kryesore janë ato të Valbonës, Shalës dhe Cemit. Zona ka peizazhe 
të jashtëzakonshme, shumë prej tyre pothuajse ende në kushtet e tyre natyrore, të paprekura nga 
njerëzit dhe me potencial të madh për turizëm malor gjatë gjithë vitit, me kusht që të përmirësohet 
infrastruktura. Bujqësia është e kufizuar në zonat e vogla të dominuara kryesisht nga aktivitetet baritore 
të kafshëve të vogla ripërtypëse dhe të kafshëve alpine. 

1 Departmenti Klimës dhe Mjedisit UPT – IGEWE, Tirana
2 Sektori Kartografisë dhe Përdorimit të Tokës, Qendra e Transferimi të Teknologjisë Bujqësore (ATTC), Fushë Krujë
3 Politikat e Zhvillimit Rural, Ministria e Bujqësisë, Zhvillimin Rural dhe Administrimit të Ujrave (MBZHRAU) Tirana
4 Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor  i Tiranës
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Figura B1.1. Peizazh tipik malor në luginën e Thethit, dominuar nga pyje, kullota natyrore dhe tokë bujqësore e pakët, burimi: http://www.
adventurelink.com/trip/146553/trek-in-the-albanian-alps

Figura B1.2. Alpet Shqiptare parë nga ajri me pamje nga Lindja, Burimi: Albinfo – punim i saj, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=7489141
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Në qendër është fshati Theth. Në këndin e sipërm në të djathtë gjendet lugina e Valbonës me Majën 
Roshit dhe Kollatën në të majtë. Midis dy luginave janë kalimi i Valbonës (Qafa e Valbonës) dhe 
masivi i Jezercit me majën Jezerca mes dy reve. Në të majtë gjendet kalimi i Pejës (Qafa e Pejës) 
dhe piramida Maja e Arapit. Prapa, në këndin e sipërm të majtë gjendet lugina malazeze Ropojana 
dhe lugina e Plavës me pjesë të liqenit Plav. Në të majtë gjenden masivët e Radohimës. Në pjesën e 
poshtme mund të shihet rruga drejt Thethit mbi Terthorjë (Qafë Terthorjës).

Zona Malore Qendrore përmban zonën më të madhe që shtrihet nga Lumi Drin në veri të vendit deri 
në lumin Osum dhe në Devollin e Poshtëm në jug. Në perëndim, zona kufizohet nga rajonet kodrinore 
tëUltësirës Perëndimore. Rajoni malor qendror nuk është kompakt, por i ndarë në disa male masive 
si Korabi, Lura dhe Skënderbeu. Këto male ndërpriten nga lugina të ndryshme. Megjithëse lartësia 
mesatare është më e vogël se ajo e Alpeve, kjo zonë ka pikun më të lartë në vend në Malin Korab 
(2,751 m m.n.d). Drejtimi mbizotërues i vargut malor dhe luginave kryesore shkon nga veriperëndimi 
në juglindje.

Rajoni Malor Jugor është kryesisht me pamje nga deti Jon. Malet e larta e dominojnë këtë zonë që 
përfshin edhe lugina të ulëta dhe gropa që zënë zona të konsiderueshme. Rajoni malor jugor ka një 
pozitë relievi pak a shumë të rregullt me zinxhirë malorë dhe lugina që kanë drejtim veriperëndim-
juglindje. Kjo zonë ka dy gropa të mëdha tektonike (Fushën e Delvinës dhe Luginën e Dukatit) që në 
zona të caktuara ndërpresin vargmalet duke formuar gryka të ngushta. Pjesa më e madhe e bujqësisë 
është e mbyllur brenda luginave dhe në shpatet e buta të valëzuara përreth.

Ultësira Perëndimore dhe rajonet kodrinore të saj janë të vendosura përgjatë detit Adriatik me një 
gjatësi prej rreth 200 km nga veriu në jug dhe mesatarisht zona është 50 km e gjerë nga perëndimi 
në lindje. Pjesa më e madhe e zonës është pothuajse në nivelin e detit, dhe në disa vende ndërhyrja 
e ujërave të detit ka përshpejtuar përhapjen e kripësisë në tokë. Zonat e mëdha janë krejtësisht 
të sheshta të rrethuara nga disa kreshta të kodrave. Kjo rrafshnaltë është formuar nga depozitat 
aluvionale kuaternare të disa lumenjve që rrjedhin në detin Adriatik dhe Jon dhe konsiderohet si 
hambari i Shqipërisë.

Figura B1.3. Peizazhi tipik i Ultësirës Perëndimore në fshatin Gradishtë, në Lushnje (Kulturat bujqësore kryesore përfshijnë drithërat, misrin, 
hortikulturën, serat dhe foragjeret e kultivuara).
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Gjeologjia

Formacionet gjeologjike dhe strukturat e përhapura në të gjithë territorin e Shqipërisë njihen si 
Albanide. Ata formojnë pjesët qendrore të vargut Dinarid - Albanide të mbyllur me pllakën Adrias 
(Apulja) në perëndim dhe me mikrobllokun kontinental të Korabit - Pellagonian në lindje.

Formimi gjeologjik i Albanidit është shumë kompleks dhe i ndërlikuar, me një shumëllojshmëri 
formacionesh sedimentare, magmatike dhe metamorfike. Formacionet më të vjetra të Albanidës janë 
kryesisht terrigjente të epokave Ordovician, Silurian dhe Devonian. Më të përhapura janë formacionet 
e epokës mesozoike të përfaqësuar nga magnetite dhe shkëmbinj sedimentarë. Këto formacione 
gjeologjike janë të përhapura në të gjithë vendin. Depozitimi kenozoik përfaqësohet nga terrigjene 
(flishe, melase) dhe shkëmbinj karbonatikë, si gëlqerore dhe dolomite, të cilat gjenden në te gjithë 
vendin, nga jugu në malet e Malësisë së Madhe në veri.

Në formacionet magmatike të Shqipërisë, pjesa më e madhe e tyre është e zënë nga ofioliti, i cili njihet 
për formën e magmatizimit të tij, si dhe për ndërhyrjen që daton në epokën paleozoike. Përveç kësaj, 
procesi i vullkanizimit gjatë epokës së ulët dhe të mesme Triasike ka krijuar përmes magmatizimit 
forma të ndryshme të shkëmbinjve granitik ose granosienitik parakretak. Formimi i tokave magnezike, 
të pasura me Mg dhe tipike për cilësinë e tyre të baltës së rëndë, të njohur ndryshe si toka Smonitsa, 
është e zakonshme në zona të tilla. Këto toka kualifikohen si ZKN.

Klasifikimi i tokës në Shqipëri

Sistemi Kombëtar i Klasifikimit të Tokës

Klasifikimi i tokës në Shqipëri filloi me hartat e para të tokës që nga viti 1930. Megjithatë, harta e 
parë e tokës në Shqipëri në një shkallë 1: 200,000 u përpilua në fund të viteve 1950 (Zdruli, 1997) 
dhe sistemi i klasifikimit të tokës u përshtat nga sistemi rus. Në vitin 1971 dhe 1980 (duke përdorur të 
njëjtin sistem të klasifikimit të dheut), janë kryer dy anketime të tokës në shkallë prej 1: 50,000 dhe 1: 
10,000 për të gjithë tokën bujqësore të vendit. Secili qark kishte hartën e vet të tokës në shkallën 1: 
50,000, raportin e vet të tokës dhe të dhënat laboratorike analitike për secilën ngastër toke bujqësore. 
Tabela 1 tregon legjendën e përdorur për të zhvilluar hartën e tokës 1958. Kriteret kryesore në ndarjen 
e tokës ishin ngritja dhe vegjetacioni natyror. 

Deri në vitin 1990, pjelloria e tokës u monitorua në të gjithë tokën bujqësore çdo 4-5 vjet. Mostrat 
përfaqësuese të tokës janë marrë për çdo 10 ha në zonat e sheshta dhe për çdo 3-5 ha në rajonet 
kodrinore dhe malore. Ky sistem monitorimi së bashku me një gamë të gjerë të provave eksperimentale 
ndihmuan në krijimin e pjellorisë së duhur të tokës dhe planet e menaxhimit të të ushqyerit të bimëve. 
Këto studime të tokës siguruan vlerësimin e parë të burimeve të tokës dhe veçanërisht ndihmuan në 
marrjen e vendimeve të përshtatshme, për shembull, në përdorimin e plehrave dhe projekteve për 
rifitimin e tokës.

Tabela B1.1.  Tabelë e përgjithshme e klasifikimit të tokës Shqiptare në vitin 1990 dhe sipërfaqet1 bujqësore korresponduese për secilin 
lloj toke 

1  Sipërfaqe tregon tokën bujqësore gjithsej në vend në vitin 1989.

Tokat Zonale Brezat Lloji Llojet e tokës % '000 Ha

I
Kullota subalpine (1,600-

2,700 a. m.n.d.)
LM Livadh malor 0.5 3.2

II
Pyll me pisha dhe ahe 
(1,000-1,600 a. m.n.d.)

MP Të murrme pyjore 3.0 20.2

LMP Livadhore të murrme pyjore 0.6 3.4



64

ZONAT ME KUFIZIME NATYRORE NË EVROPËN JUGLINDORE: VLERËSIMI DHE REKOMANDIMET PËR POLITIKA

Konvertimi i klasifikimit kombëtar të tokës në standardet ndërkombëtare  

Përpjekjet e para për të kthyer sistemin kombëtar të klasifikimit të tokës në sisteme ndërkombëtare të 
njohura, siç është Taksonomia e Tokës USDA, FAO - Harta e tokës e UNESCO-s në botë dhe Baza 
Botërore e Referencës për Burimet e Tokës, të njohur ndryshe si WRB, u ndërmorën nga Zdruli (1997, 
1998, 2001). 

Në vitin 1998, për herë të parë një bazë e të dhënave të tokës në Shqipëri u fut në Bazën e të Dhënave 
Gjeografike të Evropës në një shkallë prej 1:1,000,000. Kjo u pasua në vitin 2001 nga një studim më i 
detajuar i tokës që synonte krijimin e një baze të dhënash kombëtare të tokës të vendit në një shkallë 
1: 250,000 të përgatitur sipas sistemit WRB 1998 dhe një bazë të dhënash shumë më të hollësishme 
të tokës për zonat bregdetare në një shkallë 1: 50,000 (Figura 4).

Peisazhi pedologjik në Shqipëri është shumë i ndryshëm siç tregohet në Figurën 4. Kjo shumëllojshmëri 
e madhe e llojeve të tokës do të jetë vendimtare në procesin e përcaktimit të ZKN-ve sa i përket 
kufizimeve të tokës. Për shembull, Vertisolet, Arenosolet, Solonchaks, Gleysolet, Histosolet (nëse LO 
është më shumë se 30%) dhe Leptosolet mund të jenë “kandidatë” të mundshëm me kusht që të 
dhënat laboratorike analitike ose përshkrimet në terren do të jenë në dispozicion për të përmbushur 
kriteret e ZKN-ve.
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Figura B1.4. Shpërndarja e tokave sipas WRB, burimi: Zdruli, 2001

Burimi: Zdruli, 1997.

III
Brez pyjor me lisa (600 – 
1,000 a. m.n.d.)

KM Kafejta malore 17.7 121.3

KL Livadhore të kafejta 5.4 37.0

LK Kafejta livadhore 7.5 51.3

IV
shkurre mesdhetare (0 – 
6,000 a. m.n.d.)

HK Hinjta kafe 25.7 176.2

HKL Hinjta kafe livadhore 6.4 50.7

LHK Livadhore të hinjta kafe 18.5 127.1

Toka azonale

Aluvial AL Aluvionale 11.8 80.9

Torfe LT Torfike 1.4 10.0

Kripë K Sollonçak, Sollonets 1.4 9.7

Toka primitive P toka të pazhvilluara 0.1 0.4

TOTAL 100.0 691.4
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Bimësia

Shqipëria konsiderohet ndër vendet me diversitetin më të madh të bimëve si rezultat i shumëllojshmërisë 
së madhe të kushteve ekologjike të krijuara nga kombinimi i  lartësisë mbi nivelin e detit, tipit të 
tokës, reshjeve atmosferikedhe topografisë. Llojet e bimësisë variojnë nga kullotat malore në llojet e 
ndryshme të habitateve të pyjeve dhe shkurreve, e deri në bimësinë bregdetare. Shqipëria e Veriut 
përmban grupe të llojeve të luleve si në Evropën Qendrore, ndërsa Shqipëria e Jugut ka një ngjashmëri 
me llojet e grupit të Mesdheut. Për shkak të mbizotërimit të një terreni kryesisht malor që reflekton 
ndryshimin e konsiderueshëm klimatik dhe faktorë të tjerë, bimësia është e lidhur ngushtë me lartësinë 
mbi nivelin e detit.  

Relievi

Rreth 75% e relievit të Shqipërisë është malor. Ndryshueshmëria e formacioneve dhe fragmentimi 
i madh i peizazhit të përbërë nga malet, kodrat, rrafshinat e sheshta dhe luginat ndërpresin njëra-
tjetrën, duke formuar një mozaik shumë të ndryshëm. Përveç ultësirës perëndimore që mbulon pjesën 
më të madhe të tokës bujqësore të vendit, ka edhe rrafshnalta të tjera të larta të formuara nga moçalet 
tektonike siç është ajo që gjendet në Korçë në pjesën juglindore të vendit. Zgjatime të tilla të vogla 
të formave të ngjashme të tokës janë të pranishme edhe në Kolonjë, Mat, Peshkopi dhe Kukës. Ato 
karakterizohen nga lugina me fund të sheshtë të tipit graben dhe në përgjithësi kanë toka pjellore. 
Relievi është një komponent i rëndësishëm i projektit për ZKN-të dhe do të përdoret për të klasifikuar 
zonat ZKN që plotësojnë kriteret e pjerrësisë më shumë se 15%.

Figura B1.5. Harta e tokave e Shqipërisë me një shkallë prej 1:250,000 dhe 1:50,000 për zonën bregdetare sipas WRB
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Toka bujqësore
Struktura e përdorimit të tokës në Shqipëri ka mbetur pothuajse e njëjtë në vite (ndërmjet 699,000 
ha dhe 697,046 ha). Në vitin 2014, toka bujqësore mbulonte 24.3% të totalit të territorit të vendit, 
ndërsa pjesa tjetër (75.7%), e cila u klasifikua si tokë jobujqësore, u nda midis pyjeve (36%), kullotave 
natyrore (15%) dhe të tjerave 24.7%). Gjithsesi, aktualisht kultivohet vetëm rreth 59% e kësaj zone 
(ose 409,000 ha), ndërsa 41% e mbetur është lënë djerrinë për shkak të prodhueshmërisë së ulët 
të tokës dhe kufizimeve të terrenit (pjerrësia e madhe). Përveç kësaj, ekziston rreziku që mund të 
rritet degradimi i tokës të këtyre zonave, kryesisht erozioni i tokës për shkak të shfrytëzimit të tepërt. 
Megjithëse nuk kultivohen, këto zona do të kualifikohen si ZKN. Së fundi, 209,353 ha ose 31% e tokës 
bujqësore totale është e ujitur, një shifër që është më e ulët sesa ishte zona ujitur deri në fund të viteve 
‘90.

Prodhimi i kulturave

Drithërat dhe kulturat bujqësore të kultivuara (jonxha, lat. Medicago sativa) përfshijnë rreth 85% të 
tokës bujqësore të kultivuar me kultura në terren. Trendi i kultivimit të drithërave gjatë dhjetë viteve të 
fundit (2005 - 2014) ka qenë drejt zvogëlimit të lehtë të zonës së kultivuar , por kjo është kompensuar 
nga rritja erendimenteve. Megjithatë, duhet theksuar se përkundër përmirësimeve të fundit, rendimenti 
mbetet dukshëm nën kapacitetin biologjik të drithërave. Trendi i njëjtë është vënë re edhe për kulturat 
e foragjereve.

Tabela B1.1. Struktura e tokës bujqësore sipas rretheve (në ha)

Tabela B1.2. Struktura e kulturave nëbimët e arave (në 1,000 ha)

NB. Vini re se zonat e kullotave do të përfshihen në përcaktimin e zonave ZKN

Rrethi Toka bujqësore
Toka jo bujqësore (pyjet, kullotat 

dhe të tjerat)

  Berat 52,982 126,811

  Diber 41,056 207,726

  Durrës 40,485 35,957

  Elbasan 73,445 256,549

  Fier 121,914 67,214

  Gjirokastër 45,111 243,315

  Korçë 90,731 280,319

  Kukës 25,292 212,056

  Lezhë 34,719 130,034

  Shkodër 50,174 306,025

  Tiranë 57,661 108,537

  Vlorë 63,476 201,866

Gjithsej 697,046 2,176,409

Br. Bimët e arave 2005. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

1

Drithërat 147.7 147.7 143.0 142.1 143.2 147.7

Grurë 82.4 69.2 73.2 71.2 70.0 69.2

Misër 48.4 61.2 53.5 53.5 55.0 61.2

Thekër 1.5 1.5 1.3 1.2 1.4 1.5

Elb 1.5 2.8 2.4 2.5 2.7 2.8

Tërshërë 13.9 12.9 12.5 13.6 14.1 12.9
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Megjithëse sipërfaqja e mbuluar nga perimet në terren është pakësuar në vitet e fundit, sipërfaqja me 
sera është rritur me rreth 66 për qind gjatë periudhës 2005 - 2014, duke u rritur nga 650 ha në 1,085 
ha, ndërsa në vitin 2016 sipërfaqja e serave arriti në 3,000 ha. Ky trend u përforcua dhe inkurajohej 
nga fitimi i lartë për fermerët, kryesisht nëpërmjet eksporteve.

Një nga sektorët më dinamik të bujqësisë së Shqipërisë janë pemët frutore, agrumet dhe ulishtet që 
janë rritur me 110%, 118% dhe 72% gjatë periudhës 2004-2015, falë skemave të fundit të mbështetjes 
qeveritare. Në të njëjtën kohë zona e vreshtave është rritur me rreth 29%. Këto lloje tipesh të përdorimit 
të tokës kanë ende potencial të madh për të shtuar mbështetur edhe nga klima e përshtatshme dhe 
kushtet e tokës. 

Figura B1.6. Gjendja e Sistemit të Informacionit për  Tokën në një shkallë prej 1:10,000

B1.2. GJENDJA E TË DHËNAVE PËR TOKAT
Të gjitha të dhënat e mbledhura pas vitit 1990 do të vihen në dispozicion për projektin ZKN. Sidoqoftë, 
programi më i qëndrueshëm i vëzhgimit të tokës u krijua në vitin 2003 nga Ministria e Bujqësisë 

në kuadrin e Programit të Inventarizimit të 
Tokës Bujqësore të Shqipërisë. Ky program 
kombëtar i vazhdueshëm ka për qëllim 
mbledhjen e të dhënave dhe prodhimin 
e hartave shumë të detajuara të tokës në 
një shkallë prej 1: 10,000 (Figura 5) bazuar 
në llojet e tokës dhe përshtatshmërinë e 
tokës. Deri në fund të vitit 2016 ky vrojtim 
i tokës do të ketë mbuluar rreth 240,000 
ha (ose 34.4%) të tokës së përgjithshme 
bujqësore. Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit 
Rural dhe Administrimit të Ujërave synon 
të përfundojë këtë studim të tokës për të 
gjithë tokën bujqësore në vend gjatë 7 
viteve të ardhshme.

2 Perime 32.5 30.6 31.0 30.0 30.0 30.6

3 Patate 10.1 9.5 9.3 9.1 9.6 9.5

4 Fasule të bardha 16.1 14.4 14.6 14.2 14.6 14.4

5 Duhan 1.5 1.2 1.3 1.7 1.5 1.2

6 Luledielli 1.1 1.5 1.4 0.7 0.7 1.5

7 Sojë 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3

8 Foragjere 191.0 202.0 204.0 208.9 215.3 204.2
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Grafiku B1.1. Toka bujqësore e mbuluar nga programi kombëtar i studimit të tokës për periudhën 2003-2016.

Pika kombëtare për vëzhgimin në terren, grumbullimin magazinimin, ruajtjen dhe përpunimin e të 
dhënave të tokës në GIS është Qendra e Transferimit të Teknologjisë Bujqësore (QTTB) me qendër në 
Fushë Krujë, 10 km në veri të Tiranës.

Baza e të dhënave GIS përmban një sërë karakteristikash të tokës, duke përfshirë: përqindjen e 
natriumit te këmbyeshëm (PNaK), konduktivitetin elektrik (KE), kapacitetit të këmbimit kationik (KKK), 
pjellorinë e horizontit të sipërm (pH, humusin ose lëndën organike të tokës) P e asimilueshëm, Ca, K, 
Mg dhe Na e këmbyeshëm), strukturën e horizontit të sipërm dhe të poshtëm, pjerrësinë, rrezikun e 
përmbytjes, thellësinë e tokës, gurët në shtresën e sipërme, teksturën e horizontit të sipërm dhe të 
poshtëm, drenazhin natyror, uji total i disponueshëm për bimët dhe rreziku i erozionit. Bazuar në këto 
të dhëna, stafi shqiptar mund të përcaktojë lehtësisht ZKN-të, të paktën për sa i përket të dhënave të 
tokës.

Për zona të tjera që nuk mbulohen nga programi i  fundit i studimit të tokës, të dhënat e tokës do të 
rrjedhin nga anketat e mëparshme.

Metodat standarde për analizat e tokës të kryera në Shqipëri

Përcaktimi i lëndës organike të tokës SS 1584/8:1989
Lënda organike është rezultat i procesit të djegjes së mbetjeve organike. Metoda analitike bazohet 
në oksidimin e karbonit të lëndës organike me H2SO4, dhe titrimit të përcaktimit me treguesin e 
kromatit, metodave të Mohr.

Analizat mekanike SS 1584/14: 1990
Sasia relative e rërës, lymit dhe argjiles vlerësohen në kushtet e tokës me lagështirë me formulën 
Stock. 

Përcaktimi i pH SSH 1584/9:1989; SS ISO 10694: 2001, etj.
Metoda bazohet në përdorimin e një gote dhe një elektrodë referimi me një pH metër, në një 
suspension  tokë / ujë.
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Përcaktimi i Konduktivitetit Electrik (KE) SS ISO11265: 2001
Kripë e tretshme është një masë e përçueshmërisë së kripës së tretshme në ujërat e tretjes së 
tokës. Mostrat e tokës vlerësohen për kripësi duke përcaktuar së pari përçueshmërinë elektrike të 
pezullimit të tokës / ujit duke përdorur një metër përcjellës.

Përcaktimi i natriumit të  këmbyeshëm (Na) SS ISO 13538: 2001
Metoda bazohet në ekstraktimin e kationit të natriumit me oksalat amoni 1N në një solucion me pH 
=7.4 dhe i matur me Fotometër.

Përcaktimi i kapacitetit këmbyes kationik (KKK) SS ISO 13536: 2001
Metoda bazohet në ekstraktimin e kationeve të Na, K, Ca dhe Mg me solucion oksalat amoni 1 
N me pH= 7.4.Matja e tyre (Na dhe K) bëhet me fotometër ndërsa (Ca dhe Mg) vlerësohen me 
absorber atomik  kundrejt solucionit standart përkatës.

Figura B1.7. Një vështrim historik i të dhënave meteorologjike të para të 
vëzhguara në Stacionin Meteorologjik të Durrësi.

B1.3. GJENDJA E TË DHËNAVE PËR KLIMËN

Vështrim historik

Vëzhgimet meteorologjike në Shqipëri filluan së pari në 1868 në portin e Durrësit, i ndjekur nga qyteti 
i Shkodrës në 1888.

Gjatë Luftës së Parë dhe të Dytë Botërore 
rreth 35 stacione meteorologjike ishin 
aktive në vend. Pas Luftës 2 Botërore numri 
i stacioneve u rrit deri në 238 duke matur 
elemente të ndryshme meteorologjike si 
reshjet (të gjitha 238 stacione), temperaturat 
(vetëm 178), etj. Pas ndryshimeve politike 
në vitin 1990 dhe deri më tani, për arsye të 
ndryshme, numri i stacioneve meteorologjike 
është reduktuar në 135, ndërsa numri i 
stacioneve klimatologjike në 30.

Situata po përmirësohet gjatë viteve të fundit 
për shkak se, krahas stacionit të vendosur në 
aeroportin e Tiranës, po instalohen një numër 
stacionesh automatike meteorologjike nga 
një projekt i Bankës Botërore (40 stacione) 
dhe disa nga donatorë të tjerë (5 nga GIZ, 
3 nga projekte dypalëshe, 4 nga Universitete, 3 nga shoqëritë private, etj.). Për më tepër, qeveria 
shqiptare po siguron mbështetje financiare për të instaluar 20 stacione të reja që do të menaxhohen 
nga Instituti i Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit (IGEUM). Vëzhgimet meteorologjike klasike 
dhe stacionet e instaluara rishtazi funksionojnë në përputhje me kriteret dhe rregulloret e Organizatës 
Botërore të Meteorologjisë (OBM). 

Të njëjtat kritere aplikohen edhe në stacionet automatike meteorologjike. Janë mbledhur të gjitha 
të dhënat dhe janë pjesë e arkivit që është burimi i vetëm zyrtar i të dhënave meteorologjike në 
Shqipëri të organizuar nga IGEUM. Megjithatë, të gjitha të dhënat e vjetra janë në letër, përveç atyre 
të digjitalizuara gjatë viteve të fundit si pjesë e projektit të BB, të cilat përfshijnë periudhën 2001-2011.
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Figura B1.8. Stacion meteorologjik klasik në Kryevidh.

Figura B1.10.  Rrjeti Kombëtar Meteorologjik i Shqipërisë aktualisht në funksionim.

Figura B1.9. Stacionet automatike meteorologjike pjesë e Rrjetit Kombëtar 
Meteorologjik të Shqipërisë, që është aktualisht në funksionim ose në 
proces zbatimi në kuadrin e projekteve të ndryshme.
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Figura B1.11. Harta e të gjitha stacioneve meteorologjike që funksionojnë në pjesën veriore të Shqipërisë.

Figura B1.12. Hartë që tregon stacionet automatike meteorologjike që funksionojnë në Shqipërinë e Veriut në 2016.

Informacioni i kohëve të fundit është i disponueshëm në hartën e faqes Google në internet, e 
cila përfshin të gjitha llojet e stacioneve meteorologjike, si ato të arkivuara, të cilat aktualisht nuk 
funksionojnë, por ofrojnë një bazë të dhënash shumë të rëndësishme historike edhe ato stacione 
që aktualisht funksionojnë në mënyrë klasike të pajisura me instrumente si termograf, higrograf, 
termometra, pluviometra, etj, përveç stacioneve automatike që ofrojnë të dhëna në Internet në adresën 
e mëposhtme: http://www.geo.edu.al

Figura B1.12 është shumë e dobishme për një përcaktim të parë të ZKN-ve në Shqipëri në drejtim 
të treguesve të klimës. Ajo përshkruan zonat më të ftohta në vend, të vendosura kryesisht në Alpet 
Veriore dhe në verilindje me kufijtë e Kosovës*, me zonat e tjera të shpërndara në juglindje. Nga ana 
tjetër, zonat më të thata gjenden në juglindje, zakonisht në rajonin e Korçës.
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Figura B1.13. Hartat që tregojnë shpërndarjen kombëtare të Temperaturës Mesatare të Ajrit dhe Reshjet Mesatare Vjetore (Bruci, 2008)

Figura B1.5. Stacionet automatike meteorologjike.



73

ZONAT ME KUFIZIME NATYRORE NË EVROPËN JUGLINDORE: VLERËSIMI DHE REKOMANDIMET PËR POLITIKA

Figura B1.14. Ndarjet administrative në Shqipëri a) qarqet, b) komunat, c) rrethet

B1.4. GJENDJA E TË DHËNAVE TË SISTEMIT TË INFORMACIONIT GJEOGRAFIK 
(GIS)

Ndarjet administrative të Shqipërisë

Shqipëria është e ndarë në 12 qarqe, secila prej të cilave përmban disa rrethe që ndahen më tej në 
36 njësi. Në përgjithësi, në vend janë 2,980 zona kadastrale (fshatra), të njohura më parë si lokalitete. 
Qeveria realizoi një ndarje të re administrative që u zbatua në vitin 2015 ku u krijuan 61  Bashki gjithsej. 

Bashkia është niveli i parë i qeverisjes vendore dhe përbëhet nga disa njësi administrative, ndërsa 
qarku është niveli i dytë i qeverisjes vendore duke përfshirë disa bashki. (Figura B1.14).

Hartat digjitale për ndarjen administrative të Shqipërisë janë të disponueshme dhe përmbajnë disa 
shtresa, por ky informacion ekzistues nuk është i lehtë për t’u aksesuar për arsye burokratike. Vendi 
(AL) përfshihet gjithashtu në Nomenklaturën e Njësive Territoriale për Statistikat (NNJTS) dhe tre 
nivelet e NNJTS janë përcaktuar më poshtë:

• NNJTS-1: Shqipëria
• NNJTS-2: 3 qarqe jo-administrative
• NNJTS-3: 12 qarqe

  A          B         C
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Të dhënat e GIS për informacionin e tokës

Të dhënat e tokës në formatin GIS janë prodhuar nga projekte të ndryshme duke filluar me digjitalizimin 
e hartës së parë të tokës që u krye nga Zdruli në vitin 1993. Siç u përmend më parë, në kontekstin 
e programit INTERREG II një bazë të re kombëtare për tokën në një shkallë prej 1: 250,000 u krijua 
në vitin 2001 nga Zdruli për të gjithë vendin, si dhe një tjetër për zonat bregdetare në shkallën 1: 
50,000. Por përsëri, informacioni më i rëndësishëm i tokës digjitale është ai i mbledhur në kontekstin 
e projektit “Menaxhimi i Qëndrueshëm i Tokës Bujqësore” i Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit Rural 
dhe Administrimit të Ujërave, i cili prodhoi të dhëna shumë të hollësishme të tokës në një shkallë prej 
1: 10,000 për të paktën 240,000 ha tokë bujqësore. Ky informacion është në dispozicion në QTTB dhe 
do të përdoret nga projekti ZKN.

Të dhënat e mbulesës/përdorimit të tokës

Format e skedarëve për të dhënat e shfrytëzimin/mbulesës tokësore janë marrë nga baza e të dhënave 
tëAgjencisë Evropiane të Mjedisit (AEM) për CORINE 2006 dhe së shpejti do të shkarkohet baza e të 
dhënave për 2012 (CORINE). 

Modeli i terrenit digjital 

Agjencia Kombëtare për Urbanizimin, Legalizimin dhe Integrimin e Zonave dhe Ndërtesave Informale 
disponon një model digjital të terrenit me rezolucion 5m (edhe pse për projektin ZKN rezolucioni i 
kërkuar do të jetë 20m) që do të kërkohet të përdoret nga projekti ZKN. I njëjti informacion është në 
dispozicion edhe në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASHIGJ). 
ASHIGJ ka informacion të vlefshëm gjeoreferencues si më poshtë:

• Hartë topografike 1: 10,000 për zonën fushore bregdetare
• të Shqipërisë
• Harta topografike në një shkallë prej 1: 25,000.
• Ortofoto e Zonave Urbane me rezolucion 8 cm/piksel.   
• Ortofoto për të gjithë territorin e Shqipërisë me rezolucion 20/35 cm.

Figura B1.15. Harta CORINE 2006 për Shqipërinë (majtas) dhe një hartë fizike topografike (djathtas).
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B1.5. BOSHLLËQET, PROBLEMET DHE ZGJIDHJET PËR TË DHËNAT
Për të dhënat e tokës, problemi kryesor qëndron në zonat e studjuara në shkallët (1: 50,000 për 
zonat bregdetare dhe 1: 250,000 në mbarë vendin). Përdorimi i të dhënave në këto shkallë mund 
të rrisë rrezikun e mospërfaqësimit të një numri të madh të njësive të tokës, që ndoshta janë me 
probleme të ZKN. Është po ashtu për këtë arsye që sugjerohet që, duke pasur parasysh kushtet e 
Shqipërisë, shkalla më e mirë e hartës për përcaktimin e ZKN-ve të jetë 1: 10,000. Duke supozuar se 
studimi i vazhdueshëm i tokës si pjesë e inventarit të tokës bujqësore të Shqipërisë do të vazhdojë në 
nivelin aktual, sipërfaqja e pa studjuar e tokës bujqësore prej 277.046 ha do të përfundojë në tre vjet. 
Prandaj, do të nevojitet një mbështetje financiare e BE-së përveç asaj që tashmë është siguruar nga 
Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave përmes Projektit të Menaxhimit të 
Qëndrueshëm të Tokës Bujqësore.

Për të dhënat e klimës, problemet dhe boshllëqet kryesore qëndrojnë në konvertimin në format digjital 
të informacionit që është në letër dhe kjo mund të bëhet duke përfshirë studentët që kërkojnë të 
mbrojnë tezën e tyre të masterit ose doktoraturës, duke pasur parasysh mungesën totale të stafit në 
IGEWE për ta bërë këtë.

Për të dhënat e GIS-it duhet të trajtohen çështjet e mëposhtme. Reforma e re territoriale administrative 
ka krijuar shumë ndryshime në kufijtë e bashkive dhe fshatrave dhe ky është një proces i vazhdueshëm 
që ka përfunduar deri në 80%. Megjithatë, kjo nuk do të pengojë zbatimin e projektit për ZKN-të që 
ndjek modelin natyror të shpërndarjes së tokës, klimës dhe terrenit, prandaj përcaktimi i ZKN-ve për 
secilën bashki apo ndonjë njësi tjetër administrative do të bëhet pasi të zgjidhen çështjet e kufirit . 
Aksesi tek të dhënat digjitale nuk është gjithmonë nën kujdesin e Ministrisë së Bujqësisë, por edhe 
të agjencive të tjera qeveritare që shpesh hezitojnë të lëshojnë të dhëna digjitale në formatin bazë.
Prandaj, për të lehtësuar këtë proces do të nevojitet mbështetja administrative nga zyrtarët e lartë të 
Ministrisë së Bujqësisë. 

B1.6. DHËNIA E REKOMANDIMEVE PËR PËRMIRËSIMIN E MENAXHIMIT TË TË 
DHËNAVE NË KONTEKSTIN E ZONAVE ME KUFIZIME NATYRORE
Në kuadër të projektit për ZKN-të, ekipi i ZKN Albania dëshiron të theksojë faktet, sugjerimet dhe 
rekomandimet e mëposhtme:

Siç është vendosur në takimin e parë të fillimit të projektit në Shkup në mars të vitit 2016, pikënisja 
për projektin ZKN është krijimi i një periudhe kohore për të dhënat klimatike që mund të jenë të njëjta 
për të gjitha vendet dhe që karakteristikat të jenë të besueshme dhe bazuar në faktet dhe zhvillimet 
historike të rajonit të Ballkanit.

Nga një këndvështrim tjetër, situata përputhet edhe me normën klimatologjike - periudha bazë e 
referimit është 1961-1990, e cila, fatmirësisht, është një periudhë e karakterizuar me më pak probleme 
dhe boshllëqe në krahasim me situatën e të gjitha vendeve pas viteve ‘90. Kjo është me të vërtetë një 
pikë e mirë fillestare për përditësime duke marrë parasysh ndikimet e ndryshimeve klimatike dhe/ose 
vlerësimin e të ardhmes së zonave ZKN.

Në këtë kontekst, janë në dispozicion të gjitha të dhënat që i referohen periudhës 1961-1990 për 
Shqipërinë, duke ofruar të dhëna për reshjet mujore, temperaturën mesatare të ajrit dhe vlerat 
përkatëse për temperaturën maksimale dhe minimale. Siç tregohet në hartat e mëposhtme (Figura 
B1.16), zonat me një periudhë rritje prej më pak se 180 ditë, siç kërkohet nga projekti ZKN, do të 
vendosen në bazë të periudhës klimatologjike 1961-1990.
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Sa i përket të dhënave për indeksin e thatësirës për periudhën 1961-1990, bëhen vetëm disa 
vëzhgime të pjesshme, por ato nuk publikohen ose dokumentohen zyrtarisht. Vetëm në vitet e fundit, 
pas instalimit të stacioneve të reja automatike, mund të sigurohen të dhëna për avullimin dhetë tjerë 
treguesrreth thatësirës.

Figura B1.16 Shpërndarja e stacioneve meteorologjike që japin të dhëna për temperaturën e ajrit më të ulët se 5oC

Figura B1.6. Të dhëna për fillimin, fundin dhe kohëzgjatjen e periudhave me T<5°C.
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Tabela 1B.3 Të dhëna për fillimin, fundin dhe kohëzgjatjen e periudhave me T<5°C

Nr. Vendmatjet Data e fillimit Data e mbarimit
Periudha e 

kohëzgjatjes me 
T<5°C

Lartësia mbi 
nivelin e detit (në 

m)

1 Bilisht 25.XI 20.III 115 890

2 Burrel 21.XII 12.II 53 309

3 Bushkash 15.XII 10.II 57 173

4 DajtFshat 09.I 11.II 32 650

5 Dardhë 16.XI 04.IV 139 1310

6 Degë 28.XI 13.III 105 530

7 Dragobi 24.XI 10.III 106 525

8 Ersekë 26.XI 20.III 114 1030

9 FushëLurë 16.XI 03.IV 138 1040

10 Gjirokastër 16.I 26.I 10 193

11 Gllavë 26.XII 19.II 55 875

12 Goranxi 15.I 30.I 15 210

13 Koplik 15.I 01.II 17 70

14 Korçë 23.XI 14.III 111 899

15 Krumë 29.XI 07.III 98 434

16 Kukës 01.XII 06.III 95 225

17 Kurbnesh 01.XII 18.III 107 760

18 Lenë 30.XI 21.III 111 1000

19 Leskovik 07.XII 09.III 92 920

20 Librazhd 31.XII 08.II 39 250

21 Liqenas 05.XII 16.III 101 858

22 Mali i Dajtit 18.XII 03.III 75 980

23 Prrenjasi Q. 15.XII 01.III 76 590

24 Peshkopi 28.XI 12.III 104 657

25 Pogradec 09.XII 08.III 89 720

26 Pukë 26.XI 21.III 115 810

27 Q.Bulqizë 26.XI 15.III 109 635

28 Razëm 23.XI 29.III 126 1050

29 Sheqeras 24.XI 19.III 115 817

30 Shirokë 14.I 01.II 18 10

31 Shishtavec 13.XI 10.IV 148 1326

32 Shkodër 19.I 23.I 4 28

33 Shkodër A. 10.I 03.II 24 43

34 Stravaj 05.XII 12.III 90 745

35 Theth 28.XI 20.III 112 740

36 Tropojë 01.XII 03.III 92 393

37 Vermosh 10.XI 08.IV 149 1143

38 Voskopojë 04.XI 06.IV 153 1180

39 Zvirinë 26.XI 18.III 112 825
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B1.7. ANALIZAT E KAPACITETEVE KOMBËTARE PËR MENAXHIMIN E TË 
DHËNAVE DHE DHËNIEN E REKOMANDIMEVE PËR PËRMIRËSIMIN E 
STRUKTURËS INSTITUCIONALE NË LIDHJE ME ZKN
Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave (MBZHAU) ka për mision të 
konceptojë dhe zbatojë politikën e përgjithshme kombëtare në çështjet e bujqësisë, zhvillimit rural, 
administrimit të ujit dhe reformës legjislative në këtë sektor. Një nga elementët kyç të detyrimeve 
kushtetuese dhe ligjore të MBZHAU është grumbullimi dhe përpunimi i informacionit bujqësor, 
administrimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore, si dhe përdorimi efikas dhe administrimi i sistemit të 
kullimit dhe ujitjes. Shfrytëzimi i përgjithshëm, i qëndrueshëm i burimeve natyrore është një prioritet i 
lartë për zhvillimin e bujqësisë dhe zonave rurale në Shqipëri. 

Pika kombëtare për vëzhgimin e tokës në terren, grumbullimin e të dhënave, çertifikimin dhe përpunimin 
GIS të informacionit të tokës është Qendra e Transferimit të Teknologjisë Bujqësore (ATTC) me qendër 
në Fushë Krujë, pranë Tiranës. Sistemi i vlerësimit fizik të tokës bujqësore të aplikuar në Shqipëri 
(Kaleshi etj,1992) bazohet në një set të dhënash pedologjike dhe të pjellorisë së tokës, duke marrë 
parasysh edhe tiparet e terrenit, si pjerrësia. Sistemi zëvendësonsistemet      ndërkombëtare kryesoretë 
vlerësimit të tokës , por i është përshtatur kushteve të Shqipërisë. Të gjitha tokat bujqësore në vend 
klasifikohen në 10 kategori, ku kategoria I përfaqëson tokën më të mirë për kultivimin e kulturave, 
ndërsa kategoria X përfaqëson tokën më të keqe (MBZHAU, 2016).

Në vitin 2003 ATTC i Fushë Krujës filloi një projekt për vlerësimin e përshtatshmërisë së tokës bazuar 
në qasjen e FAO-s që e ndan tokën bujqësore në katër klasa të përshtatshme (S1-S4) dhe një klasë 
jo të përshtatshme(N). Zbatimi i këtij klasifikimi është ende në progres në rrethet Elbasan, Korçë, 
Sarandë, Durrës, Tiranë etj. Institucionet e tjera përkatëse për projektin ZKN janë Agjencia Kombëtare 
për Urbanizimin, Legalizimin dhe Integrimin e Zonave dhe Ndërtesave Informale, e cila disponon 
një model digjital terreni me rezolucion 5m, Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor 
(ASHIGJ), i cili ka akses tek të dhënat në lidhje me infrastrukturën kryesore dhe Agjencia Kombëtare 
e Burimeve Natyrore, e cila përmban të dhëna dhe informacione digjitale mbi biomasën. Instituti 
Kombëtar i Statistikave (INSTAT) përmban të dhënat e ndarjes administrative bazuar në reformën 
e re territoriale që ende nuk është e konsoliduar. Për më tepër, INSTAT-i, bazuar në Regjistrimin e 
Popullsisë dhe Banesave, ka një hartë të përditësuar që tregon zonat, dendësinë e pranisë urbane 
përmes një sistemi të rrjetit (INSTAT, 2014). 

Shqipëria ka kapacitetin teknik dhe profesional për të përfunduar me sukses projektin për ZKN-të. 
Ka një sasi të dhënash në vend, por shpesh dhënia e tyre është e komplikuar pasi janë të ruajtura në 
institucione të ndryshme. Duke pasur parasysh rëndësinë strategjike të projektit, është e nevojshme 
koordinimi i mirë mes institucioneve dhe roli i Ministrisë së Bujqësisë është thelbësor.

B1.8. VLERËSIMET E POLITIKAVE KOMBËTARE DHE REKOMANDIMET E 
POLITIKAVE QË LIDHEN ME KARAKTERIZIMIN DHE HARTËZIMIN E ZONAVE 
ME KUFIZIME NATYRORE DUKE PËRFSHIRË ANALIZAT SOCIO-EKONOMIKE
Politikat që kanë në objektiv zonat me kufizime natyrore në Shqipëri janë bazuar shpesh në lloje 
të ndryshme ndërhyrjesh. Në të kaluarën, nuk ka pasur një politikë të qartë për përcaktimin dhe 
vendosjen e tyre në objektiv. MBZHAU nxori Strategjinë Ndërsektoriale për Bujqësinë dhe Zhvillimin 
Rural (SNBZHR) për periudhën 2014-2020, e cila synon të promovojë një rritje të qëndrueshme dhe 
gjithëpërfshirëse. SNBZHR siguron mbështetje për ndërhyrjet në tre fusha të politikave: (i) politikat e 
zhvillimit rural; (ii) skemat e mbështetjes kombëtare për fermerët, zhvillimi i infrastrukturës rurale dhe 
sigurimi i mundësive të barabarta; Dhe (iii) zhvillimi institucional, zbatimi dhe përmbushja e kërkesave 
rregullatore të BE-së. Një prej objektivave të SNBZHR 2014-2020 ka qenë “të mbështesë dhe të 
zhvillojë kushtet e duhura kuadër për një sektor agro-ushqimor efikas, novativ dhe të aftë për të 
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përballuar presionin konkuruesdhe përmbushjen e kërkesave të tregut të BE nëpërmjet një shfrytëzimi 
të qëndrueshëm të burimeve dhe zonave të qëndrueshme rurale që ofrojnë aktivitete ekonomike dhe 
mundësitë e punësimit, përfshirjen sociale dhe cilësinë e jetës për banorët rural “dhe më konkretisht” 
për të rritur qëndrueshmërinë e ekonomisë rurale në zonat malore të pafavorizuara”.

Nuk ka institucione të veçanta për trajtimin e problemeve në zonat me kufizime natyrore. AZHZM 
(Agjencia për Zhvillimin e Zonës Malore) është afër mbylljes dhe nuk ka një qasje të qartë për gjetjen 
e një zëvendësimi për arritjen në të ardhmen të zhvillimit të balancuar rajonal me fokus në grupet e 
cënueshme dhe në zonat e pafavorizuara. Megjithatë, përmes një përpjekjeje bashkëpunimi GIZ-
DANIDA, një skemë granti prej 7 milionë eurosh dhe një program për ndërtimin e kapaciteteve janë 
në dispozicion për zhvillimin e zinxhirëve të vlerave në gjashtë rajone malore rurale: Shkodër, Kukës, 
Dibër, Korçë, Berat dhe Elbasan. Ai trajton katër zinxhirët më të rëndësishëm të vlerave në këto rajone, 
domethënë kafshët e vogla, pemët frutore dhe arrat, bimët mjekësore dhe aromatike, dhe turizmin 
rural (GIZ, 2015).

Përveç kësaj, programet e bujqësisë dhe zhvillimit rural synojnë zonat e margjinalizuara. Mekanizmat 
kryesore janë programi IPARD II (Instrumenti i Ndihmës së Para-Anëtarësimit për Zhvillimin Rural) dhe 
Programi Kombëtar i Mbështetjes. Programi i tanishëm IPARD II mbulon periudhën 2014-2016. Sipas 
dispozitave të tanishme, Shqipëria ka akses në fondet e siguruara në boshtin 1 “Rritja e konkurrencës 
së agrobiznesit bujqësor dhe pylltarisë” dhe vetëm për tre masa, përkatësisht: Masa 101: Investimet 
në fermat bujqësore për të ristrukturuar dhe për të përmirësuar standardet e Komunitetit; Masa 103: 
Investimet në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore dhe të peshkimit për ristrukturimin e 
këtyre aktiviteteve dhe për t’i ngritur ato në standardet e Komunitetit dhe Masa 503: Asistencë teknike 
(për organet institucionale që menaxhojnë objektin), (MBZHAU, 2014). Në kontekstin e IPARD-it, 
përpilohet një listë në bazë të dendësisë së popullsisë për të përcaktuar zonat e pafavorizuara. Kjo 
listë u krijua për dokumentin e parë IPARD në vitin 2012 dhe u bë publike në udhëzuesin e parë IPARD 
(MARDWA, 2012). 

Skemat kombëtare për mbështetjen e bujqësisë dhe zhvillimit rural u prezantuan në vitin 2007 me 
miratimin e Ligjit për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural. Masat kombëtare janë programuar çdo vit në 
Planin Kombëtar të Veprimit dhe zbatohen me Dekret të Këshillit të Ministrave. Masat u krijuan për 
të synuar gjithashtu zonat me kufizime natyrore përmes masave për mbjelljen e frutave dhe arrave, 
pemishteve, ullinjve, si dhe hapjen e puseve dhe sistemeve të tjera të ujitjes. 

Një kuadër tjetër politikash për të synuar këto zona ka qenë Fondi Rajonal Shqiptar, i cili synon të 
ndajë fondet e investimeve për njesite administrative për të ofruar shërbime dhe infrastrukturë bazë 
për popullatën e tyre. Fondet shpërndahen bazuar në një Skemë Granti konkurruese. Një kriter i 
përzgjedhjes për zonat margjinale ishte vendndodhja e projektit dhe shkalla në të cilën projekti ndihmoi 
zhvillimin rajonal (Ministria e Financave, 2016). Një fond tjetër mbështetës është Fondi i Pakushtëzuar 
(Ministria e Financave, 2015) që ndahet çdo vit për bashkite me dendësi të ulët, që supozohet të jenë 
në zonat malore ose më pak të favorshme, trajtohen ndryshe në buxhetin e qeverisë.  

Projekti për ZKN-të është i një rëndësie të veçantë për vendin, duke pasur parasysh faktin se Shqipëria 
vlerësohet të ketë rreth 15,000 ha tokë të kripur dhe sodike, 60,000 hektarë toka acide, rreth 10,000 
toka magnezi dhe zona të gjera të tokës bujqësore të vendosura në shpatet më të larta se 15%, 
përveç zonave me bimësi të shkurtër për shkak të kushteve të rënda klimatike dhe, ndoshta, zona 
të thata që plotësojnë kërkesat e indeksit tëthatësisë. Nëse implementohet siç duhet, projekti mund 
të zvogëlojë procesin e braktisjes së rajoneve malore dhe të ofrojë stimuj për banorët e tyre. Projekti 
për ZKN-të do t’i ofrojë Ministrisë së Bujqësisë instrumentet e nevojshme për të zhvilluar dhe zbatuar 
skemat e pagesave mbështetëse për fermerët e ZKN-ve dhe në ndërkohë do të përdoret si një sistem 
monitorimi për politikat afatmesme dhe afatgjata të zhvillimit rural dhe monitorimin e tyre.
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GJENDJA E INFORMACIONIT MBI 
TOKËN, KLIMËN DHE HARTËN 
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Esad Bukalo1, Nedžad Voljevica2, Damir Behlulović3, Zelko Vasko4, Tihomir Predić5, 
Boris Markovic6 dhe Sabahudin Bajramovic7

KAPITULLI B2 

RAPORTI I FEDERATËS BOSNJA DHE HERCEGOVINA

B2.1. HYRJE
Kushtetuta e Bosnje Hercegovinës (BH), e cila ishte pjesë përbërëse e Marrëveshjes së Dejtonit në 
vitin 1995, krijoi një shtet të përbërë nga dy njësi: Federata e Bosnje Hercegovinës (FB & H) dhe 
Republika Srpska (RS). Sipas kësaj kushtetute ligjore, Bosnja dhe Hercegovina është një shtet sovran 
me një strukturë të decentralizuar politike dhe administrative. Arritja e konsensusit dhe marrja e 
vendimeve përfshin Qeverinë e Shtetit, të dy Entitetet (Federata e Bosnjë dhe Hercegovinës dhe 
Republika Srpska) dhe Distriktin e Bërçkos. Federata e BH-së ndahet në 10 kantone. Të dy njësitë 
kanë një numër komunash, të cilat janë njësi më të vogla territoriale. Bosnja dhe Hercegovina ka 
sipërfaqe të përgjithshme prej 51,209.2 km², të përbërë nga 51,197 km² sipërfaqe të brendshme dhe 
12,2km2 tëzonës bregdetare (Burimi: Agjencia për Statistikat e BH, www.bhas.ba).

1  Instituti Federal i Agropedologjisë, Sarajevë
2  Departmenti i Agrometeorologjisë, Instituti Federal Hidrometeorologjik, Sarajevë
3  Instituti Federal i Agropedologjisë, Sarajevë
4  Fakulteti i Bujqësisë, Universiteti i Banja Lukës
5  Instituti Bujqësor i Republikës Srpska
6  Departmenti i Pylltarisë dhe Gjuetisë, Ministria e Bujqësisë, Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave i R Srpska
7  Fakulteti i Bujqësisë dhe Shkencave të Ushqimit, Universiteti i Sarajevës

Figura B2.1. Njësitë administrative në Bosnjë dhe Hercegovinë
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I vendosur në Gadishullin Ballkanik, territori i Bosnjës dhe Hercegovinës i përket të dyja pellgjeve të 
Adriatikut dhe të Detit të Zi ose ndryshe e përshkruar me përkatësi kryesisht të Danubit dhe në një 
masë më të vogël të llojit të klimës së Mesdheut. Bosnja dhe Hercegovina ka kufij të përbashkët me 
Republikën e Kroacisë (931 km), Republikën e Serbisë (375 km) dhe Republikën e Malit të Zi (249 km). 
Në veri, BH ka dalje në lumin Sava dhe në jug deri në detin Adriatik (23.5 km vijës kufitare të detit). 

Toka është kryesisht kodrinore në malore, me një lartësi mesatare prej 500 metrash (nga niveli i detit 
deri në 2,387 m në kulmin më të lartë në Malin e Magliçit). Nga sipërfaqja e përgjithshme e tokës, 5% 
janë ultësira, 24% kodra, 42% male dhe 29% ndodhet në rajonin karst. Tokat pyjore mbulojnë rreth 
2.5 milion ha, ose 49% të sipërfaqes së tokës, e cila është një nga zonat më të larta të mbulimit të 
pyjeve për një vend të vetëm në Evropë. Megjithatë, të dhënat e mbulimit të tokës CORINE 2012 e 
vendosën sipërfaqen pyjore në 62.90%. Si rregull i përgjithshëm, projekti ZKN do të përdorë të dhënat 
CORINE. Bosnja dhe Hercegovina renditet ndër territoret me nivelin më të lartë të diversitetit biologjik 
në Evropë. Prandaj, pylltaria në BH është një sektor shumë i rëndësishëm industrial dhe menaxhimi 
i qëndrueshëm i burimeve pyjore është një faktor i rëndësishëm në mbrojtjen e mjedisit, klimës dhe 
biodiversitetit. Sidoqoftë, zonat pyjore nuk janë objekt studimi për projektin ZKN.

Ekzistojnë shtatë pellgje lumore (Una, Vrbas, Bosna, Drina, Sava, Neretva me Trebišnjica dhe Cetina), 
nga të cilat 75.5% i përkasin rajonit të pellgut të Detit të Zi dhe 24.3% në pellgun Adriatik. Këto burime 
ujore sipërfaqësore dhe nëntokësore janë burime natyrore veçanërisht të vlefshme. Ka edhe liqene 
të shumta të lumenjve (në lumenjtë Pliva dhe Una) dhe liqenet malore (në vargun e Dinarideve), si 
dheburimetermale dhe gjeotermike nëntokësore. Bosnja dhe Hercegovina është e pasur me ujëra 
termale, minerale dhe termale-minerale.

Karakteristikat gjeologjike

Struktura gjeologjike e territorit të BH-së ka një histori të gjatë gjeologjike. Territori i BH-së bie brenda 
hapësirës së ish-gjeosinklineve të Tethys. Gjeosinklinet e Tethys gjenden midis pllakës afrikane në 
jug dhe pjatës euro-siberiane në veri. Në të gjithë territorin e Bosnjës ka një depozitim të shkëmbinjve 
dhe sedimenteve që variojnë nga epoka arkaike deri në fund të Terciarit. Disa nga sedimentet më të 
vjetra të krijuara kanë origjinën nga epoka e Paleozoikut të hershëm, domethënë në epokën siluriane. 
Depozitat e epokës siluriane janë të përfaqësuara në ‘Malet e Boshtit Boshnjak’, grupi i maleve Vranica 
– Mali Zec - Bitovnja. Këto shtresa përfaqësohen nga sedimente shiste, mermere, dolomite, gurë 
gëlqerorë dhe shkëmbinj klastikë, të cilët ishin të ngopur me shkëmbinj të ndryshëm të zjarrtë. Këto 
depozita janë gjithashtu shumë të thyera tektonikisht dhe të mbledhura. Depozitimi i sedimenteve 
silurian, i cili më tej shërben si bazë për të gjitha shtresat e tjera gjeologjike dhe lehtësimet e BH, është 
konsoliduar më shumë se 400 milionë vjet më parë.

Sedimentimi, ndryshimi tektonik dhe magmatik i depozitave mesozoike zgjati për një periudhë prej 220 
milion deri në 70 milionë vjet përpara gjeologjisë së sotme. Sedimentet mesozoike janë të përhapura 
në shtresat e brendshme, qendrore dhe të jashtme të Dinarideve. Sedimentet mesozoike në Dinaridet 
e jashtme janë sedimentet klasike karbonatike, ndërsa Dinaridet qendrore dhe të brendshme kanë 
sedimente magmatike-sedimentare dhe flish. Sedimentet Triasike u përhapën mbi grupin Vrnograč 
dhe Bosanski Novi në Bosnjën Perëndimore, në veri dhe në veri-lindje të Hercegovinës dhe në Bosnjën 
Juglindore. Banda e dytë më e gjerë shkon nga Vareš mbi Olovo, Glasnica dhe Romanija në Višegrad.

Epoka më e re në zhvillimin e kores së Tokës është Kenozoiku. Ai ndahet në dy periudha kryesore: 
Terciari dhe Kuaternari, ndërsa Kuaternari ndahet në Paleogjen dhe Neocen. Depozitat zhvillohen 
në pjesët periferike veri-lindore dhe veriore, dhe në pjesët jugore dhe jugperëndimore të vendit. Në 
këto sedimentime janë të përfaqësuar shkëmbinj të zjarrtë, veçanërisht si depozita të qymyrit. Përveç 
kësaj, përveç gëlqerorëve të Neocenit dhe depozitave klasike, janë të pranishme sedimentet e ujërave 
të ëmbla, nga të cilat më e madhja është pellgu i qymyrit Sarajevo-Zenica. Depozitat më të reja të 
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Pliocenit dhe Kuaternarit janë të përhapura, pothuajse në të gjitha pellgjet dhe luginat. Me interes 
të veçantë janë depozitat e Holocenit të përfaqësuar nga guralecët, rëra, pylli dhe balta, dhe gurët 
gëlqerorë dhe depozitat e shpellës.

Karakteristikat Klimatike

Bosnja dhe Hercegovina ka disa kushte që kanë çuar në një spektër të gjerë të llojeve të klimës: 
qarkullimin e përgjithshëm të atmosferës dhe masën e ajrit në drejtim të maleve, relievin e saj dinamik, 
drejtimet në të cilat shtrihen masivet malore, rrjetin e tyre hidrografik dhe afërsinë me detin Adriatik. 
Lloji i temperaturës për klimë kontinentale përfaqësohet kryesisht në pjesët veriore dhe qendrore 
të BH, zona nën-malore dhe malore (mbi 1.000 m m.n.d) dhe ajo e Adriatikut (Mesdhe) dhe klima 
e modifikuar e Adriatikut përfaqësohet në zonën bregdetare të Neumit që aplikohet në ultësirën e 
Hercegovinës. 

Karakteristikat e përgjithshme klimatike të BH ndikohen shumë nga karakteristikat e detit Adriatik, 
topografia lokale – sidomos malet e Dinarides, të vendosura përgjatë bregdetit dhe të drejtuara nga 
Jugperëndimi në Juglindje paralelisht me bregdetin - dhe qarkullimi atmosferik në një shkallë makro. 
Për shkak të këtyre arsyeve, klima ndryshon nga një klimë e butë kontinentale në ultësirat veriore të 
Panonisë përgjatë lumit Sava dhe në zonën kodrinore, në një klimë malore në rajonet malore dhe një 

Figura B2.2. Shuma mesatare vjetore e reshjeve (mm) për 
periudhën 1961-1990

klimë mesdhetare në zonat bregdetare dhe ultësirat 
e rajonit të Hercegovinës në jug dhe juglindje.
Në ultësirën e pjesës veriore të vendit, temperatura 
e ajrit në përgjithësi varion midis -1 dhe -2°C në janar 
dhe mes 18 dhe 20°C në korrik. Në malësi me lartësi 
mbi 1000 m m.n.d, temperatura mesatare varion 
nga -4 në -7°C në janar në 9 deri në 14°C në korrik. 
Në bregdetin e Adriatikut dhe në rajonet e fushës 
së Hercegovinës, temperatura e ajrit shkon nga 3 
në 9°C në janar deri në 22 deri në 25°C në korrik. 
Gjithashtu janë regjistruar ekstremet -41.8°C (ulët) 
dhe 42.2°C (lartë). Zona e ultësirave të Bosnjës dhe 
Hercegovinës veriore ka një temperaturë mesatare 
vjetore prej 10°C deri 12°C, dhe në zonat mbi 
400 m temperatura është nën 10°C. Temperatura 
mesatare vjetore e ajrit në zonën bregdetare varion 
midis 12°C dhe 17°C.

Sasia e reshjeve vjetore varion nga 800 mm në veri 
përgjatë lumit Sava deri në 2000 mm në rajonet 
malore qendrore dhe juglindore të vendit (periudha 

e të dhënave të klimës 1961-1990). Në pjesën kontinentale të BH që i përket zonës ujëmbledhëse të 
lumit Danub, një pjesë e madhe e reshjeve vjetore ndodh në gjysmën e ngrohtë të vitit, duke arritur 
maksimumin e saj në qershor. Pjesët qendrore dhe jugore të vendit me male të shumta dhe rajone 
të ngushta bregdetare karakterizohen nga një regjim pluviometrikdetar nën ndikimin e Detit Mesdhe, 
kështu që sasia maksimale mujore e reshjeve regjistrohet në fund të vjeshtës dhe në fillim të dimrit, 
kryesisht në nëntor dhe dhjetor.

Kohëzgjatja e rrezatimit diellor zvogëlohet nga zona bregdetare drejt kontinentit dhe në lartësi më të 
larta. Kohëzgjatja vjetore e kohës së rrezatimit të diellit në zonën qendrore malore është 1,700-1,900 
orë, me ekspozimin më të ulët (1,700 orë në vit) dhe kushtet më të ulëta (60-70%). Për shkak të 
mjegullave të shpeshta gjatë pjesës më të ftohtë të vitit, rrezatimi diellor në kontinent është më i ulët 
se në lartësitë e njëjta në zonën bregdetare. Në rajonet jugore, janë 1,900-2,300 orë rrezatimi të diellit 
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(Mostar). Në Bosnjën dhe Herzegovinën veriore ka 1,800-2,000 orë mediell, më shumë në pjesën 
lindore se në pjesën perëndimore. Vranësira bie nga perëndimi në lindje. 

Reshjet mesatare vjetore në BH janë rreth 1,250 mm, të cilat, duke pasur parasysh se sipërfaqja e 
vendit është 51,209 km2 arrijnë në 2,030 m3s.Dalja e ujërave nga territori i BH është 1,155 m3s, ose 
57% e reshjeve totale. Sidoqoftë, këto vëllime të ujit nuk janë të shpërndara në mënyrë të barabartë, 
qoftë në hapësirë apo në kohë. Për shembull, dalja mesatare vjetore e ujërave nga pellgu i lumit 
Sava, që ka një sipërfaqe prej 38,719 km2 (75.7%) në BH, është 722m3/s, ose 62.5%, ndërsa dalja 
nga pellgu i Detit Adriatik, i cili ka një sipërfaqe prej 12,410 km2(24.3%) në BH, është 433 m3/s, ose 
37.5%. (Burimi: Komunikimi Kombëtar Fillestar i Bosnjës dhe Hercegovinës sipas Konventës Kuadër 
të Kombeve të Bashkuara mbi Ndryshimet Klimatike).

Përdorimi i tokës

Sipërfaqja totale për BH është 5.11 milion ha, nga të cilat rreth 50% është tokë bujqësore dhe rreth 
48% janë pyje. Toka bujqësore gjithsej në Bosnje Hercegovinë arrin në rreth 62%. Sipërfaqja e tokës 
së punuar (ose kulturat vjetore) arrijnë në 19.9% të tokës totale të vendit. Ka rreth 0.59 hektarë tokë 
bujqësore për frymë, nga e cila 0.36 ha janë fusha dhe kopshte.

Një studim i aftësive të tokës (metodologjia USBR) e kryer në kohën e ish-Jugosllavisë përcaktoi 
klasat e cilësisë së tokës në Bosnje dhe Hercegovinë. Tokat më të mira (klasat I deri në III) mbulojnë 
14.0% të territorit të Bosnjë Hercegovinës, klasa IV mbulon 17.9%, klasën V 16.7%, klasën VI 31.75% 
dhe klasat VII dhe VIII 19.4% (të dhënat sipas SZS).

Dyzet e pesë për qind e tokës bujqësore janë kodrinore (300-700 m m.n.d), të cilësisë së mesme dhe 
të përshtatshme për prodhimin gjysmë-intensiv të blegtorisë. Zonat malore (> 700 m m.n.d) përbëjnë 
35% të tokës bujqësore, por lartësitë e mëdha, shpatet e pjerrëta dhe tokat me pjellori më të ulët 
kufizojnë përdorimin e kësaj toke kryesisht për kullotjen e blegtorisë gjatë pranverës dhe verës. Këto 
fusha do të jenë fokusi kryesor i projektit ZKN. Më pak se 20% e tokës bujqësore (gjysma e të 
gjithë tokës bujqësore) është e përshtatshme për bujqësinë intensive, shumica e saj në luginat e 
lumenjve të ultësirës. Baza e tokës për bujqësi është, pra, shumë e kufizuar si në sasi ashtu edhe në 
cilësi. Burimet natyrore të ujit janë më të bollshme, me shumë lumenj të pandotur dhe ujë nëntokësor 
lehtësisht të aksesueshëm. Pavarësisht nga ky bollëk i ujit vetëm rreth 10,000 ha (0.1 përqind e tokës 
së punueshme) u ujit para luftës, një zonë e cila mund të rritet ndjeshëm. Së fundi, duhet të theksohet 
se pronat individuale të tokës janë të vogla dhe të fragmentuara.

Megjithë faktin se territori i BH është kryesisht malor, deri tani pak është bërë për të përmirësuar 
kushtet e ujit dhe tokës në zonat malore. Shpyllëzimi i tepërt, konvertimi i papërshtatshëm i kullotave 
në tokë të punueshme dhe kultivimi i pakontrolluar i terrenit të pjerrët po degradojnë tokën madje 
edhe në luginat dhe në zonat fushore ku tokat janë me cilësi të mirë. Shumat e mëdha të investuara 
në mbrojtjen e zonave të sheshta (drejtimi i rrjedhës së lumit, argjinaturat, kanalizimet, stacionet e 
pompimit) mbeten të paefektshme nëse nuk ndërmerren masat e mbrojtjes së tokës dhe ujit, si ato të 
një natyre të inxhinierisë bujqësore edhe të natyrës teknike, në lartësitë kodrinore malore. Masat e tilla 
do të kontribuonin në ringjalljen e zonës malore dhe do të siguronin mbrojtje më të mirë për ultësira 
siç parashikon projekti ZKN.

Karakteristikat e Tokës

Projekti i Hartave Themelore të Tokës (BSM) filloi në vitin 1964 në shkallën 1: 50,000 dhe u zbatua nga 
Instituti Agropedologjik i Sarajevës, i cili përgatiti manualin e parë për hetimin në terren. BSM u zhvillua 
në parimet pedogjenetike dhe zgjati nga 1966 deri në vitin 1986. Ky ishte projekti më i madh pedologjik 
në Bosnje dhe Hercegovinë. Klasifikimi i tokave bazohej në parimet gjenetiko-evolucionare, në të cilat 
lloji i tokës ishte njësia bazë e sistemit të klasifikimit. Njësitë e hartëzimit përfshinin informacion mbi 
llojin e tokës, nëntipin, llojshmërinë dhe madje edhe formimin e tokës. Karakteristikat morfologjike dhe 



86

ZONAT ME KUFIZIME NATYRORE NË EVROPËN JUGLINDORE: VLERËSIMI DHE REKOMANDIMET PËR POLITIKA

litologjike ishin kriteret kryesore për diferencimin dhe 1,176 njësi hartëzimi janë identifikuar në hartën 
e tokës të BH në një shkallë prej 1: 50,000. Numri i përgjithshëm i fletëve të shtypura është 116.

Ekzistojnë dy periudha në zhvillimin e hartës së tokës, që ndryshojnë nga njëra tjetra për kriteret 
e inventarit, klasifikimin dhe metodat. Në periudhën e parë nga viti 1963 në vitin 1973, klasifikimi 
kombëtar u bazua në parimet gjenetike. Në periudhën e dytë nga viti 1973 në vitin 1985, u miratua 
një klasifikim i ri, që u ndikua nga klasifikimet ndërkombëtare, dhe kjo është e dukshme tek hartat e 
tokës të bëra pas vitit 1973. Në fazën e dytë të hartëzimit, u përdorën metodat moderne, si kërkimet 
telemetrike me përdorimin e fotografive ajrore në shkallë të ndryshme. Së pari, u përdorën fotografitë 
bardhë e zi, e më pas fotografitë me ngjyra.

Zona e sheshtë apo e ultësirës gjendet në pjesën veriore të BH dhe përfaqëson burimet më të vlefshme 
të tokave. Atje, shkalla e zhvillimit të prodhimit primar të ushqimit është shumë më e lartë se në zonat 
kodrinore-malore. Llojet më të zakonshme të tokës janë: Podzoluvisole Stagnik, Fluvisole, Gleisole 
Umbrike dhe Gleisole Eutrike. Kriteret “glyik” do të përdoren gjatë procesit të përcaktimit të ZKN-ve.

Zona kodrinore është më heterogjene se sa zona e fushës në aspektin e karakteristikave të tokës. 
Një pjesë e konsiderueshme e kësaj zone ka pjerrësi mbi 13% dhe proceset e erozionit janë shumë 
të shënuara. Erozioni përkeqësohet edhe më shumë nga praktikat bujqësore të papërshtatshme, 
mungesa e ujit dhe kur preferohet dhënia e kulturave (misri dhe patatet) të cilat janë të papërshtatshme 
për këto toka ose kur nuk zbatohen masa të ruajtjes së tokës. Llojet më të zakonshme të tokës janë: 
Luvisole kromike, Kambisole Eutrike, Leptosole - Rendezic Leptosole dhe Vertisole.

Në zonën malore janë të pranishme edhe proceset e erozionit, megjithëse këto toka janë kryesisht të 
mbuluara nga pyjet dhe kullotat. Sa i përket kulturave mbjellëse, dominojnë thekra, elbi, tërshëra dhe 
patatja. Llojet më të zakonshme të tokës janë: Kambisole Distrike dhe Regosole Distrike, të cilat janë 
kryesisht të pranishme, e ndjekur nga Leptosole - Rendzic Leptosole dhe Regosole.

Zona mesdhetare, me kushtet e saj më të ngrohta klimatike, është e përshtatshme për të kultivuar 
një larmi të madhe të kulturave dhe për të mbështetur bujqësinë intensive, si dhe kulturat bujqësore 
tradicionale dhe perimet e hershme të shitura në tregjet lokale. Këtu rritja e frutave dhe kultivimi i 
vreshtave janë të zhvilluara mirë, për shkak të të cilave ky rajon quhet edhe rajoni i kulturave jugore. 
Llojet më të zakonshme të tokës janë: Leptosole Litosole, Regosole, Leptosole - Leptosole Rendzic, 
Kambisole kromike, Fluvisole në luginat e lumenjve, Gleisole Umbrike dhe Eutrike në fushat karstike. 
Në këneta, janë shpesh të pranishme histosole. Edhe pse në zona të kufizuara ato janë të rëndësishme 
për mjedisin, veçanërisht, për veçimin e karbonit.

Në përmbledhje, karakteristikat kryesore të tokës në Bosnjë dhe Hercegovinë janë:

• Tokat acide zënë më shumë se 1/3 e territorit;
• Tokat zakonisht janë të cekëta;
• Erozioni është një problem sidomos në tokat e pjerrëta.

Natyra dhe Biodiversiteti
Bosnja dhe Hercegovina ka një biodiversitet shumë të pasur të karakterizuar nga numër i madh të 
gjeneve, specieve dhe ekosistemeve. 

Një vlerësim i shtetit i kryer si pjesë e Strategjive Kombëtare të Biodiversitetit dhe Planeve të Veprimit 
(NBSAPs) theksoi karakteristikat e mëposhtme të peizazheve dhe diversitetit biologjik:

• Niveli i lartë i diversitetit gjenetik, specieve dhe ekosistemit
• Njësitë e diversitetit të peizazhit të ruajtur mirë në një shkallë evropiane dhe globale
• Shkallë e ndjeshme e ndryshimit në kuptim të shpërndarjes dhe përbërjes së ekosistemeve 

kulmore
• Trendi drejt humbjes së larmisë biologjike dhe të peizazhit, të shkaktuar nga një spektër i gjerë 

i faktorëve antropogjenë.
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B2.2. STATUSI I TË DHËNAVE TË TOKËS
Burimi kryesor i besueshëm i të dhënave të tokës në Bosnje dhe Hercegovinë (BH) mbetet Harta 
Themelore e Tokës në shkallën 1: 50,000. Zona e BH u mbulua nga 71 fletë (të gjithë territorin e BH) 
dhe 45 fletë të tjera që përfshinin sipërfaqen e shteteve kufizuese. Metodologjia e vrojtimit të tokës 
është miratuar në vitin 1964 dhe përfundimi i të gjitha fletëve është bërë në vitin 1984. Dendësia e 
profileve ishte përafërsisht 1/100 ha dhe të dhënat laboratorike analitike për profilet (vetitë fizike dhe 
kimike) janë përfshirë si shtojca për secilën fletë.

Gjatë zbatimit të projektit FAO u skanuan dhe u 
digjitalizuan të gjitha fletët e hartave të tokës së 
“Inventarit për situatën e burimeve tokësore në BH 
pas luftës”. E njëjta gjë u bë edhe për të dhënat 
analitike (vetitë fizike dhe kimike) nga të gjitha shtojcat 
e profileve pedologjike të mostruara/studiuara. 
Pas digjitalizimit, klasifikimi i vjetër u konvertua në 
sistemin zyrtar kombëtar të klasifikimit të tokës të BH 
si dhe në klasifikimin nga FAO. I gjithë informacioni 
është  i disponueshëm në formatin GIS dhe do të 
përdoret për përcaktimin e ZKN-ve në vend.

Figura B2.3. Fleta dhe shtojca e Hartës Themelore të Tokës 
në BH.

Diversiteti i mbulesës pedologjike në Federatën e BH është rezultat i ndërveprimit ndërmjet faktorëve 
të formimit të tokës natyrore që përbëjnë relievin, materialin kryesor, klimën, bimësinë dhe organizmat 
duke përfshirë dhe njerëzit, të gjitha që ndërveprojnë gjatë periudhave të gjata kohore. Veprimi i tyre 
i përbashkët ka çuar në formimin e disa tokave unike kryesisht autogjene tokësore, ndërsa tokat 
hidrogjenike janë të pranishme në një masë dukshëm më të ulët.

Projekti për ZKN-të ka kërkesa specifike për të dhënat e tokës që përfshijnë klasifikimin e kullimit, 
thellësinë e tokës, strukturën e tokës, gurët e sipërfaqes, lëndën organike të tokës (LOT), kripësinë, 
sodicitetin dhe aciditetin. Të dhënat e disponueshme në Institutin Federal të Agropedologjisë në 
Sarajevë janë adekuate dhe të vlefshme për të përmbushur kërkesat e tyre, pavarësisht faktit se i 
referohen një periudhe prej më shumë se tre dekada më parë. Për këtë arsye, nëse projekti për ZKN-
të do të bëhet funksional në vitin 2017, duhet të parashikohet një zë buxhetor për të përditësuar të 
dhënat e vjetruara të tokës, të paktën në ato zona që potencialisht kualifikohen si ZKN. Së fundi, duhet 
të theksohet se kripësia dhe lagështia e tokës nuk janë të pranishme në Federatën e BH.
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Klasifikimi i kullimit

Tokat e drenazhuara pak ose shumë pak, të ngopura me ujë në të gjithë profilin dhe shumë më tepër 
në shtresa më të thella gjenden në depresionet më të ulëta në Federatën BH. Përfaqësuesit tipikë të 
këtyre tokave janë të ashtuquajturat Humofluvisole dhe Eugley (sipas sistemit kombëtar të klasifikimit 
të tokës). Ato janë të përcaktuara mirë në hartën themelore të tokës të BH në një shkallë prej 1: 
50,000. Brenda Federatës së Bosnjës dhe Hercegovinës kjo kategori mbulon rreth 2% të territorit dhe 
do të konsiderohet si potencialisht e përshtatshme për t’u klasifikuar si ZKN.

Thellësia e tokës

Qasja më e mirë për të përmbushur kërkesat e metodologjisë për ZKN-të për këtë kriter (d.m.th. më 
pak se 30 cm) do të jetë përzgjedhja e llojit Litosole nga harta e njëjtë e tokëssëpërmendur më lart. 
Megjithatë, sa herë që të jetë e mundur për të verifikuar thellësinë e saj, do të përdoren të dhëna 
shtesë për përshkrimin e profilit të tokës. Litosolet në BH mbulojnë një zonë të gjerë duke arritur deri 
në 50%.

Figura B2.4. Zonat e drenazhuara pak ose shumë pak.
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Figura B2.5. Thellësia e tokës.

Struktura e tokës

Struktura e tokës i referohet pjesës së përqindjes së fraksioneve të caktuara minerale të rërës, lymit 
dhe argjilës në tokë, në bazë të së cilave është e mundur të përcaktohen vetitë mekanike të tokës dhe 
përbërja e saj granulometrike.

Të dhënat në dispozicion për cilësinë e tokës janë si më poshtë:

• Madhësia e grimcave të skeletit më të mëdha se 2.00 mm,
• Madhësia e grimcave të rërës prej 0.05-2.00 mm,
• Madhësia e grimcave të lymit nga 0.002-0.05 mm,
• Madhësia e grimcave të argjilës më pak se 0.002 mm..

Bazuar në klasifikimin e klasës së strukturës sipas trekëndëshit amerikan USDA, tokat ndahen në 12 
klasa strukturash nga tokat ranore deri te tokat argjilore. Sidoqoftë, për shpërndarjen e madhësisë së 
grimcave të strukturës së tokës në BH dhe në të gjithë ish-Jugosllavinë, siç tregohet nga të dhënat 
që rrjedhin nga Harta Themelore e Tokës e BH M 1: 50,000, u përdorën kritere të ndryshme nga ato 
të mësipërmet. Përbërja mekanike e tokës u bë sipas klasifikimit nga Gračanin (bazuar në kriteret 
Atteberg për tokat me kokrriza të imta). Klasifikimi Gračanin i elementëve të strukturës së tokës ishte 
si vijon: rërë e trashë (2.0 deri 0.6 mm), rërë e mesme (0.6 deri 0.2 mm), rërë e hollë (0.2-0.06 mm), lym 
i trashë (0.06-0.02 mm) lym i mesëm (nga 0.02 deri në 0.006 mm) dhe lym i imët (0.006 deri 0.002 mm). 
Të gjitha grimcat më pak se 0.00 dhe argjila (0.002 mm) klasifikohen si argjilë. Përpjekjet do të bëhen 
për të kthyer këtë lloj informacioni në klasifikimin e strukturës së USDA siç kërkohet nga metodologjia 
për ZKN-të.
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Shtresa e gurëve në sipërfaqe

Shtresa me gurë në sipërfaqe shprehet 
nga përqindja e shkëmbinjve të dalë, 
shkëmbinjve, gurëve, poplave, zhavorrit 
dhe të gjitha grimcave me diametër më të 
madh sesa 2 mm. Zonat e mëdha si kjo, që 
kualifikohen për ZKN, gjenden zakonisht në 
disa zona malore mbi 800/1000 m m.n.d, 
dhe në nënshtresa gjeologjike si karstet 
(gëlqerorët). Këto veti janë të lidhura me 
formacione të caktuara gjeologjike, të 
tilla si gëlqerorë dhe rërë, tipat e tokës 
të klasifikuara në nivel lokal, siç janë 
Kalkomelanosol dhe Kalkokambisol, dhe 
të ngjashme me to. Bazuar në hartën 
themelore të tokës në BH M 1: 50,000, 
kjo kategori mund të mbulojë rreth 10% 
të Federatës së BH. Megjithatë, duhet të 
theksohet se metodologjia për ZKN-të 

Figura B2.6. Struktura e tokës.

Figura B2.6. Struktura e tokës.

zbatohet vetëm për tokën bujqësore dhe kullotat natyrore siç përcaktohet nga CORINE. Prandaj, 
përzgjedhja e kujdesshme do të bëhet para se të caktohet kjo klasë ZKN me qëllim që të shmangen 
llojet e tjera të mbulimit të tokës, si p.sh. pyjet.
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Aciditeti

Informacioni paraprak në lidhje me 
aciditetin e tokës me pH më pak se 5 në 
H2O mund të merret nga baza e të dhënave 
të Hartës Themelore të Tokës të BH M 1: 
50,000 pasi këto toka zakonisht lidhen me 
kualifikimin “distrik”. Tokat me aciditet 
në Federatën e Bosnjë Hercegovinës 
mbulojnë rreth 23% të territorit. Duhet 
të theksohet se të dhënat analitike për 
të gjitha profilet e përzgjedhura janë 
vendimtare dhe do të përdoren gjatë gjithë 
procesit të përcaktimit të ZKN-ve.

Kripësia dhe Sodiciteti

Toka të tilla nuk janë të pranishme në Federatën e BH dhe nuk do të konsiderohen në procesin e 
përcaktimit të ZKN-ve. 

Figura B2.7. Shtresa e gurëve në tokë.

Lënda Organike e Tokës

Koncepti i lëndës organike të tokës ishte 
pothuajse i panjohur për shumë vende 
të Evropës Lindore që ishin ndikuar 
nga shkolla ruse e pedologjisë, e cila 
përdorte termin humus në vend të LOT 
ose shtresës së humusit në vend të 
shtresës molike. Gjithsesi, dallimi është i 
kufizuar edhe pse humusi shpesh lidhet 
më shumë me materiale organike të 
dekompozuara. Informacioni për LOT 
(d.m.th humusin) është përdorur gjerësisht 
si një tregues i pjellorisë natyrore të tokës, 
si dhe në sigurimin e rekomandimeve të 
plehrave. Megjithatë, metodologjia për 
ZKN-të kërkon informacion vetëm për të 
ashtuquajturat toka organike të klasifikuara 
si Histosole që kanë më shumë se 30% 
LOT. Prania e tyre në Federatën e BH 
është e kufizuar në vetëm 0.5%.

Figura B2.9. Aciditeti.
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Figura B2.10. Regjistrimi i të dhënave historike meteorologjike në Bosnjë dhe Hercegovinë

B2.3. GJENDJA E TË DHËNAVE KLIMATIKE
Vëzhgimet e para meteorologjike në territorin e Bosnjës dhe Hercegovinës filluan në vitet ‘80 të shekullit 
XIX. Këto ishin kryesisht stacione të përdorura për qëllime ushtarake, të ndërtuara nga ish-Perandoria 
Austro-Hungareze. Rezultatet e vëzhgimeve meteorologjike u mblodhën dhe u publikuan, prandaj ka 
një numër të madh të shënimeve të shkruara rreth tyre, siç tregohet në figurën B2.10. më poshtë.

Shërbimet fillestare meteorologjike në Bosnje dhe Hercegovinë u drejtuan nga Filip Balif në vitin 1892. 
Ai konsiderohet të jetë meteorologu i parë në vend. Një qasje më e organizuar pasoi në fund të 
shekullit të 19-të dhe fillim të shekullit të 20-të, kur u ngrit institucioni qendror në Sarajevë, ndërtimi i 
të cilit u përfundua në vitin 1902. Rrjeti i këtyre stacioneve të motit ishte mjaft i shpërndarë, por shpejt 
filloi të përkeqësohej. Rrjedhimisht, pas vitit 1913 mbeten shumë pak të dhëna të përdorshme.

Pas Luftës së Dytë Botërore, qeveria jugosllave, duke kuptuar rëndësinë e meteorologjisë dhe 
hidrologjisë në shoqëri dhe për ekonominë në tërësi, mori një vendim për bashkimin e këtyre degëve 
në një Institut Hidrometeorologjik të vetëm. Në këtë mënyrë u krijua shërbimi hidrometeorologjik i 
përfaqësuar nga Instituti Federal Hidrometeorologjik dhe Institutet Hidrometeorologjike të republikave 
federale. Një prej tyre ishte Instituti Hidrometeorologjik i SRB & H. 

Gjatë periudhës 1945-1955, në sajë të themelimit të Organizatës Botërore Meteorologjike (OBM) si një 
agjenci e Kombeve të Bashkuara, në vitin 1950, numri i stacioneve të motit në BH arriti në një nivel që 
plotësonte shpërndarjen hapësinore të stacioneve meteorologjike në përputhje me rekomandimet e 
OBM-së. Periudha më e mirë në shërbim të Institutit Hidrometeorologjik në BH është sigurisht nga viti 
1958 deri në vitin 1991. Gjatë kësaj periudhe, rrjeti i stacioneve meteorologjike ka qenë në gjendjen 
më të mirë të tij dhe në kulmin e tyre ka numëruar 600 stacione të reshjeve dhe 130 stacione moti.

Pas periudhës së luftës 1992 - 1995, u bë një riorganizim i plotë i shërbimeve meteorologjike dhe u 
formuan dy institute meteorologjike, një për çdo entitet. Numri i stacioneve është zvogëluar në mënyrë 
drastike dhe cilësia e të dhënave është më e ulët krahasuar me periudhën para luftës.
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B2.3.1. GJENDJA E TË DHËNAVE PËR KLIMËN NË FEDERATËN E BOSNJËS DHE 
HERCEGOVINËS
Akti i Qeverisë Federale i nënshkruar në vitin 1997 themeloi Institutin Federal të Meteorologjisë, i cili 
me një akt shtesë të Qeverisë Federale në vitin 2007 u riemërtua Instituti Federal Hidrometeorologjik. 
Aktivitetet e tij kryhen në përputhje me standardet dhe rekomandimet e Organizatës Botërore 
Meteorologjike.

Metodologjia e përpunimit të të dhënave të parashikuara për qëllimet e projektit ZKN është zyrtare 
dhe është miratuar nga OBM.

Temperatura mesatare ditore e ajrit llogaritet si më poshtë:

Tmaxdhe Tmin – temperaturat maksimale dhe minimale të ajrit vëzhgohen në 21:00 (Tmax) dhe07:00 
(Tmin) koha lokale dhe vlerat e temperaturave ekstreme mesatare për atë ditë.

Reshjet shprehen në milimetra të mbetjeve të ujit (mm). Sasia ditore e reshjeve i referohet një periudhe 
prej 24 orësh, nga ora 07:00 e ditës së mëparshme deri në orën 07:00 të ditës ekzistuese. 

Vlerat mujore të reshjeve sigurohen duke mbledhur sasinë ditore të reshjeve, sipas formulës së 
mëposhtme:

Ku:

R – është shuma mujore e reshjeve

r – është sasia ditore e reshjeve

Temperatura mesatare mujore llogaritet me të njëjtën formulë:

Ku:

Ku në këtë rast:

𝑇07:00 - është temperatura e ajrit në 07:00

𝑇14 :00 - është temperatura e ajrit në 14:00

 𝑇21:00 - është temperatura e ajrit në 21:00

𝑇07:00 - është temperatura mesatare mujore e ajrit në 07:00

𝑇14 :00 - është temperatura mesatare mujore e ajrit në 14:00

 𝑇21:00 - është temperatura mesatare mujore e ajrit në 21:00 
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Për qëllime të projektit ZKN, për periudhën 1961 – 1990 do të jenë të disponueshme të dhënat 
e mëposhtme:

• Temperatura mesatare mujore e ajrit për një minimum prej 30 vjetësh, të dhënat ditore, për 
17 (shtatëmbëdhjetë) stacione kryesore meteorologjike, afërsisht 2% e të gjitha të dhënave të 
mundshme kanë boshllëqe

• Temperatura mesatare mujore e ajrit për një minimum prej 30 vjetësh, të dhënat mujore, për 39 
(tridhjetë e nëntë) stacione klimatologjike, përafërsisht 16% e të gjitha të dhënave të mundshme 
kanë boshllëqe

• Temperatura mesatare mujore për një minimum prej 30 vjetësh, të dhënat ditore, për 17 
(shtatëmbëdhjetë) stacione kryesore meteorologjike, afërsisht 2% e të gjitha të dhënave të 
mundshme kanë boshllëqe

• Temperatura mesatare mujore për një minimum prej 30 vjetësh, të dhënat ditore, për 16 
(gjashtëmbëdhjetë) stacione për reshjet në pellgun e lumit Vrbas, afërsisht 10% të të gjitha të 
dhënave kanë boshllëqe

• Temperatura mesatare mujore për një minimum prej 30 vjetësh, të dhënat mujore, për 42 
(dyzet e dy) stacione klimatologjike, duke përfshirë dy stacione nga Distrikti i Brčkos, afërsisht 
22% e të gjitha të dhënave të mundshme kanë boshllëqe

• Temperatura maksimale dhe minimale e ajrit për një minimum prej 30 vjet, të nevojshme për 
llogaritjen e PET, të dhëna ditore, për 17 stacione kryesore meteorologjike, afërsisht 2% e të 
gjitha të dhënave të mundshme kanë boshllëqe

Grupet e lartpërmendura të të dhënave nuk janë të homogjenizuara.

B2.4. GJENDJA E TË DHËNAVE TË SISTEMIT TË INFORMACIONIT GJEOGRAFIK 
(GIS)
Të dhënat bazë topografike në Federatën e Bosnjës dhe Hercegovinës (si dhe në shumicën e vendeve 
ish-Jugosllave) ishin të disponueshme nga hartat topografike në shkallë të ndryshme të prodhuara nga 
Instituti Gjeodezik Ushtarak me seli në Beograd. Projeksioni Gauss Krueger (3 shkallë), (me Bessel - 
1841 ellipsoid, dhe datën Hermanskogel) është përdorur si Sistemi Shtetëror Koordinues. Territori u nda 
në një rrjet seksioni me 7° 30`x7° 30` (1: 25,000) për hartat topografike dhe në seksionet trigonometrike 
për qëllime kadastrale (22,5x15 km). Janë llogaritur gjithashtu parametrat e transformimit të Sistemit 
Gjeodezik Botëror (WGS 84), prandaj të gjitha të dhënat e regjistruara (duke përdorur GPS) ose të 
supozuara nga burime të tjera mund të transferohen në Sistemin Koordinues Shtetëror.

SMQ - stacion meteorologjik kryesor
SK - stacion klimatologjik 
SR - stacion për reshjet

Shqyrtimi tabelor i të dhënave në dispozicion për projektin ZKN

Lloji i të dhënave Periudha Vlerat
Numri i 

stacioneve
Lloji i 

stacionit

Boshllëqet në 
përqindje (gjendja 

ekzistuese)

Homogjenizimi i 
të dhënave

Temp mesatare mujore e ajrit 1961 – 1990. ditore 17 GMS 2% JO

Temp mesatare mujore e ajrit 1961 – 1990. mujore 39 KS 16% JO

Reshjet mesatare mujore 1961 – 1990. ditore 17 GMS 2% JO

Reshjet mesatare mujore 1961 – 1990. ditore 16 PS 10% JO

Reshjet mesatare mujore 1961 – 1990. mujore 42 KS 22% JO

Temperatura maksimale e 
ajrit

1961 – 1990. ditore 17 GMS 2% JO

Temperatura maksimale e 
ajrit

1961 – 1990. ditore 17 GMS 2% JO
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Modeli digjital i terrenit

Gjatë vitit 2012, për qëllime të regjistrimit, u bënë Ortofoto Digjitale (OFD) në një shkallë prej 1:5,000 
për të gjithë territorin e BH, si dhe Modele Digjitale Terrenesh të lidhura me të (MDT) që janë të ndara 
në një numër të madh fletësh, por nuk janë praktike për tu përdorur për territore të mëdha. Për qëllime 
të përcaktimit të ZKN-ve në Federatën e Bosnje Hercegovinës, ne sugjerojmë MDT me një rezolucion 
prej 20 metrash.

Njësitë administrative në të gjitha nivelet

Marrëveshja e Përgjithshme e Paqes për Bosnje Hercegovinën, e nënshkruar në Dejton, SHBA, më 
21 nëntor 1995, krijoi dy entitete: Federatën e Bosnjës dhe Hercegovinës dhe Republikën Srpska. Më 
vonë, më 8 mars 2000, u themelua Distrikti i Bërçkos si një entitet tjetër i Bosnjës dhe Hercegovinës. 
Federata e Bosnje Hercegovinës (Federata e BH), si një nga dy entitetet në Bosnje dhe Hercegovinë, 
ka qeverinë, juridiksionet dhe përgjegjësitë e saj. Sipas Ligjit për Njësitë Federale (Gazeta Zyrtare Nr. 
9/96) ekzistojnë dhjetë kantone të themeluara në Federatën e BH. Emrat dhe vendet e kantoneve janë 
të përcaktuara në Kushtetutën e kantoneve. Në BH ende nuk ka diversifikim për rajonet NUT ose LTU. 
Në Federatën e BH ka gjithsej 69 komuna dhe nuk ka ndarje të zonave më të ulëta në njësitë e tjera 
territoriale administrative.

Figura B2.11. Pjerrësi më shumë se 15%.

Burimi kryesor i qëndrueshëm i të dhënave të tokës është nxjerrë nga Harta Themelore e Tokës të 
Bosnjës dhe Hercegovinës në një shkallë prej 1: 50,000 dhe ky informacion themelor për tokën i 
disponueshëm në formatin GIS do të përdoret për përcaktimin e ZKN-ve në vend.

Njësitë administrative
Njësitë në entitetet e 
Federatës së Bosnje 

Hercegovinës

Njësitë në entitetin e 
Republikës Srpska

Distrikti Brčko

Bosnja dhe Hercegovina 1 1 1

Entiteti i Bosnje Hercegovinës 1 1 -

Kufijtë e kantoneve 10 - -

Kufiri i bashkive 69 63 1
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Harta e mbulimit të tokës për vendin (metodologjia CORINE)

CORINE 2012 për Bosnjën dhe Hercegovinën tregon praninë e 33 klasave nga gjithsej 44 të përfshira 
në nomenklaturën CORINE. Sipas kësaj baze të dhënash, është e qartë se në BH bimësia pyjore është 
mbulesa mbizotëruese e tokës që zë 62.90% të territorit. Kategoria e dytë sipas proporcioneve është 
zona bujqësore që mbulon 34.74%. Pjesa tjetër e sipërfaqes prej 2.36% i përket tre kategorive: i) 
sipërfaqja artificiale (1.57%), ii) uji (0.10%), dhe iii) sipërfaqet e lagëta (0.69%). Zonat bujqësore zënë 
gjithsej një sipërfaqe prej 1,779,169.38 ha (Tabela B2.1).

Toka bujqësore e ndarë në grupe të kategorive të tilla si tokë e punueshme e paujitur, tokat bujqësore 
të ujitura, vreshtat dhe pemishtet përbëjnë vetëm 10.92% (194,301.40 hektarë), ndërsa pjesa e mbetur 
prej 89.08% (1,584,867.98 ha) është e zënë nga klasat e mëposhtme: kullotat, strukturat komplekse të 
kultivimit (CORINE Class 242) dhe toka bujqësore me zona të konsiderueshme të bimësisë natyrore 
(CORINE Class 243).

Kategoria që përfaqëson prodhimin intensiv bujqësor mbulon pjesën më të madhe të tokës bujqësore 
me 94.71%. Kjo nuk është tokë e punueshme e ujitur. Sidoqoftë, duhet theksuar se një pjesë e madhe 
e tokës bujqësore ose 40.45% hyn brenda grupit të parcelave të punueshme, të cilat përfaqësojnë 
tokën bujqësore të fragmentuar në kultura të ndryshme.

E dyta klasë më e përfaqësuar (29.49%) është klasa e tokës bujqësore me bimësi të konsiderueshme 
natyrore, e cila gjithashtu është tokë e copëzuar bujqësore me kultura të ndryshme dhe ndërmjet tyre 
është një sipërfaqe mozaik e mbuluar me bimësi natyrore. Kullotat janë gjithashtu një klasë shumë e 
rëndësishme që në strukturën e tokës bujqësore përbëjnë 19.14%.

Figura B2.12. Njësitë administrative
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Tabela B2.1. Niveli i klasifikimit të zonave bujqësore

Figura B2.13. Tokë bujqësore (CORINE)

Të gjitha të dhënat e mësipërme do të jenë në dispozicion të projektit ZKN EJL.

Bosnja dhe Hercegovina

I. Niveli i klasifikimit – Zonat bujqësore

II. Niveli i klasifikimit III. Niveli i klasifikimit 

2.1. Tokë e punueshme
211 Tokë e punueshme e paujitur 184,027.35 ha

212 Tokë e punueshme e ujitur 2,328.22 ha

2.2. Kultura të përhershme
221 Vreshta 2,491.35 ha

222
Pemë frutore dhe plantacione me 

boronica
5,454.48 ha

2.3. Kullota 231 Kullota 340,598.06 ha

2.4. Zona bujqësore heterogjene

242 Struktura kultivimi komplekse 719,703.73 ha

243
Tokë e zënë kryesisht me bujqësi, me 
zona të konsiderueshme me bimësi 

natyrore
524,566.19 ha

Gjithsej 1,779,169.38 ha

Gjithsej Federata BH dhe Distrikti Brčko 888,867.53 ha



98

ZONAT ME KUFIZIME NATYRORE NË EVROPËN JUGLINDORE: VLERËSIMI DHE REKOMANDIMET PËR POLITIKA

B2.5. BOSHLLËQET E TË DHËNAVE, PROBLEMET DHE ZGJIDHJET
Bazuar në sa më sipër, mund të arrijmë në përfundimin se Federata e Bosnjës dhe Hercegovinës 
ka një sasi të përshtatshme të dhënash të tokës. Por, për momentin, ekipi i Federatës së BH nuk ka 
licencat e nevojshme për të kryer ndonjë lloj analize hapësinore (Kriging ose ndonjë lloj interpolimi) 
për shkak të mungesës së licencave për programet Spatial Analyst ose 3D Analyst për ArcMap 10. 
Ky program kompjuterik realizon krijimin e hartave që shfaqin fusha kryesore klimatike në rast kur 
disponueshmëria e të dhënave është e kufizuar (p.sh. temperatura mujore ose ditore dhe reshjet 
mujore ose ditore).

Një pjesë e caktuar e të dhënave mungon për stacionet kryesore, klimatologjike dhe ato të reshjeve 
dhe është e nevojshme të bëhet një përafrim. Nëse gjithçka shkon mirë po të mos shfaqen probleme 
të papritura dhe të pazgjidhshme, planifikohet që raporti të përfundohet nga mbledhja e ardhshme 
në shtator 2016 (më së voni) ose më herët nëse është e nevojshme. Në çdo rast, pas përfundimit të 
përafrimit do të përmirësohet ndjeshëm sasia dhe cilësia e të dhënave të ofruara në projektin ZKN. 

B2.6. DHËNIA E REKOMANDIMEVE PËR PËRMIRËSIMIN E ADMINISTRIMIT TË 
TË DHËNAVE NË KONTEKSTIN E ZONAVE ME KUFIZIME NATYRORE.
Ekipi ZKN i Federatës së Bosnje Hercegovinës dëshiron të shprehë gatishmërinë për të forcuar 
bashkëpunimin shkencor dhe teknik me të gjitha institucionet përgjegjëse për menaxhimin e të dhënave. 
Meqenëse ekziston mundësia e digjitalizimit të plotë të vlerave ditore për stacionet klimatologjike dhe 
ato të reshjeve që janë në dispozicion, gjë që do të përmirësonte bazën e të dhënave për projektin 
ZKN, për këtë qëllim mund të propozojmë që futja e të dhënave të kryhet nga studentët nëse fondet 
e veçanta janë në dispozicion. Nëse kjo do të ishte e mundur, i gjithë procesi i digjitalizimit mund të 
përfundonte për rreth katër muaj. Përndryshe, siç tregohet nga përvoja e mëparshme me projekte të 
tjera të financuara nga donatorët, stafi i Institutit Hidrometeorologjik nuk do të ishte i disponueshëm 
për ta bërë këtë, por instituti do të ofronte hapësirë pune dhe mbështetje për pajisjet e teknologjisë 
së informacionit.

B2.7. ANALIZAT E KAPACITETEVE KOMBËTARE PËR MENAXHIMIN E 
TË DHËNAVE DHE OFRIMIN E REKOMANDIMEVE PËR PËRMIRËSIMIN E 
ORGANIZIMIT INSTITUCIONAL NË LIDHJE ME ZKN-TË
Institucionet në Federatën e Bosnjës dhe Hercegovinës që luajnë rol në krijimin dhe zbatimin e politikave 
të menaxhimit të të dhënave të tokës dhe klimës janë zyrtarisht Instituti Federal i Agropedologjisë dhe 
Instituti Federal Hidrometeorologjik i BH.

Në nivel federal, aktivitetet meteorologjike drejtohen nga Instituti Federal Hidrometeorologjik, me 
seli në Sarajevë. Instituti momentalisht drejton 15 stacione meteorologjike të mëdha që zbatojnë 
aktivitete në përputhje me rekomandimet dhe standardet e OMB në këtë fushë. Sa i përket zbatimit të 
mundshëm të pagesave të ardhshme ZKN, agjencia qeveritare përgjegjëse është Ministria Federale e 
Bujqësisë, Administrimit të Ujërave dhe Pylltarisë.

Në varësi të llojit të stacionit dhe numrit të punonjësve, vëzhgimet kryhen në kohë të ndryshme, nga 
disa vëzhgime në ditë gjatë orëve të punës + vëzhgim klimatologjik (07, 14, 21 h) në vëzhgimet që 
bëhen çdo orë. Këto stacione mbledhin dhe ruajnë automatikisht të dhëna në çdo interval prej 15 
minutash që gjithashtu shkarkohen nga distanca nëpërmjet lidhjes me Internet. Megjithatë, baza për 
informacionin klimatik për projektin ZKN do të jetë periudha 1961-1990.

Në nivel kombëtar, të dhënat që mungojnë mund të plotësohen përmes qasjes klasike, përafrimit, 
interpolimit. Sa i përket mbledhjes rajonale të të dhënave, rekomandimi është promovimi i 
bashkëpunimit ndërshtetëror në drejtim të shkëmbimit të informacionit me vendet që janë afër kufirit, 
me qëllim plotësimin e të dhënave që mungojnë.
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Figura B2.14. Rrjeti MMS.

B2.8. VLERËSIMET E POLITIKAVE KOMBËTARE DHE REKOMANDIMET E 
POLITIKAVE PËRKATËSE PËR KARAKTERIZIMIN DHE HARTËZIMIN E ZONAVE 
ME KUFIZIME NATYRORE DUKE PËRFSHIRË ANALIZËN SOCIO-EKONOMIKE
Sa i përket karakterizimit dhe hartëzimit të zonave me kufizime natyrore, mund të arrihet në përfundimin 
se Federata e Bosnjës dhe Hercegovinës ka institucionet e nevojshme profesionale dhe teknike 
që janë të kualifikuara shkencërisht për t’u marrë me këtë çështje. Ajo që është më së shumti e 
nevojshme është forcimi i bashkëpunimit horizontal dhe vertikal midis ministrive dhe institucioneve të 
tjera përkatëse në të gjitha nivelet e qeverisë.

Meqenëse institucionet që kanë të bëjnë me meteorologjinë dhe mbledhjen e të dhënave meteorologjike 
(enti i instituteve meteorologjike) i kanë bazat e të dhënave të ndryshme, është e rëndësishme të 
harmonizohen metodat e përpunimit të të dhënave. Nuk ka një bazë të dhënash të vetme në nivel 
kombëtar dhe shkëmbimi zhvillohet sipas marrëveshjes për bashkëpunim midis këtyre institucioneve. 
Në nivel shtetëror, nuk ka asnjë institucion për çështjen e meteorologjisë. Shumica e aktiviteteve në 
nivel kombëtar realizohen përmes projekteve. Një nga ato ekzistueset, që po zbatohet me mbështetjen 
e UNDP, është zhvillimi i atlasit klimatik interaktiv të Bosnje Hercegovinës si pjesë e komunikimit të 
tretë kombëtar mbi ndryshimet klimatike sipas Konventës Kuadër të Kombeve të Bashkuara mbi 
Ndryshimet Klimatike (UNFCCC).

Pavarësisht nga aktivitetet e kryera nga UNDP, Instituti Federal Hidrometeorologjik përgatiti një version 
draft të atlasit të klimës për Federatën e Bosnjës dhe Hercegovinës dhe planifikon ta përgatisë atë 
për të gjithë Bosnjën dhe Hercegovinën. Është e rëndësishme të theksohet se për të gjitha aktivitetet 
në zhvillimin e atlasit, FHMZ ka përdorur kapacitetet e saj teknike dhe njerëzore, me përdorimin e 
programit kompjuterik pa pagesë për hartëzimin (SAGA GIS). Një nga rekomandimet për përmirësimin 
e karakterizimit dhe hartës së zonave me kufizime natyrore do të ishte blerja e programit kompjuterik 
të licencuar (GIS) dhe përmirësimi i sistemit të menaxhimit të bazës së të dhënave klimatike ORACLE 
- Clidata nëpërmjet blerjes së aplikacioneve për hartimin e parametrave meteorologjik.



100

ZONAT ME KUFIZIME NATYRORE NË EVROPËN JUGLINDORE: VLERËSIMI DHE REKOMANDIMET PËR POLITIKA

Qeveria Federale gjithashtu po shqyrton miratimin e Programit të Zhvillimit Rural për periudhën 2016-
2020, i cili duhet të sigurojë masat e nevojshme për mbështetjen dhe zhvillimin e komuniteteve rurale 
në Federatë, por ky program ende nuk ka një dokument të vlefshëm me bazë ligjore. Deri më tani, 
mbështetja për zonat rurale në Federatën e BH nuk ka pasur qëllime të qarta zhvillimore dhe masa 
shoqëruese adekuate. Politika e zhvillimit rural është josistematike dhe jo konsistente, d.m.th. ka 
zgjidhje ad hoc, që reflektohen në mbështetje të ndryshme buxhetore dhe masa zbatuese. Në këtë 
kontekst, në Federatë nuk ka pasur masa lidhur me ZKN-të. Prandaj, zyrtarisht, askush nuk mund të 
presë ndonjë transferim buxhetor (veprime) për ZKN-të të paktën deri në vitin 2020.

Tabela B2.2. Struktura e mbështetjes financiare për sektorë të ndryshëm bujqësorë në BH.

Skemat e pagesave të mbështetjes për fermerët

Që nga korriku 2010, në Federatën e BH ka qenë në fuqi Ligji për Mbështetjen Financiare në Bujqësi 
dhe Zhvillimi Rural. Sipas nenit 2, mbështetja financiare e parashikuar nga ky ligj do të kryhet në 
përputhje me detyrimet e saj sipas Marrëveshjes për Pranimin në Organizatën Botërore të Tregtisë 
(OBT) dhe Marrëveshjen për Stabilizim dhe Asocim në Bashkimin Evropian. Modeli i mbështetjes 
financiare, i diskutuar në Seksionin 5 të këtij ligji, përfshin një model të zhvillimit rural. Neni 9 i të 
njëjtit ligj parashikon që shuma e mbështetjes financiare për fermerët në zonat me kushte të rënda 
ekonomike mund të rritet deri në 35% në disa pozicione të disa modeleve.

Baza legjislative për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural në vitin 2016 mbështetet nga 
ligjet dhe rregulloret në vijim:

• Dispozitat e Ligjit të Bujqësisë (“Gazeta Zyrtare e Federatës së BH”, nr. 88/07, 04/10, 27/12 
dhe 13/07).

• Ligji për mbështetjen financiare për bujqësinë dhe zhvillimin rural (“Gazeta Zyrtare e BH”, 
numër 42/10).

• Parimet e Strategjisë afatmesme për zhvillimin e sektorit bujqësor në Federatën e Bosnjës dhe 
Hercegovinës 2015-2019.

• (Vendimi i Kuvendit të Federatës së BH, numri: 01,02-24-1-780 / 15 nga 08.06.2015).
• Për angazhimet e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (SAA) në lidhje me rregullimin e praktikës 

për zhvillimin e politikës bujqësore sipas dispozitave të Politikës së Përbashkët Bujqësore të 
BE-së.

Sipas raportit të bujqësisë në Federatë për vitin 2015 të Ministrisë Federale të Bujqësisë, Ujit dhe 
Pyjeve, struktura e mbështetjes financiare e miratuar për vitin 2015 duket si ajo e paraqitur në Tabelën 
B2.2. Mund të shihet se nuk ka pagesa direkte për zhvillimin rural. Përkundrazi, financimi është 
siguruar për sektorë të ndryshëm të bujqësisë që në mënyrë indirekte mbështesin zhvillimin rural. Në 
rast të pagesave për ZKN-të, ato mund të drejtohen përmes zërit “lloj tjetër i mbështetjes financiare” 
që arrin në 1,582,708.20 marka (rreth 800,000 euro).

Mbështetja e autorizuar për 2015                       Shuma                       Pjesëmarrja %

Prodhimi i bimëve                        10,339,205.97    15.87%

Prodhimi i kafshëve                         53,133,947.44    81.55%

Zhvillimi rural                                       0.0          0.0

Lloj tjetër i mbështetjes financiare                                     1,582,708.20   2.43%

Akte të përsëritura ankesash dhe vendime gjyqësore         95,312.00                                               0.15%

Gjithsej:                         65,151,173.61    100.00%
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BOSNJA DHE HERCEGOVINA: RAPORTI PËR REPUBLIKËN SRPSKA

B 2.1.B. HYRJE
Gjerësia dhe gjatësia e territorit të Republikës Srpska (RS) në total 24,641 km2 përfshihet midis 
koordinatave 42° 33’N dhe 45° 17’N dhe 16° 12’E dhe 19° 38’E, dhe mbulon pjesët veriore dhe lindore 
të Bosnjës dhe Hercegovinës. Republika Srpska i takon grupit të zonave kontinentale - nuk ka dalje 
në det dhe ndodhet në pikën e takimit të dy njësive rajonale të mëdha natyrore gjeografike dhe socio-
ekonomike: Panoniane dhe Mesdhetare.

Karakteristikat komplekse dhe interesante natyrore karakterizojnë territorin që është rezultat i diversitetit 
të njësive gjeografike dhe zhvillimit të tyre gjeomorfologjik. Në pjesën veriore, Peri-Panoniane, terreni 
kodrinor i përbërë nga depozitat Kenozoike gradualisht zbret në tokat e sheshta me pllajat aluviale dhe 
tarraca fluviale. Kjo është pjesa më pjellore e Republikës Srpska. Ka vetëm disa male të shpërndara 
në këtë zonë: Kozara, Prosara, Motajica, Vučijak, Ozren dhe Trebovac, si dhe shpatet më të gjera 
verilindore të Majevicës. Në jug, tokat e sheshta kthehen gradualisht në terren kodrinor dhe më pas 
në rajonin malor që mbulon pjesën më të madhe të territorit të republikës. Pika më e lartë e malit është 
Maglic, e vendosur në 2,386 metra mbi nivelin e detit, në malin me të njëjtin emër Maglić.

Lumenjtë më të gjatë në Republikën Srpska janë Drina (305 km), Sava (202 km) dhe Vrbas (117 km). 
Të gjithë derdhen në Detin e Zi. Të gjitha ujërat që shkojnë drejt jugut të kalimit malor Čemerno, 
në Hercegovinën lindore, i përkasin basenit të ujërave të Adriatikut (Trebišnjica, Neretva). Lumenj të 
tjerë të mëdhenj në republikë janë Bosna dhe Trebišnjica, ndërsa liqeni më i madh është Bilećko (në 
Trebišnjica) me një sipërfaqe prej 27 km2 duke e bërë atë liqenin më të madh artificial në gadishullin 
e Ballkanit. Nga ana tjetër, liqeni më i madh natyror në republikë është Štirinsko (në malin Zelengora) 
me një sipërfaqe prej 0.13 km2.

Domene të ndryshme klimatike të përhapura në të gjithë territorin e Republikës Srpska rezultojnë nga 
faktorët natyrorë dhe rregullat e qarkullimit të përgjithshëm të masave ajrore në rajon. Rrjedhimisht, 
njihen tre lloje klimatike:

1. Rajoni Peri-Panonian Verior, me klimën e tij të moderuar kontinentale. Klima e kësaj zone 
karakterizohet nga dimra mesatarë të ftohtë dhe verëra të ngrohta. Temperatura mesatare 
vjetore e ajrit varion midis 12°C dhe 19°C.

2. Klima malore dhe panoniane, mbulon pjesën më të madhe të Republikës Srpska. Vargmalet 
karakterizohen nga verëra të shkurtra dhe të ftohta dhe dimra të ftohtë dhe me dëborë, me 
mbulim të madh të dëborës që vazhdon për një kohë të gjatë. Temperatura mesatare vjetore e 
ajrit është midis 5°C dhe 7°C. Sidoqoftë, terreni kodrinor, gropa dhe lugina karakterizohen nga 
një klimë disi më e butë. Temperatura mesatare vjetore e ajrit në zonat me klimë malore dhe 
panoniane është rreth 10°C. Dimrat janë të ftohtë mesatarisht, me borë, rikthime të zakonshme 
të temperaturës dhe mjegull. Verat janë mesatarisht të ngrohta.

3. Klimë mesdhetare-adriatike e ndryshuar. Rajoni jugor i republikës i njohur edhe si Hercegovina 
e poshtme, karakterizohet nga klima e modifikuar e Adriatikut. Ky rajon quhet Humine, në 
krahasim me rajonin e quajtur Rudine, i cili mbulon pjesët më të larta malore të karstit të 
Hercegovinës me një variant të klimës malore dhe klimës së huminës. Temperatura mesatare 
vjetore e ajrit është midis 14°C dhe 14.7°C. Trebinje, qyteti më i ngrohtë në Republikën Srpska, 
gjendet në këtë rajon klimatik.

Baza e të dhënave të Tokës dhe Terrenit (SOTER) e zhvilluar nga FAO/UNEP/ISRIC/IUSS e ndan 
territorin e Republikës Srpska në tri pjesë: pjesa veriore me ultësira, terrene dhe tarraca pak si kodrina, 
pjesa kodrinore-malore dhe pjesa jugore karstike. 
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Pjesa veriore e RS

Sipërfaqet që zënë këtë zonë janë të vendosura në zonat më të ulëta të lumenjve Una, Sava, Vrbas, 
Bosna dhe Drina dhe përbëjnë zonën kryesore bujqësore të RS. Kjo zonë mbizotërohet nga toka 
hidromorfike në terrene të rrafshët dhe të butë, të përshtatshme për prodhimin bujqësor me zbatimin 
e masave të posaçme të hidro-përmirësimit. Periudha e bimësisë me temperatura mbi 5°C fillon rreth 
6 marsit, përfundon më 18 nëntor dhe zgjat mesatarisht 253 ditë. Shuma e temperaturës >5°C është 
rreth 3,613°C. Reshjet mesatare vjetore në këtë zonë janë rreth 896 mm. Duke u bazuar në të dhënat 
e klimës për periudhën 1960-1990, mund të arrihet në përfundimin se shpërndarja e reshjeve është e 
tillë që frekuenca e ardhjes së thatësirës është 33% dhe kohëzgjatja e saj është mesatarisht 37 ditë 
në vit, kryesisht nga fillimi i gushtit deri në dhjetëditëshin e parë të shtatorit. Vlerësimet paraprake 
tregojnë se prania e ZKN-ve në këtë fushë do të jetë e kufizuar ose asnjë. 

Pjesa qendrore e RS

Pjesa qendrore – e cila karakterizohet nga rajone malore-kodrinore, dominohet kryesisht nga Kambisole 
Distrike, toka të formuara në gëlqerorë dhe dolomite, si dhe toka loessivized, dhe gropat deluviale dhe 
llojet e tjera të tokave, të cilat janë të mbuluara nga pyjet dhe kullotat në përqindje të madhe. Kjo zonë 
karakterizohet nga një klimë e moderuar kontinentale me periudhën e bimësisë me temperatura mbi 
5°C duke filluar nga data 21 mars dhe duke përfunduar rreth 9 nëntorit që zgjat mesatarisht 227 ditë 
(me përjashtim të maleve të larta, ku kjo periudhë është më e shkurtër). Reshjet mesatare janë rreth 
1,047 mm. Kjo është zona e pyjeve dhe kullotave. Pritshmëritë janë që ZKN-të do të përhapen në të 
gjithë zonën për shkak të kufizimit të karakteristikave të tokës dhe klimës.

Pjesa jugore e RS

Pjesa jugore është e dominuar nga toka të cekëta në sipërfaqet gëlqerore - dolomite me bimësi të 
gjerë ose pa të. Kjo zonë karakterizohet nga dimra subtropikale me shumë reshje dhe verëra të thata. 
Periudha e vegjetacionit fillon rreth 3 shkurtit dhe përfundon rreth 24 dhjetorit. Reshjet mesatare vjetore 
janë rreth 1,577 mm, por me shpërndarje të pabarabartë. Sasia më e madhe e reshjeve regjistrohet 
gjatë muajve të dimrit. Frekuenca e thatësirës është 85%, dhe kohëzgjatja e saj është mesatarisht 50 
ditë në vit. Kjo ndodh më shpesh në fillim të korrikut dhe zgjat deri në fillim të shtatorit. Nga pikëpamja 
e tokave bujqësore në dispozicion, zona e Hercegovinës përbëhet nga fushat e mëposhtme: Popovo 
polje, Trebinjsko polje, Ljubomirsko polje, Ljubinsko polje, Dabarsko polje, Fatničko polje, Bilećko 
polje, Gatačko polje dhe Nevesinjsko polje me një sipërfaqe totale përafërsisht 23,600 ha. Prania e 
ZKN-ve parashikohet të jetë e gjerë edhe në këtë zonë.

B2.2.B. GJENDJA E TË DHËNAVE PËR TOKËN
Në vitin 2009, Instituti Bujqësor PI i Republikës Srpska përgatiti një dokument strategjik të quajtur 
“Baza për Mbrojtjen, Përdorimin dhe Ristrukturimin e Tokës Bujqësore për Republikën Srpska si 
Komponent i Procesit të Planifikimit të Përdorimit të Tokës” (në tekstin e mëtejmë:) Për Ministrinë e 
Bujqësisë, Pylltarisë dhe Administrimit të Ujërave të RS. Duke përdorur metodologjinë e FAO-s, të 
dhënat ekzistuese mbi burimet tokësore dhe klimën u klasifikuan sistematikisht në bazat e të dhënave 
digjitale të sistemit GIS, të cilat ofruan mundësinë e një numri të madh të analizave dhe kombinimeve 
të ndryshme në varësi të qëllimit të përcaktuar. Baza RS e bërë në këtë mënyrë përfaqëson një 
komponent dinamik të procesit të planifikimit të përdorimit të tokës (Fig. B2.2.1). 
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Burimi kryesor i të dhënave të tokës për 
Bosnjën dhe Hercegovinën, dhe për 
rrjedhojë edhe për Republikën Srpska, 
është Harta Themelore e Tokës në një 
shkallë prej 1: 50,000. Kjo hartë përshkruhet 
tërësisht në seksionet e mëparshme lidhur 
me informacionin e tokës në Federatën 
e Bosnjës dhe Hercegovinës, prandaj të 
njëjtat konsiderata për të dhënat e tokës 
dhe qasjet metodologjike të përdorura për 
marrjen e tyre nuk do të përsëriten në pjesën 
RS të këtij raporti. 

Projekti i FAO-s i zbatuar gjatë periudhës 
2000-2002 krijoi bazën e të dhënave SOTER 
që mbështetej në të dhënat që rrjedhin nga 
Harta Themelore e Tokës të BH. Brenda 
kufijve të Republikës Srpska, janë ndarë 283 
njësi SOTER që përfaqësojnë 336 profile 
dhe 1,338 gjysmëprofile (Fig. B2.2.2). 

Figura B2.2.1. Shtresat Bazë GIS - Baza RS 2009.

Figura B2.2.2. Shpërndarja hapësinore e profileve dhe gjysmë profileve 
me të dhëna digjitale në zonën e Republikës Srpska (Baza RS)
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Baza e të dhënave të tokës në territorin e RS përmban 336 profile me të dhëna që rrjedhin nga 
vëzhgimet kryesore në terren dhe analizat bazë laboratorike (numerike dhe përshkruese në gjuhën 
serbe) që u futën në shtresën e sistemit GIS. Informacioni i mëposhtëm është përfshirë në bazën e të 
dhënave:

1. Kodi i profilit, 
2. Viti dhe muaji i hapjes së profilit, 
3. Lartësia, 
4. Vlerësimi i gërryerjes, 
5. Drenazhimi,
6. Kodi i teksturës,
7. Aciditeti (pH/H2O, pH 1M KCl), 
8. Humusi (%), 
9. Shkalla e ngopjes bazë (V%), 
10. Fosfori dhe kalimi fiziologjikisht aktivë;
11. Lloji i tokës sipas Klasifikimit FAO dhe Klasifikimit Kombëtar të përdorur në hartën origjinale të 

tokës (1:50,000).

Për 1,338 gjysmë profile janë futur të njëjtat të dhëna, përveç të dhënave mbi përmbajtjen e humusit 
dhe shkallën e ngopjes bazë, për shkak se këto parametra nuk janë matur për gjysmë profile gjatë 
hartimit të Hartave Themelore të Tokës (nuk ka të dhëna të tilla).

Në kuadër të projektit të FAO-s, Instituti Federal për Agropedologji Sarajevë realizoi digjitalizimin e 
Hartës Themelore të Tokës në një shkallë 1: 50,000, por në poligone u futën vetëm të dhënat mbi llojin 
e tokës sipas FAO dhe Klasifikimit Kombëtar. 

Të dhënat e tokës pas vitit 2000

Në periudhën midis viteve 2000 dhe 
2015, të dhënat më të rëndësishme 
për të gjithë territorin e Republikës 
Srpska janë marrë përmes kontrollit të 
pjellorisë të tokës. Kontrolli i pjellorisë 
së tokës u krye nga Instituti Bujqësor 
PI i Republikës Srpska në periudhën 
nga 2014 deri në 2015 për Ministrinë 
e Republikës Srpska. Në atë rast, 
kontrolli i pjellorisë së tokës u krye në 
2.586 ngastra (Fig.3) në thellësi prej 
30 cm. Analiza bazike kimike janë 
kryer me mostrat: reaksioni (pH në 
H2O, pH 1M KCl), humusi (përdoret 
për të llogaritur edhe C organik), 
kalium dhe fosfor fiziologjikisht aktiv. 
Kampionet ruhen në mënyrë që të 
jenë një burim i të dhënave të reja kur 
lind nevoja. Sidoqoftë, metodologjia 
për ZKN-të nuk kërkon informacion 
mbi pjellorinë e tokës.

Figura B2.2.3. Shpërndarja e 2,586 mostrave të tokës – kontrolli i pjellorisë së tokës, 
0 – 30 cm.
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B2.3.B. GJENDJA E TË DHËNAVE PËR KLIMËN NË REPUBLIKËN SRPSKA
Të dhënat e klimës për territorin e Republikës Srpska regjistrohen dhe monitorohen nga Instituti 
Hidrometeorologjik i RS përmes një rrjeti të stacioneve meteorologjike të shpërndara në të gjithë 
territorin. Të dhënat e nevojshme për përcaktimin e ZKN-ve do të përdoren për periudhën 1961-1990 
bazuar në disponueshmërinë e të dhënave si më poshtë:

a) Të dhënat për temperaturën

• Temperatura mesatare mujore e ajrit në dispozicion për një periudhë reference 30 vjeçare 
dhe të dhëna ditore për 18 stacione kryesore meteorologjike në formatin digjital (rreth 5% 
e të gjitha të dhënave mungojnë). Mangësitë e të dhënave që mungojnë janë përafruar 
dhe tani ekziston një seri e të dhënave të vazhdueshme 30-vjeçare (me një nga programet 
MASH si pjesë e projektit CARPATCLIM).

• Temperatura mesatare mujore e ajrit në dispozicion për një periudhë reference 30 vjeçare 
dhe të dhëna mujore për 30 stacione klimatologjike (pjesërisht në formë digjitale, pjesërisht 
në format të shtypur), rreth 15% e të gjitha të dhënave të mundshme janë boshllëqe (përafrimi 
është i nevojshëm, por mund të bëhet me të njëjtin program MASH).

b) Të dhënat për reshjet

• Reshjet mesatare mujore të disponueshme për një periudhë reference prej 30 vjetësh (1961-
1990), të dhënat ditore për 18 stacione kryesore meteorologjike në formatin digjital (rreth 5% 
e të gjitha të dhënave mungojnë). Mangësitë e të dhënave që mungojnë janë të përafruara 
dhe tani ekziston një seri e të dhënave të vazhdueshme 30-vjeçare (me një nga programet 
MASH si pjesë e projektit CARPATCLIM).

• Reshjet mesatare mujore për 30 vjet dhe të dhëna mujore për 30 stacione (pjesërisht në 
formë digjitale, pjesërisht të shtypura), rreth 15% e të gjitha të dhënave të mundshme janë 
boshllëqe (nevojitet përafrim dhe ai mund të bëhet me të njëjtin program MASH).

c) Të dhënat e indeksit të ariditetit

• Treguesi thatësirësllogaritet në mënyrë sporadike për vende të caktuara dhe periudha të 
caktuara të shkurtra. Ekzistojnë të dhëna ditore për 18 stacione kryesore meteorologjike 
(në formatin digjital) sipas të cilit mund të llogaritet PET (duke aplikuar metodologjinë 
Hargreaves) për një periudhë referimi (1961-1990). Përafërsisht 10% e të gjitha të dhënave 
të mundshme janë boshllëqe (përafrimi është i nevojshëm). 

Figura B2.2.4. Shpërndarja e stacioneve meteorologjike në Republikën 
Srpska me të dhënat e përditshme klimatike të disponueshme.
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Gjatë zbatimit të projektit FAO “Inventari i Situatës së Pasluftës i Burimeve Tokësore në BH”, Instituti 
Bujqësor i RS-së krijoi një bazë të dhënash klimatike për periudhën 1961-1990. Për ruajtjen, marrjen 
dhe analizimin e të dhënave klimatike është përdorur Paketa e Programeve Bujqësore (APT4). Kjo 
paketë programesh kompjuterike orientuar drejt hulumtimit u zhvillua nga FAO për qëllimet e AEZ. 
Shtatë parametrat e klimës mujore (reshjet (mm), temperatura mesatare (T°C), temperatura maksimale 
mesatare (T°C), temperatura mesatare minimale (T°C), lagështia relative (%), shpejtësia e erës 
(m/s),diellëzimi(h)) janë futur në bazën klimatike për 20 stacione meteorologjike në të gjithë Bosnjë-
Hercegovinën (7 janë të vendosura në RS dhe 13 janë të vendosura në Federatën e BH). Burimi i të 
dhënave: Shqyrtimet Vjetore Meteorologjike SFRJ 1960 - 1985 dhe të dhënat e pabotuara 1986 - 
1990 (Instituti Federal i Meteorologjisë, Sarajeva dhe Instituti Hidrometeorogjik i RS, Banja Luka).  

APT4 përmban një pjesë për analizën e të dhënave klimatike (ADHK) për llogaritjen e potencialit të 
evapotranspirimit (sipas Penman-Monteith), balancat e ujit, frekuencën e shfaqjes së periudhave në 
rritje dhe analizat statistikore.

Figura B2.2.5. Shpërndarja e stacioneve meteorologjike me të dhënat e përditshme klimatike të disponueshme.
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Bazuar në databazat e konsoliduara për klimën dhe përpunimin e tyre, janë krijuar shtresat klimatike 
GIS të mëposhtme:

• Fillimi i periudhës së rritjes (LGPT5)
• Fundi i periudhës së rritjes (LGPT5e)
• Kohëzgjatja e periudhës së rritjes (LGPT5d)
• Shuma e temperaturës > 5oC (TSum LGPT5)
• Fillimi i periudhës pa ngrica (LGPT10)
• Fundi i periudhës pa ngrica (LGPT10e)
• Kohëzgjatja e periudhës pa ngrica (LGPT10d)
• Shuma e temperaturës > 10oC (TSum LGPT10)

Tabela B.2.1.b.1 Inventari i zonave të thata në Bosnje Hercegovinë

Figura B2.2.6. Shtresat klimatike GIS.
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B2.4.B GJENDJA E TË DHËNAVE TË SISTEMIT TË INFORMACIONIT GJEOGRAFIK 
(GIS)

1. Të dhënat bazë topografike dhe kadastrale

Të dhënat bazë topografike në RS (si dhe në shumicën e vendeve të ish Jugosllavisë) u paraqitën në 
hartat topografike të prodhuara në Institutin Gjeodezik Ushtarak - Beograd në shkallë të ndryshme. Si 
Sistem Shtetëror Koordinues u përdorën projeksioni Gauss Krueger (3 shkallë) (me elipsoidin Bessel 
- 1841, dhe Hermanskogel datum). Territori u nda në rrjetin seksion me 7 ° 30`x7 ° 30` (1: 25,000 për 
një hartë topografike dhe në seksionet trigonometrike për qëllime kadastrale (22.5x15 km). Republika 
Srpska është e mbuluar me 272 fletë të një harte me shkallë 1: 25,000, 85 në 1: 50,000, 31 në 1: 
100,000 dhe 12 në 1: 200,000.

U llogaritën parametrat e transformimit për WGS 84, kështu që të gjitha të dhënat e regjistruara (GPS) 
ose të supozuara nga burime të tjera mund të transferohen në Sistemin Koordinues Shtetëror. Me 
kalimin e kohës, u skanuan, u kalibruan, u shpërndanë dhe u përdorën të gjitha hartat me mbështetjen 
e sistemit GIS për qëllime të ndryshme (planifikimi hapësinor, bujqësia, menaxhimi i ujit, pylltaria etj.). 
Shtresat hipsometrike të hartave u digjitalizuan gjysmë automatikisht dhe u përdorën për prodhimin 
e DEM. 

Bazuar në DTM-në e lartpërmendur, për RS janë përgatitur disa imazhe digjitale (zona mbi 1000 m dhe 
zona me pjerrësi 15% e lart) në përputhje me metodologjinë ZKN. Të dhënat tregojnë se sipërfaqja e 
përgjithshme mbi 1,000 m është 507,063 ha, nga të cilat sipërfaqja e tokës bujqësore është 121,797 
ha (më pak se 10% e tokës bujqësore) dhe sipërfaqja e përgjithshme mbi 15% është 1,485,695 ha, 
nga të cilat sipërfaqja e tokës bujqësore është 411,597 ha (ose 40% e tokës bujqësore) (Fig.B2.2.7).

Pas kohës së luftës, autoritetet kadastrale kanë filluar prodhimin e hartave të reja digjitale topografike 
në shkallë të ndryshme, por kjo ende nuk është përfunduar. Disa donatorë vendas dhe të huaj po japin 
fonde për përgatitjen e imazheve satelitore dhe ortofotove në të gjithë vendin ose në shkallë lokale.

Figura B2.2.7. Hartë 1. Toka bujqësore me pjerrësi mbi 15%; 
Hartë 2. Toka bujqësore mbi 1000 m
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Në mënyrë të ngjashme me të gjithë zonën e BH, territori i Republikës Srpska filloi krijimin e kadastrës 
në shekullin XIX, kur autoritetet austriake bënë një studim të plotë të vendit, me një sistem të dyfishtë 
të grumbullimit të të dhënave (kadastra dhe libri i pronësisë). Pas Luftës së Dytë Botërore u përgatit 
një kadastër e re e bazuar në metodologjinë fotogrametrike ajrore për një pjesë të rëndësishme të 
territorit, por është e rëndësishme të thuhet se prioritetet në ngritjen e kadastrës janë bërë në bazë 
të vlerës së tokës bujqësore, kështu që disa komuna, kryesisht me ZKN të rëndësishme, nuk janë të 
përfshira me kadastrën e re. Për momentin ekziston një fushatë e madhe për krijimin e një kadastre 
të re për të gjithë RS (thirrjet publike, etj.). Zona rurale u mbulua me harta në një shkallë prej 1: 2,500 
dhe 1: 5,000.

Gjatë vitit 2012, për qëllime të regjistrimit, DOF 1: 5,000 është prodhuar për të gjithë territorin e RS (dhe 
BH) si dhe lidhur me DTM. DTM është e ndarë në një numër të madh fletësh dhe nuk është praktike 
për t’u përdorur për territore të mëdha, por shumë e dobishme për planifikimin dhe dizajnimin në 
shkallë të mesme dhe të mëdha. DOF u botua në vitin 2013 dhe është në dispozicion sipas kërkesave.

Është e rëndësishme të vërehet se për momentin lloji më i pranishëm në RS është një lloj hibridi i GIS-
it. Ende nuk ka përdorim të gjerë të funksioneve kryesore të GIS-it (analiza të ndryshme, mbështetje 
vendimesh). Sistemi kryesisht përdoret për grumbullimin dhe prezantimin e të dhënave elementare.

2. Gjeologjia
Hartat gjeologjike janë një grup i rëndësishëm i të dhënave në përgatitjen e tokës dhe të dhënave të 
tjera relevante për ZKN-të. Hartat e para gjeologjike për BH u prodhuan nga gjeologu austriak Katzer 
në fillim të shekullit të 20-të në një shkallë prej 1: 200,000.

RS është e mbuluar me 1: 100,000 harta (të gjithë territorin) së bashku me libra shpjegues përkatës. 
Është e rëndësishme të përmendim se vëzhgimi është kryer në një shkallë prej 1: 25,000 (origjinalet 
ekzistuese), por është shtypur në 1: 100,000. Hartat u përdorën për përgatitjen e hartave të tokës në 
shkallën 1: 50,000. Hartat skanohen, kalibrohen, digjitalizohen dhe transferohen në sistemin GIS dhe 
do të vihen në dispozicion të projektit ZKN. Pas përmbytjeve të vitit 2014, ky lloj i hartave, i kombinuar 
me të dhënat DTM dhe të dhënat pluviometrike, u përdor për përgatitjen e zonave të rrezikut të 
rrëshqitjes së dheut. Hartat hidrogjeologjike u prodhuan në një shkallë prej 1: 200,000 dhe në shkallë 
të detajuar gjatë përgatitjes së planeve hapësinore në nivel komunal në shkallën 1: 50,000 ose për 
projekte specifike në shkallë më të saktë.

3. Meteorologjia
Ish- Jugosllavia në vitin 1969 botoi Atlasin e Klimës për 
periudhën 1931-1960 me të gjitha të dhënat relevante të 
klimës të paraqitura në harta. Të dhënat e klimës për periudhën 
1961-1990 u digjitalizuan (të dhëna alfanumerike) për të 
gjitha stacionet meteorologjike në Bosnje dhe Herzegovinë/
RS dhe u transferuan në modele hapësinore nga institucionet 
përgjegjëse për meteorologjinë (në nivel njësie). Përveç kësaj, 
përmes projektit të sponsorizuar nga FAO “Inventari i Situatës 
Pas Luftës për Burimet Tokësore në BH”, konsulentët lokalë 
grumbulluan të dhëna relevante, të tilla si shuma e temperaturës 
mbi 5 dhe 10 gradë C, gjatësia e periudhës në rritje T> 5ºC dhe 
T> 10ºC dhe të dhëna të tjera relevante, të cilat janë përfshirë 
në formatin e rrjetit.

Bazuar në analizat e GIS, sipërfaqja e përgjithshme e RS ku 
gjatësia e periudhës së rritjes T> 5 ºC është më pak se 180 ditë 
përhapet në 612,216 ha dhe sipërfaqja bujqësore që i përket 
kritereve të ZKN-ve është 164,100 ha (rreth 15% tokës).

Figura B2.2. 8. Harta 5. Shpërndarja etokës 
bujqësore në RS me pH < 5
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4. Përdorimi i tokës

Të dhënat më konsistente për (BH/RS) për momentin janë nxjerrë përmes programit kompjuterik 
Corine Land Cover të grupit të të dhënave të vitit 2012. Ky lloj i të dhënave përdoret gjerësisht për 
qëllime të përgjithshme të planifikimit hapësinor. Si hap i parë, për qëllimet e projektit ZKN, klasat me 
tokën bujqësore janë nxjerrë nga RS Cover (Niveli 1 - Klasa 2 dhe Niveli 3 - Klasa 321) si më poshtë:

Në hapin e ardhshëm të gjitha poligonet u grumbulluan si toka bujqësore me një tipar, me një sipërfaqe 
që përmban gjithsej 1,029,087 ha.

Burime të tjera të të dhënave të disponueshme:

2002. – Hartë LU / LC përgatitur nga projekti FAO “Inventari i Situatës pas Luftës i Burimeve Tokësore 
në BH” bazuar në imazhet satelitore dhe metodologjinë FAO.

2009 – Hartë LC/LU përgatitur nga Instituti Bujqësor PI i Republikës Srpska, “Baza për Mbrojtjen, 
Përdorimin dhe Ristrukturimin e Tokës Bujqësore për Republikën Srpska si Komponenti i Procesit për 
Planifikimin e Përdorimit të Tokës”.

Figura B2.2.9. Harta 6. Shpërndarja e tokës bujqësore në RS bazuar në 
klasifikimin nga CORINE

Tabela B.2.1.b.2 Klasat e tokës bujqësore.

KODI PËRSHKRIMI

211 Tokë bujqësore e paujitur

221 Vreshta

222 Frutore dhe plantacione boronicash

231 Kullota

242 Struktura komplekse kultivimi

243 Tokë e zënë kryesisht nga bujqësia, me zona të rëndësishme të bimësisë natyrore

321 Kullota natyrore
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Figura B2.2.11. Struktura e klasës LC/LU në Republikës Srpska.

Figura B2.2.10. Harta LC/LU e Republikës Srpska (Baza RS, 2009).
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Tabela B.2.1.b.3. Klasat LC/LU sipas mbulimit (në ha dhe në %).
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5. Të dhënat e tokës

Siç shpjegohet plotësisht nga raporti i Federatës së BH, burimi kryesor i qëndrueshëm i të dhënave të 
tokës për RS është prodhuar nga Harta e Tokës e SFRJ në një shkallë prej 1: 50,000. BH u mbulua me 
71 fletë (tërësisht) ndërsa 45 fletë i përkisnin RS. Dendësia e profileve ishte përafërsisht 1/100 ha dhe 
të gjitha të dhënat u përfshinë në raportet përkatëse të tokës. Pasi u skanuan dhe digjitalizuan të gjitha 
skemat e tokës, ndodhi një problem me kalibrimin e tyre sepse këto harta u përgatitën duke përdorur 
bazën topografike të meridianit qendror të Parisit. Përveç kësaj, hartat e tokës në sektorin e pylltarisë 
u përgatitën për të gjithë tokën pyjore shtetërore në një shkallë prej 1: 25,000.

Në kontekstin e sponsorizimit nga FAO të “Inventarit për Situatën e Pas-Luftës të Burimeve të Tokës 
në BH”, klasifikimi i vjetër i tokës u konvertua në klasifikimin FAO. Së fundi, të dhënat u mblodhën për 
qëllime të printimit në një shkallë prej 1:200,000. Pas përfundimit të projektit FAO, fatkeqësisht nuk ka 
pasur asnjë aktivitet për hartëzimin e tokave në progres në RS.

6. Njësitë administrative

Duke marrë parasysh organizimin kushtetues të 
vendit me juridiksion kompleks në nivele të ndryshme 
të administratës, ende nuk ka diversifikim në rajonet 
e NUTS në BH/RS. Shteti i BH përbëhet nga dy 
entitete dhe Distrikti i Bërçkos. Në RS janë 6 qytete 
dhe 58 komuna, me komentin se vetëm qyteti i 
Sarajevës Lindore përbëhet nga disa komuna, prandaj 
statistikisht ka gjithsej rreth 63 komuna. Për RS 
duhet theksuar se nuk ka ndarje më të ulët të zonës 
në kuptimin administrativ. Për qëllime tatimore (niveli 
i kthimit të TVSH-së) ekziston një diversifikim i nivelit 
4 bazuar në zhvillimin e komunave. Masat e politikës 
bujqësore (subvencionet, koncesionet, marrja me qira 
dhe ndryshimi i përdorimit të tokës) janë të gjitha të 
ndara në mes të njësive dhe nivelit komunal.

Në ndarjen kadastrale, komunat ndahen në rrethe 
kadastrale (përgjithësisht përputhen me kufijtë e 
vendbanimeve) dhe më pas në parcelat kadastrale.

Instituti për Bujqësinë i Republikës Srpska është 
angazhuar përgjithësisht në analizat laboratorike të 
tokës kryesisht për kontrollin e pjellorisë (afërsisht 
3,000 profile / vit), por, fatkeqësisht, të gjitha këto 
profile nuk importohen në sistemin GIS. 

Për kriteret e pH të përcaktimit të ZKN-ve, ekipi i 
projektit propozon që të përdoret harta e pH e nxjerrë 
nga hartat e mëparshme që tregojnë vlerat dominuese 
të pH bazuar në njësitë e hartëzimit SOTER. Analiza GIS 
tregon se 898,112 ha të sipërfaqes së përgjithshme të 
Republikës Srpska ka një pH në ujë më pak se 5. Duke 
përdorur të njëjtën qasje, toka bujqësore që përputhet 
me këtë prag mbulon një sipërfaqe prej 414,696 ha 
(rreth 40%).  

Figura B2.2.12 Shpërndarja 
e tokës bujqësore në 
RS me pH < 5.

Figura B2.2.13. Harta 
7. Republika Srpska – 
njësitë administrative.
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B2.5.B BOSHLLËQET E TË DHËNAVE, PROBLEMET DHE ZGJIDHJET
Bazuar në faktet e paraqitura në këtë kapitull, mund të arrihet në përfundimin se RS ka një grup të 
mjaftueshëm të të dhënave të lidhur me parametrat bazë të kërkuar nga projekti ZKN. 

Çështjet kryesore lidhen me faktin se ka ende grupe të mëdha të të dhënave që nuk digjitalizohen. 
Prandaj, do të jetë e nevojshme të digjitalizohen të dhënat e profilit që rrjedhin nga hartat e tokës 
1: 50,000. Ka rreth 20,000 profile që duhet të futen në bazën e të dhënave të digjitalizuar pasi të 
jenë bërë me referenca gjeografike. Përveç kësaj, ka edhe të dhëna të tjera nga projekte kërkimore 
të ndryshme të kohëve të fundit që mund të përdoren nga projekti ZKN. Ekipi i RS do të bëjë çdo 
përpjekje të mundshme për t’i mbledhur ato. Për më tepër, do të jetë e nevojshme të ketë edhe harta 
të besueshme hidrogjeologjike në GIS për analiza ndihmëse për të përcaktuar regjimin e ujit në tokë 
siç kërkohet nga projekti ZKN. Së fundmi, krijimi i një rrjeti të përhershëm të monitorimit të tokës do 
të krijonte bazën për përmirësime dhe përditësime të mëtejshme. 

Në kushtet e boshllëqeve me të dhënat klimatologjike, mungojnë të dhënat për disa periudha (të 
shkurtra) dhe prandaj duhet të bëhen përafrime. Për shembull, indeksi i thatësirës nuk është llogaritur 
dhe duhet të llogaritet në mënyrë retroaktive në bazë të të dhënave të disponueshme siç kërkohet nga 
projekti për ZKN-të.

Të dhënat bazë për prodhimin bujqësor si dhe regjistri i fermave bazohen në të dhëna alfanumerike 
(kadastra e vjetër etj.), për rrjedhojë krijimi i modelit LPIS do të jetë i rëndësishëm për të gjitha veprimet 
e mëtejshme të nevojshme për të mundësuar politika të qëndrueshme dhe të besueshme të tokës për 
zhvillimin rural. Së fundi, siç është përmendur më parë, klasifikimi i NUTS nuk është miratuar ende (për 
shkak të çështjeve politike në vend), prandaj, analizat do të bëhen në nivel komunal.

B2.6.B DHËNIA E REKOMANDIMEVE PËR PËRMIRËSIMIN E MENAXHIMIT TË TË 
DHËNAVE NË KONTEKSTIN E ZONAVE ME KUFIZIME NATYRORE
Burimet e menaxhimit të të dhënave kërkojnë bashkëpunim lokal, rajonal dhe ndërkombëtar përmes 
zhvillimit dhe zbatimit të projekteve të përbashkëta, të cilat do të bashkojnë dhe zgjidhin çështjet e 
menaxhimit të të dhënave. Të gjitha vendet duhet të përfshijnë të gjitha burimet shkencore, teknike 
dhe njerëzore për të forcuar institucionet përgjegjëse për menaxhimin e të dhënave.

Investimet kapitale në kërkime (shumë-disiplinore dhe që përfshijnë më shumë institucione) që lidhen 
me menaxhimin e të dhënave, aplikimi i metodave dhe teknikave bashkëkohore në vlerësimin e 
rrezikut janë të nevojshme për të përmirësuar menaxhimin e të dhënave. Kërkimi shkencor në lidhje 
me ruajtjen e tokës kundër çdo forme të degradimit, zbutjen e ndryshimeve klimatike dhe zhvillimin e 
sistemeve të informacionit në fushën e mbrojtjes së tokës duhet të jetë prioritet. Roli i qeverisë është 
thelbësor, përmes sistemit formal të arsimit dhe përmirësimit të efikasitetit dhe zbatimit të rezultateve 
të kërkimit shkencor.

B2.7.B ANALIZAT E KAPACITETEVE KOMBËTARE PËR MENAXHIMIN E 
TË DHËNAVE DHE OFRIMIN E REKOMANDIMEVE PËR PËRMIRËSIMIN E 
ORGANIZIMIT INSTITUCIONAL NË LIDHJE ME ZKN-TË.
Institucionet në Republikën Srpska që janë përgjegjëse për menaxhimin e të dhënave në lidhje me 
ZKN-të janë kryesisht nën juridiksionin ose financohen nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe 
Administrimit të Ujërave (duke përfshirë Institutin e Hidrometeorologjisë, Institutin e Bujqësisë, 
ndërmarrjen publike për administrimin e ujërave, ndërmarrjen pyjore publike, etj.). Ministria është 
gjithashtu pika qendrore e Konventës së Kombeve të Bashkuara kundër Shkretëtirëzimit për BH. 
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Institucione të tjera të rëndësishme janë Fakulteti i Bujqësisë dhe Fakulteti i Pylltarisë që mund të 
ndihmojnë në mbledhjen e të dhënave për projektin për ZKN-të. Autoritetet kadastrale në RS janë në 
fazën përfundimtare të digjitalizimit të hartave ekzistuese kadastrale (të gjitha hartat janë skanuar dhe 
me referenca gjeografike për qëllime të regjistrimit). Për më tepër, Instituti i Hidrometeorologjisë po 
punon në digjitalizimin e të dhënave historike mbi temperaturën dhe reshjet.

Struktura institucionale në lidhje me projektin për ZKN-të lidhet ngushtë me menaxhimin e 
përgjithshëm të të dhënave hapësinore (të tokës) që është e pazhvilluar në RS megjithëse është e 
parashikuar ligjërisht. Për fat të keq, menaxhimi i të dhënave hapësinore bazuar në fakte relevante dhe 
të besueshme të GIS-it ende nuk është i rëndësishëm në kontekstin e vendimmarrjes.

B2.8.B VLERËSIMET E POLITIKAVE KOMBËTARE DHE REKOMANDIMET E 
POLITIKAVE PËRKATËSE PËR KARAKTERIZIMIN DHE HARTËZIMIN E ZONAVE 
ME KUFIZIME NATYRORE DUKE PËRFSHIRË ANALIZAT SOCIO-EKONOMIKE
Sa i përket karakterizimit dhe hartëzimit të zonave me kufizime natyrore, mund të arrihet në përfundimin 
se Republika Srpska ka institucionet e duhura e të kualifikuara në aspektin administrativ për të trajtuar 
këtë çështje.

Rëndësia e karakterizimit të ZNK-ve është e njohur mirë si një nevojë dhe prioritet në RS dhe është 
një nga objektivat e saj politike të miratuara nga Parlamenti i saj në Planin Strategjik aktual të zhvillimit 
bujqësor dhe rural për periudhën 2016-2020. Plani kërkon identifikimin dhe hartëzimin e ZKN-ve. Kjo 
është shumë e rëndësishme për legjislacionin e RS dhe do të jetë e nevojshme për të miratuar politika 
dhe rregulla të caktuara, të cilat zyrtarisht do të vendosin kritere (mundësisht të njëjta ose në masë të 
madhe në përputhje me ato të aplikuara në BE) për përcaktimin e zonave me kufizime natyrore. Qëllimi 
përfundimtar do të jetë futja e pagesave të diferencuara dhe masave të tjera të mbështetjes specifike 
për këto fusha.

Një problem thelbësor që mund të theksohet është se të gjitha institucionet kanë staf dhe pajisje të 
pamjaftueshme për analizat e GIS edhe pse shumica e të dhënave janë në forma të ndryshme. Por 
këto institucione nuk kanë protokolle zyrtare për shkëmbimin e të dhënave dhe shpesh veprojnë si 
“ishuj” të izoluar. Për të përshpejtuar procesin e ndarjes së të dhënave, nevojitet mbështetje politike 
për të përmbushur me sukses objektivat e projektit për ZKN-të. 

Ligjet dhe rregulloret që përcaktojnë krijimin e një baze të dhënash për të dhënat e bujqësisë, pylltarisë 
dhe ujit miratohen dhe janë nën juridiksionin e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të 
Ujërave, por sistemi ende nuk është ngritur dhe operacional. Protokollet e shkëmbimit të të dhënave 
të WEB GIS, bazuar në marrëveshjet zyrtare (d.m.th. modelet e të dhënave) mund të përkufizohen 
si një ‘motiv i lehtë’. Për momentin, qëllimi kryesor që mund të arrihet është forcimi i bashkëpunimit 
ndërmjet të gjitha institucioneve dhe ekspertëve përkatës për sistemin GIS dhe menaxhimin e të 
dhënave të tjera. Në rast se të dhënat për ZKN-të janë të detyrueshme në skemën e pagesave të 
LPIS-it, mund të tejkalohen boshllëqet institucionale dhe tek të dhënat.
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GJENDJA E INFORMACIONIT MBI TOKËN, 
KLIMËN DHE HARTËN DIGJITALE NË 
KOSOVË*
Sylë Tahirsylaj1, Afrim Sharku2 dhe Idriz Shala3

KAPITULLI B3 

B3.1. HYRJE
Kosova* ka një sipërfaqe prej 10,908 km², ndodhet në Evropën Juglindore dhe kufizohet me Shqipërinë 
në jugperëndim, Malin e Zi në veriperëndim, Serbinë në verilindje dhe Maqedoninë në jug.

Territori shtrihet ndërmjet gjatësive gjeografike 41° 51’ dhe 43° 16’ dhe ndërmjet gjerësive gjeografike 
19° 59’ dhe 21° 47’. Territori i Kosovës* karakterizohet nga lartësi të ndryshme. Pika më e ulët është 
në luginën e lumit të Drinit të Bardhë, në kufi me Shqipërinë, që është vetëm 270 m mbi nivelin e detit 
(m m.n.d), ndërsa pika më e lartë është në perëndim të Kosovës*, në malin e Gjeravicës me një lartësi 
prej 2,565 m. Në aspektin hidrologjik, Kosova* ndahet në katër basene lumore të Drinit të Bardhë, Ibrit, 
Moravës së Binçes dhe Lepencit. Këto lumenj derdhen në tre dete: Detin e Zi, Adriatik dhe Detin Egje.

Klima është kryesisht kontinentale, me verë të nxehtë dhe dimër të ftohtë, me ndikim mesdhetar dhe 
kontinental (temperatura mesatare në vend varion nga +30°C në verë dhe -10°C në dimër). Megjithatë, 
për shkak të lartësive të ndryshme në disa pjesë, ka ndryshime në temperatura dhe shpërndarje të 
reshjeve.

Sipas vjetarit statistikor për vitin 2015, popullsia e përgjithshme rezidenciale e Kosovës në vitin 2013 
ishte 1,820,631 (31 dhjetor 2013) me dendësi mesatare të popullsisë prej 167 banorë për km².

Vendndodhja gjeografike strategjike e Kosovës dhe diversiteti i karakteristikave natyrore, si përbërja 
gjeologjike, peizazhi, klima, hidrologjia, bimësia dhe llojet e tokës, ofrojnë një bazë të mirë për zhvillimin 
ekonomik.

Bujqësia është aktiviteti kryesor ekonomik në vend, me dendësi të madhe agrare. Rezultatet e 
Regjistrimit të Bujqësisë në vitin 2014 tregojnë se sipërfaqja e përgjithshme e tokës së përdorur për 
prodhimin bujqësor ishte 413,635 hektarë. Kjo përbën 41.8% të sipërfaqes totale të Kosovës*. Nga 
ana tjetër, sipërfaqja mesatare e fermës është 3.2 ha. 

1  Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjekësisë Veterinare, Universiteti i Prishtinës
2  IRUSP,Projekt iBE-së, Prishtinë
3  Agjencia e Statistikave të Kosovës*, Prishtinë

* Ky emërtim nuk paragjykon pozicionet mbi statusin dhe është në përputhje me Rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-së 1244 dhe Opinionin e GJND-së mbi   
  shpalljen e pavarësisë së Kosovës*. Më poshtë referuar si “Kosova *”.
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B3.2. GJENDJA E TË DHËNAVE MBI TOKËN

Përshkrim historik i studimeve mbi tokën

Shumëllojshmëria e tokës së Kosovës* reflekton larminë e peizazhit, përbërjes gjeologjike, klimës, 
shpërndarjes hidrografike, florës dhe aktivitetit njerëzor përgjatë periudhave historike. Sa i përket 
cilësisë së tokës, pjesa më e madhe e territorit (56%) mbulohet nga tokë me cilësi të dobët; 29% janë 
klasifikuar të kenë vlera mesatare dhe vetëm 15% e tokës së vendit llogaritet si e mirë. 

Studimi i parë mbi tokën filloi në ish-Jugosllavi gjatë viteve ‘50, që rezultoi në përgatitjen e disa 
hartave të tokës së Kosovës* në shkallën 1: 50,000. Bazuar në këto harta dhe disa studime shtesë, 
në vitin 1974 u përgatit Atlasi Pedologjik i Kosovës* IDWR, i redaktuar nga Instituti “Jaroslav Cerni” i 
Beogradit, i cili përfshinte 101 njësi sistematike të hartave.

Përveç përshkrimit të llojeve të tokës, atlasi përmban 3 të dhëna themelore të tokës për secilën nga 
këto lloje tokash, si:

• tekstura e tokës,
• thellësia e tokës, 
• kullimi.

Të gjitha studimet e tjera shkencore të bëra për tokën në Kosovë* u bazuan sistematikisht mbi këtë 
atlas, gjë që tregon rëndësinë e tij të madhe në dokumentimin e burimeve të tokës së vendit.

Para luftës së vitit 1999 në Kosovë*, ky atlas është përdorur si burim kryesor për sistemin e klasifikimit 
të përshtatshmërisë së tokës bujqësore, ku toka bujqësore u nda në 8 klasa. Ky klasifikim ishte baza 
e sistemit shtetëror të taksimit të tokës në bujqësi dhe njëkohësisht shërbeu si një burim përcaktimi 
për përdorimin e tokës.

Pas luftës së Kosovës*, Programi IPA i Bashkimit Evropian për Kosovën* zbatoi projektin numër 2010 
/ 230-489 me titull “Mbështetje e mëtejshme lidhur me shfrytëzimin e tokës”. Në bashkëpunim me 
stafin e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR), ky projekt ka përgatitur një 
klasifikim të ri të përshtatshmërisë së tokës bujqësore, i cili ende bazohet në të dhënat kryesore që 
rrjedhin nga atlasi i mëparshëm i tokës që përmban 101 njësi të hartave sistematike tokësore, por 
ofron përditësime në aspektin e strukturës së tokës, thellësisë dhe kullimit.

Bazuar në këtë metodologji, Qeveria e Kosovës*, sipas Udhëzimit Administrativ Nr. 02/2012, përgatiti 
dhe miratoi Klasifikimin e ri të Përshtatshmërisë së Tokës Bujqësore.

Të gjitha të dhënat e tokës të disponueshme në format digjital me gjeoreferenca ose në kopje letre do 
të përdoren nga projekti ZKN; Megjithatë, këto të dhëna janë të kufizuara dhe jo të mjaftueshme për 
të përfunduar me sukses përcaktimin e ZKN-ve në Kosovë*.

Hartat në formatin dixhital

Harta e tokës
Në mungesë të burimeve të tjeratë përshtatshmetë të dhënave të tokës, atlasi i tokës i Kosovës* IDWR 
1974 shërben ende si burim themelor i informacionit mbi tokën dhe çështjet e tokës në Kosovë*. Si i 
tillë, ky atlas u digjitalizua pas luftës dhe u përdor për përgatitjen e hartave dixhitale të Kosovës* duke 
mbajtur emërtimin origjinal dhe kufijtë origjinalëtë atlasit. 

Kopjet e atlasit në formatin dixhital mund të gjenden në databazën e Aplikacionit për Planifikim 
Hapësinor për Kosovën* (Sistemi SPAK), i përgatitur nga projekti “Zbatimi Praktik dhe Ligjor i Planifikimit 
Hapësinor Rural në Kosovë*” (EuropeAid / 133847 / C / SER / XK), menaxhuar nga Ministria e Mjedisit 
dhe Planifikimit Hapësinor.
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Harta të tjera të tokës në formatin dixhital:

Harta e Lartësisë
Harta e Rrezikut nga Erozioni i Tokës
Harta e Ndjeshmërisë Mjedisore të Tokës 
Harta e Përshtatshmërisë së Integruar të Tokës
Harta e Klasifikimit të Përshtatshmërisë së Tokës Bujqësore
Plani i Intensitetit të Përdorimit të Tokës
Harta e Rrezikut nga Përmbytjet, etj.

Të gjitha këto harta janë përgatitur duke përdorur hartën e lartpërmendur të tokës 1974 si burim bazë.

Figura B3.1. Hartë e tokës së Kosovës* në shkallën 1: 50,000.
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Të dhëna në formatin dixhital

Në vitin 2014, në Kosovë*, u realizua regjistrimi bujqësor. Bazuar në rezultatet e tij, Agjencia e 
Statistikave të Kosovës* ka përgatitur një raport të hollësishëm, i cili siguron të dhëna për burimet 
tokësore në format dixhital. Ky raport mund të shkarkohet në këtë adresë: http://ask.rks-gov.net/
publikimet/cat_vieë/9-bujqesia

Të dhënat mbi tokën të nevojshme për përcaktimin e ZKN-ve

*Në rastin më të mirë të disponueshmërisë së tyre, këto të dhëna do të përdoren nga projekti ZKN

Klasifikimi i kullimit të tokës përshkruhet për herë të parë në atlasin e tokës të Kosovës* IDWR 1974. 
Bazuar në këtë atlas, klasat e kullimit ndahen në 4 grupe:

d_1   i dobët
d_2  mesatar 
d_3  i mirë  
d_4  shumë i mirë  

Thellësia e tokës (kur është e barabarte ose me pak se 30 cm)

Klasifikimi i thellësisë së tokës është përshkruar edhe në atlasin e tokës të Kosovës* IDWR 1974. 
Thellësia e tokës matet në profile të hapura dhe ndahet në 4 grupe:

D_1  Shumë e cekët (<25 cm)
D_2  E cekët (25-50 cm)
D_3  Thellësi mesatare (50-80 cm)
D_4  E thellë (>80cm)

Tekstura e tokës 
Atlasi i tokës i Kosovës* IDWR 1974 grupon tokat në pesë klasa, në bazë të proporcioneve të përqindjes 
së rërës, baltës dhe argjilës:

S  zhavorr
P  rërë
Pi  lym-ranor
i  lym
G  argjilë

Përcaktimi i strukturës së tokës është bërë duke përdorur metodën ndërkombëtare të pipetit B (ISO 
11277: 2009). Përveç kësaj metode, një numër i laboratorëve të tokës të Kosovës* përdorin Metodën 
e Testimit Standard për Analizën e Madhësisë së Grimcave të Dheut “ASTM D 422” (http://www.
astm.org/Standards/D422). Kërkesat e të dhënave për strukturën e tokës së ZKN-së lidhen me tokat 
ranore ose argjilore, prandaj do të nevojiten nënndarje dhe përpunime të mëtejshme për të identifikuar 
shpërndarjen e tyre në të gjithë tokën bujqësore dhe kullotat natyrore.

Gurëzimi i sipërfaqes 
Të dhëna të kufizuara janë të disponueshme për këtë kërkesë lidhur me strukturën e dheut të tokës së 
ZKN-së dhe do të nevojiten studime të tjera në terren për përcaktimin e tyre

Lënda Organike e Tokës (kur është e barabartë ose më shumë se 30%)
Ky tregues i tokës të ZKN-ve lidhet me tokën organike ose Histosolet, por shtrirja e tyre në Kosovë* 
është shumë e kufizuar ose joekzistente.

Kripësia (kur është e barabartë ose më shumë se 4 dS / m) dhe Sodiciteti (kur është e barabarta ose 
më shumë se 6 ESP)
Si kripësia dhe sodiciteti janë shumë të kufizuara ose joekzistente në Kosovë*.



122

ZONAT ME KUFIZIME NATYRORE NË EVROPËN JUGLINDORE: VLERËSIMI DHE REKOMANDIMET PËR POLITIKA

Aciditeti (kur është i barabartë ose më pak se 5 pH në ujë).
Të dhënat analitike të kufizuara janë të disponueshme në lidhje me aciditetin e tokës. Informacioni 
paraprak do të nxirret nga harta e tokës 1974 nga nëngrupet “distrike”, por nevojitet marrja e mostrave 
të mëtejshëm të tokës dhe duhet të kryhen analizat e reja laboratorike për këto mostra të tokës. 

Siç u përmend më herët, burimi i vetëm i të dhënave të tokës në Kosovë* është harta e tokës e 
përgatitur në vitin 1974 gjatë kohës së ish-Jugosllavisë. Sidoqoftë, duhet të përmendet se ekipi i ZKN 
Kosova* nuk ka qasje në këto të dhëna. E vetmi informacion në dispozicion është një skedar imazhi 
i hartës së tokës pa ndonjë informacion tjetër (d.m.th. përshkrimet e profilit ose të dhënat analitike 
laboratorike).

Përveç kësaj, ekzistojnë disa të dhëna të tjera të tokës të gjeneruara përmes projekteve të ndryshme 
ndërkombëtare që do të mblidhen dhe vërtetohen. Megjithatë, ato mbulojnë fusha specifike, të tilla si 
vreshta dhe pemë, dhe jo të gjithë sipërfaqen bujqësore ose kullotat natyrore që janë objekt i studimit 
të projektit ZKN. 

B3.3. GJENDJA E TË DHËNAVE KLIMATIKE
Projekti ZKN është shumë ambicioz në lidhje me të dhënat klimatike. Prandaj, për të qenë në gjendje t’u 
përgjigjet këtyre kërkesave, të gjitha të dhënat në dispozicion në Kosovë* do të mblidhen, mundësisht 
për aq kohë sa të jetë e mundur. Megjithatë, bazuar në dokumentacionin e mbledhur nga vëzhgimet 
meteorologjike, matjet klimatike dhe meteorologjike të Republikës së Kosovës*, është evidente që 
ka mospërputhje mes matjeve ditore, mujore dhe vjetore. Kjo lidhet me serinë e matjeve si dhe me 
regjistrimin e dobët të të dhënave cilësore lidhur me këto matje. Megjithatë, pavarësisht nga kjo situatë, 
do të bëhet çdo përpjekje e mundshme për të mbledhur së paku të dhënat mesatare të reshjeve dhe 
temperaturës mujore të paktën për periudhën 1961-1991. Në fakt, kjo databazë klimatike do të jetë 
periudha standarde për një numër vendesh të tjera të përfshira në projektin ZKN.

Karakteristikat e përgjithshme të klimës në Kosovë*
Dy lloje të klimës karakterizojnë Republikën e Kosovës*:

• Klima mesdhetare e cila mbulon zonën e ulët të pellgut ujëmbledhës të lumit Drini i Bardhë (ose 
White Drini në anglisht) dhe

• Klima kontinentale evropiane.

Bazuar në të dhënat e klimës që datojnë në vitin 1922, duhet të theksohet se territori i Republikës 
së Kosovës ka edhe disa rajone mikroklimatike me karakteristika specifike. Këto janë kryesisht të 
vendosura në lugina të mbyllura me përmasa të kufizuara të ndikuara kryesisht nga ndikimi i klimës 
mesdhetare detare.

Rrjeti i stacioneve meteorologjike
Sipas të dhënave historike, stacioni i parë meteorologjik në Kosovë* u vendos pranë kufirit shqiptar 
në fshatin Vermicë në vitin 1922. Përveç matjeve klimatologjike, u vendos edhe një hidrometër në 
lumin Drini i Bardhë. Më vonë, në vitin 1925, një grup stacionesh meteorologjike, klimatologjike dhe 
agrometeorologjike u shpërndanë në të gjithë territorin.

Ky sistem i rrjetit funksiononte deri në Luftën e Dytë Botërore (L2B) me 28 stacione dhe tre stacione 
kryesore meteorologjike, ku secili prej tyre mbulonte mesatarisht rreth 360 km2. Intensiteti i stacioneve 
meteorologjike u rrit dukshëm pasi L2B ku arriti në 126 stacione dhe mbulonte rreth 87 km2 për 
stacion - gjë që është shumë e mirë nga këndvështrimi klimatologjik.

Zona e mbuluar me matje klimatologjike për basenet e ndryshme të lumenjve në Kosovë* është si më 
poshtë:

• Baseni i Drinit të Bardhë dhe lumi Plava: 1 stacion matës në 71 km2, 
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Pas luftës së fundit në Kosovë*, sidomos gjatë periudhës 1989-2000, pati një ndërprerje të plotë në 
aktivitetet hidrometeorologjike në nivel kombëtar. Situata është përmirësuar disi që nga viti 2000 
për shkak të mbështetjes së projekteve ndërkombëtare dhe atyre të financuara nga BE. Stacione të 
reja u instaluan në të njëjtin vend ku stacionet e mëparshme qëndronin që nga viti 1922. Kjo siguroi 
vazhdimësi në grumbullimin e të dhënave dhe ripohoi faktin se këto stacione fillimisht ishin vendosur 
në pozicione perfekte për matjet meteorologjike, klimatologjike dhe agrometeorologjike.

Shpërndarja e stacioneve për matjen e reshjeve nëpër basenet e lumenjve të Kosovës* është bërë 
sipas lartësisë së zonave dhe duket se ka një mbulim të mirë me instalimin e stacioneve të reja.

Numri më i madh i stacioneve është në lartësi 650 metra mbi nivelin e detit (66% e stacioneve të 
përgjithshme), ndërsa në territoret mbi 1,000 metra ka vetëm 12 stacione. Përgatitja dhe grumbullimi 
i të dhënave meteorologjike bëhet nga një stacion sinoptik në Prishtinë dhe tre stacione gjeofizike 
në Pejë, ndërsa ka edhe tetë stacione të thjeshta meteorologjike në: Banjskë, Dragash, Gjakovë, 
Podujevë, Suharekë, Ferizaj, Mitrovicë, Istog dhe disa stacione të tjera që matin reshjet.

Elemente meteorologjike të përpunuara 

Periudha 1948-1978 konsiderohet e pasur në mbledhjen e të dhënave klimatike që rrjedhin nga të 
gjitha stacionet meteorologjike të shpërndara në të gjithë territorin. Midis viteve 1978 dhe 2000 (kjo 
periudhë përfshin edhe luftën e fundit në Kosovë*), mbledhja e të dhënave klimatike u ndal plotësisht. 
Nga viti 2001 deri më tani, gjendja është përmirësuar dhe databaza e IHMK-së (Hidrometeorologjike 
e Kosovës*) përfshin një sërë matjesh meteorologjike dhe klimatologjike për stacionet e renditura 
si i pari, i dyti etj. Megjithatë, siç e përmendëm edhe më herët, periudha themelore e regjistrimit 
për përcaktimin e ZKN-ve në Kosovë* do të jetë periudha 1961-1990.Pritshmëritë janë, megjithatë, 
që Kosova* të mos ketë brenda territorit të saj zonat që kualifikohen si ZKN bazuar në indeksin e 
thatësirës, por ka shumë të ngjarë që ato që kanë një periudhë rritjeje më të shkurtër të jenë vendosur 
në lartësi më të mëdha.

Duhet të theksohet se në disa stacione, siç janë Prishtina, Peja dhe Prizreni, që nga viti 1925 matjet e 
temperaturës së tokës janë bërë në thellësi të ndryshme (2.5, 10, 20, 50 cm deri në 1 metër).

Figura B3.2 Basene lumenjsh në Kosovë*

• Baseni i Ibrit dhe Sitnica: 1 stacion matës në 96 km2,
• Baseni i Moravës së Binçes: 1 stacion matës në 78 km2,
• Baseni i Lepencit: 1 stacion matës në 39 km2.
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Figura B3.3 Stacionet Meteorologjike

Figura B3.5 Shpërndarja e reshjeve mesatare në Kosovë*

Figura B3.4. Temperatura mesatare vjetore e ajrit

Figura B3.6 Rrjeti Hidrometrik Kombëtar 
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Figura B3.7 Stacion hidrometeorologjik me GPRS 

Figura B3.8. Harta dixhitale për lartësinë e Kosovës

B3.4.GJENDJA E TË DHËNAVE TË SISTEMIT TË INFORMACIONIT GJEOGRAFIK 
(GIS)
Territori i Kosovës* është i mbuluar me pika gjeoreferenciale të detajuara në distancën prej 10 
metrash. Databaza ekzistuese përmban pikat përkatëse të atributeve të nevojshme për të përgatitur 

një Model Dixhital të Terrenit (MDT) i nevojshëm 
për përcaktimin e ZKN-së:

- koordinatat Y 
- koordinatat X
- niveli H 

MDT-ja e Kosovës* (Figura B3.8) gjithashtu 
përfshin Formatin e të Dhënave: txt file; 
Rezolucioni: 10 m, Mbulimi: tërë territori i vendit, 
Sistemi i Koordinimit: Kosovaref01 dhe UTM WGS 
84 Lloji i skedarit: Dosja XYZ Të dhënat: 2004. Kjo 
është një pikënisje e mirë për përcaktimin e ZKN-
së lidhur me kërkesat ose zonat e ndihmës me 
një pjerrësi më të lartë se 15%. Pronari i këtyre të 
dhënave është Agjencia Kadastrale e Kosovës*.
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Figura B3.9.  Harta e Kosovës * - Komunat 

Figura B3.10. Organizimi Territorial në Kosovë*

Ndarjet administrative në Kosovë*   

Nomenklatura e Njësive Territoriale për Statistikat (NUTS) është një nomenklature gjeografike që ndan 
territorin e Bashkimit Evropian në rajone të tre niveleve të ndryshme (respektivisht, NUTS 1, 2 dhe 3), 
duke lëvizur nga njësitë territoriale më të mëdha në njësitë më të vogla. NUTS bazohet në Rregulloren 
1059/2003 për krijimin e një klasifikimi të përbashkët të njësive territoriale për statistikat, miratuar në 
vitin 2003 dhe ndryshuar në vitet në vijim për të zgjeruar sistemin NUTS në Shtetet e reja Anëtare. Kur 
një vend i ri futet në BE, territori i tij është i organizuar në rajone statistikore që korrespondojnë me 
NUTS. Qëllimi kryesor i ndarjes së vendit në zonat NUTS është krijimi i një klasifikimi të përbashkët 
statistikor të njësive territoriale, me qëllim që të mundësohet grumbullimi, përpilimi dhe shpërndarja e 
statistikave të harmonizuara rajonale në Komunitet.

Sipas rregullores ligjore aktuale në Kosovë*, nuk ka 
ndarje administrative NUTS. Ligji për Organizimin 
Territorial të Kosovës* hyri në fuqi më 20 shkurt 
2008 dhe Kuvendi i Kosovës* e miratoi ligjin nr. 
03 / L-041 për kufijtë administrativë komunalë, të 
publikuar në Gazetën Zyrtare të Kosovës*, Prishtinë 
Viti III, Nr. 26, datë 02 qershor 2008. Sipas këtij ligji 
territori i Kosovës* ndahet në 38 komuna dhe 1,469 
vendbanime (Figura 9). Të dhënat e GIS për të gjithë 
ndarjen territoriale dhe administrative të Kosovës* 
janë të disponueshme në formatin e skedarit ESRI 
dhe do të përdoren nga projekti ZKN.

Meqenëse ndarja rajonale e Kosovës* ende nuk 
është miratuar nga legjislacioni kombëtar, përcaktimi 
i rajoneve të saj sipas klasifikimit të NUTS do të 
bëhet në përputhje me kriteret e përcaktuara në 
Rregulloren (KE) Nr. 1059/2003 të Parlamentit dhe të 
Këshillit Evropian të datës 26 maj 2003. Aktualisht, 
territori i Kosovës* ndahet siç është dhënë në 
Figurën B3.10.
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Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) ka disa të dhëna lidhur me përdorimin e tokës 
që janë krijuar gjatë hartimit të planeve zhvillimore komunale. Por këto të dhëna janë në formate të 
ndryshme GIS dhe metodologjitë e përdorura për krijimin e këtyre të dhënave nuk janë tërësisht të 
harmonizuara me standardet ndërkombëtare. Sidoqoftë, këto të dhëna janë fragmentare dhe nuk janë 
të disponueshme për tërë territorin e Kosovës*. Ekipi i ZKN-së në Kosovë* do të bëjë çdo përpjekje të 
mundshme për të marrë këto të dhëna për interesa të projektit ZKN.

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR) ka zhvilluar një sistem të parcelave 
të quajtur Sistemi i Identifikimit të Parcelës së Tokës (LPIS). LPIS është një nga elementet e Sistemit 
të Integruar të Administratës dhe Kontrollit dhe është një mjet kyç për kontrollin e subvencioneve 
bujqësore të siguruara nga Politika e Përbashkët Bujqësore. Për më tepër, LPIS është një sistem që 
identifikon parcelat bujqësore që aktualisht janë të punueshme. LPIS bazohet në aplikacionin GIS 
bazuar në aksesin në ueb nëpërmjet internetit. Ajo përmban ortofoto të të gjithë territorit të Kosovës* 
dhe do të jetë vendimtare, nëse jo plotësuese, për zhvillimin e sistemit GIS të bazuar në ueb për ZKN-
në.

Meqë në shtresat shtesë të LIPS mund të shtohen lehtë, kjo mundëson digjitalizimin e parcelave 
bujqësore dhe caktimin e të dhënave të atributeve për çdo fermer. Kjo mundëson një aplikim elektronik 
për pagesa të drejtpërdrejta për secilën zonë, duke krijuar kështu një gjeo-databazë për të gjitha 
parcelat bujqësore që janë të punueshme në Kosovë*. Për këto arsye, ekipi i ZKN-së në Kosovë* 
propozon që sistemi LIPS duhet të lidhet me sistemin e ardhshëm ZKN me qëllim që të lehtësojë 
mbështetjen financiare dhe subvencionimin e fermerëve që ndodhen në zonat e ZKN-së. Në vitin 
2012 u krijua një GJEOBAZË e re e populluar me të dhënat që tregonin hartën e përshtatshmërisë së 
tokës bujqësore, Planin e Zonimit të Ndërtimit me të gjitha kufizimet, Plani i Zonimit të Ndërtimit me 
kufizime të klasifikuara, Plani i shfrytëzimit të optimizuar të tokës dhe Plani i veprimit Mjedisor Rural. 
Në disa raste ka edhe të dhëna hapësinore që tregojnë lloje të veçanta të përdorimit të tokës, siç janë 
vreshtat dhe pyjet.

Regjistrimi i fundit i Bujqësisë në Kosovë* u krye në vitin 2014 dhe Tabela 1 tregon disa nga gjetjet e tij. 
Sipërmarrjet bujqësore në Kosovë* (ekonomitë familjare bujqësore dhe personat juridikë me aktivitet 
bujqësor) posedojnë 310,691 hektarë tokë. Mesatarisht, një fermë e vetme zotëron 2,4 hektarë tokë 
dhe ka 3,904 fermerë (3% të totalit) të cilët japin me qira 6,311 ha tokë bujqësore. Qiramarrja e tokës 
nga të tjerët është shumë më e shpeshtë se dhënia me qira e tokës. Pothuajse 15.8% e fermave 
bujqësore me qira rreth 60.032 ha.

Për objektivat e projektit ZKN, sipërfaqja e përgjithshme bujqësore e shfrytëzuar (UAA) prej 413,635.16 
ha do të jetë objekt i studimit dhe hartëzimit, pasi kjo fushë përfshin edhe sipërfaqet e mbuluara nga 
kullotat natyrore siç përcaktohet nga metodologjia dhe hartografia CORINE 2012.

Në strukturën e tokës që përdoret nga fermat bujqësore, pjesa më e madhe (80.8%) është e 
ashtuquajtura zona bujqësore e shfrytëzuar (UAA), e cila karakterizohet nga bujqësia prodhuese e 
finalizuar me prodhimet dhe të korrat. 

Tabela B3.1. Fermat bujqësore sipas tokës në pronësi në Kosovë*, 2014.

Numri i fermave 
bujqësore

Sipërfaqja (ha)

Sipërfaqja e përgjithshme e tokës 130,662 512,000.29

Toka në pronësi 130,439 310,691.05

Tokë e marrë me qira nga të tjerët 20,679 60,032.43

Tokë dhënë me qira të tjerëve 3,904 6,310.75

Tokë e përbashkët 24,808 147,587.56
Tokë bujqësore e shfrytëzuar 129,884 413,635.16
Tokë bujqësore e shfrytëzuar – marrë me qira nga të tjerët 20,605 55,372.08
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Madhësia mesatare e fermave bujqësore në Kosovë* është 3.2 ha tokë bujqësore e shfrytëzuar, por 
fermat me 2-5 ha janë më të zakonshmet (23.3%). 

Figura B3.11. Struktura e tokës në fermat bujqësore, Kosovë*, 2014

Figura B3.12. Struktura e sipërfaqes së shfrytëzuar bujqësore (UAA) në fermat 
bujqësore, Kosovë*, 2014

Tabela B3.2. Shfrytëzimi i përgjithshëm i tokës dhe përdorimi i tokës bujqësore në fermat bujqësore, Kosovë*, 2014

Numri i fermave bujqësore Sipërfaqja (ha)

Sipërfaqja e tokës - Totali 130,662 512,000.29

Sipërfaqja bujqësore e shfrytëzuar 129,884 413,635.16

Tokë e punueshme 113,231 180,381.11

Kopshte kuzhine 46,458 1,054.99

Kullota të përhershme (përfshi tokën e përbashkët) 79,761 224,410.83
Kulturat e përhershme 24,909 7,788.23
     Pemishte 19,619 4,390.24
     Vreshta 6,242 3,215.26
     Fidanishte 698 182.73
Tokë bujqësore e pashfrytëzuar 18,317 17,142.35
Pyje1 58,874 66,558.23
Tokë jobujqësore 125,515 14,664.55
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Brenda tokave bujqësore të shfrytëzuara, zona më e madhe i takon kullotave të përhershme (54.3%), 
e ndjekur nga toka të punueshme (43.6%), kultura të përhershme (1.9%) dhe kopshte kuzhine (0.3%).

Informacion për mbulesën e tokës në Kosovë*

Të dhënat mbi mbulesën e tokës në Kosovë* janë nxjerrë nga baza e të dhënave CORINE 2012, e 
cila ishte bazë për krijimin e klasave të Corine Land Cover (CLC2012, Fig. B3.13). Qëllimi kryesor i 
CLC-së është të sigurojë një inventar të sipërfaqes së tokës për qëllime të menaxhimit mjedisor dhe 
zhvillimit rural. Duhet të theksohet se CLC2012 është projektuar me karakteristika të veçanta për 
vendet e Ballkanit Perëndimor me ndihmën e ekspertëve ndërkombëtarë dhe lokalë, duke përfshirë 
ata nga Kosova*. Detyra kryesore e CLC 2012 ishte që të krahasohen dhe identifikohen ndryshimet 
në mbulesën e tokës ndërmjet CORINE 2006 dhe 2012. 

Nga një total prej 44 klasave të CORINE2012, 28 janë identifikuar në Kosovë*. Këto janë të grupuara në 
katër klasa kryesore. Sipërfaqja më e madhe është e dominuar nga pyjet dhe zonat gjysmë-natyrore 
(rreth 57%) pasuar nga tokat bujqësore (rreth 40%), ndërsa tokat artificiale mbulojnë 3.0% të territorit 
të përgjithshëm dhe pjesa tjetër (rreth 0.3%) klasifikohet si masë ujore dhe ligatina.

Të dhënat ndihmëse që u përdoren nga projekti ZKN përfshijnë imazhet satelitore të vitit 2012, ortofoto 
2004, 2008 dhe 2012 dhe harta të ndryshme topografike. Softueri më i zakonshëm që përdoret janë 
InterChange 3.1, InterCheck, ArcGIS dhe MapInfo. Siç është përmendur më sipër, pronari i këtyre 
të dhënave dixhitale është Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor e Kosovës* Agjencia për 
Mbrojtjen e Mjedisit. Ndihma do të jetë e nevojshme për të pasur qasje në të dhënat për përfundimin 
me sukses të projektit ZKN.

Figura B3.13. Mbulesa e Tokës CORINE 2012.
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B3.5 BOSHLLËQET E TË DHËNAVE, PROBLEMET DHE ZGJIDHJET

Të dhënat për tokën

Boshllëqet

• Të dhënat ekzistuese për tokën të përfshira në atlasin e tokës të ish-Jugosllavisë janë shumë 
të vjetra dhe datojnë me analizat e tokës të bëra gjatë viteve 50, 60 dhe 70.

• Studimi sistematik i tokës është bërë në bazë të një metodologjie që nuk është në përputhje 
me sistemet ekzistuese të klasifikimit të tokës dhe nuk është plotësisht e përshtatshme për të 
përmbushur kërkesat e projektit ZKN për karakteristikat e tokës. Nga koha kur studimi është 
kryer deri më tani, kanë kaluar më shumë se 60 vjet dhe që atëherë përdorimet e tokës kanë 
ndryshuar duke ndikuar në vetitë e tokës.

• Numri i profileve përfaqësuese në kohën e studimit ishte 1 për 200 ha. Kjo është shumë e vogël 
për të përmbushur kërkesat e projektit ZKN.

• Pavarësisht nga të gjitha mangësitë e përmendura, për fat të keq ekipi ZKN Kosovë* nuk ka 
qasje në informacionin e tokës, duke përfshirë edhe Atlasin e Tokës të ish-Jugosllavisë.

Zgjidhjet e propozuara

Informacioni për tokën i ruajtur në arkivat e institucioneve serbe duhet të kërkohet nga autoritetet 
serbe. Sidoqoftë, edhe nëse kjo ndodh, do të ishte një zgjidhje e pjesshme e problemit pasi shumica e 
këtij informacioni është e vjetruar siç u theksua fort në këtë raport. Prandaj, ekipi i ZKN-së në Kosovë* 
propozon që të fillojë një studim i ri i tokës për Kosovën*. Detajet e këtij studimi, si shkalla, numri i 
profileve të tokës që duhen marrë, analizat laboratorike, përpunimi i GIS dhe zhvillimi i Sistemit GIS 
të Informacionit për Tokën të Kosovës*, do të varen nga fondet në dispozicion. Përndryshe, realizimi 
i projektit ZKN në Kosovë* është në rrezik të madh. 

Të Dhënat për Klimën

Boshllëqet

Të dhënat për klimën në Kosovë* janë të pakta dhe me të meta. Gjatë luftës së fundit në Kosovë*, çdo 
stacion dhe institucion u shkatërrua plotësisht dhe të dhënat u humbën. Nga viti 1998 deri në vitin 
2000 nuk është kryer asnjë aktivitet i vetëm meteorologjik. Situata u përmirësua disi pas vitit 2001 
me instalimin e tre stacioneve në Prishtinë, Pejë dhe Ferizaj dhe në 2004 në Podujevë dhe Mitrovicë 
për matjet klimatologjike. Në vitin 2013 janë instaluar 11 stacione të reja për cilësinë e ajrit, si dhe 36 
stacione matëse hidrometrike dhe 38 stacione për reshjet. Sidoqoftë, problemet e vandalizmit shpesh 
kanë krijuar ndërprerje në grumbullimin e të dhënave.

Si përfundim, Kosova* ka 17 stacione meteorologjike së bashku me stacionet e cilësisë së ajrit që matin 
elemente meteorologjike çdo 30 minuta. Objekti është në Institutin e Hidrometeorologjisë (IHMK). Por 
të dhënat janë me pagesë. Megjithatë, këto të dhëna nuk janë të përshtatshme për kërkesat e projektit 
ZKN që kanë nevojë për një periudhë 30 vjeçare për përpunimin e të dhënave. Në këtë kontekst, 
burimi i vetëm është periudha 1961-1991. Institucionet e Kosovës* nuk kanë qasje në këto të dhëna 
që duhet të disponohen në Institutin Hidrometeorologjik të Serbisë në Beograd.

Zgjidhjet e propozuara

Të dhënat për klimën duhet të kërkohen nga Instituti Hidrometeorologjik i Serbisë në Beograd.

Të dhënat e GIS-it

Bashkëpunim i ngushtë midis Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural dhe Ministrisë së 
Mjedisit nevojitet për të përshpejtuar lirimin dhe shkëmbimin e informacionit për mbulesën e tokës 
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2012 në formatin e duhur të kërkuar nga projekti ZKN. Një tabelë e përdorimit të tokës për Kosovën* 
nuk ekziston në kohën e tanishme, prandaj, CORINE2012 mbetet të jetë burimi i vetëm i besueshëm 
që përmbush edhe kërkesat e projektit ZKN për të dhënat e mbulesës së tokës. 

B3.6. DHËNIA E REKOMANDIMEVE PËR PËRMIRËSIMIN E MENAXHIMIT TË TË 
DHËNAVE NË KONTEKSTIN E ZONAVE ME KUFIZIME NATYRORE

Të Dhënat për Tokën

Ritheksohet fuqimisht se MBPZHR-ja duhet të fillojë urgjentisht fazën e përgatitjes për përgatitjen e një 
hartë të re të tokës së Kosovës* bazuar në sistemet moderne të klasifikimit të tokës dhe metodologjive 
të BE-së. Nëse nuk ka financime ndërkombëtare (kjo është shumë e vështirë), MBPZHR-ja duhet të 
konsiderojë shpërndarjen e fondeve të duhura për një aktivitet të tillë që do ta vendosë Kosovën* në 
të njëjtin nivel dhe standarde me vendet e tjera fqinje dhe vendet anëtare të BE-së.

Të Dhënat për Klimën

Duhet bërë çdo përpjekje për të rritur numrin e stacioneve meteorologjike në të gjithë Kosovën* dhe 
për të siguruar funksionimin e tyre të vazhdueshëm sipas standardeve ndërkombëtare të vendosura 
nga OBM-ja.

Të dhënat e GIS-it

Ekzistojnë të dhëna të bollshme të GIS-it që duhet të vihen në dispozicion të projektit ZKN, por 
qasja në këto të dhëna është problem. Për shembull, të dhënat nga Agjencia Kadastrale e Kosovës* 
nuk janë pa pagesë, prandaj, MBPZHR-ja duhet të nënshkruajë një memorandum mirëkuptimi me 
Agjencinë për të lehtësuar ndarjen e të dhënave për qëllimet e projektit ZKN. 

B3.7. ANALIZAT E KAPACITETEVE KOMBËTARE PËR MENAXHIMIN E 
TË DHËNAVE DHE OFRIMIN E REKOMANDIMEVE PËR PËRMIRËSIMIN E 
INSTITUCIONALIZIMIT NË LIDHJE ME ZKN-NË

Çështje të tokës

MBPZHR-ja ka në strukturën e saj organizative Divizionin e Tokës. Megjithatë, duke marrë parasysh 
vëllimin e punëve dhe problemeve me të cilat ballafaqohet Kosova*, siç janë: ndryshimi i destinacionit 
të përdorimit të tokës bujqësore, fragmentimi i ngastrave, mungesa e njohurive për menaxhimin e 
duhur të tokës, mungesa e njohurive për përdorimin optimal të tokës, planet e duhura për shfrytëzimin 
e tokës, etj., kjo ndarje është duke mbetur prapa në përmbushjen e misionit të vet. Prandaj, Ministria 
duhet ta forcojë atë në aspektin e burimeve njerëzore (rritja e stafit dhe ekspertëve për çështjet e 
tokës), si dhe në drejtim të forcimit të kapaciteteve të stafit ekzistues.

Përsa i përket përkufizimit të ZKN-ve, Ministria dhe autoritetet lokale duhet të ofrojnë mbështetje, por 
gjithashtu të njihen me metodologjinë e ZKN-së pasi, që projekti të bëhet realitet në vitet në vijim, do 
të jetë stafi i Ministrisë që do të zbatojë rezultatet e ZKN-së në lidhje me politikat r zhvillimit rural, si 
dhe programet, grantet dhe subvencionet për fermerët e ZKN-së.

Çështje të klimës

Institucionet përgjegjëse për çështjet meteorologjike në Kosovë* përfshijnë Ministrinë e Mjedisit dhe 
Planifikimit Hapësinor dhe strukturat e saj (Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit), Instituti i Bujqësisë 
në Pejë, Ministria e Shëndetësisë së Kosovës* dhe Instituti i Statistikave të Kosovës*. Kapacitetet 
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kombëtare janë të dobëta dhe nevojitet të kërkohet më shumë angazhim brenda fushëveprimit të tyre 
dhe koordinim i duhur i punës në nivel kombëtar me çështje specifike të adresuara nga projekti ZKN.

Të dhënat e GIS-it

Disa skedarë të të dhënave janë në dispozicion në formatin GIS dhe do të përdoren në momentin e 
duhur kohor gjatë projektit. Vlen të theksohet se ka ekspertë të trajnuar në vend që janë të njohur me 
softuerin GIS, prandaj nuk do të hasen kufizime të mëdha. Çështja kryesore mbetet qasja e lirë e të 
dhënave dhe ndarja e të dhënave të ruajtura ndërmjet institucioneve të ndryshme, si publike ashtu 
edhe private.

B3.8. VLERËSIMET E POLITIKAVE KOMBËTARE DHE REKOMANDIMET E 
POLITIKAVE PËRKATËSE PËR KARAKTERIZIMIN DHE HARTIMIN E ZONAVE ME 
KUFIZIME NATYRORE, PËRFSHIRË ANALIZAT SOCIO-EKONOMIKE

Çështje të tokës, klimës dhe GIS-it dhe projekti ZKN

Projekti ZKN duhet të jetë më i njohur për institucionet kosovare, përfshirë qeverinë, organizatat e 
fermerëve dhe OJQ-të përkatëse. Të gjithë kanë interes dhe vetëm përmes qasjes pjesëmarrëse 
projekti mund t’i përmbushë objektivat e veta. Propozohet që në Prishtinë të organizohet një seminar 
kombëtar për të shpjeguar objektivat, metodologjinë dhe pritshmëritë e projektit. Nga ky seminar duhet 
të dalë qartë se çfarë është e nevojshme për ta bërë projektin realitet dhe çfarë do t’u ofrojë projekti 
politikbërësve dhe fermerëve njëkohësisht. Vetëm në këtë mënyrë mund të arrihet bashkëpunimi 
shumë i nevojshëm ndërmjet institucioneve të ndryshme që posedojnë të dhëna, të paktën për ato të 
dhëna që janë në dispozicion brenda Kosovës*. Vendi ka nevojë të shërojë plagët e së kaluarës dhe 
të shikojë përpara drejt integrimit në BE.
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GJENDJA E INFORMACIONIT MBI 
TOKËN, KLIMËN DHE HARTËN 
DIXHITALE NË MAQEDONI
Nina Aleksovska1, Dusko Mukaetov2, Ordan Cukaliev3 dhe Aleksandra Martinovska Stojcheska3

KAPITULLI B4 

B4.1. HYRJE
Maqedonia ndodhet në pjesën qendrore të Gadishullit të Ballkanit. Ajo është një vend pa dalje në det, 
me një sipërfaqe prej 25.713 km2, që përfaqëson një nga vendet më të vogla në Evropë. Ajo kufizohet 
nga Serbia dhe Kosova* në veri, Bullgaria në lindje, Greqia në jug dhe Shqipëria në perëndim.

Relievi

Në Maqedoni ekziston një shumëllojshmëri e madhe e llojeve të relievit. Format e mëdha të relievit si 
malet, luginat dhe grykat janë të përziera me formacione më të vogla të tilla si paleo-relieve, abrazive, 
akullnajore dhe lloje karstike. Territori i Maqedonisë në përgjithësi i takon dy rajoneve: a) rajoni rodopian 
i maleve dhe luginave të lashta të vendosura në pjesën lindore të vendit dhe b) rajoni i maleve dhe 
grykave të reja të vendosura në pjesën perëndimore dhe qendrore.

Lartësia mesatare është 829.7 m mbi nivelin e detit, ndërsa pjerrësia mesatare është 15.10 për 33.56% 
të territorit të vendit. Format dominuese të relievit përfshijnë zonën kodrinore-malore (44.0%), zonën 
malore (21.3%), si dhe zonën e sheshtë dhe fushore-kodrinore që mbulon rreth 20% të territorit.

Gjeologjia

Republika e Maqedonisë mund të ndahet në katër rajone gjeotektonike: a) masivi serbo-maqedonas, 
b) zona Povardarie, c) masivi i Pelagonisë dhe d) zona e Maqedonisë perëndimore. Të gjitha zonat 
gjeotektonike karakterizohen nga forma të ndryshme të tokës dhe proceset që i formojnë ato. Për 
shkak të numrit të madh të formacioneve të ndryshme gjeologjike, të cilat dallojnë edhe në distanca të 
vogla në moshën e tyre, përbërja mineralogjike dhe petrologjike, ka heterogjenitet të lartë të mbulesës 
së tokës.

Edhe pse shumë heterogjene, formacionet gjeologjike të rajoneve malore dallojnë shumë nga ato të 
ultësirave, rajoni malor përgjithësisht përbëhet nga shkëmbinj kompakt (solid) me origjinë shpërthyese 
ose metamorfike. Vetëm një pjesë e vogël e saj përbëhet nga sedimentet klastike (të lirshme dhe me 
lidhje të dobët), të tilla si sedimentet morenike të flishit, materiale fluvio-glaciale dhe çarje diluviale 
(diluvia breccia).

1 Shërbimi Hidrometeorologjik i Maqedonisë, Shkup
2 Instituti Bujqësor, Universiteti Shën Kirili dhe Metodi i Shkupit, Maqedoni
3 Universiteti Shën Kirili dhe Metodi i Shkupit, Maqedoni
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Luginat janë të mbushura kryesisht me sedimente mekanike klastike të cilat janë zakonisht të lirshëm 
ose të lidhura dobët. Vetëm një pjesë shumë e vogël e luginave përbëhet nga gurë kompakt të kohëve 
të fundit (vullkanite). Kjo ndryshueshmëri litografike në kombinim me relievin ka një ndikim të fortë në 
formimin e tokës dhe elasticitetin e saj të mëtejshëm ose ndjeshmërinë ndaj llojeve të ndryshme të 
degradimit të tokës.

Tokat

Ndonëse me territor shumë të vogël, Republika e Maqedonisë ka një mbulesë shumë të ndryshme të 
tokës që ndryshon në hapësirë për distanca shumë të vogla. Në përgjithësi, mbulesa e tokës mund 
të ndahet në katër zona kryesore: a) tokat e rrafshinave, b) tokat e terreneve rrëshqitëse, c) tokat e 
terreneve kodrinore dhe tarraca liqenore, dhe d) tokat e rajoneve malore.

Në rrafshina, tokat fluviale janë lloji dominues i tokës, që si një njësi e veçantë hartografike mbulon 
136,343.60 ha (5.45%) të territorit të vendit. Kompleksi vertisol + regosol kalkarike himike + leptosol 
mbulon përafërsisht 133,542.20 ha (5.33%). Në pjesën e poshtme të thatë të disa luginave ka edhe 
toka salinike me rreth 13,863.22 ha (0.55%).

Sipërfaqet kodrinore dhe tarracat liqenore që janë përhapur vetëm mbi pjesën e poshtme të 
ultësirës janë kryesisht nën mbulesën e llojeve të mëposhtme të tokës: Regosolet, si një njësi e 
veçantë hartografike mbulojnë 108,291.60 ha (4.43%) dhe në komplekset Regosole Kalkarike Himike, 
Leptosole, Leptosolet Molike dhe Vertisole mbulojnë gjithsej 100,768.70 ha (4.03%), Vertisolet, si njësi 
e veçantë hartografike, mbulojnë rreth 85,779.23 ha (3.43%). Ato ka shumë mundësi të karakterizohen 
si ZKN, me kusht që të plotësohen kriteret e përmbajtjes së argjilës. Renzinat vlerësohen në 49,678.59 
ha (1.98%). Kambisolet Kromike në saprolite mbulojnë 96,594.38 ha, (3.86%), ndërsa si kompleks me 
Leptosolet, Luvisolet, Regosolet Kalkarike Himike dhe Vertisolet mbulojnë 88,016.32 ha (3.52%).

Zonat e pjerrëta të formuara nga depozitat e sedimenteve proluviale në këmbët e zonave malore 
dhe në lugina kryesisht mbulohen nga Fluvisole, të cilat si njësi e veçantë hartografike mbulojnë një 
sipërfaqe prej 181,391.20 ha (7.25%).

Llojet më dominuese të tokës në rajonet malore janë Leptosolet, me një sipërfaqe totale prej 
378,325.00 ha (14.73%), Leptosolet Molike dhe Umbrike, të cilat si një njësi e veçantë hartografike 
mbulojnë 142,294.80 ha (5.68%), ndërsa si një komplekse me toka të tjera malore, ato mbulojnë 
pjesën më të madhe të territorit më të lartë. Leptosolet janë tregues të mirë të zonave ZKN kur thellësia 
e tokës është më e vogël se 30 cm. Kalkomelanosolet mbulojnë përafërsisht një sipërfaqe prej rreth 
238,396.57 ha ose 9.52%. Kambisolet Pyjore (Kambisolet Distrik dhe Eutrik), si një njësi e veçantë 
hartografike mbulojnë një sipërfaqe totale prej 397,285.20 ha (18.87%), ndërsa si një kompleks me 
Leptosolet Molike dhe Umbrike, Leptosolet dhe Regosolet ata mbulojnë një sipërfaqe shtesë prej 
377,249.70 Ha (18,07%).

Mbulesa e tokës

Mbulesa e tokës sipas CORINE është burimi i vetëm në dispozicion dhe më i rëndësishëm i informacionit 
në vend. Sipas klasifikimit CORINE LCU - niveli 1, pyjet dhe zonat gjysmë-natyrore mbulojnë 60.2% të 
gjithë territorit, ndërsa toka bujqësore zë 36.5%. Të dhënat e mbulimit të tokës të paraqitura në hartën 
dhe tabelën e mëposhtme bazohen në projektin CORINE të mbulimit të tokës për vitin 2006. 
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Figura B4.1. Mbulesa e tokës e Maqedonisë - CORINE LCU 2006 (niveli 3).

Tabela B4.1.  Mbulesa e tokës 2006 (sipas CORINE LCU – niveli 1)

Përdorimi i tokës

Sipas të dhënave të paraqitura në Tabelën 2 më poshtë, nga sipërfaqja totale, pothuajse 85% 
janë toka prodhuese, ndërsa pjesa tjetër prej 15.07% është nën kategorinë e tokës joprodhuese. 
Toka prodhuese ndahet në tokë pyjore (38.18%) dhe tokë bujqësore (43.57%), e cila ndahet në dy 
nënkategoritë e mëposhtme: kullotat (23.65%) dhe tokat bujqësore (19.89%). Ekzistojnë disa kategori 
në tokën e punueshme, ndër të cilat kategoria dominuese janë tokat e lëruara dhe kopshtet me 
16.13%. Për qëllimet e projektit ZKN, zona në studim do të jetë toka bujqësore duke përfshirë të 
gjitha nënndarjet e saj.

Klasa 2006. (ha) % 

Sipërfaqet artificiale 41,480 1.6

Zonat bujqësore 939,013 36.5

Pyje dhe zona gjysmë natyrore 1,548,855 60.2

Ligatinat 56,444 2.1

Masa ujore 2,015 0.08
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Tabela B4.2.  Përdorimi i tokës në Republikën e Maqedonisë.

Burimi: Zyra shtetërore statistikore, 2012.

Kulturat e drithërave rriten në rreth 41% të sipërfaqes së tokës bujqësore (grurë, elb, misër, thekër, 
tërshërë dhe oriz). Prodhimet kryesore industriale janë luledielli dhe duhani, një prodhim i madh 
eksportues i prodhuar ekskluzivisht nga fermerët e vegjël. Në vitin 2013, janë prodhuar perime në 
një sipërfaqe totale prej 49.560 ha. Sipërfaqja e përgjithshme për prodhimin e pemëve frutore është 
rreth 15,000.00 ha (mollë, kumbulla, qershi, dardha dhe pjeshkë). Rrushi i kultivuar me përafërsisht 
22,000.00 ha, nga të cilat më shumë se 2/3 janë përdorur për prodhimin e verës, ndërsa vreshtaria 
është një nga sektorët më të rëndësishëm ku vera është një mall i rëndësishëm eksporti.

Në vitin 2007 (Regjistrimi i Bujqësisë) ka pasur rreth 192,675.00 ferma bujqësore që përfshijnë 
rreth 334,226.00 ha tokë bujqësore të shfrytëzuar me një madhësi mesatare prej 1.73 ha që tregon 
fragmentim të madh të fermave. Madhësia mesatare e parcelës zvogëlohet vazhdimisht dhe në varësi 
të burimeve të të dhënave ndryshon ndërmjet 0.12-0.3 ha. Fermerët individualë zotërojnë rreth 81% 
të tokës së punueshme; pjesa e mbetur është në pronësi ose me qira nga fermat bujqësore (ose në 
pronësi shtetërore). Regjistrimi i Bujqësisë në 2007 raportoi 192,378.00 ferma private dhe 297 ferma 
bujqësore. Madhësia mesatare e fermave të fermerëve privatë është 1.37 ha e sipërfaqes bujqësore 
të shfrytëzuar dhe fermat bujqësore përdorin mesatarisht 235.3 ha sipërfaqe të shfrytëzuar bujqësore. 
Procesi i privatizimit të tokës bujqësore në pronësi të shtetit filloi në vitin 2014. Rreth 196,841.00 ha 
ose rreth 20% e tokës bujqësore të punueshme është në pronësi të shtetit. Shumica e kullotave janë 
në pronësi të shtetit dhe menaxhohen nga një ndërmarrje publike e quajtur Kullota Maqedonase.

Transferimi i popullsisë bujqësore në një popullsi jo-bujqësore dhe procesi i degradimit dhe zvogëlimit 
të madhësisë së fermave janë konsideruar si tendenca negative dhe duhet të zgjidhen përmes 
politikave më të mira bujqësore.

Numri i fermave është shpërndarë në mënyrë relativisht të barabartë midis rajoneve, ku 15 mijë janë 
në rajonin e Shkupit dhe 26 mijë janë në rajonin juglindor (B4.3). Pelagonia është rajoni me zonën 
bujqësore, numrin e blegtorisë dhe punësimin bujqësor më të madh. Përkatësisht, një e katërta e 
tokës së shfrytëzuar është në këtë rajon, duke rezultuar në madhësinë mesatare më të madhe të 
fermës prej 3.2 ha, në krahasim me fermat shumë më të vogla në rajonet e jugperëndimit dhe të 
Pollogut (mesatarisht 1.2 ha për fermë).

Përveç tokës bujqësore, pemët frutore janë gjithashtu më të pranishme në rajonin e Pelagonisë, 
ndërsa vreshtat janë tipike për rajonin juglindor dhe atë të Vardarit. Duke pasur parasysh prodhimin e 

Shpërndarja e përdorimit të tokës 

Sipërfaqja

[ha] [%]

Toka totale 2,571,300 100

1. Toka prodhuese 2,183,766 84.93

  1.1. Tokë pyjore 981,812 38.18

  1.2. Tokë bujqësore 1,120,213 43.57

      1.2.1. Kullota 608,176 23.65

      1.2.2. Tokë e punueshme 511,316 19.89

        1.2.2.1. Tokat e lëruara dhe kopshte 414,829 16.13

        1.2.2.2. Pemishte 14,469 0.56

        1.2.2.3. Vreshta 20,695 0.80

        1.2.2.4. Livadhe natyrore 61,323 2.38

2. Toka joprodhuese 387,534 15.07

  2.1. Hapësirë ujore 81,741 3.18

  2.2. Tjetër 305,793 11.89
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Burimi: ZShS, 2014; Shënime: LU - njësi blegtorale, AWU - njësi pune vjetore.

drithërave dominuese dhe foragjereve në Pelagoni, numri i bagëtive është më i koncentruar atje, me 
intensitetin më të ulët në drejtim të njësive blegtorale për. Pjesa më e madhe e punës së bujqësisë 
midis rajoneve është e angazhuar në Pelagoni, me intensitet relativisht të ulët të punës (0.6 Njësi Pune 
Vjetore/ AWU, për hektar të zonës së shfrytëzuar dhe 0.8 AWU për njësi blegtorale) dhe në rajonin 
juglindor.  

Treguesit socio-ekonomikë të ekonomisë maqedonase dhe sektorit të bujqësisë 

Produkti i brendshëm bruto (PBB) i Maqedonisë u vlerësua në 560 miliardë dinarë për tërë ekonominë 
ose rreth 270 mijë dinarë për frymë në 2015 (Tabela B4.4). Me përjashtim të viteve 2009 dhe 2012, ka 
pasur një rritje vjetore të qëndrueshme të PBB-së gjatë periudhës së fundit (më konkretisht, 6.6% në 
vlerë nominale dhe 3.8% në vitin 2015 si viti i fundit që disponohet në krahasim  me 2014). Sektori i 
bujqësisë (së bashku me pyjet dhe peshkimin) siguron rreth 10% të PBB-së, ndërsa pjesa relative e 
saj ngadalësohet ngadalë gjatë viteve. Prodhimi i saj bruto arriti në 54.5 miliardë në vitin 2015. 

Prodhimi i kulturave bujqësore është dominues në strukturën e prodhimit bujqësor, duke zënë deri 
në tre të katërtat e vlerës. Nën-sektorët më të rëndësishëm të kulturave që kontribuojnë në vlerën e 
prodhimit bujqësor janë perimet (që marrin gati gjysmën e vlerës së prodhimit të kulturave bujqësore, 
përkatësisht 46% në 2014), pasuar nga drithërat dhe frutat. Rëndësia relative e blegtorisë po zvogëlohet 
gjatë viteve në aspektin e pjesës së saj në prodhimin e përgjithshëm bujqësor. Më shumë se gjysma 
e prodhimit blegtoral vjen nga prodhimi i qumështit (58% në 2014). 

Tabela B4.3. Struktura e sektorit bujqësor, në nivel vendi dhe sipas rajoneve (2013).
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Ferma bujqësore (mijë) 170.9 20.3 23.8 18.8 25.8 24.9 21.5 20.5 15.3

Tokë e shfrytëzuar gjithsej (mijë ha) 315.9 39.4 42.8 21.7 38.2 79.0 26.3 46.4 22.1

Tokë e punueshme (mijë ha) 237.6 24.5 28.9 13.1 29.9 65.2 20.2 38.1 17.7

Pemëtari dhe fidanishte (mijë ha) 17.7 2.8 2.6 2.0 1.8 5.9 0.9 0.8 0.9

Vreshta (mijë ha) 22.7 11.0 2.2 0.7 5.2 0.7 0.1 1.2 1.5

Livadhe (mijë ha) 30.1 0.8 7.3 4.0 1.1 6.5 4.6 4.8 1.2

Kullota (mijë ha) 7.8 0.3 1.9 1.9 0.2 0.6 0.5 1.5 0.8

Totali I tokës së shfrytëzuar për fermë bujqësore (ha) 1.8 1.9 1.8 1.2 1.5 3.2 1.2 2.3 1.4

Njësitë blegtorale (mijë NjB) 365.9 30.2 47.4 36.4 54.2 67.8 48.8 45.2 36.0

Njësitë blegtorale për fermë bujqësore 2.1 1.5 2.0 1.9 2.1 2.7 2.3 2.2 2.3

Njësitë blegtorale për ha sipërfaqe bujqësore e shfrytëzuar 1.2 0.8 1.1 1.7 1.4 0.9 1.9 1.0 1.6

Totali i NjPV (mijë MJPV/ AWU) 243.7 31.2 27.5 24.3 39.0 50.9 25.5 24.1 21.1

NjPV për fermë bujqësore 1.4 1.5 1.2 1.3 1.5 2.0 1.2 1.2 1.4

NjPV për ha sipërfaqe të shfrytëzuar 0.8 0.8 0.6 1.1 1.0 0.6 1.0 0.5 1.0

NjPV për njësi blegtorale 0.7 1.0 0.6 0.7 0.7 0.8 0.5 0.5 0.6
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Tabela B4.4. Treguesit e prodhimit të brendshëm bruto (PBB)

Burimi: ZShS, 2016a; ZShS, 2016b.

Regjistrimi më i fundit i popullsisë i mbajtur në vitin 2002 regjistroi 2,022,547 banorë (ZShS, 2016b); 
Vlerësimi i popullsisë për vitin 2015 ishte 2,071,278 banorë. Maqedonia ka një dendësi popullsie 
prej rreth 80 personash për km2 (Tabela B4.5), e marrë si përqindje e popullsisë së përhershme të 
vendosur për sipërfaqen e vendit (sipërfaqja e përgjithshme e vendit është 25.713 km2, ZShS, 2016), 
duke e vendosur atë në vlerat mesatare të dendësisë së popullsisë së vendeve të BE-së (mesatarja 
është 117 personave për km2 në vitin 2015, Eurostat, 2016).

Shkalla natyrore e rritjes së popullsisë ishte 1.3 ‰ në vitin 2015, ngadalësimi i saj në periudhën e 
kaluar që rezulton nga ulja e niveleve të lindjeve dhe në të njëjtën kohë në një jetëgjatësi më të gjatë.

Migrimi neto është rritur ndjeshëm gjatë viteve të fundit dhe si i tillë ndikon dukshëm në madhësinë e 
popullsisë, nga 85 persona në vitin 2008 për të arritur në 2,860 persona në vitin 2015. Përveç ndryshimit 
të drejtpërdrejtë të madhësisë së popullsisë me shifrat pozitive të migrimit neto që rezultojnë në rënie 
të popullsisë, migrimet gjithashtu kanë një efekt të tërthortë në rritjen natyrore të popullsisë, me një 
pjesë të madhe të të rinjve që largohen nga vendi (ZShS, 2016b). Sfida kryesore demografike lidhet 
gjithashtu me plakjen e popullsisë dhe me uljen e numrit të lindjeve.

Raporti total i varësisë i popullsisë në Maqedoni është rreth 42%, që do të thotë se pjesa e varur e 
popullsisë (njerëzit që përgjithësisht nuk janë pjesë e fuqisë punëtore) përfaqëson më pak se gjysmën, 
krahasuar me pjesën produktive të popullsisë që punon. Jetëgjatësia është më e lartë në popullsinë 
femërore, me rreth 15 vjet më shumë për ato të moshës 65 vjeç e sipër

Shpërndarja e të ardhurave shpesh përdoret për të përshkruar pabarazitë në shoqëri. Koeficienti Gini 
përdoret si një masë e shpërndarjes së të ardhurave, ndërsa numrat më të lartë korrespondojnë me 
pabarazinë më të lartë në shpërndarje dhe anasjelltas. Në periudhën nga viti 2010 deri në 2014, për të 
cilën disponohen të dhëna, ky koeficient gradualisht zvogëlohet, me një vlerë prej 35.2 në vitin 2014. 
Numri i personave nën pragun e rrezikut të varfërisë është i rëndësishëm me gati një të katërtën e 
popullsisë, por është gjithashtu duke u ulur ngadalë, nga 556 mijë në vitin 2010 në 457 në vitin 2014.

Tabela B4.5. Tendencat demografike, treguesit e varfërisë dhe pabarazisë

Burimi: ZShS, 2016a; ZShS, 2016b.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Prodhimi i Brendshëm Bruto, PBB (miliard dinarë) 414.9 414.6 437.3 464.2 466.7 501.9 525.6 560.1

Norma e rritjes reale të PBB-së (%) 5.5 -0.4 3.4 2.3 -0.5 2.9 3.6 3.8

Investimet totale (% e PBB-së) 25.8 24.6 23.1 23.5 23.4 23.7 23.4 23.1

Norma e inflacionit (%) 8.3 -0.8 1.6 3.9 3.3 2.8 -0.3 -0.3

PBB për bujqësinë, pylltarinë dhe peshkimin (miliard dinarë) 47.5 43.0 44.3 43.4 42.5 50.3 53.1 54.5

Bujqësia, pylltaria dhe peshkimi Pjesa e PBB-së në GDP-në kombëtare (%) 11.4 10.4 10.1 9.4 9.1 10.0 10.1 9.7

Pjesa e prodhimit të kulturave në prodhimin e mallrave bujqësore (%) 69.0 72.4 74.5 75.3 74.9 76.1 76.5 N/A

Pjesa e prodhimit të blegtorisë në prodhimin e mallrave bujqësore (%) 31.0 27.6 25.5 24.7 25.1 23.9 23.5 N/A

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Popullsia e parashikuar (mijëra) 2049 2053 2057 2060 2062 2066 2069 2071

Shkalla e rritjes së popullsisë (%) 0.16 0.18 0.21 0.17 0.12 0.14 0.17 0.13

Shkalla e rritjes natyrore (‰) 1.9 2.3 2.5 1.6 1.7 1.9 1.9 1.3

Totali i migracionit ndërkombëtar neto (personat) 25 467 652 806 1053 1390 1699 2860

Dendësia e popullsisë (personat / km2) 79.6 79.8 79.9 80.1 80.2 80.3 80.4 80.4

Jetëgjatësia, burrat (në moshën 65 vjeçare) 13.6 13.8 13.9 14.0 14.1 14.3 14.4 N/A

Jetëgjatësia, gratë në moshën 65 vjeçare) 15.4 15.7 15.8 16.0 16.0 16.1 16.2 N/A

Raporti i varësisë (për 100 persona) 42 42 41 41 41 41 42 42

Personat nën kufirin e rrezikut të varfërisë (mijëra) N/A N/A 555.6 551.7 540.1 500.4 457.2 N/A

Në kufirin e rrezikut të varfërisë,% N/A N/A 27.0 26.8 26.2 24.2 22.1 N/A

Pabarazia e shpërndarjes së të ardhurave, koeficienti Gini N/A N/A 40.8 38.5 38.8 37.0 35.2 N/A



140

ZONAT ME KUFIZIME NATYRORE NË EVROPËN JUGLINDORE: VLERËSIMI DHE REKOMANDIMET PËR POLITIKA

Tabela B4.6. Treguesit e punësimit dhe pagat mesatare neto.

Tabela B4.7. Statistikat rajonale të popullsisë dhe PBB-së (2013).

Burimi: ZShS, 2016b.

Burimi: ZShS, 2015a; ZShS, 2016b.

Papunësia ka qenë një pengesë edhe para tranzicionit dhe pavarësisë së Maqedonisë, por është 
përkeqësuar veçanërisht gjatë mesit të viteve 2000, kur arriti mbi 37%. Normat e papunësisë që 
atëherë janë në rënie; Ndonëse ende mbeten të rëndësishme me 26.1% në 2015 (Tabela B4.6). Shfaqja 
më e lartë e papunësisë është në radhët e popullsisë së re, ku trendi po zvogëlohet gradualisht, por 
megjithatë ende pothuajse gjysma e të rinjve mbetet e papunë. Sa i përket popullsisë rurale kundrejt 
asaj urbane, papunësia është disi më e lartë në popullatën e fundit. Popullsia rurale përbën rreth 44% 
të popullsisë në moshë pune.

Pagat mesatare neto janë rritur gradualisht në terma nominalë gjatë viteve të fundit, rritja më e madhe 
në vitin 2009. Pagat ndryshojnë ndjeshëm mes mesatares kombëtare dhe mesatares së sektorit 
bujqësor; Në vitin 2015, paga mesatare neto për punonjës ishte 21.9 mijë dinarë, ndërsa në sektorin 
bujqësor pagat neto ishin rreth 28% më të ulëta.

Një e treta e popullsisë së vendit jeton në kryeqytetin e Shkupit (29.7 në vitin 2013, shih Tabelën 
B4.7). Pabarazia rajonale e PBB ndryshon dukshëm në të 6 rajonet. Kontributi i rajonit të Shkupit në 
PBB-në e vendit është më i rëndësishmi, meqë pothuajse 43% prodhohet atje; Nga ana tjetër, rajoni 
i verilindjes ka pjesën më të ulët të PBB-së së vendit, me vetëm 5.3%. Pjesa më e madhe e vlerës në 
bujqësi prodhohet në rajonin juglindor (29%), ku mbizotëron dominimi i prodhimit të perimeve, ndjekur 
nga rajonet e Pellagonisë dhe Vardarit (respektivisht 20% dhe 14%). Normat rajonale të papunësisë 
në përgjithësi korrespondojnë me shpërndarjen e popullsisë, përkatësisht më të lartat në rajonin e 
Shkupit dhe Pollogut, por më të theksuara në rajonin verilindor. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Shkalla totale e punësimit (20-64 vjeç) 46.3 47.9 48.1 48.4 48.2 50.3 51.3 51.9

Shkalla e papunësisë (15-74 vjeç) 33.8 32.2 32.0 31.4 31.0 29.0 28.0 26.1

Norma e papunësisë (15-24 vjeç) 56.4 55.1 53.7 55.3 53.9 51.9 53.1 47.3

Shkalla e papunësisë (25-74) 30.5 29 29.3 28.5 28.2 26.3 25.2 23.8

Shkalla e papunësisë në popullsinë aktive urbane në moshë pune (%) 36.2 32.5 31.6 32.1 30.8 30.6 29.2 26.8

Shkalla e papunësisë në popullsinë aktive rurale në moshë pune (%) 30.3 31.7 32.6 30.3 31.4 26.7 26.5 25.2

Popullsia rurale në totalin e popullsisë në moshë pune (%) 42.7 42.3 42.5 42.3 42.8 42.8 44.2 44.1

Paga mesatare neto për një punonjës (mijë dinarë) 16.1 20.0 20.6 20.8 20.9 21.1 21.4 21.9

Paga mesatare neto për një punonjës në sektorin e bujqësisë (mijë 
dinarë)

11.7 14.3 14.3 14.8 15.6 15.6 15.8 15.8
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Popullsia e parashikuar (mijëra) 2066 153 178 220 173 232 318 176 614

Popullsia e parashikuar (%) 100 7.4 8.6 10.7 8.4 11.2 15.4 8.5 29.7

Produkti i Brendshëm Bruto (miliard dinarë) 501.9 41.3 40.4 39.4 46.2 56.5 37.7 26.6 213.7

PBB nga bujqësia, pylltaria dhe peshkimi (miliard dinarë) 50.3 7.1 4.4 2.2 14.6 9.9 5.9 2.6 3.6

Shkalla e papunësisë (mijëra) 277.2 22.7 17.9 37.5 18.5 27.1 40.3 34.0 79.0

Shkalla e papunësisë (%) 100 8.2 6.5 13.5 6.7 9.8 14.6 12.3 28.5
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Llojet dominuese të degradimit të tokës

Ekzistojnë disa faktorë kryesorë që kanë ndikim të rëndësishëm në proceset e formimit të tokës. 
Ndryshimi i njërit prej tyre dhe i shoqëruar me aktivitete njerëzore, p.sh.bujqësia, industria, menaxhimi i 
mbeturinave të ngurta dhe shkatërrimi i vegjetacionit natyror, mund të ndikojnë në shfaqjen e proceseve 
të ndryshme të degradimit të tokës dhe intensitetit të tyre. Disa lloje të tokës kanë ndjeshmëri të 
ndryshme ndaj llojeve të ndryshme të degradimit që lidhen me vendndodhjen e tyre dhe përdorimin 
e tokës, por në aspektin e proceseve të degradimit të shkaktuar dhe të përshpejtuar nga njeriu, të 
gjitha llojet e tokës janë të ndjeshme ndaj degradimit të tokës. Nëse një lloj toke është formuar në 
sedimentet e pasura me kripëra, ajo do të jenë natyrisht në rrezik të procesit të kripëzimit, por nëse 
ato ujiten me ujë me cilësi të ulët, kripëzimi është i pashmangshëm edhe kur nuk ka rrezik natyral të 
kripëzimit.

Lënda organike e tokës (SOM) është një “bllok ndërtimi” i rëndësishëm për strukturën e dheut dhe 
për formimin e agregateve të qëndrueshme. Përfitime të tjera lidhen me përmirësimin e normave të 
infiltrimit dhe rritjes së kapacitetit të ruajtjes së ujit. Tokat nën prodhimin intensiv bujqësor në terrene 
të rrëshqitëse të rënda në strukturë dhe profil të cekët të tokës janë më të ndjeshme ndaj erozionit. 
Çdo zvogëlim i SOM-së në këto toka, sidomos në Litosole (profili i tokës së cekët) dhe Vertisole (toka 
të rënda në strukturë), mund të shkaktojnë dëme serioze në aftësinë e tyre të prodhimit. Megjithatë, 
për qëllimet e projektit ZKN, vetëm Histosolet (tokat organike me më shumë se 30% SOM) janë 
subjekt i vrojtimit.

Kripëzimi është proces që çon në një rritje të tepruar të kripërave-të-tretshme-në-ujë në tokë. 
Kripërat e grumbulluara përfshijnë natrium, kalium, magnez dhe klorid kalciumi, sulfat, karbonat 
dhe bikarbonat. Nuk ka vrojtime të fundit në terren në Maqedoni lidhur me tokat nën kërcënimin e 
kripëzimit. Aktivitetet e mëparshme të vrojtimit të tokës treguan se procesi është i përqendruar në 
pjesët më të ulëta të luginave, me procese hidromorfike shumë intensive, ku uji i kripur tokësor arrin 
në pjesët e sipërme të profileve të tokës dhe në disa raste sipërfaqen e saj. Ky fenomen, i shoqëruar 
me klimën e nxehtë dhe të thatë, shkakton avullim të lartë dhe akumulim të kripërave në horizontin e 
kultivuar të tokave bujqësore. Ky është rasti i disa luginave, si: Lugina e Strumikos, Pelagonija, Lugina 
e Ovce Poles, Lugina e Skopskos, etj. Ata do të klasifikohen si ZKN 

Ngurtësimi dhe kompaktësimi sipërfaqësor i tokës janë lloje të tjera të degradimit të tokës që 
prekin resurset e tokës në Maqedoni, por ato nuk janë objekt i studimit të ZKN-së pasi ato janë 
procese të shkaktuara nga njeriu dhe procese të natyrshme.

Erozioni është procesi më dominues që shkakton degradimin e tokës dhe shkaktohet nga disa 
faktorë duke përfshirë edhe erozionin e përshpejtuar nga aktivitetet njerëzore (Tabela B4.8). Faktorët 
natyrorë përfshijnë relievin e parregullt, shpatet e pjerrëta, reshjet me intensitet të lartë, mbulesa 
e tokës, gërryeshmëria e tokës etj. Ndërkohë që faktorët socio-ekonomikë lidhen me aktivitetet e 
papërshtatshme njerëzore në bujqësi dhe kullotje, menaxhimin e pyjeve, aktivitetet e papërshtatshme 
të ndërtimit etj.

Tabela B4.8. Shpërndarja e erozionit në RM (me metodologjinë Gavrilovik)

Kategorija degradacije
(procesi erozije) 

Površina 
(km2)

Procenat
(%)

Intenzitet erozije
(m3 km2 y-1)

I izuzetno visok 698 2.77 > 3,000 

II  visok 1,832  7.38 1,500 – 3,000

III  srednji 6,893  27.78 1,000 – 1,500

IV  nizak  7,936  31.98 500 – 1,000

V  veoma nizak 7,463  30.09 70 – 500
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Figura B4.2. Llojet klimatike termike të Republikës së Maqedonisë

Karakteristikat klimatike në Republikën e Maqedonisë

Disa faktorë me sfera të ndryshme të ndikimit: qarkullues, diellore, fiziko-gjeografikë dhe antropogjenë, 
së fundi ndikimi lokal, ndikojnë në klimën e Republikës së Maqedonisë. Tre faktorët e parë u konsideruan 
si faktorë parësorë, ndërsa faktori i katërt u konsiderua si faktor me rëndësi dytësore. Megjithatë, gjatë 
njëqind viteve të fundit (më saktësisht njëzet vjetët e fundit), ndikimi i këtij komponenti mund të shihet 
gjithnjë e më shumë dhe po bëhet një nga faktorët dominues të klimës nën ndikimin e lëndëve djegëse 
fosile dhe komponentëve fiziko-kimikë në përbërjen dhe strukturën e atmosferës.

Edhe pse Republika e Maqedonisë është një vend relativisht i vogël, territori i saj është i mbuluar 
nga lloje të ndryshme klimash: kontinentale, kontinentale e ndryshuar, nën-mesdhetare (detare e 
ndryshuar)dheklimë malore me nëntipetë ndryshme. Në pjesë të ndryshme të territorit ndikimi i klimës 
mesdhetare dhe kontinentale mbivendosen, me një spektër të ndryshëm ndikimesh. Për të përcaktuar 
dhe ndarë llojet e ndryshme të klimës nuk është detyrë e lehtë. Përcaktimi dhe vlerësimi i klimës 
pengohet nga numri i pamjaftueshëm i vrojtimeve në këtë fushësipasautorëvetë ndryshëm, si dhe 
sasia e pamjaftueshme e informacionit meteorologjik-klimatologjik, veçanërisht në rajonet malore dhe 
gjithashtu për shkak të mungesës së një strategjie komplekse për monitorimin e komponentëve të 
sistemit klimatik.

Bazuar në përvojat e klasifikimeve klimatike dhe qasjen adekuate në të dhëna, territori i Republikës së 
Maqedonisë ndahet në rajonet dhe nën-rajonet homogjene klimatike në vijim:

1. Rajoni me klimë nën-mesdhetare (50 - 150 m) 
2. Rajoni me klimë mesdhetare nën-kontinentale të moderuar (150-300m)
3. Rajoni me klimë të nxehtë kontinentale (600 - 900 m)
4. Rajoni me klimë të ftohtë kontinentale (900 - 1100 m)
5. Rajoni me klimë-malore-kontinentale-nën-pyjore (1100-1300 m)
6. Rajoni me klimë malore kontinentale pyjore (1300 - 1650 m)
7. Rajoni me klimë malore nën-alpine (1650 - 2250 m)
8. Rajoni me klimë malore alpine (hs> 2250 m)

Rregullimet hapësinore të rajoneve klimatike janë të paraqitura në Figurën B4.2.

Rreth 40,000 ha tokë e ujitur është subjekt i erozionit, me një humbje mesatare vjetore të tokës prej 
rreth 300,000 m3. Një pjesë e rëndësishme e këtyre depozitave, rreth 3 * 106 m3 y-1, nuk kryhet nëpër 
seksionet e rrjedhës së lumenjve për të dalë nga territori shtetëror, por janë depozituar në liqene 
natyrore dhe rezervuarë.
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1. Rajoni me klimë nën-mesdhetare

Karakteristikat e klimës nën-mesdhetare në Maqedoni mund të gjenden në zonën e rajonit Gjevgjeli-
Valandov me lartësi 50-150 m mbi nivelin e detit. Kjo është zona më e nxehtë në vend. Temperatura 
mesatare vjetore e ajrit është midis 12 dhe 14oC me temperaturën mesatare mujore të ajrit gjatë 
korrikut, e cila është midis 24 dhe 25oC dhe temperatura më e ulët e ajrit mbi 3.0oC. Reshjet shfaqen 
më shpesh gjatë periudhës së vjeshtës (sidomos në nëntor kur bien reshje mesatare mujore prej 90 
mm), ndërsa periudha më e thatë është në korrik ose gusht (që është tipike për pjesën më të madhe 
të territorit të Maqedonisë), me një mesatare mujore të reshjeve prej 30 mm.

2. Rajoni me klimë mesdhetare nën-kontinentale të moderuar

Territori i këtij rajoni, i cili karakterizohet nga një klimë e kombinuar kontinentale dhe nën-mesdhetare, 
mbulon pjesët e mëposhtme të vendit: pjesët qendrore përgjatë lumit Vardar dhe luginat përgjatë 
rrjedhjes/hyrjes së lumenjve Pcinja, Bregalnica dhe Crna Reka, dhe Lumi Vardar, që është Shtipi, 
Velesi, Koçani, si dhe rajonet e Strumicës dhe Radovishit. Ky rajon klimatik mbulon zonën me lartësi 
150-300 m mbi nivelin e detit. Temperaturat mesatare të ajrit janë midis 12 dhe 13oC me vlerat 
maksimale në korrik (me temperaturat e ajrit midis 22oC dhe 24oC). Vlerat mesatare më të ulëta të 
temperaturës së ajrit shfaqen në janar (ndërmjet 0.0oC dhe 2.0oC). Reshjet mesatare vjetore në këtë 
rajon klimatik ndryshojnë nga 460 mm deri në 500 mm në rajonet qendrore dhe nga 500 në 600 mm 
në rajonet e tjera.

3. Rajoni me klimë të nxehtë kontinentale

Ky rajon është një rajon malor në një lartësi prej rreth 900 m mbi nivelin e detit. Klima e nxehtë 
kontinentale dominon me kombinime të përcaktuara të ndikimit të Mesdheut, në fushën e regjimit 
pluviometrik në disa lugina në pjesën veriore të Maqedonisë. Kushtet klimatike janë dukshëm më të 
ndryshme nga kushtet termike, si dhe ato pluviometrike. Temperaturat mesatare vjetore të ajrit janë 
në kufijtë midis 10oC dhe 11oC. Sasia mesatare vjetore e reshjeve është në kufijtë midis 530 mm dhe 
rreth 900 mm. Sasia më e madhe e reshjeve paraqitet në masivet malore në pjesën perëndimore të 
vendit nga 600 në 800 mm, ndërsa në pjesën lindore ato janë dukshëm më të ulëta. Në këtë rajon 
klimatik, numri i ditëve të verës është nga 70 deri në 110 ditë, ndërsa ditët tropikale janë nga 10 deri 
në 35 ditë.

4. Rajoni me klimë të ftohtë kontinentale

Ky rajon mbulon pjesët më të ulëta të maleve në lartësinë 900-1100 m. Ai karakterizohet nga 
karakteristikat kalimtare të klimës, midis rajoneve kontinentale dhe malore. Klima është më e lagësht 
se rajoni i mëparshëm, me një sasi mesatare të reshjeve prej rreth 800 mm, ndërsa temperatura 
mesatare vjetore e ajrit është rreth 9.0oC. Temperatura mesatare e ajrit në janar është rreth 0.5oC, 
ndërsa mesatarja në korrik është rreth 19oC. Maksimumi vjetor i reshjeve në pjesën perëndimore të 
Maqedonisë, si dhe në rajonin Valandovë-Gjevgjeli shfaqet në nëntor, ndërsa në pjesën veri-lindore 
maksimumi shfaqet në maj, i cili është tipik i regjimit kontinental pluviometrik.

5. Rajoni me klimë malore kontinentale nën-pyjore

Ky rajon klimatik shfaqet në 1.100 deri 1300 m m.n.d. Ndikimi i klimës kontinentale dhe detare është i 
kombinuar në të. Temperatura mesatare vjetore e ajrit është pak më e ulët se në rajonin e mëparshëm 
dhe është rreth 8.0oC. Sasia mesatare vjetore e reshjeve është rreth 900 mm. Periudha më e lagësht e 
vitit në këtë rajon (në pjesën perëndimore të Maqedonisë) është në nëntor (pikërisht në anët e masivit 
malor që i rreh era), ndërsa në verilindje periudha më e lagësht është në maj, siç është tipike për 
regjimin kontinental pluviometrik.

6. Rajoni me klimë malore kontinentale pyjore

Rajoni me klimë malore kontinentale pyjore është në lartësinë prej 1300 deri 1.650 m m.n.d. Temperatura 
mesatare vjetore e ajrit është rreth 6.5oC, ndërsa shuma mesatare vjetore e reshjeve është rreth 1,050 
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mm dhe është rrip i klimës më të lagësht në Maqedoni. Zonat me sasinë më të madhe të reshjeve janë 
të vendosura në këtë brez, sidomos në anët e masiveve malore që i rreh era.

7. Rajoni me klimë malore nën-alpine

Ky rajon është në lartësinë prej 1,650 m deri 2,250 m m.n.d. Temperatura mesatare vjetore e ajrit 
është rreth 5.0oC, ndërsa sasia e reshjeve zvogëlohet sipas lartësisë dhe është nën 1000 m. Kjo është 
një pikëpamje e ndryshme për ndryshimet e reshjeve në varësi të lartësisë mbi nivelin e detit, sipas 
të cilave në lartësitë më të mëdha mbi nivelin e detit paraqiten reshjet më të mëdha se 1,200 mm në 
vit (tregues i ciliështë bazuar në gradientët dhe pa përdorimin e rezultateve nga matjet e kryera në 
Solunska Glava në lartësinë mbi nivelin e detit prej hs = 2540 m).

8. Rajoni me klimë malore alpine 

Ky rajon ndodhet në lartësinë deri në 2,250 m mbi nivelin e detit, ku temperatura mesatare vjetore 
është nën 0.0°C. Temperatura mesatare e muajit më të nxehtë është nën 10.0oC (në Solunska Glava 
8.0oC), shuma mesatare vjetore e reshjeve është 867 mm (Solunska Glava). Sasia më e madhe e 
reshjeve shfaqet në maj me shumën mesatare të reshjeve që është 65 mm. Temperatura më e ulët 
e ajrit e regjistruar në këtë rajon klimatik është -29.7oC. Numri mesatar i ditëve me ngricë është rreth 
225 ditë.

Zonat e vendosura brenda rajoneve 5 deri 8 pritet të përmbushin potencialisht kërkesat për t’u 
klasifikuar si ZKN përsa i përket periudhëssë vegjetacionit, por kjo duhet të verifikohet nga matjet 
klimatike për një periudhë prej së paku 30 vjetësh. 

B4.2. GJENDJA E TË DHËNAVE PËR TOKËN
Vrojtimi i tokës ka një traditë shumë të gjatë në vend. Brenda një programi afatgjatë të një studimi 
sistematik të nisur në vitet ‘50, kur Maqedonia ishte ende pjesë e ish-Jugosllavisë, i gjithë territori 
i vendit u paraqit në një hartë në shkallën 1:50,000 bazuar në një metodologji të përbashkët për 
studimin e tokës dhe analizat laboratorike të miratuara nga të gjitha republikat ish-jugosllave. Brenda 
kësaj periudhe (1950-1990) prej rreth 5 dekadash, u grumbullua një sasi e plotë e të dhënave, që 
përmbante të dhëna për ko-variablat sedo-formuese, funksionet e transferimit të pedo-ve dhe të 
dhënat për vetitë më të rëndësishme kimike, fizike dhe mekanike të tokës.

Harta e tokës në shkallën 1:50,000 e ish-Jugosllavisë ishte një arritje e rëndësishme dhe trashëgimia 
e saj është ende e fortë në të gjitha ish-republikat. Ajo u bë falë përkushtimit dhe punës së madhe të 
dhjetëra shkencëtarëve të tokës, të cilët me profesionalizëm të madh përcaktuan njësitë e hartave të 
tokës bazuar në dheun, klimën, lehtësimin, përbërjen gjeologjike dhe karakteristikat e vegjetacionit 
natyror. Duhet theksuar se në fazat fillestare të programit kombëtar të studimit të tokës, prioritet i 
është dhënë tokave më pjellore në luginat e prodhimit bujqësor, ndërsa zonat malore janë përcaktuar 
në fazat e fundit.

Në fund të këtij programi afatgjatë monitorimi, më shumë se 10.000 profile të tokës janë zbuluar dhe 
përshkruar në territorin e Maqedonisë, ndërsa mostrat e mbledhura të tokës (> 30.000) janë ekzaminuar 
në një laborator të vetëm. Duke marrë parasysh periudhën e gjatë të përgatitjes së Hartave të Tokës, 
duhet pranuar se disa nga të dhënat e mbledhura fillimisht në terren dhe laboratorë u bënë të vjetruara 
me kalimin e kohës. Për këtë arsye, në fillim të viteve ‘90, u bë një rishikim i studimit të tokës, gjatë të 
cilit u përzgjodhën më shumë se 300 vende dhe u rishikuan dhe u përsëritën kampionet për profilet e 
tokës.

Në vitet e fundit Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujit ka filluar një program të ri 
monitorimi të zonave bujqësore që do të përdoren për kulturat e përhershme p.sh. plantacione me 
vreshta dhe pemë frutore. Përveç këtij grupi të të dhënave, ekzistojnë një sërë studimesh afatshkurtra 
për qëllime të ndryshme, siç janë studimet për zona dhe rajone të veçanta, planet e menaxhimit të 
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baseneve të lumenjve, zbatimi i masave agro-ekologjike, pyllëzimi etj. Duhet të theksohet se, pas 
përfundimit të projektit të hartës së tokës në mesin e viteve ‘90, nuk janë kryer më vrojtime të tjera 
sistematike të tokës ose aktivitete të monitorimit të saj. Të gjitha të dhënat e vjetra që rrjedhin nga Harta 
e Tokës në shkallën 1: 50,000 ishin në kopje të shtypura dhe të shpërndara ndërmjet institucioneve të 
ndryshme dhe koleksioneve private

Shkencëtarët e tokës në Institutin e Bujqësisë kanë deklaruar përpilimin e materialit ekzistues dhe 
vlerësimin dhe sinkronizimin e tij në fillim të vitit 2008. Si rezultat i kësaj përpjekjeje, të gjitha materialet 
ekzistuese janë mbledhur dhe sistematizuar. Aktivitetet drejt digjitalizimit të të dhënave për tokën 
vazhdojnë me fillimin e Projektit TCP të FAO-së, qëllimi kryesor i të cilit ishte krijimi i Sistemit Informativ 
të Maqedonisë për Tokën (MASIS). Gjatë dy viteve e gjysmë në vijim, materiali i përpiluar u digjitalizua, 
u përgatitën harta të tokës dhe u përfundua një gjeo-databazë që përfshinte të gjitha të dhënat në 
terren dhe laborator për më shumë se 4,500 profile të tokës. Si rezultat përfundimtar i aktiviteteve të 
Projektit, duke përdorur qasjen moderne të Hartave të Dixhitale të Tokës, u zhvilluan hartat tematike 
p.sh. Harta e rrezikut të erozionit të tokës, hartat e shpërndarjes së pronave të tokës, duke përdorur 
si të dhëna hyrëse për vetitë e tokës edhe bashkë-variablat e tyre, siç janë të dhënat klimatike, DEM, 
gjeologjia, vegjetacioni, etj.

Gjeo-databaza e tokës përmban veti të tokës të organizuara metodikisht të ndara në të dhënat e 
profilit të tokës (struktura e tokës, kimikatet e tokës dhe vetitë fizike të tokës) dhe vendndodhjen 
e tokës. Të gjitha të dhënat grafike dhe alfanumerike integrohen siç duhet në një bazë të dhënash 
SQL, duke mundësuar përdorimin e lehtë të të dhënave të ruajtura. Përveç kësaj, me qëllim që të 
mundësohet shpërndarja e të gjitha të dhënave të ruajtura në bazën e të dhënave MASIS, është krijuar 
një Portal WEB GIS. Kështu, të dhënat e MASIS janë në dispozicion të publikut të gjerë nëpërmjet këtij 
portali për shërbime të veçanta të ofruara nga portali. Për më tepër, Portal WEB ofron funksione për 
shfletimin, përzgjedhjen dhe shkarkimin e të dhënave të tokës. Tabela B4.9 tregon datameta të MASIS 
për vetitë e tokës, të cilat janë të nevojshme për hartimin e ZKN-së. Duhet theksuar se ky informacion 
i tokës do të vihet në dispozicion të projektit ZKN.

Tabela B4.9. Të dhënat për vetitë e tokës të disponueshme nga MASIS që do të përdoren për përpilimin e hartave nga ZKN-ja.

B4.3. GJENDJA E TË DHËNAVE KLIMATIKE
Shërbimi Hidrometeorologjik në Republikën e Maqedonisë u themelua zyrtarisht në vitin 1947 me 
“Deklaratën mbi Themelimin e Shërbimit Hidrometeorologjik të Republikës Popullore të Maqedonisë”. 
Në vitin 1978, u bë Shërbimi Hidrometeorologjik i Republikës, një organizatë qeveritare me rëndësi të 
veçantë për kryerjen e punëve në meteorologji dhe hidrologji. Ligji për Çështjet Hidrometeorologjike 
u miratua në vitin 1992 (Gazeta Zyrtare Nr.19 / 92). Që nga viti 1991, kur Republika e Maqedonisë u 
bë një vend i pavarur, Shërbimi Hidrometeorologjik ka qenë një autoritet kombëtar për meteorologjinë 
dhe hidrologjinë dhe u bë anëtar i Organizatës Botërore Meteorologjike në korrik të vitit 1991. Në vitin 

Vetitë e tokës

Të dhëna atributive Të dhëna grafike

S’ka të 
dhëna

Të 
kufizuara

Gjithë 
vendndodhjet

S’ka të 
dhëna

Forma Raster

Klasifikimi i kullimit (drenazhuar dobët ose shumë dobët) x

Thellësia e dheut (kur është e barabarte ose me pak se 30 cm) x x

Struktura e tokës (shih Tabelën 1) x x

Gurëzimi i sipërfaqes (shih Tabelën 1) x x

Lënda Organike e Tokës (kur është e barabartë ose më shumë 
se 30%)

x x

Kripësia (kur është e barabartë ose më shumë se 4 dS / m) x x

Ngurtësia (kur është e barabartë ose më shumë se 6 ESP) x x

Aciditeti (kur është i barabartë ose më I ulët se 5 pH në ujë) x x
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2000 Shërbimi Hidrometeorologjik vazhdoi punën e vet si pjesë e, dhe nën autoritetin e Ministrisë së 
Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

Matjet dhe vëzhgimet e para meteorologjike në territorin e Maqedonisë janë kryer në Shkup (1891-
1899) dhe në Manastir (1896- 1911). Për nevojat e ushtrisë gjatë Luftës së Parë Botërore, matjet 
meteorologjike u kryen në 3 vende: Manastir, Prilep dhe Udovo, ndërsa reshjet u regjistruan në Strumicë, 
Koçanë dhe Shkup. Përveç matjeve të elementeve meteorologjike bazë (temperatura, reshjet, presioni 
i ajrit, shpejtësia dhe drejtimi i erës, lagështia, diellëzimi,etj.) në stacionet në Prilep, Manastir dhe 
Udovo, u kryen edhe disa sondazhe të sipërme të zhurmave të ajrit. Disa matje meteorologjike dhe 
hidrologjike më të organizuara dhe të vazhdueshme filluan në vitin 1923 dhe me një ndërprerje gjatë 
Luftës së Dytë Botërore ato zgjatën deri në vitin 1947, kur u krijua Shërbimi Hidrometeorologjik dhe 
rrjeti i stacioneve meteorologjike.

Kuadri ligjor për monitorimin meteorologjik bazohet në Ligjin për Aktivitetin Hidrometeorologjik (Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 103, datë 19.08.2008). Ky ligj rregullon çështjet hidrologjike 
dhe meteorologjike dhe autorizon (ngarkon) institucionin përgjegjës - Shërbimin hidrometeorologjik - 
për përmbushjen e detyrave të: zhvillimit dhe mirëmbajtjes së vëzhgimit hidrologjik dhe meteorologjik; 
studimin e atmosferës, tokës dhe burimeve të ujit; dhe aplikimin e hidrologjisë dhe meteorologjisë. Disa 
detyra lidhur me zhvillimin dhe mirëmbajtjen e vëzhgimit hidrologjik dhe meteorologjik (neni 4) janë: 
krijimi dhe mirëmbajtja e rrjetit të stacioneve meteorologjike dhe hidrologjike; matjet meteorologjike 
dhe vrojtimet për parashikimin e motit, klimatologjinë, agrometeorologjinë, meteorologjinë aeronautike; 
matjet dhe vëzhgimet e cilësisë së ajrit, ujit dhe tokës; përpunimi i të dhënave të regjistruara; sigurimi 
i raporteve dhe parashikimeve të motit, gjendjes hidrologjike dhe ajrit, cilësisë së ujit dhe tokës.

Shërbimi Hidrometeorologjik (HMS) përfaqëson në të njëjtën kohë edhe qendrën kombëtare të 
informacionit hidrometeorologjik. Gjithashtu, edhe kryen shkëmbimin ndërkombëtar të të dhënave 
dhe informacionit hidrologjik dhe meteorologjik. HMS është përgjegjës për koordinimin e detyrimeve 
ndërkombëtare të vendit në fushën e meteorologjisë dhe hidrologjisë.

Gjendja aktuale e sistemit të vëzhgimit meteorologjik në Republikën e Maqedonisë

Në bazë të Ligjit për Veprimtari Hidrometeorologjike në territorin e Republikës së Maqedonisë është 
krijuar një sistem unik meteorologjik. Sistemi meteorologjik në Republikën e Maqedonisë është pjesë 
integrale e sistemit mbikëqyrës global dhe të gjitha aktivitetet që kryhen në këtë sistem përcaktohen 
në përputhje me rregulloret dhe standardet e Organizatës Botërore Meteorologjike.

Një rrjet shtetëror i stacioneve meteorologjike me vëzhgues profesional përcaktohet dhe vendoset 
brenda sistemit të vëzhgimit meteorologjik. Ky rrjet, sipas gjendjes aktuale, përfshin 19 stacione 
kryesore meteorologjike dhe 2 qendra meteorologjike të radarëve të breshrit. Përveç kësaj, ekziston 
një rrjet stacionesh i ngritur me vëzhgues me kohë të pjesshme, i cili përbëhet nga 7 stacione 
klimatologjike, 103 stacione për reshjet dhe 24 fenologjike. Gjatë viteve të fundit edhe sistemi i 
vëzhgimit meteorologjik në Republikën e Maqedonisë është përfunduar duke instaluar stacione të 
tjera meteorologjike automatike (numri i përgjithshëm i tyre është 14). 
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Stacionet kryesore meteorologjike dhe disponueshmëria e të dhënave janë përpunuar dhe paraqitur 
në tabelat e mëposhtme me qëllim që të kemi një pamje më të mirë të asaj që është në dispozicion 
në këtë moment. Disponueshmëria e mesatareve mujore për parametrat e kërkuar është paraqitur në 
tabelën B4.10 në vijim.

Tabela B4.10. Gjendja e të dhënave mujore të matura në stacionet kryesore meteorologjike

Figura B4.3. Rrjeti meteorologjik në Republikën e Maqedonisë

Legjenda: Stacioni i ngjyrosur në terren punon me 
(*) seritë e 2016-ës me të dhëna që mungojnë

Nr
Stacion 

meteorologjik
Gjerësia Gjatësia Lartësia (m)

Temperatura 
(mesatarja, maks 
dhe min), reshjet, 

shpejtësia e 
erës, vrenjtësira, 
lagështia relative

Orët me diell Vërejtje

1 Berovo 41°43’00” 22°25’00” 827 1961-2015 1961-2015

2 Manastir 41°03’00” 21°12’00” 586 1961-2015 1961-2015

3 Gevgelija 41°09’00” 22°23’00” 59 1961-2015 1981-2015

4 Demir Kapija 41°25’00” 22°21’00” 125 1961-2015 1988-2015

5 Kriva Palanka 42°12’00” 22°22’00” 691 1961-2015 1961-2015

6 Lazaropole 41°32’00” 20°04’00” 1332 1961-2015 1961-2015

7 Mavrovi Anovi 41°42’00” 20°04’00” 1240 1961-2015 1961-2015*

8 Ohrid 41°07’00” 20°04’00” 760 1961-2015 1961-2015

9 Popova Shapka 42°01’00” 20°05’00” 1750 1961-2008 1985-2008

10 Prilep 41°21’00” 21°13’00” 661 1961-2015 1961-2015

11 Skopje Zajchev Rid 42°01’00” 21°12’00” 301 1981-2015 1981-2015

12 Skopje Petrovec 41°57’00” 21°13’00” 240 1961-1966 1961-1975

Dislokuar në vitin 
1967;
Që nga viti 2001 
matja manuale është 
zëvendësuar me AWS

13 Solunska Glava 41°42’00” 21°12’00” 2540 1973-2009 1973-2009

14 Strumica 41°26’00” 22°23’00” 224 1961-2015 1966-2015

15 Shtip 41°44’00” 22°21’00” 322 1961-2015 1961-2015
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Stacionet klimatologjike ende kanë probleme me kontrollin e cilësisë. Shumica e stacioneve janë 
jashtë funksionit (vetëm 7 stacione mbeten në punë). Disponueshmëria e të dhënave është paraqitur 
në tabelën e mëposhtme:

Gjendja e stacioneve të reshjeve është paraqitur në Aneksin 1 të këtij raporti. 

Të dhënat ditore janë të disponueshme vetëm për stacionet kryesore meteorologjike siç tregohet në 
tabelën B4.12 në vijim.

Disponueshmëria e të dhënave është shumë e kufizuar për shkak të faktit se sipas legjislacionit 
ekzistues ngarkohen shërbimet e hidrometeorologjisë për të dhënat e ofruara në formë digjitale 

Tabela B4.11. Gjendja e të dhënave mujore (temperatura mesatare dhe reshjet) të matura në stacionet klimatologjike.

Tabela B4.12. Gjendja e të dhënave ditore të matura në stacionet meteorologjike

Legjenda: Stacioni i ngjyrosur në terren punon me 
(+) seritë e plota të 2016-ës;   (+*) seritë me dhënat që mungojnë

N°
Stacion 

meteorologjik
Gjerësia Gjatësia

Lartësia 
(m)

Periudha  
1961-1990

Periudha 
 1971-2000

Periudha  
1981-2010

Periudha 
2010-2015

Vërejtje

1 Amzabegovo 41°49’00” 22°20’00” 250 +* +* +* -

2 Valandovo 41°19’00” 22°23’00” 100 + + + -

3 Veles 41°43’00” 21°14’00” 175
+
(1961-1987

- - -

4 Gostivar 41°48’00” 20°05’00” 525 +* - - -

5 Dibër 41°31’00” 20°03’00” 675 + -
+
(2003-2010)

+

(1961-1982) 
Dibër
(1983-1990) 
Dibër-Spilje
(2003-2015) 
Dibër lokacioni 
ri

6 Delchevo 41°58’00” 22°24’00” 630 + +* + +

7 Kavadarci 41°26’00” 22°20’00” 260 +* - - -

8
Katlanovska 
Banja

41°54’00” 21°14’00” 240
+
(1963-1990)

+ - -

9 Kichevo 41°31’00” 20°05’00” 620 + * - - -

10 Kochani 41°55’00” 22°22’00” 345 + + + -

11 Kratovo 42°05’00” 22°20’00” 640 + + + +

12 Krushevo 41°22’00” 21°11’00” 1230 + + + +
Orët me diell
(1999-2015)

13 Kumanovo 42°08’00” 21°14’00” 338 +* +* + +

14
Makedonski 
Brod

41°31’00” 21°11’00” 545 +* + - -

15 Nov Dojran 41°13’00” 22°24’00” 180 +* +* +* +
Orët me diell
(1961-2015)

16 Radovish 41°38’00” 22°22’00” 380 +* +* - -

17 Resen 41°05’00” 21°10’00” 881 + - - -

Rrjeti Digjitalizuar Kontrolli i Cilësisë Homogjenizuar

Stacionet kryesore meteorologjike 1961-2015
po
(Përjashto Popova Shapka dhe 
Solunska Glava)

jo

Stacionet klimatologjike 1991-2015 jo jo

Stacionet e reshjeve 1991-2015 jo jo
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Tabela B4.13. Vlerësimi i aksesit ndaj të dhënave kombëtare në dispozicion

Tabela B4.14. Kostot për të dhënat meteorologjike ditore dhe mujore 

Burimi: Sipas Pasqyrës së shumës së rimbursimit të kostove aktuale të shpenzuara për kryerjen e shërbimeve të sigurimit të të dhënave 
hidrometeorologjike dhe produkteve nga arkivat e Shërbimit Hidrometeorologjik (Gazeta Zyrtare Nr.33 / 09).

Çmimi i të dhënave meteorologjike siç përcaktohet nga lista e çmimeve është mjaft i lartë, veçanërisht 
nëse të dhënat ditore do të përdoren për projektin ZKN. Megjithatë, bazuar në kërkesën e institucioneve 
qeveritare, është e mundur që të merrendisa të dhëna meteorologjike pa pagesë. Kostoja e marrjes së 
të dhënave meteorologjike paraqitet në tabelën B4.14 në vijim. 

Studimi i temperaturës dhe reshjeve në vend do të paraqitet në seksionet vijuese.

Temperatura e Ajrit në Republikën e Maqedonisë

Temperatura e ajrit është një nga elementët më të rëndësishëm të motit dhe klimës pasi përcakton 
llojin e klimës, karakterizon gjendjen e ngrohjes së atmosferës dhe regjimin e temperaturës së 
territorit. Rregullimi hapësinor i temperaturës së ajrit varet nga gjatësia, gjerësia dhe lartësia. Në bazë 
të varësisësë korrelacionit midis lartësisë dhe temperaturës mesatare të ajrit për çdo mjedis fiziko-
gjeografik homogjen, ndryshimet e temperaturës së ajrit merren në varësi të lartësisë. Fusha mesatare 
termike në Republikën e Maqedonisë tregohet në një tabelë vjetore isotermike (Figura B4.4).

(Tabela e vlerave tërimbursimit të kostove reale të kryera për kryerjen e shërbimeve për ofrimin e të 
dhënave hidrometeorologjike dhe produkteve nga Arkivat e Shërbimit Hidrometeorologjik, botuar në 
Gazetën Zyrtare Nr.33 / 09). Tabela B4.13 në vijim tregon se dy periudha mesatare mujore (1961-1990 
dhe 1971-2000) vetëm për temperaturat (mesatare, maksimale dhe minimale) dhe reshjet janë në 
dispozicion të publikut. Disponueshmëria e të dhënave është paraqitur edhe në Tabelën B4.13.

Rrjeti Të dhëna Periudha 1961-1990 Periudha1971-2000 Periudha 1981-2010

Stacionet kryesore 
meteorologjike

Mujore
Temperatura (mesatarja, 
maks dhe min), reshjet
në dispozicion

Temperatura (mesatarja, 
maks dhe min), reshjet
në dispozicion

Me kërkesë*

Ditore Me kërkesë* Me kërkesë* Me kërkesë*

Stacionet klimatologjike
Mujore Me kërkesë* Me kërkesë* Me kërkesë*

Ditore Me kërkesë* Me kërkesë* Me kërkesë*

Stacionet e reshjeve
Mujore Me kërkesë* Me kërkesë* Me kërkesë*

Ditore Me kërkesë* Me kërkesë* Me kërkesë*

Të dhënat
Kosto (pa TVSH) Dinarë 

maqedonas
Kosto (pa TVSH)

përafërsisht. euro

Të dhënat ditore për një element meteorologjik nga një stacion 
meteorologjik për një vit

3,040 50

Të dhënat mujore për një element meteorologjik ose parametër nga 
një stacion meteorologjik për një seri prej 30 vjetësh

2,560 42

Të dhënat mujore për një element ose parametër meteorologjik nga 
një stacion meteorologjik për më shumë se 30 vjet

3,680 60
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Figura B4.4. Temperatura mesatare vjetore e ajrit në Republikën e Maqedonisë

Figura B4.5.  Temperatura mesatare e ajrit në janar në Republikën e Maqedonisë.

Vlerat më të larta të temperaturës vjetore të ajrit shfaqen në rajonin e Gjevgjelisë-Valandovë, me 
temperaturë vjetore mesatare më të madhe se 14oC. Ndikimi i klimës mesdhetare ndihet kryesisht në 
këtë pjesë të vendit. Në disa vite ndikimi mesdhetar ndihet edhe më thellë në Gadishullin Ballkanik, 
sidomos përgjatë lumit Vardar, si dhe në luginën e Strumicës.
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Muaji më i ftohtë në Maqedoni është janari. Temperatura mesatare mujore e ajrit në muajin më të 
ftohtë është treguar në Fig. B4.5. Vlerat më të larta regjistrohen në rajonin e Gjevgjelisë-Valandovë 
(më e madhe se 3oC), nga 0oC deri në 2oC përgjatë lumit Vardar, në luginën e Strumicës, Pelagonija, 
luginëne Ohrit dhe Prespës, midis 0oC dhe -2oC në pjesët malore të Krushevës dhe Llazaropolit, nga 
-2oC në -4oC në Popova Sapka dhe midis -6oC dhe -8oC në pjesët më të larta të rajoneve malore 
(Solunska Glava).

Korriku është mesatarisht muaji më i ngrohtë në Maqedoni. Temperatura mesatare mujore e ajrit 
shkon në mes 24oC dhe 25 oC në rajonin e Gjevgjelisë-Valandovë, nga 15oC në 20oC në Berovë dhe 
luginën e Prespës, Krushevë, Mavrovi Anovi dhe Lazaropole, nga 10oC në 15oC në Popova Sapka dhe 
zonat malore, nga 8oC në 10oC nëpjesëtmë të larta të maleve Jakupica, Sar Planina dhe mali Baba 
(Figura B4.6).

Figura B4.6.  Temperatura mesatare e ajrit në korrik në Republikën e Maqedonisë

Reshjet në Republikën e Maqedonisë 

Shpërndarjahapësinore ereshjeve në Republikën e Maqedonisë është e babarabartë për shkak të 
orografisë komplekse që ndikon regjimin pluviometrik gjatë muajve, stinëve dhe viteve. Pabarazia 
e shpërndarjeshapësinoretë reshjeve është rezultat i ndryshimit të lartësisë, gjatësisë dhe gjerësisë. 
Kushtet gjeografike në vend dhe masivet malore në rrethinat e saj përfaqësojnë një faktor të 
rëndësishëm në zhvillimin e motit dhe klimës. Masivet malore dhe shtrirjae tyre meridionale në pjesën 
veriore të Maqedonisë ndikojnë në transferimin dhe modifikimin e masave të ajrit, të cilat janë të 
pasura me lagështi dhe transferohen drejt pjesëve qendrore të gadishullit të Ballkanit.

Dy regjimet themelore pluviometrike, përkatësisht mesdhetare dhe kontinentale, mbivendosen 
në territorin e Maqedonisë. Midis këtyre dy regjimeve të ndryshme pluviometrike specifike, janë 
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Në zonën e regjimit mesdhetar të reshjeve, muajt më të lagësht gjatë vitit janë nëntori, tetori dhe 
dhjetori. Në zonën me klimë kontinentale, sasitë maksimale të reshjeve ndodhin në maj dhe qershor.

Zona më me shi në vend është zona e masiveve malore në veri, zona e maleve Sar Planina, Bistra dhe 
Stogovo, si dhe masivet malore të Jakupicës me majën e tij Solunska Glava dhe Baba me majën e tij 
Pelister, ku shuma vjetore e reshjeve shkon rreth 1000 mm. Zonat më të thata në vend janë Ovce Pol, 
Tikves dhe rrethinat e Gradsko, me një sasi vjetore të reshjeve prej rreth 400 mm. Në tërë territorin e 
Maqedonisë, muajt më të thatë janë korrik apo gusht dhe nganjëherë shtatori.

Figura B4.7.  Histogramet dhe regjimi pluviometrik (sipas Ristevski P. 1986).

të pranishme edhe dy regjime kalimtare: regjimi pluviometrik mesdhetar i tranzicionit dhe regjimi 
kontinental pluviometrik i tranzicionit që mund të ndahen në bazë të maksimumit mbizotërues të 
reshjeve gjatë vitit.

B4.4. GJENDJA E TË DHËNAVE NË SISTEMIN E INFORMACIONIT GJEOGRAFIK
Krijimi i bazave të të dhënave dixhitale që përfshijnë të dhënat e GIS dhe RS është një trend në rritje 
në vend dhe është zhvilluar në shumë institucione në nivel qendror dhe vendor, kryesisht në fushën e 
mjedisit dhe bujqësisë. Ekzistojnë disa sisteme në funksion, kryesisht të përkushtuara për menaxhimin 
dhe monitorimin e përmirësuar të burimeve natyrore. Republika e Maqedonisë është pjesë e iniciativës 
CORINE për mbulesën e tokës, për shkak të së cilës ekzistojnë 3 shtresa të të dhënave për mbulesën 
e tokës (CORINE LC 2000, 2006 dhe 2012) në formatin dixhital (skedari i formës) Tre nivele në shkallën 
1: 100,000. Këto të dhëna janë në dispozicion për përdorim publik dhe do të përdoren gjithashtu nga 
projekti ZKN.

Një tjetër grup i të dhënave dixhitale është zhvilluar nga Agjencia për Planifikim Hapësinor, që përmban 
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informacion mbi infrastrukturën e vendit, klimën, hidrologjinë dhe hidrografinë si forma dhe skedarë 
rasteri. Ky grup i të dhënave nuk është i disponueshëm për përdorim publik dhe disa nga informacionet 
e ruajtura në kopjen e disponueshme të këtij grupi të të dhënave janë tëvjetra, megjithëse me siguri 
ka një grup të përditësuar të të dhënave brenda Agjencisë. Agjencia për Kadastrën e Pasurie të 
Paluajtshme (AREC) zhvillon dhe mirëmban kadastrën dixhitale të tokës së vendit. Ka të dhëna digjitale 
për të drejtat e pronësisë në nivel parcelash, por klasat e veçorive të tokës janë pjesë e munguar. Për 
qasje më të mirë dhe shfletim të të dhënave të ruajtura, Agjencia ka zhvilluar një Portal GIS i lehtë për 
përdorim nga kushdo (http://ossp.katastar.gov.mk/OSSP/). 

Portali GIS ofron një mundësi të gjerë funksionalitetesh për kërkimin dhe identifikimin e numrave 
kadastralë, parcelave dhe vendndodhjes në hapësirë, me fotografi të drejtpërdrejta gjeoreferenciale 
me rezolucion të lartë.

Në vitet e fundit, në kuadër të Departamentit të Politikës së Tokës të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë 
dhe Ekonomisë së Ujërave (MAFWE), është themeluar Sistemi i Identifikimit të Parcelës së Tokës 
(LPIS), për mbajtjen e dokumentacionit mbi përdorimin e tokës bujqësore në vend . Baza e të dhënave 
përmban shtresa GIS për kufijtë e parcelave bujqësore si skedarë të formës me klasën korresponduese 
të përdorimit të tokës. Fotot me ngjyra me rezolucion të lartë për të gjithë vendin, të marra në vitin 2009, 
shërbenin si bazë për zhvillimin e kësaj baze të dhënash dixhitale GIS, e cila do të rinovohet çdo 5-6 
vjet. Përdorimi i tokës identifikohet më tej nga të dhënat e mbledhura nga prodhuesit primar bujqësor 
që aplikojnë për subvencione. Vlefshmëria e të dhënave të mbledhura kryhet përmes kontrolleve në 
terren nga punonjësit e Ministrisë dhe përmes imazheve satelitore shtesë për zona të veçanta. Të 
dhënat nga baza e të dhënave dixhitale të LPIS-it janë për përdorim të brendshëm të MBPZHR-së dhe 
Agjencisë së Pagesave, por gjithashtu mund të përdoren për qëllime të tjera, siç është projekti ZKN, 
mbi bazë kërkese.

Një tjetër grup i të dhënave dixhitale me bazë GIS-in është ruajtur në Shërbimin Hidrometeorologjik të 
Maqedonisë, i cili përmban matje meteorologjike afatgjata dhe të dhëna klimatologjike. Kohët e fundit 
specialistët e këtij institucioni filluan përgatitjen e hartave sipas modelit GIS për disa parametra dhe 
indekse klimatike, p.sh. temperatura, shiu, evapotranspiracioni, era dhe SPI (shumë informacion jepet 
në kapitullin B.4.3.).

Siç është shtjelluar në kapitullin B.4.2, të gjitha të dhënat relevante lidhur me tokën, si shpërndarja 
hapësinore e njësive dhe komplekseve të hartave të tokës, hartat e tokës, rreziku i tokës dhe harta e 
përshtatshmërisë së tokës, si dhe ko-variablat ndihmëse (p.sh. klima, gjeologjia, mbulesa tokësore 
e CORINE, MDT etj.) ruhen me gjeo-bazën e të dhënave të MASIS, të publikuar nëpërmjet portalit 
WEB GIS. Brenda kësaj gjeo-baze të dhënash ekzistojnë dy MDT: a) me 5 m. rezolucion, e cila është 
zhvilluar me përpunimin e fotografive ajrore të MBPZHR-it në vitin 2009, dhe b) me 20 m. rezolucion, 
e zhvilluar nga AREC, në bazë të fotografive ajrore të vitit 2007 të marra për përgatitjen e hartave 
dixhitale topografike në një shkallë 1: 25,000. Modelet e lartpërmendura të terrenit janë korrigjuar 
dhe përmirësuar nga specialistët e angazhuar në krijimin e MASIS dhe janë ruajtur në gjeo-bazën e 
të dhënave. Këto modele mund të përdoren në procesin e përcaktimit të ZKN-së për identifikimin e 
zonave me pjerrësi >15%.

Nga viti 2013, vetëqeverisja lokale u organizua në atë mënyrë që territori i vendit të ndahet në 80 njësi 
administrative (bashki) dhe qytetin e Shkupit si një njësi administrative e veçantë e ndarë në 10 bashki. 
Përveç këtyre dy niveleve të strukturës qeveritare administrative, Republika e Maqedonisë u nda në 
përputhje me Nomenklaturën e Njësive Territoriale për Statistika (NUTS) në vitin 2005. Në nivelin e 
NUTS 1 dhe NUTS 2, territori i tërë vendit llogaritet si një rajon i vetëm, ndërsa në nivelin NUTS 3, ka 8 
rajone statistikore: Vardari, Lindja, Jugperëndimi, Juglindja, Pelagonia, Pologu, Verilindja dhe Shkupi 
(Figura B4.8).
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Figura B4.8. Pozicioni dhe NUTS3 në Republikën e Maqedonisë.

B4.5. BOSHLLËQET E TË DHËNAVE, PROBLEMET DHE ZGJIDHJET
Siç u përmend më parë, në dy dekadat e fundit, krijimi i bazave të të dhënave dixhitale me bazë 
GIS është bërë një qasje standarde për inventarin e burimeve natyrore dhe infrastrukturën e vendit. 
Sidoqoftë, ekzistojnë disa probleme që lidhen me cilësinë e të dhënave, përdorimin dhe mirëmbajtjen 
e databazave të krijuara dhe të dhënave të ruajtura, siç theksohet më poshtë:

• të gjitha bazat dixhitale të të dhënave janë krijuar brenda institucioneve të ndryshme për qëllime 
të ndryshme,

• ekziston një mungesë serioze e rrjetëzimit të bazave të të dhënave dixhitale të krijuara,

• cilësia e të dhënave të ruajtura në shumë raste nuk është e mjaftueshme në aspektin e 
konsistencës, vazhdimësisë dhe formatit,

• disponueshmëria e të dhënave në shumë raste është një pengesë e rëndësishme për shkak të 
procedurave dhe politikave të brendshme të institucioneve që posedojnë të dhëna.

Sipas metodologjisë së aplikuar në BE për përcaktimin e ZKN-ve, në rastin e Maqedonisë, grupet 
ekzistuese të të dhënave të ruajtura brenda MASIS mund të plotësojnë shumicën e kritereve specifike 
për përcaktimin e ZKN-ve, veçanërisht në lidhje me të dhënat mbi tokën dhe terrenin.

Të vetmit parametra të tokës që mungojnë janë:

• Matjet e sakta të “tokës së drenazhuar dobët ose shumë të dobët” (uji i regjistruar brenda një 
profili toke për një periudhë të caktuar kohe). Ky kriter do të tejkalohet duke përdorur opsionin 
e dytë, ose nëpërmjet identifikimit të tokës gleike nga harta ekzistuese digjitale e tokës.

• Databaza ekzistuese e të dhënave të tokës nuk përmban të dhëna për klasat e strukturës siç 
tregohet në kriterin e dytë “Strukturë dhe gurëzim i papërshtatshëm i tokës”. Në bazë të të 
dhënave ekzistuese mbi përmbajtjen e fraksioneve të strukturës së tokës, si: argjilë, baltë dhe 
rërë, klasat e strukturës së tokës mund të llogariten nëpërmjet llogaritjes së hartës.

• Nuk ka të dhëna për gjendjen e tokës në bazën e të dhënave MASIS; Prandaj, kriteri i tretë “veti 
të dobëta kimike” do të llogaritet në bazë të përcaktimit të zonave brenda tokave të kripura.



155

ZONAT ME KUFIZIME NATYRORE NË EVROPËN JUGLINDORE: VLERËSIMI DHE REKOMANDIMET PËR POLITIKA

Për të gjitha kriteret e tjera të tokës për përcaktimin e ZKN-ve, baza ekzistuese e të dhënave të 
tokës përmban të dhëna të mjaftueshme për tokën në aspektin e cilësisë, formatit dhe rezolucionit. 
Sidoqoftë, analiza shtesë dhe llogaritjet duhet të zbatohen për identifikimin e zonave ZKN.

Siç u tha më herët, që nga finalizimi i Programit Afatgjatë për Përgatitjen e Hartave të Tokës në 
shkallën 1: 50,000 në mesin e viteve ‘90, nuk ka pasur një monitorim të organizuar dhe një studim 
sistematik të vetive të tokës. Përsa i përket monitorimit të burimeve të tokës, fokusi kryesor duhet të 
vihet në zbatimin e mëtejshëm të Sistemit të sapoformuar të Informacionit të Tokës në Maqedoni, 
sidomos zhvillimin e njohurive në fushën e teknikave për Vrojtimin e Tokës dhe Përgatitjen e Hartave 
Dixhitale të Tokës, si dhe mirëmbajtjen e teknikave dhe përmirësimin e kapaciteteve teknike.

Përsa i përket grumbullimit të të dhënave, përpjekjet kryesore duhet t’i kushtohen:

• Detajimi i mëtejshëm i hartës ekzistuese të tokës, veçanërisht detajimi i shpërndarjes hapësinore 
të llojeve të tokës dhe hetimi i thellë i funksioneve pedotransfer të tokës,

• Monitorimi i proceseve të degradimit të dheut me fokus erozionin e tokës, ngurtësimin e tokës, 
shpëlarjen e lëndës organike të tokës dhe ndotjen e tokës, veçanërisht nëse këto procese 
ndodhin me ZKN-të,

• Identifikimi dhe kuantifikimi i kufizimeve natyrore në zonat më të prekura,
• Hartimi i masave dhe zbatimi i aktiviteteve konservuese për luftimin e ndikimeve negative që 

pengojnë burimet natyrore,
• Monitorimi i efekteve të masave të zbatuara për burimet natyrore,
• Zbatimi i masave përshtatëse për zbutjen dhe kapërcimin e kufizimeve natyrore në zonat e 

prekura,
• Përmirësimi i aftësisë ripërtëritëse të burimeve natyrore, me fokus kryesor në burimet e tokës 

dhe ujit.

Përsa i përket të dhënave klimatike, grupet ekzistuese të të dhënave që janë në dispozicion të publikut 
ofrojnë të dhëna mujore për stacionet kryesore meteorologjike për periudhat 1961-1990 dhe 1971-
2000, por ato nuk janë të mjaftueshme dhe në cilësi të mirë për të prodhuar harta meteorologjike me 
rezolucion të mirë. Të paktën 7 stacione klimatologjike funksionale duhet të përpunohen në mënyrë që 
të rritet numri i stacioneve që do të përdoren për të marrë shpërndarjen hapësinore të temperaturave, 
reshjeve dhe evapotranspirimit. Në përgjithësi, përdorimi i të dhënave mujore do të jetë mjaft i saktë 
për aktivitetet e projektit ZKN, sepse kostoja për kërkimin dhe përftimin e të dhënave ditore është 
jashtëzakonisht e lartë.

Problemi kryesor është përmirësimi i aksesit publik në të dhënat publike të mbledhura dhe të 
përpunuara nga Shërbimi Hidrometeorologjik. Gjithashtu, për shkak të mungesës së burimeve, 
Shërbimi Hidrometeorologjik ka reduktuar me shpejtësi rrjetin dhe numrin e stacioneve të veta kryesore 
klimatologjike në periudhën e fundit. Ky proces duhet të ndalet dhe, ka shumë të ngjarë, të kthehet 
mbrapsht për të forcuar dhe përmirësuar rrjetin meteorologjik në vend.

B4.6. DHËNIA E REKOMANDIMEVE PËR PËRMIRËSIMIN E MENAXHIMIT TË TË 
DHËNAVE NË KONTEKSTIN E ZONAVE ME KUFIZIME NATYRORE
Me qëllim të përmirësohet menaxhimi i grupeve ekzistuese të të dhënave dixhitale në lidhje me 
monitorimin e mjedisit dhe të dhënave hapësinore, është me rëndësi vendimtare të zhvillohet një 
koncept për integrimin e grupeve ekzistuese të të dhënave përmes: rrjetëzimit, harmonizimit dhe 
konfigurimit. Ky integrim do të mundësojë akses të lehtë dhe shkëmbim të të dhënave. Për këto arsye, 
në vitin 2012 u përgatit një Strategji për Infrastrukturën Kombëtare të të Dhënave Hapësinore (NISD). 
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Vizioni i Strategjisë është të përcaktojë konceptet e përgjithshme për integrimin dhe harmonizimin e 
të dhënave gjeohapësinore ekzistuese, duke ndjekur parimet e Direktivës INSPIRE.

Suksesi i projektit ZKN do të varet gjithashtu nga koordinimi i autoriteteve përgjegjëse për mbledhjen 
dhe monitorimin e llojeve të ndryshme të të dhënave. Kjo do të mundësojë harmonizimin dhe barazimin 
në aspektin e metodologjisë, rezolucionin dhe formatin e të dhënave të grumbulluara dhe do të 
shmangë mbivendosjen. Zbatimi i një koncepti të tillë do të rrisë cilësinë e të dhënave të grumbulluara 
dhe shërbimeve të ofruara dhe do të zvogëlojë koston e procesit të përgjithshëm të mbledhjes së të 
dhënave dhe përcaktimit të ZKN-së. Disponueshmëria e të dhënave është me rëndësi vendimtare, 
kështu që një nga çështjet kryesore që kërkojnë vëmendje duhet të jetë vendosja e protokolleve të 
qarta për aksesin ndaj të dhënave, nivelin e aksesit, shpërndarjen dhe përdorimin e grupeve të të 
dhënave në rrjet.

B4.7. ANALIZA E KAPACITETEVE KOMBËTARE PËR MENAXHIMIN E TË 
DHËNAVE DHE DHËNIEN E REKOMANDIMEVE PËR PËRMIRËSIMIN E 
INSTITUCIONALIZIMIT NË LIDHJE ME ZKN-NË
Ekzistojnë disa institucione që kanë një rol në projektin ZKN. Ato kanë kapacitete të mjaftueshme për 
monitorimin, mbledhjen dhe menaxhimin e variablave mjedisorë dhe të dhënave hapësinore, ndër të 
cilat më të rëndësishmet janë:

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Fizik (MMPF). MMPF-ja është e ndarë në disa departamente 
(Departamenti i Mjedisit, Departamenti i Ndotjes Industriale dhe Menaxhimit të Rrezikut, Departamenti 
i Natyrës, Departamenti i Ujërave etj.), ndër të cilët më të rëndësishmit në lidhje me ZKN-në janë: 
Sistemi i Informacionit Hapësinor (SIS) dhe Qendra e Informacionit Mjedisor për Maqedoninë (QIMM).

QIMM-ja është e ndarë në katër njësi që merren me Monitorimin e Cilësisë së Ajrit, Analizën dhe 
Raportimin, Kadastrën dhe Modelimin dhe Njësinë e TI. Misioni i QIMM-së është mbledhja e të 
gjithë informacionit mbi mjedisin nga vetë-monitorimi i institucioneve të ndryshme dhe burimeve të 
tjera në monitorimin e vet. Për më tepër, QIMM-ja i vë në dispozicion publikut nëpërmjet sistemit 
elektronik të informacionit (përmes WEB Site of MMPF) një sërë materialesh adekuate informative, 
si: broshura, raporte, etj. Funksioni kryesor i QIMM-së është të ofrojë sisteme relevante, sistematike, 
të standardizuara dhe informacione lehtësisht të arritshme për gjendjen, cilësinë dhe tendencat në të 
gjitha segmentet e mjedisit (uji, ajri, zhurma, mbeturinat). 

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave (MBPEU). MBPEU-ja gjithashtu ndahet 
në disa departamente dhe njësi. Për sa i përket përcaktimit dhe menaxhimit të të dhënave në lidhje me 
ZKN-të, njësitë e mëposhtme kanë kapacitetet, burimet dhe të dhënat e përshtatshme: Departamenti 
për Regjistrimin dhe Menaxhimin e Tokës Bujqësore dhe Departamenti për Konsolidimin, Shkëmbimin 
dhe Identifikimin e Tokës Bujqësore.

Brenda njësisë organizative të LPIS-it, departamenti për konsolidimin dhe identifikimin e LPIS-it ka 
të dhënat më të rëndësishme, si dhe kapacitetet teknike dhe njerëzore në lidhje me ZKN-të. Misioni i 
kësaj njësie është të kryejë kontrolle periodike në lidhje me përdorimin e tokës bujqësore në nivel të 
parcelës, nëpërmjet të dhënave të RS (ortofoto) si burim kryesor i identifikimit, të sigurojë të dhënat 
e konfirmuara të LPIS-it për Agjencinë e Pagesave dhe organe të tjera qeveritare dhe joqeveritare, 
agjenci dhe institucione. Baza e të dhënave të LPIS-it, në fakt, regjistron të dhëna mbi tokën bujqësore 
që aktualisht është nën kultivim (Figura B4.9). Njësia përbëhet nga 4 punonjës të kualifikuar për GIS-in 
dhe administrimin e bazës së të dhënave dhe 70 punonjës brenda degëve të Ministrisë për hedhjen në 
databazë të të dhënave nga terreni. 
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Shërbimi Hidrometeorologjik është një autoritet brenda MBPEU-së dhe fusha e aktiviteteve të saj 
është përshkruar në kapitullin B4.3.

Agjencia për Kadastrën e Pasurive të Paluajtshme (AKPP). AKPP-ja është një autoritet i pavarur 
qeveritar i cili rregullon veprimtaritë që lidhen me themelimin dhe mirëmbajtjen e kadastrës së pasurive 
të paluajtshme, menaxhimin e sistemit të informacionit kadastrale gjeodezike, etj. Duhet theksuar 
se Infrastruktura e të Dhënave Kombëtare Hapësinore e parashikuar në kuadër të Strategjisë NISD 
është themeluar dhe mirëmbajtur nga Agjencia për Kadastrën e Pasurive të Paluajtshme. Agjencia 
ka ekspertizë të nivelit të lartë në GIS dhe RS por aktivitetet e saj janë shumë të njëanshme në 
drejtim të mirëmbajtjes dhe përditësimit të pasurive të paluajtshme dhe kadastrave. Specialistët e 
AKPP-së nuk kanë pothuajse asnjë përvojë në monitorimin dhe trajtimin e çështjeve që kanë të bëjnë 
me menaxhimin e burimeve natyrore. Megjithatë, Agjencia posedon të dhëna relevante në lidhje me 
identifikimin dhe përcaktimin e ZKN-së, p.sh. Harta topografike, MDT (rezolucion 20 m.), infrastrukturë, 
kufijtë administrativë, etj.

B4.8. VLERËSIMET E POLITIKAVE KOMBËTARE DHE REKOMANDIMEVE 
RELEVANTE PËR KARAKTERIZIMIN DHE HARTIMIN E ZONAVE ME KUFIZIME 
NATYRORE DUKE PËRFSHIRË ANALIZAT SOCIO-EKONOMIKE
Politika kombëtare për zonat me kufizime natyrore përcaktohet nga nenet 76 dhe 77 të Ligjit për Bujqësi 
dhe Zhvillim Rural (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 49/10, datë 12.04.2010). Neni 76 

Figura B4.9. Shembull i identifikimit të tokës bujqësore (burimi: LPIS- MBPEU).
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thekson se politika për inkurajimin e aktivitetit bujqësor të dobishme për mjedisin zbatohet nëpërmjet një 
sërë masash dhe njëra prej tyre është: përdorimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore përmes masave për 
të mbështetur aktivitetin bujqësor në zonat me mundësi të kufizuara. Për më tepër, neni 77 thekson 
ndihmën për veprimtarinë bujqësore në zonat me mundësi të kufizuara pasi prodhimi bujqësor u jepet 
fermave bujqësore që veprojnë në zona të tilla në formën e pagesave direkte për mbështetjen e të 
ardhurave nga fermat.

Pagesat direkte u paguhen fermave bujqësore në formë të pagesave vjetore sipas zonës së njësisë 
së tokës bujqësore të kultivuar dhe nuk mund të jetë më shumë se 30,000 dinarë (rreth 500 euro) 
për hektar. Lloji i aktiviteteve të mbështetura nga këto masa duhet të përcaktohet nga Ministri dhe 
procedura e zbatimit duhet të përcaktohet nga Drejtori i Agjencisë pas marrjes së një mendimi pozitiv 
nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave. Ky nen lejon përjashtimin e pagesës 
shtesë prej 15% të pagesave direkte për zonat me kufizime natyrore.

Programi për mbështetje të drejtpërdrejtë ndaj zhvillimit rural për vitin 2016 (Gazeta Zyrtare Nr. 6/2016 
nga 15.01.2016) parashikon masën 211 (Asistencë për veprimtarinë bujqësore në zonat me mundësi të 
kufizuara për prodhim bujqësor) që zbatohet sipas paragrafit 8 të Neni 77 ose si mbështetje financiare 
shtesë që përbën 15% të pagesave të drejtpërdrejta për njësi sipërfaqeje ose njësi blegtorale për 
pronat bujqësore në zonat me prodhim të kufizuar. Shuma e mbështetjes financiare për këtë masë në 
vitin 2016 është 35 milion dinarë (5 milion për vitin 2016 dhe 30 milion për pagesat e parealizuara në 
vitet e mëparshme).

Zonat që kanë të drejtë për marrjen e kësaj mbështetjeje (Asistencë për veprimtarinë bujqësore në 
zonat me mundësi të kufizuara për prodhim bujqësor) përcaktohen në Dekretin mbi kriteret për pagesat 
direkte, përfituesit, shumën maksimale dhe metodën e pagesave direkte për vitin 2016 (Gazeta Zyrtare 
2/2016 nga 8.1.2016). Sipas këtij akti, zonat e larta mbi 700 m mbi nivelin e detit kanë të drejtë për 
pagesë shtesë prej 15%. 

Kriteret për përcaktimin e zonave me kufizime natyrore mund të ofrojnë akses shumë më të mirë në 
kufizimet reale dhe është shumë mirë që ato të përcaktohen dhe shpallen si matje reale të tilla të 
bazuara dhe parametra të verifikuara siç kërkohet nga metodologjia ZKN. 
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GJENDJA E INFORMACIONIT MBI 
TOKËN, KLIMËN DHE HARTËN 
DIXHITALE NË MAL TË ZI
Mirko Knezević1, Drago Djacic2, Sanja Pavicević3 dhe Aleksandra Martinović4

KAPITULLI B5

B5.1. HYRJE
Mali i Zi i përket vendeve të Evropës Juglindore dhe Ballkanit Perëndimor. Koordinatat gjeografike të 
pikave më të largëta të territorit të shtetit janë 43 ° 32 ‘(Mocevici, Pljevlja) dhe 41 ° 52’ (Ada, Ulcinj), 
gjerësi veriore, dhe 18 ° 26 ‘(Sutorina, Herceg Novi) dhe 20 ° 21’ (Jablanica, Rozaje), gjatësi lindore. 
Nga toka, Mali I Zi kufizohet nga Kroacia në perëndim (14 km), Bosnja dhe Hercegovina në perëndim 
/ veriperëndim (225 km), Serbia dhe Kosova* në veri dhe verilindje (203 km), dhe Shqipëria në lindje / 
juglindje (172 km). Gjatësia e bregut të detit Adriatik në vend arrin në 293 km.

Sipërfaqja e përgjithshme e territorit të shtetit është 13,812 km2, ndërsa sipërfaqja e zonës së detit  
është rreth 2.540 km2, edhe pse kufiri mes Malit të Zi dhe Kroacisë nuk është vendosur definitivisht 
ende. Kufijtë e Malit të Zi me vendet fqinje janë natyrshëm të vendosur dhe të pakontestueshëm, 
përveç se me Kroacinë, në gadishullin Prevlaka dhe Detin Adriatik.

Sipas regjistrimit të vitit 2003, Mali i Zi ka 620,145 banorë, që jep një dendësi të popullsisë prej 44.9 
banorë për km2. Në terma administrative, territori kombëtar është i ndarë në 23 njësi politike-territoriale 
- bashki - që sigurojnë administratën lokale. Golubovci dhe Tuzi kanë statusin e distrikteve të qytetit 
dhe ata janë administrativisht pjesë e kryeqytetit Podgorica (Figura B5.1. Ndarja Administrative e Malit 
të Zi).

Karakteristikat gjeologjike

Terreni i Malit të Zi është i përbërë nga shkëmbinj Paleozoik, Mesozoik dhe Kenozoik të vonë. Sa 
për karakteristikat hidro-gjeologjike, ai dominohet nga shkëmbinj karbonati shumë të depërtueshëm. 
Për shkak të përbërjes së shkëmbinjve, reshjet depërtojnë shpejt në tokë duke ushqyer si akuiferet e 
mbyllura karstike dhe ato të pambyllura që shkarkohen në zonat e bazave të erozionit, bregdet, liqenin 
e Shkodrës, përgjatë Ultësirës së Zeta-Bjelopavlici-t, fushës së Niksic-it dhe përgjatë shtretërve të 
lumenjve.

Zona e Malit të Zi është e përbërë nga shkëmbinj të moshave të ndryshme me përbërje petrografike. 
Pjesa jugperëndimore e vendit është e mbuluar kryesisht me shkëmbinj karbonati dhe herë pas here 
sedimente flishi dhe kuaternare janë të pranishëm. Gurë gëlqerorë dhe dolomite të periudhave Triasike, 
Xhurasike dhe Kretake dhe flishit nga epoka Eocene janë të përhapur kudo. Zona në verilindje të Malit 
të Zi është e ndërtuar nga shkëmbinj silikati klastik Paleozoik - dhe Triasik të cilëve u përkasin, si dhe 
shkëmbinj vullkanik dhe gurë gëlqeror, të cilat në disa male kanë origjinë Xhurasike dhe Kretake. Në 

1  Fakulteti Bioteknik, Universiteti i Malit të Zi
2  HydroGis, Podgoricë
3  Shërbimi i Agrometerologjisë, Podgoricë
4  Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore, Sigurisë Ushqimore dhe Ekologjisë, Universiteti i Donja Gorica, Podgoricë
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pjesët më të ulëta të rajonit, sedimentet Kuaternare hasen kryesisht si shtresa glaciofluviale dhe më 
pak si një liqen (sediment të Miokenit). Pjesa më e madhe e pjesës qendrore të flishit të Malit të Zi 
shtrihet nga Gacko dhe Volujak në Bosnjë dhe Hercegovinë (entitet i Republikës Serbe) drejt Malit të 
Komovit dhe kufijve me Shqipërinë.

Për shkak të historisë së gjatë gjeologjike ndikuar edhe nga lëvizjet tektonike, Mali i Zi është i pasur 
me lloje të ndryshme të shkëmbinjve (vullkanik, sedimentare dhe metamorfike) dhe shumë forma 
kalimtare. Për këtë arsye përbërja gjeologjike e vendit është shumë heterogjene, gjë që rezultoi 
në një larmi të madhe të mbulesës së tokës, si në aspektin e tipologjisë, ashtu dhe përsa i përket 
karakteristikave dhe veçorive fizike dhe kimike.

Figura B5.1. Ndarja administrative e Malit të Zi.
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Karakteristikat gjeografike

Si pasojë e evolucionit të gjatë gjeologjik të terrenit dhe forcave endogjene dhe ekzogjene në ndryshim, 
relievi i Malit të Zi është shumë i larmishëm. Veriu dominohet nga male të larta; pjesa qendrore 
përbëhet nga zona karstike me zona të mëdha të ulëta / fushore, ndërsa ultësirat bregdetare që 
ndryshojnë në gjerësi nga disa qindra metra deri në disa kilometra shtrihen paralel me bregdetin. Zona 
bregdetare ndahet nga pjesa kontinentale nga malet e Orjenit, Lovcenit dhe Rumijas, shpatet e të cilës 
ndonjëherë, si në rastin e Gjirit të Boka Kotorska, zbresin thikë në bregdet. Pjesa më e ulët e zonës 
qendrore kontinentale përbëhet nga lumit Zeta dhe luginave në rrjedhën e poshtme të lumit Moraça, 
duke e formuar ultësirën e Zeta-Bjelopavlicit me Liqenin e Shkodrës - liqeni më i madh në Ballkan. 
Vargmalet në veri përfshijë 37 maja me lartësi mbi 2,000 m, më të lartat e të cilave janë Bobotov Kuk 
(Durmitor) dhe Maja Rozit (Prokletije), me 2,522 m secila. Majat e maleve të Malit të Zi janë ndër ato 
pjesë të Gadishullit Ballkanik që ishin më të gërryerat nga akulli gjatë periudhës së fundit akullnajore. 
Kanioni më i thellë në Evropë, Gryka e lumit Tara me një thellësi prej deri në 1,300 m, është vendosur 
edhe gjithashtu në rajonin malor verior.

Mali i Zi është një vend malor me zona shumë të vogla ulëta direkt përgjatë bregdetit, pellgut të Liqenit 
të Shkodrës, disa lugina të lumenjve kryesorë (Lim, Tara, Ibër, Cehotina) dhe fusha karstike. Nga 
sipërfaqja e përgjithshme e tokës së Malit të Zi, vetëm rreth 5% ka një pjerrësi prej deri në 5 °, që do 
të thotë se vendi është jashtëzakonisht kodrinor dhe malor, përshkohet nga përrenj luginat e të cilëve 
alternojnë depërtimin e tyre me lloje grykash kanioni. Nga deti deri në brendësi të Malit të Zi, relieve 
I sheshtë gjendet në fushat bregdetare (12,000 ha) dhe në pellgun e Liqenit të Shkodrës (42,000 ha). 
Ato konsiderohen si fusha në kuptimin e vërtetë. Në mjedisin e tyre, mbi kodrat, ka zona të caktuara 
me tarraca, të cilat janë të shpërndara përreth, pa vazhdimësi të rëndësishme, në varësi të strukturës 
gjeologjike, llojit të shkëmbinjve dhe ashpërsisë së formave të relievit dhe pjerrësisë. Tokat me tarraca 
në këtë pjesë të Malit të Zi janë shumë të rëndësishme për bujqësinë, sepse ata janë deri në 500 
metra mbi nivelin e detit (m m.n.d), por ende nën ndikimin e klimës mesdhetare që lejon kultivimin e 
agrumeve, perimeve të hershme dhe të dimrit, bimëve dekorative dhe luleve.

Fusha specifike të ultësirës (deri në 5 gradë) dhe shpatet e butë (deri në 7 gradë) janë më të përfaqësuar 
në fusha karstike dhe luginat e lumenjve, ku kushtet klimatike mundësojnë rritje frutash kontinentale 
dhe një numër i të lashtave në terren zënë sipërfaqe prej 500 -1000 m m.n.d. Në tokë kodrinore, jashtë 
baseneve dhe në formën e enklavave në zonën pyjore, ka edhe toka të punueshme të kufizuara, të 
kombinuara me pemishte dhe livadhe.

Në zonën malore 1,000-1,500 m m.n.d. mbizotërojnë pyje dhe kullota, ndërsa tokat e punueshme 
janë të vendosura në rrafshnalta, kryesisht si livadhe, ndërsa të lashtat janë përshtatur me kushtet 
klimatike të ngjashme me ato të tokave të punueshme.

Pyjet dhe kullotat (kullota të tipit malor) dominojnë zonën mbi 1.500 m m.n.d.

Klima

Përveç gjerësisë dhe lartësisë, klima në Mal të Zi përcaktohet nga prania e trupave të mëdha të ujit (të 
detit Adriatik, Liqenit të Shkodrës), me detin që hynë thellë në tokë (Gjiri i Bokës), zonën malore me 
lartësi të moderuar në afërsi të bregdetit (Orjen, Lovcen, Rumija), fushën e Ulqinit në pjesën e largët 
juglindore dhe masivin malor të Durmitorit, Bjelasicës dhe Prokletijes.

Në bazë të të dhënave për periudhën e klimës bazë 1961 - 1990 dhe sipas klasifikimit të Koppen, 
dy lloje të klimës janë të pranishme në Mal të Zi: e ngrohtë e moderuar C dhe e ftohtë e moderuar 
D. Klima e ngrohtë është e pranishme në pjesët më të ulta të vendit, ndërsa klima e llojit D gjenden 
në zonat malore në brendësi, kryesisht në lartësi mbi 1,000 m. Pjesa jugore e Malit të Zi dhe fusha e 
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Zeta-Bjelopavlicit kanë klimë mesdhetare me verë të gjatë, të nxehtë dhe të thatë dhe dimër relativisht 
të butë dhe me shi. Podgorica është qyteti me temperaturën më të lartë mesatare mujore në verë, 
dhe me numrin më të lartë mesatar të ditëve tropikale. Klima është dukshëm më e ashpër në fushat 
karstike, pjesët më të ulët të të cilave shtrihen shumë më poshtë se majat malore përreth dhe janë 
të vendosura në një distancë prej 40-80 km nga Deti Adriatik. Në vend të tyre, ka edhe fusha që janë 
shumë afër bregdetit (rreth 20 km), por janë të ndara nga deti me male të larta.

Pjesët qendrore dhe veriore të Malit të Zi kanë disa karakteristika të klimës malore, por ndikimi i Detit 
Mesdhe është gjithashtu i qartë, gjë që pasqyrohet nëpërmjet regjimit të reshjeve dhe temperaturave 
mesatare të larta në muajt e ftohtë. Veriu i largët i vendit ka klimë kontinentale, e cila, përveç ndryshime 
të mëdha ditore dhe vjetore të temperaturës, karakterizohet nga reshje të ulta vjetore të shpërndara 
njëtrajtësisht gjatë gjithë vitit. Në zonat malore në veri, vera është relativisht e ftohtë dhe e lagësht, 
dhe dimri është i gjatë dhe i ashpër, me ngrica të shpeshta dhe temperatura të ulëta të cilat bien me 
shpejtësi me uljene lartësisë. Temperatura më e ulët mesatare vjetore është regjistruar në Komunat e 
Zhabljakut (pellgu i Lumit Tara).

Vranësira mesatare vjetore rritjet nga jugu në veri. Vlerat më të ulëta janë regjistruar në bregdetin 
e Malit të Zi, fushën e Zeta-Bjelopavlicit dhe në zonën e Nikshiqit. Vranësira në bregdet shkon nga 
44% deri 47%, në Podgoricë është 48% dhe në Nikshiq 50%. Vranësirat më e lartë mesatare vjetore 
është regjistruar në zonat malore në veri, mesatarisht mes 56% dhe 62%. Vëzhguar muaj-pas- muaji, 
vranësira më e ulët ndodh në jug gjatë muajve të verës dhe ajo më e lartë në veri gjatë periudhës 
nëntor - shkurt.

Kohëzgjatja e periudhave me diell në bregdet varion nga 2,400 deri në 2,600 orë në vit, d.m.th nga 
1,600 deri në 1,900 orë në male. Rajoni Ulqinit ka kohëzgjatjen më të gjatë mesatare të diellit me 2,557 
orë në vit. Në të gjitha fushat, kohëzgjatja e diellit në korrik dhe gusht është rreth 4-5 herë më shumë 
se në muajt e dimrit.

Mesatarisht, numri vjetor i ditëve me reshje është rreth 115-130 në bregdet ose deri në 172 në veri. 
Muajt me më shumë shi kanë mesatarisht 13-17 ditë me shi, dhe ato më të thatat 4-10 ditë me shi. 
Numri i ditëve me reshje disi më të dendura ditore (mbi 10 mm) varion nga 25 (Plevljës) deri në 59 
(Kolashin). Megjithatë, numri më i madh i ditëve me reshje të dendura është regjistruar në Cetinje - 74 
ditë.

Shtresa e borës formohet në lartësi mbi 400 metra. Një shtresë bore më e thellë se 30 cm mund 
të pritet në lartësi mbi 600 m, dhe, edhe më e thellë se 50 cm, në ato mbi 800 m. Numri mesatar i 
ditëve me shtresë bore më të thellë se 50 cm është 76 ditë në Komunën e Zhabljakut, dhe 10 ditë në 
Kolashin.

Reshjet vjetore janë shumë të pabarabartë duke filluar nga rreth 800 mm në ekstremin veri në rreth 
5.000 mm në ekstremin jugperëndim. Në shpatet e Orjenit, në fshatin e Cërkvicës (940 m mbi nivelin 
e detit), reshjet mund të arrijë edhe në 7,000 mm në vitet rekord, që e bën atë vendin me më shumë 
shi në Evropë.

Pozita gjeografike dhe orografia shumë e theksuar kanë shkaktuar karakteristika shumë të ndryshme 
klimatike, të cilat alternohen mjaft ndjeshëm nga klima mesdhetare në klimë nën-alpine. Luginat e 
lumenjve, pellgjebasenet dhe rrafshnaltat janë më të prekura nga ky ndryshim, për shkak të relievit, 
artikulimit të tij dhe pjerrësisë së terrenit. Në këtë drejtim, në Mal të Zi mund të dallohen 4-5 zona 
klimatike. 

Zona e parë përbëhet nga një zonë e bregdetit të Malit të Zi me një klimë mesdhetare, e cila pjesërisht 
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e modifikuar depërton nëpër luginën e Bunës dhe Liqenin e Shkodrës, dhe ndjehet përgjatë luginave 
të lumit Zeta, lumit Moraça, lumit Cijevna dhe lumit Crnojevic. Temperaturat qendrore të ajrit në 
janar janë mjaft të larta (6.8 - 8.0oC) dhe rrallë më e ulët se 0oC. Në pellgun e Liqenit të Shkodrës 
temperaturat janë pak më të ulëta (4.2 - 5.1oC), ka më shumë ngricë dhe borë, e cila duke qenë në një 
zonë bregdetare, shkrihet shpejt kur bie.

Temperaturat mesatare vjetore në bregdet janë 15.5-15.8oC dhe në pellgun e Liqenit të Shkodrës 14.2 
- 15.3oC. Gjatë tre muajve të verës temperatura maksimale mund të arrijë deri në 41oC dhe nxehtësia 
dhe thatësia e ajrit mund të kenë ndikime negative në aktivitetet bujqësore.

Sasia e reshjeve mesatare vjetore shkon nga 1,400-1,940 mm në zonat bregdetare dhe në ultësirën e 
Zeta-Bjelopavlicit nga 1,650 deri në 2,560 mm.

Zona e dytë përbëhet nga një rrip i maleve bregdetare (Rumija, Lovcen dhe Orijen) dhe sipërfaqja 
karstike e liqenit të Bileças deri në kufi me Shqipërinë. Kjo zonë, gjithashtu, është nën ndikimin e 
klimës mesdhetare, si në aspektin e temperaturës, edhe reshjeve. Për shkak të këtij ndikimi që vjen 
nga ultësira e Zeta-Bjelopavlicit dhe luginat e Trebesnjicës direkt nga Deti Adriatik, zona katipin e 
klimës mesdhetare malore. Karakteristikat e saj kryesore janë verë e nxehtë dhe e thatë dhe një 
periudhë vjeshtë-dimër të lagësht me dimër deri diku të ashpër.

Zona e tretë, në sipërfaqen karstike (fusha karstike në Grahovo, Nikshiq, Cetinje) në male, ka 
temperatura mesatare vjetore më të ulta (mes 9.5-10.7oC) dhe reshje jashtëzakonisht të larta, 
reshjet mesatare vjetore shkojnë 3,140-4,740 mm, por në disa vite konsiderueshëm më të larta, për 
shembull, në Cërkvicë, që ndodhet në kodrat e Orijenës reshjet mund të arrijnë deri në 7.000 mm, që 
përbëjnë reshjet maksimale të regjistruara ndonjëherë në Evropë. Bora në këtë zonë është gjithashtu 
e zakonshme, por nuk qëndron gjatë në terren, sepse vala jugore e shiut e shkrin atë shpejt në male. 

Zona e katërt, në zonën qendrore malore të Malit të Zi, përfaqësohet nga klima kontinentale malore 
dhe nën-alpine. Të dhënat përkatëse për Kolashinin tregojnë se temperatura mesatare në janar është 
-1.9 dhe në shkurt -0.7oC, ndërsa në tre muajt e verës ajo varion nga 13.9 - 15.8oC.  Në Zabljak 
temperatura mesatare vjetore është 4.7oC, me muajin më të ftohtë janarin (-4.7oC) dhe shkurtin 
(-3.7oC), por temperatura është nën 0oC (temperatura negative) edhe në dhjetor dhe mars. Periudha e 
verës karakterizohet nga temperatura mesatare mujore 12.0 - 13.9oC dhe për shkak të kësaj, Zabljaku 
dhe rrafshnaltat rreth Durmitorit, Sinjajevinas, Malit të Pivas, Ljubisnjas dhe maleve të tjerë të lartë, 
kanë një temperaturë ajri si ajo në zonat bregdetare dhe në fushën e Zeta-Bjelopavlicit në prill.

Temperatura absolute maksimale në Kolashin është 32.8oC dhe më e ulëta është -29.8oC, e cila 
përbën një luhatje prej 62.6oC. Në rrafshnalta, numri i ditëve të ngrohta është dukshëm më i ulët, gjë 
që shkakton luhatje më të vogla të temperaturës se në luginat e lumenjve, edhe pse rajonet më të larta 
kanë temperatura të ulëta negative që shkaktojnë depërtimin e erës së ftohtë të veriut dhe shtresë 
bore që zgjat për periudha të gjata. Reshjet mesatare vjetore në zonat malore të Malit të Zi janë mjaft 
të lartë, duke filluar nga 1,500-2,500 mm. Kjo zonë paraqet kalimin nga klima mesdhetare e modifikuar 
në klimë kontinentale dhe malore. Sasia e reshjeve është më e lartë në vendet që janë më afër, ose 
bien thikë në, pellgun e Detit Adriatik, dhe ulet në ato që derdhen në pellgun e Detit të Zi.

Zona e pestë, në zonën veriore të Malit të Zi, përfaqësohet nga klimë e mesme kontinentale, me 
dimër mjaft të ftohtë dhe verë të ngrohtë. Temperatura mesatare vjetore në Pljevlja është 8.2oC, në 
Blue 8.5oC, dhe në Berane dhe Bijelo Polje 8.8oC. Një temperaturë absolute maksimale prej 35-37oC 
dhe një temperaturë absolute minimale prej -25 deri -29oC janë regjistruar në këtë zonë. Temperaturat 
në janar janë negative në të gjitha vendet, ndërsa Pljevlja dhe Plava kanë temperatura negative në 
dhjetor dhe shkurt. Pljevlja, edhe pse më e ulët (784 m) se Plava (909 m), është kryesisht e hapur ndaj 
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zonës kontinentale, dhe, për këtë arsye, ka temperatura më të ulëta negative, për shkak të erës së 
veriut, ndërsa mjegulla në periudhën vjeshtë-dimër mbetet më gjatë se në luginat e lumenjve Tara, 
Lim dhe Ibër.

Muajt e verës janë më të ngrohtët me temperatura mesatare mujore të ajrit prej 14.5 deri në 18.4oC, 
ndërsa shtatori është më i ngrohtë se maji, për shkak të mbajtjes së dëborës në malet përreth. Sasia 
mesatare vjetore e reshjeve shkon nga 796 mm në Pljevlja dhe 780 mm në Savin fushë në Bistricë të 
Bijelo Poljes, deri në 950 mm në Berane, 1200 në Plavë, 1,345 mm në Mojkovaç dhe 1,467 mm në 
Guci.

Në përfundim, është parashikuar që në zona të ndryshme të Malit të Zi kushtet klimatike do të 
plotësojnë kërkesat e projektit ZKN përderisa të dhënat për temperaturën dhe reshjet janë të 
nevojshme. Megjithatë, kjo do të jetë objekt i analizave të hollësishme statistikore dhe investigimeve 
kur të fillojë përcaktimi i ZKN-së.

Burimet ujore

Ka dallime të konsiderueshme në Malin e Zi në shpërndarjen dhe bollëkun e burimeve ujore - duke 
filluar me zonat e thata karstike te ato që janë të pasura me ujë sipërfaqësorë dhe nëntokësorë. Në 
përgjithësi, me një derdhje mesatare vjetore prej 624 m3 / s (d.m.th vëllimi i 19.67 miliard m3), territori i 
Malit të Zi shtrihet midis zonave të pasura me ujë. Një vërshim mesatar specifik është rreth 43 litra / s 
/ km2. Nga vërshimi total, rreth 95% janë ujërat e brendshme, ndërsa 5% e mbetur janë ujërat tranzit.

Lumenjt derdhen në dy basene: Detin e Zi, me një sipërfaqe totale prej 7,260 km2 (ose 52,5% të 
territorit), dhe Detin Adriatik me rreth 6,560 km2 (ose 47.5%). Lumenjtë kryesorë të pellgut të Detit të 
Zi janë lumenjtë: Lim (lumi më i gjatë, 220 km i gjatë), Tara (146 km), Cehotina (125 km) dhe Piva (78 
km), ndërsa për pellgun e Detit Adriatik Moraça (99 km), Zeta (65 km) dhe Bojana (40 km).

Liqenet natyrore janë gjithashtu burime të rëndësishme ujore, më të rëndësishmet nga të cilat janë 
Biogradsko (zona prej 0.23 km2), Plava (1.99 km2), Liqeni i Zi (0.52 km2), Sasko (3.6 km2) dhe liqenet 
e Shkodrës. Sipërfaqja e Liqenit të Shkodrës, në varësi të nivelit të ujit, varion nga rreth 360 në mbi 
500 km2, ndërsa vëllimi i liqenit varion nga 1.7 në 4.0 km3. Sipërfaqja totale ujëmbledhëse e liqenittë 
Shkodrës është rreth 5,500 km2 (4,470 km2 në Malin e Zi dhe 1,030 km2 në Shqipëri). Liqenet natyrore 
janë të vendosura në lartësi që variojnë nga 1,4 m (Liqeni Sasko) deri në 1,418 m (Liqeni i Zi), dhe 
tre prej tyre :liqeni Biogradsko, liqenii Zi dhe liqeni i Shkodrës - janë në parqe kombëtare. Rezervuari 
më i madh artificial është liqeni i Pivës, me një kapacitet total të akumulimit të ujit prej 880 x 106 m3. 
Akumulime të tjera të rëndësishme përfshijnë liqenet Slano, Krupac dhe Vrtac (225 x 106m3) dhe 
akumulimi i Otiloviçit (18 x 106 m3).

Ligatinat përgjithësisht mund të gjenden në zonat rreth liqeneve dhe në një masë më të vogël në zonën 
bregdetare. Zona më e rëndësishme e ligatinave është e vendosur në afërsi të liqenit të Shkodrës 
dhe është e regjistruar si një zonë e rëndësishme ndërkombëtare (bazuar në Konventën Ramsar). 
Të dhënat mbi ujërat nëntokësore nuk janë të plota pasi studimi i mëparshëm ishte i rrallë dhe i 
kufizuar në fushën e veprimit. Mali i Zi është shumë i pasur në terma hidrologjike, sepse në territorin e 
saj ekzistojnë shumë burime ujërash sipërfaqësore dhe nëntokësore, liqene natyrore dhe rezervuarë 
artificialë (shih Figurën B5.2.). 

Nga një shumëllojshmëri burimesh, rrjedha të mëdha dhe të vogla të ujit, ujërat nga lumenjtë derdhen 
në pellgun e Detit të Zi: Ibër, Lim, Tara, Piva dhe Cehotina. Shkarkimet mesatare specifike (Fustic dhe 
Djuretic, 2000) në këto basene janë: në Ibër dhe Cehotinë 16-24 l / s / km2, në basenin e Limit 27-55 l 
/ s / km2, dhe në pellgjet e lumenjve Tara dhe Piva 44 l / s / km2. Shkarkimi specifik mesatar në pellgun 
e Detit të Zi është 31.6 l / s / km2.
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Figura B5.2. Harta hidrologjike e Malit të Zi

Pjesa jugore e Malit të Zi përbëhet nga baseni i Liqenit të Shkodrës dhe është afër detit. Lumi Moraca 
me lumin Zeta dhe lumin Cijevna, si dhe lumi i Crnojeviçit dhe lumit Crmnica, sigurojnë ujë për liqenin 
e Shkodrës. Shkarkimi specifik i lumit Moraca dhe lumi Zeta është rreth 60 l / s / km2.

Lumi Bojana buron nga liqeni i Shkodrës, dhe pjesërisht është një rrjedhë uji përgjatë kufirit me 
Shqipërinë. Shkarkimi mesatar vjetor i lumit Bojana është 665m3 / s. Zona e Boka Kotorska, në profilin 
e Verige (me një sipërfaqe prej 826.5 km2), derdh 79.5 m3 / s në det dhe ujërat e tjera bregdetare 
në zonat e pjesës tjetër të Boka Kotorska derdhin në det mesatarisht 11.7 m3 / s ujë në vit. Nga 
ujëmbledhësi i Trebisnjicës, një sipërfaqe prej 748 km2, rrjedha mesatare është 38.8 m3 / s. Me një 
rrjedhje specifike prej 44 l / s / km2, Mali i Zi është një nga vendet më të pasura në botë nga sasia e ujit. 

Mali i Zi ka 30 liqene natyrore; Më i madhi në Ballkan është liqeni i Shkodrës, pastaj liqeni i Plavit, 
liqeni i Zi dhe liqeni Sasko. Të gjitha liqenet akumulojnë 4.2 miliardë m3 ujë, ndërsa liqenet artificiale, të 
ndërtuara për qëllime të furnizimit me energji dhe furnizimit me ujë, grumbullojnë mbi 1 miliard m3 ujë. 
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Rajoni karstik në Malin e Zi mbulon pothuajse 70% të territorit të saj. Karsti është shumë i depërtueshëm, 
gjë që shkakton mungesën e rrjedhave ujore sipërfaqësore, por edhe një pasuri të ujërave nëntokësore, 
të cilat shfaqen në terrenin më të ulët në formën e burimeve të forta. Ujërat nëntokësore të Malit të 
Zi janë me cilësi shumë të mirë, të cilat mundësojnë të gjitha furnizimet komunale të ujit në vend, me 
përjashtim të Pljevlja dhe Herceg Novi, që do të ndërtohen duke kapur këto ujëra. Burimet sipërfaqësore 
janë gjithashtu të një cilësie të mirë. Cilësia e ujit natyral mineral çoi në krijimin dhe mundësoi rritjen e 
shpejtë të një dege të re të industrisë: mbushjen e ujit të pijshëm. 

Përdorimi i tokës

Toka bujqësore mbulon një sipërfaqe prej rreth 5,145 km2 dhe e përbën 37% të territorit të përgjithshëm 
kombëtar, 6,225 km2 ose 45% mbulohet nga pyje, ndërsa vendbanimet, rrugët, ujërat, zonat shkëmbore 
dhe kategoritë e tjera zënë 2,442 km2 ose 18% të territorti (të dhënat nga Plani Hapësinor, 2008).

Në total, janë 1,307 vendbanime. Përdorimet ekzistuese dhe të planifikuara të tokës përcaktohen 
përmes një procesi të planifikimit hapësinor. Planet hapësinore janë bërë në nivel kombëtar (Plani 
Hapësinor i Malit të Zi me qëllim përcaktimin e sipërfaqeve hapësinore dhe planeve të menaxhimit për 
zonat detare publike dhe parqet kombëtare, si dhe planet e hollësishme hapësinore dhe studimet e 
vendndodhjeve në nivel vendi). Në nivel lokal, ekzistojnë plane hapësinore-urbane të vetëqeverisjeve 
lokale, plane të detajuara urbane, projektime urbane dhe studime nëvendndodhje lokale.

Toka bujqësore, e cila është një burim i rëndësishëm për zhvillimin e bujqësisë, është 0.79 ha për 
banor. Pas Irlandës së Veriut (1.36 ha / banor), Mali i Zi është përpara të gjitha vendeve evropiane nga 
ky tregues. 

Qendra Kombëtare e Referencës për Malin e Zi (QKR) ishte përgjegjëse për projektin CARDS: Hartimi 
i CORINE Land Cover në Malin e Zi: CLC1990, CLC2000 dhe CLC2006, të cilat kryen studimin 
gjeologjik. Të dhënat nga territori i Malit të Zi u integruan në një databazë evropiane. Të dhënat janë 
të disponueshme mbi bazën e kërkesës së institucioneve dhe ministrive përkatëse shtetërore dhe do 
të vihen në dispozicion të projektit ZKN, gjithmonë mbi bazë kërkese.

Struktura e tokave bujqësore tregon se një pjesë e madhe e saj konsiderohet e pafavorshme, sepse 
kullotat (323,953 ha) dhe livadhet natyrore (126,990 ha) kanë një pjesë dominuese (së bashku 87%) 
të tokës bujqësore. Për shkak të orografisë së lartë, përbërjes gjeologjike dhe kushteve të tjera, kjo 
tokë është e përdorur gjerësisht. Shpopullimi i zonave rurale të Malit të Zi ka ndikime negative dhe 
parandalon shfrytëzimin e kullotave dhe livadheve aty ku pyjet po zgjerohen kur kthehen në tokë 
pyjore.

Pjesa e tokës së punueshme, kopshteve, pemishteve dhe vreshtave me sipërfaqe të përgjithshme 
prej 62,154 ha ose 0.095 ha / banor është nën mesataren e BE-së dhe mesataren e të gjitha shteteve 
fqinjë. Zyra e Statistikave e Malit të Zi ka të dhëna për sipërfaqet e tokës bujqësore sipas kategorisë 
së përdorimit bazuar në anketimet e rregullta me statistikat e prodhimit të bimëve nga Regjistrimi i 
Bujqësisë 2010.

Situata aktuale në fushën e statistikave të prodhimit të kulturave bujqësore karakterizohet nga 
diferenca midis të dhënave të marra në anketat e rregullta të bazuara në një sistem të plotë kadastral 
(Tabela B5.1.) dhe të dhënave të marra nga Regjistrimi i Bujqësisë 2010. Për të harmonizuar statistikat 
e prodhimit të kulturave bujqësore me rekomandimet e EUROSTAT, në dhjetor 2013 është kryer një 
studim pilot mbi prodhimin e bimëve dhe mbjelljet e vjeshtës në bazë të kampioneve. Rezultatet e këtij 
studimi do të përdoren për konvertimin e serive kohore, të cilat do të kryhen në të ardhmen. 
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Karakteristikat e tokës

Mbulesa pedologjike heterogjene në Malin e Zi është rezultat i ndërveprimit të faktorëve natyror të 
tokës, siç janë relievi, materiali amësor, klima, vegjetacioni dhe organizmat, përfshirë njerëzit, dhe 
procesi pedogjenetik. Veprimet e tyre të përbashkëta formuan kryesisht toka autogjene – toka 
terrestiale, ndërsa tokat hidrogjenike janë të pranishme në një masë dukshëm më të vogël. Atlas i 
tokës, hartat e tij të shkallës 1:50,000 dhe monografia “Malet e Malit të Zi” (Fustik dhe Djuretik, 2000) 
japin të dhëna relevante mbi praninë e llojeve të caktuara të tokës, njësitë sistematike më të ulëta dhe 
shpërndarjen e tyre.

Sipas të dhënave nga këto burime, lloji i tokës më i zakonshëm është ai i formuar në shkëmbinjtë 
karbonatikë ose Kalkomelanosoli (klasifikimi kombëtar i tokës) që mbulon 660,000 ha, brenda të 
cilit litosolet dhe regosolet janë tokat fillestare. Kalkokambisolet mund të gjenden në zonat më të 
ulëta pas Kalkomelanasolet mbi një sipërfaqe prej 30,000 ha dhe tokat e kuqe (Terra Rossa), të cilat 
janë formuar në zonën bregdetare dhe në pellgun e liqenit të Shkodrës në lartësinë prej 500-600 m. 
Sipërfaqja e tokave të kuqe (Terra Rossa) është rreth 84,000 ha. Të ashtuquajturat Rendzina janë 
formuar në rregullet karbonatike të morenit, sedimentet glacio-fluviale dhe skrave, duke mbuluar një 
sipërfaqe prej 31.200 ha. Tokat e shtresuara, të përhapura në një sipërfaqe prej 6.830 ha, gjenden në 
1,500 metra mbi nivelin e detit në substrate silikate.

Kambisolet distrike dhe tokat e murrme acide janë 394,820 hektarë. Ato krijohen në substrate silikati 
të kuarcit, të cilat janë të varfra në alkale, por me kullimin, për shkak të reshjeve më të larta, toka 
acidizohet më tej dhe kjo kontribuon në mbeturinat pyjore të konifereve dhe pemëve gjetherënëse, të 
cilat ngadalë shpërbëhen dhe rrisin përmbajtjen e acideve humike në tokë. Këto toka më së shumti do 
të përmbushin kriteret e pH për t’u klasifikuar si ZKN.

Kambisolet eutrike gjenden në 118,300 hektarë të profilit të një strukture të ngjashme me tokat e 
murrme acide. Kambisolet eutrike u formuan në substrate me praninë e CaCO3, por pavarësisht 
kësaj, ato zakonisht kanë tendencën të jenë acide ose acide të moderuara. Në rrafshinat, argjila 
diluviale të substratit si në rastin e fushës së Bjelopavlicës dhe Ljeskopoljes, grumbullimi i ujit, pas 
rënies së reshjeve të mëdha, është i dukshëm mbi horizontin illuvial të papërshkueshëm që shkakton 
shfaqjen e pseudogleive në rreth 550 ha. Këto zona gjithashtu janë potencialisht “të përshtatshme” 
për tu klasifikuar si ZNK.

Fluvisolet zënë 34,250 ha në luginat e lumenjve, në brigjet e liqenit të Shkodrës, liqenit të Plavit dhe 
liqenit Sasko dhe në zonat bregdetare. Në pjesët më të ulëta të terrenit, fluvisolet i kalojnë euglejet dhe 
histosolet, të cilat potencialisht mund të klasifikohen si ZKN.

Tabela B5.1. Struktura e përdorimit të tokës bujqësore (2011)

Burimi: MONSTAT – Vjetari Statistikor 2012

Struktura Sipërfaqja (ha)

Tokë bujqësore 515,740

Tokë e kultivuar dhe kopshte 45,748

Pemishte 12,007

Vreshta 4,399

Livadhe 126,990

Kullotat 323,953

Pellgje, pellgje me peshq, këneta 2,643
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Tabela B5.2. Kategoritë e pjellorisë efektive me një sipërfaqe të vlerësuar

Sipërfaqja e tokës me përbërje rërë-zhavorr (3,500 hektarë) që ndodhet në Stoj afër Ulqinit dhe 
ujëmbajtësit janë të parëndësishme. Gjithashtu, sipërfaqet e tokës teknogenie dhe të tokave rikultivuese 
janë të parëndësishme. Ato gjithashtu mund të plotësojnë kriteret për t’u klasifikuar si ZKN.

Bazuar në hartën e tokës së ish-Jugosllavisë në shkallën 1: 50,000, llojet më të zakonshme të tokës 
në Mal të Zi janë kalkomelanosolet (47%) dhe kambisolet distrike (28%), të ndjekura nga kambisolet 
eutrike (8%), tokave të kuqe (Terra Rossa) (6%), fluvisolet (2.4%), rendzinat (2.2%), ndërsa llojet e tjera 
të tokës mbulojnë zonën e mbetur.

Shumica e tokave që përfaqësojnë Malin e Zi kanë një profil të cekët të tokës (me shumë mundësi 
do të klasifikohen si ZKN) dhe përmbajtje të ulët të lëndëve ushqyese. Nga sipërfaqja e përgjithshme, 
pa marrë parasysh tokat jopjellore (shkëmbinj, ligatinat, liqenet, lumenjtë, rrugët dhe vendbanimet 
urbane), tokat e Malit të Zi (Fustik dhe Djuretik, 2000) janë grupuar në pesë kategori të pjellorisë 
efektive siç tregohet në tabelën B5. 2.

Proceset e degradimit të tokës

Presione të shumta lidhur me tokën janë regjistruar në Malin e Zi. Kur bëhet fjalë për tokën bujqësore, 
procesi i vulosjes, ose konvertimi në tokë ndërtimore ose tokë për zhvillimin e infrastrukturës është i 
zakonshëm. Vendi vazhdon të humbasë zona të mëdha të tokës bujqësore në të njëjtën linjë me atë 
që po ndodh në të gjithë vendet e Bashkimit Evropian.

Degradimi i tokës është gjithashtu i përshpejtuar në një shkallë të madhe për shkak të shfrytëzimit 
të rërës dhe zhavorrit, minierave, asgjësimit të mbeturinave dhe mbetjeve të ndërtimit, operacioneve 
industriale, nxjerrjes së argjilës dhe aktiviteteve të ngjashme. Faktorë të tjerë të rëndësishëm të 
degradimit të tokës përfshijnë erozionin (uji, era) dhe dëmtimet në vend (fizike, kimike dhe biologjike).

Natyra dhe biodiversiteti

Mali i Zi i përket grupit të vendeve evropiane me florën dhe faunën më të pasur dhe ekosisteme shumë 
të larmishme. Vendi, për shembull, konsiderohet të jetë një nga zonat më të larmishme floristike në 
gadishullin e Ballkanit, me rreth 3,250 specie bimore, ndërsa raporti specifik i florës vaskulare me 
0.837 është më i larti në Evropë. Pjesa e përgjithshme e zonave të mbrojtura në territorin kombëtar 
është 9.21% dhe kryesisht i përket pesë parqeve kombëtare.

B5.2. STATUSI I TË DHËNAVE PËR TOKËN
Gjatë periudhës 1958-1988 në Malin e Zi u përgatit një hartë e detajuar e tokës në shkallën 1:50,000 
nga fakulteti bioteknik (ish Instituti i Bujqësisë). Studimi i tokës përfshinte studimin e dy mijë profileve. 
Për fat të keq, si në ish republikat e tjera të ish-Jugosllavisë, përpjekja e madhe dhe puna nuk u 
prezantuan siç duhet tek komuniteti i gjerë profesional dhe përdoruesit e tokës.

Nr: Kategoritë e pjellorisë
Vlerësimi i aftësive të 
tokës

Sipërfaqja (ha) %

1. Pjellori e lartë I i II 20,000 1.5

2. Pjellori e mesme III i IV 60,000 4.3

3. Pjellori e kufizuar V i VI 350,000 25.3

4. Pjellori e ulët VII i VIII 640,000 46.2

5. Jopjellor
Pa aftësi (të 
paklasifikuara)

312,000 22.7

Totali 1,382,000 100
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Figura B5.3. Harta origjinale pedologjike për 
llojet e tokës në Mal të Zi

Figura B5.4 Faqe nga fletoret origjinale të shkruara me dorë

Të dhënat pedologjike përshkruan vetitë mekanike-fizike dhe kimike (vetitë MPC) të tokës të marra 
përmes metodave të ndryshme laboratorike. Përveç kësaj, ka pasur një projekt sistematik në të 
kaluarën, që u shtri në pothuajse tre dekada, ku disa mijëra profile të tokës u morën në të gjithë Malin 
e Zi dhe vetitë e tyre u hodhën në formë të shkruar me dorë në gjashtë fletore që zënë rreth 150 faqe 
dyshe. Për më tepër, vendndodhja e çdo profili u fut fillimisht në një seri hartash, në shkallën 1: 50,000.

Harta pedologjike në formë dixhitale me bazën e duhur të të dhënave mund të krijohet me digjitalizimin 
e të dhënave dhe pozicionimin e tyre. Nga poligone të përshtatshme (që përfaqësojnë lloje të tokës në 
harta) dhe të dhëna analitike, mund të kryhet interpolimi dhe përfaqësimi hapësinor i karakteristikave 
fizike dhe kimike të tokës. Mund të zhvillohen harta tematike që lidhen me teksturën e tokës (rërë 
e trashë, rërë e imët, baltë dhe argjilë), si dhe vetitë kimike bazë të tokës (fosfor dhe kalium i 
disponueshëm, reaksioni i tokës, lënda organike dhe karbonatet totale). Dixhitalizimi i të dhënave 
pedologjike siç tregohet në figurën B5.4 është në zhvillim e sipër.

Përpunimi i grupeve të reja të të dhënave zbuloi disa viruse në parser që, ndër të tjera, bënë që disa 
profile të gjeoreferohen gabimisht. Praktikisht, ka rezultuar të ketë shumë profile dublikatë në një 
seksion të vetëm të hartës dhe ato duhet të inspektoheshin rast pas rasti për të përcaktuar se cila pikë 
e veçantë përputhet me cilin rresht të të dhënave.

Në total, ~ 7,666 profile’ ose ~ 16,151 shtresa të profileve’ (çdo profil i tokës ka 1 ose më shumë 
horizonte, që korrespondojnë me shtresat e tokës) u dixhitalizuan, prej të cilave ~ 4,986 kanë veti të 
MP dhe ~ 6,692 kanë veti C, 4,030 kanë veti të MP dhe C. ~ 3,536 profile ose ~ 6,555 horizonte kanë 
koordinata gjeografike.

Të dhënat nga libri “Zemljišta Crne Gore” ishin pothuajse tërësisht të gjeoreferencuara, në kuptimin 
që autorët e librit përmendnin seksionin e hartës ku ndodhet një profil, si dhe katrorin brenda hartës 
së seksionit, i cili lejonte të gjeje saktësisht koordinatat e profilit relativisht të lehtë.

Për qëllimet e përgatitjes së studimit ZKN, nuk është e mundur të përdoret numri i profileve që u 
përmend më parë, sepse për shumë profile mungojnë koordinatat e duhura. Për rreth 3,536, ka edhe 
gjysmë-profile, të cilat u hapën për qëllimet e hartave të tokës.
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Megjithatë, gjysma e informacionit (rreth 1,800 profile me rreth 4,000 shtresa) mund të përdoret nga 
projekti ZKN. Duke pasur parasysh se sipërfaqja e Malit të Zi është rreth 13,812 km2, mesatarisht do 
të thotë se ka një profil për çdo 7,7 km2, i cili mund të konsiderohet si një vëllim i mjaftueshëm i të 
dhënave për projektin ZKN.

Të dhënat, të cilat mund të jenë të disponueshme për 1,800 profile, janë si vijon: thellësia e sipërme 
e horizontit, thellësia e poshtme e horizontit, % e skeletit, % e rërës së trashë, % e rërës së imët,% e 
lymit (%), % e argjilës, % e rërës totale, % e argjilës totale, lagështia higroskopike, pH në H2O, pH në 
KCl, përmbajtja e CaCO3 (%), përmbajtja e lëndës organike (%), P2O5 i disponueshëm (mg / 100 g të 
dheut, dhe K2O në dispozicion (mg / 100g tokë). Aciditeti hidrolitik, shuma e kationeve bazë, kapaciteti 
ithithjes së kationeve, shkalla e mbushjes së kationeve bazë nuk janë bërë për të gjitha profilet, por 
vetëm për rreth 47% të profilit (rreth 850).

Përbërja e përqindjes së fraksioneve individuale është përcaktuar duke përdorur metodën “pipeta B”.

Parametrat e tokës kimike u përcaktuan me metoda të përdorura gjerësisht në ish-republikat e 
Jugosllavisë (Džamić et al., 1996).

Duke pasur parasysh se për qëllimet e studimit ZKN janë të nevojshme të dhënat e mëposhtme: 
klasifikimi i kullimit, thellësia e tokës, tekstura e tokës, gurëzimi sipërfaqësor, lënda organike e tokës, 
kripëzimi, sodiciteti dhe aciditetit, ekipi malazez konfirmon se të dhënat në dispozicionin tonë janë 
të përshtatshme dhe të vlefshme. Të dhënat që mungojnë janë ato që kanë të bëjnë me kripësinë, 
sodicitetin, por duke pasur parasysh kushtet klimatike, d.m.th reshjet e larta, kripësia e tokës nuk 
është problem në Malin e Zi.

Hapat që duhen ndjekur do të ishin rritja e numrit të profileve në bazën e të dhënave dhe lidhja e tyre 
me koordinatat përkatëse. Për shkak të mungesës së burimeve financiare dhe numrit të reduktuar 
të personelit në Qendrën për Tokën dhe Përmirësimin, gjatë viteve të fundit nuk ka pasur vëzhgime 
për studimin e tokës. Për këtë arsye është e nevojshme të prezantohet një program i monitorimit të 
tokës. Siç është theksuar tashmë, Fakulteti Bioteknologjik / departamenti i tokës dhe përmirësimit 
ishte përgjegjës për kërkime për zhvillimin e hartës pedologjike. Të dhënat vihen në dispozicion të 
institucioneve përkatëse shtetërore dhe të ministrive mbi bazë kërkese. Kërkesa për të dhëna duhet 
t’i drejtohet dekanit të Fakultetit Bioteknik.

B5.3. GJENDJA E TË DHËNAVE KLIMATIKE
Sipas klimatologut gjerman W. Koppen, zonat klimatike renditen në tri nivele: klima, llojet dhe nënllojet. 
Të gjitha klimat, sipas vlerave mesatare të temperaturës së ajrit, ndahen në pesë klima ose klasa: A, 
B, C, D dhe E. B-ja karakterizon klimat e thata dhe C-ja ka klimë të ngrohtë të moderuar me shi. 
Llojet u përcaktuan në bazë të regjimit të reshjeve dhe nënllojet sipas vlerave dhe kohëzgjatjes së 
temperaturave të caktuara të ajrit (Dubljevic, 2009).

Në bazë të të dhënave nga viti 1961-2000, zonat klimatike të pranishme në Mal të Zi janë si më poshtë:

• C – e ngrohtë e moderuar (në zonat e ulëta) dhe
• D - e ftohtë e moderuar (në lartësi prej mbi 1,000 m)

Klima C ndodh në dy lloje, Cs (lloji mesdhetare) dhe Cf (klimë e ngrohtë e moderuar dhe e lagësht). Në 
Cs ekzistojnë dy nëntipa Csa dhe Csb, dhe lloji Cf përfaqësohet në nënllojet Cfb.

Klima D është e përfaqësuar me një lloj klime - Df - boreale e lagësht (borë - pyje). Lloji Df përfaqësohet 
në dy nënlloje, Dfb - në lartësi deri në 1,500 m dhe Dfc - në lartësi mbi 1,500 m.
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Stacionet e rrjeteve meteorologjike

Regjistrimi i parë i motit në territorin e Malit të Zi kishte një karakter përshkrues siç haset në të dhënat 
historike të shekujve 17 dhe 18. Këto shënime janë të lidhura me ndodhinë e thatësirës dhe fatkeqësive 
të tjera natyrore që njerëzit kujtojnë. Dokumentacioni arkivor tregon se Dr. Petar Miljanic ka kryer 
vëzhgimet e para meteorologjike të vazhdueshme. Ai mbajti një regjistër të motit në Podgoricë nga 1 
shtatori 1882 deri më 31 gusht 1883.

Deri në vitin 1949, matjet dhe vëzhgimet u kryen për elemente të caktuara meteorologjike, por 
me ndërprerje të shpeshta të shkurtra dhe ndonjëherë edhe më të gjata. Matjet dhe vëzhgimet 
meteorologjike sistematike filluan në vitin 1949. Sot territori i Malit të Zi ka një numër të madh të 
stacioneve meteorologjike të pajisura mirë sipas standardeve të përshkruara nga Organizata Botërore 
Meteorologjike (Figura B5.5.6).

Figura B5.5 Rajonet klimatike të Malit të Zi sipas W. Koppen (Dubljevic, 2009)
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Rrjeti i stacioneve meteorologjike në territorin e Malit të Zi përbëhet nga një rrjet bazë dhe plotësues i 
stacioneve meteorologjike si më poshtë:

• 9 stacione kryesore 
• 2 stacione aeroportuale (jo pjesë e rrjetit kombëtar të stacionit meteorologjik)
• 16 stacione klimatologjike (+1 që kanë qenë njësi klimatologjike deri në vitin 2010, por tani 

kanë vetëm pak matje)
• 17 stacione të reshjeve dhe 9 stacione automatike meteorologjike (në funksionim që nga viti 

2004).

Ekzistojnë gjithsej 54 stacione meteorologjike për qëllime vëzhgimi (Figura B5.5.7).

Figura B5.6. Shpërndarja hapësinore e stacioneve meteorologjike (Burimi: IHMS, 2012)

Figura B5.7. Stacionet e rrjetit meteorologjik të IHMS (Burimi: IHMS, 2016)
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Tabela B5.3. Frekuenca e matjeve të të dhënave sipas llojit të stacionit dhe elementeve meteorologjike

Rrjeti bazë i stacioneve meteorologjike

Rrjeti bazë i stacioneve meteorologjike të Institutit të Hidrometeorologjisë dhe Sizmologjisë së Malit të 
Zi përbëhet nga 9 kryesore (sinoptike), 16 klimatologjike (të zakonshme) (+1 që kanë qenë klimatologjike 
deri më 2010, por tani kanë vetëm pak matje) dhe 20 stacione të reshjeve Figura B5.5.7.). 

Gama e të dhënave 

Në stacionet kryesore meteorologjike dhe një numër më të vogël të stacioneve të referencës klimatike, 
nga të cilat të dhënat hyjnë në shkëmbim ndërkombëtar, matjet dhe vëzhgimet bëhen çdo orë dhe 
këto detyra kryhen nga një vëzhgues profesionist (punonjës i përhershëm).

Në një numër të stacioneve të klimës, matjet dhe vëzhgimet kryhen 3 herë në ditë në orën 7, 14, 21 
(me orën lokale), në stacionet e reshjeve, matjet dhe vëzhgimet bëhen në 7 orë (ora lokale) për të cilat 
angazhohen vëzhgues të jashtëm në bazë të një kontrate pune me afat të caktuar (Tabela B5.5.3.).

Ka edhe stacione të tjera të motit por ato nuk janë në kompetencën e IHMS-së. Këto janë stacione 
të vendosura dhe të mirëmbajtura nga institucione dhe organizata ekonomike të tjera. Ato përfshijnë, 
për shembull, stacionet meteorologjike aeronautike në aeroportet e Qytetit Golubovci (Kryeqyteti 
Podgorica) dhe Tivarit, dhe stacionet klimatologjike në parqet kombëtare. 

Stacionet automatike të rrjetit meteorologjik 

Përpjekjet e para kërkimore lidhur me matjet automatike në meteorologjinë brenda HMS u bënë nga 
1996 deri në 1999. Stacioni METEOMONT, i cili është kryesisht rezultat i punës dhe inovacionit të 
punonjësve në departament, u vendos në punë eksperimentale në Podgoricë më 1998. Instituti e fitoi 
stacionin e parë automatik të motit në vitin 2000 dhe që dhjetë vjet më vonë të gjitha stacionet e motit 
të rendit të parë (Ulqini, Bar, Herceg Novi, Podgoricë, Cetinje, Nikshiq, Kolasin, Zabljak dhe Pljevlja) 
GmbH) kanë pasur pajisje për matje automatike (Lambrecht GmbH) nga të cilat të dhënat arrijnë në 
zyrën qendrore në Podgoricë përmes GPRS çdo 10 minuta.

Po në të njëjtën mënyrë, është e mundur të grumbullohen të dhënat që disponohen nga stacionet 
klimatologjike dhe të reshjeve të rrjetit të IHMS-së dhe të bëhen analiza. Përveç produkteve të nxjerra 
nga baza e të dhënave klimatologjike, ekziston edhe Klima Atlas e Malit të Zi, e financuar dhe botuar 
nga Akademia Malazeze e Shkencave dhe Arteve, 2013.

Lloji i stacionit Herë (në ditë)

Sinoptika kryesore 
Në varësi të elementit: një herë në orën 07:00 ose 09:00; tri herë në ditë në 07:00, 02:00, 09:00; çdo 
orë

Aeroport 
Në varësi të elementit: një herë në orën 07:00 ose 09:00; tri herë në ditë në 07:00AM, 02:00PM, 
09:00PM

Klimatologjike
Në varësi të elementit: një herë në orën 07:00 ose 09:00; tri herë në ditë në 07:00AM, 02:00PM, 
09:00PM

Reshjet Një here në 07:00 AM

Automatike Çdo 10/15 minuta
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Aksesi ndaj të dhënave

Aksesi ndaj të gjitha të dhënave (të papërpunuara dhe të përpunuara), metadata dhe produktet e 
IHMS-së (meteorologjike, klimatologjike, hidrologjike, hidrografike, sizmologjike dhe ekologjike) është 
në dispozicion sipas kushteve dhe rregullave të caktuara, në përputhje me udhëzuesin për akses ndaj 
informacionit në posedim të IHMS-së (publikuar në mars 2013).

Kërkesat për të dhënat mund të dorëzohen përmes faqes së internetit të IHMS-së ose duke dërguar 
një kërkesë për të dhëna në adresën zyrtare të postës elektronike office@meteo.co.me. Kërkesa 
mund të shkarkohet nga faqja e internetit IHMS: www.meteo.co.me. Pas marrjes së kërkesës, personi 
përgjegjës për këtë fushë dërgon një konfirmim të pranimit të kërkesës tek dërguesi dhe informatat që 
kërkesa do të përpunohet brenda afatit kohor të përcaktuar me ligj (brenda 15 ditëve).

Kërkesa e marrë duhet të regjistrohet në arkivin e IHMS-së dhe më pas t’i përcillet drejtorit, i cili delegon 
një person që të përpunojë kërkesën dhe të kontaktojë dërguesin në rast se nevojitet informacion i 
mëtejshëm / sqarim ose të dërgojë vetëm informacionin / të dhënat e kërkuara.

Në përfundim, të dhënat klimatike të kërkuara për përcaktimin e ZKN në Malin e Zi janë të disponueshme 
sipas kushteve të përshkruara në paragrafët e mësipërm. Në një aneks të këtij raporti është dhënë 
analiza e të dhënave të disponueshme klimatike për tetë parametra klimatikë për stacionet kryesore 
meteorologjike (varg kohor i parametrave klimatik, numri i muajve me disponueshmërinë e të dhënave 
në bazën e të dhënave CLIDATA nga fillimi i matjes, përqindja e disponueshmërisë ditore të të dhënave 
sipas parametrave.

B5.4. GJENDJA E TË DHËNAVE TË SISTEMIT TË INFORMACIONIT GJEOGRAFIK 
(GIS)

Të dhënat e Sistemit Informativ Gjeografik (GIS) në Mal të Zi

Ministria e Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Turizmit ka sistemin e informacionit gjeografik për shtresat 
në vijim:

a. Në fushën e të dhënave për menaxhimin e hidrologjisë dhe ujit,
b. në fushën e infrastrukturës me shtresat në vijim.

Harta e tokës në formatin GIS, me shkallë 1: 50,000, bie gjithashtu nën juridiksionin e Ministrisë së 
Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Turizmit dhe do të vihet në dispozicion të projektit ZKN mbi bazë 
kërkese. Të gjitha shtresat janë të gjeoreferuara në projektimin Gauss-Kruger të 6 zonave.

Shumica e ndërmarrjeve të qeverisjes vendore, që kanë të bëjnë me shpërndarjen e ujit të pijshëm dhe 
kanalizimin dhe trajtimin e ujërave të zeza, përdorin GIS me databazat e infrastrukturës hidroteknike 
(uji dhe rrjeti i kanalizimit). Këto tabela të databazës janë miratuar në të gjitha ndërmarrjet si një 
standard për aplikimin e GIS në këtë fushë.

Modeli Dixhital i Terrenit të Malit të Zi

Menaxhimi i pasurive të paluajtshme në Mal të Zi është bërë duke përdorur imazhe ortofoto në shkallën 
1: 10,000 dhe hartat dixhitale në formatin GIS, në shkallën 1: 25,000, duke mbuluar tërë territorin e 
vendit. Këto harta janë të gjeoreferuara në projektimin UTM. Baza e të dhënave të hartave dixhitale 
në formatin GIS, në shkallën 1: 25,000, përmban shumë shtresa, edhe pse jo të gjitha kërkohen nga 
projekti ZKN.

Zona e Malit të Zi është e mbuluar me pika të detajuara në distancë prej 20 metrash dhe ngritje të çdo 
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Ndarja territoriale e Malit të Zi

Ligji për ndarjen territoriale të Malit të Zi (“Gazeta Zyrtare e Malit të Zi”, nr. 54/2011, 26/2012, 27/2013, 
62/2013 dhe 12/2014) përcakton organizimin territorial të vendit. Ky ligj e ndan territorin në 23 njësi 
hapësinore (LAU1, bashkinë e Podgoricës, kryeqytetin Cetinjë dhe 21 qeveri lokale) që përmbajnë 
1,307 vendbanime (LAU2). Çdo komunë është e ndarë në një vendbanim të karakterit urban dhe një 
numër vendbanimesh me karakter rural. 

Me qëllim të lehtësimit të kadastrës së pasurive të paluajtshme, Mali i Zi është i ndarë në 796 komuna 
kadastrale. Kufijtë e qeverive lokale përkojnë me kufijtë e komunave kadastrale, të cilat kështu hyjnë 
në përbërjen e saj. Për të kontrolluar kompetencën administrative, zona e qeverisjes vendore është e 
ndarë në komunitete lokale. Kufijtë e komuniteteve lokale përkojnë me kufijtë e komunave kadastrale.

metri. Baza e të dhënave përmban pikat e mëposhtme dhe atributet relevante për zhvillimin e DMT 
(Tabela B5.5.5):

• Koordinatat e Y 
• Koordinatat e X
• Niveli H
• Pika ID

Tabela B5.4. Të dhëna për modelin dixhital të terrenit

Figura B5.8. Shembull i modelit dixhital të terrenit

SIPËRFAQJA PERIMETER GSM_ GSM_ID
GSM_
COORDZ

POLYGONID SCALE ANGLE Y X

0 0 0 89815 1349 0 1 0 401360.00 4718740.00

0 0 0 89826 1345 0 1 0 401340.00 4718740.00

0 0 0 89827 1339 0 1 0 401320.00 4718740.00

0 0 0 90380 1336 0 1 0 401360.00 4718720.00

0 0 0 90381 1333 0 1 0 401340.00 4718720.00

0 0 0 90382 1328 0 1 0 401320.00 4718720.00
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Zyra e statistikave e Malit të Zi (MONSTAT) është përgjegjëse për procesin e mbledhjes, përpunimit dhe 
publikimit të të dhënave demografike, ekonomike, arsimore, migracionit, etnokulturore dhe sociale.

B5.5. BOSHLLËQET E TË DHËNAVE, PROBLEMET DHE ZGJIDHJET
Bazuar në informacionin e mësipërm, ekipi malazez mund të arrijë në përfundimin se Mali i Zi ka grupe 
adekuate të të dhënave historike për pothuajse të gjitha parametrat përkatës klimatikë që kërkohen 
për përcaktimin e suksesshëm të zonave ZKN në vend.

Përjashtim do të ishte vetëm parametri klimatik, pra shpejtësia e erës me 10m BRV32, ku ka boshllëqe 
në monitorimin dhe / ose futjen e të dhënave nga disa ditarë klimatike në bazën e të dhënave ekzistuese 
klimatologjike. Kjo mungesë informacioni mund të tejkalohet nëse periudha e referimit do të ishte 
nga viti 1981 e këtej, pasi pas kësaj periudhe ekziston një grup i vazhdueshëm i të dhënave për këtë 
parametër. Sidoqoftë, ZKN-ja nuk kërkon të dhëna për shpejtësinë e erës, prandaj kjo mangësi nuk 
do të pengonte zbatimin e projektit.

B5.6. DHËNIA E REKOMANDIMEVE PËR PËRMIRËSIMIN E MENAXHIMIT TË TË 
DHËNAVE NË KONTEKSTIN E ZONAVE ME KUFIZIME NATYRORE
Një burim menaxhimi i të dhënave kërkon bashkëpunim lokal, rajonal dhe ndërkombëtar përmes 
zhvillimit dhe zbatimit të projekteve të përbashkëta, të cilat do të bashkojnë dhe zgjidhin çështjet e 
menaxhimit të të dhënave. Mali i Zi duhet të përfshijë të gjitha burimet shkencore dhe teknike dhe 
burimet njerëzore për të forcuar institucionet përgjegjëse për menaxhimin e të dhënave.

Investimet kapitale në kërkime (multidisiplinare dhe me përfshirjen e më shumë institucioneve) për 
menaxhimin e të dhënave, aplikimi i metodave dhe teknikave bashkëkohore në vlerësimin e rrezikut 
është i nevojshëm për të përmirësuar menaxhimin e të dhënave. Kërkimi shkencor në lidhje me ruajtjen 
e tokës nga çdo formë e degradimit dhe zbutjen e ndryshimeve klimatike dhe zhvillimin e sistemeve 
të informacionit në fushën e mbrojtjes së tokës duhet të veçohen si një prioritet. Roli i qeverisë është 
thelbësor, përmes sistemit formal të arsimit dhe zbatimit, përmirësimit të efikasitetit dhe zbatimit të 
rezultateve të kërkimit shkencor.

Aktivitetet operacionale dhe kërkimore që lidhen me zbatimin e të dhënave meteorologjike, parashikimet 
dhe njohuritë në bujqësi janë bërë gjithnjë e më të rëndësishme. Duke fuqizuar rrjetin e stacioneve 
të vëzhgimit, si dhe duke ndërmarrë kërkime agroklimatike, shërbimet agrometeorologjike të IHMS-it 
dhe BTF-së kontribuojnë plotësisht në zhvillimin e bujqësisë në Malin e Zi.

B5.7. ANALIZAT E KAPACITETEVE KOMBËTARE PËR MENAXHIMIN E 
TË DHËNAVE DHE OFRIMIN E REKOMANDIMEVE PËR PËRMIRËSIMIN E 
INSTITUCIONALIZIMIT NË LIDHJE ME ZKN-NË
Institucionet malazeze që kanë një rol në krijimin dhe zbatimin e politikave të menaxhimit të të dhënave 
për tokën dhe klimën drejtohen zyrtarisht nga dy ministri: Ministria e Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe 
Turizmit (MSDT) dhe Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Brenda Ministrisë së Zhvillimit të 
Qëndrueshëm dhe Turizmit ka Departamentin për Mjedisin, Drejtorinë e Ndryshimeve Klimatike dhe 
Drejtorinë e Planifikimit Urban që janë drejtpërdrejt përgjegjëse për menaxhimin e të dhënave. Për 
shumë vite, këto institucione janë të përfshira vazhdimisht në zhvillimin e politikave mjedisore. Nën 
përgjegjësinë / koordinimin e MSDT-së janë edhe subjektet e mëposhtme: Agjencia për Mbrojtjen e 
Mjedisit, Instituti i Hidrometeorologjisë dhe Sizmologjisë së Malit të Zi (IHMS) dhe Këshilli Kombëtar 
për Zhvillimin e Qëndrueshëm dhe Ndryshimin e Klimës, ndër të tjera.
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B5.8. VLERËSIMET E POLITIKAVE KOMBËTARE DHE REKOMANDIMET E 
POLITIKAVE RELEVANTE PËR KARAKTERIZIMIN DHE HARTIMIN E ZONAVE ME 
KUFIZIME NATYRORE DUKE PËRFSHIRË ANALIZAT SOCIO-EKONOMIKE
Përsa i përket karakterizimit dhe përgatitjes së hartës së zonave me kufizime natyrore, mund të arrihet 
në përfundimin se Mali i Zi ka kapacitetin institucional të mbështetur nga institucione të kualifikuara 
si në aspektin profesional, shkencor ashtu edhe në atë administrativ. Ajo që është më së shumti e 
nevojshme është forcimi i bashkëpunimit mes tyre, ministrive të tyre përkatëse dhe institucioneve 
të tjera relevante. Veçanërisht, zbatimi i projektit ZKN do të kërkonte krijimin e një baze të dhënash 
unike, duke përfshirë të gjitha informacionet e disponueshme për tokat, klimën, përdorimin e tokës / 
mbulesën e tokës, terrenin në një format GIS. Sapo të jetë përfunduar kjo baze e të dhënave, duhet të 
pasohet nga zbatimi i ZKN-së dhe për këtë do të kërkohet ndihmë teknike.

Institucionet dhe krijuesit e politikave në Malin e Zi kanë pritshmëri të mëdha nga projekti ZKN. Qëllimi 
përfundimtar do të ishte hartimi i udhëzimeve të politikave të qëndrueshme të zhvillimit rural që do të 
ndihmonin në përcaktimin e shumës së mbështetjes financiare për fermerët që praktikojnë bujqësinë 
në zonat e ZKN-së.

Mali i Zi ka njohur rëndësinë e çështjes së ZKN-së dhe me financimet e Bankës Botërore do të fillojë 
hedhjen në hartë dhe përcaktimin e ZKN-së duke përdorur metodologjinë e KKK-së në vitin 2017. Për 
më tepër, deri në fund të vitit 2016, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (MARD) po planifikon të 
miratojë legjislacionin e ngjashëm me atë të hartuar në Serbi. Megjithatë, efektet e këtij legjislacioni 
do të jenë më pak të dukshme pasi shumica e territorit të Malit të Zi mund të klasifikohet si ZKN. 
Kjo mund të krijojë probleme pasi do të jetë e vështirë të harmonizohet me pagesat e mundshme 
kombëtare direkte. Megjithatë, vendi do të duhet të miratojë një legjislacion të tillë më mirë herët se sa 
vonë dhe kjo duhet të harmonizohet me rregullat dhe udhëzimet e PPB. Përfundimisht, efektet e saj 
vështirë të jenë të dukshme ose të përfshira në skemat kombëtare të pagesave ZKN; Përkundrazi, më 
shumë pritet të vijë përmes mbështetjes së BE-së.
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GJENDJA E INFORMACIONIT MBI 
TOKËN, KLIMËN DHE HARTËN 
DIXHITALE NË SERBI
Dragana Vidojević1, Jovica Vasin2, Nenad Marković3 dhe Natalija Bogdanov4

KAPITULLI B6 

B6.1. HYRJE
Karakteristikat gjeografike 
Republika e Serbisë ndodhet në pjesën veriperëndimore të Gadishullit Ballkanik, në pjesën jugore të 
Evropës Qendrore dhe Lindore. Ajo shtrihet në drejtimin jug-veri midis 41 ° 53 ‘dhe 46 ° 11’ gjerësi 
veriore dhe në drejtim perëndim-lindje midis 18 ° 49 ‘dhe 23 ° 00’ gjatësi lindore duke mbuluar një 
territor prej 88,499 km2. Bazuar në vendndodhjen e saj gjeografike dhe karakteristikat natyrore, 
Republika e Serbisë mund të konsiderohet si një vend i Evropës Qendrore, Ballkanik, Panonik dhe 
Danubian. Heterogjeniteti i saj i madh në substancën gjeologjike, klimën, mbulesën e vegjetacionit 
dhe faunën e tokës ka rezultuar në formimin e një larmie të madhe të llojeve të tokës. Respektivisht, 
zona e Serbisë është e ndarë në nëntë rajone edafikë-klimatikë (Vidojević dhe Manojlović, 2007). Çdo 
rajon përfshin disa lloje të tokës, kombinimi i të cilave përcakton karakteristikat e përgjithshme të 
këtyre rajoneve.

Klima
Klima e Serbisë mund të përshkruhet si kontinentale e moderuar me karakteristika lokale pak-a-
shumë të theksuara. Shpërndarja hapësinore e parametrave të klimës shkaktohet nga vendndodhja 
gjeografike, relievi dhe ndikimi lokal si rezultat i kombinimit të relievit, shpërndarjes së presionit 
të ajrit dhe, në një shkallë më të madhe, ekspozimit të terrenit, pranisë së sistemeve të lumenjve, 
vegjetacionit, urbanizimit, etj. Ndër përcaktuesit e mëposhtëm gjeografikë që paraqesin situata të 
rëndësishme sinoptike domethënëse për motin dhe klimën e Serbisë duhet përmendur: Alpet, deti 
Mesdhe dhe gjiri i Gjenovës, lugina Panonike dhe Lugina e Moravës, malet Karpate dhe Rodopi, si 
dhe zonat kodrinore-malore me lugina dhe ultësira malore. Vendndodhja mbizotëruese meridionale e 
luginave dhe e rrafshinave të lumenjve në pjesën veriore të vendit bëjnë të mundur inkursionin e thellë 
në jug të masave ajrore të ftohta polare.  

Temperatura më e ulët e shënuar ndonjëherë që nga matjet instrumentale të filluara në territorin e 
Serbisë ishte -39.5 °C në Karajukica Bunari (afër Sjenicës) më 29 janar 1987 dhe temperatura më e 
lartë e matur ndonjëherë ishte 44.9 °C në Smederevska Palanka më 24 korrik 2007. Analiza e motit 
kryhet në bazë të matjeve të marra në orën 7, 14 dhe 21 në stacionet kryesore meteorologjike (30 
stacione) për periudhën e fundit bazë 1981-2010.   

Temperatura mesatare vjetore e ajrit në pjesën më madhe të Serbisë (në 22 stacione kryesore 
meteorologjike) sillet mes 11 ° C dhe 12 ° C (figura 1). Si rregull i përgjithshëm, sasitë vjetore të 
reshjeve rriten mesatarisht me lartësinë. Mesatarja vjetore e reshjeve në të gjithë Serbinë janë nga 
557 mm në Kikinda deri në 1,018 mm në Malin Zlatibor (Shërbimi Hidrometeorologjik i Republikës së 
Serbisë, 2013) (Figura B6. 2).
1  Ministria e Bujqësisë dhe Mbrojtjes së Mjedisit të Republikës së Serbisë - Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit, Beograd
2  Instituti i Fidaneve dhe Kultivimit të Bimëve, Novi Sad
3  PC “Srbijašume”, Beograd
4  Fakulteti i Universitetit Bujqësor të Beogradit
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Figura B6.1. Temperatura mesatare vjetore e ajrit për 
periudhën bazë 1981-2010

Figura B6.2. Sasia totale mesatare e reshjeve për periudhën 
bazë 1981-2010

Klasifikimi tokës 

Klasifikimi tokës dhe hartografia në Serbi kanë kaluar nëpër faza të ndryshme të zhvillimit. Klasifikimi i 
parë i tokave për Mbretërinë e Jugosllavisë u përgatit nga Stebut në 1927. Klasifikimet e tjera, bazuar 
në parimet gjenetike, u botuan më vonë (Neugebauer et al, 1963;. Filipovski et al, 1964.). Në një fazë të 
mëvonshme dhe për të lehtësuar komunikimin ndërkombëtar, sistemi kombëtar i klasifikimit të tokës 
në Jugosllavi u përshtat me klasifikimin ndërkombëtar të vlefshëm në atë kohë në Evropë (Skoric et al, 
1973;. 1985). Ky klasifikim është ende i pranuar dhe në përdorim në Republikën e Serbisë.

Shkaqet e degradimit të tokës

Dukuria dhe intensiteti i erozionit të tokës është një nga proceset më të mëdha të degradimit të 
tokës dhe shkak për rënien e cilësisë së tokës. Është vlerësuar se erozioni i tokës (i shkallëve të 
ndryshme) prek rreth 80% të tokës bujqësore. Në rajonin qendror dhe atë kodrinor-malor erozioni i 
ujit është mbizotërues, ndërsa në krahinën e Vojvodinës në veri të Serbisë, mbizotëron erozioni eolik, 
që prek rreth 85% të tokës bujqësore (Vidojević dhe Manojlovic, 2007). Një numër masash ruajtëse 
janë të përcaktuar në bujqësi, si dhe një ligj shoqërues që synon mbrojtjen e tokës bujqësore nga 
efektet e dëmshme të erozionit (Ligji për tokën bujqësore, Nenet 18, 19 dhe 20). Cilësia e tokës preket 
gjithashtu nga ndotja e pakontrolluar dhe hedhja pa kriter e mbeturinave dhe nga ndotja që buron nga 
komplekset industriale.

Përdorimi i tokës

Bazuar në të dhënat statistikore për vitin 2014, sipërfaqja e tokës bujqësore të shfrytëzuar mbulon 
3,506,830 ha ose 45.2% të territorit të përgjithshëm të vendit (Vjetari Statistikor i Republikës së 
Serbisë, 2015).

Monitorimi i strukturës së tokës së punueshme në 2014 tregon se pjesa më e madhe mbulohet 
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Tabela B6.1. Toka bujqësore - të dhënat statistikore për vitin 2014 (ha)

Figura B6.3. Toka bujqësore e shfrytëzuar (%).

nga drithërat 1,819,188 ha, e cila përfaqëson rreth 70% të sipërfaqes së përgjithshme të tokës së 
punueshme. Një sipërfaqe prej 242,041 ha ose 9.3% është me bimë foragjere, një sipërfaqe prej 
346,524 ha ose 13.3% është nën kulturat industriale. Perimet janë kultivuar në 52,680 ha ose 2% 
(Figura B6. 3, Tabela B6. 1).

Ekziston një ndryshim i rëndësishëm në të dhënat statistikore të përdorimit të tokës dhe të dhënave 
nga databaza e Corine Land Cover 2012. Sipas databazës Corine Land Cover 2012, zonat bujqësore 
me kullota natyrore dominojnë në Serbi dhe shtrihen në mbi 58.24% të territorit të përgjithshëm të 
vendit (Figura B6.4, Tabela B6.2).

Toka e punueshme (ha)

Drithëra 1,819,188

Pulse (Bishtajore për 
kokërr)

7,830

Patate, e hershme dhe e 
vonë

51,987

Panxhar sheqeri 64,112

Kultura industriale 346,524

Perime, pjepër dhe 
luleshtrydhe

52,680

Lule 343

Kultura foragjere 242,041

Kultura të tjera në tokë të 
punueshme

1,713

Tokë e pambjellë 19,655

Totali 2,606,073

Kullotë e përhershme (ha)

Livadhe 381,654

Kullota 331,588

Totali 713,242

Plantacione të përhershme (ha)

Plantacione me fruta 163,310

Vreshta 22,150

Fidanishte 1,531

Plantacione të tjera të 
përhershme

524

Totali 187,515
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Figura B6.4. Harta Corine Land Cover për tokat bujqësore dhe kullotat natyrore

Tabela B6.2. Klasat e tokës bujqësore dhe kullotave natyrore sipas Corine Land Cover 

Zonimi i lartësisë së tokës bujqësore është llogaritur duke përdorur modelin dixhital të terrenit (MDT) 
(që rrjedh nga zonimi USGS me një saktësi prej 1 Hark në Sekondë) (Tabela B6.3).

Kategoritë/ klasat CLC 
2012.

ha %

SIPËRFAQET BUJQËSORE  

211 Toka e punueshme e paujitur 2,173,145 28.01

221 Vreshta 10,417 0.13

222 Pemë frutore dhe plantacione kokrrizore 24,248 0.31

231 Kullota 165,578 2.13

242 Modele komplekse të kultivimit 992,857 12.80

243 Toka e zënë kryesisht nga bujqësia me zona të konsiderueshme të bimësisë 
natyrore 

948,246 12.22

Nën-totali 4,314,491

PYJE DHE ZONAT GJYSMË-NATYRALE   

321 Kullota natyrore 205,013 2.64

Totali i Shumë së Madhe 4,519,504 58.24
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Tabela B6.3. Zonimi i lartësisë së tokës bujqësore dhe kullotave natyrore

Figura B6.5 - Shpërndarja e tokës në klasa kullimi në KA të Vojvodinës (Serbia Veriore).

B6.2. GJENDJA E TË DHËNAVE PËR TOKËN
Karakteristikat e tokës të rëndësishme për përcaktimin e sipërfaqeve të përcaktuara si Zonat me 
Kufizime Natyrore (ZKN) do të përpunohen duke përdorur disa qasje metodologjike. Rëndësia më e 
madhe do t’i kushtohet shtresave të mbivendosura në hartën e digjitalizuar të tokës së Serbisë dhe 
hartën e përdorimit të tokës nxjerrë nga Corine Land Cover. 

Klasifikimi i kullimit 

Njësitë hartografike që përfaqësojnë zonat sipërfaqësore të tokës të cilat i përkasin hartave të tipit 
euglej, pseudoglej dhe njësitë specifike të hartave që i përkasin llojeve të tokës të fluvisolie do të 
zgjidhen nga harta e dixhitalizuar e tokës në Serbi.

Lartësia ha km2 %

0-200 2,618,749 26,187 33.75

200-400 920,139 9,201 11.86

400-600 411,141 4,111 5.30

600-800 213,331 2,133 2.75

800-1000 130,756 1,308 1.69

1000-1200 128,567 1,286 1.66

1200-1400 64,024 640 0.83

1400-1600 21,374 214 0.28

1600-1800 9,350 93 0.12

1800-2000 1,931 19 0.02

>2000 143 1 0.00

Totali 4,519,503 45,195 58.24
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Figura B6. 5 tregon hartën e digjitalizuar të klasave të kullimit të tokës për krahinën autonome të 
Vojvodinës, përgatitur nga Fakulteti i Bujqësisë i Novi Sadit, Departamenti i Menaxhimit të Ujërave 
(Benka dhe Salvai, 2007). Megjithatë, harta e klasës së kullimit të tokës nuk është përgatitur për 
të gjithë territorin e Republikës së Serbisë. Duhet të theksohet se të dyja metodologjitë e bazuara 
në kritere që fokusohen në kullimin (e para duke përdorur hartën e tokës dhe e dyta duke përdorur 
hartën e klasifikimit të tokës në KA-në e Vojvodinës) nuk marrin parasysh metodologjinë e BE-së për 
identifikimin dhe përcaktimin e ZKN-ve, që kërkon të njëjtin parametër kullimi - numri i ditëve me 
përmbajtje lagështie të tokës në ose mbi kapacitetin e terrenit ≥ 230 ditë duke përdorur një qasje 
probabiliteti (20% në 7 vjet nga 30). Këto të dhëna mungojnë për Republikën e Serbisë. Për më tepër, 
është propozuar që numri i 230 ditëve të mund të rishikohet dhe ulet për t’iu përgjigjur kushteve 
klimatike dhe tokësore të rajonit të Ballkanit. Përndryshe, lagështia e tepërt e tokës do të vlerësohet 
në bazë të kriterit “kullimi i kufizuar i tokës” siç jepet në Tabelën A1.1.

Thellësia e tokës 

Të dhënat analitike për thellësinë e tokës për tërë territorin e Republikës së Serbisë (të paraqitura në 
figurat B6. 8 dhe B6.9) nuk janë të disponueshme. Njësitë hartografike që përfaqësojnë sipërfaqet e 
tokës që i përkasin llojeve lithosole të tokës dhe disa njësi të nivelit më të ulët të klasifikuara sipas 
sistemit kombëtar të klasifikimit të dheut si rendszina, tokë e kuqe, kambisole eutrike dhe kambisole 
distrike, do të përzgjidhen nga harta gjeografike e Serbisë.

Përpilimi i hartës së tokës në Serbi

Bazuar në dy harta të tokës të Mbretërisë së Jugosllavisë në shkallën 1: 3,500,000 dhe 1: 1,200,000, 
të përpiluara nga Stebut (1926-1931) në mes të viteve 1970 dhe 1980, harta e tokës në Republikën e 
Serbisë ka qenë intensivisht Që ka rezultuar në përgatitjen e hartave të tokëstë Serbisë në shkallën 1: 
50,000 (Figura B6.6). Njësitë e përpilimit të hartës në legjendë janë të bazuara në klasifikimet e tokës të 
vendosura në ish-Jugosllavinë (e fundit e vendosur është ende në përdorim (Škorić et al, 1985). Njësi 
specifike hartografike të tilla, p.sh. llojet e tokës, kanë kritere të ngjashme ose të njëjta diagnostike për 
klasifikimin siç kërkohet për përcaktimin e ZKN-së dhe kjo me siguri do të jetë një ndihmë e madhe.

Për të qenë në përputhje me klasifikimin e BBR (WRB) (Grupi Punues IUSS, BBR, 2014), harta e tokës e 
Serbisë (Škorić et al., 1985) u nda në 15,437 njësi harte. Të gjithë poligonet u ndanë në tetëmbëdhjetë 
grupe BBR. Tabela B6. 4 tregon zonat dhe proporcionin e grupeve të tokave referuese në Republikën 
e Serbisë sipas klasifikimit të BBR-së (Vidojevic et al, 2015) (Figura B6.7).

Sipas kësaj harte të tokës, grupet më të mëdha janë Kambisolet (27.99%), pasuar nga Kernozemet 
(17.68%), Leptosolet (15.9%) dhe Vertisolet (8.32%). Histosolet, Antrosolet, Kalcisolet, Podzolet, 
Faeozemat dhe Umbrisolet janë shpërndarë nëpër zona të kufizuara në vend, duke arritur vetëm 3.58%. 
Për fat të keq, klasifikimi kombëtar i tokës nuk korrespondon plotësisht me kriteret e klasifikimit RRB 
të FAO-s dhe marrëdhënia e tyre reciproke në shumicën e rasteve do të jepet në raportin përfundimtar.

Hartat e tokës për Republikën e Serbisë pa krahinën autonome të Vojvodinës janë përgatitur fillimisht 
nga Instituti për Shkencën e Tokës, me seli në Beograd, dhe nga Instituti I Kulturave të Fushës dhe 
Perimeve të Novi Sadit për territorin e krahinës autonome të Vojvodinës, të dyja harta në letër në 
shkallën 1: 50,000. Të dy hartat u dixhitalizuan si shtresë vektoriale poligone (në ish projektimin 
kombëtar me parametrat e listuar në Tabelën B6.5) e cila tani ruhet në Agjencinë e Mbrojtjes së 
Mjedisit në Beograd dhe duhet të verifikohet topologjikisht (nuk është kontrolluar akoma për gabime 
topologjike).

Të dhënat nga studimet e mëparshme të tokës të kryera nga institucionet përkatëse (kryesisht Instituti 
i Kulturave të Fushës dhe Perimeve në Novi Sad, Instituti për Shkencën e Tokës në Beograd dhe 
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Fakultetet e Bujqësisë në Beograd dhe Novi Sad) do të përdoren si burime kryesore për përcaktimin e 
ZKN-ve, për të cilat qasja specifike në përdorimin e hartës së Tokës së Serbisë nuk mund të zbatohet. 
Një kombinim i të dy metodologjive do të përdoret për disa karakteristika specifike të tokës.

Figura B6.6. Harta e tokës sipas klasifikimit kombëtar (1: 2,000,000)
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Figura B6.7. Harta e tokës sipas klasifikimit të BBR-së

Tabela B6.4. Grupet e tokës në Republikën e Serbisë sipas klasifikimit të BBR-së

Kodi i Referencë për Grupin e Tokës
Sipërfaqja

ha %

AT Antrosol 11,519 0.15

AR Arenosol 55,836 0.72

CL Kalcisol 27,284 0.35

CM Kambisol 2,168,581 27.99

CH Kemozem 1,369,962 17.68

FL Fluvisol 586,221 7.58

GL Gleisol 484,545 6.25

HS Histosol 442 0.01

LP Leptosol 1,231,952 15.90

LV Luvisol 219,583 2.83

PH Faeozem 72,840 0.94

PL Planosol 429,472 5.54

PZ Podzol 34,313 0.44

RG Regosol 168,689 2.18

SC Solonçak 25,022 0.32

SN Solonec 85,858 1.11

UM Umbrisol 130.593 1.69

VR Vertisol 644,689 8.32

Totali 7,747,401 100.00
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Baza e të dhënave për tokën 

Gjatë periudhës 2009-2011, u krijua një bazë e të dhënave e tokës e cila shërbeu si bazë për kërkime 
të mëtejshme. Qëllimi i saj ishte të mbledhë të gjitha të dhënat e disponueshme dhe t’i bëjë ato të 
disponueshme për qëllime të ndryshme. Aktualisht, baza e të dhënave përfshin gjithsej 1,500 profile 
të tokës të mbledhura gjatë periudhës 1962-2010. Baza e të dhënave ofron informacion mbi një sërë 
të dhënash duke përfshirë llojin e tokës, përmbajtjen e karbonit organik, dendësinë tërësore të tokës, 
shpërndarjen e madhësisë së grimcave (argjilë, baltë, rërë), përdorimin e tokës dhe lartësinë.

Teksturë e papërshtatshme e tokës për shkak të përmbajtjes së lartë të materialit të trashë (gurë dhe 
zhavorr)

Të dhënat analitike (të shprehura në peshë, e jo vëllim %) për tërë territorin e Republikës së Serbisë 
(të paraqitura në hartën në Figurën B6.8) në lidhje me këtë kriter ZKN nuk janë në dispozicion. Do të 
bëhen përpjekje për ta nxjerrë këtë informacion nga rregullat e pedotransferit duke përdorur emrin e 
tokës që lidhet me karakteristika të tilla ose nga vlerësimet e ekspertëve.

Teksturë e papërshtatshme e tokës kur klasa e teksturës është ranore dhe lymore (%Baltës + (2x%argjilës) 
≤30%)

Të dhënat analitike për teksturën e sipërfaqes së tokës për të gjithë territorin e Republikës së Serbisë 
nuk janë në dispozicion. Ky lloj informacioni do të nxirret nga njësitë hartografike të klasifikuara si lloji 
arenosol, dhe në njësitë e caktuara të nivelit më të ulët, si regosolet dhe fluvisolet do të përzgjidhen 
nga harta e digjitalizuar e tokës në Serbi. Kontrollet e mëtejshme mund të bëhen në varësi të burimeve 
të financimit.

Teksturë e papërshtatshme e tokës në aspektin e përmbajtjes së lartë të argjilës> 60%, si dhe teksturës 
së klasës së lartë të argjilës, baltës argjilore, baltës ranore dhe vetitë vertike brenda 100 cm të sipërfaqes 
së tokës

Siç është përmendur më parë, këto të dhëna analitike nuk janë në dispozicion për tërë territorin e 
Serbisë. Por, kjo e metë për projektin ZKN mund të zgjidhet ose duke identifikuar tokat argjilore nga 
harta e tokës e Serbisë duke parë vertisolet (dhe ato që njihen si Smonice në nivel lokal) ose në toka 
me veti vertike. Cilado qoftë zgjidhja, kjo çështje është kritike dhe duhet të mbajtur parasysh. Për më 
tepër, ekipi i Serbisë propozon të ulë vlerën e argjilës nga 60 në 50. 

Gurëzimi sipërfaqësor 

Njësitë hartografike që përfaqësojnë sipërfaqet e tokës që i përkasin llojit litosol të tokës dhe disa 
njësi të nivelit më të ulët të tilla si Regosole, Rensina, Ranker, Kambisol Eutrik, Kambisol Distrik 
dhe Kalkokambisolet, do të përzgjidhen nga harta e digjitalizuar e tokës si zonë potenciale për t’u 
klasifikuar si ZKN.

Lënda organike e tokës

Sipas analizës së hartës së tokës, tokat e Serbisë ruajnë 695.31 x 1012g (Tg) të karbonit organik 
në 0-30 cm dhe 1142.42 x 1012 g (Tg) në 0-100 cm (Vidojeviç et al, 2015). Harta e shpërndarjes së 
karbonit organik të tokës është në dispozicion për thellësitë e 0-30 cm. Vlerësimet kombëtare të 
përmbajtjes dhe shpërndarjes hapësinore të karbonit organik të tokës në shtresën e sipërme janë të 
disponueshme për kategori të ndryshme të përdorimit të tokës.

Sipas analizës së 96,011 të dhënave për tokën në vitin 2015 nga Programi Shtetëror i Kontrollit të 
Pjellorisë së Tokës, norma mesatare e Nivelit të Lëndës Organike (SOM) i shprehur si përmbajtje e 
humusit në 30 cm e sipërm të tokave bujqësore është 3.4%. Vetëm 4.3% e mostrave kanë normën 
e sasisë organike të tokës përtej 6% (Ministria e Bujqësisë dhe Mbrojtjes së Mjedisit, Drejtoria për 
Tokën Bujqësore dhe Sekretariati Krahinor për Bujqësinë, Menaxhimin e Ujit dhe Pylltarisë, 2016) 
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Kripësia dhe sodiciteti

Nuk ka të dhëna analitike për kripësinë e tokës ose sodicitetin e saj, por ky informacion do të nxirret 
nga tokat e klasifikuara si Solonçake dhe Solonece, dhe në raste të caktuara nga njësitë e nivelit më të 
ulët, të tilla si nëntipet e kripura të përziera me Fluvisole, Eugleje, Humogleje (tokë e Zezë Hidromorfe). 
Ky informacion do të nxirret nga harta e dixhitalizuar e tokës në Serbi.

Figura B6.8. Lënda organike e tokës në tokat bujqësore deri në thellësinë e 0-30 cm (%)

(Figura B6.8). Megjithatë, metodologjia ZKN, për sa i përket SOM-së, nuk kërkon të dhëna për tokat 
me më pak se 30% SOM. Ky informacion do të nxirret nga harta e dixhitalizuar e tokës në Serbi për 
njësitë e përpilimit të hartave të tokës të klasifikuara si histosole.
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Figura B6.9. Vlera e pH nKCl e tokave bujqësore në thellësinë 0-30 cm

Aciditeti 

Pika fillestare për përcaktimin e zonave me probleme aciditeti do të jenë njësitë hartografike që u 
përkasin kambisole distrike që do të përzgjidhen nga harta e dixhitalizuar e tokës së Serbisë. Megjithatë, 
pjesa më e madhe e këtij lloji të tokës gjendet më shpesh në mesin e tokave pyjore (jo bujqësore), 
kështu ndërtimi i një hartë bazuar në rezultatet e analizave në kuadër të kontrollit të pjellorisë së dheut 
në periudhën e ardhshme do të jetë një metodologji më e mirë për identifikimin dhe përcaktimin e 
ZKN-ve në bazë të aciditetit.

Sipas analizës së 90,515 të dhënave të tokës shtetërore nga programet e kontrollit të pjellorisë së 
tokës të bëra në vitin 2015, 6.86% e mostrave të analizuara kanë pH≤5 (në ujë). Harta e aciditetit të 
tokës (pH në ujë) është duke u përgatitur dhe përpunimi i të dhënave do të marrë pak kohë para se 
harta të jetë në dispozicion, pas kontrollit të cilësisë të dhënave dhe procesit të sigurimit. Megjithatë, 
harta e aciditetit të tokës (pH në nKCl) është në dispozicion për tokën bujqësore për të gjithë territorin 
e Serbisë (Figura B6. 9). 
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B6.3. GJENDJA E TË DHËNAVE KLIMATIKE
Të dhënat meteorologjike janë në dispozicion për periudhën 1949 - 2014 * në formën e vjetarëve 
meteorologjike të shkarkueshëm në formatin pdf nga Shërbimi Hidrometeorologjik i Republikës 
së Serbisë (RHMZ) (http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_godisnjaci.php) që 
përmban të dhënat e mëposhtme:

Vlerat ditore për temperaturat minimale, maksimale dhe mesatare të ajrit dhe reshjeve janë të arritshme 
në format dixhital me kërkesë të RHMZ-së. Ende nuk është e qartë nëse vlerat ditore për të dhënat 
meteorologjike mund të sigurohen falas në formatin dixhital nga RHMZ, pasi akoma nuk kemi marrë 
përgjigjen me shkrim të RHMZ-së për kërkesën tonë me shkrim. Nëse të dhënat ditore nuk janë në 
dispozicion, mund të përdoren të dhënat mujore të nxjerra nga vjetarët meteorologjik dhe kjo plotëson 
kërkesën e metodologjisë së ZKN-së.

Evapotranspiracioni potencial (PET), i nevojshëm për llogaritjen e indeksit të ariditetit (d.m.th thatësirës), 
është llogaritur nga RHMZ-ja duke përdorur metodën Hargreaves (llogaritja e bazuar në temperaturat 
e përditshëm maks, min dhe temperaturat mesatare të ajrit, rrezatimit jashtë-tokësor nga dielli dhe 
kohëzgjatja e ditës gjatë vitit për një zonë të caktuar) (http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/
agro_evapotranspiracija.php), kështu që mund të llogaritet nga të dhënat ditore të marra nga RHMZ-
ja. Megjithatë, vlerat e llogaritura të gatshme nga RHMZ nuk janë të arritshme për të gjitha stacionet.

Vlerat mujore për të gjitha stacionet meteorologjike

• Presioni i Ajrit (mb) (7; 14; 21; mesatar) **
• **Temperatura e ajrit (oC) (min., maks., ampl; 

min 5cm; 7-14-21, mesatar) **
• Presioni i avullit (mb) (7-14-24, mesatar) **
• Lagështia relative (%) (7-14-24, mesatare, min) 

**
• Era (m / s) (mesatare;> 6B; <6B) ** (7-14-24; 

Mesatare) për vlerat ditore
• Insolacioni (h) **
• Vranësira (in 1/10) (7-14-24; Mesatare) **
• Reshjet (mm) (Shuma; Maks; Ditë) **
• Borë (cm) **
• Numri i Ditëve me

- Tmin <= -10
- Tmaks <0
- Tmin <0
- Tmaks >=25
- Tmaks >=30
- Tmin >=20
- Vranësira (<2 dhe >8)
- Reshjet >= (0,1; 1; 10)
- Frekuenca e drejtimeve dhe shpejtësia 
   mesatare e erës (m/s)

Ekzistojnë 90-100 stacione funksionale në varësi të 
vitit (94 stacione funksionale në vitin 2014) (Figura 
B6.10).

Figura B6.10. Pozicionet hapësinore të stacioneve kryesore 
dhe të vogla meteorologjike

** Vlerat ditore gjithashtu disponohen në Vjetarët Meteorologjik për këtë variabël për stacionet e mëposhtme Beograd, Zlatibor, Novi Sad, Vranje, Loznica, Nish
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B6.4. GJENDJA E TË DHËNAVE TË SISTEMIT TË INFORMACIONIT GJEOGRAFIK 
(GIS)
Të dhënat e GIS për ndarjen territoriale dhe administrative të Republikës së Serbisë janë të 
disponueshme në formatin e vektorit të pajtueshëm të skedarit ESRI në ish-projektimin e përdorur në 
nivel kombëtar me parametrat e listuar në Tabelën B6. 5, por mund të ri-projektohet lehtë në WGS 
1984 GCS ose WGS 1984 UTM Zone 34N, që është projeksion i ri zyrtar për Republikën e Serbisë.

Ndarja territoriale dhe administrative e Serbisë është si më poshtë (Zyra Statistikore e Republikës së 
Serbisë):

 1. NUTS* 1 – Rajone (2 gjithsej)
• Serbi Veri
• Serbi Jug

 2. NUTS 2 - Rajone (5 gjithsej)
• Rajoni i Beogradit
• Vojvodina (Gjithashtu Krahinë Administrative)
• Rajoni i Šumadisë dhe Serbisë perëndimore 
• Rajoni i Serbisë Jugore dhe Lindore
• Kosova*

 3. NUTS 3 – Zonat (30 gjithsej)
 4. Rrethet administrative (29 gjithsej)
 5. Qytete të vogla / Qytete të mëdha (24 gjithsej)
 6. Komunat / Bashkitë e qytetit (198 gjithsej)
 7. Vendbanime (6158)

Ndarja e mëtejshme territoriale në kuptimin kadastral është si vijon:

 8. Komunat Kadastrale 
 9. Parcelat

* Shkurtimi serb NTSJ 

Tabela B6.5. Parametrat e projektimit kombëtar të përdorur më parë

Tabela B6.6. Ndarja territoriale dhe administrative e Republikës së Serbisë

• Projeksioni: Transverse_Mercator
• False_Easting: 7500000,000000
• False_Northing: 0,000000
• Meridiani_Qendror: 21,000000
• Faktori_Shkallë: 0,999900
• Gjerësia_në_Origjinë: 0,000000
• Njësia Lineare: Metër (1,000000)

• Sistemi koordinativ gjeografik: GCS_Bessel_1841
• Njësia Këndore: Grada (0,017453292519943299)
• Meridiani Kryesor: Grenuiçi (0,000000000000000000)
• Data: D_Bessel_1841
• Sferoidi: Bessel_1841
• Boshti Semimajor: 6377397,155000000300000000
• Boshti Semimajor: 6356078,962818188600000000
• Rrafshim i kundërt: 299,152812799999990000

Republika e Serbisë

Gjithsej

Serbi Veri (NUTS 1) Serbi Jug (NUTS 1)

Rajon i 
Beogradit
(NUTS 2)

Vojvodina 
(NUTS 2)

Rajoni i Šumadisë dhe 
Serbisë Perëndimore

(NUTS 2)

Rajoni I Serbisë 
Jugore dhe Lindore

(NUTS 2)

Kosova* (NUTS 
2)

Zonat
(NUTS 3)

30 1 7 8 9 5

Rrethet administrative 29 0 7 8 9 5

Qytete të vogla / Qytete të mëdha 24 1 6 10 6 1

Komunat / Bashkitë e qytetit 198 17 46 53 53 29

Vendbanimet 6,158 157 467 2,112 1,973 1,449
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Ju lutem vini re se zonat (NUTS 3), si ndarje territoriale dhe rrethet administrative, si ndarje administrative 
përputhen gjeografikisht. Të gjitha rrethet administrative (29 gjithsej) + rajoni i Beogradit, si njësi NUTS 
2, gjeografikisht përputhen me njësitë - zona NUTS 3 (30 në total) (Figura B6.11).

Shtresat vektoriale për të gjitha nivelet e lartpërmendura të ndarjes territoriale dhe administrative të 
Republikës së Serbisë, me përjashtim të parcelave, janë mbledhur tashmë. Parcelat ende nuk janë 
dixhitalizuar plotësisht në nivel kombëtar dhe si rrjedhim nuk janë funksionale (Autoriteti Gjeodezik i 
Republikës). Megjithatë, duhet të merret vendimi për nivelin e ndarjes territoriale që do të përdoret si 
një njësi hartografike për hartimin e ZKN-së (bashkitë apo komunat kadastrale) (Figura B6.12).

Figura B6.11. Ndarja territoriale dhe administrative e Republikës së Serbisë
(Zyra Statistikore e Republikës së Serbisë)
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Modeli dixhital i terrenit dhe shtresat e pjerrëta dhe ekspozimi do të nxirren nga Modeli Dixhital i 
Ngritjes (DEM), i cili mund të arrihet në rezolucionin dhe saktësinë e dëshiruar (2 metra në ultësira 
dhe 6-7 m në malësi) nga Instituti Gjeografik Ushtarak VGI). Të dhënat burimore për këtë DEM (linjat 
konturuese) janë blerë nga Ministria e Bujqësisë dhe Mbrojtjes së Mjedisit të Republikës së Serbisë 
dhe prandaj janë të disponueshme.

DEM me saktësi 1 Arc SEKOND (përafërsisht 20-30 m) është të disponueshme në internet nga Studimi 
Gjeologjik i SHBA (USGS EarthExplorer) në WGS 1984 projeksion GCS (Figura B6.13).

Figura B6.12: Bashkitë dhe komunat kadastrale të Republikës së Serbisë
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Harta e mbulesës së tokës të Serbisë është e disponueshme në metodologjinë CORINE (2012) 
(ETRS89, projeksion LAEA). Ekziston edhe një projekt i vazhdueshëm i kryer nga zyra gjeodezike e 
Republikës së Serbisëpër prodhimin e një hartë të re të mbulesës së tokës. Burimi i të dhënave janë 
imazhe satelitore SPOT 5 me rezolucion 10 m të orto-korrigjuara, të prodhuara në vitin 2011. Ky 
projekt nuk është ende i kompletuar - shtresat e tokës bujqësore, kullotave, shkurreve dhe tokës së 
zhveshur janë të disponueshme vetëm për 66% të territorit.

Harta e përdorimit të tokës e Republikës së Serbisë nuk ekziston në kohën e tanishme dhe mund të 
gjenerohet pasi të jenë të dxhitalizuar plotësisht parcelat kadastrale dhe të përcaktohet përdorimi i 
tyre. Megjithatë, kjo nuk kufizon përcaktimin e ZKN-ve, pasi fushat e interesit për projektin ZKN mund 
të nxirren nga harta CORINE e përdorimit të tokës / hartografia e mbulesës së tokës. 

Figura B6.13. DEM (s) 1 Arc SEKOND shkarkuar me saktësi nga faqja e USGS EarthExplorer
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B6.5. BOSHLLËQET E TË DHËNAVE, PROBLEMET DHE ZGJIDHJET
Ekziston një ndryshim thelbësor ndërmjet të dhënave statistikore të përdorimit të tokës dhe të dhënave 
nga databaza e Corine Land Cover 2012.

Lidhur me informacionin mbi klimën, nëse të dhënat ditore nuk janë në dispozicion, do të përdoren të 
dhënat mujore të nxjerra nga vjetarët meteorologjik dhe kjo përputhet mirë me metodologjinë ZKN. 
Harta e aciditetit të tokës është ende në ndërtim dhe përpunimi i të dhënave mund të zgjasë deri sa 
harta të jetë e disponueshme, natyrisht pasi të dhënat të kenë kaluar procesin e kontrollit të cilësisë 
dhe sigurisë. Për më tepër, harta e tokës ka nevojë për verifikim topologjik para se të përdoret për 
përcaktimin e ZKN-ve.

Në praktikë, Serbia ka një numër të kufizuar të shembujve të praktikës së mirë me mekanizmat 
për koordinimin horizontal dhe të shumë palëve të interesuara. Koordinimi i efektshëm horizontal 
funksionon kryesisht nëpërmjet kontakteve personale ndërmjet nëpunësve civilë.

B6.6. DHËNIA E REKOMANDIMEVE PËR PËRMIRËSIMIN E MENAXHIMIT TË TË 
DHËNAVE NË KONTEKSTIN E ZONAVE ME KUFIZIME NATYRORE
Sipas mendimit tonë, bashkëpunimi dhe komunikimi më i mirë midis institucioneve kombëtare 
përgjegjëse për prodhimin e të dhënave të nevojshme për projektin ZKN me siguri do të ishte me 
rëndësi të madhe. Gjithashtu, shkëmbimi i përvojave në mbledhjen dhe menaxhimin e të dhënave 
mes ekipeve kombëtare të përfshira në projekt do të jetë me rëndësi vendimtare për punën tonë të 
ardhshme. Prandaj, sugjerohen më shumë takime të ekipeve kombëtare.

B6.7. ANALIZAT E KAPACITETEVE KOMBËTARE PËR MENAXHIMIN E TË 
DHËNAVE DHE DHËNIEN E REKOMANDIMEVE PËR PËRMIRËSIMIN E 
INSTITUCIONALIZIMIT NË LIDHJE ME ANCZKN-NË
Kompetencat legjislative, ekzekutive dhe gjyqësore kryesisht ushtrohen në kuadër të kompetencës 
ligjore të autoriteteve kombëtare. Sipas ligjit, kompetenca të caktuara u delegohen krahinave autonome 
dhe pushteteve lokale. 

Kuadri institucional

• Ministria e Bujqësisë dhe Mbrojtjes së Mjedisit kryen detyra të zhvillimit të administratës 
publike dhe politikave në bujqësi dhe në industrinë ushqimore, mbrojtjen dhe përdorimin e tokës 
bujqësore, OMGJ-ve dhe përdorimit të burimeve gjenetike bimore dhe shtazore për ushqim 
dhe bujqësi dhe mjedis. Ministria ka rreth 1,580 punonjës, nga të cilët 290 janë emëruar të 
punojnë për çështjet e mjedisit në ministri dhe 71 në Agjencinë Serbe të Mbrojtjes së Mjedisit.

• Sektori për Zhvillim Rural në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë dhe Mbrojtjes së Mjedisit 
përfshin Departamentin për Zhvillim Rural, i cili, ndër të tjera, kryen aktivitete lidhur me 
projektimin, promovimin, monitorimin, vlerësimin dhe zbatimin e programeve të zhvillimit 
rural me qëllim rritjen e efikasitetit, përmirësimin e efektivitetit të masave të zhvillimit rural dhe 
aspekteve socio-ekonomike të jetës në zonat rurale.

• Drejtoria për Pagesat Agrare, si pjesë e Ministrisë së Bujqësisë dhe Mbrojtjes së Mjedisit, u 
krijua me Ligjin për Bujqësi dhe Zhvillim Rural (OGRS, Nr. 41/09, 10/13). Drejtoria kryen aktivitetet 
që lidhen me zbatimin e programit të subvencioneve në bujqësi, bën thirrje për aplikime, 
vendos mbi të drejtën për asistencë, bën pagesa për përfituesin përfundimtar, kryen kontrolle 
administrative dhe në-vend, krijon dhe mban regjistrat kontabël të detyrimeve kontraktuale dhe 
pagesave, zbaton asistencën ndërkombëtare për politikën bujqësore në Republikën e Serbisë 
dhe menaxhon regjistrin e fermave. Krijimi i drejtorisë ka rritur transparencën dhe efikasitetin 



197

ZONAT ME KUFIZIME NATYRORE NË EVROPËN JUGLINDORE: VLERËSIMI DHE REKOMANDIMET PËR POLITIKA

e zbatimit të subvencioneve kombëtare dhe e ka bërë Drejtorinë të hapur ndaj përfituesve 
përfundimtarë në aspektin e çdo asistence të nevojshme.

Autoritetet e administratës publike në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë dhe Mbrojtjes së Mjedisit ndër 
të tjera janë: Drejtoria për Tokën Bujqësore, Drejtoria e Ujërave për Republikë, Drejtoria e Pyjeve dhe 
Agjencia Serbe për Mbrojtjen e Mjedisit (SEPA).

• Drejtoria për Tokën Bujqësore menaxhon tokën bujqësore (planifikim, mbrojtje, konsolidim 
tokash dhe përdorim të tokës bujqësore shtetërore), kryen inspektime dhe detyra profesionale 
në lidhje me tokën bujqësore, krijon dhe zhvillon sistemin e informacionit për tokën bujqësore 
të Republikës së Serbisë.

• Drejtoria e Ujërave është përgjegjëse për administratën publike dhe detyrat teknike në lidhje 
me politikën e menaxhimit të ujit, përdorimin e shumëfishtë të ujit, furnizimin me ujë, masat për 
mbrojtjen e ujit, regjimin e ujit, bashkëpunimin ndërkombëtar në lidhje me ujin dhe aktivitete të 
tjera sipas ligjit për ujërat.

• Drejtoria e Pyjeve është përgjegjëse për administratën publike dhe detyrat teknike që lidhen 
me politikat për pyjet, ruajtjen e pyjeve, përdorimin e pyjeve dhe kafshët e egra dhe zbatimin 
e masave për mbrojtjen e tyre.

• APSHM (SEPA) kryen detyra të administratës publike në lidhje me zhvillimin dhe menaxhimin 
e sistemit kombëtar të informacionit për mbrojtjen e mjedisit, monitorimin e cilësisë së ajrit dhe 
ujit, menaxhimin e laboratorit kombëtar, grumbullimin dhe përpilimin e të dhënave mjedisore 
dhe përgatitjen e raporteve mbi mjedisin. Gjithashtu është përgjegjëse për bashkëpunimin 
me Agjencinë Evropiane të Mjedisit dhe Rrjetin Evropian për Informacionin dhe Vëzhgimin e 
Mjedisit.

• Sekretariati Krahinor i Bujqësisë, Administrimit të Ujërave dhe Pylltarisë kryen detyrat 
e administratës krahinore në fushën e bujqësisë, menaxhimit të ujit, pylltarisë, gjuetisë, 
blegtorisë, akuakulturës, bletarisë dhe mjekësisë veterinare, që kanë të bëjnë me përgatitjen e 
akteve për kuvendin dhe qeverinë krahinore, e cila përcakton: miratimin e programit të masave 
për zbatimin e politikës bujqësore, kushtet dhe metodat e shpërndarjes dhe përdorimit të 
fitimeve nga përdorimi i tokës bujqësore, krijimin e një buxheti të veçantë ku shkojnë fondet e 
gjeneruara nga toka bujqësore, si dhe aktivitete të tjera sipas Ligjit dhe Statutit.

• Shërbimi Hidrometeorologjik i Republikës (RHMS) kryen veprimtari të administratës 
publike në lidhje me matjet sistematike meteorologjike, klimatike dhe hidrologjike dhe 
vëzhgimet; monitorimin, analizimin dhe parashikimin e ndryshimeve të motit, klimës dhe ujit; 
paralajmërimin e hershëm dhe alarmet për ngjarjet ekstreme meteorologjike, klimatike dhe 
hidrologjike dhe transportin atmosferik ndërkufitar të substancave radioaktive; dhe mbështetjen 
hidrometeorologjike lidhur me navigimin e lumenjve. Ministria e Bujqësisë dhe Mbrojtjes së 
Mjedisit mbikëqyr punën e këtij shërbimi.

• Autoriteti Gjeodezik i Republikës është një organizatë e specializuar që kryen detyra teknike 
dhe administrative në lidhje me studimin shtetëror, kadastrën e tokës, kadastrën e pasurive 
të paluajtshme, kadastrën e shërbimeve komunale/utilitare dhe regjistrimin e të drejtave të 
pasurive të paluajtshme, mirëmbajtjen dhe azhurnimin e tyre si dhe detyra të tjera të përcaktuara 
me ligj.

Të gjitha institucionet e mësipërme kanë lidhje me projektin ZKN dhe është e nevojshme të rriten 
kapacitetet e administratës publike për të mbështetur karakterizimin dhe përpilimin e hartave për 
zonat me kufizime natyrore. Një numër i institucioneve profesionale dhe shkencore mund të ofrojnë 
përkrahje profesionale gjatë procesit të karakterizimit dhe përpilimit të hartave. Ato përfshijnë Institutin 
e Shkencave të Tokës në Beograd, Institutin e Kulturave të Fushës dhe Perimeve në Novi Sad, 
Fakultetin e Bujqësisë në Beograd dhe Novi Sad dhe disa të tjerë.
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B6.8. VLERËSIMET E POLITIKAVE KOMBËTARE DHE REKOMANDIMEVE TË 
POLITIKAVE PËRKATËSE PËR KARAKTERIZIMIN DHE PËRPILIMIN E HARTAVE 
PËR ZONAT ME KUFIZIME , PËRFSHIRË ANALIZAT SOCIO-EKONOMIKE

Kuadri ligjor

• Ligji për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural (OGRS, Nr. 41/09, 10/13) rregullon objektivat e 
politikës bujqësore dhe mënyrën e zbatimit të saj, llojet e subvencioneve në bujqësi, kushtet 
për konfirmimin e të drejtës për incentivë, regjistrin e fermave, regjistrimin dhe raportimin në 
bujqësi, sistemin e integruar të informacionit bujqësor, kontrollin mbi zbatimin e këtij ligji. Ky 
ligj krijon Departamentin e Pagesave Bujqësore, si një organ administrativ brenda ministrisë 
përgjegjëse për bujqësinë dhe përcakton juridiksionin e tij.

• Ligji për Tokën Bujqësore (OGRS, Nr. 62/06, 65/08, i ulët, 41/09 dhe 112/15) rregullon 
planifikimin, mbrojtjen, menaxhimin dhe përdorimin e tokës bujqësore, si dhe inspektimin e 
zbatimit të ligjit.

• Ligji për Stimujt e Zhvillimit Rural dhe Bujqësisë (OGRS, Nr. 10/13, 142/14, 103/15) 
rregullon llojet e stimujve, mënyrat e përdorimit të këtyre stimujve, regjistrin e stimujve në 
bujqësi dhe zhvillim rural, si dhe kushtet për dhënien e subvencioneve në bujqësi dhe zhvillim 
rural. Stimujt për masat e zhvillimit rural përfshijnë nxitjen për të mbështetur programet në 
lidhje me përmirësimin e ekonomisë rurale në mënyrë që të përmirësohet cilësia e jetës në 
zonat rurale, si dhe mbështetjen për programet që lidhen me zhvillimin e qëndrueshëm rural 
dhe mbrojtjen e mjedisit.

• Çështje të rëndësishme të adresuara nga Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit (OGRS, Nr. 135/04, 
36/09, 36/09 - ligj tjetër, 72/09 - ligj tjetër, vendimi 43/11 i miratuar nga Gjykata Kushtetuese, 
si dhe vendimi 14/16) përfshijnë menaxhimin dhe mbrojtjen e burimeve natyrore, masat dhe 
kushtet për mbrojtjen e mjedisit, programet dhe planet mjedisore, aksidentet industriale, 
sistemin e monitorimit dhe informimit, raportimin, financimin e mbrojtjes së mjedisit, shërbimet 
e inspektimit dhe gjobat.

• Koordinimi horizontal - Sipas Ligjit për Administratën Shtetërore (ZQRS, nr. 79/05, 101/07, 
95/10, 99/14), organet e administratës shtetërore janë të detyruara të bashkëpunojnë dhe 
shkëmbejnë informacion për të gjitha çështjet me interes reciprok, si dhe të krijojnë organizma 
të përbashkëta dhe grupe të projekteve për kryerjen e detyrave që kërkojnë pjesëmarrjen e 
disa organeve. Në praktikë, përveç krijimit të grupeve ndërministrore të punës për hartimin e 
ligjeve dhe rregulloreve të reja, Serbia ka një numër të kufizuar shembujsh të praktikës së mirë 
me mekanizmat për koordinim horizontal dhe shumëpalësh. Koordinimi i efektshëm horizontal 
funksionon kryesisht nëpërmjet kontakteve personale ndërmjet nëpunësve civilë.

• Brenda Strategjisë për Bujqësi dhe Zhvillim Rural të Republikës së Serbisë për periudhën 
2014-2024 (OGRS, Nr. 85/2014), ekziston një pjesë e cila përfshin fondet që synojnë të 
mbështesin fushat e përcaktuara sipas kritereve të ZKN-së. Duke pasur parasysh se rritja 
absolute e fondeve duhet të drejtohet kryesisht në çështjet mjedisore, parashikohet se ky lloj i 
mbështetjes të jetë një nga elementët kryesorë të politikës në periudhën e ardhshme. Një pjesë 
e madhe e territorit të Republikës së Serbisë përbëhet nga zona të cilat janë të pafavorshme për 
prodhim intensiv bujqësor. Për shkak të këtyre predispozitave natyrore, ato janë të ekspozuara 
ndaj degradimit, shpopullimit dhe rrezikut të lartë të varfërisë.

• Strategjia Kombëtare për Zhvillimin e Qëndrueshëm (OGRS, Nr. 57/2008) identifikon pesë 
prioritetet kombëtare: anëtarësimin në BE, zhvillimin e një ekonomie konkurruese të tregut 
dhe rritjen e ekuilibruar ekonomike, zhvillimin e burimeve njerëzore dhe rritjen e punësimit, 
zhvillimin e infrastrukturës dhe balancimin në zhvillimin rajonal dhe mbrojtjen e promovimin e 
mjedisit dhe përdorimin racional të burimeve natyrore. 
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• Strategjia Kombëtare për Përdorimin e Qëndrueshëm të Burimeve Natyrore dhe Mallrave 
(OGRS, Nr. 33/2012) mbulon burimet minerale, burimet e rinovueshme të energjisë, pyjet dhe 
burimet e tyre, zonat e mbrojtura, biodiversitetin, diversitetin e peizazhit, burimet e peshkut, 
ujit dhe tokës. Për secilën fushë, strategjia përshkruan kuadrin ekzistues ligjor, strategjik dhe 
institucional, përcakton objektiva të përgjithshme dhe specifike të politikave dhe përcakton 
treguesit për arritjen e përdorimit të tyre të qëndrueshëm.

Shumëllojshmëria e zonave rurale serbe - përse Serbia ka nevojë për politikën e ZKN-ve

Zonat rurale në Serbi janë mjaft të larmishme përsa i përket dhuratave të natyrës, karakteristikave 
ekonomike, sociale dhe popullsisë. Diversiteti i Serbisë rurale është i nxitur nga shumë faktorë, ku me 
rëndësi të veçantë janë shumëllojshmëria e pasurive të burimeve natyrore, trashëgimia kulturore dhe 
historike, si dhe modelet ekonomike, sociale dhe demografike (Bogdanov, 2007). Boshllëqe të mëdha 
zhvillimore janë të dukshme midis veriut dhe jugut, zonave urbane dhe rurale, si dhe qendrore dhe 
periferike. Në përgjithësi, Krahina Autonome e Vojvodinës dhe kryeqyteti, Beogradi, tregojnë pozicione 
të avancuara krahasuar me pjesën tjetër të vendit, veçanërisht rajonet juglindore tradicionalisht të 
pazhvilluara (rrethe si Jablanički, Pçkinj dhe Toplički) dhe komunat jugperëndimore (Tutin, Sjenica, 
Prijepolje).

Ky model vlen edhe për karakteristikat strukturore të bujqësisë, të cilat tregojnë performancë 
të favorshme të strukturave bujqësore në veri të vendit (Bogdanov et al., 2008). Sektori bujqësor 
karakterizohet ndjeshëm nga një strukturë e dyfishtë e fermave me ndryshime të rëndësishme rajonale 
në madhësi, prodhim dhe të ardhurat e fermës1. Zonat më pak të zhvilluara dhe të pafavorizuara janë 
kryesisht rajonet malore dhe kufitare, të karakterizuara deri diku nga izolimi dhe paarritshmëria, me 
një monostrukturë ekonomike tradicionale të bazuar në prodhimin bujqësor, rënien e vazhdueshme 
dhe për një kohë të gjatë të popullsisë, pabarazitë demografike dhe varfëria rurale. Shpopullimi 
afatgjatë ka pasur pasoja të thella në prodhimin bujqësor, duke çuar në braktisjen e tokës, në rënien 
e sipërfaqes së tokës nën kultivim dhe në sisteme të gjera bujqësore me një shkallë shumë të kufizuar 
të aktiviteteve të diversifikuara. Këto procese kanë çuar në një rritje të përshpejtuar të varfërisë rurale 
dhe në një diferencë në rritje të të ardhurave dhe në pabarazinë sociale midis zonave rurale.

Reagimi i politikës bujqësore ndaj pabarazive rurale dhe rajonale në Serbi

Gjatë dy dekadave të fundit politika bujqësore është nxitur kryesisht nga nevoja për të përshpejtuar 
rritjen e produktivitetit, ndërsa interesat e gjera publike, duke përfshirë qëndrueshmërinë e fermave 
malore dhe sigurimin e të mirave publike, mbetën të një rëndësie dytësore. Qëndrimi i politikës bujqësore 
drejt zonave margjinale ka mbetur mjaft i ngurtë, deri në atë pikë sa dokumentet programuese të 
miratuara në vitet e hershme të tranzicionit nuk kanë parashikuar ndonjë masë dhe zgjidhje specifike 
për to1.

Përpjekjet për të përshtatur masat e politikës bujqësore me modelet evropiane të mbështetjes për 
ZKN-të (ish LFA) në Serbi u iniciuan në vitin 2006 duke futur stimuj në “zona margjinale” si ekuivalent i 
politikës ZKN. Masat e paraqitura rishtazi reflektuan statusin preferencial të dhënë për fermat në zonat 
e margjinalizuara në lidhje me kufijtë më të lartë të moshës për përfituesit e masave mbështetëse të 
ZHR, si dhe normat më të larta të bashkëfinancimit (Tabela B6.7).

Kuadri i ri ligjor për mbështetjen buxhetore në zonat margjinale u krijua në vitin 2013 me miratimin 
e rregullores mbi zonat me kushte të vështira të punës në bujqësi (ZKVPB). Kriteret e përdorura 

1  Për më tepër, çmimi prim i qumështit për fermerët në zonat malore, si masa e vetme e mbështetjes që duhej të ofronte pozitë të privilegjuar për prodhuesit në zonat 
malore, u hoq në mesin e viteve 2000 pasi u zbatua për tre dekada.



200

ZONAT ME KUFIZIME NATYRORE NË EVROPËN JUGLINDORE: VLERËSIMI DHE REKOMANDIMET PËR POLITIKA

për përcaktimin e ZKVPB-ve përfshijnë: të gjitha vendbanimet mbi 500 m nivelin e detit, fshatrat në 
territorin e komunave me më pak se 100 të punësuar / 1,000 banorë dhe fshatrat brenda parqeve 
natyrore.2 Nevojat specifike të prodhuesve në zonat me kufizime natyrore për bujqësinë janë njohur 
nga hartuesit e politikave, por nuk janë përcaktuar masa të veçanta. Kjo mund të konsiderohet si 
një nga dështimet më të mëdha të politikës bujqësore, duke pasur parasysh shpërpjestimet e 
konsiderueshme rajonale në shpërndarjen e subvencioneve.

Tabela tregon se grupi i masa mbështetëse për zonat e margjinalizuara në Serbi ishte larg nga PPB 
(CAP), si në aspektin e objektivave të politikave, edhe instrumenteve për zbatimin e saj. Masat e 
zgjedhura kishin për qëllim objektivat ekonomike, më pak sociale, ndërsa objektivat mjedisore 
nuk janë prekur. Përveç kësaj, mbështetja me politika ndaj zonave margjinale parashikoi disa zgjidhje 
të diskutueshme për mekanizmat e zbatimit, të cilat i kanë zvogëluar në masë të madhe efektet e saj:

• Stimujt nuk janë përqendruar në probleme specifike rajonale, që do të thotë se nevojat e 
përfituesve në rajone të caktuara nuk janë adresuar në mënyrë adekuate. Ndonëse dallimet 
gjeografike u konsideruan, kriteret e përshtatshmërisë së përfituesit ishin të orientuara drejt 
masave, jo drejt territorit.

• Shuma e projektuar e kontributit të vet financiar ishte shumë e lartë për shumicën e fermave në 
zonat e pazhvilluara, burimet financiare të të cilave ishin shumë modeste;

• Pragu i moshës u vendos në një nivel të ulët, gjë që kufizoi numrin e aplikacioneve për shkak 
të procedurave të komplikuara që rregullojnë të drejtat e pronësisë;

• Shkalla e vlerësimit me pikë që u përdorur në vlerësimin e projektit nuk ka parashikuar ndonjë 
avantazh të veçantë për aplikimet nga zonat margjinale. Përfitimet për përdoruesit nga rajonet 
e margjinalizuara u reflektuan vetëm në një përqindje më të lartë të kontributit shtetëror në 
financim dhe një kufi moshe në rritje për “fermerët e rinj” (5-10 vjet më e lartë se në zona të 
tjera).

Tabela B6.7. Mere poljoprivredne politike usmerene na ANC

+ Masa është vënë në zbatim; 
Burimi: Përpunim i Bogdanovit

Kodi Masa Përshkrimi 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

21111
Modernizimi i fermave 
bujqësore

Bashkëfinancimi i 
investimeve në fermë;

+ + + + + + +

21112
Norma e 
bashkëfinancimit 10-
20% më e lartë

22111
Pagesat e ZKN-së 
bazuar në prodhim

Prim më i lartë për 
qumështin

+ + + + +

Prag më i ulët 
i qumështit që 
dorëzohet baxho/
fabrika për përpunimin 
e qumështit për 
fermerët e ZKN-së

+

22114
Pagesa të tjera të 
ZKN-së

Grante për angazhime 
vullnetare agro-
mjedisore

+

23210
Krijimi dhe zhvillimi i 
biznesit

Bashkëfinancimi i 
projekteve; Norma e 
bashkëfinancimit 10-
20% më e lartë

+ +
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Një qasje e tillë rezultoi në një numër të vogël aplikimesh nga zonat margjinale dhe një shpërndarje të 
pabarabartë të volumit të mbështetjes buxhetore midis rajoneve.

Ndonëse dokumente të ndryshme të politikave kombëtare në Serbi në mënyrë të drejtpërdrejtë apo 
të tërthortë i referohen çështjeve specifike të zonave malore rurale dhe dobësisë së tyre (varfëria, 
përfshirja sociale, brishtësia mjedisore etj.), nuk ka objektiva specifike për politikën bujqësore që 
lidhet me ZKN-në dhe rajonet e paprivilegjuara. Deri tani, fermerët në zonat rurale nuk kanë përfituar 
mjaftueshëm nga politika e zhvillimit rural. Megjithëse për pronat në zonat e ZKN-së ka pasur pagesa 
më të larta kompensuese, lista e masave mbështetëse për zhvillimin rural nuk është përshtatur me 
llojet e prodhimit që mbizotërojnë në këto zona dhe nevojat e tyre specifike.

Pengesa e konsiderueshme për përshtatjen më efikase të modelit mbështetës kombëtar të ZKN-
së ndaj parimeve të PPB-së përbëjnë mangësitë në kapacitetin institucional në të gjithë spektrin e 
sistemit të monitorimit dhe vlerësimit, mungesa e databazave përkatëse për analizën bazë, si dhe 
vlerësimi dhe analiza e ndikimeve të politikave të mëparshme. 

Politika e ZKN-së në çdo aspekt (sasi, strukturë dhe operacionalizim) është një nga sfidat kryesore 
për reformën e politikës bujqësore serbe. Diversiteti i madh e gjerë i llojeve të fermave, sistemet 
bujqësore dhe praktikat në ZKN dhe rajonet e paprivilegjuara, kërkojnë politika dhe masa mbështetëse 
të projektuara në mënyrë të menduar, më të fokusuara në interesat më të gjera publike dhe më pak 
të ngarkuara me përfitime ekonomike. Prandaj, shpërfillja e karakteristikave specifike të mjeteve të 
jetesës dhe praktikave bujqësore në ZKN dhe rajonet e paprivilegjuara në reformat e ardhshme të 
politikave do të kenë implikime të jashtëzakonshme për këto fusha.
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