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LISTA E

SHKURTIMEVE
BE			

Bashkimi Evropian

BH

Bosnje Hercegovina

DKU BE

Direktiva Kuadër e Ujit e BE-së

FBH		

Federata e Bosnje Hercegovinës

IPA		

Instrumenti i Asistencës së Para Aderimit

IPARD		

Instrumenti Asistencës së Para-Aderimit për Zhvillimin Rural

KE			

Komisioni Evropian

PKB		

Produkti Kombëtar Bruto

PKEV

Punimet për Kontrollin e Erozionit dhe Vërshimeve

RRARKM

Rrjeti i Anëtarësimit Rajonal për Klimën dhe Mjedisin

RRLD		

Rregullorja e BE-së për Lëndën Drusore
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PARATHËNIE
DHE FALENDERIME

Mjedisi natyror na jep të mira materiale, funksione dhe shërbime, nga të cilat varet mirëqenia njerëzore dhe
cilësia e jetës. Kjo është veçanërisht e vërtetë për zonat rurale, ku popullata varet direkt nga përdorimi i
burimeve natyrore si një mënyrë kryesore për sigurimin e të ardhurave dhe punësimit.
Toka, ujërat, pyjet dhe biodiversiteti janë asetet më të vlefshme për përparimin dhe zhvillimin ekonomik.
Periudha e gjatë dhe e vështirë e tranzicionit të vendeve të EJL-së, vizionet e ndryshme politike dhe rrugët
e zhvillimit kanë çuar në përdorimin e paqëndrueshëm dhe degradimin e burimeve natyrore në rajon dhe
po kufizojnë zhvillimin e këtyre vendeve, veçanërisht të komuniteteve rurale.
Teknikat intensive dhe të papërshtatshme të prodhimit bujqësor, administrimi i paqëndrueshëm i pyjeve,
kullotja e tepërt dhe prerjet e paligjshme kanë çuar në rritjen e erozionit të tokës, përmbytje më të shpeshta
dhe probleme të rënda mjedisore, të cilat kanë pakësuar shërbimet mjedisore dhe funksionet mbrojtëse.
Bashkëpunimi ndër sektorial midis autoriteteve përgjegjëse për bujqësinë, zhvillimin rural dhe mjedisin
është një sfidë e madhe duke pasur parasysh nevojën urgjente për veprim, pasi zhvillimi dhe planifikimi i
integruar i politikave si dhe mekanizmat e investimeve janë ende të rralla. Situata është përkeqësuar nga
kërkesat vazhdimisht në rritje për burime natyrore, nga efektet e ndryshimeve klimatike si dhe migrimi nga
zonat rurale në vendet e EJL.
Divergjencat midis përdorimit dhe ruajtjes së burimeve natyrore kërkojnë një qasje të integruar dhe
koordinim ndër sektorial midis institucioneve përgjegjëse për bujqësinë, zhvillimin rural dhe mjedisin, si
dhe procese ndërveprimi me shumë palë të interesuara në të gjitha nivelet e qeverisjes. Procesi i pranimit
në BE siguron kuadrin e përbashkët për të gjitha vendet në rajon dhe ofron nxitjen për harmonizimin dhe
koordinimin e politikave rajonale, si dhe aplikimin e bashkëpunimit ndërkufitar.
Në këtë kontekst, Grupi i Përhershëm i Punës për Zhvillimin Rajonal Rural në Evropën Juglindore (SWG
RRD) së bashku me Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH inicioi këtë
qasje të vlerësimit rajonal për të dhënë rekomandime të bazuara në dëshmi për vendet, rajonin dhe
partnerët e zhvillimit ndërkombëtar. Vlerësimi rajonal u realizua në kuadër të projektit SWG-GIZ "Zhvillimi
rural përmes menaxhimit të integruar të burimeve pyjore e ujore në Evropën Juglindore" (LEIWW) në kuadër
të Bashkëpunimit Gjerman.
Me këtë rast, SWG RRD dhe GIZ dëshirojnë të shprehin komplimentet dhe mirënjohjen e tyre për Ministritë
e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Mjedisit nga rajoni i EJL-së, Këshillin për Bashkëpunim Rajonal (RCC),
si dhe të gjithë ekspertëve pjesëmarrës, Fakultetit të Pyjeve të Beogradit dhe Universitetit të Burimeve
Natyrore dhe Shkencave të Jetës (BOKU), Vjenë. Dëshirojmë të shprehim mirënjohjen tonë për Këshilltaren
e GIZ-it, znj. Elena Gavrilova dhe Menaxheren e Projektit në SWG, znj. Dori Pavloska Gjorgjieska, për rolin
e tyre në koordinimin e procesit, si dhe për z. Oliver Pop Arsov për asistencën e tij teknike.
Në emër të Sekretariatit të SWG RRD-së				

Në emër të GIZ LEIWW

Z. Boban Ilic								Z. Benjamin Mohr
Sekretar i Përgjithshëm						Drejtues i Grupit
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PJESA A:

ASPEKTET RAJONALE
LIDHURA ME BURIMET PYJORE,
UJORE DHE TAKOT NË VENDET E EJL
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CHAPTER A1
Çështjet kryesore të administrimit të
burimeve natyrore
Burimet natyrore janë një nga asetet kryesore në vendet/territoret e EJL-së. Është evidente se ekosistemet
pyjore, ekosistemet e ujërave të ëmbla dhe toka bujqësore luajnë rol dominues në peizazhin e këtyre
vendeve dhe modelimin e burimeve të tyre. Duke qenë një rezervuar i krijimit të biodiversitetit dhe krijimit
të tokës gjatë dhe pas epokës së akullnajave, EJL shfaq një pasuri të veçantë dhe është një pikat e nxehta
të biodiversitetit në Evropë.
Rajoni ka kaluar nëpër ndryshime të mëdha politike dhe shoqërore në dekadat e fundit. Pas shpërbërjes
së Jugosllavisë, sistemet kombëtare u zhvilluan në mënyra të ndryshme, ndërsa shteteve/territoreve të
rajonit, duke përfshirë Shqipërinë, iu desh të përballeshin me tendencat e sfidave të reja. Ajo që ndryshoi
tërësisht ishte lidhja më e fortë me botën e globalizuar, me problemet globale si ndryshimet klimatike dhe
një lidhje e fortë me aktivitetet Evropiane, veçanërisht për sa i takon Bashkimit Evropian (BE).Vendet e
EJL-së janë në faza të ndryshme të bashkëpunimit dhe negociatave për anëtarësim në BE, të gjithë duke
pasur të përbashkët faktin se BE-ja përbën një partner dhe treg kryesor për burimet natyrore dhe produktet
e tyre. Nga ana tjetër, një ndarje e qartë mund të shihet nga zhvillimi i mundësive për shfrytëzimin e këtyre
burimeve për zhvillimin rural dhe mirëqenien kombëtare. Duke u përballur me bio-ekonominë si nxitës
kryesor për drejtimin ekonomik të ardhshëm Evropian, burimet natyrore vendosen në qendër të vëmendjes.
Kjo përfshin: përdorimin e biomasës për bioenergji dhe biokarburantet, zëvendësimin e produkteve jo të
ripërtëritshme, sigurimin dhe tregtimin e shërbimeve të ekosistemit, dhe një qasje të qëndrueshme drejt
sigurisë ushqimore, përshtatjes ndaj klimës, shfrytëzimit të burimeve dhe konkurrueshmërisë si elemente
themelore për ecjen përpara.
Midis këtyre fazave të ndryshme të zhvillimit, këtu janë identifikuar të përbashkëtat e vendeve të EJL-së
lidhur me të mirat materiale dhe shërbimet e siguruara nga pyjet, ujërat dhe toka, bazuar në parimin që
administrimi i burimeve natyrore duhet të sigurojë një qasje të integruar pasi ato janë të lidhura ngushtë
me njëra tjetrën.
Përpara se të hyjmë në më shumë hollësi, mund të evidentojmë 8 tendenca kryesore:
(1) Zhvillimi i dobët i sektorit të pyjeve dhe burimeve natyrore
Vendet/territoret e EJL-së janë të pasura me burime pyjore, e megjithatë ato janë shumë të kufizuara ndaj
prodhimit parësor, duke mos pasur zhvillim në ciklet ekonomike dytësore dhe tretësore. Kjo i çon vendet/
territoret në nivelet e mbijetesës dhe i kthen në eksportues të lëndëve të para, ndërkohë që krijimi i vlerës
ndodh gjerësisht jashtë rajonit. Investimet në teknologji, infrastrukturë dhe kapacitete do të ndihmojnë që
sektori të përdorë përfitimet e shpërndarjes më të mirë të burimeve dhe të gjejë një pozicion të ri në një
ekonomi të bazuar tek burimet natyrore.
(2) Shfrytëzimi i pakontrolluar i tokës duhet të reduktohet
Shfrytëzimi i tokës dominohet nga braktisja e saj në zonat rurale dhe rritja e urbanizimit, çka krijon një
disnivel ndërmjet administrimit aktiv të tokës dhe trysnisë mbi tokat urbane dhe peri-urbane. Lëvizjet e
popullsisë dhe aktivitetet e pakontrolluara të ndërtimit kanë ndikim të madh mbi humbjen e tokës dhe
administrimin e ujërave. Nga ana tjetër, nëse reduktohen zonat rurale nuk mund të merren përfitimet nga
asetet e burimeve natyrore.
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(3) Shërbimet e ekosistemit mbartin potencial të madh
Vendet/territoret e EJL-së kanë mundësi të mëdha për burimet natyrore sa i përket pasurisë së
biodiversitetit, sistemeve të ujërave të ëmbla dhe bukurisë së peizazheve. Një kuptim më i qartë mbi
marketimin e shërbimeve të ekosistemit mund të shërbejë si një shtyllë shtesë për zhvillimin rural, por
kjo kërkon përgjegjësi të qarta, zbatimin e sipërmarrjes dhe investimeve për të zhvilluar një sistem të
shëndoshë për incentivimin gjithëpërfshirës të të mirave materiale dhe shërbimeve të ekosistemeve.
(4) Mjedisi i biznesit duhet të forcohet
Administrimi dhe përdorimi i burimeve natyrore nuk është një çështje e izoluar. Ai mbështetet fuqimisht
në iniciativat e biznesit, investimet dhe përmirësimi i infrastrukturës së prodhimit dhe të marketingut për
të konkurruar. Është e rëndësishme që këto parashikime të përkrahen në përputhje me legjislacionin dhe
politikat e BE-së për të fituar akses në tregje të rëndësishme jo vetëm me lëndë të parë, por me produkte
me vlerë të shtuar që fuqimisht mbështeten në përvojën dhe aftësitë që ekzistojnë në rajon. Tradita e
kombinuar me një këndvështrim modern duhet të krijojë një lidhje të përbashkët në dhënien e produkteve
drusore të klasit të lartë, produkteve pyjore jo-drusore ose shërbimeve që mund të lidhen me turizmin në
zonat rurale.
(5) Pronarët e tokës private duhet të aktivizohen
Një nga trashëgimitë e sistemit socialist është pronësia e fragmentuar e tokës në rajon. Toka e shkëputur
nga pronarët e saj në prag të procesit të privatizimit dhe rikthimit është një burim kryesor i administrimit të
pakontrolluar të burimeve natyrore. Është e rëndësishme të mbështeten aktivitetet private, të ofrohet ndihmë
që toka të kthehet në një aset tërheqës, të promovohen mënyrat e përgjegjshme dhe të qëndrueshme të
shfrytëzimit të tokës, dhe të ndihmohet zhvillimi i strategjive të përshtatshme për të ardhmen që e kthejnë
administrimin e tokës në një vizion mjaft tërheqës për zhvillimin e qëndrueshëm rural.
(6) Aftësia ripërtëritëse është një koncept integral për shfrytëzimin e burimeve natyrore
Kuptimi i qëndrueshëm i përdorimit të burimeve natyrore në një botë në ndryshim, duhet të marrë parasysh
dhe ti përgjigjet tendencave rajonale dhe globale. Nxitja e qëndrueshmërisë së ekosistemeve është një
koncept kryesor për një përpjekje të tillë. Kjo lidhet me strategjitë e integruara për përshtatjen dhe zbutjen
e ndryshimeve klimatike, shfrytëzimin e ujit dhe mirëmbajtjen e tokave prodhuese. Kontrolli i efektshëm i
erozionit, administrimi i ujit, menaxhimi i pyjeve dhe parandalimi i zjarreve në pyje janë ndër tiparet kryesore
të këtij kuptimi.
(7) Korniza institucionale ka nevojë për një shtytje integruese dhe koordinuese
Nuk është unike për vendet/territoret e EJL-së që shfrytëzimi i burimeve natyrore është një çështje e
ndërlidhur ku strukturat institucionale dështojnë në mënyrë gjithëpërfshirëse në rregullimin e punëve në
mënyrë të qëndrueshme dhe bazuar ne njohuri. Është e qartë se organizimi institucional i shfrytëzimit të
burimeve natyrore duhet të kalojë përtej rregullimeve administrative, të cilat mund të diagnostikohen si një
dobësi qendrore në rajon. Përgjegjësitë e shpërndara e të izoluara sektoriale, nuk do t’i zgjidhin çështjet
ndër sektoriale siç janë zhvillimi rural, menaxhimi i ujërave të ndotur apo ofrimi i shërbimeve të ekosistemit.
Meqenëse ka kaq shumë probleme të ngjashme, përforcimi i bashkëpunimit ndër-rajonal dhe shkëmbimi
i aleancave me programet e BE-së dhe vendet e saj, mund të krijojnë shtytje thelbësore në këtë drejtim.
(8) Kapacitetet dhe edukimi ia vlejnë për të investuar
Është nocion thelbësor që edukimi dhe ngritja e kapaciteteve janë të pazhvilluara në rajon. Ekspertiza
e shfrytëzimit të burimeve natyrore duhet të jetë më shumë se një shtojcë në strategjitë e ardhshme të
vendeve të rajonit. Megjithëse ekziston infrastruktura kryesore arsimore dhe akademike, ajo vuan nga
mungesa e fondeve dhe kërkohet më shumë bashkëpunim rajonal dhe ndërkombëtar. Projektet e financuara
nga ndërkombëtarët duhet të krijojnë më shumë vlerë në para dhe të justifikojnë ndikime më të mira dhe
afatgjata. Nëse nuk përmirësohet siç duhet ngritja e kapaciteteve, ekziston rreziku i mundshëm i humbjes
së mendjeve më të mira që ikin nga rajoni.
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A1.1 Metodologjia
Objektivat kryesore të të gjithë raportit ishin:
a. vlerësimi i situatës aktuale dhe tendencave në administrimin dhe qeverisjen e burimeve natyrore,
duke përfshirë identifikimin e boshllëqeve në kontekstin kombëtar;
b. vlerësimi i pajtueshmërisë kombëtare me legjislacionin komunitar të BE-së duke përfshirë
identifikimin e boshllëqeve;
c. krahasimi i rezultateve kombëtare me qëllim dhënien e udhëzimeve politike; dhe
d. identifikimi i çështjeve kryesore dhe sfidave që kanë nevojë për ndërhyrje dhe formulimi i
rekomandimeve për politika.
Qasja analitike e ndjekur bazohet në tre funksionalitete:
•
•
•

shqyrtimi dhe krahasimi i burimeve natyrore, administrimi i tyre dhe qeverisja në secilin prej gjashtë
vendeve/territoreve;
vlerësimi i gjendjes aktuale të pajtueshmërisë me rregulloret dhe strategjitë e BE-së; dhe
identifikimi i boshllëqeve, çështjeve dhe sfidave kryesore që kanë nevojë për ndërhyrje me politika

Tri çështje kryesore udhëhoqën mbledhjen e të dhënave:
▶▶ vlerësimi i gjendjes aktuale, tendencave dhe boshllëqeve: Cila është gjendja dhe tendencat
e burimeve natyrore (këtu janë pyjet, ujërat, toka), administrimi e qeverisja e tyre dhe politika e
institucionet përkatëse në vend? A mund të identifikohen boshllëqet kombëtare dhe rajonale?
▶▶ gjendja aktuale e pajtueshmërisë me legjislacionin e BE-së: Si e zbatojnë aktualisht gjashtë shtetet/
territoret individualisht dhe kolektivisht legjislacionin dhe strategjitë e BE-së në lidhje me pyjet,
ujërat dhe tokën?
▶▶ përkufizimi i sfidave kryesore dhe rekomandimeve për politika: Cilat çështje dhe sfida kryesore
kërkojnë ndërhyrje të politikave në bazë të analizës?
Për t'iu përgjigjur pyetjeve (a) dhe (b) ekspertët kombëtarë mblodhën të dhëna dhe përgatitën raporte
kombëtare. Sfidat kryesore dhe rekomandimet e politikave janë nxjerrë nga analiza dhe krahasimi i të 6
raporteve kombëtare. Për të shmangur format e ndryshme të grumbullimit të të dhënave për përgjigjet ndaj
pyetjeve (a) dhe (b), u rekomandua një qasje e integruar e grumbullimit të të dhënave që ndjek strukturën e
strategjisë së BE-së për pyjet e plotësuar me një listë të prioriteteve të identifikuara nga direktiva kuadër e
ujit. 6 prioritetet e para të përmendura në Strategjinë e Pyjeve të BE-së funksionuan si referencë kryesore
e këtij studimi dhe u përdorën si krerët e nën-kapitujve të raporteve kombëtare:
1. Mbështetja ndaj komuniteteve urbane dhe rurale.
2. Mbështetja e konkurrueshmërisë së sektorit dhe qëndrueshmërisë së industrive me bazë
pyjore,bioenergjisë dhe më gjerë ekonomisë së gjelbër.
3. Pyjet në një klimë që ndryshon.
4. Mbrojtja e pyjeve dhe rritja e shërbimeve të ekosistemit.
5. Përmirësimi i bazës së njohurive.
6. Zinxhirë të rinj dhe novativ vlerash të shtuara për pyjet.
Përveç kësaj, u shqyrtua përputhshmëria e gjashtë shteteve/territoreve me legjislacionin komunitar të BEsë, d.m.th lufta kundër prerjeve të paligjshme të pyjeve dhe zbatimi i Rregullores së BE-së për lëndët
drusore, standardet fito sanitare, standardet e produkteve dhe materialit gjenetik, si dhe pikat kryesore
të programit IPARD, d.m.th. përmirësimi i efiçencës së tregut dhe zbatimi i standardeve të komunitetit,
(ii) zbatimi i masave agro-mjedisore, (iii) zhvillimi i ekonomisë rurale, dhe (iv) masat pyjore në kuadër të
programit IPARD.
Kjo pati tre avantazhe:
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1. Strukturimi i përpjekjeve për grumbullimin e të dhënave në të gjashtë vendet/territoret ishte më i lehtë
me një pikë referimi të përbashkët.
2. Vlerësimi dhe krahasimi se si janë përmbushur këto objektiva të BE-së për pyjet dhe ujërat në 6
kontekstet kombëtare ishte më i thjeshtë, meqë duhej të mblidheshin të njëjtat të dhëna. Çështjet ndër
sektoriale ndërmjet pyjeve dhe ujërave mund të mbuloheshin në kontekstin e shërbimeve të ekosistemit.
3. Vetë Komisioni Evropian vlerëson zbatimin e Strategjisë së Pyjeve të BE-së për vendet e saj anëtare
në të ardhmen dhe me shumë gjasa do të përdorë këtë strukturë të njëjtë ose shumë të ngjashme për
raportin e tij. E thënë kjo, ky raport i parashikuar më pas mund të përdoret lehtë për t'u krahasuar me
aktivitetet e BE-së në të ardhmen.

Mbledhja e të dhënave u realizua për të gjashtë prioritetet e identifikuara nga strategjia
e pyjeve e BE-së, dhe është plotësuar me tematika të rëndësishme që mungonin.
Për çështje të ujërave dhe të tokës, u krijua një qasje e ngjashme. Duhet të theksoheshin çështjet ndër
sektoriale si roli i pyjeve për furnizimin me ujë dhe mbrojtja nga rreziqet nga uji (përmbytjet, erozioni) dhe
rreziqet e tokës. Sipas Direktivës Kuadër të Ujërave të BE-së, u përcaktuan prioritetet e mëposhtme:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Administrimi i pellgjeve ujore.
Menaxhimi i përmbytjeve.
Pastërtia e ujit dhe cilësia e tij (ujërat e bardha).
Trajtimi dhe ripërdorimi i ujërave të ndotur (ujërat e zeza).
Mungesa e ujit dhe thatësira.
Efektet e ndryshimeve klimatike.

U grumbullua një kombinim i të dhënave sasiore dhe të dhënave cilësore, së bashku me sigurimin e
informacionit për menaxhimin e burimeve dhe kuadrin institucional dhe politik.
E gjithë kjo analizë është bërë për gjashtë vende/territore në formën e raporteve kombëtare, si pjesë
përbërëse e këtij raporti. Raporti rajonal u sintetizua bazuar në të dhënat e mbledhura në raportet kombëtare
dhe u bë i krahasueshëm për bërjen e deklaratave të vlefshme rajonale.
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CHAPTER A2
Gjendja e Burimeve Pyjore, Ujore dhe
Tokës në EJL
A2.1 Hyrje
Karakteristikat rajonale të burimeve natyrore (pyjeve, ujërave, tokës) në Evropën Juglindore (EJL) janë
shumë të ndryshme në terma hapësinorë dhe kohorë. Të dhënat e mira statistikore janë baza e një analize
dhe përmbledhjeje të duhur të burimeve natyrore. Të dhënat nga vendet/territoret individuale ndryshojnë
shumë në fushëveprimin dhe në cilësinë e tyre, prandaj krahasimet e drejtpërdrejta të të dhënave dhe
treguesve ndërmjet vendeve / territoreve të EJL-së shpesh janë të diskutueshme. Ky është vështrimi i parë
i përgjithshëm rajonal mbi burimet natyrore. Rezultatet japin paralajmërim për vështirësitë e mbledhjes
së të dhënave, si dhe dallimet në karakteristikat dhe gjendjen e burimeve natyrore. Ky kapitull i është
kushtuar kryesisht paraqitjes së karakteristikave kryesore të burimeve natyrore që janë të rëndësishme
në administrimin, monitorimin dhe mbrojtjen e tyre. Megjithëse bazat e dobëta të të dhënave publike në
rajon e kufizojnë fushën e mundshme të zbatimit të analizave të tilla, ato gjithsesi janë të dobishme për të
diskutuar orientimin e politikës së burimeve natyrore drejt integrimit në BE.
Pasqyra e situatës në gjithë vendet e rajonit, bazohet në kuptimin e politikave për burimet natyrore në
vendet/territoret e EJL-së, duke marre parasysh edhe kufizimet e imponuara nga disponueshmëria dhe
cilësia e të dhënave. Kapitulli fokusohet në analizën krahasuese të karakteristikave të burimeve natyrore
në rajon.

A2.2 Gjendja e burimeve pyjore në EJL
A2.2.1 Sipërfaqja e pyjeve sipas formës së menaxhimit
Sipërfaqja e përgjithshme e mbuluar nga pyjet dhe tokat pyjore në vendet / territoret e EJL-së është
përcaktuar nga Inventarët Kombëtare të Pyjeve. Vendet/territoret e EJL-së, me përjashtim të Maqedonisë,
kanë realizuar Inventarin Kombëtar të Pyjeve të harmonizuar me vendet e BE-së. Sipërfaqja e mbuluar
me pyje sipas vendeve/territoreve tregohet në Tabelën 1. Të dhënat e paraqitura në Tabelën 1, si dhe
ato në Figurën 1, 2, dhe 3, janë nga vite të ndryshme për periudhën nga 2008 - 2016 (Shqipëria-2016,
BH-2012, Kosova* - 2012, Mali i Zi-2010, Serbia-2008 me korrigjime 2015). Të dhënat e vjetra zyrtare
lidhur me gjendjen e burimeve pyjore në Maqedoni (Inventari i Pyjeve 1979) plotësohen me të dhënat nga
Ndërmarrja Pyjore Maqedonase. Vlera e dhënë i referohet sipërfaqes së përgjithshme të mbuluar nga pyjet
dhe tokat pyjore. Raportet kombëtare japin më shumë detaje për sipërfaqen e pyjeve sipas kategorive
(pyje ekonomike, pyje jo-ekonomike, pyje të mbrojtura, pyje me qëllim të posaçëm, pyje mbrojtëse). Në
Maqedoni, sipërfaqja e pyjeve është përkufizuar si pyll ekonomik. Mbledhja e të dhënave dhe monitorimi
i gjendjes së pyjeve është e shpërndarë në institucione të ndryshme në shumicën e vendeve / territoreve
të EJL-së.

* 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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Tabela 2.1 Sipërfaqja e pyjeve (Burimi: Raportet Kombëtare - Pjesa B)

Forma e qeverisjes

Shqipëria

BH

Maqedonia

Kosova

Serbia

Mali i Zi

ha
1. Trungishte

452,240

1,652,400 255,484

73,000

796,000

371,285

2. Cungishte

336,815

1,252,200 546,179

408,000

1,456,400

355,840

1+2. Pyje gjithsej

789,055

2,904,600 801,663

481,000

2,252,400

727,125

3. Shkurre

252,336

130,600

18,972

481,000

0

0

4. Sipërfaqe të zhveshura

167,613

187,200

256,802

7,000

92,000

0

3+4. Shkurre dhe sipërfaqe
419,949
të zhveshura

317,800

275,774

488,000

92,000

0

5. Sipërfaqe të tjera pyjore

29,400

9,100

14,459

28,540

382,400

99,657

Pyje sipas FAO (1+2+3+5)

1,070,791

3,044,300 835,094

990,540

2,634,800

826,782

3,231,500 1,091,896

997,540

2,726,800

826,782

6. Të gjitha pyjet dhe zonat
1,238,404
pyjore

Sipërfaqja më e madhe e mbuluar nga pyjet dhe tokat pyjore prej 69% është në Malin e Zi, pasuar nga
Bosnja dhe Hercegovina me 63%, ndërsa përqindja më e ulët territoriale e mbuluar nga pyjet dhe tokat
pyjore është në Serbi – 29.1%. Pjesa në përqindje e pyjeve në krahasim me sipërfaqen e përgjithshme të
territorit jepet në Figurën 2.1.

Figura 2.1 Sipërfaqja e pyjeve dhe tokave pyjore në raport me të gjithë territorin (Burimi: Raportet Kombëtare - Pjesa B).

Analiza e të dhënave të sipërfaqes së pyjeve trungishte dhe cungishte tregon një pjesë më të madhe të
pyjeve cungishte. Sipërfaqja më e madhe me pyje cungishte është në Serbi, Maqedoni dhe Kosovë*.
Kosova* ka përqindjen më të lartë të pyjeve cungishte në krahasim me trungishtet (trungishtet zënë vetëm
15% të sipërfaqes pyjore) (Figura 2). Pjesa e pyjeve cungishte është më e vogël në Shqipëri dhe BH, të cilat
kanë pothuajse të njëjtën ndarje të pyjeve trungishte dhe cungishte (57% dhe 43%).
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A2.2.2 Volumi drusor, rritja, prerjet dhe stoku i karbonit
Pyjet cungishte janë një formë e degradimit të pyjeve trungishte (të rigjeneruar nga fara ose fidanë), të cilat
karakterizohen nga volume dhe rritje shumë më të vogla dhe nga struktura më e dobët asortimentesh dhe
rrjedhimisht me një rëndësi shumë më të vogël ekonomike krahasuar me pyjet trungishte. Përveç kësaj, duke
marrë parasysh aftësitë e tyre të prodhimit dhe kohëzgjatjen e ciklit jetësor, pyjet cungishte karakterizohen
nga një efikasitet ekologjik më i pakët në lidhje me sasinë e thithjes së CO2-it dhe sekuestrimin e karbonit.

Figura 2.2 Shpërndarja e pyjeve trungishte dhe cungishte (Burimi: Raportet Kombëtare - Pjesa B).

Sipas raporteve kombëtare, volumi mesatar më i lartë për hektar raportohet në Bosnje dhe Hercegovinë
(201 m3/ha); Shqipëria dhe Serbia kanë përafërsisht volume të njëjtë për hektar (rreth 161 m3/ha), Mali i Zi
(159.6 m3/ha), ndërsa vlerën më të ulët e kanë Maqedonia dhe Kosova* (rreth 83 m3/ha) (shih Figurën 2.3).

Figura 2.3 Volumi drusor sipas vendeve të EJL (m3/ha) (Burimi: Raportet Kombëtare - Pjesa B).
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Këto të dhëna çojnë në përfundimin se gjendja ekzistuese e pyjeve sipas volumit të lëndës drusore për
njësi të sipërfaqes është më e mirë në Malin e Zi dhe më e keqe në Maqedoni dhe Kosovë*. Këto të dhëna
duhet të merren parasysh në kuadër të kontributit të pylltarisë në zhvillimin e qëndrueshëm të vendeve/
territoreve të referuara, nga perspektiva ekonomike dhe mjedisore.
Vlerat mesatare të prerjeve vjetore nuk raportohen nga të gjitha vendet / territoret, për shkak të mungesës
së informacionit zyrtar. Mungojnë të dhënat për sasinë e lëndës së prerë për hektar. Të dhënat e raportuara
japin vlera që variojnë nga 385,000 (Shqipëri) në 5,718,000 m3 (BiH).
Në shumicën e vendeve/territoreve të EJL-së, nuk ka të dhëna specifike mbi sasinë e stokut të karbonit.
Në Shqipëri mungojnë të dhënat për sasinë e karbonit të prodhuar nga pyjet, por është duke u zbatuar një
projekt sipas të cilit Shqipëria do të prodhojë 22,954 ton CO2 në vit deri në vitin 2020 (duke rritur sipërfaqen
pyjore dhe duke ulur procesin e degradimit). Bosnja dhe Hercegovina kanë vetëm të dhëna paraprake të
publikuara nga FAO FRA në vitin 2010, por raporti nuk specifikon vlerat e vlerësuara. Maqedonia gjithashtu
nuk ka informacion për gjendjen e karbonit të pyjeve të Maqedonisë. Sipas të dhënave nga raporti kombëtar,
Kosova* ka stokun e karbonit prej 6,142,173 ton CO2, Serbia rreth 120.2 milion ton (mesatarisht 53.4 t/ha),
ndërsa Mali i Zi ka 1,253,738.73 ton karbon në rritje.

A2.2.3 Llojet e pyjeve dhe pronësia
Vendet e EJL-së dominohen nga pyje fletore, me praninë e tyre më të madhe në Mal të Zi dhe Kosovë*,
ku 91% dhe 93% janë mbuluar nga pyje fletorë. Përqindja e pyjeve fletore është gjithashtu e lartë dhe
në Shqipëri (82%). Llojet më të zakonshme në këtë zonë janë ahu dhe dushqet. Në Serbi, ahu është
më i pranishëm në pyjet publike, ndërsa dushqet janë më të pranishëm në pyjet private. Në Bosnjë dhe
Hercegovinë, dushku është më i pranishëm në pyjet trungishte dhe cungishte, si në pyjet publike, ashtu
edhe në ato private. Në Maqedoni, llojet më të zakonshme janë dushku me 31.3% dhe ahu me 23.60%.
Nga halorët, llojet më të zakonshme janë pisha e zezë, rrobulli, pisha austian etj.

Figura 2.4 Struktura e pronësisë së tokës pyjore në rajon (Burimi: Raportet Kombëtare - Pjesa B)

Sipas studimeve të Institutit Evropian të Pyjeve (IEP), Schmitthusen, Hirsch et al. (2010), në Evropë, rreth
49.6% e pyjeve janë në pronësi private dhe rreth 50.4% janë në pronësi të shtetit.
Në vendet/territoret e EJL-së pyjet janë kryesisht pronë e shtetit. Burimet e të dhënave mbi pronësinë e
tokës pyjore ndryshojnë midis vendeve / territoreve të EJL-së dhe janë mbledhur në periudhën 2010-2015
(Shqipëri-2015, BH-2012, Kosovë*-2013, Maqedoni-2015, Mali i Zi-2010, Serbi-2015). Përqindja më e
madhe e pyjeve në pronësi shtetërore është në Shqipëri (97%), ndërsa më e ulëta në Mal të Zi (52.3%).
Një përqindje e lartë e pyjeve shtetërore raportohet edhe në Maqedoni (89.1%) dhe Bosnjë Hercegovinë
(80.7%). (Figura 2.4).
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A2.2.4 Shëndeti i pyjeve dhe dëmtimet
Bazuar në vlerësimin e dëmtimeve të shkaktuara mbi pyjet e vendeve/territoreve të EJL-së, mund të
konstatohet se kërcënimi më i madh për pyjet në periudhën 2011-2015 kanë qenë fatkeqësitë natyrore,
dëmtimet nga njeriu si dhe sëmundjet e dëmtuesit. Dëmet më të mëdha nga sëmundjet dhe dëmtuesit
raportohen në Mal të Zi dhe në Kosovë*. Në Kosovë*, 14.5% volumit drusor është prekur nga dëmtimet.
Në Shqipëri dhe Maqedoni, dëmtimi më i madh në pyje është shkaktuar nga njeriu, ndërsa në Bosnje dhe
Hercegovinë në periudhën e kaluar, dëmtimet ndaj pyjeve janë shkaktuar kryesisht nga zjarret. Në Serbi
dëmtime në pyje janë shkaktuar si rezultat i fatkeqësive natyrore që ndodhën kryesisht në vitin 2014 gjatë
përmbytjeve të mëdha, si dhe për shkak të shkrirjes së akujve dhe dëmtimeve nga era.

Tabela 2.2 Dëmtimet ndaj pyjeve në vendet / territoret e rajonit në pesë vitet e fundit (Burimi: Raportet Kombëtare - Pjesa B).

Shqipëria Bosnja
Hercegovina Kosova*

Maqedonia

Mali i Zi

Gjithsej për periudhën 2011 deri 2015

Serbia

(1,000 m3)

Nga Njeriu

43,574

531

600

114,157

20,457

95,530

Dëmtimet nga insektet

-

252

909

4758

3,979

48,781

Fatkeqësitë natyrore

-

430

258

26,471

-

1,664.701

Dëmtimet nga sëmundjet

-

29

1,119

-

235,868

41,448

Dëmtimet nga zjarret në pyje 8,400

1,162

459

35,291

-

105,287

Të tjera

-

36,042

-

10,932

4,728

-

A2.3 Gjendja e burimeve ujore në EJL
Për nga hidrografia, vendet/territoret e EJL-së i përkasin pellgjeve të Detit të Zi (Serbi, Kosovë*, BH, Mali
i Zi, Maqedoni), të detit Adriatik (BH, Mali i Zi, Shqipëria, Kosova*) dhe detit Egje (Maqedoni, Kosovë*).
Pellgu ujëmbledhës ka një sipërfaqe prej 207,831 km2, me reshje mesatare vjetore prej 734 mm (Serbi),
758 mm (Maqedoni), 1,250 mm (BH), 1,485 mm (Shqipëri), dhe 1,815 mm (Mali i Zi). Disponueshmëria e
burimeve ujore është e lidhur ngushtë me kushtet klimatike, veçanërisht me reshjet dhe temperaturën e
ajrit. Temperaturat më të larta të ajrit i tejkalojnë 40°C, më të ulëtat -30°C, me shpërndarje të pabarabartë
vjetore të reshjeve, të karakterizuara nga më pak se 500 mm në disa pjesë të Serbisë dhe Maqedonisë dhe
më shumë se 4,000 mm në pjesën bregdetare të Malit të Zi.
Me një rrjedhje specifike vjetore prej 44 l/sek/km2 Mali i Zi ka rrjedhjen më të lartë, pasuar nga Shqipëria
me më shumë se 30 l/sek/km2, BH-23.4 l/sek/km2, Maqedonia 7.8 l/sek/km2, Kosova* 11 l/sek/km2 dhe
Serbia 5.7 l/sek/km2. Serbia ka vetëm 1,500 m3 ujë për frymë në vit ndërkohë që Mali i Zi ka më shumë
se 30,000 m3 ujë për frymë në vit. Shpërndarja e pabarabartë e ujit ilustrohet edhe nga fakti se disa pjesë
të Maqedonisë përballen me mungesë uji në kohën e verës, pavarësisht se vendi ka 4,414 burime, nga të
cilat 58 kanë kapacitet mbi 100 l/s, tre liqene të mëdha natyrore (Ohri, Prespa dhe Dojran), 22 diga dhe
rezervuare të mëdha dhe mbi 100 rezervuarë të vegjël.

A2.3.1 Administrimi i pellgjeve të lumenjve
Administrimi i pellgjeve lumore në vendet/territoret e EJL-së ndikohet nga organizimi strukturor dhe politik,
në disa vende bazohet në ligjet kombëtare mbi ujërat, direktivat e të BE-së, si dhe aktet nënligjore përkatëse.
Në BH, ku ekzistojnë dy entitete, FBH ka një Agjenci të Ujërave përgjegjëse për administrimin e ujërave
për pellgun e Detit të Zi, që ndodhet në Sarajevë, dhe Agjencinë e Ujërave, përgjegjëse për administrimin
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e ujërave për pellgun e Detit Adriatik që ndodhet në Mostar; ndërsa RS ka Ndërmarrjen "Vode Srpske",
e vendosur në Bijeljina, me degë në Bijeljina dhe Trebinje. Në të njëjtën kohë, Qarku Brčko ka themeluar
Departamentin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave, nën qeverinë e qarkut, përgjegjës për
menaxhimin e burimeve ujore. Administrimi i ujit në Serbi është nën autoritetin e Drejtorisë së Ujërave të
Ministrisë së Bujqësisë dhe Mbrojtjes së Mjedisit, përgjegjëse për zhvillimin e legjislacionit, politikën dhe
strategjinë e administrimit të ujërave, përgatitjen e planeve të menaxhimit të rrezikut nga përmbytjet, planet
e veprimit dhe koordinimin me aktorët në fjalë. Struktura operacionale është e organizuar në tri segmente
themelore territoriale (Ndërmarrjet Publike të Menaxhimit të Ujërave (PËRME) përkatësisht "Ujërat Serb",
"Ujërat e Vojvodinës" dhe "Ujërat e Beogradit". Në Malin e Zi Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural është
përgjegjëse për administrimin e ujërave. Dokumentet kryesore kombëtare për administrimin e ujërave në
Mal të Zi janë Strategjia Kombëtare për Administrimin e Ujërave, ndërsa procesi i përgatitjes së Planeve
të Administrimit të Pellgjeve Lumore është duke u përgatitur. Shqipëria ka 6 njësi hidrografike kryesore
të quajtura "Basene Lumore", me Këshillat e Basene (KB), kryesuar nga prefekti. KB-të mbështeten nga
Agjencitë e Baseneve (AB), të cilat funksionojnë si sekretariat teknik për KB dhe mundësojnë administrimin
e integruar të burimeve ujore. Kosova* ka Departamentin e Ujërave, që ndodhet në Prishtinë, përgjegjës
për dy basene lumore. Republika e Maqedonisë është e ndarë në 16 njësi të administrimit të ujërave: 11 në
pellgun e lumit Vardar, 4 në pellgun e lumit Crni Drim, 1 në pellgun e lumit të Strumicës, ndërsa një zonë e
vogël e pellgut të lumit Binačka Morava përfshihet në departamentet e ujit Pčinja dhe Skopsko.

A2.3.2 Menaxhimi i përmbytjeve
Rreziqet nga uji në zonat malore (vërshimet, rrëshqitjet e tokës)
Në përgjithësi, rajoni i EJL-së ndikohet kryesisht nga përmbytjet e lumenjve dhe përrenjve te rrëmbyer,
si dhe nga proceset e erozionit dhe rrëshqitjet e dheut. Faktorët kryesorë që rrisin rrezikun e përmbytjes,
përveç karakteristikave topografike dhe të tokës, janë reshjet e mëdha, heqja e mbulesës pyjore, urbanizimi
i pakontrolluar, kapaciteti i reduktuar i shkarkimit në seksionet e rregulluara të lumenjve (nga depozitimi
i sedimenteve dhe mbetjeve, rritja e tepërt e shkurreve dhe drurëve). Në Maqedoni janë regjistruar 1,539
përrenj te rrëmbyer, 935 në BH dhe më shumë se 11,500 në Serbi. Vërshimet e rrëmbyera janë gjithashtu
të shpeshta në Shqipëri dhe Kosovë*. Gjatë përmbytjeve katastrofike në BH dhe Serbi, në maj të vitit
2014, humbën jetën 76 njerëz, u rrezikuan 2.6 milionë njerëz dhe rreth 12,000 km2 u përmbytën me dëme
materiale më të mëdha se 3 miliardë euro. Gjatë një përmbytjeje në Maqedoni, pranë Shkupit, në gusht
2016, vdiqën 22 vetë dhe kostot e humbjeve dhe dëmeve ishin të konsiderueshme. Rreziqet dominuese në
Mal të Zi janë gjithashtu përmbytjet dhe proceset e erozionit, me dëme më të mëdha se 60 milionë euro,
në periudhën 2010 - 2016. Gjatë përmbytjeve të rrëmbyeshme në rajon u regjistruan shkarkime maksimale
nga 8.2 m3/s/km2 (Serbi) në 10- 12 m3/s/km2 (Shqipëria dhe Maqedonia), e cila korrespondon me ngjarje
që ndodhin njëherë në 100-500 vjet.
Rrëshqitjet e dheut në rajonin e EJL-së zakonisht ndodhin për shkak të sasisë së madhe të reshjeve,
niveleve të larta të ujërave nëntokësore dhe ndërtimit të paplanifikuar të shtëpive dhe infrastrukturës
rrugore në shpate, prerjes së pakontrolluar të pyjeve dhe shfrytëzimin e mineraleve. Për shembull, 30% e
territorit të Serbisë kërcënohet nga rrëshqitjet e dheut ose nga një lloj lëvizje masive e tokës që prek më
shumë se 40,000 zona.
Nga vitet 1950 deri në vitet 1990, në rajonin e Evropës Juglindore janë kryer punime të shumta për kontrollin e
erozionit, të cilat kanë pasur efekte direkte dhe indirekte. Këto punime kanë reduktuar ndjeshëm prodhimin
e materialit eroziv nga shpatet dhe transportin e sedimenteve në rrjetin hidrografik dhe kanë përmirësuar
kapacitetin infiltrues-mbajtës së tokës. Por në 20 vitet e fundit është vënë re një mungesë e dukshme e
punimeve të tilla dhe masave parandaluese që lidhen me konceptin e menaxhimit të integruar në pellgjet
ujëmbledhëse, për shkak të zvogëlimit të mbështetjes financiare, legjislacionit të pamjaftueshëm ose të
zbatuar keq, zhdukjes së organeve qeveritare dhe kompanive të lidhura me administrimin e burimeve ujore.
Planet e menaxhimit të rrezikut nga përmbytjet
Përgatitja e planeve të menaxhimit të rrezikut nga përmbytjet (PMRRP) është një masë e domosdoshme
për mbrojtjen efektive nga përmbytjet dhe planifikimin e qëndrueshëm hapësinor, por është ende në fazë
fillestare në rajonin e EJL-së.
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Në Republikën e Serbisë po përgatitet një vlerësim paraprak i rrezikut nga përmbytjet për të gjithë territorin,
i cili përmban harta të zonave të baseneve lumore në shkallën e duhur; një përshkrim të historisë së
përmbytjeve; vlerësimin e pasojave potencialisht të dëmshme të përmbytjeve të ardhshme. BH-ja ka
përcaktuar një metodologji për përgatitjen e këtyre planeve, ndërsa në Maqedoni është duke u përgatitur
plani i parë i menaxhimit të rrezikut nga përmbytjet. Shumë komuna në Maqedoni dhe Serbi kanë përgatitur
plane operacionale për mbrojtjen nga përmbytjet në përputhje me legjislacionin kombëtar ekzistues.
Në Shqipëri nuk është hartuar ende një vlerësim paraprak për rrezikun nga përmbytjet; megjithatë, janë
duke u kryer disa aktivitete si mbledhja e të dhënave për përmbytjet dhe hartëzimi i zonave të prirura për tu
përmbytur. Plani i Menaxhimit të Rrezikut nga Përmbytjet është hartuar për pjesën e poshtme të lumenjve
Buna dhe Drini, përmes një projekti pilot, por nuk ka përpunim sistematik të një PMRRP-je për çdo Njësi
të Menaxhimit. Bashkitë dhe Agjencitë e Baseneve në Kosovë* janë përgjegjëse për përgatitjen e planeve
operative dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës mbrojtëse ekzistuese.
Disa nga çështjet kryesore për vlerësimin paraprak të rrezikut nga përmbytjet janë monitorimi i ujërave
dhe modelimi, të cilat deri tani nuk kanë arritur nivelin e nevojshëm në rajon (numri i pamjaftueshëm i
stacioneve matëse, sidomos në basenet ujore më të vogla se 50 km2). Në Serbi, monitorimi i regjimit
të ujërave sipërfaqësore kryhet në 217 stacione ndërsa i ujërave nëntokësore në 415 stacione; regjimi
ujor sipërfaqësor në Malin e Zi është vëzhguar në 21 stacione; regjimi ujor në Shqipëri monitorohet në
92 stacione. Çështjet e sedimentimit, të tilla si shkarkimi dhe depozitimi i sedimenteve, janë shumë të
neglizhuar, pavarësisht faktit se mbushja e rezervuarëve për furnizimin me ujë të pijshëm është një problem
i dukshëm në rajon, ndërkohë që ngarkesa e shtratit me sedimente ul ndjeshëm kapacitetin e shtretërve
të lumenjve gjatë përmbytjeve. Sistemet e paralajmërimit të hershëm janë ngritur vetëm në disa rrjedha uji
në rajon.
Mbrojtja nga Përmbytjet
Në rajonin e EJL-së, janë realizuar shumë punime të shkëlqyera për sistemimin e lumenjve (pjesët e lumenjve
Danub, Sava, Pčinja, Crni Drim, Ibar, Beli Drim, Bregalnica, Bosna, Trebišnjica, Vardar, Juga Morava dhe
Morača etj.). Janë ndërtuar shumë diga me rezervuare të mëdha për mbrojtjen nga përmbytjet, me një
vëllim mbajtës prej 100 - 800 milionë m3. Mali i Zi ka siguruar mbrojtjen kundër përmbytjeve në një territor
prej rreth 50 km2, për 3 vendbanime. Shqipëria ka 860 km argjinatura, prej të cilave 86 km janë rindërtuar
në periudhën 2011-2015. Serbia ka siguruar mbrojtje nga përmbytjet në një territor prej rreth 13,260 km2,
për 644 vendbanime, duke shfrytëzuar 3,247 km të argjinaturave dhe sistemimeve të shumta të lumenjve.
Përveç kësaj, ekzistojnë disa efekte negative mjedisore prej punimeve të kryera (humbja e lidhjes mes
ujerave sipërfaqësore dhe nëntokësore për shkak të mbushjes së shtratit të lumit, degradimi i habitateve
dhe biodiversitetit, ndryshime te rëndësishme për shkak të erozionit dhe depozitimit të sedimenteve si
rezultat i drejtimit të kanalit, humbja e ligatinave pas ndërtimit të argjinaturave).
Punimet për kontrollin e erozionit dhe përmbytjeve në rajonin e Evropës Juglindore kanë filluar nga fundi
i shekullit të 19-të, por në mënyrë të organizuar janë kryer vetëm nga viti 1907. Në periudhën nga viti
1907 deri në vitin 2015 janë kryer vepra të rëndësishme, duke përfshirë punimet teknike (digat e kontrollit,
strukturat për mbrojtjen e brigjeve, infrastruktura për vërshimet) dhe veprat bioteknike (pyllëzimi, brezat
mbrojtës pyjore, rripat e filtrimit të baltërave, mbjellja me bar, tarracimi dhe mbjellja përgjatë kontureve).
Prioriteti është mbrojtja e vendbanimeve dhe rrjeteve rrugore nga përmbytjet e rrëmbyeshme dhe kontrolli
i erozionit në pellgjet e rezervuarëve të sistemit të furnizimit me ujë.
Përgjithësisht, mbrojtja nga përmbytjet në rajon ende nuk është në nivel të kënaqshëm dhe tregon një
mbështetje dhe organizim të dobët institucional.

A2.3.3 Cilësia e ujit
Klasifikimi i gjendjes ekologjike të trupave ujore
Si pikënisje e shumicës së dokumenteve të planifikimit, vlerësimet e cilësisë së ujit kanë nevojë për
sisteme klasifikimi bazuar në parametra biologjik, hidromorfologjik, kimik dhe fiziko-kimik (karakterizimi
sipas DKU BE). Në entitetet e BH-së, në FBH janë përcaktuar 4 klasa të trupave ujore dhe në RS janë
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përcaktuar 5 klasa të trupave ujore (bazuar në dy grupe kriteresh, statusi mjedisor dhe kimik), në përputhje
me rregulloret lokale. Klasifikimi i 499 trupave ujorë në Serbi kryhet në përputhje me karakterizimin e DKU
BE, në pesë klasa: (I) shkëlqyeshëm (II) mirë, (III) moderuar, (IV) keq dhe (V) dobët. Aktualisht, nuk ekziston
monitorimi dhe klasifikimi i trupave ujore në përputhje me DKU BE në Malin e Zi, por vetëm një program
për ekzaminimin sistematik të cilësisë dhe sasisë së ujit. Ende nuk është përcaktuar gjendja ekologjike
e trupave sipërfaqësorë në Maqedoni, përveçse në disa rajone (nën-baseni i Liqenit të Prespës, baseni i
Bregalnicës dhe baseni i Strumicës), ku klasifikimi i gjendjes ekologjike është bërë sipas metodologjisë së
DKU-së. Shqipëria përdor vlerësimet e cilësisë së ujit duke përdorur karakterizimin e DKU. Kosova* përdor
standardet e Klasifikimit të Cilësisë së Ujit të UNECE dhe ende nuk ka klasifikim të cilësisë së ujit bazuar
në standardet e DKU-së të BE-së, për shkak të mungesës së kapaciteteve dhe monitorimit të duhur të të
dhënave.
Harta e rrjetit monitorues
Në BH, monitorimi i cilësisë së ujit kryhet në mënyrë sistematike në 58 pikat matëse të lumenjve, si dhe
monitorohet gjendja e cilësisë së ujit në rezervuarët/liqenet e rëndësishme për furnizimin me ujë. Sistemi
i monitorimit në Serbi ka 140 pika matëse, të cilat sigurojnë të dhëna për Indeksin e Cilësisë së Ujit Serb
(ICUS) të marra duke grumbulluar nëntë parametra nga parametrat fiziko-kimik dhe mikrobiologjik të
cilësisë së ujit. Monitorimi i cilësisë së ujit në Mal të Zi kryhet në ujërat sipërfaqësorë dhe nëntokësorë
në 44 vende të kampionimit në lumenj dhe 11 vende të kampionimit në liqene. Në lumenjtë kryesorë
në Shqipëri, monitorimi i cilësisë së ujit realizohet në 34 stacione, ndërsa monitorimi i liqeneve bëhet
në 6 stacione dhe në 1 në Lagunën e Butrintit. Monitorimi i ujit detar të prekur nga ujërat urbane bëhet
në 10 stacione, ndërsa monitorimi i ujërave nëntokësorë realizohet në 41 stacione. Kosova* ka një rrjet
monitorimi për ujin sipërfaqësor, i cili përbëhet nga 54 stacione, që nuk mbulojnë monitorimin e cilësisë së
ujërave nëntokësore.
Uji sipërfaqësor (gjendja ekologjike dhe kimike)
Trupat ujore të mëdha në Serbi si lumenjtë Danub, Tisa, Sava dhe Drina përmbushin kriteret për klasën
II të cilësisë (mirë). Cilësia e ujit të lumit Danub në daljen nga Serbia është dukshëm më e lartë se në
hyrje. Një cilësi e përkeqësuar është regjistruar kryesisht në rrjedhat më të vogla në Serbinë Qendrore,
kanalet në pjesën veriore të vendit, si dhe në afërsi të vendbanimeve më të mëdha. Gjendja e cilësisë së
ujit sipërfaqësor në Serbi është relativisht e mirë, duke pasur parasysh faktin se më pak se 10% e ujërave
të ndotur pastrohen në mënyrë të përshtatshme. Raporti i cilësisë së ujit sipërfaqësor (2015) i Malit të Zi
thekson se lumenjtë në pellgun e Adriatikut kryesisht tregojnë një cilësi të mirë (lumenjtë Morača, Zeta,
Cijevna, Crnojevića dhe Buna), ndërsa në pellgun e lumit Danub disa lumenj nuk janë një gjendje të mirë
(Lumi Ćehotina dhe dega e tij, Vezhnica), për shkak të ndotjes nga termocentralet, minierat e qymyrit,
plumbit dhe zinkut. Lumi Lim ka cilësi të mirë uji në rrjedhën e sipërme dhe të mesme, ndërsa në drejtim të
rrymës nga Berane cilësia e ujit përkeqësohet (përmban nitrat dhe fosfat). Disa rrjedha uji janë të rrezikuara
gjatë uljes së nivelit të rrjedhës gjatë verës (Lumi Grnçar) ose nga hyrja e ndotësve nga depot e mbeturinave
komunale dhe ujërat e ndotur (lumi Tara). Matjet e cilësisë së ujit në Shqipëri tregojnë se një cilësi shumë e
mirë dhe e mirë (klasat I, II) është vërejtur në 41.2% të të gjitha stacioneve të monitorimit, ndërsa në 35.3%
e moderuar (klasa III), dhe statusi i dobët dhe i keq (klasat IV dhe V) në 23.5%. Rezultatet e monitorimit të
të dhënave fiziko-kimike në pesë vitet e fundit në Kosovë* tregojnë se cilësia e ujit është e mirë, përveçse
në pjesët ndërmjet vendbanimeve për shkak të hyrjes së ujërave të ndotura komunale dhe industriale. Uji
më i ndotur regjistrohet në disa pjesë të lumit Sitnica dhe Beli Drim.
Ujërat nëntokësore (gjendja kimike dhe sasiore)
Cilësia natyrore e ujërave nëntokësore në Serbi është mjaft e pabarabartë, çka është rezultat i përbërjes
mineralogjike-petrografike të ndryshme, gjenezës së ujërave nëntokësore dhe të akuifereve, moshës së ujit,
ndryshimit të intensitetit të ujit dhe varion nga cilësia e jashtëzakonshme që nuk kërkon trajtim, krahasuar
me ujërat që kërkojnë procedura shumë komplekse pastrimi para se të mund të përdoren për furnizimin
me ujë të publikut. Sipas rezultateve të analizës, 34 trupa ujorë (23%) janë në rrezik apo potencialisht në
rrezik, ndërsa 119 trupa ujorë (rreth 77%) mund të konsiderohen se nuk janë apo potencialisht nuk janë
në rrezik. Presionet mbizotëruese që besohet se shkaktojnë gjendjen e keqe kimike të trupave ujore janë
aktivitetet bujqësore dhe rrjeti i parregulluar i ujërave të ndotur nga zonat e urbanizuara, por gjithashtu nuk
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duhet të injorohen ndikime të tjera negative si hedhjet e mbetjeve komunale dhe industriale, të cilat mund
të shkaktojnë ndotje të konsiderueshme të ujërave nëntokësore në nivel lokal. Monitorimi i ujit nëntokësor
në Mal të Zi nuk është në përputhje me Direktivën Kuadër të BE-së për Ujërat dhe mostrat e analizuara
tregojnë gjendje të moderuar deri në cilësi të mirë. Ujërat nëntokësore në Shqipëri kryesisht kanë veti të
mira fiziko-kimike, me përqendrime më të larta për tregues të caktuar (Cl, Mg, Na, SO4) në disa puse.
Gjithashtu, disa ujëmbajtës klasifikohen si zona me kripësi të lartë. Maqedonia dhe Kosova* nuk kanë
monitorim sistematik të cilësisë së ujërave nëntokësore, përveç disa projekteve dhe aktiviteteve kërkimore.
Trajtimi i ujërave të ndotur dhe ripërdorimi
Ujërat e papërpunuara urbane dhe industriale janë burimi kryesor i ndotjes së ujërave sipërfaqësorë dhe
nëntokësore në rajonin e EJL-së.
Në BH funksionojnë shtatë impiante për trajtimin e ujërave të ndotur: gjashtë në FBH dhe një në RS (ato
mbulojnë 3% të popullsisë në FBH dhe 1.43% në RS). Vlera mesatare e prodhimit total të ujërave të ndotur
në BH (për periudhën 2011-2015) është 95.6 x 106 m3 dhe vlera mesatare e ujërave të ndotur të pastruara
në total (trajtimet parësore, dytësore dhe tretësore) në të njëjtën periudhë arrin në 3.4x106 m3, 3.6% e
prodhimit total të ujërave të ndotura). Qendrat kryesore urbane në Serbi (Beograd, Novi Sad dhe Nish)
ende nuk kanë impiante për trajtimin e ujërave të ndotur. Vetëm 5-10% e ujërave të ndotur përpunohen
dhe vetëm 20% e komunave kanë impiante për pastrim. Më shumë se 50% e objekteve industriale në
Serbi nuk pastrojnë ujërat e ndotur, për shkak të mungesës së pajisjeve të duhura ose burimeve financiare
për mirëmbajtjen e tyre.
Pothuajse 50% e popullsisë së përgjithshme të Maqedonisë nuk është e lidhur me rrjetin publik të
kanalizimeve. Sistemet ekzistuese janë kryesisht të vjetra, me rrjedhje të konsiderueshme të ujërave të
ndotura në tokë, me numër shumë të vogël të impianteve të trajtimit të ujërave të ndotur. Shumica e ujërave
të ndotur shkarkohen direkt në lumenj dhe liqene. Aktualisht, rreth 45% e popullsisë së përgjithshme në
Mal të Zi është e lidhur me sistemet e kanalizimit. Vlera mesatare e prodhimit total të ujërave të ndotur në
Mal të Zi (vitet: 2011, 2014) arrin në 47.5.x106 m3 dhe vlera mesatare e ujërave të ndotur të pastruara në
të njëjtën periudhë arrin në 20.5.x106 m3 (rreth 43.1% e prodhimit). Aktualisht, Shqipëria ka 7 impiante për
trajtimin e ujërave të ndotur dhe një tjetër është në ndërtim e sipër. Rreth 50% e popullsisë shqiptare është
e lidhur me sistemet e ujërave të ndotur, kryesisht në zonat urbane. Është regjistruar ndotje e madhe dhe e
zgjeruar e zonave bregdetare, lumenjve dhe shtretërve të lumenjve për shkak të shkarkimit të drejtpërdrejtë
të ujërave të ndotura në trupat ujorë. Kosova* ka një impiant për trajtimin e ujërave të ndotura urbane me
kapacitet ekuivalent prej rreth 8,000 banorësh dhe disa objekte të vogla të trajtimit rural. Për të gjitha
qytetet më të mëdha në Kosovë* është përgatitur tashmë dokumentacioni teknik për impiantin e trajtimit
të ujërave të ndotur.

A2.3.4 Kërkesa për ujë
Furnizimi me ujë
Burimet ujore janë element themelor i vitalitetit të sistemeve të infrastrukturës që ndikojnë në prosperitetin
e shoqërisë. Tipari kryesor hidrologjik në vendet/territoret e EJL-së është shpërndarja e pabarabartë
hapësinore dhe kohore e ujit dhe mungesa e konsiderueshme e burimeve ujore në zona të caktuara
(pjesë të Serbisë, Kosovës*, Maqedonisë). Sasia totale e ujit të nxjerrë (sipërfaqësor + nëntokësor) në
nivel vjetor varion nga 328x9.106 m3 (BH, periudha 2011-2013), 263.5x106 m3 (Kosova*, periudha 20112015), 3.710x106 m3 (Serbi, periudha 2011 - 2014), në 109x106 m3 në Malin e Zi (2011). Sasia totale e
ujit te pijshëm për frymë te përdorur nga bashkitë në Shqipëri arrin në 177.1 m3 / vit. Përdorimi i ujërave
nëntokësore dominon në Bosnjë (83.2%), Mal të Zi (81%) dhe Shqipëri (75%), ndërsa është i ulët në Serbi
(13.1%) dhe në Kosovë (11%). Numri i përgjithshëm i familjeve në BH lidhur me sistemet e furnizimit me
ujë është 686,149 (FBH-56% e popullsisë, RS-48%, DB-30%) dhe pjesa tjetër e popullsisë ka furnizim
individual nga burime të tjera (puse të cekët, burime). Mbulimi i ujësjellësit në Shqipëri arrin në rreth 80.5%
në periudhën 2012-2015, 70% në Kosovë*, 89% në Maqedoni, 80% në Serbi, 60% në Mal të Zi. Popullata
urbane në rajonin e EJL-së ka një nivel shumë më të lartë të përfshirjes në sistemet publike të ujësjellësit,
sesa popullsia rurale. Humbjet mesatare të ujit janë shumë të larta në rajonin e EJL-së, deri në 60% në Mal
të Zi dhe 55% në Kosovë*.
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Mungesa e ujit dhe thatësira
Në kuadër të ndryshimeve klimatike, rajoni i EJL-së është jashtëzakonisht i rrezikuar nga shfaqja e
periudhave të thata gjatë vitit siç është shënuar në historinë e kohëve të fundit (1997-2016), gjë që mund
të pritet edhe në të ardhmen. Për të minimizuar efektet negative të thatësirës, veçanërisht ato që ndikojnë
në prodhimin bujqësor dhe furnizimin me ujë, administrimi i ujit duhet të kryhet kryesisht në bazë të
hulumtimeve të vazhdueshme të ndryshimeve në ciklin e reshjeve dhe evapotranspirimit. Hapi tjetër duhet
të jetë përcaktimi i kërkesave ekologjike dhe zhvillimi i planeve të menaxhimit për periudhat e thatësirës në
rajonet e rrezikuara.
Problemi i thatësirës është i dukshëm në rajonin e EJL-së dhe ndikon në prodhimin bujqësor, në furnizimin
me ujë, si dhe disa dukuri shoqëruese (zjarret në pyje, sëmundjet e bimëve). Thatësira të mëdha kanë
shkaktuar dëmtime të mëdha në bujqësi në BH dhe Serbi, në vitet 2000, 2003, 2007 dhe 2011. Sipërfaqe
te mëdha në pjesën qendrore të Maqedonisë, me reshjet mesatare vjetore <500 mm, janë jashtëzakonisht
të rrezikuara nga thatësira dhe procesi i shkretëtirëzimit ashtu si dhe pjesët juglindore të Serbisë. Dëmi i
vlerësuar në prodhimin e kulturave bujqësore në Malin e Zi (2011), për shkak të thatësirës, arriti në 30-60%
të prodhimit të pritshëm.
Ujitja
Rajoni i EJL-së ka potencial të madh për ujitje në sipërfaqe të mëdha (më shumë se 2 milion hektarë), por
ujitja e efektshme kryhet në një zonë shumë më të vogël. Shumë sisteme ekzistuese të ujitjes nuk janë
në përdorim për shkak të mirëmbajtjes së pamjaftueshme, indiferencës së pronarëve dhe përdoruesve,
dhe mungesës së burimeve financiare. Sipas të dhënave të disponueshme, vetëm 8,875 ha tokë në BH
janë të përfshira në sistemet e ujitjes. Serbia ka vetëm 42,000 ha tokë të mbuluar me ujitje, ndërsa zona e
përshtatshme mbulon rreth 1.9 milion ha. Maqedonia ka 106 sisteme të vogla dhe të mëdha të ujitjes që
mbulojnë një sipërfaqe prej 163,693 ha tokë të punueshme pjellore (49.9% e sipërfaqes që mund të ujitet).
Sipërfaqja e ujitur në Mal të Zi përfaqëson më pak se 3% të tokës së përgjithshme bujqësore dhe për këtë,
vetëm rreth 12% kanë sisteme moderne për ujitje. Rreth 360,000 ha janë të pajisura për ujitje në Shqipëri,
por vetëm 72,000 ha tokë pjellore është e ujitur. Nga sipërfaqja totale e ujitjes prej 57,100 ha në Kosovë*,
22,880 ha tokë bujqësore ujitet në mënyrë efektive (2014).

A2.4 Gjendja e burimeve të tokës në EJL
Në shumicën e vendeve/territoreve të EJL-së nuk është ngritur sistemi i informacionit të tokës. Në disa
prej tyre, si Shqipëria, nuk ka të dhëna në nivel kombëtar lidhur me karakteristikat e tokës, duke përfshirë
thellësinë, strukturën, teksturën, lagështinë, thellësinë e shtresës së humusit etj., Ndërsa në disa të tjera
ka të dhëna vetëm për disa karakteristika të tokës (Kosovë*, Mal të Zi, dhe Serbi). Sistemi i informimit të
tokës është krijuar vetëm në Maqedoni në vitin 2015. Ky sistem grumbullon të dhëna për këto aspekte:
llojet e tokës, ndarjet administrative, vlerat e pH-it, harta e lëndës organike, CaCO3, përmbajtja e argjilës,
lymit dhe rërës, aftësitë e tokës.
Shumica e vendeve në rajon kanë digjitalizuar hartën e tokës për të gjithë territorin, dhe disa prej tyre kanë
një hartë digjitale të tokës vetëm për një pjesë të vogël të territorit. Bosnjë Hercegovina ka një sistem te ri te
klasifikimit të tokave në përputhje me klasifikimin e FAO-s dhe të gjitha informatat tashmë janë në formatin
GIS. Sistemi i klasifikimit të tokës në Serbi bazohet në parimet gjenetike dhe nuk korrespondon me kriteret
botërore të referencës bazë për burimet e tokës.
Vendet/territoret e EJL-së karakterizohen nga diversiteti pedologjik, i cili rezulton, si pasojë e një procesi
të gjatë dhe kompleks, në një sërë kushtesh gjeologjike, klimatike, të ujit dhe bimësisë. Në këtë rajon,
tokat automorfike mbulojnë pjesën më të madhe të territorit (në BH dhe Serbi mbi 80% të territorit), tokat
hidromorfike zënë një sipërfaqe më të vogël, ndërsa tokat halomorfike zënë një përqindje të parëndësishme.
Lloji më i zakonshëm i tokës në BH janë kalkomelanosolet (21%), kambisol distrike, kalkokambisolet etj.;
në Maqedoni më të përhapura janë: kambisolet pyjore (16%), proluvium etj.; në Kosovë*: kambisolet (rreth
42%), gradere, vertisolet etj.; Në Serbi: kambisolet (kambisole distrike 32%, kambisole eutrike 5.5%),
çernozome (15%), vertisole (8.5%), rendite (7.4%), etj.; dhe në Malin e Zi: toka shkëmbore (litosole dhe
regosole), tokë e errët kalcifero-dolomite, renzinat, ranker, etj. Në Shqipëri, klasifikimi i tokës është bërë
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sipas taksonomisë së tokës se Departamentit te Bujqësisë se Shteteve te Bashkuara (USDA), ndërsa në
vendet e tjera të EJL-së tokat u klasifikuan në përputhje me klasifikimin FAO të tokës në pajtim me kriteret
Botërore të Referencës Bazës për Burimet e Tokës.

A2.4.1 Degradimi i tokës
Proceset kryesore që lidhen me humbjen e tokës dhe degradimin e saj në vendet/territoret e EJL-së janë
degradimi i vetive fizike të tokës, degradimi kimik (kripëzimi, acidifikimi dhe shterimi i lëndëve ushqyese),
degradimi biologjik dhe humbja e tokës (për shkak të erozionit dhe rrëshqitjes së dheut). Erozioni i tokës
është një nga format më të zakonshme të degradimit të saj, gjë që konfirmon faktin se rreth 1.3 milion
km2 të Evropës kërcënohet nga erozioni (duke marrë parasysh shtetet anëtare të BE-së), me humbjen
mesatare të tokës vlerësuar në 2.64 ton për ha në vit (Jones et al, 2012; Panagos et al, 2015). Vlera
mesatare evropiane është 3.5 ton për ha në vit, ndërsa humbjet totale të tokës (sedimentet e prodhuara)
janë 1973x106 ton. Humbja mesatare e tokës në vendet e Ballkanit Perëndimor është 7,13 ton për ha në vit
(maksimumi në Shqipëri 18,7 t/ha) dhe humbjet totale të tokës (sedimentet e prodhuara) janë 141x106 ton.
Kjo është 7.6% e të gjitha humbjeve të tokës në Evropë (Blinkov 2015).
Në Evropën Juglindore, toka kërcënohet nga proceset e degradimit, nga të cilat më të pranishmet janë
proceset e erozionit me intensitet të ndryshëm. Erozioni i ujit dominon në të gjithë zonën. Për të përcaktuar
humbjen e tokës në vendet e BE-së përdoren metoda të ndryshme, të tilla si USLE, RUSLE, PESERA
dhe të tjera. Disa shtete, (shumica vende/territore të EJL-së si Serbia, Mali i Zi, Maqedonia, Kosova*)
për vlerësimin e gjendjes së erozionit dhe për llogaritjen e humbjes së tokës përdorin modelin e Erozionit
Potencial të zhvilluar nga Gavrilovic (Gavrilovic, 1972), si model bazë për vlerësimin e intensitetit të erozionit
të tokës. Sipas hartave të erozionit në dispozicion, 35.55% e territorit të Serbisë ndikohet nga erozioni i
kategorive më të larta (I-III), 55.5% e territorit të Kosovës* dhe 36.65% e territorit të Maqedonisë.
Tabela 2.3 Erozioni i tokës në disa vende/territore te rajonit (Burimi: Raportet Kombëtare - Pjesa B).

Vendi/territori

Erozioni mesatar vjetor
gjithsej (mil m3)

Erozioni vjetor specifik
(m3×km-2)

% territorit sipas
kategorive I, II dhe III
nga Gavrilović

Kosova*

-

-

55.5%

Maqedonia

17.0

685

36.65%

Serbia

37.3

422

35.55%

BH

16.5

323

-

Erozioni i përgjithshëm mesatar vjetor në Serbi arrin në 37,249,975.0 m3, d.m.th. erozioni vjetor specifik
bruto është 421.57 m3 × km-2, ndërsa transporti vjetor i sedimenteve është 9,350,765.0 m3 dhe transporti
specifik vjetor i sedimenteve është 105.80 m3 × km-2. Erozioni i përgjithshëm vjetor për Maqedoninë është
rreth 17 milionë m3 ose 685 m3 / km2 në vit, me rreth 7.5 milion m3 ose 303 m3 / km2 në vit.
Në Shqipëri, çdo vit 8 - 24 ton / ha toka gërryhen dhe shkarkohen në det ose mbushin rezervuarët (duke
përfshirë rezervuarët e hidrocentraleve) duke e reduktuar shumë kapacitetin e tyre. Te dhënat kombëtare
tregojnë se në 48% te sipërfaqes nuk ka erozion, 16% ka pak erozion (> 3 ton / ha / vit), 12% ka erozion
mesatar (3 -12 ton / ha / vit), dhe 14% erozion të lartë (12 - 60 ton / ha në vit). Në lidhje me kategorizimin
sipas Gavriloviçit, mund të konsiderohet se 26% e territorit të Shqipërisë është e ekspozuar ndaj erozionit
të mesëm dhe të fortë dhe çka prek më shumë se 75% te tokës bujqësore. Përveç këtyre të dhënave,
shumë autorë kanë analizuar humbjet e tokës përmes projekteve ndërkombëtare në Shqipëri. Sipas Zdruli
et al. (2001) vlerat e vlerësuara të erozionit të tokës ndryshojnë nga 32 në 185 t ha-1. Grazhdani (2006)
deklaron se intensiteti maksimal i erozionit në Shqipëri arrin në 510 ton / ha në Gjirokastër.
Shuma totale mesatare e sedimenteve, e krijuar në territorin e RS të BH në vit është 16,518,031 m³ ose
323 m³/km². Harta e re e erozionit e RS është hartuar në dy faza (ristrukturimi i hartës së erozionit dhe
inovacioni i hartës së erozionit) gjatë vitit 2011. Strategjia për Menaxhimin e Tokës Bujqësore të FBH
përcakton se është e nevojshme të planifikohen dhe të ndërtohen të paktën dhjetë stacione matëse të
erozionit të tokës, por edhe përdorimin e metodave teorike siç është metoda e USLE për të parashikuar
intensitetin e erozionit në zonën e FBH-së, dhe bërja e hartave të erozionit dhe rrëshqitjeve të dheut.
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A2.4.2 Monitorimi i tokës
Në vendet e EJL-së, ende nuk është krijuar një sistem funksional për monitorimin e tokës. Sistemet
raportuese të monitorimit të cilësisë së tokës në BH janë duke u ngritur në përputhje me treguesit e
Agjencisë Evropiane te Mjedisit dhe kërkesat e EIONET. Në Malin e Zi, për shembull, ekzistojnë dy lloje të
monitorimit të tokës: monitorimi i ndotjes së tokës nga substanca të rrezikshme dhe monitorimi i cilësisë
së tokës. Kosova* ende nuk ka zhvilluar një sistem të monitorimit të tokës dhe prandaj ka mungesë të të
dhënave për cilësinë e tokës. Asnjë sistem monitorimi të tokës nuk ekziston në Maqedoni. Karakteristikat
e profileve të tokës në këtë vend të analizuara në të kaluarën janë paraqitur në sistemin e informacionit të
tokës. Agjencia Kombëtare e Mjedisit e Shqipërisë po kryen disa monitorime mbi erozionin dhe ndotjen
e tokës në pika të veçanta të nxehta dhe Agjencia Serbe e Mbrojtjes së Mjedisit është përgjegjëse për
aktivitetet profesionale që lidhen me mbledhjen e të dhënave dhe prodhimin e treguesve që lidhen me
erozionin e tokës dhe përmbajtjen e karbonit organik në tokë.
Raportet kombëtare japin një pasqyrë të përdorimit të tokës. Të gjitha vendet/territoret përdorin bazën e
të dhënave CORINE për të përcaktuar tipat e përdorimit/mbulesës së tokës. Në raportet, për secilin vend/
territor jepen tendencat e ndryshimeve ne përdorimin e tokës. Raportohet një tendencë e zvogëlimit të
sipërfaqeve bujqësore dhe pyjore në të gjitha raportet.
Tabela 2.4 Mbulimi i tokës përdor klasifikimin e nivelit të tretë të bazës së të dhënave CORINE. (2000-2012) (Burimi: Raportet Kombëtare - Pjesa B).

Shqipëria

BH

Pyjet

37

39

Kullotat

15

8,3

Bujqësia

24

22,1

Toka të tjera

24

30,6

Kosova*
57
40
3

Maqedonia
40
25
26
9

Mali i Zi
45
37
18

Serbia
29
13
46
12

Në vendet/territoret e EJL-së është zhvilluar një metodologji për monitorimin e stokut të karbonit dhe
karbonit organik që përmbahet në tokë. Në disa vende (Shqipëri, Serbi) janë kryer studime për përcaktimin
dhe monitorimin e përmbajtjes së lëndës organike në tokë për zona ose matje specifike, por matjet nuk
kryhen në mënyrë sistematike dhe vlerat nuk janë përfaqësuese për të gjithë territorin e vendit.
Vlerësimi i stokut total të karbonit dhe përmbajtjes së karbonit në tokë bëhet duke përdorur të dhënat e
përgatitura nga Qendra e Përbashkët Kërkimore e Komisionit Evropian (Bosnjë dhe Hercegovinë). Vlerat e
përmbajtjes së karbonit organik, të cilat paraqiten në raportet kombëtare të disa vendeve, apo ku jepet një
tregues i ekzistencës së tyre, janë rezultat i zhvillimit të projekteve kërkimore të financuara nga BE-ja ose
institucionet kombëtare.
Në shumicën e vendeve/territoreve të EJL-së po kryhen vlerësime dhe monitorime te vendeve të ndotura.
Sipas një projekti, vendet e ndotura në Shqipëri përcaktohen si zona të nxehta, ndërkohe qe numri i
vendeve të ndotura që monitorohen është i ndryshëm në vende të ndryshme. Numri më i madh i vendeve
të ndotura (422) është monitoruar në Serbi, por në vende / territore të tjera ky numër varion nga 52 (tani 36),
91 (Bosnje dhe Hercegovinë), 110 (Kosova*) në numrin e madh që i referohet vetëm vend-depozitimeve
te mbetjeve (landfill) ne Maqedoni. Një problem i veçantë në BH paraqet ndotja me mina tokësore dhe
materiale të tjera shpërthyese.

A2.5 Aspektet Social Ekonomike dhe Sfidat Kryesore
A2.5.1 Punësimi në sektorin e pyjeve
Një nga treguesit social ekonomik për zhvillimin e sektorit pyjor është numri i punonjësve. Në vendet/
territoret e EJL-së, në sektorin e pyjeve, numri i personave të punësuar varion nga 395 (Mali i Zi) në 9,238
(BH). Mali i Zi ka numrin më të ulët të punonjësve, që është në përpjesëtim me sipërfaqen pyjore të tij,
ku nga numri gjithsej i punonjësve, 94 janë inxhinierë pyjesh, 163 punonjës të kualifikuar dhe shumë të
kualifikuar dhe 138 punonjës të tjerë. Megjithatë, punonjësit në sektorin e pyjeve në Malin e Zi janë shumë
të moshuar, (mesatarisht 55 vjeç). Gjithsej, numri i të punësuarve në industrinë pyjore në Mal të Zi në
periudhën e fundit është përafërsisht 1,985, nga të cilët punësimi më i madh është në fushën e përpunimit
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të drurit dhe prodhimeve të drurit, tapës, kashtës. Numri më i madh i të punësuarve në sektorin e pyjeve
është në Bosnjë dhe Hercegovinë (9,238 në vitin 2014). Industria e përpunimit të drurit në këtë vend ka
punësuar 21,005 persona, nga të cilët 12,235 janë angazhuar në prodhimin e drurit dhe produkteve të
drurit dhe 6,570 persona janë punësuar në prodhimin e mobilieve.
Sipas një vendimi të qeverisë për finalizimin e transferimit të pyjeve në ngarkim të bashkive të Shqipërisë,
kërkohet që bashkitë të punësojnë në administratat e tyre një total prej 982 personash që mbajnë poste
si inxhinierë pyjorë (404), teknikë pyjorë (278) dhe punonjës administrative dhe punonjës të tjerë (300).
Jo të gjitha bashkitë kanë punësuar të gjithë njerëzit siç kërkohet. Numri i bizneseve të bazuara në pyje
Shqipëri është 1,978, me numrin më të madh në prodhimin e mobilieve. Sektori i përpunimit të drurit në
Kosovë* mbështetet si ne prodhimin vendas dhe ne lëndët e para dhe produktet gjysmë të gatshme të
importuara. Numri i përgjithshëm i të punësuarve ishte 3,293 në vitin 2015. Numri më i madh i punonjësve
është angazhuar në prodhimin e mobilieve.
Ndërmarrjet Publike për Pyjet në Maqedoni kanë gjithsej 2,232 të punësuar. Sipas kualifikimeve të tyre, ata
ndahen ne 427 të diplomuar (kryesisht inxhinierë pyjesh); me dy vjet arsim të lartë; 1,140 me certifikatë të
shkollës së mesme (kryesisht teknikë pyjorë); dhe 591 me arsim fillor (punëtorë pyjorë). Sipas statistikave
zyrtare, rreth 7,000 njerëz janë të punësuar drejtpërsëdrejti në pylltari dhe sektorin e industrisë së pyjeve.
Në mënyrë indirekte, sektori ofron mundësi punësimi (punë me kohë të pjesshme) për 35,000 - 40,000
persona të tjerë nëpërmjet efekteve shumëfishuese. Dhjetëra mijëra njerëz mbështeten në industrinë
pyjore për të jetuar. Ndërmarrja publike nënshkruan kontrata me më shumë se 200 ndërmarrje të vogla
për shërbime si prerja e trupave, transportimi i asortimenteve të drurit, çka do të thotë se ajo mbështet
sipërmarrjen.
Punësimi në sektorin e pyjeve në Serbi nxjerr në pah një larmi të madhe të profileve arsimore, nga teknikët e
pyjeve, inxhinierët, avokatët, ekonomistët dhe ekologët. Përveç kësaj, në listë janë përfshirë edhe punëtorët
e pyjeve, por numri i tyre mund të ndryshojë, gjë që varet nga angazhimet e drejtpërdrejta nga kompani
të ndryshme private. Numri i përgjithshëm i të punësuarve është 7,636 dhe sipas kualifikimit të tyre janë
1,527 inxhinierë pyjorë, 3,054 teknikë pyjorë, 1,145 punëtorë të kualifikuar dhe shumë të kualifikuar dhe
1,910 punëtorë administrativë dhe të tjerë. Në fund të vitit 2016, numri i përgjithshëm i të punësuarve në
industrinë e përpunimit të drurit dhe prodhimit të mobilieve ishte 30,754 (15,552 në përpunimin e drurit,
15,222 punonjës në prodhimin e mobilieve), me një rritje prej 2,262 punonjës (7.9%), krahasuar me fundin
e vitit 2015. Industria e përpunimit të drurit është një sektor industrial me një numër përparësish pasi
prodhimi bazohet në lëndët e para vendase. Në fund të vitit 2016, në industrinë e drurit të Serbisë ishin
aktivë gjithsej 4,133 subjekte biznesi, nga të cilat 2,540 shoqëri (1,786 në përpunimin e drurit, 754 në
prodhimin e mobilieve) dhe 1,593 sipërmarrës aktivë.

A2.5.2 Struktura e të ardhurave dhe të ardhurat e shoqërive pyjore shtetërore
Vendet/territoret e EJL-së kanë një përqindje relativisht të lartë të pronave pyjore shtetërore. Ekziston një
emërues i përbashkët që këto ndërmarrje kanë funksione të ndryshme, ndër të tjera edhe një dimension
social, dhe nuk krijojnë fitime tepër të mëdha në krahasim me ndërmarrjet e pyjeve të Evropës Perëndimore.
Të ardhurat kryesore të sektorit pyjor në Shqipëri përbëhen nga shitjet e drurit, produkteve pyjore jodrusore (PPJD), lejeve të gjuetisë dhe qiradhënies së territoreve. Të dhënat për vitin 2015 mungojnë për
shkak të ndryshimeve strukturore në sektorin e pyjeve. Të ardhurat e përgjithshme nga aktivitetet pyjore
në vitin 2013 dhe 2014 janë afërsisht 2,000,000.00 Euro. Pjesa më e madhe e të ardhurave vjen nga shitja
e drurit. Të dhënat tregojnë një rënie drastike të të ardhurave nga shitja e drurit që mund t'i atribuohet
pasigurisë për zhvillimin e sektorit në pritje të përfundimit të reformës së sektorit pyjor. Pjesa më e madhe
e të ardhurave të tjera mbulohet nga gjuetia.
Shoqëritë publike pyjore në BH krijohen nga qeveritë dhe asambletë. Rezultatet financiare të shoqërive
pyjore publike në RS dhe FBH për periudhën 2013 - 2015 janë paraqitur në raportin kombëtar. Mund të
arrihet në përfundimin se shoqëritë pyjore publike, sipas të dhënave zyrtare të vitit 2014, kanë raportuar
rezultate negative financiare si në FBH ashtu edhe në RS. Në vitin 2015 situata ishte e njëjtë për FBH,
ndërsa në RS, Ndërmarrja Publike e Pyjeve e Republikës Srpska raportoi rezultate pozitive financiare që
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arrinin në më shumë se 5 milionë euro. Një analizë e strukturës së të ardhurave tregon qartë se produkti
parësor i shoqërive pyjore publike është druri, ndërsa të ardhurat nga burime të tjera nuk kanë arritur një
nivel të kënaqshëm, veçanërisht në RS, ku në vitin 2015 është raportuar vetëm 943,664 euro, ndërsa në
FBH për të njëjtën periudhë është raportuar 7,143,416.00 euro.
Duke analizuar sasinë dhe strukturën e të ardhurave të realizuara në sektorin e pyjeve në Kosovë*, rezulton
se të ardhurat kryesore janë realizuar nga qiraja e tokës pyjore, pasuar nga shitja e lendes drusore ne
këmbë dhe mbledhja e tarifave për shërbime teknike dhe të shërbimit këshillimor që u sigurojnë pronarëve
të pyjeve private. Të ardhurat nga shitja e lendes ne këmbë janë shumë më poshtë se optimale, si rezultat
i sasisë shumë të kufizuar të volumit drusor të marrë ligjërisht nga pyjet publike. Rezultatet e nxjerra nga
studime dhe projekte të ndryshme të bëra në Kosovë* tregojnë se sasia e volumit drusor të paregjistruar
është shumë më e lartë sesa volumi drusor të mbledhur ligjërisht. Të ardhurat gjithsej ishin 1,331,700.00
euro në periudhën e monitoruar, ndërsa në vitin 2014 humbja bruto ishte 268,981 euro.
Në Maqedoni, kërkesa vjetore për dru zjarri është rreth 800,000 m3 dhe kërkesa është kryesisht e kënaqur
me prodhimin e druve të zjarrit nga pyjet në pronësi shtetërore dhe private. Industria e drurit përpunon rreth
100,000 - 120,000 m3, e cila vjen nga pyjet, por për shkak të mungesës së burimeve që ka Maqedonia për
drurin industrial nga llojet e drurëve halore, importi është shumë më i madh se prodhimi. Prodhimi i drurit
të zjarrit dhe i drurit teknik kërkon angazhimin e fuqisë punëtore për prerjet, furnizimin dhe transportimin
dhe të ardhurat që mbulojnë të ardhurat e tyre.
Deri më tani, pyjet në pronësi shtetërore në Mal të Zi janë dhënë për shfrytëzim nëpërmjet koncesionit tek
personat juridikë. Ka pasur 18 kontrata aktive në vitin 2016 me vëllimin total të drurit bruto prej 247,694
m3. Të ardhurat e përgjithshme në sektorin e pyjeve ishin 4,569,300.00 euro në periudhën e vëzhguar,
ndërsa në vitin 2013 dhe 2015 kane raportuar humbje bruto. Përveç kësaj, druri nga pyjet shtetërore, në
përputhje me programin e menaxhimit të pyjeve dhe projektin operacional, mund t'i jepet popullsisë që
banon në zonat rurale për nevojat e tyre. Për këtë qëllim, në vitin 2016 sasia drusore bruto dhënë popullsisë
ishte në masën deri në 63,229 m3 (15,728 m3 halore dhe 47,501 fletore). Pyjet shtetërore mund të jepen
për shfrytëzim duke shitur lende ne këmbë (në vit), d.m.th. duke shitur asortimentet e drurit në përputhje
me programin e menaxhimit të pyjeve, që është projekti operacional. Ne vitin 2016 u hap një tender për
167,759 m3 dru (85,919 m3 halore dhe 81,839 m3 fletore).
Bazuar në të dhënat nga ndërmarrjet publike pyjore në Serbi, është e qartë se shumica e të ardhurave
që ato kanë vjen nga shitjet e drurit (nga 92% në 98%). Të ardhurat e tjera janë kryesisht të lidhura me
produktet pyjore jo-drusore dhe subvencionet. Totali i të ardhurave në sektorin e pyjeve në Serbi ishte
rreth 77,200,000 në periudhën 2013-2015. Shoqëritë e pyjeve publike kanë regjistruar një humbje bruto
prej -1,170,000 euro në vitin 2014.

A2.5.3 Financimet dhe investimet publike dhe ndërkombëtare
Gjatë periudhës 2010-2014 buxheti i shtetit në Shqipëri ka investuar 3,693,000 euro për pyllëzime dhe
rreth 1,168,000 euro në aktivitetet e rrallimeve me një mesatare vjetore prej rreth 1.215 milion euro.
Projekti më i rëndësishëm në lidhje me pyjet është Projekti i Shërbimeve Mjedisore (PSHM) me një vlerë të
përgjithshme prej rreth 17,000,000 euro. Rezultatet më të rëndësishme të këtij projekti përfshijnë inventarin
e ri të pyjeve, sistemin informativ pyjor dhe regjistrimin e të gjitha pronave pyjore. Ai gjithashtu përfshin një
skemë grantesh për aktivitetet e lidhura me pyjet.
Investitorët kryesorë të huaj në sektorin e pyjeve në BH janë Banka Botërore, FAO dhe BE me investime
kryesore në inventarin kombëtar të pyjeve, projekte që lidhen me menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve
dhe burimet e rinovueshme të pyjeve. Buxheti i shtetit në sektorin e pyjeve në BH ka investuar rreth 10
milionë euro (pyllëzime, plane menaxhimi, etj.).
Në prill 2012, Qeveria e Kosovës* miratoi një kuadër afatmesëm të shpenzimeve buxhetore që mbulon
periudhën 2013-2015, të detajuar nga agjencitë dhe sektorët. Në këtë funksion, Qeveria e Kosovës* ka
caktuar 900,000 euro në vit për pyjet, nga të cilat 350,000 euro në lidhje me pyllëzimin e zonave pyjore
dhe 550,000 euro për zhvillimin e planeve të menaxhimit. Megjithatë, për vitin 2015, shuma u zvogëlua
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në 700,000 EUR. Organizatat dhe vendet kryesore qe kane financuar sektorin e pyjeve në Kosovë janë
Finlanda, Suedia, Norvegjia, FAO, BE-Programi i Binjakëzimit, CNVP e Holandës, BE, Gjermania, SHBA
dhe vende të tjera. Sektori i pyjeve ka marrë mbështetje ndërkombëtare gjatë viteve 2010-2015 në shumën
prej 9,799,778 euro.
Aktualisht, në Mal të Zi nuk ekzistojnë financime ndërkombëtare në pylltari, si dhe financime publike në
infrastrukturën e shfrytëzimit, infrastrukturën rrugore dhe burimet njerëzore. Me kontratën e koncesionit
të nënshkruar ndërmjet koncesionarit dhe Administratës Pyjore, koncesionari ka ndër detyrimet e tij
infrastrukturën rrugore pyjore dhe mirëmbajtjen e rrugëve.
Financimi publik në sektorin e pyjeve në Serbi, që arrin rreth 6.58 milionë euro, është kryesisht i orientuar
drejt infrastrukturës së rrugëve dhe shfrytëzimit (duke përfshirë edhe atë të silvikulturës), me ndikim të fortë
në pyjet private dhe gjuetinë. Financimi / subvencionimi i përmendur është pjesë e procesit të financimit
vjetor përmes të ashtuquajturit 'fondi pyjor' dhe përmes burimeve financiare për mbrojtjen dhe përmirësimin
e pyjeve. Investimet ndërkombëtare në sektorin e pyjeve në Serbi në periudhën e fundit kane qene rreth
4,000,000 euro.

A2.5.4 Produktet dhe shërbimet e pyjeve
Produkti kryesor pyjor në Shqipëri është druri për shitje dhe është kontribuuesi kryesor i të ardhurave
të shërbimit pyjor (889,000 euro në vitin 2014). Përveç kësaj, zonat pyjore ofrojnë një shumëllojshmëri
prodhimesh te dyta (bimë mjekësore, kërpudha, manaferra, pisha, etj.), të cilat në vitin 2014 kanë kontribuar
në 10,000 euro për të ardhurat. Duke marrë parasysh shërbimet e pyjeve, nuk bëhet asnjë përpjekje për
marketing lidhur me produktet dhe shërbimet. Ende nuk ka ndonjë marketim të shërbimeve të ekosistemit.
Projekti i Shërbimeve Mjedisore po mbështet krijimin e një Plani për Shërbimet e Ekosistemit për kontrollin
e erozionit në basenet e rëndësishme hidrologjike (hidrocentralet dhe furnizimi me ujë).
Në BH, druri dhe produktet e drurit janë ende burimet kryesore të të ardhurave, ndërkohë që prodhimet e
dyta pyjore ende janë të nën përfaqësuara me më pak se 5% në vlerën e përgjithshme të mallrave kryesore
të tregtuara. Vlera e mallrave kryesore të tregtuara në vitin 2015 për dru dhe produkte drusore ka qene
175,297,658 euro dhe për prodhimet e dyta pyjore 8,087,080 euro. Të dhënat për marketimin e shërbimeve
kryesore të ekosistemit nuk janë të disponueshme për BH.
Prodhimet e dyta pyjore janë pjesë e një nën sektori më të madh (Hortikultura) në Kosovë*. Pjesa e
prodhimeve te dyta ne sektorin e Agrobiznesit vlerësohet aktualisht me më pak se 10%. Vlera totale e tregut
në euro e prodhimeve te dyta pyjore vlerësohet afërsisht 10,000,000 euro në vit, duke siguruar një vlerë të
madhe të shtuar nga shërbimet e gjysmë përpunimit dhe grumbullimit. Është raportuar se në Kosovë ka
13 shoqëri të ndryshme aktive në këtë nën sektor, me qarkullim vjetor prej 50,000 deri në 2,500,000 euro.
Shumica e kompanive, në fakt, shesin 100 ton në vit, ndërkohë që vetëm disa kompani udhëheqëse janë
duke tregtuar mbi 200 ton kërpudha dhe produkte të tjera në vit, duke realizuar një qarkullim vjetor prej
mbi 1,000,000.00 euro secili.
Në Maqedoni shërbimet që vijnë nga pyjet nuk vlerësohen. Çdo vit një pjesë e popullsisë mbledh produkte
pyjore dhe i përdor ato për jetesë ose i shet ato në treg. Janë mbledhur rreth 50 lloje të kërpudhave dhe
eksporti vjetor arrin në rreth 320 ton, në vlerën prej rreth 1,900,000 euro. Nga bimët mjekësore në vit
eksportohen rreth 1100 ton me vlerë rreth 1,300,000 euro. Blerja dhe eksporti bëhen nga disa shoqëri.
Ndërmjet frutave të egra, dallohet boronica, e cila në vitin 2001 u eksportua në sasi prej 83 ton dhe me
vlerë 76,786 euro. Gështenjat mblidhen në shumën prej 250 ton në vit. Produkte te tjera përfshijnë murrizin,
mjedrën, manaferrën, qershinë, dhe kullumbrinë. Përveç kësaj, mollët, dardhët, qershitë, qershitë e egra
kërkohen si aditiv në çajin e frutave (Strategjia për Biodiversitetin e RM).
Produkti kryesor pyjor në Malin e Zi është druri (shitja arrin në 89,645 m3) dhe vlerat e mallrave të tregtuara
për vitin 2015 arritën në vlerën 9,979,000 euro. Vlera e mallrave të tregtuara nga industria e drurit ishte
157,000 euro dhe përbën vetëm një përqindje shumë të vogël të vlerës totale të mallrave të tregtuara në
sektorin e pyjeve. Shifrat për vlerën e tregut për dru zjarri nuk janë dhënë nga MONSTAT-i. Përveç kësaj,
sipas një vlerësimi të përafërt të të ardhurave vjetore për popullsinë rurale që rrjedhin nga prodhimet e dyta
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pyjore, ajo arrin në rreth 5,000,000 euro.
Sasia dhe vlera e mallrave kryesore të tregtuara, duke përfshirë prodhimet e dyta pyjore, përfaqësojnë
një të ardhur të konsiderueshme për njerëzit në zonat rurale në Serbi. Vlera e shërbimeve kryesore të
ekosistemeve pyjore, si ruajtja e biodiversitetit, funksionet rekreative, funksionet mbrojtëse dhe vlerat
historike, nuk mund të vlerësohen veçmas, për shkak të një formulari të caktuar llogarie, por shfaqen si të
ardhura të tjera në bilancet financiare të ndërmarrjeve pyjore. Në përgjithësi, në Serbi, pagesa për shërbimet
e ekosistemit (PSHE) nuk vlerësohet dhe nuk është pjesë e llogaritjes së përfitimeve të pyjeve. Bazuar në
të dhënat për mallra dhe produkte të ndryshme jo-pyjore, të cilat përdoren në Serbi, apo tregtohen, më
kryesoret janë kafshët e egra dhe produktet e tyre (trofe, mish, produkte të tjera shtazore dhe kafshët e
egra) pasi ofrojnë p.sh. një vlerë prej më shumë se 16,500,000 euro për vitin 2010. Kërpudhat, manaferrat,
bimë dhe pjesë të tjera të bimëve janë të dytat më të rëndësishme dhe vlera e tyre arrin në gati 13,700,000
euro, ndërsa pemët e Krishtlindjeve prodhuan 1,830,000 euro. Mjalti i egër u shit gjithashtu duke sjellë të
ardhura prej 13,700 euro.

A2.5.5 Kontributi i sektorit pyjor në PBB
Peshimi i rëndësisë së sektorit pyjor është i vështirë, sepse shpesh është një çështje ndër sektoriale e
sektorëve të ndryshëm (p.sh. bujqësia, industritë). Prandaj, gjetja e të dhënave të krahasueshme është një
sfidë.
Kontributi i sektorit pyjor ndaj PBB nuk llogaritet veçmas në Shqipëri. Kontributi i sektorit pyjor në PBB
është i bashkuar me bujqësinë dhe peshkimin. E njëjta gjë vlen për kontributin e përpunimit të drurit dhe
industrisë së letrës, e cila llogaritet si pjesë e sektorit të përgjithshëm të industrisë. Duke pasur parasysh
sa më sipër, është e vështirë të thuhet se sa gjeneron sektori pyjor në vetvete dhe kështu të llogaritet
kontributi i tij real në PBB.
PBB-ja kombëtare ka qenë vazhdimisht në rritje në periudhën 2000-2015 në Bosnjë dhe Hercegovinë,
ndërsa pylltaria, prerjet dhe shërbimet e lidhura me të, si dhe kontributi ndaj PBB-së nuk po ndjek këtë
tendencë. Pjesa e përgjithshme e PBB-së është zvogëluar në periudhën 2000-2009. Pas krizës ekonomike
globale ajo ka pësuar një rritje të ngadaltë, dhe pjesa e sektorit te pyjeve ne PBB në vitin 2015 është gati
1%.
Aktualisht nuk ka të dhëna zyrtare mbi vlerën e shtuar të sektorit pyjor në Kosovë*. Megjithatë, vlerësohet
se 4-8% e PBB-së mund të arrihet nga sektori pyjor në të ardhmen duke pasur kushte të favorshme. Në
vitin 2009 është vlerësuar se kontributi i sektorit te pylltarisë në PBB është afërsisht 2.5 - 3.5%, (REC,
2009). Supozohet se aktivitetet pyjore mund të gjenerojnë një vlerë të shtuar prej 20 deri në 40 milionë
euro.
Sektori i pyjeve në Republikën e Maqedonisë është një degë e ekonomisë që kontribuon nga 0.3 në 0.5%
ndaj PBB-së. Megjithatë, nëse vlerësohen përdorimet shumë funksionale të pyjeve, kontributi i tyre në
PBB-në e vendit do të ishte shumë më i lartë. Pjesa e industrisë pyjore (përpunimi parësor dhe dytësor i
drurit, mobiliet, letra dhe brumi i letrës) ndaj PBB-së vlerësohet me 2.5 dhe 3%. Këto të dhëna mund të
grumbullohen nga disa raporte të brendshme të ndërmarrjeve ose institucioneve përkatëse.
Sipas një vlerësimi të përafërt, pjesa e pyjeve dhe industrisë së drurit në PBB në Mal të Zi është disi më
pak se 2%, e cila është e ngjashme me Slloveninë, por është e vogël në krahasim me rreth 3% të të gjithë
BE-së. Sipas klasifikimit nga MONSTAT-i, sektori i pyjeve, bujqësisë dhe peshkimit ndaj PBB-së në Mal të
Zi ishte 11.3% në vitin 2000 dhe 7.2% në vitin 2007.
Sipas Zyrës Statistikore të Republikës së Serbisë, kontributi i drejtpërdrejtë ekonomik i pylltarisë në
vitin 2015 ishte 0.24% e PBB-së, dhe me përfshirjen e industrisë pyjore, kontributi u rrit në 2.6%. Një
vlerësim më realist, duke marrë parasysh sasinë e rëndësishme të prodhimit të paregjistruar (nganjëherë të
paligjshëm), si dhe stimujve, në lidhje me çmimet e kufizuara të aplikuara për shitjen e lëndëve të para të
drurit në industrinë pyjore, mund ta vendosin kontributin e pylltarisë në rreth 1.0%. Megjithatë, ky vlerësim
nuk merr parasysh rolin vendimtar të luajtur nga pyjet në ruajtjen e tokës, furnizimin me ujë, sekuestrimin
31

Menaxhimi I Burimeve Natyrore Në Evropën
Juglindore: Pyjet, Toka dhe Ujërat

e karbonit nga atmosfera, habitatet e kafshëve të egra dhe ruajtjen e biodiversitetit të mrekullueshëm të
vendit, e as marrëdhëniet e ngushta të pylltarisë me sektorë të tjerë si bujqësia dhe turizmi.

A2.5.6 Bilanci tregtar
Rajoni i Evropës Juglindore, nga njëra anë, mund të thuhet se prodhon pak vlerë të shtuar në rajon,
ndërkohë që eksporton kryesisht lëndë të para (lëndë drusore, prodhime te dyta pyjore). Nga ana tjetër,
kërkesa gjithëpërfshirëse për dru zjarri është akoma faktori kryesor për balancat tregtare kombëtare.
Shqipëria e importon pjesën më të madhe të furnizimit me dru përveç druve të zjarrit. Megjithatë, edhe
kjo do të ndryshojë në të ardhmen e afërt që nga zbatimi i ndalimit 10-vjeçar të prerjeve në pyje. Ndalimi
i prerjeve ndikon në të gjitha aktivitetet tregtare të prerjes së pyjeve. Lejohet vetëm mbledhja e druve të
zjarrit për familjet dhe institucionet publike. Që nga viti 2012, ka ndodhur eksporti i paletave të drurit,
që është një produkt i ri për industrinë shqiptare të përpunimit të drurit. Zhvillimi i këtij produkti mund
të përmirësojë në mënyrë të përhershme efikasitetin e ngrohjes së sobave shtëpiake dhe të zvogëlojë
kërkesën e përgjithshme për dru zjarri. Produktet kryesore të eksportuara përfshijnë dru zjarri, qymyr druri
dhe lende e sharruar. Produktet kryesore te importuara kane qene elementet e drurit dhe lënda e sharruar.
Të dhënat mbi bilancin tregtar në BH ekzistojnë vetëm për vitet 2010 dhe 2011 (referenca nga raporti
Vështrim mbi Industrinë, Sektori i industrisë së përpunimit të drurit dhe metaleve në BH, 2012). Duket se të
gjitha nën-segmentet e industrisë së përpunimit të drurit janë të orientuara nga eksporti. Sektori i përpunimit
të drurit në BH ka pesë tregjet e njëjta të eksportit. Tregu kryesor i eksportit për të gjithë industrinë e
përpunimit të drurit është Gjermania me një pjesë prej 26% të totalit të eksporteve (110,848,000 euro)
ndjekur nga Kroacia me 20%, Italia me 14% dhe Austria dhe Sllovenia respektivisht me 7% dhe 6%. Në
vitin 2011 prodhimi i përgjithshëm i industrisë së përpunimit të drurit ishte ekuivalent me 512,774,000 euro
ndërsa eksportet u raportuan të ishin 382,190,000 euro. Shtytësi kryesor për zhvillimin e industrisë së
përpunimit të drurit në BH është patjetër eksporti në tregjet e huaja.
Në Kosovë*, importi është shumë më i lartë se eksporti për të gjitha produktet e drurit. Nuk ka të
disponueshme asnjë të dhënë për sasinë, për vlerën monetare të produkteve të drurit të importuar dhe
të eksportuar ose produkteve të tjera të drurit, për shkak të klasifikimit të të gjitha asortimenteve të drurit
përfshirë edhe qymyr drurin. Sa i përket sasisë dhe vlerës së druve të zjarrit, disa studime tregojnë se
importi vjetor i produkteve të drurit në Kosovë* është rreth 221,782 m³ dhe janë regjistruar vetëm rreth
2,937 m³ dru zjarri. Importi i drurit dhe produkteve të drurit është rritur në mënyrë të vazhdueshme ndërmjet
viteve 2013 dhe 2015.
Në Maqedoni, pjesa më e madhe e importit vjen nga kompensata, lënda drusore halore, lënda e ndërtimit
dhe parketi. Një pjesë e deficitit të prodhimeve vendore që mbulohen nga importet vjen si shkak i mbylljes
së ish ndërmarrjeve prodhuese nga industria pyjore dhe pjesërisht për shkak të mungesës së burimeve që
Maqedonia ka në drurët teknik nga speciet e drurëve halorë. Vetëm 4 - 5% e pyjeve janë plantacione të
pastra halore dhe 4 - 5% është pjesëmarrja e halorëve në plantacione të përziera.
Në Malin e Zi, eksporti pyjor në periudhën 2010-2015 u rrit nga 16,540,000 në 30,030,000 euro, ndërsa
importi shënoi një rënie të lehtë prej rreth 3,3%. Produktet e drurit (17,460,000 euro në 2015) dhe trupat
(6,120,000 euro në vitin 2015) kanë pasur rritjen më të madhe në eksporte. Në Malin e Zi eksportohen sasi
më të mëdha të drurëve të zjarrit. Importet më të larta se eksportet në vitin 2015 janë realizuar ne lenden
e ndërtimit, duke përfshirë panelet poroze të drurit, panelet e montuara të parketeve (7,270,000 euro), dru
në forma të pandërprera (përfshirë shirita dhe copa për shtrimin e parketeve, të pa montuara) (4,330,000
euro), dhe pllaka me fibra druri ose materiale të tjera të lëndëve të para drusore (2,530,000 euro).
Bilanci tregtar në sektorin e pyjeve në Serbi tregon qartë se vetëm gjatë dy viteve të fundit (2014 dhe
2015), eksporti tejkalonte importin, që nuk ka ardhur nga rritja e eksportit, por duke zvogëluar importin në
pothuajse dyfishin e madhësisë. Eksporti i produkteve finale dhe pllakave në periudhën 1990 - 2015 është
rritur 3 herë, ndërsa eksportet e produkteve të stabilimentit kanë mbetur pothuajse të njëjta. Importi në të
gjitha kategoritë në sektorin e pyjeve në Serbi në periudhën e mëparshme u rrit, kryesisht për produktet
finale dhe lenden e sharruar. Pjesa e përpunimit të drurit dhe industrisë së prodhimit të mobilieve në
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prodhimin e brendshëm bruto të Serbisë arriti në 1.56%, ndërsa eksportet arrinin në 347,810,000 euro,
që është 2.9% e totalit të eksporteve të Serbisë. Ka potencial të rëndësishëm në zgjerimin e fushës së
aktiviteteve të industrisë së përpunimit të drurit dhe të prodhimit të mobilieve, duke qenë se struktura e
eksporteve dominohet nga produktet me vlerë të ulët të shtuar, ndërsa pjesa e produkteve me vlerë të lartë
të shtuar është vetëm 26%. Vlera e eksporteve për punëtor arriti në 17,000 euro, që është disa herë më e
ulët se në vendet e zhvilluara të BE-së. Prandaj, është e nevojshme të rritet niveli i finalizimit të lëndës së
parë, e cila do të ishte shumë stimuluese për të gjithë fushën e pylltarisë.

A2.5.7 Prerjet e paligjshme
Prerjet e paligjshme perceptohen si një nga çështjet kryesore në lidhje me pyjet në EJL. Në të vërtetë,
paligjshmëria mund të përfshijë aspekte të ndryshme: krimin, korrupsionin, mos regjistrimin e prerjeve, ose
përdorimin e pakontrolluar të tokës së braktisur. Në fakt, është një fakt rajonal që statistikat për përdorimin
e drurit dhe ato për prodhimin e tij nuk përputhen. Për rrjedhojë, prerja e paligjshme ka implikime në
përdorimin e tokës, zhvillimin e burimeve pyjore, por edhe për një menaxhim të kontrolluar të tokës dhe
burimeve të ujit.
Në Shqipëri, aktivitetet e paligjshme kane qenë të zakonshme që në vitet e para te reformës ekonomike
dhe sociale dhe arritën kulmin në vitin 1997 dhe vazhdojnë deri më sot. Megjithatë, statistikat zyrtare mbi
prerjet e paligjshme tregojnë një tendencë në rënie. Kulmi u arrit në vitin 1997 kur u regjistruan më shumë
se 500,000 m3 prerje të paligjshme (INSTAT 2008). Sipas statistikave të qeverisë, vëllimi i përgjithshëm i
prerjeve të paligjshme është rreth 15% e prerjeve vjetore. Megjithatë, vëllimi aktual i prerjeve të paligjshme
ose të parregulluara, ndoshta e tejkalon prerjen e ligjshme me një faktor me dhjetë. Kjo mund të konkludohet
nga mospërputhja midis të dhënave zyrtare mbi furnizimin me dru zjarri dhe konsumit aktual. Grupi më i
madh i konsumit të druve të zjarrit janë familjet, por edhe institucionet publike, prodhuesit e qymyr drurit
dhe prodhuesit e gëlqeres konsumojnë gjithashtu vëllime të konsiderueshme të druve të zjarrit. Konsumi
total i druve të zjarrit nga sektorë të ndryshëm vlerësohet në 2.55 milion m3/vit. Kjo sasi është hequr nga
pyjet në një mënyrë të parregulluar/të paligjshme. Kjo vërehet gjithashtu nga ndryshimet e stokut në rritje
çdo vit. Gjatë 15 viteve të fundit, ndryshimet janë negative, megjithëse qeveria deklaron se prerja vjetore ka
qenë gjithmonë më poshtë se sasia vjetore për tu prerë. Për të trajtuar prerjet e paligjshme dhe degradimin
e pyjeve, në shkurt të vitit 2016, qeveria shqiptare ka zbatuar një ndalim 10 vjeçar për prerjen e pyjeve dhe
tregtimin e produkteve pyjore për qëllime tregtare. Me qëllim zbatimin e moratoriumit, qeveria krijoi një
grup pune të përkohshëm të quajtur "roja e gjelbër", detyra kryesore e të cilës është të parandalojë çdo
dëmtim të pyjeve, publike ose private.
Prerjet e paligjshme janë pranuar të jenë një problem serioz për sektorin pyjor të BH. Disa OJQ mjedisore
p.sh. WWF pretendojnë se BH së bashku me vendet e tjera të Evropës Lindore përbën një burim kryesor
për hedhjen në tregun e BE-së të drurit të paligjshëm ose të dyshimtë. Sipas WWF, sasia e drurit të prerë
në mënyrë të paligjshme në BH është vlerësuar të jetë 1.2 milion m3 (WWF, 2008). Të dhënat zyrtare
kombëtare japin shifra shumë më të ulëta. Për shembull, Ministria e Bujqësisë, Administrimit të Ujërave
dhe Pylltarisë së FBH-së raportoi se në 2012-ën u dogjën në mënyrë të paligjshme vetëm 38,603 m3 lëndë
druri, me vlerë të përgjithshme prej 1,902,347 BAM (Ministria e Bujqësisë, Administrimit të Ujërave dhe
Pylltarisë së FBH, 2013). Prerjet e paligjshme prekin si pronat private dhe ato publike, por në pyjet private
kjo vjen si shkak i të drejtave të paqarta pronësore dhe braktisjes së pyjeve private si pasojë e luftës. Në
vitin 2006, qeveritë e të dy njësive e kanë njohur nevojën për miratimin e planeve të veprimit për të luftuar
aktivitetet e paligjshme në pylltari dhe sektorin e industrisë së përpunimit të drurit. Këto përqendrohen
në përmirësimin e procedurave të auditimit të jashtëm dhe zhvillimin e kapaciteteve të brendshme të
ndërmarrjeve të menaxhimit të pyjeve. Kohët e fundit, disa ndërmarrje të menaxhimit të pyjeve në FBH
zhvilluan programet e tyre të brendshme për parandalimin dhe luftën kundër korrupsionit dhe prerjeve të
paligjshme. Këto programe bazohen kryesisht në shtyllat e mëposhtme: angazhimin formal të kompanisë
për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit; zhvillimin dhe zbatimin e strukturave të brendshme brenda
ndërmarrjeve për parandalimin dhe luftimin kundër korrupsionit; zhvillimin dhe zbatimin e mekanizmave dhe
instrumenteve për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit dhe edukimin e vazhdueshëm dhe shpërndarjen
e informacionit mbi rëndësinë e parandalimit dhe luftës kundër korrupsionit.
Bazuar në inventarin pyjor të kryer në Kosovë* në vitin 2003 dhe 2012, vetëm 70,000 m3 janë prerë çdo vit
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sipas rregullave të Kosovës, ndërsa mbi 90% të prerjeve vjetore nuk janë kryer sipas rregullave (Inventari
i Pyjeve në Kosovë 2012 / 2013). I njëjti dokument thekson se prerjet e paligjshme identifikohen si një
problem në 40% të tokës pyjore publike dhe 29% të tokave pyjore private. Dëmet e pyjeve janë shkaktuar
kryesisht nga një faktor biotik (njerëzor), përmes aktiviteteve të paligjshme. Popullsia vazhdon të gjejë rrugë
të paligjshme për sigurimin e burimeve të ngrohjes dhe financimit duke tregtuar dru. Toka e pyllëzuar në
lartësi më të ulëta është tërheqëse për prerjet e paligjshme për shkak të kostos së ulët dhe aksesit më të
lehtë për ta. Ekzistojnë dy faktorë kryesorë për prerjet e paligjshme: prerja e paligjshme e druve të zjarrit
për përfitime / nevoja personale nga pyjet private dhe publike dhe prerjet e paligjshme në tokat publike
pyjore për krimin e organizuar. Llojet kryesore të prerjeve të paligjshme në Kosovë* janë prerjet pa leje
në pyjet publike, prerjet në zonat e mbrojtura si parqe kombëtare, deklarimi i rremë i origjinës së drurit,
deklarimi i rremë i vëllimit të drurit të prerë, prerja e paligjshme në pyjet private, etj.
Problemi i prerjes së paligjshme dhe i tregtisë së drurit është i rëndësishëm në pothuajse të gjitha shtetet/
territoret e EJL-së dhe në një kontekst më të gjerë, kështu që nuk është një fenomen, i cili është specifik
vetëm për Malin e Zi. Mund të dallohen dy lloje të prerjeve të paligjshme: prerje të paligjshme si pasojë e
varfërisë dhe prerje të paligjshme për tregti. Administrata Pyjore merr të dhëna për prerjet e paligjshme nga
njësitë rajonale, nga autoritetet kompetente. Ekziston bashkëpunimi me Inxhinierin kryesor për silvikulturën
dhe mbrojtjen e pyjeve në Administratën Pyjore, i cili koordinon të gjitha aktivitetet e këtij lloji. Regjistrimi
zyrtar i evidentimit të prerjeve të paligjshme të pyjeve shtetërore nga viti 2002 deri në vitin 2015 ishte
58,714 m3.
Në total, vëllimi i drurit i prerë në mënyrë të paligjshme i regjistruar në Maqedoni me sa duket varion
nga 25% në 30%. Lidhur me bashkëpunimin për luftën kundër prerjeve të paligjshme në mes të policisë
pyjore dhe policisë së Ministrisë së Punëve të Brendshme: autoritetet e policisë, të cilët janë përgjegjës
për ndalimin e të gjitha aktiviteteve të paligjshme në vend, duke përfshirë aktivitetet pyjore, ndërmarrin
veprime kundër autorëve së bashku me policinë pyjore. Megjithatë, numri i ulët i punonjësve të policisë,
mungesa e pajisjeve materiale, kapaciteti i pamjaftueshëm profesional e pengon luftën efikase kundër
prerjeve të paligjshme. Kapacitetet institucionale për parandalimin e prerjeve të paligjshme brenda
institucioneve janë të pamjaftueshme. Arsyet kryesore për prerjen e paligjshme në Maqedoni janë kushtet
e pafavorshme sociale dhe ekonomike, një numër i pamjaftueshëm i policëve pyjorë dhe administrimi
joefikas i departamentit të drejtësisë. Ekziston gjithashtu një diferencë në koston e drurit të regjistruar kur
merret në mënyrë të paligjshme pasi shitet me një çmim më të lirë. Duke u përballur me këto probleme,
termi "menaxhim i qëndrueshëm" është përfshirë edhe në Strategjinë për zhvillimin e qëndrueshëm të
pylltarisë edhe në Ligjin për Pyjet.
Prerjet e paligjshme ekzistojnë në Serbi me shekuj të tërë. Arsyet për këtë mund të gjenden në orientimin
e përgjithshëm ndaj drurit dhe pyjeve si burimet më të aksesueshme, të cilat sot bëhen 'probleme sociale'
ose 'çështje të kategorisë sociale'. Krimet ndaj pyjeve shpesh nënvlerësohen në sistemin ligjor dhe nuk
konsiderohen në të njëjtën kategori si shkelja e ligjeve të tjera. Kjo kryesisht shfaqet në zonat rurale të
shpopulluara dhe shpesh gjyqtarët dhe prokurorët nuk marrin masat e duhura për mbrojtjen ligjore të pyjeve
në rajonet më pak të zhvilluara, i konsiderojnë këto "aktivitete" si një lloj 'kontributi në zhvillimin rural' të
popullatës së varfër. Përveç kësaj, dënimet për veprimtari të paligjshme në sektorin e pylltarisë janë shumë
të ulëta dhe shumë shpesh çështje të regjistruara janë pushuar nga gjykatat. Të dhënat e aktiviteteve të
paligjshme përbëhen nga dy burime të dhënash: statistikat zyrtare dhe të dhënat e brendshme të Drejtorisë
së Pyjeve (DP), të cilat nuk korrespondojnë fare. Megjithatë, të dhënat e DP tregojnë 5.5 herë sasinë më
të madhe të drurit të prerë në nivel vjetor. Mospërputhja është kryesisht në lëndën djegëse ku sasia e
konsiderueshme ka një destinacion përfundimtar në 'tregun e zonave gri', jashtë qarkullimit ligjor. Përveç
kësaj shifre, qëndrueshmëria nuk rrezikohet, por tendenca e mëposhtme është me siguri shqetësuese.

A2.5.8 Menaxhimi i përmbytjeve
Përmbytjet e rrëmbyeshme janë ngjarjet më të shpeshta katastrofike që ndodhin në vendet / territoret e
EJL-së, me rreziqe serioze për njerëzit dhe aktivitetet e tyre. Këto rreziqe natyrore kanë shkaktuar vdekjen
e më shumë se 400 personave në 65 vitet e fundit dhe një dëm material të vlerësuar në më shumë se 27
miliardë euro. Tradita rajonale në sistemimet malore dhe kontrollin e erozionit është më e gjatë se 100
vjet, me rezultate të mrekullueshme në fushën e punimeve bioteknike dhe teknike. Gjatë 15 viteve të
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fundit, frekuenca e ngjarjeve dhe shkatërrueshmëria e përmbytjeve të rrëmbyeshme tregojnë se është
e nevojshme të arrihet një shkallë më e lartë koordinimi midis aktiviteteve të ndryshme që lidhen me
problemet e kontrollit të erozionit dhe përmbytjeve të rrëmbyeshme. Menaxhimi i integruar në pellgjet
ujëmbledhëse përfshin veprat teknike në një rrjet hidrografik dhe veprat e bio-inxhinierisë së tokës në
shpatet brenda një kuadri administrativ dhe hapësinor të përcaktuar saktë, për të arritur sigurinë maksimale
për njerëzit dhe pronën e tyre dhe për të përmbushur kërkesat e tjera të tilla si mbrojtja e mjedisit, përdorimi
i tokës, furnizimi me ujë të pijshëm, zhvillimi rural, ruajtja e biodiversitetit etj. Një nga elementët më të
rëndësishëm është krijimi i koordinimit horizontal në menaxhimin e pellgjeve ujëmbledhës, duke përfshirë
fushat e pylltarisë, bujqësisë, administrimit të ujërave dhe planifikimit hapësinor, në bazë të legjislacionit
të harmonizuar. Përveç kësaj, është e nevojshme të sigurohen burime të qëndrueshme të financimit, me
investime afatgjata si mënyra e vetme për të arritur parandalimin dhe minimizimin e rreziqeve. Pasojat e
mungesës së mënyrave sistematike të financimit mund të shihen në rastin e Serbisë, ku në maj 2014 për
disa ditë u shkaktua një dëm i drejtpërdrejtë prej më shumë se 2 miliardë euro, ndërsa rritja negative e
regjistruar rezultoi -1.7%. Për hir të krahasimit, mbrojtja efektive nga përmbytjet në Serbi për periudhën
2016 - 2025 kërkon një investim prej 900,000,000 euro, d.m.th. 90,000,000 euro në vit (30,000,000 euro
për mbrojtjen kundër përmbytjeve të rrëmbyeshme dhe 60,000,000 euro për mbrojtje nga përmbytjet e
lumenjve dhe ujërat e brendshme). Mungesa e parandalimit efektiv të përmbytjeve të rrëmbyeshme në
vendet / territoret e EJL-së rrezikon konceptin e zhvillimit social dhe ekonomik dhe në këtë mënyrë rrezikon
sigurinë e disa milion njerëzve.

A2.5.9 Dispozitat përfundimtare: kuadri institucional i administrimit të 		
burimeve natyrore
Marrëveshjet institucionale janë thelbësore për një administrim efektiv dhe të koordinuar të burimeve
natyrore. Megjithëse, kjo nuk është një diagnozë specifike për vendet / territoret e EJL-së, sigurisht që
është një nga çështjet që duhet të trajtohet në kontekstin e zhvillimit të rajonit. Marrëveshjet institucionale
përfshijnë qarqet e formulimit dhe zbatimit të politikave, por edhe realitetet e administratës dhe përgjegjësitë
e përbashkëta ose të shpërndara në lidhje me qeverisjen dhe administrimin e burimeve natyrore.
Megjithëse është e vështirë t’i biesh shkurt, një element qendror i përbashkët për të gjitha vendet / territoret
e EJL-së është një përgjegjësi e fragmentuar për burimet natyrore. Për shembull, ministri të ndryshme
që rregullojnë pjesë të ndryshme të një burimi, mund të çojnë në një sistem qeverisjeje të pakontrolluar,
duke mos dërguar sinjale të harmonizuara ose të pafavorshme. Kjo vlen për përgjegjësitë e ndara në
pyje, p.sh. në çështjet pyjore dhe mjedisore në zonat pyjore, dhe çështjet ndër-tematike në lidhje me
administrimin e tokës dhe ujit. Kur një kornizë institucionale dhe ligjore është e fragmentuar, shpesh
është e vështirë të gjesh një rrugë nëpër labirintin e rregulloreve. Megjithëse, kuadri ligjor shpesh duket
mbresëlënës në madhësi, politikat e pa koordinuara mbeten të paefektshme, meqë zbatimi i tyre është
tepër i ndërlikuar ose ndonjëherë edhe kontradiktor; në fakt mbi rregullimi deri ne detaje i administrimit
te burimeve natyrore shpesh mund të çojnë në një bllokim, ku zgjidhjet e orientuara drejt së ardhmes
pengohen nga një sistem shumë i ngurtë qeverisjeje. Në të vërtetë, duket se një sistem komandimi dhe
kontrolli që nuk zbatohet plotësisht nga organet përkatëse të zbatimit, krijon efekte negative, siç synohet
nga politikat dhe institucionet nga lart poshtë. Në veçanti, në vendet federale dhe të decentralizuara në
rajone, zbatimi efektiv kërkon koordinimin e qëllimeve politike dhe organeve të administratës, zbatimin
nga popullsia lokale dhe menaxherët përgjegjës për burimet natyrore, instrumente të përbashkëta të
planifikimit dhe luftimin e praktikave të paligjshme në shfrytëzimin e tokës dhe burimeve natyrore. Për
shembull, planifikimi i pakontrolluar hapësinor dhe përdorimi i tokës është ende një nga arsyet kryesore për
ndryshimin e padëshiruar të shfrytëzimit të tokës dhe humbjen e tokës, mbrojtjes së ujit dhe biodiversitetit
në rajon. Prandaj, një qeverisje e koordinuar e burimeve natyrore është e domosdoshme për ruajtjen e
aseteve mjedisore dhe shërbimeve të ekosistemeve në vendet / territoret e EJL-së për të ruajtur mundësitë
për zhvillim rural dhe krijimin e zonave ekonomike siç u diskutua më parë, por gjithashtu edhe për të
realizuar një përafrim me dispozitat, politikat dhe legjislacionin e BE-së të përshkruara në kapitullin vijues.
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CHAPTER A3
Vështrim i përgjithshëm i politikave
të BE-së për menaxhimin e Pyjeve,
Burimeve Ujore dhe Tokës
Ky kapitull ofron një pasqyrë të shkurtër të politikave kryesore të BE-së në lidhje me burimet pyjore, ujërat
dhe tokën. Ai trajton kërkesat ligjërisht të detyrueshme dhe jo të detyrueshme që vendet aderuese dhe
vendet kandidate të BE-së duhet të zbatojnë ose të ndjekin për t'u bërë anëtare të BE-së. Për më tepër,
statusi i transpozimit dhe zbatimit të legjislacionit dhe politikave të BE-së në lidhje me pyjet, ujërat dhe
tokën në vendet e EJL-së do të jepet në nën-kapitullin e dytë.

A3.1 Politikat dhe instrumentet e BE-së të lidhura
me pyjet
Politika e pyjeve në Bashkimin Evropian udhëhiqet nga Strategjia e Pyjeve e BE, e cila është botuar në
vitin 2013. Kjo strategji ka tetë fusha prioritare:
1. Mbështetja e komuniteteve rurale dhe urbane.
2. Nxitja e konkurueshmërisë dhe qëndrueshmërisë së industrive pyjore të BE-së, bio-energjisë dhe
ekonomisë së gjelbër në përgjithësi.
3. Pyjet në një klimë të ndryshueshme.
4. Mbrojtja e pyjeve dhe përmirësimi i shërbimeve të ekosistemit. Përmirësimi i bazës së njohurive.
5. Çfarë pyjesh kemi dhe si po ndryshojnë ato?
6. Produkte pyjore të reja, novative dhe me vlerë të shtuar. Përmirësimi i koordinimit dhe komunikimit.
7. Të punojmë së bashku për të menaxhuar në mënyrë koherente dhe për të kuptuar më mirë pyjet.
8. Pylltaria nga një perspektivë globale.
Strategjia synon balancimin e funksioneve pyjore dhe sigurimin e shërbimeve të ekosistemeve tani dhe në
të ardhmen, si dhe të sigurojë një bazë për një sektor pyjor konkurrues. Edhe pse duke shfaqur një natyrë
jo detyruese politike, strategjia jep një pamje më gjithëpërfshirëse të pyjeve përmes nocionit të saj të
menaxhimit të qëndrueshëm të pyjeve. Strategjia e pyjeve e BE-së gjithashtu lidh çështjet e bujqësisë dhe
zhvillimit rural me ruajtjen e biodiversitetit dhe përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike, si dhe energjinë dhe
politikën globale të pyjeve. Në vitin 2015, Komisioni Evropian publikoi një plan shumëvjeçar për zbatimin
e strategjisë së re të pyjeve të BE, i cili përmban një numër më të madh aktivitetesh për zbatimin e kësaj
strategjie për periudhën 2015-2020.
Kompetencat për të zhvilluar një politikë të përbashkët pyjore ligjërisht të detyrueshme për gjithë vendet
e BE nuk ekzistojnë në Bashkimin Evropian (Pülzl et al. 2013). Megjithatë, që nga fillimi, nëpërmjet
kompetencave të saj në bujqësi, tregti, mjedis, ndryshimet klimatike dhe energji, janë zhvilluar një numër
ligjesh dhe politikash të rëndësishme për pyjet (Wydra, 2013):
Bujqësia dhe zhvillimi rural/IPARD
Duke u nisur nga politikat e zhvillimit bujqësor dhe rural, Politika e Përbashkët Bujqësore (PPB) është më
e rëndësishmja për pyjet në Bashkimin Evropian sepse një numër i madh i subvencioneve janë shpërndarë
në bazë të këtij legjislacioni. Aktualisht, PPB-ja 2014-2020 ndjek tre objektiva afatgjatë: menaxhimin e
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qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe veprimeve klimatike, një zhvillim të ekuilibruar territorial dhe një
prodhim të qëndrueshëm të ushqimit.
Gjatë reformës së Agjendës 2000, PPB-ja është strukturuar përgjatë Shtyllës 1, "Masat Mbështetëse të
Tregut dhe të Ardhurave" dhe Shtyllës 2, "Zhvillimi Rural". Shtylla e dytë jep kryesisht fonde direkte për
pyjet (Angelstam dhe Lovriç, 2014). PPB-ja mbështet njësoj fermerët dhe zhvillimin rural: në këtë kontekst
mbështeten dy lloje ndërhyrjesh: pagesat e drejtpërdrejta dhe masat e tregut. Pagesat e drejtpërdrejta (70%
e shpenzimeve të përgjithshme buxhetore) synojnë drejtpërdrejt kontributin në të ardhurat e fermës. 30% e
kësaj forme shpenzimi (Rregullorja 1307/2013, 1308/2013) lidhet me ofrimin e mallrave publike (p.sh. cilësia
e tokës, biodiversiteti dhe sekuestrimi i karbonit). Financimi ofrohet në lidhje me gjashtë fusha prioritare
midis të cilave dy të mëposhtmet janë më të rëndësishme për pyjet: prioriteti dy - rritja e qëndrueshmërisë
dhe konkurueshmëria e të gjitha llojeve të bujqësisë dhe promovimi i teknologjive novative të fermave dhe
menaxhimi i qëndrueshëm i pyjeve; dhe prioriteti katër - rivendosja, ruajtja dhe rritja e ekosistemeve të
lidhura me bujqësinë dhe pylltarinë). Vendeve anëtare u kërkohet të zhvillojnë programet e tyre të zhvillimit
rural ku duhet të zgjidhen dhe të shfaqen masat prioritare. Në lidhje me shtyllën dy (Rregullorja 1306/2013,
1305/2013), të gjitha programet e zhvillimit rural janë të detyruara ligjërisht të shpenzojnë 30% të fondeve
për aspektet e mjedisit dhe ndryshimeve klimatike. Kjo është e rëndësishme për pyjet sepse lidhet p.sh.
direkt me masat pyjore, zonat me kufizime natyrore dhe direktivat e shpendëve dhe habitateve (Natura
2000). Sa i përket masave të tregut, Komisioni Evropian mund t'i përdorë ato në rast të dështimit të tregut
dhe rënies së çmimeve.
Një numër i madh i rregullave të lidhura me bujqësinë dhe zhvillimin rural janë drejtpërdrejt të zbatueshme
në shtetet anëtare. Për vendet që aderojnë, kjo do të thotë krijimi i një agjencie pagesash, si dhe sistemet
e menaxhimit dhe kontrollit (p.sh. Sistemi i Integruar i Administrimit dhe Kontrollit). Për më tepër, duhet
të ngrihen kapacitete për zbatimin e programeve të zhvillimit rural. Vendeve gjithashtu u kërkohet të
zbatojnë legjislacionin për skemat e mbështetjes së drejtpërdrejtë, si dhe zbatimin e organizimit të tregut
të përbashkët për prodhimet bujqësore (në lidhje me pyjet, p.sh. bimët dhe farat), që gjithashtu mund të
nënkuptojë reformimin ose krijimin e strukturave adekuate administrative. Në shumë raste, megjithëse jo
në të gjitha, vendet do të jenë në gjendje të zgjedhin vetë autoritetin kompetent që është përgjegjës për
zbatimin e kërkesave.
Instrumenti i Ndihmës së Para-Aderimit (IPA) ka për qëllim të mbështesë vendet që duan të hyjnë në
BE nëpërmjet mjeteve financiare dhe teknike për të kryer reforma ekonomike dhe politike. Aktualisht,
për periudhën 2014-2020, është në funksionim IPA II. Ndër përfituesit e saj janë Shqipëria, Bosnja dhe
Hercegovina, Maqedonia, Kosova*, Mali i Zi, Serbia dhe Turqia. Dokumentet strategjike kombëtare për
secilin përfitues janë përgatitur për këtë periudhë 7-vjeçare. Raportet e fundit nga 2016 tregojnë përparim
të konsiderueshëm në të gjitha vendet, megjithëse jo në mënyrë uniforme.
Tregtia
Meqenëse prerjet e paligjshme krijojnë një problem thelbësor për tregtinë e produkteve të drurit, Bashkimi
Evropian promovon integrimin e nocionit të zhvillimit të qëndrueshëm edhe në tregtinë ndërkombëtare.
Prandaj, ai ka krijuar Planin e Veprimit të BE-së për Zbatimin e Ligjit të Pyjeve, Qeverisjen dhe Tregtinë
(Plani i Veprimit FLEGT) me qëllim që të parandalojë importin e paligjshëm të drurit dhe produkteve të
ngjashme në BE. Për të zbatuar këtë plan veprimi jashtë Bashkimit Evropian, vendet prodhuese të drurit
që synojnë eksportimin e këtyre produkteve në BE bien dakord për Marrëveshjet e Partneritetit Vullnetar
(MPV) me BE-në. Ato bazohen në legjislacionin kombëtar dhe sigurojnë se druri është prerë ligjërisht dhe
se ky fakt mund të vërtetohet. Deri tani, gjashtë vende kanë nënshkruar marrëveshje të tilla dhe Indonezia
tashmë është duke lëshuar një licencë FLEGT. Një numër i madh i vendeve të tjera në Afrikë, Azi dhe
Amerikën Qendrore dhe Jugore po negociojnë aktualisht për këto lloje të marrëveshjeve me BE-në.
Për të plotësuar Planin e Veprimit FLEGT, në vitin 2013 hyri në fuqi Rregullorja e BE-së për Lëndën drusore
(Rregullorja 995/2010). Sipas kësaj rregulloreje, importuesit e drurit dhe tregtarët janë të detyruar të dinë
burimin e çdo druri ose produkti pyjor, që po blejnë për të qenë në gjendje të sigurojnë përputhshmërinë
ligjore kur të hyjnë në tregun e BE-së. Së bashku, këto rregulla synojnë të parandalojnë importin e
paligjshëm të drurit dhe produkteve pyjore në BE. Në rast se përdoret licencë CITES dhe licencë FLEGT,
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ato konsiderohen në përputhje me masat e nevojshme për tu marrë. Vendet që duan të importojnë
produktet e drurit dhe prodhime te tjera pyjore në BE do të duhet të ndjekin udhëzimet e publikuara nga
Komisioni Evropian në 2013 dhe të jenë në gjendje të demonstrojnë ligjshmërinë e produktit drusor / pyjor
që synojnë të importojnë. Ai kërkon që operatorët të bëjnë "kujdesin e duhur", si dhe të përdorin një sistem
të vigjilencës. Tregtarët duhet gjithashtu të mbajnë shënime për furnizuesit si dhe për konsumatorët.
Një dokument i Komisionit shpjegon dispozitat e Rregullores së BE-së për Lëndën Drusore dhe detyrimet
për operatorët. Rregullat ndryshojnë në lidhje me mënyrën se si druri është vënë në dispozicion (i prerë
brenda / jashtë) në BE. Ky dokument udhëzues u përditësua në vitin 2016 për shkak të një rishikimi më të
fundit (Rivera Leon et al, 2016). Megjithatë, meqenëse Rregullorja për Lëndën Drusore kërkon një provë të
ligjshmërisë përpara se të jetë në gjendje të shesë një produkt në tregun e BE-së, shoqëritë ose shitësit
duhet të marrin një verifikim të ligjshmërisë dhe nuk mund të ndjekin qasjen e zakonshme të biznesit.
Shëndeti i bimëve dhe materiali për shumim
Qëllimi kryesor i legjislacionit përkatës të BE-së është mbrojtja e sigurisë së ushqimit prodhuar nga bimët,
për njerëzit dhe kafshët, për të parandaluar futjen dhe përhapjen e insekteve të dëmshme dhe sëmundjeve
brenda BE. Më tej, ajo synon të rregullojë tregtinë e bimëve dhe produkteve bimore brenda dhe jashtë BE-së
në përputhje me detyrimet dhe standardet ndërkombëtare. Lidhur me legjislacionin e BE-së për shëndetin
e bimëve, në të kaluarën më të rëndësishmet kanë qenë Direktivat e Këshillit 91/414 / KEE, Direktiva e
Këshillit 2000/29 / KE, Direktiva e Këshillit 1999/105 / KE dhe Rregullorja (KE) 396/2005 (Pelli et al, 2012).
Megjithatë, ndërkohë Komisioni Evropian ka identifikuar nevojën për të harmonizuar më tej legjislacionin.
Në vitin 2013 janë sugjeruar të bashkohen direktiva e materialeve riprodhuese të pyjeve 99/105 dhe
njëmbëdhjetë direktiva të tjera mbi materialin riprodhues të bimëve. Megjithatë, sipas Bouillon et al. (2015),
Komisioni Evropian pritet të mos përfshijë në fund të fundit direktivën e materialeve riprodhuese pyjore
në këtë paketë, por sipas tyre, aktivitetet e lidhura të kontrollit pa dyshim do të integrohen në Rregulloren
882/2004. Për këtë arsye, kontrollet do të ndjekin një qasje të bazuar në rrezikun për sigurinë ushqimore.
Masat fito sanitare
Politika fito sanitare e BE-së përcakton rregullat për tregtinë e brendshme në BE dhe futjen e produkteve
nga vendet e treta për të mbrojtur shëndetin publik. Në kufijtë e brendshëm të BE-së nuk ka kontrolle
veterinare dhe bimore, por në kufijtë e saj të jashtëm po zbatohet një regjim i përbashkët. Aspektet e
higjienës në lidhje me mbrojtjen e bimëve janë gjithashtu pjesë e legjislacionit të BE-së.
Kryesisht, vendet kandidate janë të detyruara të zbatojnë legjislacionin përkatës të BE-së, si dhe të
vendosin të ngrenë të gjitha administratat e nevojshme për të shmangur importin e dëmtuesve dhe
sëmundjeve. Artikujt e rregulluar kërkojnë certifikata. Për shembull, shoqëritë e paketimit të drurit do të
duhet të plotësojnë të dy kërkesat e vendit të origjinës dhe vendit të destinacionit. Në rast se bimët ose
produktet bimore eksportohen në BE, ato duhet të shoqërohen me një certifikatë të shëndetit të bimëve,
t'i nënshtrohen inspektimeve doganore dhe fito sanitare, si dhe të regjistrohen në regjistrin zyrtar të BEsë. Duhet të plotësohen kërkesat plotësuese lidhur me farën dhe materialin për përhapjen e bimëve (shih
tregtimin e materialit riprodhues pyjor më sipër).
Natura 2000
Rrjeti Natura 2000 përbëhet nga Direktiva e Zogjve 2009/147 / KE dhe Direktiva e Habitateve 92/43 /
KEE. Të dyja janë ndër më të rëndësishmet në legjislacionin e BE-së për mbrojtjen e natyrës. Rreth 30%
e zonave Natura 2000 përbëhen nga pyje ose habitate të pyllëzuara. 30% te tjera përmbajnë pjesë pyjesh
ose lloje pyjore për mbrojtjen e të cilave zbatohen masa të ndryshme. Ato variojnë nga objektivat e forta
te ruajtjes se natyrës me ndërhyrje minimale deri tek format normale të menaxhimit, në varësi të habitatit
dhe llojeve në fjalë. Vendet kandidate, si dhe shtetet anëtare, u kërkohet të propozojnë zona Natura 2000
për mbrojtje.
Të tjera
Legjislacioni i vjetër në lidhje me ndotjen e ajrit dhe parandalimin dhe kontrollin e zjarreve në pyje, nuk
është më në fuqi. Rregullorja e Fokusit mbi Pyjet 2152/2003 i ka zëvendësuar ato, por ajo ka përfunduar në
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vitin 2006. Fondi i Solidaritetit të BE-së ende ofron mjete financiare për t'u marrë me dëmet e shkaktuara
nga fatkeqësitë.

A3.2 Politikat dhe instrumentet e BE-së lidhur me ujërat
Direktiva Kuadër e Ujërave 2000/60/KE (DKU) u miratua në vitin 2000 dhe plotësohet nga ligje të tjera më
specifike të BE-së. Për shembull, Direktiva e Përmbytjeve 2007/60/KE, Direktiva 2006/118/EC për Ujërat
nëntokësore, Direktiva 2006/7/KE e Ujërave për Larje, Direktiva e Ujit të Pijshëm 98/83/EC, Direktiva e
Trajtimit të Ujërave të Ndotura Urbane 91/271/KEE, dhe Direktiva e Nitrateve 91/676/KEE. DKU-ja jo vetëm
që menaxhon dhe mbron ujërat në nivel kombëtar, por shkon përtej kufijve politikë për të siguruar cilësi
të mirë të ujit në bashkëpunim me vendet fqinje, të cilët ndajnë lumenjtë. Vendeve anëtare iu kërkohet të
hartojnë planet e menaxhimit të pellgjeve të lumenjve (PMPL) për aktualisht 110 zonat e baseneve lumore.
Për më tepër, synime të tjera përfshijnë arritjen e një gjendjeje të mirë ekologjike dhe kimike të trupave
ujorë sipërfaqësorë, si dhe një gjendjeje të mirë të ujërave nëntokësore (gjendje e mirë kimike dhe sasiore).
Sistemi i klasifikimit të DKU-së për ujërat sipërfaqësore përfshin pesë kategori (cilësi e lartë, e mirë, e
moderuar, e dobët, e keqe), të cilat duhet të vlerësohem nga vendet anëtare. Për vlerësimin e gjendjes
kimike janë hartuar standardet e cilësisë. Po ashtu kërkohet pjesëmarrja publike e qytetarëve për të arritur
mbështetjen e publikut. Komisioni monitoron progresin e zbatimit përmes hartimit të raporteve të zbatimit
dhe rishikimit të progresit. Meqenëse rreziqet e përmbytjeve, por edhe mungesa e ujit dhe thatësira
ndodhin më shpesh, Direktiva e Përmbytjeve 2007/60/KE e BE-së u kërkoi shteteve anëtare të përgatisin
vlerësimet e rrezikut nga përmbytjet për të gjitha pellgjet e lumenjve të tyre si dhe hartat e rrezikut nga
përmbytjet. Cikli i parë i menaxhimit të DKU-së përfundoi në vitin 2015. Tjetri do të përfundojë në 2021, dhe
respektivisht në 2027 për përmbushjen e të gjitha objektivave të mbetura të politikave. Ekziston një numër i
madh dokumentesh udhëzuese që do të mbështesin vendet anëtare, por gjithashtu edhe vendet kandidate
në zbatimin e legjislacionit përkatës për të përmbushur të gjitha objektivat e politikave (http://ec.EURpa.eu/
environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm).
Direktiva e nitrateve 91/676/KEE synon të parandalojë prishjen e cilësisë së ujit duke shmangur ndotjen
e ujërave nëntokësore dhe sipërfaqësore nga nitratet nga burimet bujqësore. Qëllimet janë promovimi i
praktikave të mira bujqësore. Gjithashtu, Direktiva e Nitrateve është pjesë e DKU-së.
Direktiva e Ujit të Pijshëm 98/83/KE lidhet me cilësinë e ujit të destinuar për konsum njerëzor për të
mbrojtur shëndetin e njeriut. Bazuar në këtë legjislacion aktualisht, 48 parametra mikrobiologjik, kimik
dhe treguesish monitorohen dhe testohen rregullisht. Shtetet anëtare, si dhe vendet kandidate, mund
të vendosin kërkesa më të ashpra, por nuk miratojnë standarde më të ulëta. Është bërë një rishikim i
Direktivës së Ujit të Pijshëm dhe pritet një propozim i Komisionit për fundin e vitit 2017.
Direktiva e Ujërave të Ndotura Urbane 91/271/KEE u miratua në fillim të viteve 1990 për të mbrojtur
mjedisin nga shkarkimet e ujërave të ndotura urbane si dhe shkarkimet nga sektorë të caktuar industrialë.
Ajo rregullon mbledhjen, trajtimin dhe shkarkimin e ujërave të ndotura shtëpiake, përzierjen e ujërave të
ndotur dhe ujërave të ndotur nga sektorë të caktuar industrialë të përfshirë në shtojcën III të Direktivës.

A3.3 Politikat dhe instrumentet e BE-së për tokën
Në vitin 2006, Komisioni Evropian miratoi Strategjinë Tematike të Tokës (COM 2006/231) që përfshinte
gjithashtu një propozim për një Direktivë Kuadër të Tokës. Megjithatë, shtetet anëtare nuk pajtoheshin me
këtë legjislacion dhe në prill 2014 Komisioni vendosi të tërhiqte propozimin e tij. Angazhimi për mbrojtjen
e tokës është ende një nga synimet e tij. Në Programin e Shtatë të Veprimit Mjedisor thuhet qartë se
menaxhimi i qëndrueshëm i tokës është njësoj i rëndësishëm si mbrojtja e saj dhe rehabilitimi i zonave
të ndotura. Në vitin 2012 Komisioni Evropian raportoi për zbatimin e Strategjisë Tematike të Tokës (COM
2012/46). Strategjia Tematike e Tokës parashikon vendosjen e një kuadri për veprim mbi ngritjen e vetëdijes,
kërkimin, integrimin e mbrojtjes së tokës dhe një propozim për një direktivë kuadër që u tërhoq më vonë.
Një studim i kohëve të fundit (Frelih-Larsen et al. 2017) shqyrton të gjitha politikat përkatëse të BE-së në
lidhje me menaxhimin, mbrojtjen dhe riparimin e zonave të ndotura. Ai konkludon se si për politikat pyjore
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një numër i legjislacionit kryesor të BE-së kanë ndikim në tokë, p.sh. shtylla 1 dhe 2 e rregulloreve të
zhvillimit rural, Strategjia e Pyjeve e BE, Direktiva e Nitrateve, Legjislacioni Natura 2000, Direktiva Kuadër
e Ujit etj.
Ekziston edhe legjislacioni tjetër i BE-së që lidhet në njëfarë mënyrë me tokën pasi ka për qëllim parandalimin
e acidifikimit (p.sh. Direktiva e Limiteve Kombëtare të Emetimeve), si dhe janë dhe ato që synojnë të
kontrollojnë shkarkimet nga instalimet si në tokë ashtu edhe në ujë (p.sh. Direktiva e Emetimeve Industriale
2010/75/BE, Direktiva e Përgjegjësisë mbi Mjedisin 2004/35/KE, dhe Direktiva e Depozitimit 1999/31/KE).

A3.4 Përmbushja e kritereve të BE-së në vendet/
territoret e EJL-së
Aktualisht Shqipëria, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia janë vende kandidate zyrtare që kanë aplikuar për
aderim në BE, ndërsa Bosnja Hercegovina dhe Kosova* janë vende kandidate potenciale. Kjo nënkupton
se vendet kandidate duhet të jenë në përputhje me legjislacionin dhe rregullat e BE-së, ndërsa vendet
kandidate potenciale gjithashtu synojnë të përafrojnë legjislacionin dhe politikat e tyre.
Sa i përket legjislacionit të BE-së për pyjet, të gjitha vendet/territoret e EJL-së synojnë të zbatojnë
dispozitat e kërkuara:
Shqipëria ka transpozuar legjislacionin pyjor të lidhur me tregtinë, por për shkak të korrupsionit, ndikimi në
praktikë ka qenë minimal. Ligji i saj për pyjet, përveç legjislacionit tjetër kombëtar, i referohet drejtpërsëdrejti
direktivave të BE-së në lidhje me marketingun e farave, Natura 2000 dhe monitorimin e pyjeve. Komisioni
Evropian (2016a) deklaroi në raportin e vet se deri në vitin 2017 do të përcaktohen pesë zona Natura 2000,
si dhe, meqenëse ndalimi i gjuetisë ka qenë i dobishëm për mbrojtjen e faunës, ai është zgjatur për pesë
vjet.
Për të përmbushur kërkesat e legjislacionit tregtar të Rregullores së BE-së për Lëndën Drusore në Bosnjë
dhe Hercegovinë dhe për të minimizuar kërcënimet potenciale për shoqëritë e përpunimit të drurit të
orientuara nga eksporti, është hartuar një plan veprimi për BH në mars të vitit 2013. Ky plan veprimi
duhet gjithashtu të përmirësojë kapacitetet njerëzore dhe institucionale si dhe të parandalojë aktivitetet e
paligjshme dhe të mbështesë aktivitetet e certifikimit të pyjeve. Është përgatitur një listë e zonave potenciale
të rrjetit Natura 2000 dhe planet e menaxhimit janë zhvilluar në sajë të një projekti të donatorëve. Megjithatë,
sipas raportit të Komisionit Evropian (2016b), mbetet për t'u miratuar dhe zbatuar legjislacioni për mbrojtjen
e natyrës. Për shkak të këtij projekti u mbështet zbatimi ligjor i lidhur me ligjet për mbrojtjen e natyrës. Sa i
përket aspekteve fito sanitare dhe materialit riprodhues pyjor po zbatohen masat e nevojshme. Megjithatë,
sistemi i kontrollit zyrtar veterinar dhe fito sanitar nuk është harmonizuar plotësisht deri më tani. Sa i
përket mbrojtjes së shëndetit të bimëve brenda FBH-së, është miratuar një libër rregullash që gjithashtu ka
identifikuar autoritetet kompetente përgjegjëse për raportimin dhe parashikimin e aktiviteteve.
Kosova* në projektligjin e saj për pyjet i referohet në mënyrë të qartë legjislacionit të BE-së për materialet
riprodhuese pyjore dhe parandalimin e tregtisë me lëndë drusore dhe lëndë drusore të prerë në mënyrë të
paligjshme për të përmbushur detyrimet e kërkuara, por kjo nuk është finalizuar deri më tani. Për sa i përket
rrjetit Natura 2000, deri më tani nuk janë përzgjedhur zonat përkatëse pavarësisht nga fakti që legjislacioni
dhe politikat përkatëse e kanë kërkuar atë. Raporti i Komisionit Evropian (2016c) deklaroi se përafrimi me
legjislacionin e tij është vetëm në statusin e tij fillestar, sepse nuk ekziston një mbrojtje efektive për zonat e
mbrojtura. Ata gjithashtu konkludojnë se për sa i përket aspekteve fito sanitare duhet të bëhet më shumë
punë.
Maqedonia zbatoi legjislacionin e Natura 2000 pasi ai u bë pjesë e legjislacionit për mbrojtjen e natyrës,
por procesi i përcaktimit të zonave nuk ka filluar ende deri tani. Deri tani Rregullorja e BE-së për Lëndën
Drusore dhe kërkesat e saj nuk janë zbatuar, por ka filluar një debat që gjithashtu i referohet certifikimit të
pyjeve. Së fundmi, Maqedonia për t'u bërë anëtare e Organizatës Botërore të Tregtisë (OBT) ka harmonizuar
gjithashtu masat sanitare dhe fito sanitare në përputhje me të drejtën ndërkombëtare.
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Në Serbi përgjegjësia për miratimin e legjislacionit të kërkuar të BE-së ndahet midis Drejtorisë së Pyjeve,
Drejtorisë Fito sanitare, Drejtorisë Veterinare dhe ministrisë përgjegjëse për legjislacionin mjedisor.
Megjithatë, statusi aktual i zbatimit të legjislacionit të BE-së është i paqartë pavarësisht nga fakti se tashmë
janë miratuar disa ligje, p.sh. në lidhje me materialin riprodhues pyjor. Përveç kësaj, meqenëse Serbia është
në procesin e anëtarësimit në OBT, zbaton gjithashtu marrëveshjet përkatëse fito sanitare dhe sanitare,
por më shumë mund të bëhet. Legjislacioni i Natura 2000 nuk u transpozua plotësisht sepse ekzistojnë
boshllëqe (p.sh. zogjtë e egër/jo të egër). Prandaj raporti i fundit nga Komisioni Evropian (2016) e vlerëson
statusin e zbatimit si të moderuar.
Mali i Zi nuk ka zbatuar një sistem të kujdesit të duhur siç kërkohet nga legjislacioni i Rregullores së BEsë për Lëndën Drusore. Masat veterinare dhe fito sanitare janë të ngritura dhe sipas raportit të Komisionit
Evropian (2016f) Mali i Zi ka pasur progres të mirë, por më shumë duhet të bëhet në këtë fushë (p.sh.
përmirësimi i kapaciteteve administrative të tij).
Tashmë në vitin 2007, një legjislacion mbi materialin riprodhues pyjor u miratua bazuar në kërkesat e BEsë, por u sugjeruan përmirësime të mëtejshme. Përkundër faktit që Mali i Zi ka miratuar legjislacionin për
Natura 2000, raporti i Komisionit Evropian (2016f) sugjeron, për shembull, ristrukturimin dhe sigurimin e
burimeve të kornizës së tij institucionale për përcaktimin dhe menaxhimin e zonave të përfshira.
Sa i përket zbatimit të legjislacionit të BE-së për ujërat, vendet / territoret e EJL-së kanë marrë
masat e mëposhtme:
Shqipëria ka transpozuar kërkesat e Direktivës së BE-së për ujërat në legjislacionin e saj për menaxhimin
e integruar të ujit. Lidhur me direktivën e përmbytjeve, transpozimi i saj është në një status të avancuar.
Sipas raportit të Komisionit Evropian (2016a), legjislacioni për cilësinë e ujit si dhe kapaciteti administrativ
për menaxhimin e ujërave konsiderohen të dobëta. Për shembull, zbatimi i legjislacionit të BE-së për ujin
e pijshëm dhe ujërat nëntokësore është i pamjaftueshëm dhe zhvillimi i planeve të menaxhimit të pellgjeve
lumore nuk është përfunduar (vetëm një ekziston deri tani).
Në Bosnje dhe Hercegovinë, BH, FBH dhe RS kanë transpozuar direktivën e BE-së për ujërat. Janë bërë
përpjekje të rëndësishme në lidhje me legjislacionin tjetër të BE-së për ujërat. Për shembull, u arrit niveli i
transpozimit të direktivës kuadër të ujit, direktiva për trajtimin e ujërave të ndotura urbane dhe direktivat e
ujit të pijshëm. Sipas raportit të Komisionit Evropian (2016b), mungon një strategji mbarëkombëtare dhe
një plan investimi për menaxhimin e ujërave. Sidoqoftë, u pranua se edhe FBH edhe RS kanë zbatuar
strategjinë e menaxhimit të ujit.
Në Kosovë* zbatimi dhe transpozimi i legjislacionit të BE-së për ujërat ka pasur progres vetëm në disa
fusha. Megjithëse ka pasur progres të mirë në lidhje me direktivat për ujin e pijshëm, të tjerat (p.sh. Direktiva
e Ujërave, Direktiva për ujërat urbane të ndotura, direktivat e nitrateve dhe përmbytjeve) ende mungojnë.
Pavarësisht faktit se është bërë përparim i dukshëm për shkak të miratimit të një ligji të ri për ujin, nevojiten
përpjekje të mëtejshme. Raporti i Komisionit Evropian (2016c) thekson se ende nuk është miratuar asnjë
strategji dhe plan veprimi për mbrojtjen e ujit, as nuk është krijuar një autoritet menaxhimi i lumenjve.
Përveç kësaj, u tha se ujërat e ndotur të pa trajtuara përbëjnë një kërcënim serioz për ujërat nëntokësore.
Përgjegjësitë e ndryshme të përbashkëta midis ministrive dhe organeve të ndryshme përgjegjëse e bëjnë
koordinimin një nevojë vendimtare për forcimin e zbatimit të kërkesave të BE-së.
Me ligjin e saj për ujin, Maqedonia ka transpozuar disa direktiva të BE-së që kanë të bëjnë me cilësinë
dhe menaxhimin e ujërave. Planet e pellgjeve lumore janë përgatitur të gjitha dhe transpozimi i direktivës
kuadër për ujërat ka arritur një nivel të kënaqshëm, megjithëse nuk është zbatuar plotësisht deri tani. Sa i
përket direktivës së përmbytjeve, është krijuar vetëm një autoritet kompetent, por ende nuk janë zbatuar
kërkesa të tjera. Për shembull, rrezikshmëria nga përmbytjet dhe hartat e rrezikut nuk janë hartuar për të
gjitha pellgjet e lumenjve, nuk ka koordinim të DKU-së dhe DP-së etj. Sipas raportit të Komisionit Evropian
(2016d), nuk ekziston asnjë sistem për monitorimin e cilësisë dhe sasisë së ujit si dhe uji i ndotur urban
është burimi kryesor i ndotjes.
Në Serbi, pjesë të ndryshme të legjislacionit dhe strategjia kombëtare e menaxhimit të ujit që po përgatitet
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aktualisht (pritet për vitin 2017) kanë për qëllim të transpozojnë kriteret e direktivës kuadër të ujit dhe të
direktivës për përmbytjet të BE-së. Megjithatë, transpozimi nuk është arritur plotësisht, sepse pritet të
përgatiten edhe një numër aktesh nënligjore dhe dekretesh. Lidhur me direktivën e përmbytjeve, janë
të disponueshme harta të rreziqeve të detajuara të përmbytjeve dhe të rrezikshmërisë nga përmbytjet.
Ashtu si për vendet e tjera të EJL-së, raporti i Komisionit Evropian (2016e) i konsideron ujërat e ndotur të
pa trajtuar si një burim kryesor ndotjeje. Gjithashtu u theksua se duhet të përmirësohet më tej monitorimi
i ujërave sipërfaqësorë dhe ujërave nëntokësorë, si dhe Komisioni kërkoi një administrim, zbatim dhe
koordinimin ndërinstitucional më të fortë.
Në Malin e Zi është miratuar një strategji kombëtare dhe plan veprimi për përmbushjen e kërkesave
të legjislacionit të BE-së në lidhje me temën e mjedisit dhe ndryshimeve klimatike. Përgjegjësitë për
legjislacionin në lidhje me ujërat ndahen midis ministrisë së bujqësisë dhe zhvillimit rural dhe ministrive
të tjera të tilla si ministria e turizmit dhe zhvillimit të qëndrueshëm dhe ministrisë së brendshme. Për
rrjedhojë, është krijuar një grup pune për ujërat. Raporti i Komisionit Evropian (2016f) vlerësoi transpozimin
e legjislacionit të BE-së për ujërat si mjaft të kufizuar. Jo vetëm që strategjia kombëtare dhe plani i veprimit
për mbrojtjen e ujit nuk janë miratuar ende, por gjithashtu edhe planet e menaxhimit të pellgjeve të lumenjve
nuk janë të hartuara (priten deri në vitin 2020),. Gjithsesi, përgatitja e tyre sapo ka filluar. Një sistem për
monitorimin e sasisë dhe cilësisë së ujit ende nuk ekziston dhe autoritetet e menaxhimit të lumenjve ende
nuk funksionojnë.
Sa i përket mbrojtjes dhe menaxhimit të tokës, në vendet / territoret e SEE janë zbatuar aktivitetet
e mëposhtme:
Në Shqipëri, u arrit një farë progresi në drejtim të rritjes së ndërgjegjësimit dhe integrimit të mbrojtjes
së tokës dhe përdorimit të saj të qëndrueshëm në strategji të tjera sektoriale për shembull në fushën e
bujqësisë, pylltarisë, menaxhimit të ujit dhe menaxhimit industrial. Deri tani nuk ka legjislacion të lidhur me
to. Ekzistojnë aktivitete kërkimore, por vetëm pak të tilla të lidhura me degradimin e tokës, që nuk mbulojnë
nivelin kombëtar. Nuk po kryhet as monitorimi i gjendjes dhe cilësisë së tokës.
Në vitin 2005 Bosnja dhe Hercegovina dhe subjektet e saj, RS dhe FBH nënshkruan një memorandum
mirëkuptimi me Komisionin Evropian lidhur me bashkëpunimin e ndërsjellë dhe mbështetjen për zhvillimin
e sistemeve kombëtare për monitorimin e mjedisit. Temat e trajtuara në strategjinë tematike për tokën të
BE-së nuk përfshihen në legjislacionin kombëtar në fuqi. Vetëm çështjet e ndërgjegjësimit dhe të hulumtimit
trajtohen në strategjitë përkatëse.
Në Kosovë*, nuk ekziston asnjë rregullore e posaçme për tokën, pavarësisht faktit se ligji për pyjet e trajton
tokën tërthorazi.
Maqedonia aktualisht po përgatit një plan veprimi kombëtar për të luftuar degradimin e tokës dhe
shkretëtirëzimin që në njëfarë mënyre gjithashtu trajton tokën, por si në Kosovë* nuk ekziston asnjë
legjislacion tjetër që i referohet drejtpërdrejtë asaj.
Ndryshe nga BE-ja, Serbia ka miratuar një ligj për mbrojtjen e tokës. Kjo përfshinte parashikimin e një
rregulloreje për të siguruar monitorimin sistematik të cilësisë së tokës, treguesit për vlerësimin e rrezikut
për identifikimin e degradimit të tokës dhe një metodologji për zhvillimin e një programi rehabilitimi. Përveç
kësaj, zonat e ndotura përfshihen në regjistrin evropian të çlirimit dhe transferimit të ndotësve. Për më
tepër, Serbia monitoron gjendjen e erozionit dhe karbonit organik në tokë.
Së fundi, Mali i Zi ka zhvilluar dy strategji (një për sa i përket transpozimit dhe zbatimit të acquis të BE-së
për mjedisin dhe një të dytë në lidhje me zhvillimin e bujqësisë dhe zonave rurale), të cilat gjithashtu kanë
si objektiva kryesore menaxhimin afatgjatë të ujit dhe tokës. Megjithatë, legjislacioni specifik i tokës nuk
është zhvilluar.
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CHAPTER A4
Rekomandime për menaxhimin e
integruar të burimeve natyrore në EJL
(1) Rrugët drejt zhvillimit të sektorit të burimeve natyrore
Sektori pyjor duhet të kuptohet me një përkufizim më të gjerë, që përfshin fazat nga prodhimi parësor i
drurit dhe prodhimeve te dyta pyjore, ofrimi i shërbimeve të ekosistemit, por edhe aktivitetet e dytësore dhe
tretësore. Në një qasje të tillë të zinxhirit të vlerave, është e rëndësishme të kuptohet se ku gjenerohet vlera
e shtuar, se si kontribuon në zhvillimin rural dhe si bashkëpunimi ndër sektorial mund të nxisë zhvillimin e
sektorit pyjor.
Hapa të rëndësishëm në këtë drejtim përfshijnë:
•

•

•

Rritjen e rentabilitetit të ndërmarrjeve pyjore: edhe pse ndërmarrjet pyjore pranohen si një pjesë e fortë
sociale, ato janë kryesisht jofitimprurëse. Rekomandohet përmirësimi i strukturave të administratës
dhe menaxhimit dhe shqyrtimi i strategjive të revizionimit të ndërmarrjeve pyjore shtetërore (p.sh.
forcimi i përgjegjësisë së personelit, shpërblimet e suksesit), investimet në infrastrukturën dhe
teknologjinë pyjore, një zhvendosje më e madhe drejt strategjive të menaxhimit të përshtatur dhe
një lëvizja nga sasia drejt cilësisë së produkteve dhe shërbimeve pyjore.
Përmirësimin e bazës së njohurive për menaxhimin e pyjeve, tokës dhe pellgjeve ujëmbledhës:
instrumentet moderne të monitorimit janë parakusht për një menaxhim të qëndrueshëm të burimeve
pyjore. Aktualisht, inventarët kombëtarë të pyjeve ende mungojnë. Nga ana tjetër, instrumentet e
planifikimit jo fleksibël në nivel ndërmarrjeje pengojnë një menaxhim dinamik, të orientuar drejt së
ardhmes. Zbatimi i koncepteve të reja të menaxhimit mund të ndihmojë në kapërcimin e statusquo-se por edhe në zbulimin e potencialit të pylltarisë multi-funksionale që kënaq dhe harmonizon
kërkesat në rritje të shoqërisë. Për më tepër, një menaxhim i integruar i ujërave të pijshëm kërkon një
bazë të njohurive moderne dhe instrumente moderne për planifikimin, parashikimin dhe vlerësimin
e rrezikut të pellgut ujëmbledhës.
Ndërtimi i mundësive të krijimit të vlerave të reja: eksportimi i lëndëve të para si trupat ose materiali
i papërpunuar i prodhimeve te dyta pyjore (p.sh. kërpudhat e ngrira) do të linte pjesë të mëdha të
krijimit të vlerave jashtë rajonit. Gjithashtu, përdorimi i sasive të mëdha të drurit për ngrohje mund të
kapërcehet nga strategjitë e reja të bioenergjisë duke përfshirë impiantet energjetike të komunitetit.
Tendencat e reja të tilla si gjelbërimi i shoqërisë, ushqimi i shëndetshëm ose eko-turizmi mund të
krijojnë mundësi të mëdha për të diversifikuar sektorin, por kanë nevojë për mbështetje strategjike
dhe politike dhe kërkojnë investime kombëtare dhe ndërkombëtare në një qasje ndër sektoriale.
Fuqizimi i komuniteteve dhe decentralizimi i planifikimit dhe menaxhimit të këtyre aktiviteteve mund
të jenë themelore për suksesin e tyre

(2) Drejt qasjeve të reja të planifikimit të shfrytëzimit të tokës
Toka është një burim i rrallë dhe është e dobishme për të ardhmen e vendeve/territoreve të rajonit. Planifikimi i
pakoordinuar hapësirave është një burim kryesor për humbjen e tokës prodhuese dhe menaxhimin joefikas
të burimeve të saj. Nga ana tjetër, rënia e popullsisë dhe braktisja e tokës imponojnë një pengesë të madhe
për zhvillimin rural.
Rekomandimet për planifikimin e shfrytëzimit të tokës përfshijnë:
•

Përmirësimin dhe harmonizimin e planifikimit hapësinor: planifikimi i paqëndrueshëm hapësinor,
lëshimi i pakontrolluar i lejeve të shfrytëzimit të tokës, përgjegjësitë e ndara, zbatimi i ulët i rregullave
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•

•

•

•

dhe rregulloreve dhe kthimi jo i plotë i pronave krijojnë ndikime afatgjata në mirëmbajtjen e cilësisë
së duhur të tokës dhe ekosistemit. Duhet të instalohen instrumentet të forta të planifikimit hapësinor
të qëndrueshëm në nivel ndër sektorial për të siguruar pjellshmërinë e ekosistemit dhe tokës.
Investimin në instrumente të menaxhimit të burimeve natyrore siç janë planet për zhvillimin e pyjeve,
planet e menaxhimit të rrezikut nga përmbytjet, hartëzimi i rrezikut dhe risqeve nga përmbytjet,
harta e tokës dhe sistemet e monitorimit dhe inventarit të harmonizuar në përgjithësi duke përfshirë
një metodologji të harmonizuar për përcaktimin e humbjes së tokës në nivel rajonal.
Zonat e ndotura dhe të minuara: Evropa Jug-Lindore është ende e ndotur rëndë me mbetje toksike
dhe mina tokësore, gjë që i bën pjesët kryesore të tokës të paarritshme dhe burimet natyrore
të kërcënuara dhe të papërdorshme. Prioritet duhet t’i jepet planeve të përkohshme se si të
përmirësohet kjo situatë që ndikon në pyje, ujëra dhe tokë, duke kërkuar ndërkohë mbështetje
ndërkombëtare dhe bashkëpunim rajonal.
Reduktimi i braktisjes së tokës: braktisja e tokës është një burim i madh për shfrytëzimin e
pakontrolluar dhe të paqëndrueshëm të tokës dhe burimeve natyrore. Prandaj, investimi në zonat
rurale është kyç për ruajtjen e kapaciteteve të burimeve dhe njerëzve në rajon. Programet evropiane
si IPARD-i krijojnë mundësi për mbështetje dhe përmirësojnë njëkohësisht përputhshmërinë me
acquis communautaire të BE-së.
Mbështetja ndaj teknologjive moderne të komunikimit dhe infrastrukturës së aksesit në ueb në
zonat rurale për një planifikim të integruar të pyjeve, tokës dhe burimeve ujore.

(3) Shërbimet e ekosistemit si shembull për shfrytëzimin e integruar të burimeve natyrore
Koncepti i shërbimeve të ekosistemit përmban një pamje të integruar të burimeve natyrore në dobi të
ekosistemeve dhe shoqërive njerëzore. Është integrale që menaxhimi i burimeve natyrore kërkon sinergji
në sigurimin e tyre në vend të kompensimeve që tejkalojnë njëra tjetrën.
Kjo kërkon:
•

•

•

Krijimin e platformave ndër sektoriale për politikat dhe vendimmarrjen: vendimmarrja e fragmentuar
nuk i përgjigjet integritetit të ekosistemeve dhe shërbimeve të ofruara prej tyre. Nëse pyjet, ujërat dhe
toka ndahen në përgjegjësi politike dhe administrative, menaxhimi i integruar i burimeve natyrore
është i pamundur. Mënyrat e reja të qeverisjes së burimeve natyrore si forume ndër-ministrore për
shkëmbim, forume rajonale, ndërshtetërore për një qasje ekosistemike dhe mjete të integruara
planifikuese në terren mund të nxisin një integrim më të mirë dhe të ndihmojnë në zvogëlimin e
stimujve të këqij për përdorimin e tokës dhe burimeve natyrore.
Hulumtimin e rrugëve të reja për marketing dhe pagesa për shërbimet e ekosistemit: për të fituar
mjete e nevojshme për nxitjen e shërbimeve të ekosistemit, duhet të gjenerohen të ardhura nga
ana private dhe publike. Duhet të kërkohen mekanizma që mbështesin marketingun e shërbimeve
të ekosistemit në baza tregu, eko-turizmi, mbrojtja kontraktuale e natyrës, si dhe instrumente
për sigurimin e mirëmbajtjes së shërbimeve jo të tregtueshme dhe mallrave publike (si uji
ose biodiversiteti). Instrumentet e BE-së si Natura 2000 janë të vlefshme për tu ndjekur dhe të
rëndësishme për pajtueshmërinë.
Gjetja e një zonimi të duhur të shërbimeve të ekosistemit: përcaktimi i pikave të nxehta për ofrimin
e shërbimeve specifike të ekosistemit mund të mbështesë mekanizmin e duhur të planifikimit dhe
financimin e drejtuar dhe efikas të vlerave dhe përfitimeve të synuara.

(4) Drejt një niveli të ri të zhvillimit të biznesit
Zhvillimi i përdorimit të burimeve natyrore dhe sektorëve të lidhura me to kërkojnë iniciativa private dhe një
mjedis motivues për biznesin që ndihmon për të kontribuuar si për zhvillimin rural ashtu edhe për industritë
e avancuara të gatshme për investime.
Hapat kryesorë përfshijnë:
•

Përmirësimin e zbatimit të ligjit dhe sigurinë ligjore: për çdo veprimtari ekonomike që mbron
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•

•

standardet ligjore, siguria e investimeve dhe siguria ligjore është thelbësore për realizimin e saj.
Është e një rëndësie parësore lufta kundër praktikave të paligjshme si prerja e paligjshme, të drejtat
jo-transparente të lejeve të tokës, ose ndryshimi gabuar i përcaktimeve ligjore qe shpesh shkon
paralelisht me korrupsionin dhe pengon nxitjen për sipërmarrje dhe investime.
Zhvillimin e kapaciteteve dhe strategjive për sektorët jo-parësorë: përdorimi në rritje i burimeve
natyrore si nxitësi kryesor i një ekonomie të re nënkupton se ka mundësi të mjaftueshme për krijimin
e vlerës. Bashkëpunimi vertikal ndërmjet nën sektorëve, nyjave të reja dhe markave për prodhime
me vlerë të shtuar në vend të eksportit të lëndëve të para mund të ndihmojë që burimet natyrore
të jenë një nxitës i bio ekonomisë në rajon, përfshirë produktet e përpunuara dhe të avancuara të
drurit (p.sh. mobiliet, industritë e përpunimit të drurit, bio-kimikatet, produktet mjekësore) duke u
përpjekur për të arritur mbajtjen e fuqisë punëtore dhe kapaciteteve në rajon.
Krijimi i një mjedisi stimulues për biznesin: Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë shtylla kryesore
e shoqërive të sotme. Është e rëndësishme që barra administrative të mos e ndalojë një zhvillim
të tillë, por të hedhin programe për krijimin e bizneseve në veçanti në zonat rurale. Kjo nënkupton
bashkëpunimin horizontal dhe vertikal përgjatë zinxhirëve të vlerave, aleancave prodhuesepërpunuese dhe grupeve të marketingut që janë tërheqës si në nivel kombëtar, por edhe në nivel
rajonal dhe në BE.

(5) Pronarët e tokave private në fokus
Pas kthimit dhe privatizimit të tokës, shumë pronarë tokash mbeten të shkëputur nga dija, aftësitë dhe
motivimi për të menaxhuar siç duhet tokën e tyre. Ndërsa toka shtetërore duket se menaxhohet shumë
rigorozisht, prona private është kryesisht e panjohur, duke i imponuar shpesh një kontroll shtetëror nga
lart poshtë.
Për të aktivizuar potencialin e plotë të tokës private, rekomandohet si më poshtë:
•

•

•

Mbështetja e organizimit të pronarëve të tokës private: shembujt tregojnë se një organizim më i
fortë i pronarëve të tokës çon në një motivim të rritur për të menaxhuar tokën siç duhet dhe sipas
standardeve të dhëna. Bashkëpunimi mund të ndihmojë për të tejkaluar margjinalitetet e pronarëve
individualë në aspektin e kapaciteteve dhe potencialeve të marketingut, të mbrojë interesat e tyre
dhe të marrë përgjegjësi për të drejtën e tyre, por edhe për përfitimet shoqërore.
Rritja e sasisë së tokave të menaxhuara në mënyrë aktive: vetëm kur aktivizohen pronarët e
tokave private, është e mundur të ndiqet një modus operandi udhëzues i menaxhimit të tokës
dhe menaxhimit të burimeve natyrore. Duhet të vendosen instrumente efektive ndërmjet pushtetit
legjislativ dhe administrativ dhe shfrytëzimit të tokës private (p.sh. forume të përbashkëta, stimuj)
për t’i dhënë një kontakt të integruar burimeve natyrore si p.sh., menaxhimi i pyjeve, ujërave dhe
tokës.
Vendosja e formave të reja të komunikimit: shteti nuk duhet të fshihet pas një politike të urdhrave
nga lart poshtë, por të promovojë një shkëmbim aktiv me pronarët privatë me qëllim arritjen e
politikave publike. Kjo nënkupton se organet shtetërore e dinë se cilët janë pronarët privatë, cilat
janë interesat e tyre dhe çfarë duhet të përmbushin standardet kombëtare. Është e rëndësishme
të vendosen modalitetet e qarta të komunikimit, platformat e shkëmbimit të palëve të interesit që
bashkojnë më afër bashkësitë sektoriale.

(6) Aftësia ripërtëritëse si një koncept integral për përdorimin e burimeve natyrore
Një vështrim statik mbi burimet natyrore nuk është i përshtatshëm në këto kohë. Tendencat si ngrohja
globale mund të ushtrojnë presion mbi ekosistemet e Evropës Juglindore përtej mesatares. Kjo nuk është e
rëndësishme vetëm për produktivitetin e tokës, por edhe për ruajtjen e biodiversitetit dhe thesareve të ujit.
Për rrjedhojë, rekomandohen si më poshtë:
•

Të ndërmerren veprime për përshtatjen dhe zbutjen e ndryshimeve klimatike: strategjitë dhe
instrumentet për ndryshimet klimatike për tu zbatuar janë më shumë se dokumente. Një pikëpamje
e integruar për menaxhimin e burimeve natyrore ka nevojë për plane operacionale dhe sjell qartësi
përveç evitimit të pasigurisë. Fushatat e ndërgjegjësimit (si në publik, por edhe në administratë),
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•

•
•
•

nxitjet për ndryshimet e menaxhimit dhe promovimi i rrugëve konkrete se si pyjet, toka dhe burimet
ujore mund të mirëmbahen në një mjedis në ndryshim.
Zhvillimi i planeve të qarta të veprimit: reagimi ndaj ndryshimeve klimatike dhe nxitja e
qëndrueshmërisë së ekosistemeve është një kontrast me masat reaguese. Ajo kërkon planifikim të
qartë strategjik si të zvogëlohet erozioni i tokës dhe si të trajtohen në mënyrë prospektive ngjarje
ekstreme të tilla si përmbytjet apo zjarret në pyje. Parandalimi realizohet më mirë në kuadër të
bashkëpunimit rajonal, ku efektet e përmbytjeve, ngjeshjes së tokës dhe zonave të mbajtjes se ujit
janë të planifikuara dhe ku lufta kundër zjarreve në pyjeve është organizuar në mënyrë të përbashkët.
Nxitja e sistemeve të integruara të monitorimit ndër-komunikues për pyllin, tokën dhe ujërat duke
përfshirë gjendjen e mjedisit.
Nxitja e investimeve në infrastrukturën e ujit dhe strategjitë për një efikasitet më të lartë të përdorimit
të ujit.
Përmirësimi i përftimit nga shkenca: hezitimi ndaj provave të reja në menaxhimin aktiv të burimeve
natyrore është i dëmshëm për qasjet e menaxhimit të përshtatur. Duhet të vendosen mënyra të reja
për transferimin e politikave dhe praktikës së shkencës, për të shkuar përtej koncepteve tradicionale
të menaxhimit të burimeve natyrore. Në këtë drejtim, duhet të kërkohen dhe lehtësohen mënyra
te reja komunikimi midis akademikëve, administratës dhe praktikuesve, gjithashtu me mbështetje
politike.

(7) Çështje të kuadrit institucional
Një kuadër i mirë institucional me një përfaqësim të duhur të të gjithë aktorëve të përfshirë është thelbësor
kur flitet për një menaxhim të integruar të burimeve natyrore. Ai nevojitet për të shmangur politikat
kontradiktore, nivelin e ulët të zbatimit të politikave dhe strukturën paralele në administratë dhe qeverisje.
Zhvillimi i një kuadri të duhur institucional është gjithashtu një faktor kyç për sigurimin e përputhshmërisë
me standardet dhe politikat e BE-së.
Mund të rekomandohen si më poshtë:
•
•

•
•
•
•
•

•

Përmirësimi i instrumenteve të politikave dhe planifikimi i menaxhimit të burimeve natyrore
Forcimi i sinergjive në kuadrin e administratës së vendeve të EJL-së dhe kompetenca të qarta dhe
jo konkurruese në fushën e burimeve natyrore. Sinergjitë mund të çojnë në një efikasitet më të lartë
të veprimeve dhe investime më pak konkurruese për burimet. Një menaxhim i integruar i burimeve
natyrore kërkon që autoritetet përgjegjëse për pyjet, tokën dhe ujërat të bashkëpunojnë dhe të
zhvillojnë komunikim dhe shkëmbim të përbashkët për një identifikim të prioriteteve dhe veprimit
të përbashkët. Programet e integruara te zhvillimit rural zbulojnë mundësi të mjaftueshme për të
mbështetur aktivitete të tilla, me masa agro-mjedisore të zbatuara në mënyrë specifike.
Mbështetja e mënyrave të reja të pjesëmarrjes në arenën politike rreth burimeve natyrore në një
mënyrë ndër sektoriale.
Përfitimet e burimeve natyrore të integruara duhet të bëhen të dukshme për të bindur të gjithë
aktorët e përfshirë, duke përfshirë administratën për të rritur bashkëpunimin dhe shkëmbimin.
Sigurimi i funksionimit të vendimmarrjes dhe kontrollit politik dhe zbatimit të ligjit përkatës
Mbështetja e mekanizmave institucionale për luftimin e prerjeve të paligjshme dhe zbatimi i një
sistemi kontrolli dhe mbrojtjeje kundër aktiviteteve të paligjshme të prerjes së pyjeve.
Zhvillimi i aktiviteteve të mundshme dhe strukturave për pajtueshmërinë me acquis communautaire
të BE-së mund të arrijnë efekte të brendshme në drejtim të përcaktimit të programit të veprimit,
zbatimit të qëllimeve të politikave dhe efekteve pozitive në ofrimin e shërbimeve të ekosistemit.
Kapacitetet profesionale në administratë dhe institucione mund të mbështesin ndjeshëm qasjen
më të mirë në financim dhe bashkëpunim në biznes, kërkim dhe zhvillim, administrim dhe ngritje të
kapaciteteve.

(8) E fundit por jo më pak e rëndësishmja: kapacitete dhe edukim
Krijimi i kapaciteteve dhe edukimi janë thelbësore për të mbajtur gjallë menaxhimin e burimeve natyrore

46

Menaxhimi I Burimeve Natyrore Në Evropën
Juglindore: Pyjet, Toka dhe Ujërat

në rajon. Kjo lidhet edhe me arsimin akademik, por edhe me ngritjen e kapaciteteve dhe zhvillimin e
aftësive në terma më të gjera. Lidhur me të parën, politikë bërja bazuar tek shkenca mund të çojë në
vendime më të mira, më të qëndrueshme dhe më transparente. Në fushën e pyjeve dhe burimeve natyrore,
nevojiten veçanërisht vendimet e mençura në një mjedis kompleks dhe shumë sektorial. Prandaj, synohet
që hulumtimi i politikave të përbëjë një ndryshim duke ofruar për politikë-bërësit gjetjet dhe dëshmitë më
të fundit të bazuara në shkencë. Ky transferim do të jetë shumëpalësh, specifik për rajonin dhe i fokusuar
tek problemet. Lidhur me këtë të fundit, është e rëndësishme të mbahen kapacitetet në rajon dhe të
ndihmohen për zhvillim të mëtejshëm për të qenë të përshtatshëm për tendencat dhe kërkesat e reja siç
janë përgatitja për aderimin në BE dhe rregullat e saj.
•
•
•
•
•

•
•

Sigurimi dhe përcaktimi i fondeve kombëtare për edukimin dhe ngritjen e kapaciteteve për
menaxhimin e integruar të burimeve natyrore dhe zhvillimin e modeleve të karrierës për akademikët.
Ngritja e kapaciteteve për zbatimin e standardeve të BE-së dhe fushatat informuese brenda
sektorëve - transferimi i njohurive.
Rritja e kapaciteteve në administratën e menaxhimit te burimeve natyrore për ta bërë të përshtatshme
për sfida të reja (p.sh. ndryshimet klimatike, shërbimet e ekosistemit, bashkëpunimi ndër sektorial).
Bashkëpunimi i garantuar me institucionet arsimore rajonale dhe ndërkombëtare dhe mekanizmat
e financimit, si dhe trajnimet dhe programet e të mësuarit gjatë gjithë jetës.
Ftesa për ekspertët ndërkombëtare në industritë me bazë druri dhe menaxhimin e pyjeve dhe
ujërave dhe krijimin e programeve të reja të trajnimit dhe mbështetja për sistemet e integruara të
mbështetjes së vendim-marrjes.
Mbështetja e mënyrave të reja të shkëmbimit të politikave shkencore që garantojnë përfshirjen më
të mirë të gjetjeve shkencore në vendimmarrje dhe planifikim.
Rritja e ndërgjegjësimit të publikut të gjerë për pasuritë e burimeve natyrore në vendet e EJL-së,
mundësitë që lidhen me to, por edhe kërcënimet eminente (p.sh. zjarret në pyje, humbja e tokës,
cilësia e ujit të pijshëm, rreziku nga përmbytja,) që kërkojnë veprime korrigjuese, por gjithashtu
duke qartësuar çështje të tilla si ndarja e përfitimeve.
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PJESA B:

ASPEKTE KOMBËTARE
NË LIDHJE ME BURIMET PYJORE,
UJORE, DHE TOKAT NË EJL
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CHAPTER B1
Përmbledhje e Menaxhimit të Burimeve
Natyrore në Shqipëri
Autorë: Genti Kromidha1 dhe Miriam Ndini2

B1.1 Hyrje: Informacion i përgjithshëm për vendin
Shqipëria është një vend relativisht i vogël (28,748 km2), që ndodhet në pjesën jugperëndimore të Gadishullit
Ballkanik përgjatë brigjeve të Adriatikut dhe Jonit. Me një terren kryesisht kodrinor dhe malor, lartësia
mesatare e vendit është rreth 700 m.
Reforma e re administrative e ka ndarë vendin në 12 qarqe dhe 61 komuna. Sipas regjistrimit të fundit
(2011), numri i banorëve në zonat urbane e tejkalon shumë numrin e banorëve në zonat rurale. Kjo paraqet
një ndryshim të rëndësishëm në krahasim me fillimin e viteve 1990, kur rreth dy të tretat e popullsisë jetonin
në zonat rurale.
Në vitet e fundit Shqipëria ka bërë një përpjekje të madhe për të përmirësuar gjendjen dhe rritjen ekonomike
të saj. Në vitin 2014, PBB-ja është llogaritur në rreth 9.96 miliardë euro (3,443 euro për banor) me një
normë rritjeje rreth 2%, me parashikime që vlerësojnë se do të mbetet në këtë nivel modest për disa vite
të ardhshme. Zonat rurale dhe rajonet malore janë përgjithësisht më të varfra se pjesa tjetër e vendit.
Mundësitë e jetesës në këto zona janë të kufizuara tek aktivitetet bujqësore, kullotat, dru frutoret, pyjet dhe
menaxhimi i peizazhit.
Shqipëria tashme është një vend me statusin e kandidatit për në BE, e vendosur për tu anëtarësuar në BE.
Megjithatë, në përputhje me praktikën e vendosur, Këshilli Evropian do të shqyrtojë hapjen e negociatave
të aderimit. Komisioni Evropian duhet të vlerësojë se vendi ka arritur shkallën e duhur të pajtueshmërisë
me kriteret e anëtarësimit dhe në veçanti, ka përmbushur prioritetet kryesore të përcaktuara në Opinionin
e Komisionit. Ndër të tjera, prioritetet kryesore përfshijnë reformën e administratës publike, sundimin e ligjit
dhe reformën gjyqësore, luftën kundër korrupsionit, trajtimin e çështjeve pronësore dhe përforcimin e të
drejtave të njeriut. Asistenca financiare e para-anëtarësimit jepet në kuadrin e Instrumentit të Ndihmës së
Para-Anëtarësimit (IPA).

B1.2 Vlerësimi i sektorit të pyjeve
B1.2.1 Burimet pyjore dhe menaxhimi i tyre
Pyjet3 mbulojnë rreth 37% të territorit shqiptar dhe së bashku me sipërfaqen e kullotave, mbulimi është
rreth 54% (INSTAT, 2016). Sidoqoftë, një e treta e këtyre zonave përbëhet nga formacione të degraduara
të pyjeve dhe shkurreve, të cilat janë shtuar gjatë 25 viteve të fundit (255,900 ha në vitin 1990 në 377,500
ha në vitin 2014). Sipërfaqja e pyjeve trungishte dhe e cungishteve është zvogëluar (788,800 ha në vitin
1990 në 675,300 ha në vitin 2014).
1

Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri

2

Universiteti EPOKA, Departamenti i Inxhinierisë Civile

3

Përkufizimi i “Pyllit” në legjislacionin Shqiptar ndryshon nga përkufizimi i FAO-s për sa i takon mbulimit minimal të sipërfaqes me drurë (30% në Shqipëri kundrejt 10% të FAO) dhe madhësisë së
sipërfaqes minimale (0.1 Ha në Shqipëri kundrejt 0.5 Ha të FAO-s).
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Pyjet, kullotat dhe kulturat bujqësore janë përdorimet më të rëndësishme të tokës në zonat rurale në
Shqipëri. Është tipike në Shqipërinë rurale që fshatarët menaxhojnë burime bujqësore dhe pyjore në
sisteme të ndryshme agro pyjore ku kulturat bujqësore, drurët dhe bagëtitë gjenden brenda së njëjtës njësi
menaxhimi
Sipërfaqja e pyjeve sipas formës se qeverisjes dhe funksionit
Shumica (78%) e zonave pyjore në Shqipëri janë klasifikuar si pyje ekonomike, ndërsa pyjet brenda zonave
të mbrojtura (pyjet e mbrojtura) mbulojnë vetëm 20% (shih Tabelën 1). Ekziston vetëm një sipërfaqe e
kufizuar (2%) e pyjeve me funksion të veçantë, të menaxhuar për mbrojtjen e trupave të rëndësishme ujore
ose infrastrukturave tjera të rëndësishme. Pyjet trungishte mbulojnë 42% dhe cungishtet 32% të të gjithë
sipërfaqes pyjore në vend. Shkurret mbulojnë 24% të sipërfaqes pyjore të vendit.
Kohët e fundit, janë bërë përpjekje për të krijuar një sistem informacioni pyjor. Regjistri pyjor (kadastra)
është e digjitalizuar dhe të dhënat nga planet e menaxhimit të pyjeve dhe kullotave komunale të zhvilluara
në kuadër të disa projekteve ekzistojnë në formatin digjital (përfshirë hartat). Sidoqoftë, ende nuk ka një
sistem informacioni për menaxhimin e pyjeve. Informacioni për pyjet është i shpërndarë dhe i vështirë
për t'u marrë. Kjo e pengon hartimin e politikave pasi nuk mund të bazohet në informacione të sakta dhe
raportimi për partnerët ndërkombëtarë është i vështirë.
Tabela 1.1: Sipërfaqja e pyjeve sipas funksionit (ekonomik, jo ekonomik) dhe formës se qeverisjes (Burimi: Ministria e Mjedisit, 2016)

Gjithsej

Sipërfaqja
Forma e qeverisjes

Pyjet
ekonomike

Pyjet jo
ekonomike

Pyjet e
mbrojtur

Pyjet për
qëllime të
posaçme

Sipërfaqja
(ha)

Sipërfaqja
(ha)

Sipërfaqja
(ha)

Sipërfaqja
(ha)

Sipërfaqja
(ha)

1. Trungishte

323,406

118,113

10,721

452,240

2. Cungishte

279,289

55,220

2,306

336,815

Shuma Trungishte + Cungishte
(1+2)

602,695

173,333

13,027

789,055

3. Shkurre

224,961

26,909

466

252,336

4. Zonë e zhveshur

138,588

29,025

/

167,613

Shuma Shkurre & Zonë e zhveshur
347,569
(3+4)

71,914

466

419,949

5. Sipërfaqe të tjera pyjore

12,664

16,737

/

29,400

Shuma pyje sipas FAO (1+2+3+5)

840,319

216,979

13,493

1,070,791

6. Të gjithë pyjet dhe tokat pyjore

978,907

246,004

13,493

1,238,404

Për sa i takon burimeve pyjore (Tabela 1.2), nuk ka të dhëna të grumbulluara për rritjen e vëllimit vjetor.
Gjithashtu, prerja mesatare vjetore nuk ndahet sipas regjimit të pyjeve dhe pronësisë. Shuma e treguar
në Tabelën 1.1 përfshin prerje të ligjshme (96,500 m3), prerje për nevoja shtëpiake (kryesisht dru zjarri)
(250,200 m3) dhe prerje të paligjshme (11,800 m3). Duhet të theksohet se sipërfaqet e dëmtuara dhe vëllimet
e nxjerra nga familjet dhe / ose prerjet e paligjshme nuk raportohen rregullisht në regjistrin pyjor (kadastër).
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Tabela 1.2 Fondi pyjor, rritja dhe prerja e drurëve, dhe (nëse është e mundur) stoku i karbonit (Burimi: Ministria e Mjedisit 2016

Forma
qeverisjes

e

Në Pronësi Publike
000 m3

Gjithsej

Në Pronësi Private

m3/ha

000 m3

m3/ha

000 m3

m3/ha

Fondi Pyjor
Trungishte

55,252

126.2

2,085

143.9

57,337

126.8

Cungishte

10,841

33.1

656

71.1

11,497

34.1

Gjithsej

66,093

159.3

2,741

215.0

68,835

160.9

Trungishte

497.5

1.1

Gjithsej

766.9

1.9

Rritja vjetore totale e vëllimit

Prerja mesatare vjetore
Trungishte
Cungishte
Gjithsej

358.5
Stoku i karbonit

Gjithsej

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Nuk ka të dhëna për sasinë totale të karbonit të pyjeve shqiptare. Megjithatë, Shqipëria tashmë po zbaton
një projekt CDM për sekuestrimin e karbonit. Qëllimi i projektit “Rigjenerimi natyror i asistuar” në Shqipëri (i
regjistruar në vitin 2010) është të gjenerojë 22,964 tonë CO2 ekuivalent në vit (për një periudhë 20-vjeçare)
si Reduktime te përkohshme të Emetimeve të Certifikuara (tCERs) përmes rigjenerimit natyror të ndihmuar
dhe ripyllëzimit të tokave të degraduara, gjë e cila gjithashtu do të çojë në burime jetese shtesë dhe të
ardhura në zonat e varfra rurale, uljen e degradimit të tokës, përmirësimin e cilësisë së ujit dhe ruajtjen e
biodiversitetit.
Llojet e pyjeve dhe pronësia sipas formës së menaxhimit
Deri në vitin 1990, të gjitha pyjet dhe kullotat ishin pronë shtetërore. Pas ndryshimeve të thella politike,
ekonomike dhe sociale të viteve 1990, u prezantuan tre forma të pronësisë: pronësia shtetërore, komunale
dhe private. Kullotat dhe pyjet degradohen ndjeshëm si pasojë e tranzicionit të vendit drejt demokracisë
dhe ekonomisë së tregut: degradimi i pyjeve shkaktohet kryesisht nga presioni njerëzor mbi burimet pyjore
përmes prerjes së pakontrolluar të drurit dhe mbi kullotjes, apo edhe për shkak të bujqësisë. Zbatimi i
dobët i ligjit që pasoi tranzicionin ka çuar në rritjen e shfrytëzimit të burimeve të druve të zjarrit.
Reforma e re e sektorit pyjor, e përfunduar në vitin 2016, parashikon vetëm dy forma të pronësisë: pronën
publike dhe atë private (Tabela 1.3). Pyjet në pronësi publike menaxhohen kryesisht (80%) nga bashkitë,
me përjashtim të pyjeve brenda zonave të mbrojtura që menaxhohen nga Agjencia Kombëtare për Zonat
e Mbrojtura (shih Figurën 1.1). Pyjet fletore (83%) dominojnë mbi haloret (16%). Pyjet halore janë të
shpërndara në pjesën veriore dhe jugperëndimore të vendit (shih hartën e mbulimit të pyjeve në Shtojcën
1), si dhe përgjatë bregut. Pyjet gjethegjerë ndodhen në të gjithë vendin me sipërfaqe më të mëdha në
pjesët veriore dhe lindore.
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Tabela 1.3 Llojet e pronësisë sipas kategorive të pyjeve (Burimi: INSTAT 2015)

Kategoria e pyllit

Pyjet Publike

Pyjet Private

Sipërfaqja (ha)

%

Sipërfaqja (ha)

%

Trungishte

437,745

42.0%

14,495

1.4%

Cungishte

327,590

31.5%

9,226

0.9%

Shkurre

244,968

23.5%

7,509

0.7%

Gjithsej

1,010,303

97.0%

31,230

3.0%

Të përziera

16,171

1.55%

-

Halore

156,861

15.06%

8,922

0.86%

Fletore

837,271

80.39%

22,308

2.14%

Gjithsej

1,010,303

97.00%

31,230

3.00%

B1.2.2 Pyjet në mbështetje të komuniteteve rurale
Kohët e fundit (që nga viti 2008) zhvillimi kryesor në sektorin e pyjeve në Shqipëri ka qenë decentralizimi
i plotë i menaxhimit të pyjeve dhe transferimi i autoritetit të menaxhimit të pyjeve tek njësitë e qeverisjes
vendore. Ky koncept është mbështetur vazhdimisht nga projekte të financuara nga donatorët ndërkombëtarë
(GEF, Banka Botërore, SIDA). Procesi u përfundua në maj të vitit 2016 me miratimin e legjislacionit që në
fund transferoi autoritetin menaxhues dhe asetet e mëparshme të drejtorisë se pyjeve në 61 bashkitë e
sapoformuara. Autoritetet lokale, kryesisht për plotësimin e nevojave të tyre themelore për dru zjarri dhe
foragjere, tani menaxhojnë të gjitha zonat pyjore, përveç atyre brenda zonave të mbrojtura.
Nuk ekzistojnë kompani publike pyjore në Shqipëri. Bashkitë janë përgjegjëse për menaxhimin e burimeve
të tyre pyjore (shih Figurën 1.1). Kompanitë private me kontratë ose koncesion nga pronarët kryejnë të
gjitha aktivitetet dhe punimet brenda zonave pyjore. Ministria e Mjedisit ende ka një Drejtori Pyjesh, detyra
e së cilës është të zhvillojë politika dhe strategji për zhvillimin e sektorit pyjor. Agjencia Kombëtare për
Zonat e Mbrojtura (AKZM), e themeluar në shkurt 2015, është përgjegjëse për menaxhimin e sipërfaqeve
pyjore brenda zonave të mbrojtura, si dhe për shërbimin këshillimor në pyjeve. AKZM-ja kryen aktivitetet
e saj nëpërmjet 12 Agjencive Rajonale për Zonat e Mbrojtura. Inspektorati Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve
është përgjegjës për zbatimin e ligjit në lidhje me aktivitetet pyjore dhe pyjet.

Figura 1.1 Struktura e pronësisë së tokës pyjore (Burimi INSTAT 2015)
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Pyjet private mbulojnë ende një zonë shumë të kufizuar dhe pronarët e tyre nuk janë të organizuar mirë në
shoqata të afta për të ndikuar në vendimmarrje. Kisha konsiderohet të jetë pronar privat dhe nuk raportohet
veçmas.
Punësimi në sektorin e pyjeve
Më parë, punëdhënësi kryesor në sektorin e pyjeve ishte administrata shtetërore e pyjeve. Tani, ky rol
i është kaluar bashkive. Sipas vendimit të qeverisë për përfundimin e transferimit të pyjeve në bashki
kërkohet që bashkitë të punësojnë në kuadër të administratës së tyre gjithsej 982 persona, të cilët do të
mbajnë poste si inxhinierë pyjorë (404), teknikë pyjorë (278), administrate dhe punëtorë të tjerë (300). Këta
njerëz do të jenë përgjegjës për menaxhimin e burimeve pyjore. Jo të gjitha bashkitë kanë punësuar të
gjithë njerëzit siç kërkohet.
Deri më tani nuk ka statistika zyrtare për numrin e të punësuarve në industrinë e bazuar në pyje. Megjithatë,
Tabela 1.4 (më poshtë) jep disa të dhëna për numrin e bizneseve, aktiviteti i të cilëve është i lidhur me pyjet
dhe përpunimin e drurit. Tabela tregon një numër të madh të bizneseve që punojnë në prodhimin e drurit
dhe mobilieve. Megjithatë, është e rëndësishme të mbahet parasysh se shumica e këtyre bizneseve janë
të vogla, ndërmarrje familjare me kapacitete prodhimi të kufizuara.
Tabela 1.4 Numri i Bizneseve të lidhura me Pyjet (Burimi: INSTAT 2015)

Nr.

Aktiviteti Ekonomik Kryesor

Numri

1

Prerjet në pyje

128

2

Prodhimi i drurit dhe tapës (përveç mobilieve), kashtës dhe produkteve të saj

582

3

Produkte letre dhe produkte të lidhura me letrën

131

4

Mobilie

957

B1.2.3 Nxitja e konkurrencës së sektorit pyjor dhe zinxhirët e vlerës së shtuar
Të ardhurat kryesore të sektorit pyjor vijnë nga shitja e drurit, prodhimeve te dyta pyjore, lëshimi i lejeve
të gjuetisë dhe dhënia me qira e territoreve. Meqenëse nuk ka kompani publike pyjore, të gjitha aktivitetet
pyjore dhe ndërhyrjet bëhen nga bizneset private me kontratë me shërbimin pyjor. Investimi vjen kryesisht
nga buxheti i shtetit dhe projekte te ndryshme. Kohët e fundit, buxheti i shtetit ka investuar për masat e
pyllëzimit dhe rehabilitimit në disa zona pyjore, si dhe luftimin e insekteve të dëmshëm dhe sëmundjeve
pyjore, siç është Procesionaria e pishës. Megjithatë, shumica e buxhetit shkon për mbulimin e pagave dhe
kostove operacionale.
Struktura e të ardhurave dhe të ardhurat e kompanive pyjore shtetërore
Të dhënat për vitin 2015 mungojnë për shkak të ndryshimeve strukturore që kanë ndodhur në sektorin e
pyjeve. Meqenëse shërbimi i pyjeve nuk është një ndërmarrje, nuk ka kosto të lidhura dhe nuk gjenerohet
fitim. Të gjitha të ardhurat shkojnë në buxhetin e shtetit. Siç tregohet në Tabelën 1.5, pjesa më e madhe
e të ardhurave rrjedh nga shitjet e drurit. Të dhënat tregojnë një rënie drastike në të ardhurat e shitjes së
drurit që mund t'i atribuohet pasigurisë që rrethon zhvillimin e sektorit, për shkak të reformës së pritur të
sektorit pyjor. Pjesa më e madhe e të ardhurave të tjera rrjedh nga gjuetia. Megjithatë, kjo ndryshoi në vitin
2014 kur u zbatua moratoriumi i gjuetisë. Ndalimi i gjuetisë u rifillua në vitin 2016 dhe do të jetë në fuqi
për një periudhë pesëvjeçare. Ndalimi i gjuetisë nuk ka pasur ndikim në pyje pasi numri i kafshëve të egra
është ende i ulët.

53

Menaxhimi I Burimeve Natyrore Në Evropën
Juglindore: Pyjet, Toka dhe Ujërat

Tabela 1.5 Struktura e të ardhurave dhe të ardhurat e aktiviteteve pyjore (000 €) (Burimi: Ministria e Mjedisit 2016)

2013

2014

2015

Të Ardhurat Gjithsej

3,187.20

903.20

S’ka të dhëna

Të Ardhurat nga Shitjet e
Drurit

3,027.4

889.00

S’ka të dhëna

Të Ardhura të Tjera*

159.80

14.20

S’ka të dhëna

Kostot Gjithsej

N/A

N/A

Fitimet/Humbjet Bruto

N/A

N/A

Financimi dhe investimet publike dhe ndërkombëtare
Gjatë periudhës 2010-2014 buxheti i shtetit (shih Tabelën 1.6) ka investuar 3.693 milion euro në pyllëzime
dhe rreth 1.168 milion euro në aktivitetet e rrallimit të drurëve të pyllit me një mesatare vjetore prej rreth
1.215 milion euro.
Tabela 1.6 Investimet dhe financimet publike dhe ndërkombëtare (Burimi: Ministria e Mjedisit 2016)

Financimi publik (p.sh. subvencionet) në 000 euro
Infrastruktura e shfrytëzimit

Nuk ka investime

Infrastruktura rrugore

Nuk ka investime

Burimet njerëzore dhe kualifikimet

Asnjë financim publik për zhvillimin e burimeve njerëzore

Të tjera (përcakto)

3693 (000 euros)
1168 (000 euros)

pyllëzime
përmirësimi i pyjeve
Financimi ndërkombëtar (në projekte pyjore)

17 million euros

Listoni projekte dhe donatorë të mëdhenj
Projekti i Shërbimeve Mjedisore (IDA, GEF, SIDA)
Listoni projekte dhe donatorë të mëdhenj
Projekti i Shërbimeve Mjedisore (IDA, GEF, SIDA)

17 milion euro

Projekti më i rëndësishëm që lidhet me pyjet është Projekti i Shërbimeve Mjedisore (PSHM) me një vlerë të
përgjithshme prej rreth 17 milion euro. Rezultatet më të rëndësishme të këtij projekti përfshijnë inventarin e
ri pyjor, një sistem informacioni pyjor dhe regjistrimin e të gjitha pronave pyjore. Ai gjithashtu përfshin një
skemë grantesh për fermerët për aktivitete te vogla te lidhura me pyjet.
Produktet dhe shërbimet e pyjeve
Produkti kryesor pyjor është druri për shitje dhe siç tregohet në Tabelën 1.7, është kontribuuesi kryesor i
të ardhurave të shërbimit pyjor. Përveç kësaj, zonat pyjore ofrojnë një shumëllojshmëri të prodhimeve te
dyta (bimë mjekësore, kërpudha, fruta pylli, boce pishe, etj.), të cilat në vitin 2014 kontribuuan me 10,000
euro në të ardhura.
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Tabela 1.7 Sasia dhe vlera e mallrave dhe shërbimeve të tregtuara

Sasia dhe vlera e mallrave kryesore të tregtuara (përfshirë PPJD-të) (deri në 10)
Shitja e drurit

79,320 m3 (889,000 euros)

PPJD (lloje të ndryshme të produkteve në sasi të ndryshme)

N/A

Vlera e shërbimeve kryesore të ekosistemit pyjor (deri në 5)

N/A

(10,000 euro)

Sa i përket shërbimeve mjedisore, nuk bëhen përpjekje për marketing në lidhje me produktet dhe shërbimet;
ende nuk ka ndonjë marketim te shërbimeve të ekosistemit. Projekti i Shërbimeve Mjedisore mbështet
krijimin e një Skeme për Pagesat e Shërbimeve të Ekosistemit për kontrollin e erozionit në basenet e
rëndësishme hidrologjike (hidrocentralet dhe furnizimi me ujë).
Kontributi i sektorit pyjor në PBB
Kontributi i sektorit pyjor në PBB nuk llogaritet veçmas. Kontributi i pylltarisë në PBB është i bashkuar me
atë të bujqësisë dhe peshkimit. E njëjta gjë vlen edhe për kontributin e përpunimit të drurit dhe industrisë
së letrës, e cila llogaritet si pjesë e sektorit të përgjithshëm të industrisë. Duke pasur parasysh këtë, është
e vështirë të thuhet se sa gjeneron në vetvete sektori pyjor, duke e bërë kështu të vështirë përcaktimin e
kontributit të tij në PPB.
Bilanci tregtar
Shqipëria importon shumicën e furnizimit me dru të saj, përveç druve të zjarrit. Megjithatë, edhe kjo do
të ndryshojë në të ardhmen e afërt që nga zbatimi i moratoriumit 10-vjeçar të prerjeve në pyje. Ndalimi i
prerjeve ndikon në të gjitha aktivitetet e prerjes së pyjeve për qëllime tregtare. Vetëm grumbullimi i druve
të zjarrit për familjet dhe institucionet publike është i lejuar. Kohët e fundit (që nga viti 2012) ka pasur disa
eksporte të peletave të drurit, që është një produkt i ri për industrinë shqiptare të përpunimit të drurit.
Zhvillimi i këtij produkti mund të përmirësojë në mënyrë të përhershme efikasitetin e ngrohjes së sobave
shtëpiake dhe të zvogëlojë kërkesën e përgjithshme për dru zjarri. Produktet kryesore të eksportuara
përfshijnë dru zjarri, qymyr druri dhe lende te sharruar. Produktet kryesore të importuara janë panele me
bazë druri dhe lende e sharruar (shih tabelën 1 dhe 2 tek Shtojcat).
Tabela 1.8 Bilanci tregtar për disa produkte pyjesh (Burimi: INSTAT 2015)

Prerjet e paligjshme
Prerjet e paligjshme nuk janë as të reja as të pakontestueshme nga qeveria. Aktivitetet e paligjshme u bënë
një tipar i përbashkët në vitet e para te reformës ekonomike sociale, duke arritur kulmin në vitin 1997 (shih
Figurën 3) dhe vazhdojnë dhe kësaj dite.
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Figura 1.2 Prerjet e paligjshme në Shqipëri (INSTAT 2015)

Megjithatë, statistikat zyrtare (shih Figurën 1.2) për prerjet e paligjshme tregojnë një tendencë në rënie
që nga viti 1997. Piku u arrit në vitin 1997 kur u regjistruan më shumë se 500,000 m3 prerje të paligjshme
(INSTAT 2008). Sipas statistikave të qeverisë, vëllimi i përgjithshëm i prerjeve të paligjshme është rreth
15% e prerjeve vjetore. Megjithatë, vëllimi aktual i prerjeve të paligjshme ose të parregulluara, ndoshta i
tejkalon prerjet ligjore me një faktor me dhjetë. Kjo mund të kuptohet nga mospërputhja midis të dhënave
zyrtare mbi furnizimin me dru zjarri dhe konsumin aktual. Grupi më i madh i konsumit të druve të zjarrit
janë familjet; por edhe institucionet publike, prodhuesit e qymyr drurit dhe gëlqeres konsumojnë volume të
konsiderueshme të druve të zjarrit. Konsumi total i druve të zjarrit nga sektorë të ndryshëm vlerësohet në
2.55 milion m3/vit. Kjo sasi është hequr nga pyjet në një mënyrë të parregulluar dhe të paligjshme. Kjo është
gjithashtu e dukshme në ndryshimet e volumit drusor çdo vit (shih Tabelën 1.9). Gjatë 15 viteve të fundit,
ndryshimet kanë qenë negative edhe pse qeveria thotë se prerjet vjetore kanë qenë gjithmonë poshtë
mundësisë vjetore të shfrytëzimit.
Tabela 1.9 Sipërfaqja e pyjeve, volumi drusor dhe diferenca vjetore (Burimi: REC 2015)

Viti

Sipërfaqja (000/ha)

Volumi (000/m3)

Diferenca (000/m3)

2000

1,031.6

82,820

2005

1,043.6

79,883

-2,937

2010

1,043.0

76,504

-3,379

2013

1,040.9

76,244

-260

Për të trajtuar proceset e prerjeve të paligjshme dhe degradimit të pyjeve, në shkurt 2016, qeveria shqiptare
prezantoi një moratorium 10-vjeçar për prerjen e pyjeve dhe tregtimin e produkteve pyjore për qëllime
tregtare. Me qëllim zbatimin e moratoriumit, qeveria krijoi një grup të përkohshëm të quajtur "Roja e Gjelbër",
detyra kryesore e të cilit është të parandalojë çdo dëmtim të pyjeve, qofshin ato publike apo private.
Zëvendësministri për mjedisin drejton "Rojën e Gjelbër" dhe paneli i tij koordinues përbëhet nga Zëvendës
Ministra të Mbrojtjes, Punëve të Brendshme dhe Financave. Roja e Gjelbër ka struktura operacionale në të
gjitha rajonet e përbërë nga përfaqësues të Policisë së Shtetit, Policisë Ushtarake, Inspektoratit Shtetëror
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të Mjedisit dhe Pyjeve, Inspektorëve të Doganave dhe Tatimeve. Miratimi i moratoriumit i ka ndalur të gjitha
operacionet tregtare të të gjitha shoqërive private në pyje.

B1.2.4 Mbrojtja e pyjeve dhe përmirësimi i shërbimeve të ekosistemit
Shëndeti i pyjeve dhe dëmet ndaj tij
Të dhënat e vetme të raportuara për dëmtimet ne pyje janë ato që lidhen me prerjet e paligjshme dhe
zjarret (shih Tabelën 1.10). Shëndeti i pyjeve duhet të monitorohet nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit
dhe raportohet në Raportin Vjetor të Gjendjes së Mjedisit. Megjithatë, nuk ka të dhëna statistikore për
përhapjen e insekteve dhe sëmundjeve në zonat pyjore. Në vitin 2015, Ministria e Mjedisit ndërmori një
fushatë për të luftuar procesionaren e pishës në rajone të ndryshme të Shqipërisë, por rezultatet janë të
dyshimta.
Tabela 1.10 Dëmtimet në pyje gjatë pesë viteve të fundit (Burimi: NEA 2013, INSTAT 2015)

2011

Llojet e dëmeve pyjore

2012

2013

2014

2015

Gjithsej për periudhën
2011-2015

1,000 m3, or ha
Dëme nga njeriu (m3)

9,716

11,286

14,076

8,496

-

43,574

Dëme nga insektet

-

-

-

-

-

-

Fatkeqësi natyrore

-

-

-

-

-

-

Dëme nga sëmundjet e
bimëve

-

-

-

-

-

-

Dëme nga zjarret në pyje (ha)

3,492

4,707

184

17

-

8,400

Të tjera (përcakto)

-

-

-

-

-

-

Zjarret nuk janë fenomene të panjohura në Shqipëri (shihni Tabelën 1.11). Shumica e zjarreve në pyje
janë me origjinë njerëzore, duke përfshirë pakujdesinë, zjarr vënien etj. Institucionet shqiptare dhe Sistemi
Evropian i Informacionit për Zjarret në Pyje ofrojnë shifra të ndryshme rreth zjarreve. Sistemi Evropian i
Informacionit për Zjarret në Pyje që raporton çdo vit sipërfaqe të djegura më të larta se sa institucionet e
tjera.
Tabela 1.11 Zjarret në pyje sipas burimeve të ndryshme (Burimi: EFFIS & MoE)

Viti

Sipërfaqe e djegur (ha)
EFFIS

Diferenca
MM

(ha)

(%)

2011

28,203

3,492

- 24,711

- 87.6

2012

43,795

4,707

- 39,088

- 89.3

2013

584

184

- 400

- 68.5

2014

165

17

- 148

- 89.7

GJITHSEJ

72,747

8,400

- 64,347

- 88.5

Ruajtja dhe menaxhimi i biodiversitetit
Shqipëria ka krijuar një rrjet të gjerë të zonave të mbrojtura që mbulojnë më shumë se 16% të territorit
dhe përfshin gjashtë kategori të zonave të mbrojtura sipas Unionit Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës
(shihni Tabelën 1.12). Pyjet mbulojnë rreth 47% të territorit të zonave të mbrojtura. Autoritetet e zonave të
mbrojtura janë përgjegjëse për menaxhimin e rreth 20% të fondit pyjor të Shqipërisë. Sidoqoftë, këto janë
zonat pyjore më të ruajtura dhe më të mrekullueshme të Shqipërisë, duke përfshirë disa zona të pyjeve të
vjetër me të vërtetë të pacenuar.
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Tabela 1.12 Rrjeti i zonave të mbrojtura në Shqipëri (Burimi: NAPA 2015)

sipërfaqja e pyjeve

Kategoria IUCN

Nr.

Sipërfaqja
gjithsej (ha)

1

Rezervë strikte

2

4,800

4,600

95.8

2

Park Kombëtar

15

210,501

117,432

55.8

3

Monument i natyrës

748

3,470

2,585

74.5

4

Rezervë natyrore e menaxhuar

24

127,180

42,156

33.1

5

Peizazh i mbrojtur

5

95,864

36,704

38.3

6

Zonë për mbrojtjen e burimeve

4

18,245

13,502

74.0

GJITHSEJ

798

460,060

216,979

47.2

(ha)

(%)

Në janar 2016, qeveria miratoi Dokumentin e Politikave Strategjike për Mbrojtjen e Biodiversitetit, i cili
do të jetë udhërrëfyesi se si Shqipëria do të përmbushë pjesën e saj të angazhimeve ndaj Konventës për
Diversitetin Biologjik. Planet e veprimit do të vijnë më pas, pasi ato do të paraqesin hapat e ardhshëm për
arritjen e këtyre qëllimeve strategjike.
Duke njohur rëndësinë e Shqipërisë si një pikë e nxehtë e biodiversitetit, BE-ja përmes programit IPA 2013,
po financon projektin NaturAL (4.4 milion euro). Projekti po mbështet qeverinë shqiptare për të përmirësuar
menaxhimin e zonave të mbrojtura përmes zbatimit të planeve të menaxhimit si një instrument për të
ndaluar humbjen e biodiversitetit dhe për të përgatitur vendin për pranimin e saj në BE, si dhe identifikimin
e zonave potenciale të Natura 2000 brenda vendit.
Certifikimi i pyjeve në Shqipëri
Aktualisht, nuk ka sipërfaqe pyjesh ose ndonjë biznes të lidhur me pyjet të certifikuar, sepse nuk ka kompani
të certifikimit pyjor që veprojnë në Shqipëri.

B1.2.5 Struktura institucionale e sektorit pyjor, kuadri ligjor dhe politikat
Organizimi i sektorit pyjor
Ministria e Mjedisit është autoriteti më i lartë për sektorin e pyjeve në Shqipëri. Ajo është përgjegjëse
për zhvillimin e politikave dhe legjislacionit në lidhje me pyjet dhe menaxhimin e tyre. Ministria gjithashtu
mbulon rolin teknik në lidhje me menaxhimin dhe shërbimin këshillimor në lidhje me pyjet. Megjithatë, ky
rol mezi zbatohet sepse ministria nuk ka struktura lokale për të përmbushur detyrat përkatëse qe kërkohen
prej saj.
Në nivel lokal, administrimi i pyjeve është përgjegjësi e bashkive. Ato duhet të marrin të gjitha masat
e nevojshme për të garantuar qeverisjen dhe administrimin e sipërfaqeve pyjore brenda kufijve të tyre
administrativë. Aktorët te rëndësishëm janë Shoqatat e Përdoruesve të Pyjeve dhe Kullotave të themeluara
në çdo komunë/bashki për të ndihmuar me transferimin e menaxhimit të pyjeve dhe kullotave tek
komunitetet lokale. Këto shoqata u krijuan dhe u mbështetën nga projekte ndërkombëtare (p.sh. projekti
shqiptar i pylltarisë 1997-2004, Projekti i Zhvillimit të Burimeve Natyrore 2007-2013).
Një institucion tjetër i rëndësishëm në lidhje me menaxhimin e pyjeve është Agjencia Kombëtare për Zonat
e Mbrojtura (AKZM). Themeluar në shkurt 2015, AKZM-ja është përgjegjëse për menaxhimin e zonave të
mbrojtura dhe të gjitha burimeve natyrore brenda kufijve të tyre. Pyjet brenda zonave të mbrojtura nuk
transferohen në komuna dhe janë nën përgjegjësinë e AKZM-së. Gjithashtu, AKZM-ja luan rolin e shërbimit
këshillimor për të siguruar mbështetje për komunat në menaxhimin e burimeve pyjore. Në nivel lokal,
AKZM-ja është e organizuar në 12 Administrata Rajonale për Zonat e Mbrojtura (ALZM). Çdo AdZM është
përgjegjëse për administrimin e zonave të mbrojtura brenda qarkut.
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Inspektorati Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve është i vetmi organ i specializuar i zbatimit të ligjit që merret
me problemet që lidhen me aktivitetet pyjore. Inspektorati është i organizuar në zyrat rajonale në çdo rajon
dhe grupet e posaçme të forcave të punës i përgjigjen situatave të ndryshme.
Kuadri ligjor për politikën pyjore
Kuadri ligjor lidhur me pyllin përfshin një sërë ligjesh që kanë të bëjnë me aspekte të ndryshme të sektorit,
si p.sh.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ligji nr. 9385, datë 04.05.2005 "Për pyjet dhe shërbimin pyjor" (i ndryshuar 2006, 2007, 2008, 2012,
2013, 2016).
Ligji nr. 8906, datë 06.06.2002 "Për zonat e mbrojtura" (i ndryshuar në vitin 2008).
Ligji nr. 9587, datë 20.07.2006, "Për mbrojtjen e biodiversitetit" (i ndryshuar 2013, 2014).
Ligji nr. 10006, datë 23.10.2008 "Për mbrojtjen e faunës së egër" (i ndryshuar 2009, 2013).
Ligji nr. 10120, datë 23.04.2009 "Për mbrojtjen e bimëve natyrore mjekësore dhe etero vajore" (i
ndryshuar 2009, 2013).
Ligji nr.10253, datë 11.03.2010 "Për gjuetinë".
Ligji nr. 9867, datë 31.01.2008 "Për rregulloret dhe procedurat për tregtinë ndërkombëtare të florës
dhe faunës së egër të rrezikuar".
Ligji nr. 10431, datë 09.06.2011 "Për mbrojtjen e mjedisit" (i ndryshuar 2013).
Ligji nr. 5-2016, datë 04.02.2016 "Për moratoriumin e veprimtarive pyjore tregtare në Republikën e
Shqipërisë".
Ligji nr. 61-2016, datë 02.06.2016 "Për moratoriumin e gjuetisë në Republikën e Shqipërisë".

Ligji bazë mbi pyjet i miratuar në vitin 2005 është ndryshuar disa herë deri tani. Është duke u hartuar një
ligj i ri për burimet pyjore dhe kullotat për të reflektuar ndryshimet e fundit në strukturën e pronës dhe
përgjegjësitë e menaxhimit të pyjeve dhe kullotave në Shqipëri.
Aktualisht, politika e zhvillimit të sektorit pyjor përcaktohet si në Strategjinë Ndër sektoriale të Mjedisit
2014-2020 edhe në Strategjinë Ndër sektoriale për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural 2014-2020. Të dy
dokumentet synojnë zhvillimin e qëndrueshëm dhe shumë-funksional të pyjeve dhe kullotave. Megjithatë,
zbatimi i veprimeve strategjike të parashikuara në të dy dokumentet do të jetë i vështirë, sepse as Ministria
e Mjedisit as Ministria e Bujqësisë nuk kanë struktura dhe kapacitete të mjaftueshme në vend.
Zbatimi dhe përafrimi me legjislacionin e BE-së
Rregullorja e Këshillit të BE-së, 3528/86 e 17 nëntorit 1986, e ndryshuar më pas në vitin 1989, 1992 dhe
1997, përqendrohet në mbrojtjen e pyjeve duke krijuar një skemë për monitorimin e dëmeve të shkaktuara
ndaj pyjeve nga ndotja atmosferike. Këto aspekte janë përfshirë në Ligjin e Pyjeve të Shqipërisë dhe
monitorimi kryhet nga Agjencia e Mjedisit dhe Pyjeve. Një numër stacionesh monitorimi janë krijuar
në të gjithë vendin. Megjithatë, numri dhe frekuenca e monitorimit dhe pajisjet në dispozicion janë të
pamjaftueshme; por më e rëndësishmja, nuk ka fonde të mjaftueshme për parandalimin dhe eliminimin e
dëmeve të shkaktuara ndaj pyjeve.
Ligji mbi Pyjet (Nr. 9385, 2005, i ndryshuar) ka transpozuar pjesërisht Rregulloren EC/2173/2005 për
Zbatimin e Ligjit mbi Pyjet, Qeverisjen dhe Tregtinë (FLEGT) dhe Rregulloren 995/2010 të Parlamentit
Evropian dhe të Këshillit të datës 20 tetor 2010, e ashtuquajtur 'Rregullorja e Kujdesit të Duhur’, e cila
përcakton detyrime për operatorët që tregtojnë dru dhe produkte drusore në treg. Për shkak të korrupsionit
të përhapur, madje edhe ndër agjencitë ligj zbatuese, ndikimi në praktikë i masave të tilla ligjore ka qenë
minimal në Shqipëri.
Një seri rregullash dhe direktivash, duke përfshirë Direktivën e Këshillit 409/79 për ruajtjen e shpendëve
të egër, Direktivën e Këshillit 88/332/KEE të 13 qershorit 1988 mbi tregtimin e farave dhe Rregulloren
2152/2003 (Fokusi tek Pyjet) të Parlamenti Evropian dhe Këshillit e 17 nëntorit 2003 lidhur me monitorimin
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e pyjeve, janë transpozuar në legjislacionin shqiptar përmes Ligjit të Pyjeve të vitit 2005.
Ndryshimet e bëra në Ligjin për Pyjet në vitin 2007 shtuan një kapitull të tërë, duke e bërë të detyrueshëm
krijimin e një sistemi për monitorimin dhe të dhënat për pyjet, duke iu referuar drejtpërdrejtë direktivave të
BE-së dhe sistemit të përdorur nga Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë (FAO). Sa i përket rolit të pyjeve
në sekuestrimin e karbonit, ndryshimet bëjnë referencë specifike ndaj Protokollit të Kiotos, ku Ministria e
Mjedisit është caktuar si autoriteti përgjegjës për vëzhgimin, llogaritjen dhe tregtimin e kuotave të karbonit.
Për më tepër, një ligj tjetër i përgatitur nga MM, i quajtur "Për materialin gjenetik në pylltari", transpozon
Direktivën e Këshillit 1999/105/KE të datës 22 dhjetor 1999 mbi tregtimin e materialeve riprodhuese pyjore.
Gjithashtu, Ligji për mbrojtjen e faunës së egër, Ligji për gjuetinë dhe Ligji për rregulloret dhe procedurat
për tregtinë ndërkombëtare të florës dhe faunës së egër të rrezikuar kanë transpozuar disa dispozita të
Direktivave të Zogjve dhe Habitateve (Natura 2000).
Shqipëria është gjithashtu palë në Konferencën Ministrore për Mbrojtjen e Pyjeve në Evropë (FOREST
EUROPE), e cila përfshin anëtarët e BE-së dhe të gjitha vendet e tjera evropiane, duke përfshirë Rusinë.

B1.2.6 Baza e njohurive për pyjet
Gjendja e inventarëve të pyjeve
Inventari i fundit Kombëtar Shqiptar i Pyjeve (ANFI) u krye në vitin 2003 (shih Tabelën 1.13). IKP, i zbatuar
përmes një procedure të kampionimit te shtresëzuar me dy faza, bazuar në interpretimin satelitor dhe
matjeve në terren, tregoi një situatë pyjore krejt të ndryshme nga gjendja e raportuar nga inventarët e
mëparshëm ose regjistri zyrtar i pyjeve (kadastrës). Inventari i ri i pyjeve është në proces, i mbështetur
nga Projekti i Shërbimeve Mjedisore (ESP). Një konsorcium suedez është përzgjedhur për të ndihmuar
institucionet shqiptare në përcaktimin e metodologjisë së duhur dhe në realizimin e inventarit të pyjeve.
Rezultatet shpresohet të jenë në dispozicion në vitin 2018.
Tabela 1.13 Ndryshimet në zonën pyjore sipas inventarëve të ndryshëm (Burimi: Treska 1955, Ministria e Bujqësisë 1969, FPRI 1986, ANFI 2004)

Nr. Përshkrimi

Sip (Ha) sipas ANFI kryer në
1953

1968

1985

2003

I

Pyjet, shkurret dhe pyjet ose shkurret e hapura

1,356,329

1,009,550

1,045,450

1,498,957

A

Pyjet trungishte

242,959

347,020

470,780

294,957

B

Pyjet Cungishtë me amësorë

154,589

76,720

0

0

C

Cungishte

584,688

314,150

307,280

405,016

D

Shkurret

374,093

271,660

267,490

241,724

E

Tokë me bimësi pyjore / pyje ose shkurre të
hapura

0

0

0

557,260

Sistemi arsimor për pyjet
Fakulteti i Shkencave Pyjore të Universitetit Bujqësor të Tiranës është i vetmi institucion i arsimit të lartë
që ofron programe studimi lidhur me pylltarinë. Ofron një diplomë bachelor në menaxhimin e pyjeve
dhe në përpunimin e drurit. Fakulteti gjithashtu ofron kurse të nivelit master. Përmirësimi i programeve
mësimore, në përputhje me modelet dhe standardet më të mira të BE-së, nuk ndiqet nga një rritje e nivelit
të mësimdhënies, infrastrukturës dhe mjeteve të përmirësuara laboratorike. Numri mesatar i studentëve
që diplomohen nga fakulteti çdo vit për periudhën 2008-2015 është 30 për diplomë bachelor dhe 27 për
master.
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Një tjetër institucion i rëndësishëm në lidhje me sistemin arsimor të pylltarisë është Shkolla Teknike Pyjore
në Shkodër. Kjo shkollë është një shkollë katërvjeçare e formimit profesional për teknikët e pyjeve. Kohët e
fundit shkolla po kalon profilin e saj drejt trajnimit bujqësor, pasi kjo është më e nevojshme në rajon. Numri
mesatar i studentëve të diplomuar çdo vit është 20.

B1.3 Vlerësimi i sektorit të ujërave
B1.3.1 Burimet dhe politikat për ujërat në Shqipëri
Korniza Fizike - Klima në territorin e Shqipërisë
Klima në Shqipëri është tipike mesdhetare, e karakterizuar nga dimra të butë me reshje të bollshme dhe
verë të nxehtë dhe të thatë. Relievi malor sjell një klimë të ndryshueshme, duke kaluar nga një dimër
shumë i ftohtë në pjesët veriore, verilindore dhe juglindore të vendit deri në verëra shumë të nxehta dhe të
thata në zonën bregdetare perëndimore. Temperaturat mesatare vjetore variojnë nga 16-17°C në zonën
bregdetare perëndimore deri në rreth 7°C në zonën malore të veriut. Temperaturat maksimale vjetore
variojnë nga 11.3°C në zonën malore deri në 21.8°C në zonat e ulëta dhe bregdetare, dhe vlerat minimale
ndryshojnë përkatësisht nga -0.1 në 14.6°C. Temperatura minimale absolute është -25.8°C dhe më e larta
është 43.9°C.
Reshjet totale vjetore mbi territorin janë rreth 1,485 mm/vit. Megjithatë, shpërndarja e tyre hapësinore
ndryshon në një gamë të gjerë. Pjesa juglindore e vendit është e karakterizuar nga më pak reshje, me një
vlerë vjetore prej 600mm, e ndjekur nga fushat e Myzeqesë ku rënia është deri në 1000 mm/vit. Reshjet
maksimale regjistrohen në Alpet Shqiptare prej 2,800 - 3,000 mm/vit). Rajoni malor jugperëndimor është
një zonë tjetër e bollshme sa i përket reshjeve, me nivele të reshjeve që arrijnë në 2,200 mm/vit. Muaji me
reshjet më të larta është nëntori; dhe muajt me më pak reshje janë korriku dhe gushti. Ka rreth 80-120 ditë
ku reshjet janë>1.0mm në të gjithë territorin.
Pellgu hidrografik i Shqipërisë ka një sipërfaqe totale prej 43,305 km2 nga të cilat brenda territorit shtetëror
të Shqipërisë janë vendosur vetëm 28,748 km2.
Për shkak të ndryshueshmërisë së lartë të karakteristikave klimatike dhe tokësore, shpërndarja hapësinore e
burimeve ujore në territorin shqiptar është heterogjene. Rendimenti mesatar afatgjatë ka një ndryshueshmëri
hapësinore prej 10 deri 100l/s/km2 në territorin shqiptar. Shkarkimi mesatar i 8 lumenjve kryesorë është
1.308 m3/s, që korrespondon me një modul prej 30 m3/s.km2. (Figura 1).
Përmbytjet janë një problem i shpeshtë në Shqipëri, sepse përmbytjet e shirave ndodhin rregullisht. Gjatë
këtyre përmbytjeve, vlerat e modulit maksimal të rrjedhjes për lumenjtë kryesorë ndryshojnë nga 0.5 m3/s/
km2 (Lumi Drin) në 2-5 m3/s.km2 (Lumi Ishëm), ndërsa në lumenjtë me pellg më të vogël (A=100-400 km2)
kjo luhatje varion nga 2 deri në 10 m3/s.km2.
Ujërat sipërfaqësore përdoren gjerësisht në ujitje, në prodhimin e energjisë, në disa procese industriale,
miniera, ndërtim etj. Proceset e ujitjes përdorin ujin nga lumenjtë dhe 626 rezervuarë me një vëllim total të
vlerësuar prej 562 milion/m3 llogaritur për të ujitur 154,000 hektarë, duke përbërë 22% të tokës bujqësore.
Pas vitit 1990, u zvogëlua monitorimi i ujit; prandaj, cilësia e të dhënave është e pakët. Është e qartë se ka
pasur një rritje të ndotjes së ujërave sipërfaqësore për shkak të shkarkimeve të ujërave të ndotura urbane
në pellgjet ujëmbledhës të lumenjve.
Politika e Ujërave - Mekanizmat e koordinimit në të gjithë sektorët që lidhen me ujerat
Shqipëria ka krijuar zyrtarisht një mekanizëm koordinimi për administrimin e ujërave në të gjithë sektorët
që lidhen me ujin. Një strategji bashkërenduese është krijuar në nivelin më të lartë politik në mënyrë që të
integrohen politikat kombëtare të sektorit të ujit dhe pikëpamjet dhe interesat sektoriale në zhvillimin dhe
zbatimin e kornizës së Menaxhimit të Integruar të Burimeve Ujore (GWP, 2004b). Janë përcaktuar katër
shtylla:
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1. Uji për njerëzit, që përfshin ujin e pijshëm dhe kanalizimet;
2. Uji për ushqim, që përfshin bujqësinë;
3. Uji i Industrisë, i cili përfshin hidrocentralet, burimet hidro termale, aktivitetet industriale të lehta
dhe të rënda, menaxhimin e mbeturinave të ngurta, peshkimin dhe akuakulturën, transportin dhe
rekreacionin;
4. Uji për mjedisin, që përfshin zonat e mbrojtura, ligatinat dhe pyjet.
Do të zbatohen parimet e Menaxhimit të Integruar të Burimeve Ujore, të cilat bazohen në efikasitetin
ekonomik, qëndrueshmërinë mjedisore dhe barazinë sociale (GWP, 2011). Barazia sociale përcaktohet si:
"për të siguruar qasje të barabartë tek uji dhe për përfitimet nga përdorimi i ujit, midis grave dhe burrave,
të pasurve dhe të varfërve, në grupe të ndryshme shoqërore dhe ekonomike brenda dhe jashtë vendeve,
që përfshin çështje të së drejtës, aksesit dhe kontrollit" (Lenton dhe Muller, 2011).

B1.3.2 Menaxhimi i baseneve te lumenjve
Për qëllime të administrimit të ujerave, tetë basenet ujëmbledhëse të lumenjve të mëdhenj të Shqipërisë,
që nga viti 1998, janë të kombinuara në gjashtë njësi kryesore hidrografike të quajtura "Basene Lumore"
(shih Figurën 2) në përputhje me legjislacionin e BE-së (DKU, Neni 3). Çdo Basen lumor ka një Këshill të
Basenit, i udhëhequr nga Prefekti (6 KB). Agjencitë e baseneve janë themeli i administrimit të burimeve
të integruara të ujit. Këshillat e Baseneve kanë status ligjor dhe varen nga Sekretariati Teknik i Këshillit
Kombëtar të Ujit (KKU). Të drejtat dhe detyrat e KB-ve përcaktohen nga KKU.
KB-të mbështeten nga Agjencitë e Baseneve të Lumenjve (ABL), të cilat funksionojnë si një sekretariat
teknik për KB. ABL janë përgjegjëse për zbatimin e Ligjit për Burimet Ujore, për zbatimin e vendimeve
nga KB-të dhe në përgjithësi për administrimin e burimeve ujore brenda zonave të basenit të saj. Ato
bëjnë një vlerësim teknik të aplikacioneve për nxjerrjen e ujit dhe rekomandimet për miratim nga KB-te.
Ato i mbështesin bashkitë duke zgjidhur problemet që lidhen me burimet ujore dhe janë përgjegjëse për
inspektimin në vend të të gjitha aktiviteteve që lidhen me përdorimin e burimeve ujore. Megjithatë, ABL-të
kanë pak autoritet për të zbatuar procedurat ligjore dhe rregullatore.
Burimet ujore
Burimet ujore në Shqipëri përfshijnë ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore. Të dy këto burime janë të
bollshme. Ujërat sipërfaqësore përfshijnë tetë lumenj, tre liqene natyrore (Ohri, Prespa dhe Shkodra) dhe
një numër të madh liqenesh dhe rezervuarësh të vegjël. Disa laguna ndodhen përgjatë bregdetit të detit, të
cilat janë Karavastaja, Narta dhe laguna e Butrintit.
Megjithëse burimet janë përhapur në të gjithë vendin, ato shpërndahen në mënyrë të pabarabartë në
territorin e vendit. Megjithatë, Shqipëria konsiderohet si një vend me shumë ujë dhe burimet e rinovueshme
të ujit arrijnë në rreth 39.22 miliard m3/vit, nga të cilat 65% kanë origjinën në Shqipëri me një total prej 30%
nga ujërat nëntokësore. Në Tabelën 1.14 dhe Tabelën 1.15 paraqiten burimet ujore dhe tërheqja e ujit.

Tabela 1.14 Tërheqja e Ujit (Burimi: FAO 2015)

Tërheqja komunale e ujit për frymë

177.1 m3/banorë/vit.

Tërheqja e ujit bujqësor

0.52 10^9 m3/vit.

Tërheqja industriale e ujit

0.23 10^9 m3/vit.

Tërheqja totale e ujit për frymë

435 m3/banorë/vit.
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Tabela 1.15 Përdorimi i burimeve ujore (Burimi: Ministria e Bujqësisë (A. Muka) 2015)

Consumption volume
(10)9m3

Përdorimi i Ujit

Vëllimi i përdorur

(10)9m3

Vëllimi i konsumuar

(10)9m3

1.01

Energjia

13.97

Ujitja:

1.01

0.5

Nga rezervuarët

0.56

0.28

Nga lumenjtë/liqenet

0.45

0.22

Nga ujërat nëntokësorë

0.003

0.002

Përdorimi publik

0.2

0.18

GJITHSEJ

15.8

0.68

0.5

Basenet lumore dhe topografia
Shqipëria përshkohet nga tetë lumenj të mëdhenj, në një drejtim të përgjithshëm Lindje-Perëndim. Lumenjtë
Drini, Mati, Ishmi, Erzeni, Shkumbini, Semani, Vjosa dhe Bistrica janë ato më të rëndësishmit.
Pellgu i lumit Drin është pellgu më i madh ne Shqipëri. Lumi Drin ka një shkarkesë mesatare vjetore prej
680 m³/s, nga të cilat 360 m³/s vijnë nga vetë Drini dhe 320 m³/s nga Buna. Shkarkimi specifik është rreth
35 l/s.km². Shumica e ujit të pijshëm në pellgun e Drinit nxirret nga burimet dhe 73% e popullatës është
lidhur me tubacione me sistemet e furnizimit me ujë në ose jashtë shtëpive të tyre. Pellgu i lumit Mat ka
një sipërfaqe ujëmbledhëse prej 2,441 km². Lumi Mat ka një shkarkesë mesatare vjetore prej 103 m³/s.
Shkarkimi specifik rezulton rreth 40 l/s.km². Njësia e pellgut Erzen-Ishëm përbëhet nga pellgjet e Erzenit
dhe Ishmit, me një sipërfaqe totale prej 1,439 km². Baseni i Ishmit ka një rëndësi të veçantë për Shqipërinë,
sepse përfshin qendrën më të madhe urbane, Tiranën. Pellgu i Shkumbinit ka një sipërfaqe prej 2,445
km2 dhe përmban lumin Shkumbin, disa degë të vogla dhe rezervuarë të vegjël vaditës të përdorur për
qëllime bujqësore. Pellgu i lumit Seman ka një sipërfaqe hidrografike prej 5.649 km2. Pellgu i lumit Vjosë
është sistemi i dytë më i madh i lumenjve në vend. Pellgu i Vjosës përfshin vetë basenin e Vjosës, pellgjet
e lumenjve në jug të Shqipërisë (Bistrica, Pavlla) dhe gjithashtu rajonin përgjatë deteve Adriatik dhe Jon
të njohur si Riviera Shqiptare. Sipërfaqja e përgjithshme është rreth 8,100 km². Rezerva ujëmbledhëse
shqiptare e lumit Vjosa ka një sipërfaqe prej 4,365 km². Vëllimi vjetor i shkarkimit është 5,550 milion/m3 dhe
shkarkimi specifik 26 l/s.km².
Plani i administrimit të basenit lumor dhe zbatimi i tij
Në shtator 2011, Këshilli i Ministrave miratoi "Strategjinë Kombëtare të Ujit dhe Kanalizimeve (SKUK)
për 2011-2017" (QeSH, 2011), e cila përcakton objektivin kryesor të një qasjeje të tillë duke "vendosur
menaxhimin, monitorimin dhe sigurimin e funksionimit efektiv të një sistemi të integruar për furnizimin me
ujë, i cili garanton fleksibilitet në situata të ndryshme ".
SKUK-ja përcakton prioritetet e mëposhtme: (i) zgjerimi dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimeve të
furnizimit me ujë dhe ujërave të ndotur; (ii) orientimi i shërbimeve të ujit në drejtim të parimeve të kontrollit
të kostos dhe rikuperimit të kostos; (iii) përmirësimi i qeverisjes dhe rregullimit në këtë sektor; (iv) investimi
për rritjen e kapacitetit të sektorit, dhe; (v) vajtja drejt konvergjencës së plotë të ligjeve dhe rregulloreve
shqiptare me Direktivat e BE-së për Ujërat.
Plani Kombëtar i Menaxhimit të Mbetjeve (QeSH, 2011b) parashikon mbylljen e depozitimeve të hapura me
shkarkime të pakontrolluara dhe të pa trajtuara të likatit dhe zëvendësimin e tyre me 12 landfille rajonale
të kontrolluara deri në vitin 2025. Autoritetet supozojnë se do të nevojiten më pak landfille për shkak të
futjes së riciklimit dhe aktivitetet e rikuperimit, të cilat janë parimet themelore të menaxhimit të mbetjeve
në BE, me anë të grumbullimit të mbetjeve si alternativa më pak e dëshirueshme. Duke mundësuar
zbatimin e politikave kombëtare të menaxhimit të mbetjeve, rreziqet për ndotjen e ujërave nëntokësore
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ulen jashtëzakonisht dhe si të tilla këto politika janë të rëndësishme për zbatimin e parimeve të Menaxhimit
të Integruar të Burimeve Ujore.
Edhe Strategjia Kombëtare për Biodiversitetin edhe Strategjia Kombëtare e Mjedisit (2015-2020) (QeSH,
2015c), që përfshijnë politikat në fushën e pylltarisë për kimikatet dhe ndryshimet klimatike, janë të lidhura
fort me Strategjinë e Integruar të Menaxhimit të Burimeve Ujore. Ato sigurojnë një kuadër për mbrojtjen e
burimeve të vlefshme natyrore të Shqipërisë. Kjo është e rëndësishme për përdorimin e qëndrueshëm të
ujit nga të gjithë sektorët e tjerë. Strategjia e Menaxhimit të Integruar të Burimeve Ujore, 2015-2018 është
një draft i pakonfirmuar, gusht 2016, si dhe "Kadastra Kombëtare e Burimeve Ujore Elektronike".

B1.3.3 Menaxhimi i përmbytjeve
Përmbytjet nga vërshimet
Përmbytjet shkaktohen nga lumenjtë dhe vërshimet e rrëmbyeshme dhe ato shpesh ndodhin në luginat
e Shqipërisë veriore, qendrore dhe jugore, duke prekur qytetet, rrjetet rrugore dhe përmbytjen e tokës
bujqësore. Sipas të dhënave nga Ministria e Bujqësisë (A. Muka 2015), në Shqipëri ka një total prej 860
km argjinaturë për mbrojtjen nga përmbytjet. Çdo vit, bëhen përpjekje për të riparuar dhe rindërtuar disa
nga këto argjinatura (shih Tabelën 15). Masat e ndërmarra kanë zvogëluar rrezikun e përmbytjeve nga
këto vërshime. Megjithatë, gjatë periudhave të reshjeve intensive, dhe sidomos për shkak të mungesës
së mirëmbajtjes së drenazhimit urban, këto vërshime ende paraqesin një rrezik të caktuar të përmbytjes.
Tabela1.16 Argjinatura të Rindërtuara (Burimi: Ministria e Bujqësisë (A. Muka) 2015)

Gjatësia totale e argjinaturave të rindërtuara (Km)

2011

2012

2013

2014

2015

39

17

5

5

20

Historia e përmbytjeve dhe pasojave
Përmbytjet janë një fenomen natyror në Shqipëri. Ato janë shkaktuar nga shira të rrëmbyeshëm, karakteristikë
e klimës mesdhetare. Karakteri malor i lumenjve, pra shpatet e pjerrëta dhe drejtimi i njëjtë i rrjedhës nga
lindja në perëndim, bëjnë që shkarkimi i pikut të ndodhë pothuajse në të njëjtën kohë në të gjithë vendin.
Në shumicën e lumenjve kemi përmbytje të shpejta që kalojnë rrjetin lumor gjatë një periudhe prej 8-10
orësh.
Gjatë përmbytjeve të mëdha, të cilat kanë një periudhë kthimi prej 50 deri në 100 vjet, ujërat përmbytin
argjinaturat, duke përmbytur kryesisht Ultësirën Perëndimore.
Ultësira perëndimore dhe basenet e lumenjve Drini dhe Vjosa janë veçanërisht të prirura për tu përmbytur
për shkak të shpyllëzimit dhe mungesës së menaxhimit të shtratit të lumit (Banka Botërore, 2003).
Përmbytja ka një ndikim të drejtpërdrejtë në jetën e komuniteteve lokale, me dëmtimin e shtëpive dhe duke
dobësuar pozitën e tyre ekonomike. Duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në tokat bujqësore dhe
duke ndërprerë shërbimet e furnizimit me ujë të pijshëm, përmbytjet rrisin rreziqet ndaj shëndetit të njeriut
dhe mund të dëmtojnë seriozisht infrastruktura të ndryshme. Shumica e përmbytjeve ndodhin përgjatë
pellgjeve të lumenjve Buna, Drini, Vjosa dhe Semani, potencialisht që prekin 24,000 ndërtesa dhe deri në
840,000 njerëz. Sipas raporteve të brendshme nga MBZHRAU, përmbytjet nga Lumi Vjosa në janar 2016
ishin më të këqijat që nga viti 1954. Përmbytjet në basenet e tjera të lumenjve potencialisht ndikojnë në
8,000 ndërtesa dhe deri në 50,000 vetë (UNDP, 2011a). Vërshimet e mëdha që kanë ndodhur në vitet e
fundit janë paraqitur në Tabelën 1.16.
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Tabela 1.17 Ngjarje të mëdha përmbytjesh në periudhën 2000 - 2015 (Burimi: M. Ndini, Burimi: Studimi për Komisionin Evropian. 2015 - Parandalimi
dhe Menaxhimi i Përmbytjeve)

Ngjarje të mëdha
përmbytjesh në
periudhën 2000 - 2015

Zonat dhe komunat e prekura

Shtrirja e dëmeve

Janar 2010

Shkodra, Lezha dhe Durrësi

10,000 hektarë të përmbytur, më shumë
se 5,000 njerëz të evakuuar, 2,200 shtëpi
të dëmtuara

Nëntor-Dhjetor 2010

Grykëderdhjet e Drinit dhe lumit të
Matit
Rezervuarët e Ulzës dhe Shkopetit

15,000 njerëz të evakuuar, 6,000 km2 tokë
e përmbytur, 4,800 shtëpi të përmbytura

Nëntor 2014

Tirana, Lezha, Shkodra dhe Fieri

11,000 njerëz të evakuuar, 3 të vdekur,
7,500 shtëpi të dëmtuara

Shkurt 2015

Lumenjtë e Vlorës dhe Fierit, Beratit,
Elbasanit dhe Gjirokastrës- Vjosa,
Devolli, Osumi, Semani

42,000 njerëz të prekur

Plani i menaxhimit të rrezikut nga përmbytjet
Një vlerësim paraprak i rrezikut nga përmbytjet nuk është zhvilluar në Shqipëri, megjithatë, ka disa
aktivitete dhe projekte në vazhdim që janë të rëndësishme për vlerësimin paraprak të rrezikut. Në mënyrë të
veçantë, të dhënat për përmbytjet dhe demet qe shoqërojnë ato grumbullohen sistematikisht nga Drejtoria
e Përgjithshme e Emergjencave Civile/Ministria e Punëve të Brendshme duke përdorur metodologjinë
dhe mjetet DesInventar (shih www.desinventar.net). Për më tepër, zonat e prirura për tu përmbytur janë
hartëzuar për pjesën e poshtme të lumenjve Buna dhe Drini. Është zhvilluar një studim për Vlerësimin dhe
Menaxhimin e Rrezikut nga Përmbytjet pas Katastrofës, një Analizë e Rrezikut të Ndikimit nga Përmbytjet
(Mars 2012) mbështetur nga Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile / Ministria e Punëve të
Brendshme, dhe zbatuar nga Mott MacDonald (https://www.mottmac.com/). Këto veprime paraqesin një
pikënisje për kryerjen e vlerësimi te probabilitetit te riskut (PRA) në nivel kombëtar.
Megjithëse zhvillimi i një Plani për Menaxhimin e Rrezikut nga Përmbytjet përfshihet në Ligjin 11/2012,
aktualisht janë të pranishme vetëm disa përpjekje pilot në Shqipëri dhe nuk ekziston një përpunim
sistematik i një Plani Menaxhimi për Rrezikun nga Përmbytjet për secilën Njësi të Menaxhimit. Një Plan
Menaxhimi për Rrezikun nga Përmbytjet është zhvilluar për pjesën e poshtme të lumenjve Buna dhe Drini në
kuadër të një projekti (Autori, 2015) i zbatuar nga Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar GIZ
GmbH në bashkëpunim me institucionet kryesore kombëtare si Ministria e Mjedisit, Ministria e Bujqësisë,
Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, Ministria e Punëve të Brendshme - Drejtoria e Përgjithshme e
Emergjencave Civile dhe qeverinë lokale të Qarkut Shkodër.
Hartëzimi i Rreziqeve dhe Risqeve të Përmbytjeve
Identifikimi dhe hartëzimi i rreziqeve nga përmbytjet është në një fazë të hershme në Shqipëri dhe nuk ka
aktivitete të konsiderueshme në vend. Identifikimi dhe hartëzimi i rreziqeve nga përmbytjet është realizuar
nga projekte për pjesën e poshtme të Drinit dhe Bunës nga tri iniciativa të ndryshme: 1) Projekti IncREO
"Rritja e elasticitetit nëpërmjet vëzhgimit të Tokës" (http://www.increo-fp7.eu/project-overview/projectstructure/flooding-use-case-albania/), mbështetur nga EU–FP7; 2) "Përshtatja me ndryshimet klimatike në
Ballkanin Perëndimor", i zbatuar nga Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ - https://
www.giz.de/en/worldwide/294.html); 3) “Vlerësimi i riskut për Drinin dhe Bunën - Një Studim për Vlerësimin
dhe Menaxhimin e Rrezikut të Përmbytjeve Pas Shkaktimit të Katastrofës, Analiza e Riskut të Impaktit
dhe Rrezikut nga Përmbytjet", mars 2012, i zbatuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile Ministria e Punëve të Brendshme me mbështetjen financiare të Bankës Botërore.
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B1.3.4 Cilësia e ujit
Klasifikimi i gjendjes ekologjike të trupave ujore
Sa i përket cilësisë së ujit, përzierjet organike dhe lëndë ushqyese për të gjithë liqenet ishin në nivele të
kënaqshme në periudhën 2004-2015. Aktualisht, gjendja e cilësisë së ujit nuk është e qartë sepse shumë
parametra fiziko-kimikë nuk monitorohen rregullisht. Vlerësimet e cilësisë së ujit të ndërmarra në vitin 2016
duke përdorur sistemet e klasifikimit të bazuara në parametrat biologjike, hidromorfologjike, kimike dhe
fiziko-kimike (karakterizimi i DKU-BE), tregojnë ndikime ndotëse dhe hidromorfologjike në ekosistemet
ujore (GIZ, 2016).
Tabela 1.18 Parametrat e cilësisë së ujit të matur në basenet e lumenjve (Burimi: Vlerësimi Mjedisor i Cilësisë së Ujërave të Lumenjve Shqiptarë. A.
Çullaj, A. Miho, P. Lazo.2016)

Parametrat e cilësisë
së ujit të matur në
pellgjet ujore
Mati

Ishmi

Shkumbini

Semani

Vlerësimi bazuar në
Stacioni

Parametrat fiziko-kimik
Klasa

Përqendrimi i metaleve të rënda

Vlerësimi

Klasa

Vlerësimi

Ma 1

2.0

Mirë

2.2

I ndotur mesatarisht

Ma 2

2.2

Mirë-Mjaftueshëm 2.7

I ndotur mesatarisht

Ma 3

2.3

Mirë-Mjaftueshëm 2.2

I ndotur mesatarisht

Ish 1

2.7

Mirë-Mjaftueshëm 3.1

I ndotur shumë

Ish 2

4.5

Keq – Shumë Keq 3.4

I ndotur shumë

Ish 3

4.2

Keq – Shumë Keq 3.4

I ndotur shumë

Sh 1

2.7

Mirë-Mjaftueshëm 3.0

I ndotur shumë

Sh 2

2.8

Mirë-Mjaftueshëm 29

I ndotur mesatarisht

Sh 3

2.7

Mirë-Mjaftueshëm 2.6

I ndotur mesatarisht

Se 1

2.2

Mirë-Mjaftueshëm 3.0

I ndotur shumë

Se 2

2.5

Keq – Shumë Keq 3.6

I ndotur shumë

Se 3

4.3

Mjaftueshëm

I ndotur shumë

3.1

Të dhënat e tjera të raportuara mbi cilësinë e ujit (AKM, 2015) në ujërat sipërfaqësore tregojnë një përmbajtje
të lartë të lëndëve ushqyese (azot dhe fosfor) dhe lëndë të ngurta pezull, duke çuar në mbushjen e deltave
të lumenjve dhe lagunave bregdetare. Nga ana tjetër, raportet tregojnë se sasia e metaleve të rënda në ujë,
sedimente ose në biota është relativisht e ulët, një pasojë e mundshme e një uljeje të ndikimit të industrisë
së minierave që ka mbetur. Megjithatë, ujërat kalimtare dhe bregdetare në Shqipëri ndikohen negativisht
nga ujërat e ndotur shtëpiake dhe industriale (Miho et al., 2013).
Një hartë e rrjetit të monitorimit
Në lumenjtë kryesorë në Shqipëri, monitorimi i cilësisë së ujit realizohet nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit
në 34 stacione në të gjithë lumenjtë, 4 herë në vit. Monitorimi i liqeneve bëhet në 6 stacione dhe një në
Lagunën e Butrintit (3 herë në vit). Monitorimi i ujit detar i prekur nga ujërat urbane bëhet në 10 stacione në
qytetet e Durrësit, Vlorës dhe Sarandës. Sipas Direktivës Kuadër të Ujërave të BE-së, vlerësimi i ujërave
të lumenjve bazohet në tetë parametra kryesorë të ndotjes kimike. Ujërat e lumenjve klasifikohen në pesë
kategori ku gjendja e moderuar (klasa e tretë) konsiderohet si një nivel minimal i pranuar për cilësinë e ujit
të lumenjve.
Monitorimi i ujërave nëntokësore kryhet në 41 stacione dy herë në vit.
Ujë sipërfaqësor (statusi ekologjik dhe kimik)
Në programin e monitorimit vëzhgohen parametrat e mëposhtëm: temperatura, pH, alkaliniteti, kripësia,
përcjellshmëria elektrike, oksigjeni i tretur, NKO, NBO5 nitriti, amoniaku, PtotalPO4, materiali pezull. Ujërat
66

Menaxhimi I Burimeve Natyrore Në Evropën
Juglindore: Pyjet, Toka dhe Ujërat

lumorë vlerësohet si alkaline me nivele pH nga 7.5-8.3 dhe me vlera ndërmjet vlerave të lejuara (< 8.5).
Oksigjeni i tretur është më i madh se 7 për pothuajse të gjithë lumenjtë, përveç lumit Gjanica ku kjo
vlerë është 4.7 mg/l e klasifikuar në klasën IV, si një status i dobët. Kjo është për shkak të ndikimit të
drejtpërdrejtë të shkarkimeve urbane (Qyteti i Fierit). Indeksi O2 për të gjithë lumenjtë klasifikohet në klasën
III. Rezultatet e trendit kanë qenë të qëndrueshme nga 2010-2015 (Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2015).
Indeksi për BNO5 në të gjitha lumenjtë është klasifikuar në klasën V si i keq. Vlerat po rriten çdo vit me
shkaktarin kryesor, shkarkimin e ujit urban dhe industrial.
Indekset për Ptotal në të gjitha pellgjet e lumenjve tregojnë se ujërat janë të varfër siç klasifikohen në klasën
IV. Nitriti NO2 klasifikohet në klasën III si element i pranuar dhe ka një trend të qëndrueshëm.
Në përgjithësi, Tabela 1.19 tregon klasifikimin e ujërave në lumenjtë Shqiptarë. 41% e të gjitha stacioneve
të monitorimit kanë cilësi shumë të mirë, 35% me cilësi III ose status të moderuar dhe 24% e klasës IV-V
ose status i keq ose i dobët.
Tabela 1.19 Klasifikimi i ujit (Burimi: Raport për gjendjen e mjedisit)

Klasifikimi
Stacionet

Cilësia I

Cilësia II

Cilësia III

Cilësia IV

Cilësia V

2 stacione
5.9%

12 stations
35.3%

12 stations
35.3%

1 station
2.9%

7 stations
20.6%

Ujërat nëntokësore (gjendja kimike dhe sasiore)
Në përgjithësi, ujerat nëntokësore kanë veti të mira fiziko-kimike. Monitorimi i përbërjes kimike të tyre në
disa puse, tregon se ka një përbërje më të lartë të asaj që rekomandohet për disa tregues si Cl, Mg, Na
dhe SO4.
Disa zona klasifikohen me kripësi të lartë dhe me një përbërje të Na, Cl dhe SO4 që është mbi normat.
Këto shtresa janë të thella dhe nuk përdoren si ujë i pijshëm. Nuk ka ndotje masive. Në të gjitha akuiferet
pH është brenda vlerave të lejuara prej 6.5-8.5. Ujërat nëntokësore janë alkaline dhe neutrale. Vlerat e
indekseve të ndotjes me amoniak, nitrit dhe nitrat nuk po rriten. Rekomandohet të implementohen zonat
sanitare dhe të ndalohen nxjerrja e zhavorrit në shtretërit e lumenjve.
Trajtimi dhe ripërdorimi i ujërave të ndotur
Aktualisht, rreth 50% e popullsisë shqiptare është e lidhur me sistemet e ujërave të ndotur, veçanërisht
në zonat urbane; por vetëm 25% shërbehen nga impiante plotësisht operacionale të trajtimit të ujërave të
ndotura. Si i tillë, shkarkimi i drejtpërdrejtë i ujërave të ndotur në trupat ujore ka çuar në ndotje të gjerë dhe
të rëndë të zonave bregdetare, lumenjve dhe shtretërve të tyre (Banka Botërore, 2003).
Aktualisht, Shqipëria ka katër impiante te trajtimit të ujërave të ndotur me një qasje konvencionale mekanike,
të vendosura në Kavajë, Pogradec, Vlorë dhe Korçë, dhe tre impiante ku kombinohet trajtimi mekanik
me ligatinat në Durrës, Sarandë dhe Lezhë. Nëpërmjet projektit ne vazhdim "Menaxhimi dhe pastrimi i
integruar i zonave bregdetare", do të ndërtohet një impiant për trajtimin e ujërave të ndotur në Himarë dhe
në Orikum të mbështetur nga Banka Islamike për Zhvillim (IDB).
Sfidat për të arritur një sistem efektiv të ujërave të ndotur janë: (Banka Botërore, 2003): Numri i kufizuar i
impianteve operacionale të trajtimit të ujërave të ndotur (Kavajë, Pogradec, Durrës, Sarandë dhe Lezhë) që
nuk i shërbejnë shumicës së popullsisë dhe efikasiteti i tyre ka ndikim të kufizuar në mbrojtjen e mjedisit.

B1.3.5 Kërkesa për ujë
Furnizim me ujë
Në Shqipëri, furnizimi me ujë të pijshëm vjen kryesisht nga burimet natyrore dhe burimet nëntokësore të
ujit. Deri në fund të vitit 2015, rreth 80% e popullatës së përgjithshme është e lidhur me sistemin e furnizimi
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me ujë dhe 50% janë lidhur me sistemet e ujërave të ndotur sidomos në zonat urbane, por vetëm 25%
shërbehet nga impiantet plotësisht operacionale të trajtimit të ujërave të ndotur. Shumica e ujit të pijshëm
(75%) merret nga burimet e ujërave nëntokësore. 80% e popullsisë shërbehet nga sistemet me tubacione
të furnizimit me ujë, 76% prej të cilave janë lidhje direkte në shtëpi. Sipas të dhënave zyrtare (MTI, 2015),
91% e popullsisë urbane ishte e lidhur me sistemet komunale të ujit dhe vetëm 57% në zonat rurale.
Objektivat e mbulimit për 2017 për zonat urbane dhe rurale janë 98% dhe 85% përkatësisht (NSWSS,
2011). Me gjithë mbulimin relativisht të lartë, niveli i shërbimit mund të përmirësohet pasi disponueshmëria
mesatare e ujit të pijshëm ishte vetëm 50% (ERRU, 2016) dhe, ndonëse aktualisht po përparon, kjo është
shumë më poshtë se standardi i BE-së.
Gjendja e puseve të ujërave nëntokësore, stacioneve të pompimit, sistemeve të shpërndarjes dhe
depozitave nuk monitorohet në mënyrë sistematike. Mirëmbajtja dhe riparimi i pamjaftueshëm, mungesa e
matjes dhe kontrolli operacional kanë sjellë së bashku humbjet e tepruara të ujit, të cilat vlerësohen të jenë
më të mëdha se 60% të prodhimit total të ujit për të gjitha qytetet.
Standardi kombëtar për furnizimin urban është 150 l/banor/ditë, ndërsa në zonat rurale ky standard është
80 l/banor/ditë. Një përmbledhje e performancës së sektorit të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve për
2012-2015 është paraqitur në Tabelën 1.20).

Tabela 1.20 Përmbledhje e performancës së sektorit të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve për 2012 - 2015

Mungesa e ujit dhe thatësira
Kapaciteti mesatar vjetor i burimeve të furnizimit me ujë në Shqipëri për vitin 2010 ishte vlerësuar të ishte
rreth 654 milion metra kub në vit, ndërsa kërkesa totale për ujë, e vlerësuar në një normë prej 150 litrash
për frymë në ditë (norma e kërkesës në Shqipëri) dhe një kompensim prej 20% për humbjet teknike të
ujit, vlerësohet të jetë 197 milion metra kub në vit për popullatën e shërbyer dhe 240 milion metra kub
vit për popullsinë e përgjithshme në zonën e shërbimit. Kjo tregon se burimet totale janë afërsisht 3 herë
më shumë se kërkesa e pritshme për të gjithë popullsinë, të shërbyer dhe të pambuluar në zonat nën
administrimin e ndërmarrjeve. Kjo nuk do të thotë që të gjitha zonat kanë një furnizim të mjaftueshëm. Disa
zona specifike kanë nevojë për investime në prodhimin e ujit për të përmbushur kërkesën e brendshme.
Këto shifra tregojnë se në Shqipëri nuk është e nevojshme te prodhohet më shumë ujë, por te menaxhohet
me kujdes kërkesa për ujë.
Ujitja
Në fakt, ujitja është përdoruesi më i madh i ujit në vend. Rreth 360,000 ha janë përgatitur për ujitje, 280,000
ha për drenazhim dhe 130,000 ha për mbrojtjen nga përmbytjet detare (vlerësimet e vitit 2012); por në vitin
2009 u ujit vetëm rreth 20% e zonës së përgatitur. Rreth 626 diga bujqësore sigurojnë ujë për qëllime të
68

Menaxhimi I Burimeve Natyrore Në Evropën
Juglindore: Pyjet, Toka dhe Ujërat

ujitjes, kryesisht gjatë sezonit të nxehtë dhe të thatë të verës. Uji nga rezervuarët e ujitjes (me një kapacitet
projektimi prej rreth 560 milion m3) përdoret për ujitje, ndërsa rreth 450 milionë m3 ujë shmangen direkt nga
lumenjtë dhe rrjedhat. Përdorimi i ujërave nëntokësore për ujitje është i kufizuar (vetëm 3% e totalit (Ismaili,
2010)), gjithashtu sepse uji për vaditje në përgjithësi është i cilësisë së kënaqshme.
Për shkak të erozionit dhe sedimenteve, kapaciteti i vërtetë i mbajtjes së ujit të rezervuarëve është afërsisht
51% e kapacitetit të projektuar. Për më tepër, 410 nga 626 digat kanë dëme të konsiderueshme teknike që
kanë nevojë për shërbime urgjente për të siguruar sigurinë e digave dhe disponueshmërinë e ujit për ujitje.
Reduktimi mesatar i kapacitetit të projektuar është 45% si rezultat i ciklit jetësor funksional të digave dhe
rezervuarëve qe po i afrohen fundit të jetës se tyre apo po mbushen me sedimente.
Gjetjet paraprake të detajuara nga MBZHRAU (2015) tregojnë se afërsisht 200,000 ha të zonës së ujitur
kërkon rehabilitimin e infrastrukturës së ujitjes. Kanalet kërkojnë gjithashtu heqjen e sedimenteve dhe
5.000 km shtresë. Për më tepër, afërsisht 3,000 struktura të ujitjes kërkojnë modernizim ose zëvendësim.
Gjithashtu, pothuajse të gjitha 640 stacionet e pompimit për ujitje janë jashtë funksionit për shkak të
shpenzimeve të larta të energjisë elektrike, mirëmbajtjes së dobët, dëmtimit dhe vjedhjes.

B1.3.6 Përbërja institucionale e sektorit të ujit, qeverisja ligjore dhe politike
Organizimi i sektorit të ujit:
Organet kryesore përgjegjëse për administrimin e ujërave janë:
Këshilli Kombëtar i Ujit (KKU). Ky është organi ekzekutiv qendror për administrimin e burimeve ujore.
Kryeministri kryeson KKU-në dhe mbështetet nga Sekretariati Teknik i Këshillit Kombëtar të Ujit (STKKU).
Në shkurt të vitit 2015, përgjegjësia e “Drejtorisë së Politikave Ujore” u transferua nga Ministria e Mjedisit,
Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave tek Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave
(MBZHRAU) përgjegjëse për menaxhimin e ujitjes, kullimit dhe mbrojtjes nga përmbytjet.
Institutet kombëtare të përfshira në monitorimin dhe vlerësimin e ujit
Organizimi i monitorimit të ujit (burimeve) në Shqipëri është i ndërlikuar, me mbi 20 institucione të ndryshme
qeveritare aktualisht të përfshira në grumbullimin e të dhënave për një numër të kufizuar parametrash me
mbulim të pjesshëm gjeografik.
Në përgjithësi, Agjencia Kombëtare e Mjedisit (AKM), në varësinë e Ministrisë së Mjedisit, është përgjegjëse
për monitorimin e cilësisë dhe sasisë së burimeve ujore. Ajo mbikëqyr punën e instituteve përkatëse për
aktivitetet e monitorimit dhe është përfituesi kryesor i të dhënave të ofruara nga institucionet e mëposhtme:
•
•
•
•
•

Instituti i GjeoShkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit (më parë Instituti Hidrometeorologjik) nën
kujdesin e Ministrisë së Arsimit, monitoron parametrat hidrometeorologjik dhe është përgjegjës për
kryerjen e monitorimit të sasisë së ujërave sipërfaqësore për lumenjtë dhe liqenet.
Shërbimi Gjeologjik Shqiptar (SHGJSH), nën kujdesin e Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, është
përgjegjëse për monitorimin e cilësisë së ujërave nëntokësore dhe detare, vlerësimin e rrezikut dhe
monitorimin e ndotjes së tokës.
Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, nën kujdesin e Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë,
fokusohet në planifikimin dhe monitorimin e hidrocentraleve.
Instituti për Shëndetin Publik, nëpërmjet agjencive të tyre rajonale, monitoron cilësinë e higjienës
dhe të ujit të pijshëm.
Autoriteti Rregullator i Ujit është një institucion i pavarur me detyrat e tij kryesore që janë dhënia
e licencave për furnizimin me ujë të pijshëm, miratimin e tarifave të ujit të pijshëm dhe aktivitetet
monitoruese për furnizimin me ujë.
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Kuadri ligjor
Ndërsa Shqipëria po ecën drejt anëtarësimit në BE, kuadri ligjor dhe institucional dhe baza e njohurive për
adresimin e përgatitjes, planifikimit, zbatimit dhe vlerësimit të politikave janë nën shqyrtim të vazhdueshëm.
Legjislacioni dhe rregulloret e tanishme në Shqipëri për administrimin e ujërave përfshijnë legjislacionin
parësor, aktet nënligjore dhe legjislacionin ndër sektorial, duke zbatuar gjithashtu legjislacionin e BE-së.
Ujërat e Shqipërisë janë rregulluar që nga viti 1992 me Ligjin për Burimet Ujore: Nr. 8093, datë 21.3.1996.
Ligji i ri nr. 111/2012 "Për Menaxhimin e Integruar të Ujërave" autorizon këto që vijojnë:
-- Mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit ujor, ujërave sipërfaqësore, të përkohshëm ose të përhershëm,
ujërave të detit, ujërave territoriale, zonave ekonomike ekskluzive, shelfit kontinental, ujërave
ndërkufitare, ujërave nëntokësore dhe gjendjen e tyre.
-- Sigurimin, mbrojtjen, zhvillimin dhe përdorimin e qëndrueshëm të burimeve ujore, të nevojshme për
jetën dhe për zhvillimin social dhe ekonomik të vendit.
-- Shpërndarjen e barabartë të burimeve ujore, siç parashikohet nga menaxhimi efektiv i tyre.
-- Mbrojtjen e resurseve ujore nga ndotja, përdorimi i tepruar, dhe promovimin e konsumit në varësi
të nevojave aktuale.
Zbatimi dhe përafrimi i legjislacionit të BE-së
Dispozitat e Direktivës Kuadër të Ujit janë transpozuar në legjislacionin kombëtar përmes Ligjit Nr. 111/2012
"Për Menaxhimin e Integruar të Ujit". Ky ligj është plotësisht në përputhje me Direktivën 2000/60/KE të
Parlamentit Evropian dhe Këshillit, të datës 23 tetor 2000, "Krijimi i një kuadri ligjor për veprim të komunitetit
në fushën e politikës së ujit".
Raporti i Monitorimit të ECRAN 2014 thotë se niveli i transpozimit të DKU-së është 65%.
Transpozimi i Direktivës së Përmbytjeve (DP) ka përparuar për shkak të hartimit të Vendimit të Këshillit të
Ministrave (VKM) mbi përmbajtjen e miratuar nga Këshilli Kombëtar i Ujit. Kjo VKM, midis direktivave të tjera
të KE-së, transpozon Direktivën 2007/60/KE për vlerësimin dhe menaxhimin e rreziqeve nga përmbytjet.
Raporti i monitorimit të ECRAN 2014 thotë se niveli i transpozimit të DP është 73%.

B1.4 Vlerësimi i menaxhimit të tokës
B1.4.1 Gjendja e të dhënave për tokën
Peizazhi shqiptar i shkencave të tokës është shumë i larmishëm dhe kompleks. Harta e parë kombëtare
e tokës në një shkallë prej 1: 200,000 u përpilua në vitin 1958 (Veshi dhe Spaho, 1988). Kjo u pasua nga
vëzhgime intensive të tokës, sidomos gjatë periudhës 1971-1991, kur hartat e detajuara të tokës nga shkalla
1: 10,000 deri në 1: 50,000, së bashku me raportet e tokës, ishin përgatitur për secilën ish-kooperativë
bujqësore, fermë shtetërore dhe rreth. Përveç tokës së punueshme, studimet e tokave mbulonin edhe
kullota natyrore dhe pyjet, edhe pse intensiteti i marrjes së mostrave të tokës ishte më pak i detajuar se ai
i tokës së punueshme.
Sistemi kombëtar i klasifikimit të tokave dhe metodat e inventarit të burimeve tokësore në Shqipëri u
zhvilluan në nivel lokal me kontribute minimale nga bota e jashtme. Sistemi në vetvete ishte një zëvendësues
i sistemit rus të klasifikimit të tokës. Për shkak të madhësisë së vendit dhe veçanërisht të shtrirjes së tokës
së punueshme, sistemi shqiptar e realizoi qëllimin e tij. Bazuar në të dhënat e grumbulluara gjatë periudhës
1970-1988, Instituti i Shkencave të Tokës në Tiranë zhvilloi një studim fizik të vlerësimit të tokës për të
gjitha tokat bujqësore të vendit. Studimi ndër të tjera theksoi disa kufizime të rëndësishme të tokës, si
kripësia (rreth 10,000 ha), alkaliniteti në zonën bregdetare perëndimore (rreth 60,000 ha) dhe aciditeti (rreth
70,000 ha), kryesisht në pjesën verilindore të vendit (Kaleshi et al 1992).
Konceptet moderne të shkencave të tokës nuk u përdorën dhe përkthimi në sisteme të tjera, siç është
Legjenda FAO (FAO-UNESCO, 1974), Baza Botërore e Referencës për Burimet e Tokës - WRB - (FAO,
ISRIC dhe ISSS 1998) (Stafi i Anketimit të Tokës, 1998) rezultuan të vështira.
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Tabela 1.21 Klasifikimi i tokave të Shqipërisë sipas Taksonomisë së Tokës USDA (Burimi Zdruli (1997a)) Rendi i taksonomisë së tokës

Klasifikimi i tokave të Shqipërisë sipas Taksonomisë së Sipërfaqja (ha)
Tokës USDA

%

Histosole

3,978

0.5

Vertisole

58,542

2.0

Molisole

208,402

7.0

Alfisole

498,670

17.0

Inceptisole

1,015,951

35.0

Entisole

164,613

6.0

Të ndryshme

924,640

32.5

Gjithsej

2,874,796

100

Përpjekja e parë për të kthyer sistemin kombëtar të klasifikimit të tokave në sisteme të tjera të njohura u
ndërmor në periudhën 1994-1997. Zdruli (1997a) parashikoi klasifikimin e mësipërm për Taksonominë e
Tokës për Shqipërinë (Tabela 20). Sipas këtij klasifikimi, shumica e tokës në Shqipëri është e klasifikuar
nën Inceptisolet (35%) dhe të Ndryshmet (32%). Kjo u pasua në vitin 2001 nga një studim më i detajuar i
tokës, në kuadër të Programit INTERREG II të sponsorizuar nga Komisioni Evropian dhe Qeveria Italiane,
me qëllim krijimin e një baze të dhënash kombëtare të tokës në një shkallë prej 1: 250,000 dhe një bazë
të dhënash shumë më të hollësishme të tokës për zonat bregdetare të vendit në një shkallë prej 1: 50,000
(Zdruli et al., 2003).

B1.4.2 Monitorimi i tokës
Gjendja e tokës
Nuk ka të dhëna të përditësuara për gjendjen e tokës në Shqipëri. Instituti i Studimit të Tokave, institucioni
unik përgjegjës për vlerësimin dhe monitorimin e gjendjes së tokës në Shqipëri, është përfshirë në kuadër
të Qendrës së Transferimit të Teknologjisë Bujqësore të Ministrisë së Bujqësisë dhe ka humbur kapacitetet
e tij. Nuk ka të dhëna në nivel kombëtar për karakteristikat e tokës, duke përfshirë thellësinë, teksturën,
strukturën, lagështinë, thellësinë e shtresës së humusit etj. Agjencia Kombëtare e Mjedisit po kryen disa
monitorime mbi erozionin e tokës dhe ndotjen e tokës në pika specifike të nxehta. Këto janë zonat e
mëparshme të aktiviteteve industriale shumë ndotëse siç janë përpunimi i naftës, prodhimi i plehrave,
industria metalike etj. Monitorimi ka treguar se ndotja nga metalet e rënda është një problem i madh në
këto vende.
Treguesit për vlerësimin e rrezikut të degradimit të tokës
Erozioni i tokës, shpyllëzimi, kullotja e tepërt, ndotja e tokës, ri-kripëzimi, acidifikimi, ngopja me ujë,
përmbytjet, urbanizimi dhe izolimi i tokës, shterimi i lëndëve ushqyese dhe humbja e pjellorisë së tokës
janë problemet më alarmuese në Shqipëri.
Degradimi i tokës në Shqipëri është një fenomen vetë-përshpejtues. Një formë degradimi krijon kushtet për
një degradim të mëtejshëm të tokës dhe burimeve ujore. Degradimi i kushteve të tokës është më serioz
sesa degradimi i mbulesës bimore në kuptimin që nuk është lehtësisht i kthyeshëm. Llojet e mëposhtme të
treguesve tregojnë se degradimi është i dukshëm ose edhe përkeqësohet:
-- Humbja e shtresës së sipërme me anë të erozionit të ujit është lloji më i zakonshëm i degradimit të
tokës të shkaktuar nga njeriu. Për shkak se toka është normalisht e pasur me lëndë ushqyese, një
sasi relativisht e madhe e ushqyesve humbet së bashku me shtresën e sipërme.
-- Humbja e vetë shtresës së sipërme shpesh paraprihet nga ngjeshja, e cila shkakton një rënie
të kapacitetit të infiltrimit të tokës dhe çon në përshpejtimin e rrjedhjes dhe erozionin e tokës.
Ngjeshja zakonisht shkaktohet nga bagëtia në qoftë se ndodh kullotje e tepërt. Humbja e shtresës
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së sipërme është shkaktuar edhe nga humbja e mbulesës bimore, e cila shkaktohet nga shpyllëzimi
(mbi shfrytëzimi, zjarret dhe ndryshimet e paplanifikuara të përdorimit të tokës).
-- Deformimi i terrenit/lëvizja masive përmes erozionit të ujit është e dukshme dhe vërehet lehtësisht.
Fenomeni më i zakonshëm i këtij lloji të degradimit është formimi i përroskave. Fenomene të tjera
të këtij lloji të degradimit janë shkatërrimi i lumenjve dhe lëvizja masive (rrëshqitjet e dheut) dhe
depozitimi me zhvendosje i materialit të gërryer në mënyrë negative (mbushja e shtretërve të
lumenjve dhe sedimentimi i digave).
-- Humbja e ushqyesve ndodh kur bujqësia praktikohet në tokë të varfër ose të jo shume pjellore,
sidomos në shpatet e pjerrëta, pa aplikim të mjaftueshëm të plehut organik. Kjo shkakton një
shterim të përgjithshëm të pjellorisë së tokës dhe çon në uljen e produktivitetit.

B1.4.3 Degradimi i tokës
Erozioni
Erozioni i tokës është identifikuar si një çështje e rëndësishme për Shqipërinë. Aktualisht, tokat shumë të
degraduara i nënshtrohen erozionit të vazhdueshëm. Në shkallë kombëtare, çdo vit 8-24 ton/ha toka është
gërryer dhe shkarkuar në det ose ka mbushur rezervuare (duke përfshirë rezervuarët e hidrocentraleve)
duke e reduktuar shumë kapacitetin e tyre. Erozioni i tokës prek jetesën e njerëzve në mënyrë dramatike.
Produktiviteti i tokës bujqësore zvogëlohet duke çuar kështu në reduktimin e kulturave bujqësore dhe
reduktimin e të ardhurave. Përveç kësaj, kjo çon në rritjen e kostove për shkak të përdorimit të plehrave
artificiale. Për shkak të erozionit zvogëlohet kapaciteti mbajtës i kullotave që nënkupton zvogëlimin e
numrit të kafshëve dhe të ardhura të reduktuara ose mund të çojë në erozion dhe degradim gjithnjë në
rritje. Degradimi dhe përdorimi i tepruar i zonave natyrore (pyjet dhe kullotat) është shkaku kryesor i këtyre
fenomeneve dramatike (shih Figurën 1.3). Është thelbësore që të rehabilitohet mbulesa bimore për të
ndalur erozionin. Në tokën bujqësore, rreziku potencial i erozionit është i moderuar për 25% (167,646 ha)
dhe i lartë për 75% (442,200 ha).

Figura 1.3 Shpërndarja e zonave sipas erozionit (Burimi: TRINITY ENVIRO 'Studim mbi reduktimin e erozionit të tokës
dhe sedimentimin - NRDP 2010)

Mbulimi i tokës dhe ndryshimet në përdorimin e tokës
Pyjet dhe kullotat mbulojnë rreth 54% të territorit shqiptar (shih Figurën 1.4). Toka bujqësore mbulon
vetëm 24% (696,000 ha). Pas vitit 1991, toka bujqësore në Shqipëri u privatizua. Megjithatë, fermerët
kanë refuzuar të përdorin dhe të marrin prona dhe madje kanë braktisur disa toka bujqësore që janë
shumë joproduktive dhe/ose shumë të largëta, duke i bërë ato të padobishme për t'u përdorur në rritjen e
kulturave bujqësore. Aktualisht, ka rreth 108,000 ha nën kategorinë e tokës së refuzuar/braktisur.
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Figura 1.4 Struktura e tokës në Shqipëri (Burimi: ANFI 2004)

Inventari pyjor i vitit 2003 ofroi disa të dhëna për ndryshimet në përdorimin e tokës duke krahasuar imazhet
satelitore të vitit 1991 me imazhet e vitit 2001 (shih Tabelën 1.22). Rezultatet tregojnë një reduktim të
sipërfaqeve pyjore dhe një rritje drastike në sipërfaqet e ndërtuara.
Tabela 1.22 Ndryshimet në shtrirjen hapësinore të kategorive të mbulimit të tokës (Burimi: ANFI 2004)

Diferenca në shtrirjen
hapësinore 1991-2000/1

Ndryshimi në shtrirjen
hapësinore

(Ha)

(%)

Pyje

-163,297

-19

Korije

-14,309

-6

Kulturat pyjore

740

1

Bimë Barishtore

38,614

8

Sipërfaqe e zhveshur

12,798

8

Shkurrnajë

16,226

8

Bimësia ujore

951

10

Kullotat

46,591

11

Zona pyjore

49,728

17

Masat ujore

14,737

23

Zonat me ndërtime

20,040

80

Llojet e mbulesës së tokës

Zhvillimi dhe zgjerimi i mëtejshëm i zonave urbane, ndërtimi i rrugëve të reja dhe përmirësimi i infrastrukturës
rrugore ekzistuese, krijimi i objekteve të reja industriale / biznesi etj., janë shenja të qarta se toka bujqësore
dhe pyjore do të vazhdojë të zvogëlohet në të ardhmen.
Rënia e lëndës organike dhe biodiversitetit
Erozioni i tokës dhe format e tjera të degradimit të tokës prekin drejtpërdrejt nivelin e materies organike
dhe biodiversitetin e tokës. Për fat të keq, nuk ka të dhëna në nivel kombëtar për nivelin e rënies së lëndës
organike. Një studim i bërë në pellgun e lumit Vjosa tregon se për shkak të erozionit çdo vit humbasin 127.5
kg / ha të lëndëve ushqyese, duke përfshirë 9.87 kg / ha azot dhe 0.59 kg / ha fosfor të asimiluar.
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Përmbajtja e karbonit organik në tokë
Mungojnë të dhënat për përmbajtjen e karbonit organik në tokë. Në baza të përgjithshme tokat në terrenet
kodrinore dhe malore kanë një përmbajtje më të ulët të karbonit organik sesa ato të zonave fushore. Niveli
i përmbajtjes së karbonit organik është ndikuar edhe nga erozioni sepse shtresa e sipërme ka përmbajtjen
më të pasur të karbonit.
Menaxhimi i zonave të ndotura
Projekti i UNDP-së "Identifikimi i pikave të nxehta në Shqipëri" ka përcaktuar 14 zona të nxehta (sipërfaqja
e përgjithshme 235 ha) si zona shumë të ndotura nga ndotës të ndryshëm duke përfshirë plehrat e vjetra,
mbeturinat e minierave, mbetjet e ngurta etj. të mbetura nga ish kantieret industriale ose depozitat qeveritare.
Projekti ka bërë një vlerësim të situatës dhe ka zhvilluar dhe zbatuar të gjitha masat për rehabilitimin e
këtyre vendeve.
Agjencia Kombëtare e Mjedisit ka monitoruar gjendjen e tokës në rreth 6 fusha të naftës në vend për të
vlerësuar nivelin e ndotjes së hidrokarbureve. Rezultatet e monitorimit tregojnë se në të 6 fushat e naftës
nivelet e hidrokarbureve ishin 15% (5.5 herë) më të larta se normat e BE-së.
Landfillet janë një burim tjetër i ndotjes së tokës sepse shumica e landfilleve nuk janë të ndërtuara siç
duhet dhe kanë një kontroll të kufizuar të rrjedhjeve. Mbeturinat që hidhen rreth vendbanimeve përbëjnë
gjithashtu një problem.

B1.4.4 Organizimi institucional në lidhje me menaxhimin e tokës, qeverisjen
ligjore dhe politikat
Organizimi i menaxhimit të tokës
Institucioni qendror kryesor përgjegjës për zhvillimin e politikave, strategjive dhe legjislacionit në lidhje me
menaxhimin e tokës është Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave. Drejtoria e
Përgjithshme e Administrimit të Ujit dhe Tokës është njësia e specializuar brenda ministrisë që merret me
çështjet e menaxhimit të tokës.
Në nivel rajonal, institucioni përgjegjës për mbrojtjen dhe menaxhimin e tokës është Drejtoria e Mbrojtjes
dhe Menaxhimit të Tokës. Përveç kësaj, çdo bashki ka një Zyrë për Mbrojtjen dhe Administrimin e Tokës,
e cila i përgjigjet drejtorisë rajonale.
Qendra për Transferimin e Teknologjisë Bujqësore në Fushë Krujë (Tiranë), e cila ka trashëguar disa nga
detyrat dhe përgjegjësitë e ish Institutit të Studimit të Tokave, është përgjegjëse për të gjitha hulumtimet
që lidhen me tokën. Universiteti Bujqësor i Tiranës gjithashtu po kryen kërkime dhe / ose monitorimin e
tokave në Shqipëri.
Agjencia Kombëtare e Mjedisit po bën një monitorim të cilësisë së tokës si pjesë e raportimit për Raportin
Vjetor të Gjendjes së Mjedisit.
Kuadri Ligjor
Menaxhimi i tokës bazohet në dispozitat kryesore ligjore në vijim:
-- Ligji nr. 8053, i datës 21.12.1995 “Për Kalimin në Pronësi pa Shpërblim të Tokës Bujqësore”, i
ndryshuar 2009, 2012.
-- Ligji nr. 8312, i datës 26.03.1998 “Për Tokat Bujqësore të Pandara”.
-- Ligji nr. 8318, i datës 01.04.1998 “Për dhënien me qira të tokës bujqësore e pyjore, të livadheve e
kullotave, që janë pasuri shtetërore”.
-- Ligji nr. 8337, i datës 30.04.1998 “Për Kalimin në Pronësi të Tokës Bujqësore, Pyjore, Livadheve

74

Menaxhimi I Burimeve Natyrore Në Evropën
Juglindore: Pyjet, Toka dhe Ujërat

dhe Kullotave”.
-- Ligji nr. 8743, i datës 22.02.2001 “Për Pronat e Paluajtshme Shtetërore”.
-- Ligji nr. 8744, i datës 22.02.2001 “Për Transferimin e Pronave të Paluajtshme Publike të Shtetit në
Njësitë e Qeverisjes Vendore”.
-- Ligji nr. 8752, i datës 26.03.2001 “Për Krijimin dhe Funksionimin e Strukturave për Administrimin
dhe Mbrojtjen e Tokës”, i ndryshuar 2010, 2012, & 2014.
-- Ligji nr. 9244, i datës 17.06.2004 “Për Mbrojtjen e Tokës Bujqësore”, i ndryshuar 2013, & 2014.
-- Ligji nr. 10263, i datës 08.04.2010 “Për Përdorimin dhe Shfrytëzimin e Tokave Bujqësore të Pa
kultivuara”.
-- Ligji nr. 107/2017, “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”.
Kuadri ligjor i administrimit të tokës është shumë kompleks. Ka probleme në lidhje me regjistrimin e tokës
dhe pronësinë. Toka e kultivuar tashmë është privatizuar, por regjistrimi i tokës mbetet i paplotë. Privatizimi
i tokës ka sjellë si rezultat një numër të madh të fermave të vogla dhe të fragmentuara. Administrimi aktual
i tokës është i pamjaftueshëm dhe tregu i tokës është i pazhvilluar. Ka vetëm disa transaksione, si në
tregun e qirasë ashtu edhe në shitje, të gjitha transaksionet janë nga një familje tek një tjetër dhe kryesisht
informale. Për të shmangur kostot e larta të transaksionit, transaksionet e tokës janë kryesisht informale.
Zbatimi dhe përafrimi me legjislacionin e BE-së
Strategjia Tematike e BE-së për Tokën synon të mbrojë tokën duke e shfrytëzuar atë në mënyrë të
qëndrueshme. Duke marrë parasysh katër shtyllat e kësaj strategjie, mund të vërehet se është bërë një
përparim në çështjet që kanë të bëjnë me ndërgjegjësimin dhe integrimin e mbrojtjes së tokës dhe aspektet
e shfrytëzimit të qëndrueshëm në strategjitë e tjera të sektorit, përfshirë bujqësinë, pylltarinë, menaxhimin
e ujit, zhvillimin industrial etj.
Shumë pak ose aspak përparim është bërë në fushën e kërkimit dhe legjislacionit. Ka pak përpjekje
kërkimore lidhur me çështjet e degradimit të tokës dhe asnjëra prej tyre nuk është në nivel kombëtar. Edhe
monitorimi i gjendjes dhe cilësisë së tokës nuk kryhet rregullisht nga institucionet. Sa i përket aspekteve
ligjore, nuk ka pasur ligj të ri apo të përmirësuar për mbrojtjen e tokës dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm që
nga viti 2004.

B1.5 Vështrim i përgjithshëm i projekteve të menaxhimit
të pyjeve/ujërave/tokës/ burimeve natyrore në
Shqipëri
Projekti më i rëndësishëm në mbështetje të menaxhimit të burimeve natyrore në Shqipëri është Projekti i
Shërbimeve Mjedisore. Objektivi kryesor i projektit është nxitja e praktikave të qëndrueshme të menaxhimit
të tokës, e ndjekur nga reduktimi i degradimit të tokës dhe rritja e të ardhurave të komuniteteve lokale.
Investimet do të zbatohen përmes granteve konkurruese, të cilat përmes procesit të aplikimit dhe këshillave
shërbimit këshillimor do të mbështesin përmirësimin e kapacitetit të planifikimit financiar dhe të biznesit.
Në të njëjtën kohë, zbatimi i planeve të menaxhimit të pyjeve do të ndihmojë në trajtimin e çështjeve
të elasticitetit të klimës përmes rritjes së kapacitetit tërheqës të peizazhit, reduktimit të erozionit dhe
menaxhimit më të mirë të burimeve të ujit, pyjeve dhe kullotave. Përmes praktikave të përmirësuara të
shfrytëzimit të tokës, aktivitetet e projektit synojnë të ulin erozionin dhe të zhbëjnë degradimin e tokës, të
rrisin prodhimtarinë e tokës dhe të përmirësojnë jetesën e komuniteteve lokale. Për më tepër, do të rritet
jetëgjatësia e infrastrukturës së ujit në rrjedhën e poshtme dhe do të reduktohen kostot e vazhdueshme
të mirëmbajtjes. Do të ndërtohet kapaciteti institucional për të mbështetur njësitë e qeverisjes vendore,
shoqatat e përdoruesve, shërbimin këshillimor të pyjeve dhe AZHBR për të kryer monitorimin dhe raportimin.
Projekti do të prezantojë dhe mbështesë krijimin e një skeme pagese për shërbimet mjedisore në Shqipëri.
Një mbështetje konkurruese për financimin e granteve për fermerët ruralë, gratë, shoqatat e tyre dhe
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komunitetet lokale do të ofrojë më shumë mundësi për gjenerimin e të ardhurave dhe do të mbështesë
përpjekjet e qeverisë për zbutjen e varfërisë në zonat rurale. Përmes komponentit të saj të ngritjes së
kapaciteteve, ajo do të hapë rrugën për mbështetjen e ardhshme të sektorit të pyjeve dhe kullotave nga
mekanizmat e ardhshëm të zhvillimit rural të BE-së dhe financimit të agro-mjedisit që do të sigurohen në
kuadër të Instrumentit të Ndihmës së Para-Anëtarësimit (IPA II).
Zbatimi i sistemit kombëtar të inventarizimit të pyjeve dhe menaxhimit të pyjeve do të përmirësojë njohuritë
mbi shtrirjen e burimeve pyjore dhe produktivitetit në vend dhe do të ndihmojë zhvillimin dhe planifikimin
e politikave. Gjithashtu do të lehtësojë monitorimin dhe raportimin e rregullt në organet ndërkombëtare.
(EU/FAO/UN).
Sektori i ujit, kryesisht furnizimi me ujë, sistemet e ujërave të ndotur, ujitja dhe kullimi, janë ndër tre nënsektorët kryesorë që kanë marrë shumicën e ndihmës së huaj dhe do të vazhdojnë të jenë ndër nënsektorët më të financuar nga jashtë gjatë viteve (2016-2020). Në lidhje me cilësinë e ujit, do të zhvillohen
dy plane menaxhimi te baseneve lumore në vitin 2017, duke përcaktuar kritere të qarta dhe prioritare për
shfrytëzimin e ujit bazuar në kushtet specifike të secilit basen, duke lejuar monitorimin sipas kërkesave të
DKU-së dhe duke hapur rrugën për zhvillimin e planeve te menaxhimit për basenet e tjera.
Programet e asistencës së Grupit të Bankës Botërore në këtë fushë janë të koordinuara me partnerë të
tjerë të rëndësishëm të zhvillimit aktiv në sektorin e ujit, duke përfshirë SIDA, KfW, GIZ, ADA, USAID dhe
BE.
Sektori i ujit do të mbështetet gjithashtu në kuadrin e një Protokolli të Ri të Bashkëpunimit ndërmjet
Qeverisë së Shqipërisë dhe Republikës Federale të Gjermanisë për periudhën 2016-2017, ku një nga
fushat prioritare të propozuara është uji dhe kanalizimet. Një listë e hollësishme e projekteve ekzistuese
dhe të planifikuara në lidhje me sektorin e ujit në Shqipëri është dhënë në Tabelën 1.23 dhe Tabelën 1.24.
Tabela 1.23 Projektet ekzistuese të financuara nga fondet e huaja (Burimi: Ministria e Bujqësisë 2015)

Përfituesi

Titulli i Projektit

Donatori

MBZhRAU

Burimet ujore dhe projekti i ujitjes (WRIP)

BB & Suedia

MBZhRAU

Përmbytje / Emergjencë civile

IPA 2012

MBZhRAU

Programi i Rimëkëmbjes së BE-së për Përmbytjet

IPA 2012 & 2013

ME

Rrjeti Themis - Faza 2: Promovimi i bashkëpunimit rajonal në Evropën
Juglindore nëpërmjet lidhjes në rrjet brenda autoriteteve përgjegjëse për
sektorët e mjedisit dhe drejtësisë

Austria

ME

ENVSEC; Transformimi në bashkëpunim i rreziqeve të sigurisë mjedisore
në rajonin e Evropës Juglindore (Faza II)

Austria

ME

Përshtatja e ndryshimeve klimatike në Ballkanin Perëndimor (Projekti
Rajonal)

GIZ

MoI

Komponenti i dytë: Parandalimi / Përgatitja kundër përmbytjeve dhe
menaxhimit të fatkeqësive

IPA 2012 & IPA
2013

AFD

Programi i Furnizimit Rural me Ujë (Faza I, II, III)

KfW

AFD

Sistemi i ujërave të ndotur në Bilisht

Austria

AFD

Furnizimi me Ujë në Peshkopi

Austria

MoEI

Komuniteti i Energjisë në Evropën Juglindore Programi APL - APL për
Shqipërinë Siguria e Digave

BB

MoEI

Përmirësimi i sigurisë së digës së Komanit

BERZH

MoTI

Projekti i investimeve në sektorin e ujit

BB

MoTI

Projekti i Furnizimit me Ujë të Shkodrës

Zvicra
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MoTI

Projekti i Ujësjellës Kanalizimeve për qytetin e Lezhës - Programi i
infrastrukturës komunale 1

Zvicra

MoTI

Projekti i Furnizimit Rural me Ujë të Orikumit

IDB

MoTI

Infrastruktura Komunale III & IV

Zvicra

MoTI

Sistemi i ujësjellës kanalizimeve në Tiranë - rehabilitimi i infrastrukturës
dhe asistenca teknike për shoqërisë e ujit të Tiranës

Italia

MoTI

Projekti i përmirësuar i sistemit të kanalizimeve në Tiranë

Japonia

MoTI

Mbështetje për infrastrukturën e ujësjellës kanalizimeve

IPA 2009

MoTI

Përmirësimi i furnizimit me ujë të pijshëm dhe sistemeve të kanalizimeve

IPA 2010

MoTI

Faza e dytë e ndërtimit të Sistemeve të Kanalizimeve për Velipojën

IPA 2011

MoTI

Asistencë Teknike për Sektorin e Ujësjellës Kanalizimeve

Austria

MoTI

Rritja e ndërgjegjësimit dhe rritja e pjesëmarrjes së shoqërisë civile në
politikat e vendit për çështjet e ujit

Austria

MoTI

Shtesa në "Mbrojtjen e Liqenit të Shkodrës"

KfW

MoTI

Kanalizimet Pogradec III

KfW

MoTI

Infrastruktura Komunale I & II

KfW

MoTI

Kanalizimet Korça III & IV

KfW

MoTI

Reforma në sektorin e ujit (II)

GIZ

MoTI

Ujësjellësi Pogradec

KfW

Tabela 1.24 Projektet e planifikuara financohen përmes fondeve të huaja (Burimi: Ministria e Bujqësisë 2015)

Përfituesi

Titulli i Projektit

Donatori

ME

Sektori i mjedisit - zona e ndërhyrjes 1 - ndryshimi i klimës

IPA 2013 & UN

ADF

Furnizimi Rural me Ujë IV

KfW

ADF

Menaxhimi i Mbetjeve

IDB

MoTI

Uji dhe Ujërat e Ndotur

Italia

MoTI

Sistemi i Kanalizimeve Vlorë

IPA 2012

MoTI

Infrastruktura Komunale (III – V)

KfW

MoTI

Programi i Menaxhimit të Mbetjeve

KfW

B1.6 Vlerësimi i tendencave kryesore dhe boshllëqeve
në menaxhimin e burimeve natyrore
Duke përmbledhur të gjitha sa më sipër, mund të vërehet se tendencat kryesore në menaxhimin e burimeve
pyjore në Shqipëri mund të renditen si më poshtë:
-- Pyjet gjethegjerë dominojnë mbi halorët, me një pjesë të madhe të pyjeve të lisit që përdoren kryesisht
për prodhimin e gjethit për bagëtitë dhe druve të zjarrit. Ka një pjesë të madhe të sipërfaqeve pyjore
të degraduara në vend. Ka pak ose aspak të dhëna për shëndetin e pyjeve dhe dëmtimet, sidomos
të sëmundjeve pyjore. Edhe të dhënat e raportuara për disa nga dëmtimet (zjarret në pyje, prerjet
e paligjshme) nuk janë të besueshme dhe të sakta, pasi burime të ndryshme raportojnë të dhëna
të ndryshme.
-- Produktiviteti i pyjeve shqiptare është i ulët dhe sipërfaqja e pyjeve trungishte prodhuese është
duke u zvogëluar. Kontributi i sektorit pyjor në ekonomi është shumë e kufizuar. Kontributi i sektorit
të pylltarisë në PBB nuk mund të llogaritet sepse është e përfshirë për kontributin e sektorit të
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---

--

--

--

---

--

bujqësisë. Bilanci tregtar është negativ dhe shkalla e punësimit është shumë e ulët.
Investimet e qeverisë në pylltari janë përqendruar në përmirësimin e gjendjes së pyjeve. Megjithatë,
niveli i investimit nuk është i mjaftueshëm dhe nuk ka investime që mbështesin prerjen e pyjeve.
Prerjet e paligjshme dhe/ose të parregulluara po vazhdojnë pavarësisht nga përpjekjet e qeverisë
për t'i kontrolluar ato. Qeveria ka vendosur ndalimin e veprimtarive tregtare të pyjeve me qëllim e
një kontrolli më të mirë dhe eventualisht ndalimin e prerjeve të paligjshme. Në mënyrë të ngjashme,
ekziston edhe ndalimi i gjuetisë për një periudhë pesëvjeçare. Të dy këto vendime kanë ndikuar
shumë në nivelin e të ardhurave të gjeneruara nga sektori pyjor.
Që nga viti 2016, menaxhimi i burimeve pyjore është transferuar tek njësitë e qeverisjes vendore
(bashkitë). Bashkitë nuk kanë burime të mjaftueshme njerëzore dhe financiare për të siguruar
menaxhimin e duhur të burimeve pyjore. Nuk ekziston asnjë ndërmarrje publike e menaxhimit të
pyjeve në Shqipëri.
Drejtoria e Pyjeve në Ministrinë e Mjedisit luan një rol të kufizuar brenda menaxhimit të pyjeve
dhe nuk mund të udhëheqë zhvillimin e sektorit sepse ka pak ose aspak lidhje me bashkitë dhe
departamentet e tyre të menaxhimit të pyjeve.
Menaxhimi i pyjeve brenda zonave të mbrojtura është në varësi të Agjencisë Kombëtare për Zonat
e Mbrojtura. Këto pyje menaxhohen kryesisht për funksionimin e tyre mjedisor dhe mbrojtjen e
biodiversitetit.
Sekuestrimi i karbonit është një potencial i madh për pyjet shqiptare. Megjithatë, identifikimi i
metodologjisë së drejtë dhe skemës së pagesave është një sfidë.
Një numër relativisht i lartë i studentëve vazhdojnë të diplomohen nga Fakulteti i Shkencave Pyjore,
megjithatë kërkesa për inxhinierë pyjesh po zvogëlohet. Nga ana tjetër, ngaqë nuk ka shumë teknikë
pyjorë që mbarojnë shkollën e mesme pyjore në Shkodër, ka një kërkesë të madhe për ta.
Trajtimi i çështjeve të rëndësishme ndër sektoriale është shumë i varur nga financimet ndërkombëtare.
Projekti i Shërbimeve Mjedisore është një shembull i një qasjeje të integruar në menaxhimin e
burimeve natyrore duke ofruar përfitime të shumta, duke filluar nga menaxhimi më i mirë i pyjeve,
ulja e degradimit të tokës dhe përmirësimi i gjenerimit të të ardhurave dhe zbutja e varfërisë në
zonat rurale.

Çështjet kryesore që lidhen me menaxhimin e burimeve ujore mund të renditen si më poshtë:
-- Menaxhimi i burimeve ujore në Shqipëri është mjaft i centralizuar dhe i nënshtrohet rregullisht
reformave, por enda ka përgjegjësi të mbivendosura midis institucioneve të nivelit qendror dhe lokal,
duke rezultuar në një sektor të fragmentuar me operacione joefikase dhe mungesë transparence.
-- Institucionalisht, Shqipëria ka zbatuar kornizën e nevojshme për menaxhimin efektiv të integruar
të burimeve ujore. Për më tepër, shumica e legjislacionit të BE-së aktualisht përshtatet me kushtet
shqiptare.
-- Hendeku kryesor në zbatimin e parimeve të Menaxhimit të Integruar të Burimeve Ujore është
fragmentimi i lartë i institucioneve të përfshira në menaxhimin e burimeve ujore. Mund të identifikohen
rreth 50 autoritete, organizata dhe grupe të ndryshme të përfshira në menaxhimin dhe zhvillimin e
burimeve ujore, shumica e të cilave veprojnë me ndarje të kufizuar të informacionit me agjencitë e
tjera. Për më tepër, sa i përket monitorimit të burimeve ujore, tani janë të përfshira 20 institucione
të ndryshme qeveritare.
-- Vendimet e investimeve në lidhje me ujin shpesh bëhen në bazë të konsideratave të një sektori të
vetëm.
-- Meqenëse çështjet e menaxhimit të burimeve ujore aktualisht vendosen kryesisht në një nivel
qendror në Shqipëri, kjo ka çuar në mungesë të kapaciteteve në nivelin e basenit.
-- Mungon një kuadër institucional ndër sektorial me përfshirjen e palëve të interesuara në Menaxhimin
e Integruar të Burimeve Ujore dhe përgjegjësitë nuk janë të përcaktuara qartë, me disa përgjegjësi
të dyfishuara ose madje kontradiktore.
-- Një nga çështjet kryesore të ardhshme është autonomia dhe vendimmarrja e Këshillave të Baseneve
(gjashtë) lidhur me çështjet e menaxhimit të burimeve ujore.
-- Ndarja e efektshme e të dhënave ende nuk është një praktikë e zakonshme në Shqipëri dhe
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mbledhja e informacionit është mjaft e komplikuar. Kjo vështirësi shkaktohet nga dy arsye: (i)
të dhënat e kërkuara janë thjesht të padisponueshme (në formën e duhur), dhe; (ii) mungesa e
burimeve njerëzore në dispozicion shkakton mungesë të shkëmbimit të të dhënave.
-- Është krijuar një strategji bashkërenduese në nivelin më të lartë politik për të integruar politikat
kombëtare të sektorit të ujerave dhe pikëpamjet dhe interesat sektoriale në zhvillimin dhe zbatimin
e kornizës së Menaxhimit të Integruar të Burimeve Ujore.
Çështjet kryesore që lidhen me mbrojtjen dhe administrimin e tokës mund të renditen si më poshtë:
-- Të gjitha tokat bujqësore janë private. Toka është shumë e fragmentuar dhe madhësia mesatare
e fermës është shumë e vogël. Ka probleme me pronësinë dhe regjistrimin e tokës, sepse tregu i
tokës është nën zhvillim. Vetëm 2/3 e tokës bujqësore po kultivohet. Vetëm 25-35% e tokës është
nën ujitje. Ekziston një sasi e madhe toke e braktisur, e cila është e prirur për degradim dhe erozion.
-- Erozioni i tokës nga uji është një problem i përhapur që prek zonat në të gjithë vendin, duke përfshirë
edhe tokat bujqësore, pyjet dhe zonat e kullotave. Humbja e shtresës së sipërme të tokës po ndikon
rëndë në produktivitetin e këtyre terreneve.
-- Izolimi i tokës po bëhet një problem në rritje pasi pjesët e mëdha të tokës bujqësore po zihen me
ndërtime, kryesisht shtëpi private, por edhe objekte tregtare siç janë bizneset, restorantet dhe
hotelet.
-- Ndotja e tokës është një tjetër çështje e rëndësishme. Tokat rreth ish-zonave industriale janë shumë
të ndotura. Kjo është gjithashtu e vërtetë për tokën rreth fushave të naftës dhe operacioneve të
shpimit të naftës. Përveç kësaj, landfillet në të gjithë vendin dhe hedhja e pakontrolluar e mbetjeve
janë burim i ndotjes së tokës.
-- Ka të dhëna të kufizuara për llojet dhe cilësinë e tokës dhe shpërndarjen e tyre në të gjithë vendin.
Nuk ka studime dhe hulumtime gjithëpërfshirëse për çështjet e aciditetit të tokës, alkalinitetit,
kripësisë etj.
-- Administrimi dhe mbrojtja e tokës është përgjegjësi e Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit Rural
dhe Administrimit të Ujërave. Administrimi i tokës dhe ujit janë nën të njëjtin departament brenda
MBZHRAU. Strukturat e administrimit të tokës janë ngritur në çdo bashki dhe rajon. Megjithatë,
administrata aktuale e tokës është e papërshtatshme.
-- Nuk ka strategji për mbrojtjen e tokës, megjithëse mbrojtja e tokës dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm
përmenden në disa strategji të tjera sektoriale duke përfshirë bujqësinë dhe zhvillimin rural.
Të tre sektorët kanë kaluar nëpër disa reforma dhe ristrukturime të orientuara kryesisht nga donatorët
ndërkombëtarë. Përveç kësaj, legjislacioni në lidhje me to është pjesë e procesit të përafrimit me legjislacionin
e BE-së. Disa koncepte dhe kërkesa nga legjislacioni i BE-së janë transpozuar në ligjet ekzistuese. Kjo ka
kontribuar në një kornizë ligjore mjaft komplekse dhe e mbingarkuar për të tre sektorët. Për më tepër,
zbatimi i ligjit është një problem i madh.
Kapacitetet aktuale, veçanërisht në nivel lokal, nuk përmbushin nivelin e kërkuar të kapaciteteve teknike,
financiare dhe institucionale për të trajtuar nevojat që lidhen me zbatimin e Menaxhimit të Integruar të
Burimeve dhe Zbatimin e Direktivave dhe kërkesave të BE-së (duke përfshirë FLEGT, FOREST EVROPA,
Direktiva e Shpendëve, Direktiva e Habitatit, DKU, dhe Strategjia Tematike e Tokës së BE-së).

B1.7 Konkluzionet (Gjendja ekzistuese, tendencat dhe
boshllëqet në lidhje me të tre burimet natyrore)
Sipas përkufizimit, pyjet kanë funksione sociale, mjedisore dhe ekonomike. Duke marrë parasysh
produktivitetin e ulët të pyjeve shqiptare dhe sipërfaqen ne rënie të pyjeve të mirë trungishte, pylltaria në
Shqipëri nuk është një sektor produktiv, i cili gjeneron të ardhura ose është më së paku i vetë-mjaftueshëm.
Kjo përkeqësohet me ndalimin e të gjitha aktiviteteve tregtare pyjore për një periudhë dhjetëvjeçare.
Së dyti, ka pasur një rritje të sipërfaqes së pyjeve të degraduar, shumica e të cilëve janë transferuar në
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bashki. Transferimi i autoritetit të menaxhimit të pyjeve në njësitë e qeverisjes vendore (bashki) është një
aksion politik i guximshëm, duke e vendosur sektorin pyjor në udhëkryq. Menaxhimi i pyjeve tani është
më afër përdoruesve të tij dhe mund të trajtojë më mirë çështjet që lidhen me mbështetjen e mjeteve të
jetesës lokale dhe të gjitha aspekteve shoqërore. Kjo ofron mundësinë për të lidhur pylltarinë dhe sektorin
pyjor me zhvillimin rural. Ndalimi i të gjitha aktiviteteve pyjore komerciale për 10 vjet gjithashtu do të thotë
se të ardhurat financiare nga aktivitetet pyjore nuk do të mblidhen, por rehabilitimi i pyjeve, pyllëzimet dhe
menaxhimi i qëndrueshëm i pyjeve do të jenë në qendër të vëmendjes për vitet e ardhshme çka mund të
jetë mjaft kushtueshme. Strategjia e zhvillimit rural, e cila tashmë përfshin masa në lidhje me pylltarinë,
duhet të fokusohet më shumë në këtë sektor si një shtyllë e rëndësishme e zhvillimit rural.
Erozioni i tokës është i lidhur fort me degradimin e mbulesës bimore. Praktikat e mira të menaxhimit
të pyjeve mund të reduktojnë ndjeshëm erozionin e tokës. Prandaj, administrata e tokës dhe autoritetet
pyjore si në nivel komune dhe ministrie duhet të punojnë së bashku në identifikimin dhe zbatimin e masave
të duhura që synojnë përmirësimin e mbulimit të pyjeve dhe ndalimin e degradimit të tokës. Megjithatë,
sektorët e pyjeve, ujit dhe tokës konkurrojnë me njëri-tjetrin, si dhe me sektorë të tjerë për financim.
Aktualisht, investimet më të rëndësishme në të tre sektorët vijnë nga financues ndërkombëtarë.
Mbledhja e të dhënave dhe monitorimi i gjendjes së pyjeve shpërndahet në institucione të ndryshme.
Bashkitë janë tani përgjegjëse për grumbullimin e të dhënave bazë dhe për monitorimin e gjendjes së
përgjithshme të pyjeve. Drejtoria e Pyjeve në Ministrinë e Mjedisit është ende përgjegjëse për regjistrimin
e pyjeve (kadastrës) që është burimi zyrtar i të dhënave për pyjet në Shqipëri. Megjithatë, kjo drejtori do të
varet shumë nga të dhënat që vijnë nga komunat për të mbajtur një regjistër pyjor të përditësuar. Por meqë
nuk ka lidhje institucionale dhe varësi direkte në mes të këtyre institucioneve, gjenerimi dhe menaxhimi i te
dhënave do te jete i vështirë dhe i shkëputur. Agjencia Kombëtare e Mjedisit është gjithashtu përgjegjëse
për monitorimin e pyjeve dhe tokës në aspekte dhe zona të caktuara. Është e domosdoshme që ky
monitorim të bëhet në shkallë kombëtare, veçanërisht në lidhje me shëndetin e pyjeve, erozionin e tokës
dhe ndotjen.
Transferimi i autoritetit mbi pyjet dhe kullotat në bashki nuk ishte i lidhur me transferimin e pritshëm të
specialistëve nga Shërbimi Pyjor në bashki. Bashkitë ende nuk i kanë kuptuar rolet dhe përgjegjësitë e tyre
të reja, dhe sidomos ato nuk kanë buxhetin financiar për t'i përmbushur ato përgjegjësi. Gjatë viteve të
ardhshme, do të ketë nevojë të vazhdueshme për të mbështetur bashkitë me ekspertizë të nevojshme për
të trajtuar çështjet e menaxhimit të qëndrueshëm të pyjeve.
Uji duket se është një burim i bollshëm në Shqipëri, me sasi të mjaftueshme dhe me cilësi të pranueshme.
Në të vërtetë, përdoret vetëm 36% e ujit në dispozicion, 33% për Energjinë dhe Industrinë, 2% për ushqimin
dhe 1% për njerëzit. Nuk ka vlerësim të sasisë së ujit të nevojshëm për proceset mjedisore dhe natyrore.
Faktorët e jashtëm si ndryshimi i klimës do të ndikojnë më shumë tek sasia e ujit, cilësia ose të dyja.
Hidrocentralet përbëjnë 97% të prodhimit aktual vendas të energjisë elektrike në Shqipëri. Prodhimi i
hidrocentraleve publike përfaqëson 72.1% të prodhimit total të brendshëm. Sistemi i furnizimit me ujë
po vuan nga shpenzimet e larta operative, normat e ulëta të arkëtimit të faturave dhe një përqindje e lartë
e ujit pa të ardhura. Ky deficit financiar mbulohet nëpërmjet subvencioneve, shpesh duke mbuluar 30%
të kostove operacionale. Ekziston një mirëmbajtje e pakët e infrastrukturës ekzistuese, përvojë e vogël
menaxhimi, dhe mungesë e procedurave standarde operacionale.
Në të gjithë vendin, rreth 626 rezervuarë ujitës përdoren për ujitje. Megjithatë, 200,000 ha të zonës së
ujitur kërkojnë rindërtimin e infrastrukturës për ujitje, 3,000 struktura të ujitjes kërkojnë rehabilitim ose
zëvendësim; 138 stacionet e pompimit dhe drenazhimit janë tani në fund të jetëgjatësisë së tyre.
Institucionalisht, Shqipëria ka zbatuar kuadrin e nevojshëm për menaxhimin efektiv e të integruar të burimeve
ujore. Një nga kërkesat kryesore të DKU-së është menaxhimi i burimeve ujore në shkallën e përshtatshme
brenda sistemeve të integruara të qeverisjes së basenit për të pasqyruar kushtet lokale. Ekzistenca e
gjashtë Këshillave dhe Autoriteteve të Lumenjve në Shqipëri duket të jetë një bazë e shëndoshë për këtë
parim, por autoritetet aktualisht nuk e kanë kapacitetin e duhur për të menaxhuar burimet ujore në një
mënyrë të integruar dhe te përshtatshme ndaj ndryshimeve klimatike.
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Ekzistojnë një numër i kufizuar i landfilleve të mbetjeve të ngurta, të cilat janë në përputhje me standardet
mjedisore, duke çuar në vëllime të mëdha mbetjesh që ende po hidhen në lumenj. Funksionimi i impianteve
të trajtimit të ujërave të ndotur është rritur gjatë dekadës së fundit, por performanca ende nuk është e
mjaftueshme. Më shumë investime dhe mirëmbajtje më të mirë janë të nevojshme për të përmbushur
përmirësimet e cilësisë së ujit siç kërkohet nga standardet evropiane. Mungesa e trajtimit parësor të
ujërave të ndotur në burim gjithashtu do të thotë se industritë mund të shkarkojnë pa kujdes ujëra të ndotur
në rrjedhën e sipërme të burimeve të ujit të pijshëm që përdoren nga popullatat në rrjedhën e poshtme.
Ndonëse shumica e industrive dhe minierave janë mbyllur, zonat e ndotura historikisht ende përbëjnë
një rrezik të ndjeshëm mjedisor dhe ndotës për shkak të mungesës së vëmendjes dhe rregulloreve për
mbrojtjen e mjedisit.
Sektori i tokës është nën Ministrinë e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave. Ka pasur
ndryshime drastike në shfrytëzimin dhe menaxhimin e tokës gjatë 25 viteve të fundit. Në fakt, të gjitha
tokat bujqësore janë private. Megjithatë, toka është shumë e fragmentuar dhe madhësia e fermave është e
vogël. Ka ende probleme me regjistrimin e tokës dhe me pronësinë që kufizon zhvillimin e tregut të tokës.
Ka të dhëna të kufizuara për llojet dhe cilësinë e tokës dhe shpërndarjen e tyre në të gjithë vendin.
Së fundi, ka kërkime të kufizuara për çështjet e pyjeve, tokës dhe ujerave. Universitetet, si qendra të
shkëlqyera për kërkime, nuk po përqendrojnë hulumtimin e tyre në nevojat urgjente të këtyre sektorëve.
Si një vend kandidat për pranimin në BE, Shqipëria ka një përparësi kryesore në bashkimin e të gjitha
kërkesave ndërkombëtare dhe përpunimin e instrumenteve të nevojshme në nivel qendror, rajonal ose
lokal për menaxhimin e burimeve natyrore (ujë, pyll dhe tokë) në mënyrë të qëndrueshme. Po bëhen
përpjekje për të përafruar legjislacionin shqiptar me direktivat e BE-së. Megjithatë, krijimi i strukturave dhe
kapaciteteve adekuate për implementimin dhe / ose zbatimin e të gjitha dispozitave ligjore është ende i
dobët.

B1.8 Rekomandime për menaxhimin e integruar/			
bashkëpunimin ndër sektorial të burimeve pyjore,
ujërave dhe tokës në Shqipëri
Rekomandohet ndërmarrja e reformave politike dhe zhvillimi i programeve për zbatimin e një strategjie
koherente rurale/mjedisore/pyjore të shoqëruar me mundësi reale të financimit afatgjatë. Zhvillimi i një
strategjie të përbashkët investimi që trajton çështjet ndër sektoriale të të tre sektorëve (p.sh. degradimi
i sipërfaqeve pyjore, erozioni i tokës, sedimentimi i infrastrukturës ujore) do të ndihmojë qeverinë të
planifikojë fonde të mjaftueshme dhe të shmangë investimet e mbivendosura.
Për të siguruar një bashkëpunim më të mirë dhe më të ngushtë, mund të jetë e dobishme të transferohet
Drejtoria e Pyjeve në Ministrinë e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave. Meqenëse
drejtoritë përgjegjëse për administrimin e këtyre burimeve të rëndësishme (pyll, ujë dhe tokë) do të jenë nën
të njëjtën ministri, mund të jetë më e lehtë të zhvillohen dhe zbatohen politika dhe strategji të përbashkëta.
Duhet të zhvillohet dhe zbatohet një program gjithëpërfshirës për ndërtimin e kapaciteteve që adreson
të gjitha nivelet e administratës. Programi duhet të mbulojë kapacitetet që lidhen me menaxhimin e
qëndrueshëm dhe multi-funksional të pyjeve, praktikat e mira në ndalimin e degradimit të tokës, qasjet e
integruara në menaxhimin e burimeve, kuptimin dhe vlerësimin e shërbimeve të ekosistemit etj.
Projekte, të ngjashme me PSHM duhet të zhvillohen dhe zbatohen në një përpjekje për të ndërtuar një
bashkëpunim të fortë në mes sektorëve të pyjeve, tokës dhe të ujerave duke trajtuar çështjet që lidhen
me menaxhimin e pyjeve, të cilat mund të kontribuojnë në zvogëlimin e erozionit të tokës, përmirësimin e
praktikave të ruajtjes së tokës dhe degradimin e saj.
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Vlerësimi i shërbimeve të ekosistemit duhet të fillojë sa më shpejt që të jetë e mundur. Duhet të identifikohen
zonat pilot dhe të zbatohen metodologjitë për të kuptuar vlerën e këtyre shërbimeve dhe ndoshta të
identifikojnë rrjedhën e përfitimeve. Kjo mund të sigurojë mbështetje shtesë për zbatimin e masave të
integruara në menaxhimin e qëndrueshëm dhe të japë sugjerime të mençura për përdorimin e burimeve
pyjore, ujërave dhe tokave.
Degradimi i tokës është një proces i ngadalshëm dhe i padukshëm në të cilin ndodhin rrallë efektet e
menjëhershme dramatike. Prandaj, është e nevojshme të organizohen më shumë aktivitete për rritjen e
ndërgjegjësimit për tokën. Përdorimi i filmave dhe dokumentarëve të prodhuar në Evropë, ose përdorimi i
mjeteve të tjera interesante mund të ndihmojnë në trajtimin e kësaj sfide të veçantë.
Kërkimi shkencor duhet të promovohet për të trajtuar çështjet e tokës, pyjeve, ujerave dhe përmirësimin e
bazës së njohurive të këtyre sektorëve. Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet identifikimit të metodologjive
të vlerësimit të rrezikut dhe zhvillimit të skenarëve afatgjatë të ndryshimit të shfrytëzimit të tokës.
Aspektet e mbrojtjes së tokës dhe përdorimi i qëndrueshëm i burimeve pyjore dhe ujore duhet të jenë
pjesë e politikës së zhvillimit bujqësor dhe rural. Theksi duhet të vihet në çështje si ulja e erozionit, sigurimi
dhe përmirësimi i mbulesës bimore, ruajtja dhe përmirësimi i lëndës organike (pa zjarre) etj. Skemat agromjedisore duhet të mbështesin në mënyrë specifike operacionet e qëndrueshme të pylltarisë dhe mbrojtjes
së tokës. Kjo gjithmonë mund të kombinohet me ruajtjen e biodiversitetit.
Qeveria duhet të caktojë fondet e duhura për rehabilitimin e zonave industriale të ndotura. Përveç kësaj,
duhet të ndërmerren veprime specifike për të siguruar mbrojtjen e tokës nga ndotja e mbetjeve të ngurta.

B1.9 Rekomandime në lidhje me aktivitetet pasuese për
përmirësimin e menaxhimit të burimeve kombëtare
në Shqipëri
-- Zbatimi i aktiviteteve kritike në vende kritike për të reduktuar degradimin e tokës në afat të shkurtër.
-- Aktivitete sensibilizimi mbi rëndësinë e menaxhimit të përmirësuar të burimeve natyrore.
-- Zhvillimi i mjeteve ndërgjegjësuese (fletëpalosje, dokumentarë, spote televizive) mbi përfitimet që
do të merren nga menaxhimi i qëndrueshëm dhe shfrytëzimi i mençur i burimeve natyrore.
-- Ngritja dhe mbështetja e një grupi pune kombëtar/forum diskutimi për koordinimin dhe bashkëpunimin
e menaxhimit të burimeve natyrore (pyjeve, ujerave, tokës).
-- Zhvillimi i Planeve për Menaxhimin e Rrezikut nga Përmbytjet për të gjitha Njësitë e Menaxhimit dhe
integrimi i plotë i tyre në Planet e Menaxhimit të Baseneve Lumore siç kërkohet nga DKU dhe DP të
BE-së dhe Ligji 11/2012 "Për Menaxhimin e Integruar të Ujërave".
-- Zhvillimi dhe përshtatja e një metodologjie të përbashkët për rrezikun e përmbytjes dhe hartëzimin
e rrezikut.
-- Zhvillimi i mëtejshëm i menaxhimit të kërkesës për furnizim me ujë, me qëllimin e përmirësimit
të efikasitetit në përdorim, konservim, riciklim dhe ripërdorim të ujit. Kjo kërkon një ndryshim të
madh në qasjen e menaxhimit të burimeve ujore, larg zhvillimit tradicional të furnizimit (ndërtimi
i infrastrukturës fizike për të kapur më shumë ujë për përdorim të drejtpërdrejtë) në efikasitetin e
përdorimit, ruajtjes, riciklimit dhe ripërdorimit të ujit.

82

Menaxhimi I Burimeve Natyrore Në Evropën
Juglindore: Pyjet, Toka dhe Ujërat

Lista e referencave me të dhënat e
përdorura për vlerësim
European Commission.2015 - FLOOD PREVENTION AND MANAGEMENT. Gap analysis and needs
assessment in the context of implementing the EU Floods Directive
Decision of the Council of Minister 709, date 29.10.2014- Inter-sectorial Strategy for Rural and Agricultural
Development 2014-2020. Tirana 2014
FAO 2010 - GLOBAL FOREST RESOURCES ASSESSMENT 2010 COUNTRY REPORT ALBANIA http://
www.fao.org/docrep/013/al438E/al438E.pdf
FAO, ISRIC and ISSS. (1998). World Reference Base for Soil Resources: World Soil Resources Report 84,
Rome, 88 pp
FPRI 1986. Report on the Albania National Forest Inventory of 1985. Tirana 1986
INSTAT 2015 – Statistical data about Albania (http//: www.instat.gov.al)
Lenton, RL and Muller, M. (2011) OECD Studies on Water Security for better Life.
Kaleshi, V., Dubali, A. and Zdruli, P. (1992). Land evaluation of Albania. Results and perspectives.
AGRONOMIA. No. 1 (In Albanian).
General Directorate of Civil Emergencies. 2012- Final Report - The Flood Risk Management Plan for the
Lower Drini& Buna River Basin.
GIZ- Floods in Shkoder district. December 2010
GoA (2011) The National Water and Sanitation Strategy (NSWSS) for 2011-2017
GoA (2011) The National Waste Management Plan
Miho, A. and Lazo,P. (2005) Environmental Assessment of Water Quality of Albanian Rivers.
Ministry of Agriculture. 1969 On the evaluation of the real situation of forests and the measures to be taken
for the full utilization of the productive capacities of the country. Tirana 1969
Ministry of Agriculture, Rural Development and Water Administration. 2016 - Integrated Water Resources
Management Strategy - Consolidated draft version. August 2016
MoE 2016 – Statistical data about the forestry sector
MoE – 2015 Strategic Policy for Biodiversity Protection.
Ministry of the Public Works and Transport- National Sectorial Strategy for Water Supply and Sewerage
Services 2011--2017
NEA 2013 State of Environment Report.
NEA 2014 – National Environmental Monitoring Program 2015 (in Albanian)
83

Menaxhimi I Burimeve Natyrore Në Evropën
Juglindore: Pyjet, Toka dhe Ujërat

REC 2015 “Pyjet dhe tranzicioni”
Treska, Ll. 1955 Forest Handbook. Tirana 1955
TRINITY ENVIRO 2010 ‘Study on reducing the soil erosion and sedimentation – NRDP 2010.
World Bank (2003) ALBANIA – WATER SUPPLY AND SANITATION SECTOR STRATEGY
World Bank Delivery Issue-Decentralization and Service delivery in Albania: Governance of Water Sector
2011
Veshi, L. and Spaho, Sh. (1988). Pedology. Agricultural University of Tirana. Tirana, Albania. 574pp.
Zdruli, P., H. Eswaran, R. Almaraz, and P. Reich. 1997. Developing the prerequisites for sustainable land
use in Albania. Soil Use and Management. 13, 48-55
Zdruli, P. and Lushaj, Sh. (2000). Status of soil degradation in Albania. In: Soil in Central and Eastern
European countries, in the New Independent States, in Central Asian countries and in Mongolia. European
Commission, Joint Research Centre (Lahmar, R., Dosso, M., Ruellan, A. and Montanarella, L. (eds). EUR
19732 EN.p.53-63
Zdruli, P., Lushaj, Sh.,Pezzuto, A., Fanelli, D., D’Amico, O., Filomeno, O., De Santis, S., Todorovic, M.,
Nerilli, E., Dedaj, K. and Seferi, B. (2003). Preparing a georeferenced soil database for Albania at scale
1:250,000 using the European Soil Bureau Manual of Procedures 1.1. In: OPTIONS Méditerranéennes.
SERIE A: Mediterranean Seminars, Volume A 54. (CIHEAM). Paris, France. ISBN: 2-853552-261-X.

84

Menaxhimi I Burimeve Natyrore Në Evropën
Juglindore: Pyjet, Toka dhe Ujërat

SHTOJCA B1.1
Grupet e të dhënave mbështetëse
Tabela 1.25 Bilanci tregtar në produktet pyjore (sasia dhe vlera) (Burimi: INSTAT & FAO)
EKSPORTI

Viti

Trupa

IMPORTI
Dru Zjarri

Qymyr Druri

pllaka druri

Lende e
sharruar

trupa
Sasia
(m3)

Sasia
(m3)

Vlera
(000/$)

Sasia
(m3)

Vlera
(000/$)

Sasia
(ton)

Vlera
(000/$)

Sasia
(ton)

Vlera
(000/$

Sasia
(m3)

Vlera
(000/$)

1990

-

-

-

-

-

-

-

-

4,098

762

1991

157

6

-

-

-

-

-

-

4,098

1992

604

63

508

21

-

-

414

1993

2,402

162

-

-

-

-

-

-

1994

1,000

138

-

-

-

-

-

1995

1,000

138

-

-

-

-

1996

1,000

138

-

-

-

1997

1,960

219

4,868

146

3,572

1998

17

129

-

-

1999

379

5

-

2000

379

577

2001

25,000

3,263

2002

29,300

2003

Vlera
000/$

Dru zjarri

Lende e
sharruar

Panele me
bazë druri

Sasia
(m3)

Sasia
(m3)

Sasia
(m3)

Vlera
(000/$)

-

-

-

-

762

-

-

-

139

95

6

-

8,651

6,351

-

-

-

8,900

5,799

94

-

-

8,900

5,799

-

-

-

607

1,747

-

-

13,499

4,250

811

-

-

146

6,036

1,065

-

-

1

6,036

541

700

79

44,900

6,774

602

67,300

1,304

11,000

467

140

56,300

1,054

2004

467

140

56,300

2005

467

140

2006

467

140

2007

467

2008

Vlera
(000/$)

-

-

-

-

-

5,859

-

-

18

-

94

18

265

0

3,535

7,000

9,000

2,694

-

9,050

-

-

9,050

-

-

242,700 24,784

1,284

-

-

7,671

55,100

1,006

-

-

1,054

55,100

1,006

-

56,300

1,054

55,100

1,006

56,300

1,054

55,100

1,006

140

56,300

1,054

4,000

467

140

56,300

1,054

2009

467

140

56,300

2010

467

140

2011

8,466

616

2012

2,641

2013

Vlera
(000/$)

-

-

-

-

-

861

402

218

15,423

5,691

350

318

-

14,800

4,635

2,149

473

-

-

14,800

4,635

2,100

446

0

-

-

31

5

1,131

283

841

5,837

216

3,380

711

17,654

7,609

0

172

-

40

15,000

4,630

11,182

7,275

5,535

0

54

-

40

14,652

1,773

21,930

6,633

3,156

0

176

-

4

14,652

970

10,522

5,709

10,000

882

-

0

50,000

8,416

97,700

16,578

1,089

400

36

-

0

8,535

1,415

16,603

3,523

21,409

4,304

590

68

-

0

23,890

4,242

111,839 11,534

-

21,409

4,304

590

68

-

0

23,890

4,242

111,839 11,534

-

-

21,409

4,304

590

68

-

0

23,890

4,242

111,839 11,534

-

-

21,409

4,304

590

68

-

0

23,890

4,242

111,839 11,534

1,006

-

-

21,409

4,304

590

68

-

0

23,890

4,242

111,839 11,534

4,000

1,006

-

-

21,409

-

590

68

-

0

23,890

-

80,239

22,398

1,054

2,800

675

-

-

21,409

-

590

68

-

0

23,890

-

97,239

23,043

56,300

1,054

2,700

710

-

-

21,409

-

1,860

558

-

0

23,890

-

98,239

21,714

7,452

4,448

2,000

509

-

-

5,862

-

7,000

1,077

6

2

93,908

-

188,155 40,334

258

84,434

4,980

1,801

250

78

5

6,378

1,751

4,642

626

817

114

44,316

12,062

126,129 30,960

53

6

80,801

4,589

2,212

345

709

103

5,881

1,667

4,572

541

5,513

320

44,278

11,644

103,054 27,414

2014

3,000

255

68,523

4,698

826

167

709

103

1,876

578

25,352

1,871

8,706

631

46,450

12,970

137,311 35,559

2015

3,000

255

75,900

3,575

1,000

259

709

103

850

-

20,000

1,686

100,000 3,000

73,100

-

177,390 37,039
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Figura 1.5 Harta e mbulesës së pyjeve 2005-2015 (Burimi: “Pyjet dhe Tranzicioni”, REC 2015)

Figura 1.6 Harta e 6 baseneve lumore në Shqipëri

Figura 1.7 Stacionet e Monitorimit (nga NEA)
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CHAPTER B2
Chapter B2 Përmbledhje e menaxhimit
të burimeve natyrore në Bosnjë dhe
Hercegovinë
Bruno Marić4, Sabina Hadžiahmetovic5, Mihajlo Marković6, and Jugoslav Brujić7

B2.1 Hyrje: Informacione të përgjithshme për BosnjeHercegovinën
Bosnja dhe Hercegovina (BH) është një vend i vendosur në pjesën perëndimore te Gadishullit Ballkanik.
Bosnja, rajoni më i madh, zë pjesët veriore dhe qendrore të vendit ndërsa Hercegovina zë jugun dhe
jugperëndimin. Këto rajone historike nuk korrespondojnë me dy subjektet politike autonome të krijuara
nga Marrëveshjet e ndërmjetësuara ndërkombëtarisht të Dejtonit të vitit 1995: Republika Srpska (RS), e
vendosur në veri dhe në lindje, dhe Federata e Bosnje - Hercegovinës (FBH) duke zënë zonat perëndimore
dhe qendrore.
Kryeqyteti i vendit është Sarajeva me qytete të rëndësishme rajonale si Mostari dhe Banja Luka. BH është
një vend i Evropës juglindore që gjeografikisht i takon basenit të Adriatikut dhe Detit të Zi, domethënë grupi
i shteteve të pellgjeve të Mesdheut dhe të Danubit. Ajo është e vendosur në pjesën qendrore të Gadishullit
Ballkanik, ndërmjet gjerësive 42° 26' dhe 45° 15' në Veri dhe gjatësive 15° 45' dhe 19° 41' në Lindje. Ajo
zë 51,209.20 km2. Sipërfaqja totale ndahet në 51,197 km² tokë dhe 12,2 km² det. Gjatësia e përgjithshme e
kufirit të BH është 1,537 km. Popullsia e përgjithshme është 3,531,159 (Agjencia për Statistika, BH, 2016).
BH përbëhet nga tre njësi të ndara administrative: Federata e Bosnjës dhe Hercegovinës, Republika
Srpska dhe Qarku Brçko i BH. FBH përbëhet nga 10 kantone, ku secili kanton ka komunat e veta. FBH
ka 79 komuna, ndërsa struktura administrative e RS ka 62 komuna. Qyteti i Brçkos është një njësi e
veçantë administrative; është qark. Komunat dhe qytetet me vetëqeverisje lokale janë nivelet më të ulëta të
strukturës politike dhe territoriale brenda BH. Niveli i fundit i ndarjes politike dhe territoriale në BH përbëhet
nga bashkitë dhe qytetet ku ushtrohet vetëqeverisja lokale (Shtojca II Harta 1).
PBB-ja në vitin 2014 ishte 13.96 miliardë euro. Janë eksportuar produkte me vlerë 4,438 miliard euro (2014);
ndër produktet kryesore të eksportit janë metalet, veshmbathjet dhe produktet e drurit. Këto produkte
eksportohen kryesisht në: Slloveni (16.5%), Itali (15.9%), Gjermani (12.1%), Kroaci (11.5%), Austri (11.1%)
dhe Turqi (5.2%) (shifrat janë të vitit 2015).
BH është një rajon i rëndësishëm bujqësor, me një të tretën e tokës së saj të kultivuar ose në kullota. Tokat
më pjellore janë në veri, së bashku me luginën e lumit Sava. Në sipërfaqet më të mëdha, toka përdoret si
për kultivim dhe kullotje. Kulturat kryesore përfshijnë misër, patate, grurë, kumbulla, lakra dhe mollë. Në
Hercegovinë dhe në zonat më të mbrojtura të Bosnjës rritet duhani. Delet janë bagëtia kryesore, megjithëse
janë rritur edhe gjedhët dhe derrat, dhe praktikohet bletaria. Me më shumë se 60% të vendit mbuluar me
pyje, druri, si dhe mobiliet dhe produktet e tjera prej druri kanë qenë eksporte të rëndësishme.
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Në dhjetor 2014, BE e ripërtëriu qasjen e saj ndaj BH, e cila parashikon rikonceptimin e kushteve në mënyrë
që vendi të përparojë drejt BE-së dhe të adresojë sfidat socio-ekonomike me të cilat ballafaqohet. Pas
miratimit të një angazhimi me shkrim për reformat nga institucionet dhe udhëheqja e Bosnje Hercegovinës,
qasja e ripërtërirë çoi në hyrjen në fuqi të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (MSA) ndërmjet BosnjeHercegovinës dhe BE-së më 1 qershor 2015, duke zëvendësuar Marrëveshjen e Përkohshme (MP), e cila
ishte në fuqi që nga viti 2008. Në korrik të vitit 2015, vendi miratoi një Axhendë Reformash që synonte
trajtimin e situatës së vështirë socio-ekonomike dhe progresin e shtetit të së drejtës si dhe reformimin e
administratës publike. Zbatimi i saj ka vazhduar me progres të rëndësishëm. Në shtator 2016, Këshilli i
BE-së ftoi Komisionin Evropian të paraqesë mendimin e tij mbi aplikimin për anëtarësim në BE të Bosnje
Hercegovinës, të paraqitur në shkurt (Komisioni Evropian 2016).

B2.2 Vlerësimi i sektorit të pyjeve
B2.2.1 Burimet dhe menaxhimi i pyjeve
Zona pyjore sipas formës së menaxhimit dhe funksionit
Për BH, të dhënat e fundit zyrtare të Inventarit Kombëtar të Pyjeve (IKP) janë në dispozicion për periudhën
1964-1968 (të dhënat e marra nga GFRA, FAO, 2005). Edhe pse këto të dhëna janë pothuajse 50 vjeçare,
ato janë përdorur për shumë raporte kombëtare dhe ndërkombëtare sa i përket statusit të burimeve pyjore
deri tani. Kjo ka çuar në pyetje lidhur me besueshmërinë e të dhënave mbi burimet pyjore si bazë për
proceset e planifikimit dhe hartimit të politikave. Inventari i dyte kombëtar është kryer dhjetë vjet më parë
në periudhën 2006-2009, por të dhënat ende nuk janë publikuar. Me qëllim tejkalimin e këtij problemi për
qëllime të këtij raporti janë përdorur të dhënat nga studimi i FIRMA (USAID, 2012) që përmbajnë të dhëna
të caktuara nga IKP-ja e dytë. Të dhënat më të fundit në dispozicion të IKP-së së dytë janë paraqitur në
Tabelën 1.1. Janë raportuar kategori të ndryshme pyjesh.
Tabela 2.1 Madhësia e sipërfaqes pyjore sipas funksionit (ekonomik, jo ekonomik) dhe formës se menaxhimit (Burimi: USAID 2012)

Forma e qeverisjes

Gjithsej

Sipërfaqja
Pyje
ekonomike

Pyje jo
ekonomike

Pyje të
mbrojtur

Pyje për
qëllime të
posaçme

Pyjet mbrojtës

ha

ha

ha

Ha

ha

Ha

1. Trungishte

1,329,500 46,300

5,200

8,800

262,600

1,652,400

2. Cungishte

843,200

158,700

1,600

2,400

246,300

1,252,200

1+2. Pyje gjithsej

2,172,700 205,000

6,800

11,200

508,900

2,904,600

3. Shkurre

52,700

41,100

0

100

36,700

130,600

4. Sipërfaqe te zhveshura

55,700

88,400

800

3,400

38,900

187,200

3+4.
Shkurre
dhe
108,400
sipërfaqe te zhveshura

129,500

800

3,500

75,600

317,800

5. Sipërfaqe te tjera pyjore 3,300

3,100

100

2,600

9,100

Pyje sipas FAO (1+2+3+5) 2,228,700 241,600

6,800

11,400

548,200

3,035,700

6. Gjithsej pyje dhe toka
2,284,400 337,600
pyjore

7,600

14,800

587,100

3,231,500

Këto shifra tregojnë një total prej 3,231,500 ha pyje dhe pyje të tjera, nga të cilat 1,652,400 ha janë pyje
trungishte dhe 1,252,200 ha janë pyje cungishte. Pjesa tjetër karakterizohet si toka te tjera pyjore dhe përfshin
shkurre, tokë pyjore e zhveshur dhe sipërfaqe të tjera pyjore. Në tërësi, këto shifra të reja nënkuptojnë se
rreth 63% e territorit të përgjithshëm të BH mbulohet me pyje dhe toka të tjera të pyllëzuara, një nga vlerat
më të larta në Evropë.
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Në krahasim me IPK-në e pare që i takon viteve 1960 (që raporton një sipërfaqe totale pyjore dhe sipërfaqe
të tjera pyjore prej 2.734 milion ha), kemi një rritje të ndjeshme të sipërfaqes pyjore në të gjitha kategoritë
dhe një nënvlerësim të shifrave të raportuara aktualisht (p.sh. për FAO Vlerësimin Global të Burimeve
Pyjore dhe Forest Europe) me më shumë se 15%. Duhet të përmendet se ka një numër arsyesh për këtë
rritje në zonën pyjore. Dy arsyet kryesore janë:
•
•

Ndryshimi në metodologjinë e inventarit nga një taksim në një qasje statistikore, që i bën dy grupet
e të dhënave kryesisht të pakrahasueshme;
Rritja faktike e zonës pyjore për shkak të pyllëzimeve (ndikim i vogël) dhe rigjenerimit natyror të
tokave kryesisht të braktisur (ndikim i madh).

Fondi pyjor, rritja, prerjet dhe stoku i karbonit
Për Bosnje Hercegovinën, druri dhe lënda drusore janë produktet kryesore të menaxhimit të pyjeve. Një
situatë e ngjashme lidhur me nënvlerësimin e sipërfaqes pyjore si pasojë e përdorimit të të dhënave të
vjetra të inventarit vlen për volumin e fondit pyjor dhe stokun e karbonit. Të dhënat nga IPK-ja e dytë
tregojnë një volum prej 435 milionë m³ në BH, ose 201 m³ për ha (Tabela 2). Në total, kjo do të thotë
që volumi pritet të jetë 23% më i lartë se sa është raportuar zyrtarisht, p.sh. në GFRA, 2010. Llogaritjet
paraprake treguan vlera më të larta për biomasën dhe stokun e karbonit sesa është raportuar zyrtarisht
(FAO FRA 2010); që është, 23% e biomasës dhe 16% për stokun e karbonit krahasuar me të dhënat
e raportuara ndërkombëtarisht. Kjo llogaritje kryhet me të dhënat për pyjet prodhuese të paraqitura në
studimin e FIRMA (USAID, 2012). Për të dhëna më të sakta në lidhje me llogaritjen e karbonit, do të jetë e
nevojshme të përdoret një metodë e ndryshme.
Të dhënat më të fundit nga IPK-ja (Tabela 2.2, USAID, 2012) tregojnë se 5.7 milion m³ është prerë çdo
vit si mesatare 10 vjeçare për BH. Në krahasim me një rritje vjetore prej më shumë se 11 milion m³ kjo
do të thotë se vetëm rreth 50% e rritjes vjetore përdoret për prodhimin e drurit, gjë që është një vlerë
jashtëzakonisht e ulët. Shkalla e shfrytëzimit në pyjet cungishte është në një normë prej 43%; edhe më
margjinale (FAO 2015).
Tabela 2.2 Fondi pyjor, rritja dhe prerja e drurëve (Burimi: USAID 2012)

Llojet e pyjeve

Në pronësi publike
000 m3

Total

Në pronësi private

m3/ha

000 m3

m3/ha

000 m3

m3/ha

Volumi drusor
Pyjet trungishte

299,630

282

53,968

202

-

266

Pyjet cungishte

35,710

87

46,412

107

-

97

Gjithsej

335,340

228

100,380

143

-

201

Rritja vjetore totale e vëllimit
Pyjet trungishte

7,481

7.03

1,622

6.1

9,087

6.83

Pyjet cungishte

907

2.22

1,192

2.75

2,095

2.48

Gjithsej

8,348

5.67

2,814

4.09

11,182

5.16

Prerja mesatare vjetore
Pyjet trungishte

4,416

4.15

446

1.68

4,819

3.62

Pyjet cungishte

307

0.75

598

1.38

899

1.07

Gjithsej

4,723

3.21

1,044

1.5

5,718

2.63

Llojet e pyjeve dhe pronësia sipas formës së menaxhimit
Pyjet në BH përbëhen nga një larmi e madhe e llojeve, duke filluar nga pyjet mesdhetare bregdetare në pyjet
malore në BH qendrore. Harta 2 në Shtojcën II tregon shpërndarjen e pyjeve dhe modelet e shpërndarjes
hapësinore të pyjeve halore në malësi, pyjeve të përziera ne lartësitë të mesatare dhe pyjet fletore në zonat
e ulëta dhe në zonat e përmbytura.
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Tabela 2.3 (Glück et al., 2010) tregon kategoritë kryesore të pyjeve në BH sipas klasave të ndryshme të
pronësisë. Duhet të theksohet se këto të dhëna ende mbështeten në IPK-në e vjetër në mungesë të të
dhënave të reja të publikuara. Procesi i planifikimit të menaxhimit dhe format e menaxhimit të aplikuara në
llojet kryesore të pyjeve në BH drejtohen drejt sistemeve silvikulturore shumë moshore. Zbatimi i menaxhimit
të pyjeve ne mënyrë sa me natyrore paraqet një parim bazë të praktikës së menaxhimit të pyjeve.
Tabela 2.3 Llojet kryesore të pyjeve publike dhe private (Burimi: Glück et.al., 2010)

Kategoria e pyllit

Pyjet publike

Pyjet private

Total

%

%

%

Pyjet trungishte

92

8

100

1) Ahu

91

9

100

2) Bredhi dhe ahu

97

3

100

3) Pisha e zeze dhe hartina

96

4

100

4) Dushqet

75

25

100

5) Trungishte të tjera

83

17

100

Pyjet cungishte

68

32

100

1) Ahu

62

38

100

2) Dushqet

52

48

100

3) Cungishte e përzier

73

27

100

4) Cungishte të tjera

80

20

100

Të dhënat nga studimi i USAID-it që kanë të bëjnë me IKP-në e fundit tregojnë se pyjet cungishte arrijnë
në 1.252 milionë ha në total dhe 843.000 ha në pyje produktive (ekonomike), pra pothuajse 40% e pyjeve
prodhuese. Megjithëse RS dhe FBH ndajnë pothuajse të njëjtën përqindje të pyjeve të lartë, pyjet cungishte
janë dukshëm më të mëdha në RS. Raportet e pyjeve trungishte dhe cungishte janë diametralisht të kundërta
kur krahasojnë pronësinë publike dhe private. Megjithëse, shteti zotëron 72% të pyjeve të larta, pronarët
privatë të pyjeve zotërojnë kryesisht pyjet cungishte (434,000 ha ose 62% të cungishte prodhuese) (Tabela
2.4).
Tabela 2.4 Llojet e pronësisë sipas kategorive të pyjeve (Burimi: USAID, 2012)

Pyjet publike

Kategoria e pyllit

Pyjet private

ha

%

ha

%

Pyjet trungishte

1,063,400

72

266,100

38

Pyjet cungishte

408,700

28

434,500

62

Pyje gjithsej

1,472,100

100

700,600

100

B2.2.2. Pyjet në mbështetje të komuniteteve rurale
Struktura e pronësisë së tokës pyjore
Sipas të dhënave nga IKP-ja e pare, pyjet në BH janë kryesisht në pronësi publike. Tabela 5 tregon raportin
e 80% të pyjeve publike dhe 20% të pyjeve private me një pjesë pothuajse të barabartë në të dy entitetet
në RS dhe FBH. Modelet hapësinore të pronësisë private të pyjeve shfaqen në (Shtojcën II Harta 3) për
të krahasuar shpërndarjen eko-rajonale te pyjeve dhe përqindjen e mbulimit me pyje. Mund të shihet se
përqindja e pyjeve private është më e larta në zonat fushore ku mbulesa pyjore është më e vogël. Pyjet
shtetërore janë të vendosura në zonat me mbulese më të madhe të pyjeve.
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Tabela 2.5 Struktura e pronësisë së tokës pyjore (Burimi: NEAP 2003)

Pyje në pronësi
publike %

Pyje në pronësi
private %

Pyje në pronësi të
kishës %

Pyje në pronësi të
komunës %

Sip e përgjithshme
me pyje

80.7

19.3

-

-

2,709,769

Pyjet publike dhe kompanitë publike pyjore
Sipas kushtetutës së BH, pronësinë e pyjeve publike e kanë të dy njësitë (FBH dhe RS). Ky organizim
është i rëndësishëm për kantonet (në FBH) dhe komunat (në të dy njësitë). Ato nuk kanë të drejta pronësie
mbi pyjet publike, përveçse kur i janë dhënë në natyrë ose i blejnë ato. Në distriktin e Bërçkos, ka vetëm
disa mijë hektarë pyje publike të administruara nga administrata publike pyjore. Megjithatë, termi "pyje
shtetërore" përdoret gjerësisht për t'iu referuar pyjeve publike dhe mund të njihet në të dy dokumentet
zyrtare dhe në jetën e përditshme. Për momentin ka 15 kompani publike pyjore në Bosnjë dhe Hercegovinë.
Dy prej tyre janë në RS, ndërsa 13 të tjerë janë shpërndarë në FBH në kantone dhe disa prej tyre madje
edhe brenda nivelit të komunës.
Punësimi në sektorin e pyjeve
Sipas burimeve statistikore zyrtare dhe informatave vjetore mbi planet e menaxhimit të pyjeve në FBH ka
një trend në rritje të punësimit në sektorin pyjor (shih Tabelën 6). Ka një rritje të konsiderueshme krahasuar
me vitin 2012, kur sektori pyjor në BH punësoi gjithsej 8,678 njerëz dhe në vitin 2015, kur numri i të
punësuarve u rrit në 9,164 persona. Tendencat e ngjashme janë në nivelin e entitetit me përjashtim të vitit
2015 në FBH. Është e rëndësishme të përmendet se numrat në Tabelën 6 përfshijnë profesionistët pyjorë
dhe punëtorët administrativë dhe të tjerë.
Tabela 2.6 Punësimi në sektorin e pyjeve në BH në periudhën 2012-2015 (Burimet: Buletini Statistikor i Pylltarisë, Numri 16, Instituti i Statistikave të
Republikës Srpska 2016 dhe Informacion vjetor mbi planet e menaxhimit dhe menaxhimit të pyjeve në Federatën e BiH, dhe Pylltari për 2012, 2013,
2014 dhe 2015)

Viti

FBH

RS

Gjithsej BH

2012

4,393

4,285

8,678

2013

4,469

4,328

8,797

2014

4,801

4,437

9,238

2015

4,627

4,537

9,164

Në vitin 2014 rritja e punësimit ishte 8.9%. Industria e përpunimit të drurit ka punësuar 21,005 persona, prej
të cilëve 12,235 janë angazhuar në prodhimin e drurit dhe produkteve të drurit dhe 6,570 janë punësuar në
prodhimin e mobilieve (shih Tabelën 2.7).

Tabela 2.7 Numri i të punësuarve në industrinë pyjore në vitet 2013 dhe 2014 (Burimi: Vjetari Statistikor i Republikës Srpska 2015; Vjetari Statistikor i
FBH 2015.)

Viti

2013

2014

Njësia/Entiteti

FBH

RS

BH

FBH

RS

BH

Prodhimi i drurit, produkteve të drurit dhe
tapës

5,566

5,214

10,780

6,220

6,015

12,235

Prodhimi i letrës dhe produkteve të saj

1,668

608

2,276

1,615

585

2,200

Prodhimi i mobilieve

3,444

2,644

6,088

3,764

2,806

6,570

Gjithsej

10,678

8,466

19,144

11,599

9,406

21,005
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B2.2.3. Nxitja e konkurrencës së sektorit pyjor dhe zinxhirëve te vlerës së
shtuar
Struktura e të ardhurave dhe të ardhurat e kompanive pyjore shtetërore
Siç është përmendur më parë, kompanitë publike pyjore në BH janë themeluar nga qeveritë dhe asambletë.
Një kompani pyjore publike në RS quhet 'Šume Republike Srpske', ndërsa në FBH këto janë kompani
pyjore të kantoneve. Në Tabelën 8 janë paraqitur rezultatet financiare të kompanive publike pyjore në RS
dhe FBH për periudhën 2013-2015. Mund të arrihet në përfundimin se kompanitë publike pyjore sipas të
dhënave zyrtare të disponueshme, nga viti 2014, kanë raportuar rezultate negative financiare si në FBH
(për FBH janë përmbledhur rezultatet financiare për të gjitha kompanitë pyjore publike) dhe RS. Në vitin
2015 situata ishte e njëjtë për FBH, ndërsa në RS, Šume Republike Srpske raportuan rezultate pozitive
financiare që arrinin në më shumë se 5 milionë euro. Një analizë e strukturës së te ardhurave (shih tabelën
8) tregon qartë se produkti parësor i kompanive pyjore publike është druri, ndërsa të ardhurat nga burime
të tjera nuk kanë arritur një nivel të kënaqshëm, veçanërisht në RS, ku në vitin 2015 është raportuar vetëm
943,664 euro, ndërsa në FBH për të njëjtën periudhë 7,143,416 euro.
Tabela 2.8 Struktura e të ardhurave dhe të ardhurat e kompanive shtetërore të pyjeve (Burimet: Informacion vjetor mbi menaxhimin e pyjeve dhe
planet e menaxhimit në Federatën e BH, Ministria e Bujqësisë, Menaxhimin të Ujërave dhe Pylltarisë, 2013 - 2015, Šume Republike Srpske 2013 –
2015)

2013

2015

2014
Euro

F BH

RS

F BH

RS

F BH

RS

Të Ardhura Gjithsej

86,541,782

91,430,117

82,409,463

92,128,502

84,110,908

100,217,493

Të ardhura nga shitjet e
drurit

79,271,832

90,048,645

74,484,998

90,176,135

76,967,493

99,273,830

Të ardhura të tjera

7,269,950

1,381,472

7,924,465

1,952,367

7,143,416

943,664

Kostot gjithsej

83,065,515

88,784,011

84,074,263

92,494,153

85,519,089

95,122,953

humbje/fitim bruto

3,476,267

2,646,106

-1,664,800

-365,651

-1,408,180

5,094,540

Financimi dhe investimet publike dhe ndërkombëtare
Në Tabelën 2.9 janë paraqitur investimet publike dhe ndërkombëtare në degë të ndryshme të sektorit pyjor
në BH. Investitorët kryesorë të huaj në sektorin e pylltarisë janë Banka Botërore, FAO dhe BE me investime
të mëdha në inventarin kombëtar të pyjeve, projekte që lidhen me menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve
dhe burimet e ripërtëritshme të pyjeve.

Tabela 2.9 Investimet dhe financimet publike dhe ndërkombëtare (Burimet: Ministria e Bujqësisë, Administrimit të Ujërave dhe Pylltarisë së FBH-së
(2016): Informacion mbi aktivitetet e menaxhimit të pyjeve në FBH për vitin 2015 me rishikimin e planeve të menaxhimit për vitin 2016; mbi zbatimin
e planeve financiare dhe të prodhimit për vitin 2015, faqja zyrtare e Bankës Botërore, faqja zyrtare e Ministrisë Federale të Bujqësisë, Administrimit të
Ujërave dhe Pylltarisë)

Fondet publike (p.sh. subvencionet) në euro
Infrastruktura e shfrytëzimit

777,289

Infrastruktura rrugore

3,600,102

Kualifikimet dhe burimet njerëzore

NA

Investimet në riprodhimin biologjik të pyjeve

9,880,786

Përgatitja e planeve të menaxhimit
Përgatitja e planeve të menaxhimit të lidhura me gjuetinë

Donatori

Investimet në sistemin e informacionit

Banka Boterore
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Ndërtimi dhe blerja e objekteve të menaxhimit dhe
objekteve të tjera

9,880,786

Financimi ndërkombëtar (në projekte pyjore)

Projekti

Donatori

Inventari kombëtar i pyjeve

Banka Botërore

Menaxhimi i qëndrueshëm i pyjeve dhe peizazhit (projekt
në progres)

Fondi Global për Mjedisin (2,138,223 euro)

Asistencë teknike për përdorimin e energjisë së drurit
për të përmirësuar zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik
rural dhe për të përmbushur objektivat e energjisë së
ripërtëritshme 2020 për Ballkanin Perëndimor - WISDOM B
& H (Vështrim mbi Kërkesën/Ofertën e Integruar për Lëndë
Drusore, Metodologjia e Hartëzimit)

FAO dhe BE

Projekti për Zhvillimin dhe Ruajtjen e Pyjeve

Banka Botërore IBRD-IDA (4,660,318 euro)

Produktet dhe shërbimet e pyjeve
Tabela 10 përmban të dhëna në lidhje me vlerën e mallrave kryesore të tregtuara nga sektori pyjor. Në
BH, druri dhe produktet e drurit janë ende burimet kryesore të të ardhurave, ndërkohë që produktet e dyta
pyjore ende janë të nën-përfaqësuara me më pak se 5% të vlerës totale të mallrave kryesore të tregtuara.
Të dhënat për shërbimet kryesore të ekosistemit të tregtuara nuk janë në dispozicion për BH.
Tabela 2.10 Sasia dhe vlera e mallrave dhe shërbimeve të tregtuara

Vlera e mallrave kryesore të tregtuara në2015

Druri dhe produktet e tij:
175,297,658 euro
Prodhimet e dyta:
8,087,080 euro

Vlera e shërbimeve kryesore të tregtuara për
ekosistemet pyjore

n/a

Kontributi i sektorit pyjor në PBB
Në Tabelën 2.11 janë paraqitur të dhënat në lidhje me kontributin e sektorit pyjor në PBB për periudhën
2000-2015. Mund të shohim se ndërkohë që PBB-ja kombëtare po rritet në mënyrë të vazhdueshme,
PBB-ja në lidhje me pyjet, prerjet dhe aktivitetet e shërbimit nuk është duke ndjekur këtë tendencë. Pjesa
e përgjithshme e PBB-së u zvogëlua në periudhën 2000-2009 dhe pas krizës ekonomike globale ka pasur
rritje të ngadaltë dhe në vitin 2015 pjesa e PBB-së është pothuajse 1%.
Tabela 2.11 Prodhimi i Brendshëm Bruto (PBB) dhe kontributi i sektorit pyjor për periudhën 2000 - 2015 (Burimet: Produkti i Brendshëm Bruto sipas
qasjes së prodhimit 2000 - 2011. Agjencia për Statistikat e BH, 2012, Agjencia për Statistikat e BH 2016)

Viti

PBB-ja në BH në 1,000 euro

Vlera bruto e shtuar e
aktiviteteve për pyjet, prerjet
dhe aktivitete të lidhura me
to (euro)

Vlera bruto e shtuar e
aktiviteteve për pyjet, prerjet
dhe aktivitete të lidhura me
to (%)

2000

6,043,267

82,768

1.37

2001

6,482,247

85,969

1.33

2002

7,149,081

95,351

1.33
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2003

7,530,310

95,581

1.27

2004

8,179,723

90,778

1.11

2005

8,803,639

96,684

1.10

2006

10,256,774

112,650

1.10

2007

11,527,002

114,830

1.00

2008

13,040,322

131,232

1.01

2009

12,669,971

101,266

0.80

2010

12,959,654

106,628

0.82

2011

13,123,041

119,896

0.89

2012

13,392,268

120,287

0.90

2013

13,673,478

130,982

0.96

2014

13,960,313

134,630

0.96

2015

14,592,270

143,806

0.99

Bilanci tregtar
Të dhënat mbi bilancin tregtar ekzistojnë vetëm për vitet 2010 dhe 2011 (referenca nga raporti i sektorit te
industrisë së përpunimit të drurit dhe metaleve në BH, 2012, botuar nga FIRMA (shih Tabelën 2.12).
Tabela 2.12 Bilanci tregtar në produktet pyjore (sasia dhe vlera) (Burimi: FIRMA 2012: Sektori i industrisë së BH-së, Sektorët e përpunimit të drurit
dhe metaleve, 2012

Shitjet

Norma e
rritjes

Eksportet

Norma e
rritjes

Struktura
Eksporti/ Struktura
e eksportit e shitjeve
Shitjet
2011
2011
2011

Në milion
Marka
Boshnjake

2010

2011

%

2010

2011

%

Lende e sharruar

421.6

461.6

9.5

235.3

277.1

17.8

60

37.1

46

Rimeso

84.9

91.7

8

22.1

25.1

13.4

27.3

3.4

9.1

Elemente druri

44.2

48.1

8.9

40.8

48.6

19.2

-

6.5

4.8

Prodhime drusore
të tjera

53.2

56.9

10.3

11.9

15.4

29.2

26.2

2.1

5.8

Mobilie

320.6

336.6

5

312.7

348

11.3

-

466

33.6

Shtëpi të
parafabrikuara

6.1

6.5

7.1

25.3

29.2

15.3

-

3.9

-

Gjithsej përpunim
druri

924.4

1,002.9 8.5

650.7

747.5

14.9

74.5

100

100

Manifaktura

6,681

7,015.1 5

7,293.8 8,430.4

%

15.6

Mund të shohim se të gjitha nën-segmentet e industrisë së përpunimit të drurit janë të orientuara nga
eksporti. Sektori i përpunimit të drurit të BH-së ka pesë tregjet e njëjta të eksportit. Tregu kryesor i eksportit
për të gjithë industrinë e përpunimit të drurit është Gjermania me 26% të eksporteve totale (216.8 milion
marka), ndjekur nga Kroacia me 20%, Italia me 14% dhe Austria dhe Sllovenia me 7% dhe 6% respektivisht.
Në vitin 2011 është raportuar një rritje prej 1,002,900,000 marka të konvertueshme boshnjake (BAM)
ndërsa eksportet janë raportuar në vlerën 747.5 milionë Marka Boshnjake. Nxitësi kryesor për zhvillimin e
industrisë së përpunimit të drurit në BH është patjetër eksporti në tregjet e huaja.
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Prerjet e paligjshme
Prerjet e paligjshme janë pranuar si një problem serioz për sektorin e pylltarisë në BH. Disa OJQ mjedisore,
si Fondi Botëror i Natyrës së Egër (WWF) pohojnë se BH-ja së bashku me vendet e tjera të Evropës
Lindore përbëjnë një burim kryesor të lëndës drusore të paligjshme ose të dyshimtë në tregun e BE-së.
Sipas WWF-së, sasia e drurit të prerë në mënyrë të paligjshme në BH është vlerësuar të jetë 1.2 milion m3
(WWF, 2008). Të dhënat zyrtare kombëtare sugjerojnë shifra shumë më të ulëta. Për shembull, Ministria
e Bujqësisë, Administrimit të Ujërave dhe Pylltarisë së FBH-së raportoi se në 2012-ën u prenë në mënyrë
të paligjshme vetëm 38.603 m3 lëndë drusore me vlerë të përgjithshme prej 1.902.347 BAM (Ministria e
Bujqësisë, Administrimit të Ujërave dhe Pylltarisë së FBH-së, 2013). Prerjet e paligjshme prekin si pyjet
shtetërore dhe ato private, por në pyjet private ndodh për shkak të të drejtave të paqarta të pronësisë dhe
braktisjes së pyjeve private si pasojë e luftës. Në vitin 2006, qeveritë e të dy entiteteve pranonin nevojën
për të miratuar plane veprimi për të luftuar aktivitetet e paligjshme në sektorin e pylltarisë dhe industrisë
së përpunimit të drurit. Këto përqendrohen në përmirësimin e procedurave të auditimit të jashtëm dhe
zhvillimin e kapaciteteve të brendshme të ndërmarrjeve të menaxhimit të pyjeve. Kohët e fundit, disa
ndërmarrje të menaxhimit të pyjeve kantonale në FBH zhvilluan programet e tyre të brendshme për të
parandaluar dhe luftuar korrupsionin dhe prerjet e paligjshme. Këto programe bazohen kryesisht në shtyllat
e mëposhtme: angazhimi formal i kompanisë për të parandaluar dhe luftuar korrupsionin; zhvillimi dhe
zbatimi i strukturave të brendshme brenda ndërmarrjeve për parandalimin dhe luftën kundër korrupsionit;
zhvillimin dhe zbatimin e mekanizmave dhe instrumenteve për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit dhe
edukimin e vazhdueshëm dhe shpërndarjen e informacionit mbi rëndësinë e parandalimit dhe luftës kundër
korrupsionit.

B2.2.4. Mbrojtja e pyjeve dhe rritja e shërbimeve të ekosistemit
Shëndeti pyjor dhe dëmtimet
Sa i përket gjendjes shëndetësore të pyjeve në BH, Tabela 13 tregon qartë se presionet e shkaktuara nga
njeriu dhe fatkeqësitë natyrore janë faktorët kryesorë dëmtues për pyjet. Dy shkaqet mbizotëruese janë
zjarret në pyje dhe dëmtimet e bëra nga njeriu, si prerja e paligjshme dhe shkatërrimi (shih Tabelën 2.13).
Tabela 2.13 Dëmet e pyjeve në Bosnjë dhe Hercegovinë (2011-2014) (Burimet: Instituti i Statistikave të RS, 2015, Instituti i Statistikave të FBH, 2015)
2011

2012

2013

Gjithsej për
periudhën nga
2011 deri 2014

2014

në 000 m3
RS

FBH

BH

RS

FBH

BH

RS

FBH

BH

RS

FBH

BH

RS

FBH

BH

Shkaktuara nga njerëzit

25

88

113

89

83

172

73

77

150

26

70

96

213

318

531

Dëme nga insektet

48

0

48

45

1

46

60

10

70

82

6

88

235

17

252

Fatkeqësitë natyrore

71

2

73

59

5

64

101

14

115

146

32

178

377

53

430

Dëmet nga sëmundjet e
bimëve

1

0

1

3

0

3

20

0

20

5

0

5

29

0

29

Dëmet nga zjarret në pyje

73

27

100

69

973

1,042 1

16

17

0

3

3

143

1,019 1,162

Dëmet e shkaktuara nga insektet treguan një trend në rritje për periudhën 2011-2014. Dëmet pothuajse
dyfishohen në vitin 2014 (88,000 m3) krahasuar me vitin 2011. Ka pasur një rritje të numrit të zjarreve të
pyjeve në vitin 2012, i cili ishte një vit jashtëzakonisht i thatë. Dëmet e shkaktuara nga sëmundjet e bimëve
nuk tregojnë një tendencë të ndjeshme në rritje.
Ruajtja dhe menaxhimi i biodiversitetit
BH është një nga pesë vendet evropiane më të pasura në specie, megjithëse rreth 19% e specieve bimore
në BH mendohet të jenë nën kërcënim të madh nga konvertimi i tokës, menaxhimi i paqëndrueshëm i pyjeve
dhe ekspozimi ndaj ndotësve. Kështu, megjithëse BH-ja është një zonë e rëndësishme e biodiversitetit
për rajonin, ajo ka përqindjen më të lartë të llojeve të kërcënuara nga çdo shtet në Evropë. Kërcënimet
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ndaj biodiversitetit përfshihen në dy kategori të përgjithshme: (1) kërcënime të shume përhapura por të
pagjurmueshme të lidhura ngushtë me ekonominë pas konfliktit; dhe (2) kërcënime më të menjëhershme
që kanë më shumë ndikime të matshme, por gjithashtu mund të kenë zgjidhje afatmesme. Ndër
kërcënimet makro janë një ekonomi e dobët që detyron shfrytëzimin e burimeve natyrore të ripërtëritshme;
ndërgjegjësimi i kufizuar i publikut për mekanizmat për të përmirësuar ruajtjen e burimeve; mungesa e
një kornize koherente legjislative dhe të kapaciteteve të konsiderueshme rregullatore; dhe politika dhe
dështimet e tregut që nënvlerësojnë substancialisht mallrat dhe shërbimet mjedisore (USAID 2003).
Sipërfaqja e zonave të mbrojtura në BH mbulon rreth 2% të vendit, e barabartë me 104,879.9 ha, shumë
më poshtë nivelit të vendeve në rajon. Për momentin ekzistojnë dy rezerva strikt te mbrojtura, tre parqe
kombëtare, gjashtëmbëdhjetë monumente natyre, pesë peizazhe të mbrojtura dhe dy zona të mbrojtura
me shfrytëzim të qëndrueshëm të burimeve natyrore. Përveç kësaj, ekzistojnë tri zona Ramsar dhe tre zona
të rëndësishme për shpendët (Instituti Republikan për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore, Historike dhe
Natyrore RS, 2016).
Certifikimi i pyjeve në Bosnjë dhe Hercegovinë.
Të gjitha pyjet e certifikuara në BH janë në pronësi publike dhe certifikohen nga Këshilli i Mbikëqyrjes së
Pyjeve (FSC). Një total prej 1,556,107.40 ha pyjesh shtetërorë janë certifikuar nga KMP-ja në BH. Nuk
ka pyje private të certifikuara. Aktualisht pesë kompani pyjore shtetërore kanë një certifikatë FSC për
menaxhimin e pyjeve (FM / COC) (Unsko-sanske šume, Hercegbosanske šume, Šume Republike Srpske,
Srednjobosanske šume i Šume Tuzlanskog kantona). Ekzistojnë 334 kompani të përpunimit të drurit që
posedojnë certifikatën FSC (FSC, FSC, 2017). Procesi i certifikimit të pyjeve është nxitur kryesisht nga
interesi i kompanive të përpunimit të drurit të orientuara nga eksporti dhe nevojës së tyre për qasje më të
mirë në tregjet globale. Meqenëse sektori i përpunimit të drurit në BH është i orientuar nga eksporti, duke
eksportuar kryesisht në tregjet e BE-së, procesi i certifikimit nga FSC sigurisht do të vazhdojë në BH edhe
në të ardhmen.

B2.2.5. Struktura institucionale e sektorit pyjor, qeverisja ligjore dhe politike
Organizimi i sektorit të pyjeve
Organizimi institucional i sektorit pyjor është paraqitur në Figurën 1. Kompetencat e drejtpërdrejta në pylltari
mbahen në nivelin e entiteteve (FBH dhe RS) dhe Brçko. Institucionet në këto nivele janë përgjegjëse për
hartimin e politikave pyjore, për legjislacionin pyjor dhe zbatimin e ligjit. Përveç përgjegjësive për tregtinë e
jashtme dhe marrëdhëniet ekonomike ndërkombëtare, Ministria e Tregtisë së Jashtme dhe Marrëdhënieve
Ekonomike (MOFTER) është përgjegjëse për detyrat që bien nën juridiksionin e shtetit të BH-së, duke
përfshirë përcaktimin e politikave dhe parimeve bazë, koordinimin e aktiviteteve dhe konsolidimin e planeve
të entitetit me ato të institucioneve ndërkombëtare në fushën e bujqësisë, energjisë, mbrojtjes së mjedisit,
shfrytëzimit të burimeve natyrore dhe turizmit.
Në RS, ndryshimet më të rëndësishme në marrëveshjet institucionale për pylltarinë në vitet e fundit kanë
pasur efektet si vijon: Ndërmarrja Publike në RS është transferuar në një korporatë (shoqëri aksionare) në
vitin 2005; në RS, njësitë e menaxhimit të pyjeve (NJMP) u reduktuan nga 44 në 23 në vitin 2008; Inspektimi
i Pyjeve dhe Gjuetisë është integruar në Shërbimin e Përgjithshëm të Inspektimit.
Në FBH, Inspektimi Pyjor i FBH-së u transferua nga Ministria e Bujqësisë, Administrimit të Ujërave dhe
Pylltarisë FBH në Administratën e FBH-së për Çështjet e Inspektimit në vitin 2007 dhe transferimin e
Inspektimit Pyjor nga Zyra e Pyjeve Kantonale në Shërbimin e Inspektimit Kantonal në vitin 2007.
Menaxhimi i burimeve pyjore kryhet në nivel entiteti. FBH-ja i delegon kompetencat e veta të menaxhimit
qeverive kantonale. Çdo kanton ka kompetencë mbi burimet pyjore brenda kufijve të tij administrativ.
Megjithatë, një çështje më e debatueshme është shkalla e mandateve të lidhura me pyjet. Në nivelin e
FBH-së, ekziston një Departament Pylltarie brenda Ministrisë së Bujqësisë, Menaxhimit të Ujërave dhe
Pylltarisë, i cili përbëhet nga dy njësi. I pari është Sektori i Pyjeve për Departamentin e Pyjeve dhe Gjuetisë
me përgjegjësi për të gjitha aspektet ligjore që kanë të bëjnë me ligjin pyjor dhe legjislacionin përkatës. Ai
vepron si njësi leje dhënëse; p.sh. ndryshimi i përdorimit të tokës dhe planifikimi i menaxhimit të pyjeve.
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Figura 2.1 Organizimi i sektorit të pyjeve në BH (FAO 2015)

Zyra Pyjore e FBH-së është përgjegjëse për pylltarinë dhe mbrojtjen e pyjeve, përdoruesit e pyjeve dhe
subvencionet dhe pagesat mbështetëse për pylltarinë, si dhe zhvillimin dhe monitorimin e proceseve në
pylltari duke përfshirë një rol të përgjithshëm monitorues në lidhje me aktivitetet brenda sektorit pyjor.
Inspektimi Pyjor i FBH-së kryen shërbime të përgjithshme inspektuese që mbrojnë zbatimin e të gjitha
aktiviteteve që lidhen me ligjin për pyjet brenda FBH-së. Në nivelin kantonal, Ministria e Bujqësisë,
Administrimit të Ujërave dhe Pylltarisë mban përgjegjësinë, përveç kantonit të Sarajevës, kantonit ZapadnoHercegovački dhe Kantonit Bosansko-podrinjski. Në këtë drejtim, organe të tjera të rëndësishme janë Zyra
Kantonale e Pyjeve dhe Inspektimi Kantonal i Pyjeve.
Në RS, Departamenti i Pylltarisë në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave
është përgjegjës për pyjet dhe pylltarinë. Organet kryesore të zbatimit janë (BB, 2012) si vijon: Këshilli
Pyjor, i cili është një forum për diskutime të nivelit të lartë për çështjet dhe zhvillimet pyjore dhe çështjet
që lidhen me pyjet, dhe është themeluar në bazë të Ligjit për Pyjet 2008. Ai ka nëntë anëtarë të përbërë
nga përfaqësues të ministrive, organeve të tjera shtetërore, institucioneve dhe organizatave, të cilat janë të
lidhura me sektorin pyjor, komunitetet lokale, OJQ-të, pronarët e pyjeve dhe të tjerët. Kjo aktualisht përfshin
JPS Šume RS dhe Inspektimin e Pyjeve dhe Gjuetisë. Inspektimi i pyjeve dhe gjuetisë u transferua nga
MPMS në vitin 2005 tek Shërbimi i Përgjithshëm i Inspektimit, i cili ka gjithsej dymbëdhjetë Inspektorate.
Inspektimi i pyjeve dhe gjuetisë ka gjashtë ndarje territoriale me gjithsej 17 inspektorë. Ai zbaton masat
e kontrollit të pyjeve për pyjet publike dhe private në bazë të planeve vjetore dhjetëvjeçare dhe vjetore
të menaxhimit të pyjeve. JPS Šume RS ka një strukturë organizative tradicionale për një kompani pyjore
publike. Ai ka një zyrë qendrore, 23 njësi të menaxhimit të pyjeve (NJMP), një Qendër për Projektimin
dhe Zhvillimin e Kërkimeve që realizon planifikimin e menaxhimit të pyjeve, një Qendër për Prodhimin e
Farërave dhe një Qendër të Menaxhimit Karstik; NJMP-të raportojnë në zyrat qendrore dhe menaxhohen
në bazë të zonave, që përbëhen nga një numër i rretheve pyjore që nga ana e tyre përbëjnë një numër nën
njësish të menaxhimit (FAO 2015).
Pronarët privatë të pyjeve në BH nuk janë të organizuar në shoqata interesi, ndërsa pronat e tyre janë
jashtëzakonisht të vogla dhe të fragmentuara në pak parcela (Glück et al., 2011). Politikat ekzistuese pyjore
zhvillohen me pak ose aspak konsideratë ose kontribut nga pronarët privat të pyjeve. Shoqata e Pronarëve
të Pyjeve Private "Naša Šuma" mund të shihet si një përjashtim. Është themeluar në vitin 2006 në komunën
Čelinac (Republika Srpska).

97

Menaxhimi I Burimeve Natyrore Në Evropën
Juglindore: Pyjet, Toka dhe Ujërat

Kuadri ligjor për politikën pyjore
Kuadri rregullator në BH është kompleks dhe përbën një çështje të rëndësishme kur trajton nevojat për
menaxhimin e përshtatur dhe me pjesëmarrje të pyjeve. Siç është treguar më parë, sektori është i organizuar
në nivel entiteti. Sa i përket legjislacionit pyjor, kjo nënkupton si më poshtë vijon:
Ligji i Pyjeve në RS (2008) siguron kornizën e përgjithshme dhe mbështetet nga një seri prej 32 rregulloresh
të miratuara gjatë vitit 2009-2010 lidhur me shitjet e drurit dhe normat teknike të menaxhimit të pyjeve.
Ligji për Pyjet 2008 sqaroi përgjegjësitë e pronësisë dhe administratës së entitetit. Elementet e mëtejshëm
të planifikimit pyjor dhe parimet e menaxhimit të qëndrueshëm të pyjeve përfshihen në Planin Hapësinor
të RS-së 2008 - 2015, i cili parashikon zhvillimin e dokumentacionit të planifikimit, përfshirë Strategjinë
për Zhvillimin e Pyjeve për periudhën 2011-2021 (publikuar në vitin 2012) si dhe rishikimin e ligjeve dhe
rregulloreve, duke përfshirë Ligjin për Pyjet.
Në bazë të Vendimit të Gjykatës Kushtetuese të FBH-së të datës 14 prill 2009 (Gazeta Zyrtare e Federatës
së BH-së nr. 36/09) Ligji për Pyjet (Gazeta Zyrtare e Federatës së BH-së nr.20 / 02, 29/03 dhe 37/04) nuk
është më në fuqi që nga 27 nëntori 2009. Si një zgjidhje paraprake deri në miratimin e ligjit të ri për pyjet,
Qeveria e FBH-së miratoi Rregulloren për Pyjet (Gazeta Zyrtare e FBH-së nr. 83/09, 26/10, 33/10 dhe
38/10). Sipas Vendimit të Gjykatës Kushtetuese të FBH-së nr. U-28/10 të 23 marsit 2011 (Gazeta Zyrtare
e FBH-së nr. 34/11), Rregullorja për Pyjet duhet të kishte qenë në fuqi deri më 6 dhjetor 2011. Meqenëse
Rregullorja për Pyjet më 6 dhjetor 2011 nuk zbatohet më dhe ngaqë Ligji për Pyjet ende nuk është miratuar,
sektori pyjor ligjërisht është i parregulluar në nivelin e FBH-së.
Qarku Brçko miratoi Ligjin e tij për Pyjet në vitin 2010. Bazuar në dispozitat e tij, ekzistojnë plane për
menaxhimin e pyjeve për pyjet publike (pronë e Qarkut) dhe për pyjet private (dy plane për periudhën 20072016). Sipas detyrimeve legjislative, planet e menaxhimit vjetor përgatiten dhe miratohen nga Qeveria e
Qarkut, të cilat përfshijnë masat e nevojshme në lidhje me prerjen, silvikulturën, mbrojtjen dhe ruajtjen e
pyjeve. Në Brčko, e cila është kryesisht një zonë fushore dhe bujqësore, pylltaria luan një rol dytësor për
shkak të sipërfaqes së vogël të mbuluar nga pyjet dhe sasisë minimale të operacioneve të shfrytëzimit
(FAO 2015).
Zbatimi dhe përafrimi i ligjit të BE-së
Në kontekstin më të gjerë të zhvillimit rural, i cili është parimi themelor i IPARD-it në BE, Ligji për Bujqësinë,
Ushqimin dhe Zhvillimin Rural është i rëndësishëm në BH.
Një kornizë e re legjislative në lidhje me importin e produkteve të drurit në Bashkimin Evropian - Rregullorja
e BE-së 995/2010 (EUTR) ndalon hedhjen e drurit dhe produkteve të drurit të shfrytëzuar në mënyrë të
paligjshme në tregjet e BE-së dhe kërkon zbatimin e sistemeve të kujdesit të duhur nga të gjithë në BE
që hedhin drurin dhe produktet e drurit në treg për herë të parë. Ky është një kërcënim potencial për
kompanitë e orientuara nga eksporti në sektorin e përpunimit të drurit që mund të pengojnë aktivitetet e
tyre për shkak të faktit se BH-ja është ndërkombëtarisht e njohur gjerësisht si një vend me nivel të lartë
të korrupsionit në industrinë e përpunimit të pyjeve dhe drurit. Megjithatë, shumica e profesionistëve të
pyjeve në BH nuk janë të vetëdijshëm për kërkesat e EUTR dhe pasojat që kjo rregullore e BE-së mund të
ketë në sektorin e pyjeve dhe përpunimit të drurit në BH (Bećirović, 2013).
Për të trajtuar më mirë dhe për të minimizuar kërcënimet potenciale ndaj kompanive të përpunimit të drurit
të orientuara nga eksporti, në mars të vitit 2013 u hartua një plan veprimi i BE-së për BH-në, nga ekspertë
të Fakultetit të Pylltarisë, Universiteti i Sarajevës me mbështetje financiare nga projekti USAID-FIRMA.
Aktivitetet kryesore brenda Planit të Veprimit të BE-së për BH-në janë të drejtuara në promovimin
e shfrytëzimit të përgjegjshëm dhe ligjor të burimeve pyjore dhe zbatimin e aktiviteteve që mund të
ndihmojnë kompanitë e orientuara nga eksporti për të përmbushur kërkesat strikte të Rregullores së BEsë për Lëndën Drusore. Plani i Veprimit ka 17 aktivitete të ndërlidhura që synojnë krijimin e parakushteve
për përmbushjen e kërkesave të Rregullores dhe përmirësimin e situatës aktuale në industrinë pyjore dhe
përpunimit të drurit. Përpjekjet intensive në lidhje me përshtatjen e ligjit të pyjeve në FBH dhe zbatimin e
legjislacionit në të gjitha fushat e BH-së janë gjithashtu pjesë e Planit të Veprimit. Disa nga aktivitetet janë
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drejtuar në analizën e mundësive për fillimin e një procesi të Marrëveshjes së Partneritetit Vullnetar në BH,
si dhe krijimin e të gjitha parakushteve që lidhen me konventën CITES. Një nga shtyllat kryesore të Planit
të Veprimit është përqendrimi në përmirësimin e kapaciteteve njerëzore dhe institucionale në institucionet
përkatëse në lidhje me parandalimin dhe luftimin e aktiviteteve të paligjshme në pyje dhe mbështetjen e
procesit të certifikimit të pyjeve.
Projekti me titull: "Mbështetje për zbatimin e Direktivave të Shpendëve dhe Habitateve në BH" është
financuar nga SIDA dhe menaxhohet nga Delegacioni i BE-së. Projekti u zbatua në periudhën 2012-2015.
Rezultati më i rëndësishëm i projektit përfshinte: një listë të përgatitur të zonave potenciale NATURA 2000
me kode, zona, lloje dhe habitate. Në përputhje me këtë, janë zhvilluar Udhëzimet për Përgatitjen e Planeve
të Menaxhimit për zonat NATURA 2000 dhe planet indikativë të menaxhimit për tre zona potenciale të
NATURA 2000. Projekti mbështeti zbatimin e Direktivave të Shpendëve dhe Habitateve, më konkretisht
transpozimin e dispozitave të Direktivave në ligjet për mbrojtjen e natyrës në Bosnjë dhe Hercegovinë
(Instituti Republikan për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore, Historike dhe Natyrore RS, 2017).
Aspektet fito sanitare në pylltari janë të përshkruara nga legjislacioni kombëtar i pyjeve. Për sa i përket
materialeve riprodhuese pyjore, administratat publike pyjore në të dy entitetet përcaktojnë rajonet e
origjinës, zgjedhin farat pyjore nga të cilat duhet të sigurohen materialet riprodhuese pyjore, të krijojnë dhe
mirëmbajnë regjistrat e farave pyjore dhe të autorizojnë lëshimin e certifikatave të origjinës. Prodhuesit
e farave dhe fidanishtet mbajnë gjurmët e origjinës së materialit riprodhues pyjor dhe informojnë klientët
për kategoritë e materialit riprodhues pyjor si dhe prejardhjen e tij. Importi i materialit riprodhues të pyjeve
është i mundur vetëm në bazë të autorizimit të administratës publike pyjore. Autorizimi do të jepet vetëm
nëse materiali riprodhues i pyllit është me origjinë të vërtetuar. Megjithatë, rekomandimet nga BE-ja në
2016 ishin që të harmonizohet sistemi i kontrollit zyrtar veterinar dhe fito sanitar me standardet evropiane.
(MOFTER, 2016).
Në FBH, Ministria e Bujqësisë, Menaxhimit të Ujërave dhe Pyjeve të FBH-së miratoi një Rregullore për
kryerjen e Raportimit dhe Parashikimit të Aktiviteteve në Mbrojtjen e Shëndetit të Bimëve në bazë të Ligjit për
Mbrojtjen e Shëndetit të Bimëve (Gazeta Zyrtare e FBH-së Nr. 78/10) që identifikonte Administratën Pyjore
të FBH-së si Shërbimin Qendror Raportues dhe Parashikues të FBH-së (SPI FBH) në fushën e mbrojtjes së
bimëve pyjore dhe llojeve të pemëve dhe shkurreve të hortikulturës dhe administratave kantonale pyjore
si kompetente për raportimin dhe parashikimin e aktiviteteve në kantone. Brenda MOFTER-it ekziston
administrata publike e nivelit shtetëror që merret me mbrojtjen e shëndetit të bimëve.
Prodhimi i farërave dhe fidanëve është një aktivitet i rëndësishëm në pylltarinë e BH-së, tradicionalisht
të organizuar dhe të kontrolluar nga kompanitë publike pyjore. Të dyja entitetet kanë miratuar korniza
legjislative që rregullojnë prodhimin dhe tregtimin e farërave dhe fidanëve brenda territorit të BH-së, si
dhe importet nga vendet e tjera. Sipas Ligjit për materialin riprodhues pyjor në RS, importi i farërave dhe
fidanëve lejohet nëse materiali importues prodhohet në përputhje me standardet e BE-së (neni 9). E njëjta
gjë vlen edhe për FBH-në. Sipas nenit 30 të Ligjit për fara dhe fidanë, importi i farave dhe fidanëve të
llojeve të drurëve dhe shkurreve të përdorura për qëllime pyjore dhe hortikulturë duhet të miratohet nga një
institucion përgjegjës në FBH, ndërsa cilësia e tyre duhet të jetë në përputhje me standardet kombëtare.
(FAO 2015).

B2.2.6. Baza e njohurive pyjore
Gjendja e inventarëve pyjorë
Për BH-në, inventari i parë dhe i fundit zyrtar i Pyjeve Kombëtare (IKP) është kryer në periudhën 1964 1968. IKP-ja e dytë është kryer në periudhën 2006-2009, por ende nuk është publikuar siç duhet.
Sistemi arsimor dhe pyjet
Aktualisht, niveli i tretë i arsimit për pylltarinë në BH është i organizuar në katër universitete, përkatësisht
Universiteti i Sarajevës, Universiteti i Banja Lukës, Universiteti i Sarajevës Lindore dhe Universiteti i Bihaçit.
Studimet e pylltarisë në Universitetin e Sarajevës Lindore organizohen në kuadër të Fakultetit të Bujqësisë
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në Vlasenicë (RS). Studimet e pylltarisë në Universitetin e Bihaç organizohen në kuadër të Fakultetit
Bioteknologjik në Bihać (FBiH). Studimet e pylltarisë në Vlasenicë dhe Bihac filluan vetëm 4-5 vjet më parë
dhe është ende herët të vlerësohen ndikimet e tyre në gjendjen e përgjithshme të arsimit pyjor në BH.
Ekzistojnë nëntë shkolla të mesme të pylltarisë dhe përpunimit të drurit në RS (Strategjia e Zhvillimit të
Pyjeve të RS-së për 2011 - 2021, 2012). Këto shkolla edukojnë teknikë pyjorë dhe teknikë të përpunimit
të drurit. Gjatë vitit shkollor 2012-2013, 1,304 studentë u regjistruan në shkollat e mesme të pylltarisë dhe
të përpunimit të drurit në RS, prej të cilëve 1,052 ishin meshkuj dhe 252 ishin femra (Instituti i Statistikave
të RS, 2013).
Në të njëjtin vit shkollor (2012-2013) në FBH, 1.712 studentë u regjistruan në shkollat e mesme të industrisë
së pylltarisë dhe përpunimit të drurit (Instituti i Statistikave të FBH-së, 2013). 1,135 prej tyre ishin meshkuj
dhe 577 ishin femra (Instituti i Statistikave të FBH-së, 2013). Ekzistojnë gjashtë shkolla të mesme pyjore
dhe të përpunimit të drurit në FBH (Čabaravdić et al, 2011).

B2.3. Vlerësimi i sektorit të ujërave
B2.3.1. Burimet ujore dhe politikat në vend
Nga ana hidrografike, BH i takon pellgjeve të Detit të Zi dhe Adriatikut. Uji shkarkohet nga një sipërfaqe prej
38,719 km2 (75, 7%) në drejtim të pellgut të lumit Danub dhe nga 12,410 km2 (24, 3%) në drejtim të pellgut
të Detit Adriatik. Nga sasia totale e ujit shkarkohen 722 m3/s në drejtim të pellgut të lumit Danub dhe 433
m3/s në drejtim të pellgut të Detit Adriatik. Reshjet mesatare vjetore për të gjithë Bosnjën janë 1.250 l/m2.
Me një sipërfaqe toke prej 51,197 km2 vëllimi i përgjithshëm i ujërave të rrëmbyeshëm është rreth 64x109
m3, pra rrjedha totale përkatëse është 2,030 m3/s. rrjedha mesatare e brendshme nga BH është 1,200m3/s
dhe koeficienti mesatar i rrjedhjes është 0,57 (Strategjia e Menaxhimit të Ujërave të FBH-së 2010).

B2.3.2. Menaxhimi i pellgjeve lumore
Në FBH, pellgjet e lumenjve janë ndarë në mënyrë të tillë që Agjencitë e Ujit të jenë përgjegjëse për
menaxhimin e burimeve ujore. Agjencia e Ujërave përgjegjëse për menaxhimin e ujërave për pellgun e
Detit të Zi ndodhet në Sarajevë dhe Agjencia e Ujërave, përgjegjëse për menaxhimin e ujërave për pellgun
e Detit Adriatik ndodhet në Mostar.
Në RS, ekziston Ndërmarrja Publike "Vode Srpske", me seli në Bijeljina, e cila ka sektorë për Danubin
dhe Pellgun Adriatik në territorin e RS-së: Sektori për Menaxhimin e Ujërave RBD Sava dhe Sektori për
Menaxhimin e Ujërave RBD Trebisnjica.
Për qëllime të menaxhimit të burimeve ujore, Qarku Brçko themeloi Departamentin e Bujqësisë, Pylltarisë
dhe Menaxhimit të Ujërave, nën qeverinë e qarkut.
Burimet ujore
Në sajë të kushteve të favorshme natyrore të klimës, topografisë, bimësisë dhe karakteristikave gjeologjike,
BH-ja ka ujë të freskët të bollshëm në formën e lumenjve, liqeneve dhe ligatinave. Veçori është një rrjet
lumenjsh dhe përrenjsh nëntokësorë në rajonet karstike. Ekzistojnë disa liqene natyrore në BH. Në Dinaride,
gjenden liqenet të formuara në shtretërit e lumenjve dhe liqenet me origjinë akullnajore. Kryesisht janë rreth
30 rezervuarë të ujit në BH, 90% që i përkasin basenit të Detit Adriatik dhe pjesa tjetër e Detit të Zi. Ligatinat
në BH janë shtëpia e biodiversitetit të pasur por janë vazhdimisht nën kërcënim për humbjen e habitatit për
shkak të ndryshimeve në regjimin hidraulik, peshkimin, ndotjen e ujit, erozionin dhe sedimentimin. Tabela
14 përmbledh nxjerrjen e ujërave të ëmbla dhe përdorimin e ujit në BH, i cili mbetet mjaft i qëndrueshëm
në aspektin e nxjerrjes dhe përdorimit ndërmjet viteve 2011 dhe 2013.
10
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Tabela 2.14 Nxjerrja e ujërave të ëmbla dhe shfrytëzimi i ujit në BH, në milion m3 (Burimi: Agjencia për Statistikat e BH, Shtator 2016) Vërejtje: Nuk ka
të dhëna për 2014 dhe 2015 për nxjerrjen e ujërave të ëmbla dhe shfrytëzimin e ujit.

Njësia

2011

2012

2013

Ujëra sipërfaqësore të ëmbla të
nxjerra

milion m3

55.41

55.34

55.64

Ujëra nëntokësore të ëmbla të
nxjerra

milion m3

274.55

273.42

273.25

Nxjerrja totale e ujërave të ëmbla

milion m3

329.96

328.76

327.89

Shfrytëzimi total i ujërave

milion m3

150.7

150.2

150

Pellgjet lumore dhe topografia
Ekzistojnë shtatë pellgje lumore në BH, të cilat janë ndërkufitare me kantone, entitete dhe vende të tjera:
Una dhe Sana, Vrbas, Bosna, Drina, Sava, Neretva dhe Trebisnjica, Krka dhe Cetina. (Shih Shtojcën II:
Hartat - Zonat ujëmbledhëse në BH).
Lumi Una, një degë e bregut të djathtë të Savës, krijon një kufi midis Kroacisë dhe BH dhe ka një pellg
ujëmbledhës prej 8,143 km2 dhe një shkarkesë mesatare prej 290 m3/sek. Lumi Vrbas ka një pellg
ujëmbledhës prej 6,274 km2 dhe ka një shkarkesë mesatare prej 10 m3/sek. Lumi Bosna ka një pellg
ujëmbledhës prej 10,810 km2 dhe shkarkimin mesatar prej 170 m3/sek. Lumi Drina formon një kufi midis
BH, Serbisë dhe Malit të Zi. Ka një pellg ujëmbledhës prej 19,570 km2 dhe shkarkim mesatar prej 370 m3/
sek. Lumi Neretva është pellgu më i rëndësishëm ndërkufitar i lumenjve në pellgun ujëmbledhës të Detit
Adriatik. Neretva fillon në BH. Nga gjatësia e përgjithshme prej 222 km vetëm rreth 25 km shtrihet brenda
Kroacisë, por kjo zonë përfshin dy të tretat e Deltës së Neretvës, e cila është e njohur për biodiversitetin
e saj globalisht të rëndësishëm.
Plani i menaxhimit të baseneve lumor dhe zbatimi i tij
Plani i Menaxhimit të Basenit të Lumit Sava: Plani i Menaxhimit të Basenit të Lumit Sava (PMBL)
është zhvilluar sipas kërkesave të DKU-së të BE-së, e cila krijon një kuadër ligjor për të mbrojtur dhe
përmirësuar statusin e të gjitha ujërave dhe zonave të mbrojtura duke përfshirë ekosistemet ujore që varen
prej tij, për te parandaluar përkeqësimin dhe siguruar përdorimin e qëndrueshëm afatgjatë, të burimeve
ujore. Marrëveshja Kuadër për pellgun e lumit Sava (MKPLS) e koordinuar nga Komisioni Ndërkombëtar i
Baseneve të Sava (KNBLS) ka krijuar kushtet për përgatitjen e PMBL Sava sipas DKU-së. Si hap i parë i
këtij procesi, është zhvilluar dhe publikuar në vitin 2009 analiza e basenit të lumit Sava (ABLS).
Plani i Menaxhimit të Ujërave për pellgun e detit Adriatik në FBH: Një draft Plan Menaxhues për
Detin Adriatik është përgatitur dhe paraqitur për publikun për shqyrtim në qershor 2016. Plani përmban
informacionin bazë mbi sipërfaqen e ujerave qe derdhen në Detit Adriatik në territorin e FBH-së. Ai përbëhet
nga të dhënat për gjendjen e ujërave sipërfaqësorë dhe të ujërave nëntokësore, monitorimin, objektivat
e mbrojtjes dhe menaxhimin e ujit, programin e masave për arritjen e objektivave, analizën ekonomike të
shfrytëzimit të ujit etj.
Menaxhimi i Pellgut të Lumit Drina në Ballkanin Perëndimor: Qëllimi i projektit është të përmirësojë
mekanizmat dhe kapacitetin e Vendeve të Projektit për të planifikuar dhe menaxhuar pellgun ndërkufitar
të Drinit, duke përfshirë përshtatjen me ndryshimet klimatike. Ky është një projekt rajonal që përfshin tre
vende: Bosnjën dhe Hercegovinën, Malin e Zi dhe Serbinë. Ky projekt do të vazhdojë nga viti 2016 deri në
vitin 2020.
Vlerësimi i Marrëdhënieve në Basenin e Lumit Drina: Qëllimi i këtij projekti është të nxisë bashkëpunimin
ndërkufitar në basenin e lumit Drina duke identifikuar sinergjitë ndër sektoriale që mund të hulumtohen dhe
shfrytëzohen më tej dhe duke përcaktuar masat dhe veprimet e politikave që mund të lehtësojnë tensionet
ose konfliktet që lidhen me përdorimin e shumëfishtë dhe nevojave të përbashkëta dhe për të ndihmuar
vendet në optimizimin e shfrytëzimit të burimeve. Projekti përfshin tre vende: Bosnjën dhe Hercegovinën,
Malin e Zi dhe Serbinë. Projekti do të zhvillohet nga korriku 2016 deri në prill 2017.
11
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B2.3.3. Menaxhimi i përmbytjeve
Rreziqet malore që lidhen me ujin (vërshimet, rrëshqitjet e dheut)
Në përgjithësi, BH preket nga lloje dhe intensitete të ndryshme të proceseve të erozionit, dhe një numër i
konsiderueshëm i përmbytjeve. Rreth 90% e BH preket nga erozioni dhe sipas "Regjistrit të përmbytjeve
dhe zonave të prirura nga erozioni në BH" ekzistojnë 935 rrjedha ujore, që mbulojnë sipërfaqen prej
12,969 km2 (Strategjia e Menaxhimit të Ujërave të FBH). Deri tani janë kryer punimet sistemimi në lidhje me
vërshimet dhe mbrojtjen e tokës nga erozioni me qëllim mbrojtjen e strukturave, si rezervuarët, autostradat,
banoret në zonat e banuara etj.
Në zonën e BH, rrëshqitjet e tokës në shpatet natyrore janë dukuri të shpeshta që rrezikojnë shtëpitë e
banimit, fshatrat, njësitë ekonomike dhe jetën e njerëzve, krahas sigurisë së trafikut në rrugë, degradimit të
tokave bujqësore dhe pyjore dhe gjithashtu çojnë në zhvendosjen e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore.
Rrëshqitjet e dheut në BH zakonisht ndodhin për shkak të sasisë së shtuar të ujërave nëntokësore dhe
ndërtimit të paplanifikuar të shtëpive dhe ndërtesave të tjera, prerjes së pakontrolluar të pyjeve dhe
shfrytëzimit të burimeve minerale. Arsyet kryesore për rritjen e numrit të rrëshqitjeve të tokës në komunat
urbane të BH janë ndërtimet e paligjshme në zonat e pjerrëta. Procesi i regjistrimit të rrëshqitjeve të dheut
dhe hartëzimi është ende në zhvillim e sipër, ndërsa rezultatet përfundimtare janë të nevojshme për të
instaluar një sistem monitorimi para se të bëhet harta për të gjithë zonën (Raporti mbi Gjendjen e Mjedisit
për BH, 2012).
Historia e përmbytjeve dhe pasojave
Në BH ngjarjet e rëndësishme të përmbytjeve janë regjistruar në fillim të janarit 2010 në lumenjtë Una,
Sana, Vrbas dhe Bosna. Përmbytjet kryesore në pellgun e Drinit u shkaktuan nga reshjet ekstreme në Mal
të Zi dhe pjesën serbe të pellgjeve të lumenjve. Madhësia e rrjedhës së lumit Drin, në bashkimin me lumin
Sava, ka qenë mbi 4.000 m3/s që është rrjedha më e lartë e regjistruar në 50 vitet e fundit (Përmbytjet në
pellgun e lumit Danub, 2010).
Katastrofa më e skajshme e përmbytjeve në pellgun e Sava ndodhi në BH në maj 2014. Kjo rezultoi në
humbje të mëdha të jetëve njerëzore, dëme të konsiderueshme të pronës, tokës, bizneseve dhe rrjedhimisht
humbjes ekonomike. Brenda pak ditësh ra përafërsisht 25% e sasisë mesatare vjetore të reshjeve. Një
përmbledhje e ngjarjeve madhore të përmbytjeve në BH nga viti 2010 deri në 2015 është dhënë në Tabelën
2.15.
Tabela 2.15 Përmbledhje e ngjarjeve kryesore të përmbytjeve në Bosnje dhe Hercegovinë, 2010-2015 (Burimi: Parandalimi dhe Menaxhimi i
Përmbytjeve, Analiza e Mangësive dhe vlerësimi i nevojave në kontekst të zbatimit të Direktivës së Përmbytjeve të BE-së, shtator 2015)

Data

Komunat dhe zonat e prekura

Shtrirja e dëmeve

Dhjetor
2010

Pellgu ujëmbledhës i lumit Drin, Komunat e Bosanska
Krupa, Domaljevac - Šamac, Orašje, Tuzla, Maglaj ,
Goražde, Foča - Ustikolina, Pale - Prača, Ravno, Čitluk,
Čapljina, Stolac, Mostar, Trnovo, Ilidža, Novi Grad,
Tomislavgrad, Drvar, Trebinje, Bileća, N`evesinje, Foča,
Novo Goražde, Bratunac, Zvornik, Bijeljina

• 20,000 njerëz të prekur, 5,000
shtëpi të përmbytura
• 6,000 njerëz të evakuuar.

Degët e lumit Sava: Una, Sana, Vrbas, Vrbanja, Bosna
dhe Drina dhe Lumi Sava në Rača

• Afërsisht 15% e PBB e humbur.
• 13,200 km2 të përmbytur.
• Më shumë se 1 milion njerëz të
prekur në46 komuna.
• 25 jetë të humbura.

Maj 2014
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Gusht
2014

BH Veriore dhe Perëndimore. Të gjitha zonat përgjatë
lumit Sava dhe degëve të tij: Una, Vrbas, Banja Luka,
Gračanica, Tuzla, Foca, Višegrad, Zvornik, Žepče,
Lukavac, Zenicë

• 200 shtëpi të evakuuara.

Plani i menaxhimit të rrezikut nga përmbytjet
FBH: Metodat e përgatitjes së planit të menaxhimit të rrezikut nga përmbytjet janë të përshkruara me dekret
përkatës për përmbajtjen e Planit për Mbrojtjen nga Efektet e Dëmshme të Ujërave. Deri më tani Agjencia e
Ujërave të FBH ka organizuar përmes institucioneve eksperte dhe kërkimore vlerësimin paraprak të rrezikut
të përmbytjeve për kategoritë I dhe II të rrjedhave ujore në FBH për një periudhë 6 vjeçare dhe zhvillimin e
një metodologjie për zhvillimin e hartave të rrezikshmërisë dhe të risqeve (për lumenjtë Bosna dhe Neretva,
dhe për disa pjesë përgjatë lumenjve Una dhe Sana).
RS: Metodat e përgatitjes për një vlerësim të rrezikut nga përmbytjet janë përshkruar në Planin e Veprimit
për Menaxhimin e Qëndrueshëm të Rrezikut të Përmbytjeve në pellgun e lumit Danub me zbatim edhe për
nën-pellgun ujor të lumit Sava në RS 2010-2021, përgatitur nga Komisioni Ndërkombëtar për Mbrojtjen
e lumit Danub. Agjencia e Ujërave të RS organizoi përpunimin e një vlerësimi paraprak të rrezikut nga
përmbytjet për rrjedhat ujore në RS për një periudhë 6 vjeçare, e cila shërben si bazë për përcaktimin e
nevojave të mbrojtjes nga vërshimet.
Një Sistem Parashikimi dhe Paralajmërimi i Përmbytjeve dhe Thatësirës është aktualisht duke u përgatitur
me mbështetjen e Bankës Botërore, i cili do të financohet nga Korniza Rajonale e Investimeve në Ballkanin
Perëndimor (KRIBP) brenda Menaxhimit të Përbashkët të Përmbytjeve në Projektin e Pellgut të Lumit Sava.
Projekti do të ofrojë udhëzime thelbësore të politikave dhe këshilla operacionale për rritjen e konvergjencës
me DKU dhe Direktivën e Përmbytjeve të BE-së. Projekti përfshin një Plan të Menaxhimit të Rrezikut nga
Përmbytjet për pellgun e lumit Sava, duke përfshirë një Program Masash dhe Sistemin e Parashikimit dhe
Paralajmërimit të Përmbytjeve dhe Thatësirës për pellgun e lumit Sava.
Shënim: Nuk ka asnjë të dhënë të disponueshme për zonën dhe objektet e mbrojtura nga përmbytjet (tokë
bujqësore e përdorur, vendbanime, objekte industriale, linja hekurudhore, rrugë, argjinatura, etj.).

B2.3.4. Cilësia e ujit
Klasifikimi i gjendjes ekologjike të trupave ujore
Ligji për Ujin i Federatës parashikon, në nenin 32 të tij, gjendjen e klasifikimit të trupave ujorë të ujërave
sipërfaqësorë dhe ujërave nëntokësore të përcaktuara në bazë të madhësisë së ndryshimeve të shkaktuara
nga aktivitetet njerëzore. Neni 43 i të njëjtit ligj përcakton që qeveria e Federatës duhet të nxjerrë rregullore
mbi metodologjinë për përcaktimin e llojeve të trupave ujorë sipërfaqësorë dhe karakterizimin e trupave
ujore sipërfaqësorë dhe nëntokësorë. Meqenëse nuk janë miratuar rregulloret për metodologjinë, si dhe
parametrat për përcaktimin e klasave të trupave ujore, për të shfaqur dhe ilustruar cilësinë e ujit sipërfaqësor
të shtetit, brenda kufijve të Bosnje Hercegovinës përdoren rregulloret ekzistuese mbi klasifikimin e ujërave
dhe ujërave bregdetare. Sipas Gazetës Zyrtare të BH Nr.: 19/80, ekzistojnë IV klasa të trupave ujorë në FBH.
Rregullorja për klasifikimin dhe kategorizimin e ujërave në RS (Gazeta Zyrtare e RS nr. 42/016) bazohet në
dy grupe kriteresh si dhe statusin mjedisor dhe kimik. Sipas nenit 26 janë 5 klasa të trupave ujorë në RS.

Harta e rrjetit të monitorimit
Në BH, monitorimi i cilësisë së ujit është kryer në mënyrë sistematike në periudhën 1965-1991 në 58
rrethe të pellgjeve ujore dhe të nën-pellgjeve të lumenjve Una, Vrbas, Ukrina, Bosna, Drina, Neretva dhe
Trebisnjica. Vazhdimi i monitorimit të cilësisë së ujit u ndërpre në vitin 1991. Kontrolli i organizuar i cilësisë
së ujit sipërfaqësor ka filluar përsëri në vitin 2000 në RS dhe në 2005 në FBH, në varësi të llojit të trupave
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ujorë, distrikteve të pellgjeve lumore dhe agjencive përkatëse. Vëzhgimi i cilësisë së ujit në rrethin e detit
Adriatik ka filluar që në vitin 2000. Analiza ka përfshirë disa seksione të reja në pellgun e lumit Neretva
dhe lumit Cetina. (Shih Shtojcën II: Hartat - Rrjeti monitorues i cilësisë së ujit sipërfaqësor në FBH, RS dhe
DB). Monitorimi i gjendjes së cilësisë së ujit në rezervuarë/liqene, që ndikon drejtpërdrejt në furnizimin me
ujë të vendbanimeve të mëdha, është duke u zbatuar në mënyrë sistematike që nga viti 2003. Testet e
elementeve biologjike, kimike dhe fiziko-kimike të cilësisë së ujit u kryen në Bocac, Drenova dhe Liqenin e
Vishegradit dhe Bileckos. Cilësia e ujërave sipërfaqësore në DB është e lidhur ngushtë dhe është e varur
drejtpërdrejt në cilësinë e këtyre ujërave në FBH dhe RS, për shkak te vendndodhjes gjeografike të DB në
BH.
Ujerat sipërfaqësore (gjendja ekologjike dhe kimike)
Monitorimi sistematik dhe i vazhdueshëm i cilësisë së ujit sipërfaqësor në FBH filloi në vitin 2005. Midis
tetorit 2005 dhe majit 2009 janë bërë analiza në pellgun e lumit Sava. Analizohen elementet biologjike,
mikrobiologjike dhe fiziko-kimike të cilësisë së ujit. Ri-monitorimi i cilësisë së ujit në basenin e Detit Adriatik
ka filluar që në vitin 2000. Analiza përfshin disa seksione të reja në pellgun e lumit Neretva dhe lumin Cetina.
(Shih Shtojcën II: Hartat - Gjendja ekologjike dhe kimike e trupave ujorë sipërfaqësorë në FBH dhe RS).
Testimi i cilësisë së ujërave sipërfaqësore në territorin e RS bëhet çdo vit që nga viti 2000. Në Bocac,
Drenova, Vishegrad dhe Liqenin e Bileckos janë kryer testet e elementeve biologjike, kimike dhe fizikokimike të cilësisë së ujit.
Cilësia e ujërave sipërfaqësore në DB është e lidhur ngushtë dhe drejtpërdrejt e varur nga cilësia e ujërave
në FBH dhe RS, për shkak te vendndodhjes gjeografike të DB në BH. Testet e elementeve biologjike,
kimike dhe fiziko-kimike të cilësisë së ujit kryhen çdo vit në tre rrjedha uji; Sava, Brka dhe Tinja.
Ujërat nëntokësore (gjendja kimike dhe sasiore)
Nuk ka kornizë ligjore për monitorimin e ujërave nëntokësore në BH. Monitorimi i ujërave nëntokësore
kryhet vetëm për qëllime të ujit të pijshëm. Meqenëse ujërat nëntokësore përdoren kryesisht për furnizimin
me ujë të publikut, për vlerësimin e gjendjes kimike kriteret janë cilësia e ujit të pijshëm, sipas Rregullit për
Ujin e Pijshëm (Gazeta zyrtare e FBH Nr. 40/10) dhe Rregullit për Cilësitë Sanitare të Ujit të Pijshëm (Gazeta
zyrtare e RS nr. 44/03). Shumica e të dhënave të mbledhura për vlerësimin e gjendjes janë nga analiza
kimike dhe mikrobiologjike. Të dhënat e mbledhura ruhen në kompani/institute të ndryshme.
Trajtimi i ujërave të ndotur dhe ripërdorimi
Në BH, një numër i vogël njerëzish janë të përfshirë në trajtimin e ujërave të ndotur (vlerësohet se në FBH
janë 3% dhe në RS janë më pak se 1.43% të popullsisë). Ka gjithsej shtatë impiante funksionale për
trajtimin e ujërave të ndotur, të vendosura në territorin e BH.
FBH: Në FBH sot ekzistojnë dhe funksionojnë gjashtë impiante për trajtimin e ujërave të ndotur, në
Gradacac, Zepce dhe Srebrenik, në pellgun e lumit Sava dhe në Ljubuski, Citluk dhe Grude në pellgun e
Adriatikut, të cilëve mund t’i shtohet impianti në Neum, edhe pse ndodhet në Republikën e Kroacisë. Një
pjesë e impianteve për trajtimin e ujërave të ndotur urbane, të cilat para luftës ishin në funksionim ose në
fazën përfundimtare të ndërtimit, ende nuk funksionojnë. Kjo lidhet kryesisht me impiantet në Trnovo dhe
Odzak në pellgun e lumit Sava dhe impiantet në Siroki Brijeg dhe Bosansko Grahovo, në basenin e detit
Adriatik. Faza e testimit të impiantit për trajtimin e ujërave të ndotura Butila në Sarajevë ka filluar.
RS: Vetëm Trebinje ka një strukturë për trajtimin e ujërave të ndotur në RS. Ujërat e ndotur nga Lukavica
dhe Kasindol hidhen në Sarajevë në Federatë. Gjithashtu, ujërat e ndotur të Trnovos transportohen
drejtpërsëdrejti në lumin Zeljeznica, për shkak se impianti në Trnovo u shkatërrua në kohën e luftës.
Impiantet në Bileça dhe Çelinac nuk funksiononin që nga viti 1981 dhe respektivisht në vitin 1991, ndërkohë
që pastrimi i ujërave të ndotur në Milici arrinte vetëm deri në 20% dhe për këtë arsye nuk i shërbeu kurrë
qëllimit të tij (pasi punimet ndërtimore ishin vetëm pjesërisht të përfunduara).
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DB: Në Distriktin Brcko nuk ka strukturë për trajtimin e ujërave të ndotura urbane. Burimet dhe trajtimi i
ujërave të ndotur në BH për periudhën 2011-2015 është përmbledhur në Tabelën 16.
Tabela 2.16 Burimi dhe trajtimi i ujërave të ndotur në periudhën 2011 - 2015 (Burimi: Agjencia për Statistikat e Bosnjës dhe Hercegovinës, shtator
2016)

2011

2012

2013

2014

2015

familjet

76,704

73,595

69,124

69,555

71,030

bujqësia, pylltaria, peshkimi

975

642

530

514

230

aktivitetet industriale dhe ndërtimore

9,538

8,613

8,458

8,555

8,629

11,552

15,836

15,600

14,306

13,775

Trajtimi parësor

445

1,802

1,725

1,668

1,657

Trajtimi dytësor

798

1,222

2,088

2,102

2,792

Trajtimi tretësor

-

4

227

228

241

Ujëra të ndotur në total, in 000 m

3

aktivitete të tjera
Ujërat e zeza të pastruara në total, in 000. m

3

B1.3.5. Kërkesa për ujë
Aktualisht, nuk ka të dhëna për përdorimin e ujit që të mund të ofrojë një pasqyrë më të qartë rreth vëllimit
të vërtetë të ujit të përdorur për qëllime dhe përdorues të ndryshëm.
Furnizimi me ujë
Pjesa më e madhe e furnizimit me ujë të vendit vjen nga burimet nëntokësorë (51% nga akuiferet karstike
dhe 38% nga ujësjellësit intergranularë) dhe pjesa tjetër nga ujërat sipërfaqësore si lumenjtë (10.2%),
liqenet dhe rezervatet artificiale (0.8%) (UNECE, 2011).
FBH: 56% e popullsisë së FBH-së kanë akses në sistemin publik të furnizimit me ujë të menaxhuar nga
shërbimet e ujësjellësit. 94% janë të lidhur në zonat urbane, në krahasim me vetëm 20% në zonat rurale
dhe popullsia e mbetur mbështetet në sistemet lokale të furnizimit ose puset (Strategjia e Menaxhimit të
Ujërave të FBH).
RS: 48% e popullsisë në RS janë të mbuluara nga sistemet komunale të furnizimit me ujë, 12% nga
sistemet e vogla te furnizimit të zotëruara dhe të drejtuara nga një komunitet lokal, dhe 40% përdorin ujë
nga rrjete të vogla lokale, puset individuale ose uji i mbledhur nga lumenjtë dhe burimet.
DB: Rreth 30% e DB është e lidhur me furnizimin me ujë lokal pa një kontroll adekuat të cilësisë dhe pjesa
tjetër e popullsisë furnizohet individualisht nga burime të tilla si puset e cekët.
Tabela 2.17 tregon vëllimin e ujit të furnizuar tek përdoruesit në vitin 2014.
Tabela 2.17 Vëllimi i ujit të furnizuar tek përdoruesit në vitin 2014 (Burimi: Agjencia për Statistikat e Bosnje Hercegovinës, Shtator 2016)

Ujërat e shpërndarë
Bosnja dhe
Hercegovina

Total, mijë m3

Familjet, mijë
m3

Bujqësia,
pylltaria,
peshkimi,
mijë m3

Industria dhe
ndërtimi mijë
m3

Aktivitete të
tjera mijë m3

Ujësjellësit e
tjerë, mijë m3

Humbjet
totale të ujit,
mijë m3

Numri i
familjeve të
lidhura me
ujësjellësin

139,865

107,846

1,415

12,470

13,239

4,895

175,278

686,419

Mungesa e ujit dhe thatësira
Thatësira është një fenomen natyror i përcaktuar si disponueshmëri e ujit nën mesataren për një periudhe
te tej zgjatur. Thatësira, si një fenomen i pafavorshëm klimatik, ka ndodhur shpesh në vitet e fundit në
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Ballkanin Perëndimor dhe BH. Nga fillimi i tetorit deri në fund të majit, zakonisht nuk ka thatësira në pjesën
më të madhe të BH. Nevoja për evapotranspiracion potencial mbulohet nga reshjet. Korriku dhe gushti
zakonisht janë muajt e thatë, sidomos në pjesën jugore të BH. Ndonjëherë shtatori mund të jetë i thatë, por
zakonisht, shtatori shënon fillimin e rikuperimit të rezervës ujore të disponueshme të tokës. U zbulua se në
zonën e Mostarit ndodhin thatësira më të forta, ku në vitin 1952 pati një thatësirë katastrofike me mungesë
vjetore të ujit prej mbi 400 mm. Thatësira shumë të buta ose mungesë thatësire u konstatuan në zonën e
Bihaçit. Thatësira të mëdha kanë shkaktuar dëm të madh në bujqësi në vitet 2000, 2003, 2007 dhe 2011.
BH është e vendosur në pjesën e Evropës që është më e ekspozuar ndaj ndryshimeve klimatike. Ndryshimet
klimatike shkaktojnë një rritje të ndjeshme të temperaturës në qytete dhe ndryshime në regjimin e reshjeve.
Në të ardhmen mund të presim periudha më të gjata të thatësirës gjatë verës, dhe më shumë shi me
më pak borë gjatë dimrit. E gjithë kjo është si rezultat i ndryshimit të regjimit hidrologjik (përshtatja me
ndryshimet klimatike në BH, 2012).
Ujitja
Deri në vitin 1992 sistemet e ujitjes në BH mbulonin një total prej 19,570 ha: baseni i lumit Sava - 12,600
ha (Semberija - 6,800 ha, Posavina qendrore - 800 ha dhe Lijevče polje - 5,000 ha) dhe baseni i Adriatikut
- 6,970 ha (Baseni i lumit Neretva - 5,540 ha, baseni i lumit Trebisnjica -1,130 ha dhe Karst Polje - 300 ha).
Megjithatë shumë nga sistemet nuk funksiononin plotësisht. Pas vitit 1996, situata u keqësua për shkak të
dëmtimit nga lufta dhe neglizhenca.
Sipas të dhënave jozyrtare, në FBH është ujitur gjithsej vetëm 1.612.5 ha ose 0.2% e tokës së punueshme.
Sipas informatave jozyrtare, zona aktuale e mbuluar me ujitje është si vijon: baseni i lumit Sava - gjithsej
rreth 362.5 ha dhe baseni i Detit Adriatik - gjithsej rreth 1.250 ha (Strategjia e Menaxhimit të Ujërave të
FBH).
Nga sipërfaqja e përgjithshme prej 158,000 ha planifikuar për ujitje në RS, 134,400 ha i referohet pellgut të
lumit Sava dhe pjesa tjetër (23,600 ha) në pellgun e Detit Adriatik. Është e qartë se në pellgun e lumit Sava
në RS janë përfshirë vetëm 3,439 ha tokë bujqësore, dhe në pellgun e lumit Trebisnjica janë përfshirë 3,823
ha, që mbulojnë 7,262 ha ose 4: 46% (Strategjia e Menaxhimit të Integruar të Ujërave në RS).

B2.3.6. Struktura institucionale e sektorit të ujit, qeverisja ligjore dhe politike
Organet përgjegjëse për menaxhimin e ujërave janë përcaktuar, në përputhje me ndarjen e kompetencave
të përcaktuara me kushtetutën e BH. Figura 2 tregon skemën organizative institucionale të sektorit të ujit
në BH (FBH, RS dhe DB).

Figura 2.2 Institucionet qeveritare dhe agjencitë në BH, HEIS 2016
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Organizimi i sektorit të ujit
Në nivel shtetëror, Ministria e Tregtisë së Jashtme dhe Marrëdhënieve Ekonomike të BH është përgjegjëse
për koordinimin e aktiviteteve dhe harmonizimin e planeve ndërmjet organeve të qeverive të njësive
si dhe institucioneve në nivel ndërkombëtar në fushën e burimeve natyrore, në bujqësi dhe energji.
Sipas kushtetutës, menaxhimi i ujërave është në kompetencën e dy ministrive: Ministrisë së Bujqësisë,
Administrimit të Ujërave dhe Pylltarisë (një në FBH, tjetra në RS) dhe Departamentit të Bujqësisë, Pylltarisë
dhe Administrimit të Ujërave në Distriktin Brcko dhe Agjencitë e Ujit.
Çdo kanton është përgjegjës për menaxhimin e ujërave. Secili përbëhet nga disa komuna, të cilat sipas
"Ligjit për parimet e vetëqeverisjes lokale" te FBH-së përcaktohen si njësitë kryesore lokale në të cilat
qytetarët kryejnë vetëqeverisje lokale.
Në RS, e cila nuk ka kantone, komunat janë përgjegjëse për mbrojtjen e ujit.
Në Bosnjë dhe Hercegovinë, menaxhimi i përmbytjeve është në kompetencën e nivelit të njësisë:
FBH: Përgjegjësitë dhe kompetencat e institucioneve të mbrojtjes nga përmbytjet përshkruhen nga
Ministria Federale e Bujqësisë, Menaxhimit të Ujërave dhe Pylltarisë (MFBMUP) përmes Dekretit për planet
e mbrojtjes nga përmbytjet. Instituti Federal i Meteorologjisë gjithashtu luan një rol të rëndësishëm në
mbrojtjen nga përmbytjet pasi është i detyruar të azhurnojë rregullisht të dhënat mbi reshjet, nivelet e ujit
të lumenjve, gjendjen e mbulimit të borës dhe parashikimin e motit.
RS: Ministria përkatëse e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave përcakton autoritetet përgjegjëse
për mbrojtjen nga përmbytjet dhe përgjegjësitë e tyre. Ministria dhe Qeveria e RS gjithashtu mbulojnë
shpenzimet e kostove për mbrojtjen nga përmbytjet. Institutet Republikane për hidrometeorologjinë janë
përgjegjëse për: mbikëqyrjen, matjen, mbledhjen dhe analizimin e të dhënave hidrometeorologjike si dhe
parashikimin e motit.
DB: Departamenti i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave të Qeverisë së Qarkut Brcko i jep të
drejtë kompanive të regjistruara dhe të kualifikuara të angazhohen në mbrojtjen nga përmbytjet në zonat
ku ekzistojnë strukturat e mbrojtjes nga përmbytjet, sipas ligjit të DB.
Kuadri Ligjor
Dokumenti themelor ligjor që rregullon çështjen e menaxhimit të ujit është Ligji për Ujin. Ai mbulon mbrojtjen
dhe përdorimin e ujit dhe mbrojtjen nga efektet e dëmshme të ujit. Gjithashtu rregullon procesin e përgatitjes
së planeve të menaxhimit të baseneve lumore dhe strategjive të menaxhimit të ujit, përkufizimin e pronave
të ujit, lëshimin e lejeve ujore, kërkesat themelore për objektet e ujit dhe institucionet e menaxhimit të
ujerave, pjesëmarrjen e publikut në menaxhimin e ujit, financimin e menaxhimit të ujërave etj.
Në FBH, menaxhimi i ujërave kryhet sipas Ligjit për Ujin të FBH-së, i miratuar në vitin 2006 (Gazeta Zyrtare
FBH Nr. 70/06). Ky ligj parashikon miratimin e një numri të madh të akteve nënligjore, shumica e të cilave
janë miratuar tashmë, por disa ende mungojnë ose janë në proces përgatitjeje. Ligji për Ujin, i cili aktualisht
është në fuqi në RS, paraqet kornizën ligjore për menaxhimin e ujërave dhe u miratua nga Asambleja
Kombëtare e RS më 11 maj 2006 (Gazeta Zyrtare e RS nr. 50/06). Një urdhër i mbikëqyrësit për Brckon,
më 4 gusht 2006 e ka transpozuar Ligjin e RS mbi Ujërat si Ligjin e Distriktit të Brckos (Gazeta Zyrtare
e RS, nr. 10/98). Të gjitha aktet nënligjore të miratuara nga koha e miratimit u transpozuan gjithashtu në
Ligjin e RS mbi Ujërat. Politika e Ujit për BH është përcaktuar nga strategjitë ujore: Strategjia Federale e
Menaxhimit të Ujërave në FBH e miratuar në vitin 2011 dhe Strategjia e Integruar e Menaxhimit të Ujërave
në RS miratuar në vitin 2016.
Zbatimi dhe përafrimi i ligjit të BE-së
Transpozimi ligjor i DKU-së është kryer në BH me ndryshimin e Ligjit të Ujit të entiteteve dhe miratimit
të Ligjit për Ujërat e FBH-së (Gazeta Zyrtare e FBH-së Nr. 70/06) (në vijim Ligji për Ujërat i FBH-së) dhe
Ligji për Ujërat i RS (Gazeta Zyrtare e RS, nr. 50/06 dhe 92/09) (në vijim Ligji i Ujit i RS). Ligjet e Ujërave të
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entiteteve kanë transpozuar kërkesat kryesore të DKU-së. Pas një praktike të përgjithshme ligjore, detyrat
e hollësishme rregullatore për zbatimin e Ligjeve të Ujit duhet të përcaktohen në legjislacionin dytësor.
Prandaj, dispozitat e hollësishme thelbësore për vlerësimin, monitorimin dhe paraqitjen e statusit të ujërave
duhet të zbatohen ligjërisht në formatin e akteve nënligjore, të miratuara nga entitetet dhe Distrikti Brcko.
Entitetet tashmë kanë bërë përpjekje të konsiderueshme për të harmonizuar legjislacionin me DKU-në
dhe me legjislacionin tjetër të BE-së lidhur me ujin. entitetet dhe Distrikti Brcko transpozojnë kërkesat e
legjislacionit të ujit të BE-së individualisht. Të dhënat nga raporti për progresin për FBH/BH në periudhën
Maj 2011 - Mars 2012 janë të shënuara në Tabelën 2.18.
Tabela 2.18 Rishikimi i Direktivave të BE-së në sektorin e ujit (Burimi: Ministria e Bujqësisë, Menaxhimi i Ujërave dhe Pylltarisë (FBH), 2016)

Direktiva

Transpozuar
Direktivat e BE-së në juridiksionin FMAWMF

Direktiva Kuadër e Ujit (Dir. 2000/60/KE)

91%

Direktiva për Trajtimin e Ujërave të Ndotur Urbane (Dir. 91/271/KE)

93%

Direktiva për nitratet (Dir. 91/676/KEE)

60%

Direktiva për ujërat nëntokësorë (Dir. 2006/118/KE)

3%

Direktiva për Standardet e Cilësisë së Mjedisit (Dir. 2008/105/KE)

64%

Direktiva për Përmbytjet (Dir. 2007/60/KE)

71%

Direktiva për Peshqit e Ujërave të Ëmbla (Dir. 2006/44/KE)

11%

Direktiva për butakët (Dir. 2006/113/KE)
Direktiva e BE-së në juridiksionin e ministrive qeveritare:
Direktiva për Ujin e Pijshëm (Dir. 98/83/KE)

0%
97%

B2.4 Vlerësimi i menaxhimit të tokës
B2.4.1. Gjendja e të dhënave për tokën
Burimet tokësore janë ndër burimet natyrore më të rëndësishme në BH, me funksionin kryesor që është
prodhimi i ushqimit dhe lëndëve të para. Burimi kryesor i qëndrueshëm i të dhënave të tokës është nxjerrë
nga harta bazë e tokës e BH në një shkallë prej 1: 50,000. Shumica e hartave më të vjetra të tokës
janë klasifikuar sipas sistemit të klasifikimit jugosllav të modifikuar (1985). Gjatë zbatimit të projektit FAO
"Inventari i situatës pas luftës të burimeve tokësore në BH" (2000-2002), u skanuan dhe digjitalizuan të
gjitha fletët e hartës së tokës së BH. E njëjta gjë është bërë edhe për të dhënat analitike (vetitë fizike dhe
kimike) nga të gjitha anekset që përmbajnë profile të tokës. Klasifikimi i vjetër është përkthyer në sistemin
e ri të klasifikimit të tokave të BH si dhe në klasifikimin e FAO-s dhe të gjitha të dhënat tani janë në
dispozicion në formatin GIS.
Me shfrytëzimin e ardhshëm të burimeve, si dhe rritjen dhe zhvillimin e popullsisë, shoqëria do të ketë
nevojë për sasi më të mëdha ushqimi - bujqësi më intensive, ndërtim të vendbanimeve dhe industrive të
reja, rrugë dhe transport, shfrytëzim të lëndëve të para të ndryshme etj. të cilat do të rrisin potencialisht
kërkesat për tokë. Një nga çështjet më të rëndësishme është ndërgjegjësimi i ulët për rëndësinë e tokës
pasi njerëzit nuk e kuptojnë rëndësinë e burimeve të tokës, gjë e cila sjell politika të dobëta për mbrojtjen
e tokës.

B2.4.2. Monitorimi i tokës
Gjendja e tokës
Mbulimi i tokës në BH është shumë heterogjen (Shtojca II: Harta 12). Tokat (automorfike) mbulojnë 86%
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të sipërfaqes së përgjithshme të BH, ndërsa tokat hidromorfe mbulojnë pjesën e mbetur prej 14%. Llojet
më të përhapura të tokës janë Kalkomelanosolet (kambisole në gëlqeror dhe dolomite) që mbulojnë
21.45%; Kambisolet distrike (tokë acide kafe), e cila mbulon 17.71%, dhe; Kalkokambisolet (toka kafe në
gëlqeror) në 17.15% të sipërfaqeve të BH. Tokat më të përhapura hidromorfike janë lloji i tokës Fluvisol
dhe Pseudogley.
Sipërfaqja e përgjithshme e tokës bujqësore në BH është rreth 2,158,271.4 ha, ndërsa sipërfaqja e
përgjithshme e tokës pyjore është rreth 2,795,090.0 ha (shih Tabelën 2.19).
Përbërja e humusit në tokat bujqësore është rreth 50% më e ulët se në tokën e mbuluar nga bimësia pyjore.
Për shkak të aktiviteteve bujqësore dhe trajtimit të aplikuar, përmbajtja e humusit në tokat bujqësore
tregon një tendencë drejt rënies së mëtejshme. Duke pasur parasysh kushtet klimaterike dhe relievin në
BH, kripësia e tokës dhe lagështia e tokës nuk janë problem, që do të thotë se këto dy karakteristika të
tokës në BH nuk konsiderohen si kufizime natyrore.
Tabela 2.19 Struktura e shfrytëzimit të tokës në BH (2012) (Burimi: AP UNCCD BH (2017))

Struktura e shfrytëzimit të tokës

BH

FBH

RS

DB

Kopshtet dhe fushat e pluguara

1,004,931.0

396,182.0

582,270.0

26,479.0

pemishtet

99,389.6

43,978.0

52,191.6

3,220.0

Vreshtat

5,603.5

5,090.0

513.5

0.0

Livadhet

460,166.3

275,516.0

183,815.3

835.0

Kullotat

588,181.0

424,794.0

162,662.0

725.0

Toka bujqësore - Total

2,158,271.4

1,145,560.0

981,452.4

31,259.0

Tokë pyjore

2,795,090.0

1,522,886.0

1,272,204.0

0.0

Karakteristikat kryesore të tokës në BH janë: tokat acide mbulojnë rreth një të tretën e tokës totale, përmbajtja
e humusit është e ulët, përmbajtja e lëndëve ushqyese më të rëndësishme është e ulët, sidomos në fosfor,
tokat janë kryesisht të cekëta (të thella vetëm në zonat aluvionale dhe në veri të BH: Lijevče, Posavina,
Semberija), ujë i tepërt në rreth 14% të territorit, kujdesi i pamjaftueshëm i menaxhimit të pjellorisë së tokës
dhe përmirësimi i tij, erozioni i ujit është një problem mjaft i pranishëm, veçanërisht në tokat e pjerrëta te
BH. Tokat me kualitet të lartë përbëjnë vetëm 15%, cilësi të moderuar 22%, ndërsa pjesa tjetër klasifikohet
si cilësi e ulët (32%) dhe cilësi shumë të ulët (30%) të tokave të BH (shih Tabelën 2.20).
Tabela 2.20 Klasat e cilësisë së tokës në BH (Burimi: AP UNCCD BH (2017))

Cilësia e tokës në klasa në BH

ha

%

Tokat me cilësi të lartë, klasat I, II dhe III

774,907

15.16

Tokat mesatare të cilësisë së klasës IVa dhe IVb

1,126,520

22.03

Toka me cilësi të ulët të klasave V dhe VI

1,654,616

32.36

Tokat me cilësi shumë të ulëta të klasave VII dhe VIII

1,556,857

30.45

Shkaqet e degradimit të tokës në BH janë shfrytëzimi i sipërfaqeve të lëndëve të para të ndryshme, ndërtimi
i vendbanimeve në zonat e punueshme, landfillet, grumbullimet e ujit, ndërtimi i infrastrukturës (rrugët,
hekurudhat etj.), objektet industriale, erozioni i ujit dhe rrëshqitjet e tokës, prania e minave tokësore dhe
thatësira.
Në nivelin e BH, u bë një përditësim i projektit Corine për mbulesën e tokës. Është duke u zhvilluar një
përmbledhje e të dhënave të cilësisë së tokës dhe monitorimit të ndotjes sipas Sistemit Lucas dhe të
financuar nga IPA. Pritet në një të ardhme të afërt metodologjia përkatëse për grumbullimin e të dhënave
nga përafërsisht 1.000 pika (dhe përfundimisht me zgjerim deri në 10.000 pika të monitorimit, nëse financimi
është i disponueshëm).
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Në RS, monitorimi i rregullt i cilësisë së tokës dhe ndotjes bëhet në zonën e Banja Lukës, Prijedorit, dhe
qytetit Čelinac dhe DB. Monitorimi i tokës në FBH është kryer nga Instituti Federal për Agropedologji
në Sarajevë, në kuadër të programit të monitorimit të përhershëm të tokës bujqësore të propozuar nga
Instituti për Agropedologji ose Ministria e Bujqësisë kantonale, i cili përmban të gjitha të dhënat përkatëse
për një monitorim periodik e të vazhdueshëm të tokës.
Në FBH ky rrjet ka qenë aktiv tashmë prej tre vjetësh dhe ka mbledhur te dhëna për ndotjen e tokës dhe
monitorimin e cilësisë nga 260 pika në të gjithë FBH. Aktualisht, ekziston krijimi i kadastrës së ndotjes
së tokës në bashkëpunim me Mbrojtjen Civile të FBH. Parametrat e monitoruara janë metalet e rënda,
ndotësit organikë dhe radioaktiviteti.
Megjithatë, ende nuk është vendosur një sistem funksional për monitorimin e tokës në RS dhe FBH.
Sistemet e raportimit janë në proces të krijimit në përputhje me treguesit e Agjencisë Evropiane te Mjedisit
(AEM) dhe kërkesat e EIONET. Kjo në thelb përfaqëson bashkimin dhe plotësimin e rezultateve të kërkesave
të mësipërme për të pasur një sistem uniform të monitorimit të cilësisë së tokës sipas AEM dhe EIONET.
Dy detyrimet themelore të BH (të dy entitetet: FBH dhe RS dhe DB) në lidhje me burimet e tokës lindin
nga ratifikimi i UNCCD sepse çdo shtet anëtar duhet të paraqesë një raport vjetor dhe/ose dyvjeçar mbi
statusin e zbatimit të UNCCD në BH, dhe përpunimi i Planit të Veprimit (UNCCD AP BIH) dhe Menaxhimi i
Qëndrueshëm i Tokës që lufton Degradimin e Tokës/Shkretëtirëzimin në BH.
Treguesit për vlerësimin e rrezikut të degradimit të tokës
Ekzistojnë disa tregues për vlerësimin e rrezikut të degradimit të tokës. Ata janë përshkruar në planin
e veprimit për UNCCD ne BH: "Statusi i mbulimit të tokës", "Rritja e nivelit dhe diversitetit të fondeve
në dispozicion për luftimin e shkretëtirëzimit/degradimit të tokës dhe zbutjen e efekteve të thatësirës",
"Politikat dhe masat e zhvillimit adresojnë shkretëtirëzimin/efektet e thatësirës", “Disponueshmëria e ujit
për frymë", "Thatësira", "Ndryshimi i shfrytëzimit të tokës", "Shkalla e degradimit të tokës", "Toka nën
menaxhim te qëndrueshëm", "Rrëshqitje të tokës "dhe" Ndotje".

B2.4.3. Degradimi i tokës
Erozioni
Terreni kodrinor dhe sasia relativisht e madhe e reshjeve në BH do të thotë se një pjesë e konsiderueshme
e territorit të BH është e ekspozuar ndaj erozionit të shkaktuar nga uji. Ky fenomen është më i përhapur në
pjesët qendrore dhe jugore të vendit ku sasia vjetore e reshjeve arrin jo më pak se 2,000 mm/vit. Meqenëse
më shumë se 80% e territorit të BH shtrihet në shpatet që kanë pjerrësi më të madhe se 13%, erozioni
i shkaktuar nga uji është një problem gjithnjë e më i pranishëm sidomos në sipërfaqet e dëmtuara nga
shfrytëzimi i paplanifikuar i pyjeve dhe shpyllëzimi total i terrenit. Në pjesën veriore të tokave hidromorfike
të BH mbizotëron terreni i sheshtë dhe pak kodrinor. Në ato zona, rreziku i erozionit potencial është në
një nivel shumë më të ulët, por prodhimi bujqësor është baza e zhvillimit intensiv të proceseve të erozionit
dhe në këto toka ndodh erozioni sipërfaqësor. Përveç kësaj, përveç erozionit të ujit, nuk duhet të harrojmë
rreziqet e erozionit nga era në pjesën jugore të vendit ku dominojnë tokat e cekëta me nënshtresa gëlqerore
/ dolomite me ose pa bimësi dhe rreziku i erozionit nga era është i lartë.
Nuk ka të dhëna zyrtare për BH për sa i takon zonave të prekura nga erozioni, dhe nuk ka asnjë sistem për
monitorimin e erozionit. Të dhënat aktuale janë të karakterit të pjesshëm, zakonisht të mbledhura në nivel
komunal përmes aktiviteteve të ndryshme të projektit.
Hartimi i një harte erozioni të BH përfundoi në vitin 1985. Në atë kohë u bënë dy kopje të hartës së erozionit.
Gjatë luftës (1992-1995) të dy kopjet u shkatërruan. Shuma totale mesatare e sedimenteve, e krijuar në
territorin e SR BH në vit është 16,518,031 m³ ose 323 m³ / km².
Harta e re e erozionit e RS (Shtojca II Harta14) është hartuar në dy faza (ristrukturimi i hartës së erozionit
dhe inovacioni i hartës së erozionit) gjatë vitit 2011.
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"Strategjia për Menaxhimin e Tokës Bujqësore" të FBH-së përcakton se është e nevojshme të planifikohen
dhe ndërtohen të paktën dhjetë stacione matëse për erozionin, por edhe metodat teorike si metoda e
USLE për të parashikuar intensitetin e erozionit në FBH dhe harta të erozionit dhe rrëshqitjes së tokës janë
të nevojshme.
Mbulimi i tokës dhe ndryshimet në shfrytëzimin e saj
BH-ja aktualisht nuk ka një sistem të monitorimit të përhershëm të tokës. Kjo është arsyeja pse klasifikimi i
nivelit të tretë të bazës së të dhënave CORINE 2000-2012 dhe të dhënat lidhur me ndryshimet e hartave më
të mëdha se 5 ha, përdoren për analizën aktuale të humbjeve te tokës (të përkohshme dhe të përhershme).
Struktura e totalit të humbjeve të përhershme dhe të përkohshme të tokës, 7,386.25 ha ose 88.64%, lidhet
me kalimin e sipërfaqeve bujqësore tek klasa e sipërfaqeve artificiale. Humbja mesatare e tokës bujqësore
(nga viti 2000 deri në vitin 2006) ishte 1,231 ha në vit. Tendenca në rënie për periudhën 2000-2012 tregon
qartë kthimin e tokave bujqësore në terren te ndërtuara (8,658.45 ha), braktisjen e tokës bujqësore dhe
konvertimin e saj në zona pyjore (2,329.47 ha) dhe zonat ujore (318, 70 ha).
Toka pyjore përdoret gjithashtu për ndërtimin e shërbimeve të ndryshme infrastrukturore dhe humbjet e
përhershme dhe të përkohshme të këtij burimi janë mjaft të shpeshta. Analiza tregon se nga viti 2000 deri
në vitin 2006, 946.42 ha tokë pyjore u shndërrua në një kategori grupesh të sipërfaqeve artificiale, nga të
cilat pyjet fletore zënë 521.97 ha dhe humbja mesatare vjetore e tokës pyjore është 157.74 ha. Ndryshimet
më të mëdha kanë të bëjnë me rritjen e vendeve të nxjerrjes së mineraleve (435.41 ha ose 46.10%) dhe
zhvillimin e zonave urbane (24.35% ose 230.47 ha) dhe humbja më e vogël prej 7.11 ha është e lidhur me
humbjen e shkaktuar nga ndërtimi i një sipërfaqeje sportive zbavitjeje.
Rënia e lëndës organike dhe biodiversitetit
Në vend të lëndës organike, përmbajtja e humusit përcaktohet si një tregues për pjellorinë e tokës që
përdoret për rekomandimin e plehërimit përmirësues ose prodhimin organik të ushqimit në BH. Sasia
organike e tokës është përafërsisht 0.5% në pjesën më të madhe të tokës në RS, si dhe në tokën e FBH.
Monitorimi sistematik i ndryshimeve në përmbajtjen e lëndës organike të tokës në territorin e BH nuk është
ngritur deri më sot. Supozimi është se ka pasur një rënie në përmbajtjen e lëndës organike, e cila tani për
tani nuk mund të vlerësohet në nivelet e entiteteve, kështu që kjo duhet të përfshihet në monitorimin e
tokës në mënyrë që këto të dhëna të jenë në dispozicion në të ardhmen.
Përmbajtja e karbonit organik në tokë
Ende nuk është themeluar një sistem funksional për analizën e karbonit organik dhe një rrjet monitorimi
në RS dhe FBH. Megjithatë, sipas hartës së përmbajtjes së karbonit organik në shtresat e sipërme të
tokës në Evropë (Shtojca II: Harta13), të cilat janë përgatitur për përdorim nga Qendra e Përbashkët e
Kërkimit e Komisionit Evropian, mund të thuhet se shumica e tokës në RS dhe FBH përfshihet në dy klasa:
klasa 2-6% përmbajtje e karbonit organik në shtresat e sipërme, dhe; klasa 1-2% përmbajtje organike të
karbonit në shtresat e sipërme.
Menaxhimi i zonave të ndotura
Potencialisht zonat më të mëdha dhe më të prekshme janë të vendosura në pjesën qendrore dhe verilindore të BH (kantonet e Tuzlës dhe Zenicës) dhe në sipërfaqet e të gjitha grumbullimeve urbane për shkak
të densitetit të lartë të industrive, si minierat etj. Në BH, shfrytëzohet qymyri në një sipërfaqe prej 18,000
ha, ndërsa sipërfaqja për hedhjen e mbetjeve mbulon gati 6,000 ha. Zonat më të mëdha të minierave janë
në komunat Tuzla, Ugljevik, Gacko, Kakanj, Stanari dhe Prijedor. Minierat e qymyrit në BH janë Banovići,
Đurđevik, Kakanj, Zenica, Breza, Bila, Kreka, Sanski Most, Livno, Graçanica, G. Vakufi, Ugljevik, Miljevina,
Gacko dhe Stanari. Aktualisht janë nëntë miniera metalike dhe jo-metalike: Olovo, Bužim, Vareš, Jajce,
Veovača, Čitluk, Posušje, Široki Brijeg dhe Bosanska Krupa.
Raporti "Gjendja Kombëtare e Mjedisit" i BH që daton nga viti 2012 tregon se në vitin 2010 ishin funksionale
një numër landfillesh të regjistruara për mbetjet (49 në FBH, 41 në RS, 1 në DB). Gjithashtu u vlerësua se
janë ende në përdorim rreth 1,100 landfille të paligjshme ("të egra"). Megjithëse dihet ndikimi negativ i të
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gjitha formave të ndotjes së mjedisit dhe tokës në BH, deri tani ka pasur vetëm disa studime. Sidoqoftë,
është inkurajuese që në territorin e FBH, Instituti Federal për Agropedologji krijoi monitorimin e niveleve të
ndotjes në tokë me metale të rënda dhe ndotës organikë. Përveç kësaj, ekziston monitorimi i përmbajtjes
së metaleve të rënda dhe ndotësve organikë në FBH, ndërsa në RS dhe DB nuk ka aktivitete të tilla por
vetëm studime të pjesshme.
Niveli i ndotjes nga minat tokësore dhe mbetjeve të tjera shpërthyese përbën një problem të veçantë në
BH. Minat e pashpërthyera të vendosura në rangun prej dy deri në pesë kilometra në të dy anët e vijës
së demarkacionit meritojnë vëmendje të veçantë në konsideratë të kësaj çështjeje. Megjithatë, të dhënat
për numrin e minave dhe fushave të minuara në BH nuk janë as të besueshme as të plota. Në bazën e
të dhënave të Qendrës së Veprimit të Minave të Bosnje dhe Hercegovinë (BHMAC) ka 19,000 raporte të
regjistruara për fusha të minuara. Është vlerësuar se ato përfaqësojnë vetëm rreth 50-60% të numrit real
të tyre. Sipas të dhënave të BHMAC, madhësia aktuale e zonave të minuara të dyshuara është1, 262.82
km2 ose 2.5% në krahasim me sipërfaqen totale të vendit: 938.90 km2 në FBH, 298.89 km2 në RS dhe
25.03 km2 në DB. Duke pasur parasysh aktivitetet e rregullta ditore të çminimit, zonat e ndotura nga minat
tokësore po zvogëlohen në madhësi. Megjithatë, duke marrë parasysh përmbytjet në shkallë të gjerë në
maj 2014, vlerësohet se fushat e minave janë zhvendosur, por ende nuk ka të dhëna zyrtare.

B2.4.4. Struktura institucionale për menaxhimin e tokës, dhe qeverisjes 		
ligjore dhe të politikave
Organizimi i menaxhimit të tokës
Ekzistojnë dy organe përgjegjëse për koordinimin e çështjeve mjedisore (Figura 3) dhe mbrojtjen e tokës
në BH: (a) Sektori për Burimet Natyrore, Energjinë dhe Mbrojtjen e Mjedisit në kuadër të MOFTER dhe (b)
Komiteti Drejtues Ndër-Entitetet për Mjedisin.
Institucionet përgjegjëse për vendimmarrjen dhe proceset e zbatimit në lidhje me tokën në nivelin e
entiteteve janë:
•

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave të RS,

•

Ministria e Bujqësisë, Administrimit të Ujërave dhe Pylltarisë së FBH dhe

•

Departamenti i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Administrimit të Ujërave të DB.

•

Disa aspekte të mbrojtjes dhe planifikimit hapësinor për tokën janë në përgjegjësinë e institucioneve
të tjera:

•

Ministria e Planifikimit Hapësinor, Ndërtimit dhe Ekologjisë së RS,

•

Ministria e Planifikimit Hapësinor të FBH

•

Ministria e Mjedisit dhe Turizmit e FBH dhe

•

Departamenti i Planifikimit Hapësinor, Çështjet e të Drejtave Pronësore të DB.
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Figura 2.3 Menaxhimi Mjedisor në BH

Kuadri ligjor
Menaxhimi i tokës bazohet në aktet kryesore ligjore në vijim:
•

Ligji për tokën bujqësore në RS (Gazeta Zyrtare e RS, Nr. 93/06,86/07, 14/10,5/12).

•

Ligji për tokën bujqësore në FBH (Gazeta Zyrtare e FBH, Nr. 52/09).

•

Ligji për tokën bujqësore në BD (Gazeta Zyrtare e DB, Nr. 32/04).

•

Ligji për Minierat në RS (Gazeta Zyrtare e RS, Nr. 107/05,75/10,59/12).

•

Ligji për Minierat në FBH (Gazeta Zyrtare e FBH, Nr. 26/10).

•

Ligji për Planifikimin Hapësinor dhe Ndërtimin në RS (Gazeta Zyrtare e RS, Nr.55/10).

•

Ligji për Planifikimin Hapësinor dhe Ndërtimin në FBH (Gazeta Zyrtare e FBH, Nr. 2/06).

•

Ligji për Planifikimin Hapësinor dhe Ndërtimin në DB (Gazeta Zyrtare e DB, Nr. 29/08).

•

Ligji për Tokat për Ndërtim në RS (Gazeta Zyrtare e RS, Nr. 112/06).

•

Ligji për Mbrojtjen Mjedisore në RS (Gazeta Zyrtare e RS, Nr. 71/12).

•

Ligji për Mbrojtjen Mjedisore në FBH (Gazeta Zyrtare e FBH, Nr. 33/03).

•

Ligji për Mbrojtjen Natyrore në RS (Gazeta Zyrtare e RS, Nr. 50/02,59/08,113/08).

•

Ligji për Mbrojtjen Mjedisore në DB (Gazeta Zyrtare e DB; Nr. 24/04).

•

Ligji për Fondin e Mbrojtjes së Mjedisit në RS (Gazeta Zyrtare e RS, Nr. 51/02,53/07)

•

Ligji për Fondin e Mbrojtjes së Mjedisit në FBH (Gazeta Zyrtare e FBH, Nr. 33/03).
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Dokumenti kryesor që trajton çështjet e tokës është plani i veprimit për UNCCD ne BIH.
Dokumentet dhe strategjitë e tjera relevante përfshijnë:
•

Planin e Veprimit për mbrojtjen e Mjedisit Natyror ne BH për periudhën 2003 – 2008.

•

Dokumenti Strategjik për Reduktimin e Varfërisë, miratuar në 2004

•

Strategjia e Zhvillimit Bujqësor në RS deri në 2015.

•

Plani Strategjik për Zhvillimin e Zonave Rurale dhe Bujqësisë në RS 2016 – 2020.

•

Strategjia e Zhvillimit Afatmesëm të Sektorit Bujqësor në FBH 2015 – 2019.

•

Plani Hapësinor i RS deri në 2025.

•

Plani Hapësinor i FBH deri në 2028.

•

Plani Hapësinor i BD deri në 2017.

•

Bazat për Mbrojtjen e Tokës Bujqësore, Përdorimin dhe Ristrukturimin e RS si Komponent i Procesit
të Planifikimit të Përdorimit të Tokës në 2009.

•

Strategjia për Menaxhimin e Tokës Bujqësore të BH në 2011.

Zbatimi dhe përafrimi me legjislacionin e BE-së
Në 2005, BH me entitetet e saj, RS-ja dhe FBH-ja nënshkruan një memorandum mirëkuptimi dhe
bashkëpunimi të ndërsjellë dhe mbështetje në zhvillimin e sistemeve kombëtare për monitorimin e
mjedisit (MoU) me Komisionin Evropian. Sipas këtij dokumenti, ekziston një detyrim që zbatimi i të gjitha
aktiviteteve në këtë fushë duhet të jetë në përputhje me Direktivën nr. 1210/90, 933/1999 dhe 1641/03 dhe
rekomandimet nga AEM dhe EIONET. Varësisht nga burimi i të dhënave, janë bërë disa raporte, por nuk ka
përputhje statistikore në të dhënat e ofruara.
Deri më tani Strategjia Tematike e BE-së dhe temat e trajtuara në Strategji nuk njihen në legjislacionin
aktual për tokën si burim natyror në BH. Vetëm dy shtylla të Strategjisë Tematike të Tokës të BE-së, rritja
e ndërgjegjësimit dhe hulumtimi, përfshihen në mënyrë sporadike në një qasje strategjike. Direktiva e
nitrateve të BE-së (Direktiva 91/676 / EEC) përmendet në disa rregullore për substancat e dëmshme për
tokën.

B2.5. Vështrim i përgjithshëm i projekteve të 				
menaxhimit të pyjeve/ujërave/ tokës / burimeve 		
natyrore në vend
Gjithsej 11 projekte (nga shkalla e mesme deri në të lartë) aktualisht janë zbatuar në të gjithë vendin.
Tabela 2.21 Projektet e menaxhimit të burimeve pyjore në vend

Data e Fillimit/Përfundimit të
Zbatimit të Projektit

Titulli i Projektit
Projekte në Progres
Promovimi i menaxhimit të qëndrueshëm të pyjeve si mbështetje për
zhvillimin e qëndrueshëm në BH - financuar nga IKEA dhe WWF.

2012-2016

Menaxhimi i qëndrueshëm i pyjeve dhe peizazhit - financuar nga GEF.

2014-2019

Mbrojtja e natyrës dhe mjedisit nga zjarret në pyje - Syri i Pyjeve financuar nga fondet IPA të BE-së.

2015-2017

114

Menaxhimi I Burimeve Natyrore Në Evropën
Juglindore: Pyjet, Toka dhe Ujërat

Tabela 2.22 Projektet e Menaxhimit të Burimeve Ujore në vend

Data e Fillimit/Përfundimit të
Zbatimit të Projektit

Titulli i Projektit
Projekte në progres
Programi ABD për rajonin “Drina-Tara” – financuar nga skema e grantit
ABD.

2013 –në progres

Projekti i Menaxhimit të Basenit të lumit Drin në Ballkanin Perëndimor
(PMBLDBP) - i financuar nga Fondi Global i Mjedisit (GEF) dhe Fondi i
veçantë për Ndryshimet Klimatike.

2016 – Tetor 2020

Projekti i Zhvillimit të Ujitjes (PZHU) – financuar nga Delegacioni i BE-së
në BH.

2008 – në progres

Lehtësimi i Vlerësimit të Marrëdhënieve në Pellgun e Lumit Drina.

2016 – në progres

Tabela 2.23 Menaxhimi i burimeve të tokës në vend

Data e Fillimit/Përfundimit të
Zbatimit të Projektit

Titulli i Projektit
Projektet në progres
Anketa e Kuadrit të Zonës për Mbulimin/Shfrytëzimin – LUCAS, JRC.

2015- në progres

Mbështetje për Zhvillimin e Informacionit të Tregut Bujqësor dhe
Sistemeve të Identifikimit të Parcelave të Tokës (LPIS) – WB.

2016

Mbështetje për Përgatitjen e Strategjive të Konsolidimit të Tokës dhe
Zbatimin e Projekteve Pilot të Konsolidimit Vullnetar të Tokës– FAO.

2013 –në progres

Projekti i Menaxhimit të Qëndrueshëm të Pyjeve dhe Peizazhit, WB.

2014 - 2019

B2.6. Vlerësimi i tendencave kryesore dhe boshllëqeve
për menaxhimin e burimeve natyrore
Të dhënat e mbledhura në IKP-në e parë dhe të dytë janë dukshëm të ndryshme në BH. Si një vend i pasur
me burime pyjore, ajo ka potencial për një rol më të fortë në një strategji të ripërtëritshme të burimeve
natyrore. Në mënyrë që të mobilizohen burimet pyjore, është e nevojshme që të ketë një domethënie më
të saktë të të dhënave çka bën të nevojshme publikimin zyrtar të rezultateve të IKP-së së dytë. BH është
shumë e pasur në diversitetin e pyjeve dhe është e nevojshme që me kujdes ta përfshijë këtë aspekt
në planifikimin e menaxhimit të pyjeve, në mënyrë që të plotësojë diversitetin e gjeografisë së saj. Pyjet
cungishte me një pjesë të rëndësishme në pronësi private duhet të trajtohen në mënyrë specifike me qëllim
që t'i përfshijnë ato në menaxhimin pyjor dhe të përcaktojnë rolin e tyre potencial jo vetëm në mirëmbajtjen e
biodiversitetit, por edhe prodhimin e biomasës. Prodhimet e dyta pyjore janë një burim i përdorur gjerësisht
në BH dhe ka një potencial të madh për të siguruar jetesën në zonat rurale, por marketingu i tyre duhet të
përmirësohet ndjeshëm për të rritur qasjen në tregjet kombëtare dhe ndërkombëtare.
Niveli i kompleksitetit në institucionet e menaxhimit të pyjeve aktualisht nuk mbështet një menaxhim të
përshtatur të pyjeve në zonat rurale. Pronarët privatë të pyjeve menaxhojnë rreth 20% të pyjeve në BH,
por mungojnë gjerësisht kapacitetet dhe burimet për të menaxhuar siç duhet pyjet e tyre; Përveç kësaj,
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ata nuk janë të organizuar në shoqata private të interesit pyjor. Ndërmarrjet publike pyjore aktualisht janë
ekonomikisht joefektive në FBH, por kanë një rol të fortë social si punëdhënës. Një rentabilitet më i lartë i
pylltarisë publike mund të krijojë asetet shtesë për zhvillimin rural. Infrastruktura pyjore (p.sh. rrugët pyjore)
dhe teknologjia e shfrytëzimit janë ende të pamjaftueshme për të ofruar operacione efikase pyjore. Ndër
dëmet pyjore, ndikimi i sjellë nga njeriu është kryesori. Zjarret në pyje janë në rritje dhe kërkojnë reagime
specifike për menaxhimin e tyre.
Për shkak të kuadrit unik kushtetues të BH, nuk ka as strategji afatgjatë të zhvillimit të pyjeve, as politikë
të qëndrueshme pyjore, e as një kornizë legjislative për pyjet në nivel shtetëror. Politika e pyjeve është
e decentralizuar dhe e hartuar nga entitetet (RS dhe FBH) dhe Distrikti Brcko. Në FBH nuk ekziston as
Ligji i FBH për Pyjet. Politikat aktuale të pyjeve (njësitë ekonomike, kantonet) kanë nevojë për procese
më gjithëpërfshirëse dhe pjesëmarrëse në mënyrë që ata që janë përgjegjës për menaxhimin e pyjeve
të kuptojnë atë që duan njerëzit nga pyjet, si dhe kapacitetin e peizazhit pyjor për t'i përmbushur këto
kërkesa. Lufta kundër prerjeve të paligjshme është një nga objektivat mbizotëruese për zhvillimin rural. Kjo
shkon krah për krah me luftimin e korrupsionit, praninë më të mirë të kontrollit dhe rritjen e ndërgjegjësimit
të popullsisë.
Procesi i anëtarësimit në BE është një nxitës i rëndësishëm i ndryshimit në politikën e pyjeve në BH.
Rregullorja e re e lëndës drusore të BE-së imponon tërthorazi ndryshime në sektorin e pyjeve në BH.
Instalimi i strukturave institucionale për certifikimin dhe bashkëpunimin me sektorin është thelbësor për të
garantuar zhvillimin e biznesit me BE-në si në sektorin privat ashtu edhe në atë të korporatave. Përshtatja
e standardeve kombëtare me standardet e BE-së është gjithashtu një hap i detyrueshëm përgatitor për
pranimin në BE dhe duhet të përhapet në aktorët kombëtarë të sektorit pyjor. Harmonizimi i prodhimit
të farës dhe fidanëve me ligjin e BE-së për materialin riprodhues dhe tregtinë është i nevojshëm për të
mbështetur eksportin nga BH në BE.
Mungesa e njohurive në aspektet socio-politike dhe ekonomike të menaxhimit të burimeve natyrore është
një mangësi e rëndësishme e profesionistëve pyjorë në BH. Rëndësia dhe ndryshimet e rolit të sektorit
pyjor në zhvillimin rural nuk janë theksuar në mënyrë adekuate nga sistemet aktuale arsimore të sektorit
pyjor në BH.
Në rastin e Ligjit të Federatës së BH-së për Pyjet nga viti 2002, ai është shpallur i pavlefshëm nga gjykata
kushtetuese në vitin 2009 dhe që nga ai moment nuk ka ligj për pyjet në nivelin e FBH-së.
Infrastruktura e ujit u dëmtua rëndë gjatë luftës (1992-1995) dhe madje edhe para saj, sistemet e
furnizimit me ujë vuajtën nga mungesa e investimeve dhe mirëmbajtjes. Pra, edhe pse vlerësohet se
90% e sektorit të furnizimit me ujë është rehabilituar deri në nivelin e tij të para luftës, ai ende nuk arrin
standardet ndërkombëtare. Cilësia e ujit të pijshëm është në përgjithësi mediokër dhe për pothuajse 50%
të popullsisë që nuk kanë akses në sistemet publike të furnizimit me ujë, cilësia e ujit është ndoshta edhe
më e diskutueshme (UNECE, 2011).
Pavarësisht nga organizimi institucional dhe legjislacioni, humbjet e mëdha të ujit janë për fat të keq një
nga karakteristikat e zakonshme të shumë sistemeve të furnizimit me ujë (vlerësohet se humbjet e ujit
në sistemet e furnizimit me ujë janë deri në 60%) Zonat e mbrojtura të burimeve ujore nuk janë krijuar në
një numër të madh rastesh. Madje, aty ku janë vendosur, masat zakonisht zbatohen vetëm në zonën I të
mbrojtjes së ujërave. Masat e përshkruara për zonat e mbrojtjes së ujërave II dhe III, lidhur me menaxhimin
e pyjeve dhe udhëzimet për prodhimin bujqësor, zakonisht nuk zbatohen.
Shkarkimet e ujërave të ndotur komunale të pa trajtuara kanë pasur një ndikim të madh në cilësinë e ujit
sipërfaqësor në pjesën më të madhe të BH-së dhe ato janë gjithashtu kërcënime potenciale për cilësinë
e ujërave nëntokësore, që është burimi kryesor i ujit të pijshëm. Megjithatë, ndikimi më serioz është në
shëndetin publik dhe mjedisin. Ujërat e ndotura nga njësitë industriale që përmbajnë lëndë organike dhe të
rrezikshme, me shumë pak përjashtime, shkarkohen në rrjedhën ujore më të afërt me pak ose aspak trajtim
(UNECE, 2011). Kjo është gjithashtu e vërtetë për ujin e ujitjes që përmban substanca të rrezikshme nga
minierat dhe përpunimi i mineraleve. Ndikimi negativ në cilësinë e ujit është i konsiderueshëm dhe nuk ka
dyshim se këto shkarkime mund të përbëjnë një kërcënim për shëndetin publik dhe mjedisin. Për më tepër,
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kjo situatë mund të pritet të bëhet shumë më e keqe kur industria të rimëkëmbet më shumë nga efektet
shkatërruese të luftës, nëse nuk merren veprime të duhura.
Instalimet e mbrojtjes nga përmbytjet janë mbajtur keq, dhe digat, kanalet dhe stacionet e pompimit janë
dëmtuar ose shkatërruar gjatë luftës. Disa zona të mëdha që janë të ekspozuara ndaj përmbytjeve nuk kanë
fare instalime të mbrojtjes nga përmbytjet. Megjithatë, në të ardhmen duhet të priten nivele jashtëzakonisht
të larta të ujit. Nëse nuk ekziston një mbrojtje e duhur nga përmbytjet, ato mund të shkaktojnë shumë
viktima dhe shumë dëme materiale.
Aktualisht, çështjet e tokës në BH nuk janë aktuale, dhe nuk ka fonde të gjera për të trajtuar çështjet e
degradimit të tokës. Pavarësisht nga kjo, komuniteti shkencor është në mënyrë të pavarur duke bërë
kërkime dhe zhvillon qasje të caktuara në projekte individuale, kryesisht të financuara nga donatorët. Nuk
ka qasje të integruar strategjike për gjetjen e zgjidhjeve për degradimin e tokës. Ndërsa sa i përket planit
te veprimit, draft-versioni ka përfunduar dhe miratimi është në progres në lidhje me strategjinë kombëtare
që është duke u përgatitur me mbështetjen e një projekti të donatorëve të financuar nga FAO. Grupet e të
dhënave ekzistuese përdoren si bazë për përcaktimin e treguesve, të cilat janë përcaktuar për çdo kategori
siç kërkohet nga UNCCD.
Më tej, BH ka një vetëvlerësim të kapaciteteve kombëtare në zbatimin e marrëveshjeve multilaterale të
mjedisit (NCSA, 2012), ku analizohen nevojat për zbatimin e planit te veprimit.
Në RS, në FBH dhe në Distriktin e Brcko janë zhvilluar disa strategji të rëndësishme dhe instrumente politike
në lidhje me tokën. Edhe pse këto dokumente strategjike u miratuan, mbetet ende shumë për t'u realizuar
në mënyrë që të zhvillohet një sistem efikas dhe efektiv i pajtueshmërisë dhe zbatimit. Ekziston ende një
koordinim dhe komunikim i pamjaftueshëm vertikal ndërmjet kantoneve / komunave dhe subjekteve por
gjithashtu ka një koordinim të pamjaftueshëm horizontal ndërmjet entiteteve, ministrive dhe komunave.
Gjithashtu, një problem shumë i rëndësishëm është mungesa e stafit dhe financimi për të kryer detyra dhe
aktivitete në të gjitha nivelet qeveritare. Është e nevojshme të miratohen strategji të përbashkëta që do të
zbatoheshin në të dy entitetet për t'u bërë pjesë e zhvillimit intensiv ekonomik dhe rural të ardhshëm që
pritet të ndodhë gjatë periudhës përgatitore para hyrjes në BE.

B2.7. Konkluzionet (gjendja ekzistuese, tendencat dhe
boshllëqet në lidhje me të tre burimet natyrore)
Rezultatet e këtij studimi kanë vënë në dukje se është e domosdoshme të mbështetet planifikimi i
qëndrueshëm i menaxhimit të pyjeve dhe rishikimi i planifikimit të menaxhimit të pyjeve në pyjet publike
dhe private duke përdorur të dhënat e reja të inventarizimit të pyjeve. Përveç kësaj, do të jetë e nevojshme
të krijohen programe të reja për planifikimin e menaxhimit të pyjeve në pyjet private dhe të krijohen
koncepte dhe sisteme të menaxhimit të zjarrit: kjo përfshin mjete për parandalimin e zjarreve (p.sh.
menaxhimi i lendeve djegëse, fushata ndërgjegjësimi) dhe lufta kundër zjarreve, (logjistika, makineritë
dhe bashkëpunimi ndërkombëtar). Kur është fjala për prodhimet e dyta pyjore është e nevojshme për të
mbështetur krijimin e platformave horizontale dhe vertikale të marketingut rajonal të produkteve të drurit
dhe prodhimeve te dyta pyjore. Krijimi i një platforme informacioni mbi bazën e burimeve pyjore, ujit dhe
tokës do të kontribuonte ndjeshëm në përmirësimin e raportimit ndër sektorial dhe disponueshmërinë e të
dhënave. Me qëllim motivimin e pronarëve të pyjeve në BH, është e rëndësishme të zhvillohen programe
për mbështetje financiare dhe institucionale të shoqatave private të pronarëve të pyjeve (përfaqësimit)
dhe kooperativave (teknike dhe të marketingut) si dhe programet për sigurimin e certifikimit të pyjeve për
pronarët e pyjeve.
Në rastin e biodiversitetit është e nevojshme të mbështeten projekte te tjera pilote për zbatimin e ardhshëm
të Natura 2000 në pyje për klasa të ndryshme mbrojtëse, pyje publike dhe private dhe të zhvillohen
modele për financimin e instrumenteve dhe të zhvillohen koncepte dhe të shqyrtohen zonat e nxehta
për biodiversitetin dhe zonat për prodhimin më të fortë të biomasës në pyjet cungishte. Në mënyrë që të
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zvogëlohet ndikimi negativ i prerjeve të paligjshme, është e domosdoshme të mbështeten mekanizmat
institucionalë për luftën kundër prerjeve të paligjshme dhe zbatimin e një sistemi kontrolli dhe mbrojtjeje
kundër aktiviteteve të paligjshme të prerjeve. Një pjesë e planifikimit strategjik duhet të jetë për të nxitur
platformat institucionale për mbështetjen e strategjisë për pyjet, që mbështesin zbatimin e një programi
kombëtar të pyjeve dhe krijimin e mekanizmave të bashkëpunimit midis institucioneve arsimore dhe
ndërmarrjeve. Zbatimi i menaxhimit të integruar të burimeve natyrore mund të përmirësohet nëse ka
vullnet për të nxitur platformat institucionale për menaxhimin strategjik të pyjeve, ujit dhe tokës në të gjitha
subjektet dhe së fundi do të ishte e nevojshme të rritet ngritja e kapaciteteve për zbatimin e standardeve
të BE-së dhe fushatat informuese brenda sektorit pyjor.
Kuadri aktual institucional për çështjet që lidhen me ujin është i decentralizuar, shumë i fragmentuar
dhe heterogjen, si në nivel entiteti, ashtu edhe në nivel lokal. Në përgjithësi, mund të konkludohet se
në BH është zhvilluar një kornizë e kënaqshme ligjore në fushën e menaxhimit të ujërave që bazohet në
DKU. Dokumentet strategjike të ndërlidhura u përgatitën me qëllimet e vendosura në të gjitha fushat e
menaxhimit të ujit (furnizimi me ujë, trajtimi i ujërave të ndotura, cilësia e ujit, etj.). Megjithatë, në zbatimin
e këtyre akteve ligjore u krijuan shumë probleme.
Fushëveprimi i sektorit të menaxhimit të ujit, duke pasur parasysh rëndësinë e këtij burimi, në një farë mase
mbivendoset me aktivitete të tjera dhe për këtë arsye duhet t'i jepet një prioritet i veçantë. Kjo vjen nga natyra
funksionale e objekteve të infrastrukturës ujore si dhe sistemeve që varen nga çështjet që lidhen me vendin
dhe hapësirën e nevojshme për funksionimin dhe zhvillimin e tyre. Prandaj, për të qenë në gjendje për t’iu
përgjigjur kërkesave të menaxhimit të ujit në aspektin e zonave të mbrojtura, zonave të mbrojtjes sanitare
të burimeve të ujit të pijshëm, etj. është e rëndësishme t'i referohemi këtyre aspekteve gjatë planifikimit
hapësinor. Intensifikimi i bashkëpunimit ndër sektorial është, si një masë, i njohur edhe nga sektorë të
tjerë. Për shembull, Strategjia për Mbrojtjen e Mjedisit përcakton krijimin e një organi të përhershëm të
bashkëpunimit ndërministror. Kjo vjen për shkak se sektorët përkatës të burimeve natyrore ndeshen të
gjithë me problemin e bashkëpunimit të pamjaftueshëm dhe shkëmbimit të informacionit. Natyrisht, kjo
lidhet me kërkesat e pamjaftueshme të zbatimit të praktikës së mirë të menaxhimit. Fushëveprimi i punës
së sektorit të menaxhimit të ujit është veçanërisht i ndjeshëm ndaj mungesës së bashkëpunimit intensiv
ndër sektorial, pasi menaxhimi i integruar i burimeve ujore ka të bëjë me aspektet sociale, ekonomike dhe
mjedisore, përkatësisht bashkëpunimi me sektorët e mjedisit, ekonomisë, bujqësisë etj.
Mungesa e monitorimit sistematik të tokës dhe mungesa e një sistemi informacioni tokësor (SIS) në BH
janë boshllëqet kryesore në lidhje me burimet e tokës. Gjithashtu, mungesa e një inventari të unifikuar për
tokën (regjistër dhe akte të veçanta) i kombinuar me mungesën e hartave të pedologjisë në shkallë të gjerë
dhe një sistem adekuat për vlerësimin e tokës (klasifikimi i tokës) ka çuar në nivele të ulëta të planifikimit
të përdorimit të tokës.
Në BH, masat e rehabilitimit dhe përmirësimit të përcaktuara me ligj shpesh nuk zbatohen. Nivelet e ulëta
të ndërgjegjësimit lidhur me rëndësinë e tokës për zhvillimin e qëndrueshëm dhe mbijetesën e njerëzimit
janë të pranishme në BH.
Pyjet luajnë një rol integral në furnizimin me ujë të pastër për një sërë përdorimesh, si dhe për stabilizimin
dhe mbrojtjen e tokave nga erozioni. Pjesa më e madhe e ujërave të ëmbla në botë sigurohet përmes
ujëmbledhësve pyjorë dhe pyjet mbrojnë shumë diga nga ngrirja dhe ndotja nga ndotësit e ndryshëm
dhe mbrojnë sistemet e ujërave nëntokësore nga ndotja. Përveç kësaj, si toka dhe uji janë stimulues
thelbësorë të shëndetit dhe rritjes së pyjeve. Megjithatë, me rritjen e kërkesës për tokën bujqësore dhe
urbane si rezultat i rritjes së popullsisë dhe stilit te jetesës më të pasur, shpesh pyjet janë nën presion.
Në shumë rajone, ky presion do të përkeqësohet nga ndryshimet klimatike. Bashkëpunimi ndër sektorial
midis tre nën sektorëve (toka, uji, pylli) dhe sektorët e tjerë përkatës (bujqësia, ekologjia, biodiversiteti...)
është shumë i dobët pa bashkëpunim dhe sinkronizim. Duhet të futen kontrolle më të rrepta në zbatimin e
masave të rehabilitimit të sistemeve të pyjeve, tokave dhe ujërave nga kompanitë publike dhe private me
leje mjedisi (zona rreth minierave, zonave industriale etj.) dhe parashikojnë sanksione në rast të dështimit
të përmbushjes së këtij detyrimi pas përfundimit të shfrytëzimit.
Ministritë e entiteteve dhe Distrikti Brcko pothuajse kurrë nuk bashkëpunojnë, gjë që rezulton në miratimin
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e pamjaftueshëm të dokumenteve të planifikimit në nivel shtetëror. Për shembull, ekziston Ministria e
Bujqësisë, e Ujërave dhe e Pyjeve në FBH dhe RS. Fakti është se shumë pak sektorë bashkëpunojnë
midis tyre; nuk ka shkëmbim informacioni dhe të dhënash, duke dhënë mendime njëri-tjetrit në bërjen e
dokumenteve planifikuese (p.sh. miratimin e Planeve të Menaxhimit të Pyjeve dhe miratimin e zonave të
mbrojtjes së ujit), megjithëse ligji parashikon punë të përbashkët dhe shkëmbim informacioni. Bashkëpunimi
në të gjitha nivelet e qeverisë, entiteteve, komuniteteve, OJQ-ve dhe pronarëve të tokës dhe pyjeve duhet
të zhvillohet në frymën e partneritetit me qëllim të përmirësimit të njohurive dhe përdorimit të qëndrueshëm
të natyrës dhe vlerave të tokës, d.m.th. mungesës së burimeve natyrore të ujit në zonat e goditura.
Meqenëse nuk ka një bazë të dhënash të vetme për projektet e zbatuara (brenda MOFTER BH) të
disponueshme për të gjithë, është e rëndësishme të krijohet një mënyrë që të shmanget financimi i dyfishtë
i të njëjtit studim, veçanërisht në rastin e fondeve të donatorëve.
Nga aspekti i menaxhimit të burimeve natyrore, në zbatim, ekzistojnë probleme të shumta në fushën e
koordinimit ndërmjet menaxhimit të ujit dhe burimeve të tjera natyrore. Përkundër legjislacionit të mirëfilltë
në të tre burimet natyrore (pyll, ujë dhe tokë), nuk ekziston bashkëpunim ndër sektorial, megjithëse ligji
e përshkruan atë. Prandaj, është e nevojshme të përmirësohet bashkëpunimi ndër sektorial me qëllim
përmirësimin e menaxhimit të integruar të këtyre burimeve natyrore.

B2.8. Rekomandimet për menaxhimin e integruar/		
bashkëpunimin ndër sektorial të burimeve pyjore,
ujërave dhe tokës në vend
Duhet të promovohen kërkimet shkencore për të trajtuar çështjet e pyjeve, ujerave dhe tokës dhe për
të përmirësuar bazën e njohurive në lidhje me këta sektorë. Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet
identifikimit të metodologjive të vlerësimit të rrezikut dhe zhvillimit të skenarëve afatgjatë të ndryshimit të
përdorimit të tokës.
Aspektet e shfrytëzimit të qëndrueshëm të pyjeve, burimeve ujore dhe mbrojtjes së tokës duhet të jenë
pjesë e politikës së zhvillimit bujqësor dhe rural. Theksi duhet të vihet në çështje si ulja e erozionit, sigurimi
dhe përmirësimi i mbulimit të bimësisë, ruajtja dhe përmirësimi i lëndës organike (pa zjarr) etj. Skemat agromjedisore duhet të mbështesin në mënyrë specifike operacionet e qëndrueshme të pylltarisë dhe mbrojtjes
së tokës. Kjo gjithmonë mund të kombinohet me mbrojtjen e biodiversitetit.
Do të ishte e rëndësishme për të nxitur platformat institucionale për menaxhimin strategjik të pyjeve, ujit dhe
tokës në të gjithë subjektet për të mbështetur zbatimin e një menaxhimi të integruar të burimeve natyrore.
Rekomandohet të zhvillohet një strategji e përbashkët investimi që trajton çështjet ndër sektoriale të të
tre sektorëve (p.sh. degradimi i zonave pyjore, erozioni i tokës dhe sedimentimi i infrastrukturës ujore) në
nivel entiteti për të zhvilluar rekomandime për nivelin shtetëror. Rekomandimet për menaxhimin e integruar
dhe bashkëpunimin ndër sektorial të burimeve pyjore, ujit dhe tokës i referohen kuadrit institucional dhe
monitorimit të burimeve natyrore, të cilat synojnë të përmirësojnë kuadrin ekzistues ligjor dhe institucional
që i lejon entitetet të:
-- Harmonizojnë legjislacionin dhe integrimin në rregulloret dhe politikat sektoriale;
-- Përmirësojnë aksesin tek informacioni;
-- Plotësojnë detyrimet e raportimit (shembull: Zhvillimi i Strategjisë së Mbrojtjes së Tokës dhe
Strategjisë se menaxhimit te qëndrueshëm te tokës në RS dhe FBH);
-- Përgatitin një Ligj për Tokën (mbrojtja, përdorimi dhe menaxhimi), bazuar në një politikë integrale të
mbrojtjes së mjedisit;
-- Ngrenë një agjenci apo institut në nivelin e entitetit me përgjegjësinë e zbatimit të politikës së
menaxhimit dhe mbrojtjes së burimeve natyrore;

119

Menaxhimi I Burimeve Natyrore Në Evropën
Juglindore: Pyjet, Toka dhe Ujërat

-- Zhvillojnë strategji afatgjata integrale për zonat e goditura;
Si dhe për të forcuar monitorimin e burimeve natyrore për:
-- Rritjen e ndërgjegjësimit publik dhe pjesëmarrjes së publikut mbi rëndësinë e vendimmarrjes sipas
kërkesave ligjore kombëtare dhe instrumenteve ndërkombëtare që lidhen me burimet natyrore;
-- Futjen e një sistemi rehabilitimi, ri kultivimi për rehabilitimin e tokës së dëmtuar;
-- Rivitalizimin e "shkretëtirave industriale" lënë pas nga minierat dhe termocentralet;
-- Forcimin e kapaciteteve për zbatimin e menaxhimit të burimeve natyrore në nivelet e entitetit,
kantoneve dhe lokale;
-- Forcimi i sinergjive në zbatim midis tre Konventave të Rio-s: UNCBD, UNFCCC dhe UNCCD.

B2.9. Rekomandime në lidhje me aktivitetet pasuese për
përmirësimin e menaxhimit të burimeve 			
kombëtare të BH
-- Krijimi i një Sistemi të Informimit Gjithëpërfshirës të Tokës (SIS) në RS dhe FBH dhe fillimi i ngritjes
së një Qendre Rajonale për Luftimin e Degradimit të Tokës;
-- Lidhja e kërkimit shkencor dhe institucioneve tjera të rëndësishme nga niveli i entitetit deri tek
komuniteti lokal, nëpërmjet zhvillimit të projekt propozimeve të përbashkëta që synojnë trajtimin e
çështjes së degradimit të tokës;
-- Kryerja e hulumtimeve mbi efektet e zjarrit në burimet ujore, ajrore dhe tokësore të masiveve pyjore
dhe kullotave dhe zhvillimi i mundësive të menaxhimit për të rivendosur ose rehabilituar ekosistemet
e dëmtuara nga zjarri;
-- Zhvillimi i rrjetit të kërkuesve të pyjeve, tokës dhe ujit dhe organizatave kërkimore;
-- Kryerja e kërkimeve afatgjata dhe të shumëfishta në burimet pyjore, tokësore dhe ujore në
ekosisteme;
-- Integrimi i mjeteve të reja për mbështetjen e vendimeve për pyjet, tokën dhe ujërat në planifikimin
dhe parashikimin e menaxhimit të bazuar në shkencën aktuale;
-- Forcimi i edukimit mjedisor - edukimi i planifikuar, formal dhe informal në nivele të ndryshme dhe
në sektorë të ndryshëm;
-- Ngritja dhe mbështetja e një grupi punues kombëtar / forum diskutimi mbi koordinimin dhe
bashkëpunimin në menaxhimin e burimeve natyrore (pyjeve, ujerave, tokës). Kryerja e workshopeve dhe webinarëve për të edukuar përdoruesit me shkencën e re dhe mjetet e reja për menaxhimin
e ujit, ajrit dhe tokës;
-- Aktivitete për rritjen e ndërgjegjësimit për rëndësinë e menaxhimit të përmirësuar të burimeve
natyrore duke përfshirë zhvillimin e mjeteve ndërgjegjësuese (fletëpalosje, dokumentarë, spote
televizive) mbi përfitimet që do të fitohen nga menaxhimi i qëndrueshëm dhe shfrytëzimi me mençuri
i burimeve natyrore. Partneritet me specialistë dhe organizata arsimore për të zhvilluar ose ofruar
materiale edukative (fletëpalosje, dokumentarë, spote televizive) për të gjitha nivelet arsimore dhe
publikun.
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SHTOJCA B2.1
Grupet e të dhënave mbështetëse

Figura 2.4 Organizimi administrativ i BH (Burimi: Agjencia për Statistika
BH)

Figura 2.5 Shpërndarja e llojeve pyjore në BH (Burimi FAO 2015)

Figura 2.6 Përqindja e mbulimit të pyjeve (a), dhe raportet e tokës private pyjore (b) në BH (Burimi: (Glück et al., 2010)
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Figura 2.7 Zona ujëmbledhëse në BH (Burimi: http://www.voders.org/index.php/slivovi)

Figura 2.8 Monitorimi i rrjetit të cilësisë së ujërave sipërfaqësore në Qarkun e Pellgut të Lumit Sava në FBH (Burimi: Agjencia e Ujërave të Lumit Sava)
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Figura 2.9 Monitorimi i rrjetit të cilësisë së ujërave sipërfaqësore në pellgun e menjëhershëm të lumit Sava në RS (Burimi: http://www.voders.org/
index.php/slivovi)

Figura 2.10 Monitorimi i rrjetit të cilësisë së ujërave sipërfaqësore në pellgun e menjëhershëm të lumit Sava në RS (Burimi: HEIS)
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Figura 2.11 Gjendja ekologjike e trupave ujorë sipërfaqësorë në Qarkun e Pellgut të Lumit Sava në FBH (Burimi: Agjencia e Ujërave të Lumit Sava)

Figura 2.12 Gjendja kimike e trupave ujorë sipërfaqësor në Qarkun e Pellgut të Lumit Sava në FBH (Burimi: Agjencia e Ujërave të Lumit Sava)
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Figura 2.13 Gjendja kimike e trupave ujorë sipërfaqësor në pellgun e lumit të menjëhershëm të RS Sava (Burimi: Agjencia e Ujërave të Lumit Sava)

Figura 2.14 Gjendja ekologjike e trupave ujorë sipërfaqësor në pellgun e lumit të menjëhershëm Sava në RS(Burimi: http://www.voders.org/index.
php/slivovi))
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Figura 2.15 Harta e tokave në BH

Figura 2.16 Harta e Përmbajtjes së Karbonit Organik në Shtresat e Sipërme të Tokës Në Evropë Burimi: JRC)
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Figura 2.17 Harta e erozionit të tokës në Republikën Srpska (Burimi: Agjencia e Ujit, Zoran Lazic)
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CHAPTER B3
Chapter B3 Përmbledhje e menaxhimit
të burimeve natyrore në Kosovë *
Qazim Kukalaj8, Avdullah Nishori9

B3.1. Hyrje: Informacione të përgjithshme për Kosovën*
Kosova* ka një pozicion qendror gjeografik në Gadishullin Ballkanik. Ajo shtrihet midis 41° 50'58" dhe 43°
51' 42" gjerësi gjeografike veriore dhe 20° 01' 30" dhe 21° 48' 02" gjatësi gjeografike lindore. Kosova* ka
një sipërfaqe totale prej 10,908 km², me 1,739,825 banorë (banorë), por është një nga vendet me dendësi
te madhe të popullsisë, me densitet mesatar prej 192 banorë për/km² (Burimi: Agjencia e Statistikave të
Kosovës* - ASK). Ajo kufizohet nga Shqipëria (jugperëndim), Maqedonia (juglindja), Serbia (lindja, veriu dhe
verilindja) dhe Mali i Zi (perëndim). (Figura 3.1).

Figura 3.1 Pozita gjeografike e Kosovës*

Kosova* është e organizuar në 38 komuna. Ajo ka zbatuar reformat fillestare për të krijuar një ekonomi
tregu plotësisht funksionale, por sundimi i dobët i ligjit, ekonomia e madhe joformale dhe një kuadër politik i
pazhvilluar vazhdojnë të pengojnë rritjen socio-ekonomike. Rritja arriti në 3.6% në vitin 2015 dhe vlerësohet
të mbetet në të njëjtin nivel në vitin 2016. Kosova* mbetet një nga vendet më të varfra në Evropë, me një
prodhim të brendshëm bruto (PBB) për frymë prej rreth 3,196 €, me rreth 30% të popullsisë që jeton nën
nivelin kombëtar të varfërisë dhe afërsisht një e teta jeton në varfëri të skajshme. Përkundër progresit të
konsiderueshëm që është bërë në vitet e fundit si rezultat i shumë iniciativave dhe përmirësimeve, vazhdon
dëmtimi dhe degradimi i burimeve natyrore (pyjet, bujqësia dhe toka pyjore, burimet ujore, flora dhe fauna).
Në të njëjtën kohë Kosova* është në procesin e nënshkrimit të disa marrëveshjeve ndërkombëtare në
lidhje me pyjet, ujin dhe mbrojtjen e mjedisit, të cilat do të kenë ndikim në menaxhimin e qëndrueshëm të
burimeve natyrore.
Burimet ujore janë shumë të rëndësishme për zhvillimin ekonomik dhe shëndetin publik për çdo vend.
Kosova* ka burime të pamjaftueshme ujore dhe në të ardhmen do të jetë një faktor kufizues për zhvillimin
ekonomik dhe social të saj. Vlerësohet se Kosova* ka vetëm 1,600 m3/ujë/vit për frymë. Burimet ujore
* 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*”.
8

AFA Kompani Konsulete, Zgjidhja e Burimeve Kombëtare, Kosova*

9

Qendra Rajonale e Mjedisit REC, Kosovë*
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në Kosovë* mbështeten kryesisht tek reshjet. Në Kosovë*, shëndeti i njeriut dhe plotësimi i nevojave të
ndërlidhura me të kërcënohen gjithnjë e më shumë nga cilësia e dobët e ujit të pijshëm ose nga mungesa
e ujit të pastër të pijshëm. Zhvillimi industrial, urbanizimi dhe bujqësia intensive janë vetëm disa nga
faktorët që ndikojnë dhe kanë çuar në ndotjen e ujit. Përkundër përpjekjeve të vazhdueshme, përdorimi
i pakontrolluar i burimeve dhe dëmtimi i shtresave të lumenjve mbetet një nga format më të shtrira të
degradimit të burimeve ujore.

B3.2. Vlerësimi i sektorit të pyjeve
B3.2.1. Burimet dhe menaxhimi i pyjeve
Gjatë viteve 2012/2013 është kryer inventari i pyjeve të Kosovës*. Të dhënat e përgjithshme si rezultat i
këtij procesi mund të përmblidhen si më poshtë: Pyjet e Kosovës* mbulojnë 481,000 ha ose rreth 44%
të sipërfaqes totale (shih Tabelën 3.1). Duke mbuluar 44% të territorit të përgjithshëm të Kosovës* dhe
duke ndikuar në kushtet e saj klimatike dhe gjeologjike, pyjet mund të kontribuojnë në GDP-në kombëtare
në të ardhmen në një nivel prej 4% -8% krahasuar me kontributin e tij aktual prej 2.5% -3.5%. Sipas
inventarit aktual pyjor kombëtar, 40% e pyjeve publike dhe 29% e pyjeve private në Kosovë* i nënshtrohen
aktiviteteve të pakontrolluara ose të paligjshme të prerjeve. Vëllime të mëdha të materialit drusor shpesh
mbesin në pyll pas prerjes, gjë që rezulton në humbje të fibrave, dëmtimeve nga insektet dhe rritjen e
rrezikut të zjarreve në pyje. Sipërfaqet pyjore dhe pyjet llogariten të jenë rreth 0.28 hektarë për frymë, që
është nën mesataren e Evropës. Zonat e tokave të zhveshura të pyjeve llogariten të jenë nga 20,000 deri
në 30,000 ha. Struktura pyjore është e dominuar nga pyjet fletore në rreth 93%, kryesisht të dominuar nga
pyjet e ahut dhe dushqeve. Më shumë se gjysma e pyjeve konsiderohen pyje një mosharë. Pyjet halore
mbulojnë rreth 7% të sipërfaqes së përgjithshme dhe kryesisht dominohen nga bredhi i bardhe (Abies
alba), dhe rreth 3% përfshijnë të gjitha llojet e tjera halore (hormoq, pisha dhe halore te tjerë me rritje të
shpejtë). Inventari i pyjeve tregon se vëllimi i përgjithshëm është 40.51 milion m3, nga të cilat vëllimi i pyjeve
trungishte është 21.01 milion m3, ndërsa vëllimi i pyjeve cungishte është 19.5 milion m3.
Sipërfaqja pyjore sipas funksionit dhe formës se qeverisjes
Tabela 3.1 Madhësia e zonës pyjore nga menaxhimi (ekonomik, jo ekonomik) dhe regjimi i mbrojtjes

Forma e qeverisjes

Sipërfaqja
Pyjet
ekonomike

Pyjet joekonomike

Pyje te
mbrojtur

Pyje me
qëllime të
posaçme

ha

ha

ha

ha

Pyjet
mbrojtës

Gjithsej

ha

ha

1. Trungishte

23,600

n.a

49,400

n.a

73,000

73,000

2. Cungishte

396,000

n.a

4,200

na

400,200

400,200

3. Pyll i përzier

1,800

n.a

6,000

n.a

7,800

7,800

Të gjithë pyjet (1+2+3)

421,400

481,000

481,000

59,600

4. Shkurre

7,000

7,000

7,000

5. Sipërfaqe e zhveshur

21,540

21,540

21,540

4+5 Shkurre dhe sipërfaqe te
zhveshura

28,540

28,540

28,540

42,003

42,003

509,540

509,540

551,543

551,543

6. Sipërfaqe të tjera pyjore

42,003

Pyjet sipas FAO (1+2+3+4+5) 421,400

28,540

59,600

7. Të gjitha pyjet dhe zonat
463,403
pyjore

28,540

59,600
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Në Kosovë* brenda një periudhe relativisht të shkurtër, janë kryer dy inventarë pyjore (në vitin 2002/03
dhe në 2012/13). Megjithatë, ata nuk kanë siguruar një klasifikim të pyjeve sipas funksionit dhe formës se
qeverisjes. Kjo do të thotë se nuk ka klasifikim të pyjeve sipas qëllimit dhe funksioneve.
Volumi drusor, rritja, dhe prerjet, dhe stoku i karbonit
Siç mund të shihet në Tabelën 2, prerja vjetore e pyjeve është shumë e ulët në total, veçanërisht në pyjet
publike. Prerjet ligjore mbulojnë rreth 14% të kërkesës vjetore të popullsisë për dru zjarri në Kosovë*, duke
lënë një treg të madh për prerjet e paligjshme. Rreth 95% e druve të konsumuar janë dru zjarri, dru për
gatim dhe nevoja të tjera familjare.
Tabela 3.2 Volumi drusor, rritja, prerjet, dhe stoku i karbonit

Llojet e pyjeve

Në pronësi publike
000 m3

Gjithsej

Në pronësi private

m3/ha

000 m3

m3/ha

000 m3

m3/ha

144.0

Pyjet trungishte

8,731.1

174.2

2,188.8

152.0

Pyjet cungishte

17,910.0

75.0

11,315.2

68.0

Gjithsej

26,641.1

Pyjet trungishte

190.34

3.1

54.72

3.8

245.06

3.2

3.2

Pyjet cungishte

764.16

3.2

615.68

3.7

1,379.84 3.4

3.4

Gjithsej

954.5

Pyjet e larta

1.033

29.15

n.a

n.a

1.033

29.15

29.15

Pyjet korije

28.639

29.015

169.715

21.015

198.354

22.56

22.56

Gjithsej

29. 672

169.715

21.015

199.388

22.68

22.68

Gjithsej

n/a

n/a

n/a

n/a

6,142,173

6,142,173

13,504.0

670.44

n/a

10,919.9 144.0

m3/ha

29,225.2

72.0

72.0

40,145.1

83.3

83.3

1,624.90

Bilanci i karbonit në pylltari, ekuivalenti tCO2, u vlerësua gjatë studimit të Strategjisë së Mbrojtjes së Klimës
në Sektorin e Pyjeve në Kosovë* në vitin 2012. Vlerësimi bazë (2003) ishte - 645.000 tCO2 eqv dhe trendi
nga viti 2003 në 2012 është (minus) -1,049,000 në (minus) -1,140,000 tCO2. Vlerat negative nënkuptojnë se
ka emetime neto nga pyjet. Me fjalë të tjera, pyjet nuk janë një thithës natyror karboni. Inventari Kombëtar
i Pyjeve (IKP (2013) vlerësoi se sekuestrimi natyror i karbonit (mbi dhe nëntokësor) është 88,717 tCO2 eqv.
Llojet e pyjeve dhe pronësia sipas formës të menaxhimit
Pllaja e Kosovës* është e mbuluar plotësisht nga pyje fletore me kurorë dendësi të ulët. Pyjet trungishte
fletore kryesisht shpërndahen në zonat malore dhe pjesërisht kodrinore, ndërsa pyjet halore mbulojnë
rajonet malore të masiveve më të mëdha (Bjeshkët e Nemuna, Malet e Sharrit dhe Mokra Gora). Pyjet fletore
përbëhen kryesisht nga dushqet dhe ahu, ndërsa pyjet halore përbëhen nga bredhi i bardhe, hormoqi,
rrobulli, arneni dhe pisha zezë. (Shih hartën në Shtojcën 2).
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Tabela 3.3 Llojet e pronësisë sipas kategorive pyjore Burimi: Inventari Kombëtar Pyjor i Kosovës* 2012, Prishtinë, 2013 (të dhëna të llogaritura dhe të
modifikuara).

Kategoria e pyllit

Pyjet
publike

Pyjet
private

Gjithsej

%

%

%

1. Trungishte halore (hormoq, bredh i bardhe, rrobull, arnen, pishe e
zezë).

6.3

0.7

7.0

2. Trungishte fletore dhe e përzier me halore (pyjet e ahut, pyjet e
dushkut, pyjet e ahut me bredh dhe hormoq).

6.0

2.0

8.0

3. Cungishte fletore (lisi, ahu, dhe fletore te tjerë).

44.5

35.0

79.5

4) Pyll i përzier (Cungishte dhe trungishte dushku, ahu dhe
mështekne).

1.4

0.12

1.52

5) Pyje fletore të degraduara.

3.2

0.80

4.0

61.4

38.6

100.0

Gjithsej

Siç është paraqitur në Tabelën 4, 61.3% e të gjitha pyjeve janë në pronësi publike dhe 38.7% janë në
pronësi private. Në Kosovë* nuk ka kategori të pyjeve komunale. Sasia më e madhe e pyjeve publike dhe
private janë pyjet cungishte (përkatësisht 44.4% dhe 35%). Trungishtet përbëjnë një pjesë shumë më të
vogël të sipërfaqes totale të pyjeve (respektivisht 12.3% dhe 0.7%).
Tabela 3.4 Llojet e pronësisë sipas kategorive të pyjeve Burimi: Kosovë* Inventari Kombëtar i Pyjeve 2012, Prishtinë, 2013 (të dhënat e llogaritura dhe
të modifikuara).

Kategoria pyjore

Pyjet publike
ha

Pyjet private
%

ha

%

Pyjet trungishte

59,400.0

12.3

13,600.0

2.7

Pyjet cungishte

214,045.0

44.4

168,350.0

35.0

6,734.0

1.4

577.2

0.12

3.2

3,848.0

0.8

Të përziera
Pyje të degraduar

15,392.0

Total:

295,571.0

61.3

186,375.2

38.7

halorë

30,168.3

6.3

3,501.7

0.7

fletore

265,402.7

55.2

182,873.3

38.0.

295,571.0

61.3

186,875.0

38.7

Reforma e sektorit publik të pylltarisë ka vazhduar që nga viti 2000. UNMIK-u brenda institucioneve të
Kosovës ka shpallur një sërë udhëzimesh dhe rregullash administrative, të cilat kanë transferuar në mënyrë
sistematike kompetencat e Ndërmarrjeve Shoqërore (NSH) pyjore tek Agjencia Pyjore e Kosovës*. Ligji
i ri për Pyjet e Kosovës* i vitit 2003 e konfirmoi më tej sistemin e ri të administrimit të pyjeve publike.
NSh-të konsiderojnë se ata kanë humbur shumë pas daljes së APK-së, e cila ka hequr praktikisht të
gjitha kompetencat e tyre të mëparshme. NSH-të jo vetëm që kanë humbur pronat e pyjeve, por edhe të
drejtën për të vepruar lirshëm në pyjet publike. (Draft Raporti i Strategjisë - Reforma e Ndërmarrjeve Pyjore
Shoqërore në Kosovë*). Komunitetet rurale janë pjesë e integruar e komunave dhe gjenden fizikisht më
afër pyjeve. Situata e pafavorshme përkeqësohet nga fakti se shumica e familjeve ngrohen me dru dhe se
çmimi i druve të zjarrit është shumë i lartë (25-40 euro/m3) për standardet lokale të të ardhurave.
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B3.2.2. Pyjet në mbështetje të komuniteteve rurale
Pyjet publike dhe kompanitë publike pyjore
Sipas Ligjit të Kosovës* për Pyjet janë rregulluar procedurat e prerjeve dhe transportit të drurit. Gjithashtu
legjislacioni pyjor përcakton rregullat për lëshimin e licencave për prerjen, damkimin dhe procedurat për
shitjen e drurit dhe kufizimet në lëvizjen dhe transportimin e produkteve të drurit. Duke shfrytëzuar këtë
të drejtë dhe mundësi ligjore, aktivitetet pyjore si prerjet e druve të zjarrit ose drurit teknik, transporti,
pyllëzimet, ripyllëzimet, përpunimi i drurit dhe veprimtaritë e tjera në pyje mund të kryhen vetëm nga
kompanitë private të regjistruara të pyjeve dhe drurit dhe grupe të tjera ose individë të angazhuar në
aktivitete të pylltarisë komerciale. Kjo do të thotë se në Kosovë* nuk ekzistojnë kompani publike të prerjeve
dhe nuk ekzistojnë kompani publike të përpunimit të drurit.
Statusi i pronarëve të pyjeve private dhe shoqatave të pronarëve të pyjeve
Përqindja e pyjeve private në Kosovë* është rreth 40% e pyjeve të përgjithshme të zotëruara nga rreth 40,000
pronarë të pyjeve private. Madhësia mesatare e secilës pronë private pyjore është 1.5 ha, e fragmentuar
në 2.4 parcela. Duke pasur parasysh këtë strukturë shumë të fragmentuar të pronësisë, mundësitë për
menaxhimin efikas të tokës janë seriozisht të kufizuara. Në vitet e mëparshme pronarët privatë të pyjeve
dhe komunitetet rurale duhet të vete organizoheshin. Në shumë komuna ata formuan shoqatat e tyre lokale
të pronarëve të pyjeve. Si rezultat, aktualisht ekzistojnë 18 shoqata lokale të bashkuara nën një shoqatë
ombrellë në nivel kombëtar në Kosovë*, të quajtur Shoqata Kombëtare e Pronarëve të Pyjeve Private.
Anëtarësia e përgjithshme është 4,300 anëtarë. Sipërfaqja e pyjeve e raportuar nga shoqatat anëtare është
53,500 hektarë. Të ardhurat nga pyjet nuk janë regjistruar apo raportuar. Për të përmirësuar operacionet
dhe funksionalitetin e shoqatave, është përgatitur një strategji afatmesme dhe afatgjatë për Shoqatën
Kombëtare të Pronarëve të Pyjeve Private të Kosovës* dhe është duke u shqyrtuar për miratim.
Struktura e pronësisë së tokës pyjore
Numri i madh i stafit përgjegjës për menaxhimin e pyjeve publike, si dhe për kontrollin dhe monitorimin e
menaxhimit të pyjeve publike dhe tokës pyjore është përgjegjësi e organeve qeveritare (AFA dhe FSH). Siç
është paraqitur në Tabelën 3.7, numri i stafit teknik (inxhinierët pyjor dhe teknikët e pylltarisë) është shumë
i kufizuar. Situata është gjithashtu alarmante në nivelet komunale në të cilat pothuajse nuk ka ekspertë të
pylltarisë me arsim të lartë. Duhet theksuar se numri ekzistues i stafit profesional dhe teknik në pylltari,
të cilët nuk kanë ndjekur kurse të rregullta të trajnimit ekziston pjesërisht për shkak të mungesës së një
qendre trajnimi në Kosovë*. Mungesa e njohurive dhe përvojës së punës së punonjësve të përfshirë në
pylltari dhe në operacionet e përpunimit të drurit është gjithashtu e rëndësishme, duke përfshirë stafin
menaxhues të kompanive që merren me prerjet dhe përpunimin e drurit. Kjo situatë po ndikon seriozisht
në performancën e sektorëve të pylltarisë dhe përpunimit të drurit. Numri i përgjithshëm i personave të
punësuar në sektorin pyjor në qeverinë qendrore dhe komunat në vitin 2016 arriti në 341 (shih tabelën 7),
ndërsa sipas dokumentit të prodhuar, "Studimi i Sektorit të Pyjeve të Kosovës 2013" përfunduar nga SIPU
International AB numri i të punësuarve në prodhimin e drurit llogaritet të jetë rreth 10,000; në përpunimin
e drurit 14,000; në produktet pyjore jo drusore 5,000; dhe në fusha të tjera 1,500. Në total 20.500 të
punësuar. Të dhënat lidhur me numrin e përgjithshëm prej 20,500 të punësuarve nuk përputhen me të
dhënat statistikore, të paraqitura në Tabelën 8. Numri i 10,000 punonjësve të përfshirë në prodhimin e
drurit llogaritet në bazë të prerjeve të drurëve të regjistruara dhe të paregjistruara (të paligjshme).
Tabela 3.5 Njerëzit e punësuar në sektorin e pyjeve sipas arsimit (APK-DPF dhe Komunat) Burimi: Agjencia për Pyjet e Kosovës* (Modifikuar), 2016.

Punëtorët e
kualifikuar
dhe shumë të
kualifikuar

Inxhinierët pyjorë

Teknikët e pyjeve

Punonjësit
administrative dhe
punonjës të tjerë

Gjithsej

34

38

41

39

152

Rojet pyjore

189

Gjithsej

341
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Punësimi në sektorin e drurit
Sektori i përpunimit të drurit në Kosovë* ka mbështetur kryesisht prodhimin e tij në lendet e para vendase
dhe të importuara. Industria e bazuar në dru përfshin rreth 1,400 firma, nga të cilat rreth 120 klasifikohen
si të mesme dhe aktiviteti kryesor i të cilave është prodhimi i drurit, dritareve, dyerve, mobileve etj. Numri
i përgjithshëm i të punësuarve siç është përmendur është rreth 14,000. Siç është paraqitur në tabelën e
mëposhtme (Tabela 8), numri më i madh i punëtorëve është angazhuar në prodhimin e mobilieve. I ngjashëm
me sektorin e pylltarisë, edhe sektori i përpunimit te drurit nuk ka personel kompetent dhe të trajnuar. Për
rreth 70% të të punësuarve, arsimi i mesëm është niveli më i lartë i arritjeve arsimore. Megjithëse 11% e të
punësuarve raportohen të kenë përfunduar arsimin e lartë, të anketuarit e anketës kanë pohuar se vetëm
1% e punonjësve të tyre kanë përfunduar arsimin profesional, ndërsa 14% kanë përfunduar arsimin fillor.

Tabela 3.6 Numri i të punësuarve në industrinë e pyjeve Burimi: Agjencia për Statistikat e Kosovës* (KAS), Prishtina 2016.

Ndarja NACE
Rev2

Description (NACE REv2)

02

Pylltaria dhe Prerje-Transportimi

16

2011

92

2012

2013

2014

2015

48

45

24

68

Prodhimi i drurit dhe produkteve të drurit dhe
803
të tapës.

849

916

987

1,178

17

Prodhim produktesh plastike, kimike dhe
134
petroleumi

157

211

250

300

31

Prodhimi i mobilieve

1,264

1,428

1,516

1,559

1,747

2,293

2,482

2,688

2,820

3,293

Gjithsej

B3.2.3. Nxitja e konkurrencës së sektorit pyjor dhe zinxhirët me vlerë të
shtuar
Struktura e të ardhurave dhe të ardhurat e kompanive pyjore shtetërore
Analizimi i sasisë dhe strukturës së të ardhurave të realizuara në sektorin e pyjeve tregon se të ardhurat
kryesore kanë ardhur nga qiraja e tokës pyjore, e ndjekur nga të ardhurat nga shitja e drurëve ne këmbë
dhe mbledhja e tarifave për shërbimet teknike dhe këshillimore të ofruara për pronarët private të pyjeve.
Të ardhurat nga shitja e drurëve janë shumë më poshtë optimales, si rezultat i sasisë shumë të kufizuar të
volumit të drurit të prerë ligjërisht në pyjet publike, (Shih Tabelën 2.). Rezultatet e nxjerra nga studime dhe
projekte të ndryshme në Kosovë* tregojnë se sasia e volumit drusor të paregjistruar është shumë më e
lartë sesa masa e prerë ligjërisht. Përkundër rritjeve të konsiderueshme gjatë viteve të kaluara, të ardhurat
e qeverisë nga aktivitetet pyjore të zbatuara nga APK ende mbeten nën shpenzime siç tregohet në tabelën
e paraqitur më poshtë.
Tabela 3.7 Struktura e të ardhurave dhe të ardhurat e (Agjencia Pyjore e Kosovës*) dhe Departamenti i Pyjeve
Burimi: Agjencia Pyjore e Kosovës* (Të dhëna të modifikuara), 2016, Prishtina.

2013

2014

2015

Euro
Të ardhurat gjithsej

1,222,037.00

1,239,319.00

1,534,173.00

Të ardhurat nga shitjet e drurit (vlera e drurit ne këmbë)

219,022.00

344,224.00

415,210.00

Tarifat për shërbimet profesionale në pyjet private

334,199.00

280,470.00

317,219.00

Tarifa dhe shërbime të tjera administrative

n.a

29,421.00

32,333.00
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Tarifat e drurit të konfiskuar

8,439.00

6,907.00

8,439.00

Tarifat për qira të tokës pyjore

560,377.0

560,377.00

747,092.00

Tarifat për licencimin e operatorëve pyjorë dhe shërbime të
n.a
tjera të ofruara nga DP

17,920.00

13,880.00

Kostot gjithsej

n.a

1,508,300.00

1,996.376.00

Fitimi/humbja bruto

n.a

- 268,981.00

- 462,203.00

Financimi dhe investimet publike dhe ndërkombëtare
Në prill të vitit 2012, Qeveria e Kosovës* miratoi një kornizë afatmesme (3 vjeçare) të shpenzimeve buxhetore
që mbulon periudhën 2013-2015, të detajuar nga agjencitë dhe sektorët. Prioritetet për periudhën 2013 2015 ishin zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik, social dhe institucional. Siç thuhet në Kornizën e Shpenzimeve
të Qeverisë së Kosovës, për të përmbushur misionin e saj në periudhën afatmesme, MBPZHR planifikon të
arrijë 5 objektiva, ndër të cilat është edhe rivitalizimi i sektorit pyjor. Në këtë funksion Qeveria e Kosovës*
ka ndarë 900,000.00 euro në vit për pyjet, nga të cilat 350,000.00 euro për pyllëzimin e zonave pyjore
dhe 550,000.00 euro për zhvillimin e planeve të menaxhimit. Megjithatë, për vitin 2015 shuma u zvogëlua
në 700,000.00 euro. Siç është paraqitur në tabelën e mëposhtme (Tabela 10), investimi mesatar publik
i sektorit pyjor për periudhën 2013-2015 ishte 942,443.62 euro. Vendet dhe organizatat më të mëdha
ndërkombëtare që financojnë në sektorin e pyjeve në Kosovë janë: Finlanda, Suedia, Norvegjia, FAO,
Projekt Binjakëzimi me BE-në, CNVP e Holandës, vendet e BE-së, GIZ, SHBA dhe vende të tjera. Sektori
i pylltarisë mori mbështetje ndërkombëtare gjatë periudhës 2010 - 2015 në shumën prej 9,799,778 euro.

Tabela 3.8 Investimet dhe financimet publike dhe ndërkombëtare Burimi: MAFRD/FAO raporti i progresit për sektorin pyjor 2014/2015.

Financimi publik në Euro (€)
Vitet

Years
2013

2014

2015

Total

Pyllëzimi i zonave të zhveshura

550,000

450,000.00

450,000.00

1,450,000.00

Hartimi i planeve të menaxhimit

300,000

250,000.00

250,000.00

800,000.00

Blerja e fuoristradave

50,000

200,000.00

250,000.00

327,330.86

327,330.86

1,227,330.86

2,827,330.86

Infrastruktura e prerjeve*

Rrallime para tregtare KFA - SIDA
Gjithsej

Financimi
ndërkombëtar (në
projekte pyjore)

Zhvillimi i kapaciteteve
Menaxhimi i
plantacioneve
Monitorimi i shëndetit
pyjor

900,000.00

700,000.00

Source

euros

euros

euros

euros

euros

euros

Total/euros

Aktiviteti

Burimi

euro

euro

euro

euro

euro

euro

Viti

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010-2015

87,240

219,493

200,000

30,000

20,000

597,046

217,850

72,357

557,000

93,866

103,015

1,626,702

30,000

150,000

50,000

20,000

250,000

FAQ FIN KPEP
40,313
CNVP EUT
FAQ FIN EU
582,614
Binjakëzim
FAO FIN
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Kujdesia ndaj pyjeve të
reja
Arsimimi profesional për
pyjet
Trajnimi profesional për
pyjet

FAO FIN CNVP
2,500
SIDA

Arsimi i lartë për pyjet

CNVP

Rritja e ndërgjegjësimit

2,000

414,000

29,350

1,150

30,500

37,819

22,125

59,944

33,130

48,799

35,459

117,388

KPEP FAQ
CNVP

7,099

49,425

36,875

Zhvillimi i kapaciteteve

CNVP

36,500

17,965

14,220

68,685

Planet e veprimit për
biodiversitetin

EU Twining

5,240

60,975

35,650

101,865

Hartimi i legjislacionit

CNVP GIZ

3,000

1,500

1,500

6,000

Prodhim pyjor jo-drusor

GIZ

14,720

111,245

45,345

31,885

97,430

71,175

200,490

23,830

34,435

582,65

34,490

75,770

120,934

325,000

325,000

LUX Devil

Mbështetje ndaj
shoqatave të pronarëve të CNVP
pyjeve
Trajnim për sipërmarrjen
Prodhimi i bioenergjisë
Inventarët pyjorë

10,674
NFG

Planifikimi i menaxhimit të
MAFRD CNVP
pyjeve

677,008

569,216

281,690

Planifikimi operacional

2,000

2,000

1,000

42,739

41,983

Reduktimi i prerjeve të
paligjshme
Përmirësimi i praktikave
të prerjeve
Zbatimi i planit të
veprimeve
Mbështetje institucionale
dhe teknike

KPEP

40,000

100,000

100,000

449,740

455,000

60000

100000

181,243

1,000,125 1,913,625

30,000

100,000

174,879

283,399

471,310

2,333,776
5,000
84,722

22,350

22,100

44,450

FAQ FIN

17,840

83,500

74,260

50,000

30,000

30,000

285,600

FAQ FIN CNV
KPEP EU

54,108

216,922

41,4047

50,000

50,000

30,000

815,077

GJITHSEJ:

1,561,370 1,755,889 2,227,651 1,696,740 1,050,109 1,508,019 9,799,778

Produktet dhe shërbimet e pyjeve
Prodhimet e dyta pyjore janë pjesë e një nën sektori më të madh (hortikulturës). Pjesa e prodhimeve te
dyta pyjore e sektorit të Agrobiznesit vlerësohet aktualisht në më pak se 10%. Vlera totale në euro e
tregut të prodhimeve te dyta pyjore është vlerësuar në afro 10 milionë euro në vit, duke dhënë një vlerë
të shtuar të madhe në shërbimet e përpunimit, gjysmë të përpunimit dhe grumbullimit. Është raportuar
se në Kosovë ka 13 kompani të ndryshme aktive në këtë nen sektor, me një qarkullim vjetor prej 50,000
deri në 2,500,000 euro. Shumica e kompanive në fakt shesin nën 100 ton në vit, ndërkohë që vetëm disa
kompani udhëheqëse janë duke tregtuar mbi 200 ton kërpudha dhe produkte të tjera në vit duke realizuar
një qarkullim vjetor prej më shumë se 1,000,000.00 euro secili.
Kontributi i sektorit pyjor në PBB
Aktualisht nuk ka të dhëna zyrtare mbi vlerën e shtuar të sektorit pyjor në Kosovë*. Megjithatë, vlerësohet
se 4-8% e PBB-së mund të arrihet nga sektori pyjor në të ardhmen duke pasur kushte të favorshme. Në
vitin 2009 është vlerësuar se sektori pyjor si një përqindje e PBB-së është përafërsisht 2.5% -3.5% (REC,
2009). Supozohet se aktivitetet pyjore mund të gjenerojnë një vlerë të shtuar prej 20 deri në 40 milionë euro
në vit.
Bilanci Tregtar
Siç tregohet në Tabelën 3.9, importi është shumë më i lartë se eksporti për të gjitha produktet e drurit. Nuk
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janë të disponueshme të dhëna për sasinë, as vlerën monetare të produkteve të drurit të importuar dhe
eksportuar as produktet e tjera të drurit, për shkak të klasifikimit të përbashkët te të gjitha asortimenteve të
drurit, përfshirë qymyr drurin. Në disa raste, ishte e vështirë të deshifroheshin të dhënat doganore, sepse
produktet pyjore shprehen në njësi matëse të ndryshme si tonelata, kilogramë, vëllimi në pirg, vëllimi i
ngurtë dhe njësitë e tjera. Sa i përket sasisë dhe vlerës së druve të zjarrit, disa studime tregojnë se importi
vjetor i produkteve primare të drurit në Kosovë* është rreth 221,782 m³ dhe vetëm rreth 2,937 m³ dru zjarri
janë regjistruar. Tabela 3.9 tregon gjithashtu qartësisht se importi i drurit dhe produkteve të tij është rritur
qëndrueshëm gjatë periudhës 2013-2015.
Tabela 3.9 Vlera e shitjeve dhe qarkullimit të drurit dhe produkteve të tij Burimi: Agjencia e Statistikave e Kosovës*, Prishtinë 2016.

2013

Mallrat/Treguesit

Import

Export

Import

Export

Import

Export

Sasia

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

2,462,719.3
1,515,696.1

52,353,664.9

1,794,636.3

4,024,741.5

149,765,268.8

25,815,987.3

8,911,472.9

908,316.0

8,495,817.2
14,466,652.0

23,005,977.3
286,549,772.9

1,058,881.8

62,281,970.3
226,665.1

2,952,960.5
8,012,196.0

34,902,968.5

233,033,661.4
262,557.0

1,558,077.6
26,086,104.9

30,247,577.2

2,719,129.9
1,560,567.0

45,529,916.4
134,636,618.6

779,539.4

9,159,880.1
14,400,315.0

21,759.0
226,644,146.0

967,832.2

54,930,268.8
80,610.7

1,911,860.9

34,095,822.7

196,732,086.1
68,599.1

€

5,536,798.7

29,821,701.8

2,133,524.7
800,998.6

€

1,008,424.5

690,414.5

9,329,977.6
9,608,620.01

€

23,773,197.4

3,826,175.3

52,608,138.9
237,973.4
32,304,890.8

282,079.5

€

46,221,400.6

GJITHSEJ:

€

131,372,403.7

94: KAPITULLI 94 - Mobilie; shtretër, dyshekë,
mbështetëset e dyshekëve, jastëkët dhe
orenditë e ngjashme të mbushura; llambat
dhe pajisjet e ndriçimit, të pa përcaktuar ose
përfshirë diku tjetër; shenjat e ndriçuara, tabelat
e ndriçuara dhe të ngjashme; ndërtesa të
parafabrikuara.

27,973,594.4

KAPITULLI 48 - Letër dhe karton. Artikujt e
brumit të letrës, të letrës ose të kartonit.

€

2015

21,940,087.3

KAPITULLI 47 - Brumi i drurit ose e materialeve
të tjera celuloze fibroze të gjetura (mbetjet dhe
mbeturinat) të letrës ose kartonit.

2014

233,388,941.7

KAPITULLI 44 - Druri dhe artikulli i drurit, qymyr
druri

183,193,180.5

Viti

Prerjet e Paligjshme
Bazuar në Inventarin e Pyjeve të kryer në vitin 2003 dhe 2012, vetëm 70,000 m3 janë prerë çdo vit sipas
rregullave të Kosovës*, ndërsa mbi 90% të prerjeve vjetore nuk kryhen sipas rregullave (Inventari i Pyjeve
i Kosovës* 2012/2013). I njëjti dokument thekson se prerjet e paligjshme identifikohen si problem në 40%
të tokës pyjore publike dhe 29% të pyjeve private. Dëmi i pyjeve është shkaktuar kryesisht nga faktori
biotik (njerëzor), përmes aktiviteteve të paligjshme. Popullsia vazhdon të gjejë mënyra të paligjshme për
të siguruar burime për ngrohje dhe burime financiare duke tregtuar dru. Tokat pyjore në lartësi më të ulëta
janë tërheqëse për prerjet e paligjshme për shkak të kostos së ulët dhe qasjes më të lehtë. Ekzistojnë dy
faktorë kryesorë për prerjet e paligjshme:
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-- Prerja e paligjshme e druve të pyllit për përfitime/nevoja personale nga pyjet private dhe publike,
dhe;
-- Prerja e paligjshme nga pyjet publike për krimin e organizuar.
Llojet kryesore të aktiviteteve të paligjshme në Kosovë*
------

Prerje-transportim trupash drusorë pa leje nga pyjet publike.
Prerje-transportim trupash drusorë në zonat e mbrojtura, si p.sh. parqet kombëtare.
Deklarimi i rremë në lidhje me origjinën e drurit.
Deklarim i rremë në lidhje me vëllimin e drurit të prerë.
Prerjet e paligjshme në pyjet private, etj. (REC-Aktivitetet e prerjeve të paligjshme në Kosovë* (nën
UNSCR 1244/1999), Prishtina, 2009.

MBPZHR-ja e mbështetur nga organizatat donatore ka hartuar një "Program Kombëtar të Shëndetit të
Pyjeve 2016-2025". Një plan veprimi kombëtar kundër prerjeve të paligjshme u përgatit dhe u miratua
në vitin 2012. Zbatimi në shkallë të plotë është pezull. Janë raportuar gjithashtu raste të rënda dhe të
dhunshme të krimit në pyje (MBPZHR - Raporti i Progresit të Sektorit Pyjor 2014-2015).

B3.2.4. Mbrojtja e pyjeve dhe rritja e shërbimeve të ekosistemit
Shëndeti pyjor dhe dëmtimet
Programi Kombëtar i Shëndetit të Pyjeve 2016 - 2025 u finalizua në vitin 2015. Programi u mbështet nga
FAO duke përfshirë organizimin e trajnimeve për praktikat e mira për mbrojtjen e shëndetit të pyjeve dhe
zbatimin e standardeve ndërkombëtare fito sanitare në pylltari.
Inventari Pyjor i Kosovës gjithashtu ofron të dhëna në lidhje me shkaqet kryesore të dëmtimit të shëndetit
të pyjeve dhe arriti në përfundimin se 13.1% e drurëve halore (784.000 m3) dhe 14.7% (5.058.000 m³) e
fletoreve u klasifikuan se kishin dëmtime (shih Tabelën 14 ). Në total, 14.5% e volumit drusor është prekur
nga dëmtimet, ndërkohë që 85.57% e volumit (34.665 mil. m3) nuk u prek. Duke marrë parasysh zonën e
madhe të pyjeve të shumë moshorë, pritet njëfarë niveli i luftimit te tyre. Është e mundshme që një pjesë e
konsiderueshme e drurëve të dëmtuar do të rimarrin vitalitetin e tyre.

Figura 3.2 Dëmet ndaj volumit drusor dhe shkaku i dëmtimit (në 1,000 m3) (Burimi: Inventari i Pyjeve i Kosovës*, 2012/2013)

Ruajtja dhe menaxhimi i biodiversitetit
Kosova* është e pasur me lloje të ndryshme bimësh, duke marrë parasysh madhësinë relativisht të
vogël të vendit. Rezultatet e mbledhjes së të dhënave dhe studimeve të kryera kanë treguar se 13 lloje
të bimëve rriten vetëm në Kosovë* dhe rreth 200 specie gjenden vetëm në Ballkan. Ky diversitet është
rezultat i faktorëve komplekse fizikë, duke përfshirë llojin e tokës dhe klimën që krijojnë diversitetin e
habitateve dhe kushteve për rritjen e bimëve. Në Kosovë* rreth 24 lloje bimësh kërcënohen si rezultat i
aktiviteteve njerëzore. Kushtet e favorshme për speciet bimore në Kosovë * tregojnë një nivel të lartë të
diversitetit të kafshëve brenda këtij territori relativisht të vogël. Përafërsisht 46 lloje gjitarësh jetojnë në
Kosovë*, shumica e tyre me rëndësi rajonale dhe globale. Disa lloje të zogjve të ujit u humbën për shkak
të shkatërrimit të ligatinave, ndotjes dhe degradimit të lumenjve. Procesi i përcaktimit të rrjetit të zonave
NATURA 2000 në Kosovë* ende nuk ka filluar, megjithatë është krijuar një kornizë ligjore dhe politika
përkatëse, që mbështesin krijimin e zonave të tilla. Kosova* ka dy Parqe Kombëtare të shpallura nga
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Kuvendi i Kosovës*: PK "Shari" në një sipërfaqe prej 53,469 hektarësh, dhe Parku Kombëtar "Bjeshkët e
Nemuna", në një sipërfaqe prej 62,488 hektarë. Udhëzimet e miratuara të parqeve kombëtare nuk janë të
kënaqshme, sepse udhëzimet përqendrohen kryesisht në menaxhimin e fokusuar në natyrën dhe parqet e
rregulluara. Realiteti në Kosovë është disi i ndryshëm, pasi parku duhet të kombinojë elemente të ruajtjes
së biodiversitetit, trashëgimisë kulturore, shfrytëzimit të burimeve natyrore, mbështetjes së jetesës, turizmit
masiv dhe rekreacionit joformal në kontekstin e një kuadri të menaxhimit bashkëpunues. Ekzistenca e
pronës private brenda parqeve kombëtare dhe pamundësia për kompensimin e kufizimeve të nënkuptuara
për pronarët privatë është një tjetër sfidë e madhe. Sistemi i qeverisjes për parqet është ende i paqartë.
Administrata ekzistuese e Parqeve përballet me vështirësi në lidhje me numrin e kufizuar dhe kompetencat
e stafit. Tabela 3.10 ofron disa informacione për zonat e mbrojtura në Kosovë*.
Tabela 3.10 Zona e mbrojtur sipas IUCN Burimi: Raporti për Gjendjen e Natyrës 2010-2014, MESP.

Kategoria IUCN

Emri

Nr.

Sip ha

Pjesa e PA%

I

Rezerva natyrore

11

847

0.08

Për bimësi

7

Për kafshët

2

Për hidrologji

1

Për gjeologji

1

II

Parqet kombëtare

2

115,957

10.6

III

Monumentet e Natyrës

99

5,972

0.5

Monumente speleologjik

9

Monumente hidrologjik

17

Monumente gjeomorfologjik

7

Monumente botanik

66

V

Park Kombëtar Natyror

1

1,126

0.100

V

Peizazhi i Mbrojtur

2

85

0.007

V

Zonat me Mbrojtje të Posaçme
për Zogjtë

1

109

0.009

Gjithsej

116

118,913.95

10.90%

Certifikimi i Pyjeve në Kosovë*
Kosova* ka pasur standardet e saj kombëtare FSC që nga viti 2012, të cilat janë zhvilluar bazuar në
mbështetjen e USAID-it. Dy njësi shtetërore të menaxhimit të pyjeve u identifikuan për certifikim, por deri
më tani nuk janë certifikuar pyjet e Kosovës. Kosova* po kërkon zbatimin e ndihmës nga donatorët dhe
tashmë ka përgatitur standarde për të certifikuar dy njësitë e parë të identifikuara të menaxhimit të pyjeve.

B3.2.5. Struktura institucionale e sektorit pyjor, qeverisjes ligjore dhe të
politikave
Organizimi i sektorit pyjor
Pylltaria në Kosovë* kontrollohet nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR) me
dy degë: Departamenti i Pylltarisë (DP), si organ rregullator dhe Agjencia Pyjore e Kosovës* (APK), organi
përgjegjës për administrimin dhe menaxhimin e pyjeve publike dhe tokave pyjore, monitorimin dhe kontrollin
e menaxhimit të pyjeve private. AKP është gjithashtu përgjegjëse për zbatimin e ligjit. Komunat e Kosovës*
janë përgjegjëse për mbrojtjen e pyjeve në territorin e komunës brenda autoritetit të deleguar nga autoriteti
qendror, duke përfshirë dhënien e licencave për prerjen e drurëve në bazë të rregullave të miratuara nga
Qeveria. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) është përgjegjëse për krijimin dhe zbatimin
e legjislacionit të përgjithshëm të menaxhimit në fushën e mjedisit, ujit, banimit, planifikimit hapësinor dhe
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ndërtimit. MMPH gjithashtu ka kompetenca mbi parqet kombëtare, duke mbuluar rreth 25% të sipërfaqes
totale të pyjeve në Kosovë*.
Kuadri ligjor për politikën pyjore
Aktet kryesore pyjore janë Ligji Nr. 2003/3 mbi Pyjet në Kosovë*, Ligji Nr. 2004/29, Amendamenti i Ligjit Nr.
2003/3 mbi Ligjin për Pyjet e Kosovës*, dhe Ligji Nr. 03 / L -153 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.
2003/3 mbi Pyjet e Kosovës* dhe udhëzimet e shumta administrative. Vlen të përmendet kërkesa e ligjit për
të menaxhuar pyjet në përputhje me deklaratën mbi parimet e konsensusit global mbi menaxhimin, ruajtjen
dhe zhvillimin e qëndrueshëm të të gjitha pyjeve.
Ligjet kryesore për pyjet janë:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Ligji për pyjet e Kosovës*, 2003/3;
Ndryshimi i Ligjit për Pyjet, 2004/29;
Ndryshimi i Ligjit për Pyjet 2005/49;
Ligji për Gjuetinë 2005/02- L – 53;
Ligji për materialet e farave 2004/13;
Ligji për mbrojtjen nga zjarri 02/L - 41 06.04.2006;

Ligjet që lidhen me pyjet dhe pylltarinë:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Ligji për Mbrojtjen Mjedisore 2009/03-L-025;
Ligji për Vetë-Qeverisjen Lokale 2008/03/2004;
Ligji për Mbrojtjen e Natyrës 2010/03/-l-233;
Ligji për Vlerësimin Strategjik të Mjedisit 2010/03–L- 230;
Ligji për Minierat dhe Mineralet 10/ 03/-L- 163;
Ligji për Rregullimin e Tokës 2011/04-L- 040.

Zbatimi dhe përafrimi i legjislacionit të BE-së
Kosova* synon të menaxhojë pyjet e saj në përputhje me deklaratën e parimeve për një konsensus global
mbi menaxhimin, ruajtjen dhe zhvillimin e qëndrueshëm të të gjitha llojeve të pyjeve të përcaktuara në
Aneksin III të Raportit të Konferencës së Kombeve të Bashkuara për Mjedisin dhe Zhvillimin (Rio de Janeiro,
3-14 qershor 1992), duke respektuar parimet e mëposhtme:
•
•
•
•

Parimi parandalues.
Konservimi i diversitetit biologjik.
Parimi i barazisë njerëzore.
Zhvillimi i qëndrueshëm ekologjik. (Ligji për Pyjet e Kosovës* Nr.2003/03).

Duhet të theksohet se në Projektligjin për Pyjet e sponsorizuar nga MBPZhR-ja, i cili është në procedurë
shpalljeje, Neni 2 thotë: "Ky Ligj është në përputhje me Direktivën e Këshillit 1999/105/EC; Rregullorja
e (BE) Nr. 995/2010 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit; Rregullorja (BE) Nr. 691/2011 e Parlamentit
Evropian dhe e Këshillit Evropian; Rregullorja (BE) Nr. 363/2012 në rregullat procedurale për njohjen dhe
tërheqjen e njohjes së organizatave monitoruese siç parashikohet në Rregulloren (BE) Nr. 995/2010 të
Parlamentit dhe Këshillit Evropian; Rregullorja (BE) Nr. 607/2012 mbi rregullat e hollësishme në lidhje me
sistemin e vigjilencës, frekuencën dhe natyrën e kontrolleve të organizmave të monitorimit siç parashikohet
në Rregulloren (BE) Nr. 995/2010 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit.
Procesi i përcaktimit të rrjetit të zonave NATURA 2000 në Kosovë* ende nuk ka filluar, edhe pse janë shpallur
korniza ligjore dhe politikat për këtë qëllim. Strategjia dhe Plani i Veprimit për Biodiversitetin 2011-2020
identifikuan nevojën për inventarizimin e zonave të mbrojtura në përputhje me kërkesat e NATURA 2000. Në
dokumentin "Raporti i gjendjes së natyrës, 2010-2014" i prodhuar nga MMPH është shënuar harmonizimi i
Direktivave të Bashkimit Evropian në fushën e mbrojtjes së natyrës me legjislacionin kombëtar, e shprehur
në përqindje (%). Kosova* nuk është nënshkruese e Protokollit të Kiotos as të UNFCCC.
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B3.2.6. Baza e njohurive pyjore
Gjendja e inventarëve pyjore
Inventari Kombëtar i Pyjeve ka nxjerrë një pasqyrë të pavarur të gjendjes aktuale pyjore të vendit. Inventari
i dytë Kombëtar i Pyjeve i Kosovës (IKP) është kryer në 2012/2013, dhjetë vjet pas inventarit të parë
pyjor. Rezultatet e inventarizimit të pyjeve kanë mundësuar monitorimin e bazës së burimeve pyjore, duke
mundësuar politikat e zhvillimit të pyjeve dhe planifikimin strategjik nga autoritetet qendrore të pyjeve, për
të mbrojtur përdorimin e produkteve të drurit në harmoni me zhvillimin e bazës së burimeve pyjore. Bazuar
në të dhënat e inventarizimit të pyjeve vazhdoi hartimi i planeve afatgjata të menaxhimit të pyjeve për pyjet
publike. Deri në vitin 2016, 70,370.42 ha janë mbuluar nga planet e menaxhimit. Për më tepër, janë hartuar
dokumentet e mëposhtme: Plani i Veprimit për Biodiversitetin 2016-2020 (MMPH); Programi Kombëtar i
pyllëzimit dhe ripyllëzimit (MBPZHR) dhe Strategjia për produktet pyjore jo drusore 2015-2020 (MBPZHR).
Sistemi arsimor dhe pyjet
Është themeluar Fakulteti i Pylltarisë në kuadër të Universitetit të Prizrenit. Programi i trajnimit profesional
në pyll është zhvilluar në vitin 2012. Megjithatë, financimi ende nuk është i siguruar. Për të trajtuar problemet
në arsimin profesional në përgjithësi, Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK) ka ngritur procedura për
vleftësimin e standardeve profesionale dhe akreditimin e institucioneve të arsimit profesional pyjor. Ai ka
bërë përparim në përafrimin e Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve me Kornizën Evropiane të Kualifikimeve.
Agjencia për Arsimin dhe Aftësimin Profesional dhe Arsimin e të Rriturve (AAAPAR) filloi funksionimin në
pranverën e vitit 2014. Theksohet se në zbatimin e procedurave të AKK nuk është kryer asnjë aktivitet.
Për të forcuar kompetencat në sektorin e pylltarisë Suedia Scanagri ABC dhe Grupi Norvegjez i Pylltarisë
(NFG) i dhanë bursa studentëve të Kosovës* për të studiuar pyjet në Austri, Kroaci dhe Gjermani midis
viteve 2005/2010.

B3.3. Vlerësimi i sektorit të ujërave
B3.3.1. Burimet ujore dhe politikat në vend
Në pajtim me rregulloret e UNMIK-ut 2002/5 dhe 2005/15, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
është përgjegjëse për zhvillimin e politikave, normave dhe standardeve dhe koordinimin e aktiviteteve për
mbrojtjen e mjedisit, menaxhimin e ujit, inspektimin mjedisor dhe planifikimin hapësinor. Është gjithashtu
përgjegjëse për zbatimin e politikave dhe legjislacionit në lidhje me mbrojtjen e mjedisit dhe planifikimin
hapësinor.
Për të mbrojtur dhe siguruar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve ujore, në vitin 2014 MMPH ka hartuar
Strategjinë Kombëtare të Ujërave të Kosovës* 2015-2034, e cila aktualisht është në procedurën e miratimit.
Qëllimi i përgjithshëm i kësaj strategjie është sigurimi i menaxhimit efektiv të burimeve ujore si element
thelbësor i zhvillimit ekonomik dhe mirëqenies sociale të Kosovës*. Në përputhje me parimin e menaxhimit
të integruar të ujit, strategjia ka një qasje të gjerë dhe shumë sektoriale, e cila kërkon të inkorporojë të gjitha
aspektet e rëndësishme të menaxhimit të ujit në Kosovë, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, furnizimin me
ujë të popullsisë dhe biznesit në zonat e banuara, grumbullimi dhe trajtimi i ujërave të ndotur.
Kosova* ka një sipërfaqe prej 10,908 km2 dhe një zonë ujëmbledhëse prej 11,645 km2. Kjo do të thotë se
ka një sipërfaqe shtesë prej 737 km2 (6.3%) që ndikon në burimet ujore të Kosovës*. Rrjedha mesatare
vjetore e ujit arrin përafërsisht 3.8 x 109m3/vit ose 121.2 m3/sek. Sa i përket hidro-gjeologjisë, Kosova*
karakterizohet me shkëmbinj me përshkueshmëri të ujit në disa zona, ndërsa në zonat përreth lumit Sitnica
ekzistojnë zona ujëmbledhëse.
Klima
Pozita gjeografike e Kosovës* i jep vendit gamën e madhe vjetore të temperaturës me temperaturat e
verës mbi 30°C dhe temperaturat e dimrit deri në -10°C. Kosova* ka një klimë mes kontinentale, me
ndikim dominues të klimës mesdhetare të Adriatikut në Rrafshin e Dukagjinit përmes luginës së lumit Drini
i Bardhë dhe me një ndikim më të vogël të ndryshimit të klimës Adriatik-Egje në fushën e Kosovës*.
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Tabela 3.11 Të dhënat e klimës për stacionin e motit të Prishtinës për periudhën 1961 - 1990 Burimi: Shërbimi Hidrometeorologjik i Republikës së
Serbisë (Tabela e modifikuar 2016).

Muaji

Jan.

Shku. Mars Prill

Temp e lartë.°C

15.8

20.2

26.0

Temp e ulët. °C

-27.2

-24.5

-14.2 -5.3

Temp mesatare
°C

-1.3

1.1

5.0

9.9

Reshje mm

38.9

36.1

38.8

Maj

Qer. Korrik Gusht Sht.

29.0 32.3 36.3

Tetor Nën. Dhjetor

39.2

36.8

34.4

29.3

22.0

15.6

-1.8 0.5

3.9

4.4

-4.0

-8.0

-17.6 -20.6

14.7 17.8

19.7

19.5

15.9

10.6

5.1

0.4

48.8 68.2 60.3

51. 6

44.0

42.1

45.4

68.2

55.5

Sipas Tabelës 3.11, të dhënat në lidhje me reshjet mesatare vjetore janë 597.9 mm dhe mesatarja vjetore
e temperaturës është 9,8˚C (temperatura minimale -27.2 ˚C dhe maksimumi 39.2 Co.
Faktorët kryesorë lokalë që ndikojnë në klimën e Kosovës* përfshijnë peizazhin, burimet ujore, tokën dhe
bimësinë. Kosova* ka të gjitha format e reshjeve. Format më të rëndësishme të reshjeve përfshijnë shirat
në lugina dhe borë në zonat e larta malore (Bjeshkët e Nemuna dhe Malet e Sharrit) me një sasi reshjesh
mesatare vjetore prej 600 mm në pjesën lindore dhe mbi 700 mm në pjesën perëndimore të Kosovës*.
Sasia më e madhe vjetore e reshjeve ndodh në malet Bjeshkët e Nemuna (1,750 mm). Dëbora është e
zakonshme në dimër. Gjatësia mesatare e borës është 26 ditë në pjesët më të ulëta dhe 100 ditë në zonat
më të larta të Kosovës*. Stacioni i parë i matjes së reshjeve në territorin e Kosovës* filloi vëzhgimet e tij
në vitin 1925. Instituti Hidro-meteorologjik i Kosovës (IHMK) kryen matjet e reshjeve në stacionet e tij të
vëzhgimit të vendosura në disa pjesë të Kosovës*.

B3.3.2. Menaxhimi i pellgjeve lumore
Nga ana hidrografike, Kosova* ndahet në katër pellgje hidrografike të lumenjve: Drini i Bardhë, Ibri/Ibër,
Morava, Binçës dhe Lepenci, të cilat pastaj vazhdojnë të rrjedhin në tre dete:
-- Deti i Zi (50.7%);
-- Deti Egje (5.8%), and;
-- Deti Adriatik (43.5%) (Shih Shtojcën IV).
Rezervat e ujërave nëntokësore janë të kufizuara dhe kryesisht janë të vendosura në pjesën perëndimore të
Kosovës*. Ujërat nëntokësore dhe rezervat ujore sipërfaqësore janë më të mëdha në pjesën perëndimore
në krahasim me pjesën lindore. Megjithatë në pjesën lindore dhe juglindore, aty ku ujërat janë të pakta,
nevojat për ujë janë shumë të mëdha. Grumbullimet sipërfaqësore kryesore, të përdorura kryesisht për ujë
të pijshëm gjenden në liqenet artificiale, p.sh. Ujmani / Gazivoda, Batllava, Badovci, Radoniqi, Livoqi dhe
liqeni i Prelepnicës. Totali i ujit te grumbulluar prej tyre arrin mesatarisht 563 milion m3.
Kosova gjithashtu ka burime të rëndësishme të ujërave termale që përdoren kryesisht për qëllime rekreative
dhe shëndetësore. (Figura 5. Harta e pellgut lumor (Burimi MMPH 2010).
Departamenti i Ujërave në MMPH bën dallimin e dy rretheve të baseneve lumore për menaxhimin e ujërave:
-- Distrikti i basenit Lumor të Drinit të Bardhë; dhe
-- Distrikti i basenit Lumor të Ibrit, Moravës dhe Binçës, si dhe Lepencit.
Autoritetet përkatëse të baseneve të lumenjve aktualisht janë të bazuara në Prishtinë dhe duhet të raportojnë
tek ministri përkatës. Për momentin është ende e paqartë nëse këto autoritete do të jenë të pavarura në
të ardhmen ose në një pjesë të MMPH. Përgjegjësitë pritet të përcaktohen me akt nënligjor të Ministrisë.
Burimet ujore
Nxjerrja e ujit përfshin të gjithë sasitë e ujit (ujit nëntokësor, burimet dhe sipërfaqësor) që u shpërndahet
personave juridikë gjatë një viti të caktuar, pavarësisht nëse këto sasi përdoren për konsum personal,
apo shiten për përdoruesit e tjerë. Rrjedha e përgjithshme vjetore e ujit/shkarkimi është përafërsisht
3.8 x 109m3/vit. Tipari kryesor hidrologjik i Kosovës* është shpërndarja e pabarabartë e ujit dhe burimet
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e pamjaftueshme të tij në krahasim me nevojat. Nga ujërat e nxjerra në Kosovë*, 89% janë nga ujërat
sipërfaqësore (lumenjtë, liqenet dhe rezervuarët), ndërsa vetëm 11% janë nxjerrë nga ujërat nëntokësore.
Sipas të dhënave nga Autoriteti i Ujit i Kosovës* (AUK), Kompanitë e Ujitjes (KU) dhe Industritë, totali i ujit
të ëmbël të nxjerrë në vitin 2015 është 264.5 milion m3.
Tabela 3.12 tregon vlerat totale të ujit të nxjerrë nga ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore gjatë periudhës
pesëvjeçare (2011-2015) dhe përdorimit total të ujit nga përdorues të ndryshëm gjatë kësaj periudhe.
Të dhënat e përdorura në tabelën e ndryshuar merren nga burime dhe aktorë të ndryshëm si Agjencia e
Statistikave të Kosovës*, Autoriteti Rregullator i Ujit. si dhe kompanitë dhe industritë e ujit. Ndryshimi i
tabelës është bërë nga eksperti i këtij raporti.
Tabela 3.12 Nxjerrja e ujërave të ëmbla dhe përdorimi i ujit, në milion. m3 Burimi: Kosovë * Autoriteti i Ujit, Ofruesit e Ujitjes dhe Industritë (Tabelë e
modifikuar 2016).

Viti

2011

2012

2013

2014

2015

Ujëra sipërfaqësore të ëmbla të
nxjerra

245.13

245.26

228.58

218.14

235.37

Ujëra nëntokësore të ëmbla të
nxjerra

30.30

30.31

28.25

26.96

29.10

Ujë i ëmbël i nxjerrë gjithsej

275.43

275.57

256.83

245.10

264.47

Shfrytëzimi i ujit gjithsej

179.03

179.12

172.08

171.60

185.13

Zvogëlimi i nxjerrjes totale të ujit në vitin 2013 dhe 2014 është rezultat i shkurtimeve të ujit për përdorim
shtëpiak dhe bujqësor për shkak të stinëve me thatësirë. Nga ujërat e ëmbla të grumbulluara gjithsej, rreth
25-35% janë humbje teknike për shkak të rrjedhjeve nga infrastruktura e vjetër ose e dobët, ndërkohë që
humbjet tregtare vlerësohen të jenë rreth 20-25%. Nga nxjerrja totale e ujërave të ëmbla, uji për përdorim
shtëpiak dhe ujitje marrin pjesën më të madhe (më shumë se 90%).
Pellgjet lumore dhe topografia
Territori i Kosovës* dhe peizazhi i tij mbizotërojnë nga zonat malore, të cilat përbëjnë një mozaik të vërtetë
të gropave të madhësive të ndryshme, të rrethuara nga male të mesme e të larta. Sipërfaqja topografike e
ujit në Kosovë* është 11.645 km2, ndërsa grumbullimi ekzistues arrin 569.690.00 m2. Lumenjtë me fluksin
më të madh vjetor janë të vendosura në basenin e Drinit të Bardhë në Fushën e Dukagjinit. Pellgu i Detit
të Zi përbëhet nga lumenjtë Ibri, Sitnica me dy degët kryesore të saj Llapi dhe Drenica, dhe lumi Morava
Binçës. Pellgu i Detit Adriatik ka Drinin e Bardhë me Lumëbardhin dhe Pejën, Deçanin, Lumëbardhin
dhe Prizrenin, Klinën, Mirushën dhe Toplluhën si degë të saj. Pellgu i Detit Egje ka lumin Lepenci me
Nerodimjen si degë kryesore.
Plani i menaxhimit të basenit lumor dhe zbatimi
Dokumenti kryesor strategjik për sektorin e ujit bazohet në Planin Kombëtar të Strategjisë së Ujit në Kosovë
për Menaxhimin e Pellgjeve Lumore të bëra sipas Nenit 32 të Ligjit për Ujin e Kosovës. Sipas Strategjisë
Kombëtare të Ujërave në Kosovë, Plani i parë i Menaxhimit të Lumit (PML) parashikohet të dalë në vitin 2015
për periudhën 2016-2021 dhe që do të shqyrtohet dhe azhurnohet në përputhje me afatet e mëposhtme:
-- Planet për Menaxhimin e Pellgjeve Lumore I: 2016 – 2021 (dalë 2015).
-- Planet për Menaxhimin e Pellgjeve Lumore II: 2022 – 2027 (dalë 2021).
-- Planet për Menaxhimin e Pellgjeve Lumore III: 2028 – 2033 (dalë 2027).
Megjithatë, meqenëse Strategjia Kombëtare e Ujërave në Kosovë ende nuk është miratuar për shkak të
implikimeve financiare, zhvillimi i Planeve të Menaxhimit të Pellgjeve Lumore mund të shtyhet.
Korniza ligjore dhe planet strategjike të zhvillimit për këtë sektor janë pothuajse të përfunduara dhe
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ato plotësojnë nevojat për menaxhimin, zhvillimin dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm të burimeve ujore.
Sidoqoftë, deri tani nuk është krijuar as një Këshill i Ujërave në Kosovë dhe as një Autoritet i Baseneve
Lumore dhe për këtë arsye edhe rregulloret dhe mekanizmat e reja për përfshirjen më të fortë të komunave
në bordet e menaxhimit të këtyre autoriteteve nuk janë efektive.

B3.3.3. Menaxhimi i përmbytjeve
Përmbytjet si një fenomen natyror shpesh shkaktohen nga reshje të forta dhe shkrirja e shpejtë e borës.
Peizazhi dhe veçoritë morfologjike në Kosovë*, të tilla si fusha të gjera të rrethuara nga malet, sjellin
përmbytje të mëdha dhe dinamike. Shtretërit e lumenjve, të parregullt dhe të pa mirëmbajtur, hedhja
e mbetjeve në lumenj dhe përdorimi i pakontrolluar i materialeve inerte nga shtretërit e lumenjve sjellin
përmbytje më të mëdha në Kosovë*. Lumenjtë me rrezik përmbytjeje arrijnë në një gjatësi prej 491 km,
por argjinaturat e lumenjve janë ndërtuar vetëm për 140 km (28%). Megjithatë, ato nuk mirëmbahen mirë.
Këto masa mbronin 64,200 ha në total me rreth 35,000 ha tokë bujqësore në të kaluarën. Por bazuar në
të dhënat e AKMM-së, sot vetëm 16% e këtyre sipërfaqeve të mbrojtura mund të llogariten si një zonë e
mbrojtur për shkak të mirëmbajtjes jo të përshtatshme dhe dëmtimeve të argjinaturave në pellgun e Drinit të
Bardhë. Përmbytjet në Kosovë* ndodhin ose në pranverë (mars, prill) ose në vjeshtë (tetor dhe nëntor), por
në të kaluarën (2013/2014) përmbytje të mëdha kanë ndodhur edhe në janar dhe shkurt. Luginat lumore në
vijim janë kryesisht në rrezik nga përmbytjet: Drini i Bardhë në Fushën e Dukagjinit, Lumi Sitnica në Fushën
e Kosovës*, Lumi Morava e Binçes në Gjilan dhe Viti, lumi Lepenc në Kaçanik, Llapi në Podujevë, Drenica
në Drenas/Glogovc dhe lugina e lumit Klina në Skënderaj (Shih, Shtojcën V).
Një sistem paralajmërimi i hershëm për pellgun e lumit Drin u krijua gjatë periudhës 2012-2014 përmes një
projekti të quajtur "Ndryshimet Klimatike dhe Përshtatja në Ballkanin Perëndimor", i cili u financua nga GIZ.
Rreziqet malore që lidhen me ujin (vërshime, rrëshqitje dherash)
Erozioni i tokës për shkak të ujit është një nga format më të përhapura të degradimit të tokës në Kosovë*,
kryesisht në tokat pyjore ne shpate të pjerrëta dhe tokën bujqësore përgjatë lumenjve. Rrëshqitjet e tokës
janë shkaktuar kryesisht nga rrëketë malore dhe lumenjtë si Ereniku dhe Lepenci, ose degët e lumenjve të
Lumëbardhit të Pejës dhe Bistricës së Deçanit. Përveç kësaj, shfrytëzimi i materialeve inerte nga shtretërit
e lumenjve preku tërë ekosistemin e lumenjve, shkaktoi rrëshqitje të dheut dhe rezultoi në përmbytje.
Lumenjtë më të degraduar janë Drini i Bardhë, Lumbardha i Pejës, Ereniku, Desivojce, Krivareka dhe Ibri.
Historia e përmbytjeve dhe pasojave
Përmbytjet prekin fusha përgjatë lumenjve pothuajse çdo vit, me ngjarje të mëdha përmbytjesh që ndodhin
në mars 2013 dhe prill 2016, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme ekonomike dhe ekologjike. Tabela
18 jep disa detaje shtesë për zonat e prekura dhe dëmet e shkaktuara në shtëpi, blegtori, biznese,
infrastrukturë dhe toka bujqësore.
Tabela 3.13 Ngjarje të mëdha përmbytjesh në periudhën 2000 - 2015 Burimi: Raporti për përmbytjet 2013 http://reliefweb.int/report/serbia/Kosovo*/
flash/floods/dref/operation/bulletin/mdrkv006.

Data

Komunat, zonat e prekura

Shtrirja e dëmeve

14 Mars 2013

Klina, Skënderaj/Srbica, Peja,
Istogu, Kamenica, Gjakova, dhe
Mitrovica.

Shtëpitë dhe sendet personale,
dëme në bagëti, dëmtime në tokën
bujqësore dhe pajisje. (890 familje
të prekura).

19 & 20 Prill 2014

Prishtina, Fushë Kosova, Obiliqi,
Podujeva, Vushtrria, Mitrovica,
Gjilani, Peja, Klina, Rahoveci,
Prizreni, Kamenica dhe Vitia

Infrastruktura rurale, bujqësia,
bagëtia, bizneset dhe shtëpitë.
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Plani i menaxhimit të rrezikut nga përmbytjet
Reshje të forta gjatë vjeshtës, shkrirja e shpejtë e borës në pranverë dhe muajt e verës shumë të thatë
shkaktojnë ndryshime të mëdha midis niveleve minimale dhe maksimale të rrjedhave ujore në lumenjtë në
Kosovë*. Për më tepër, përdorimi i pakontrollueshëm i materialeve inerte nga shtretërit e lumenjve, hedhja
e mbeturinave në lumenj dhe shtretërit e lumenjve të parregulluar dhe të zbrazët, sjellin përmbytje më të
gjera në Kosovë*.
Sipas nenit 46 të Ligjit për Ujin e Kosovës*, komunat janë përgjegjëse për mbrojtjen nga veprimet e
dëmshme të ujit dhe erozioni në zonat urbane, ndërsa autoritetet e pellgjeve lumore janë përgjegjëse
për mbrojtjen në nivelet e pellgjeve lumore. Të dy janë gjithashtu përgjegjës për përgatitjen e planeve të
veprimit, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së mbrojtjes.
Rrjeti hidrometrik në Kosovë* aktualisht është i pamjaftueshëm për të siguruar një sistem parashikues
gjithëpërfshirës dhe të besueshëm të përmbytjeve (dhe thatësirës). Megjithatë, një plan efektiv i kuadrit të
menaxhimit të përmbytjeve do të kishte nevojë për krijimin e një sistemi monitorimi të vazhdueshëm dhe të
besueshëm që përfshin parametrat më të rëndësishëm hidrometeorologjik.

B3.3.4. Cilësia e ujit
Klasifikimi i gjendjes ekologjike të trupave ujore
Në vitin 2008 MMPH-ja, mbështetur nga një projekt i bazuar në disa të dhëna historike dhe të dhëna
pjesërisht të disponueshme nga viti 2000-2013, nxori një hartë për cilësinë e ujit sipërfaqësor duke
përdorur standardet e Klasifikimit të Cilësisë së Ujit të UNECE (Shih Shtojcën VI). Sidoqoftë, nuk ekziston
ende një klasifikim i cilësisë së ujit të bazuar në standardet e DKU-së së BE-së për shkak të mungesës
së kapaciteteve dhe monitorimit të duhur të të dhënave. Sipas analizës biologjike, e cila u krye në mes të
viteve 2008 dhe 2009 në pjesën e poshtme të rrjedhës për qytete si Peja dhe Prizreni, rezultatet theksuan
se gjendja e trupave ujore ishte përkeqësuar në mënyrë dramatike për shkak të ndotjes urbane. Gjendja
ekologjike e ujërave në rrjedhën e poshtme të këtyre qyteteve është shumë e ulët. Nuk ka rrjet monitorues
për cilësinë e ujërave nëntokësore. Cilësia e ujërave nëntokësorë gjithashtu ndikohet nga ndotja nga
ujërat e ndotur të pa trajtuara nga komunat dhe industritë. Prandaj, harta e përdorimit të tokës, si dhe
informacioni mbi pikat e nxehta të cilësisë së ujit, jep disa informacione rreth rreziqeve të mundshme të
ndotjes së ujërave nëntokësore.
Një hartë e rrjetit të monitorimit
Monitorimi i lumenjve në territorin e Kosovës* kryhet nga Instituti Hidro-meteorologjik i Kosovës*. Cilësia
e ujit të këtyre lumenjve përcaktohet bazuar në analiza fiziko-kimike dhe praninë e metaleve të rënda.
Analizohen një varg parametrash themelore të rëndësishme fiziko-kimike, siç janë turbullira, temperatura,
pH, përcjellshmëria, kërkesa e oksigjenit biologjik, kërkesa e oksigjenit kimik, nitrati, amoniumi, fosfati dhe
alkaliniteti.
Rrjeti i monitorimit përbëhet nga 54 stacione. Aktualisht monitorohen 10 parametra fizikë (11 herë në vit),
39 parametra kimikë (11 herë në vit) dhe 8 metale të rënda (2 herë në vit). Pellgu i Drinit të Bardhë përfshin
10 lumenj me 23 stacione monitorimi, pellgu i Ibrit përfshin 8 lumenj me 18 stacione monitorimi dhe pellgu
i Moravës dhe Binçes përfshijnë 2 lumenj me 6 stacione monitorimi (Shih Shtojcën VI). Aktualisht, nuk ka
stacione të monitorimit të cilësisë së ujërave nëntokësore në pellgjet e lumenjve, dhe janë duke u shqyrtuar
propozime nga Qeveria për të ngritur një rrjet të tillë.
Ujë sipërfaqësor (gjendja ekologjike dhe kimike)
Megjithëse nuk ka klasifikim të bazuar në rezultatet e të dhënave fiziko-kimike të DKU/BE, rezultatet e
monitorimit gjatë pesë viteve të fundit në Kosovë* tregojnë se cilësia e ujit në të gjitha burimet e lumenjve
është e mirë, por situata fillon të ndryshojë kur i afrohemi vendbanimeve për shkak të shkarkimit të ujërave
të ndotur dhe ujit nga kolektorët industrial përgjatë rrjedhës së pellgjeve të lumenjve.
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Si rrjedhojë e shkarkimit të ujërave të ndotura shtëpiake dhe ujërave industriale dhe hedhjes së mbetjeve,
lumenjtë më të ndotur janë Lumi Sitnica me degët e tij që fillojnë nga Ferizaj deri në Mitrovicë, Lumi Drini
Bardhë në pikën e bashkimit të lumenjve Drini i Bardhë dhe Klina. Cilësia e ujit në lumin Lepenci në të dy
burimet është e mirë dhe ky nivel mbahet deri në vendin e shkarkimit të fabrikës së Silkapor ku uji i përzierë
herë pas here ka turbullira më të mëdha si rezultat i shkarkimit të ujit të përdorur në fabrikë.
Ujërat nëntokësore (gjendja kimike dhe sasiore)
Sipas Master Planit të Ujit në Kosovë 1983-2000, rrafshi i Dukagjinit ka potencialin më të madh të ujërave
nëntokësore. Si pjesë e projektit "Zhvillimi i burimeve ujore në juglindje të Kosovës*", gjatë viteve 20052007 u zhvilluan studimet gjeofizike të ujërave nëntokësore në komunat e Gjilanit dhe Ferizajt (baseni i
Moravës dhe Binçes Morava). Për më tepër, gjatë vitit 2008-2010, si pjesë e aktiviteteve të KE-së, që
mbështetën projektin në pellgun e Drinit te Bardhë, ishin planifikuar sondazhe për ujërat nëntokësore për
këtë pellg.
Megjithatë, në Kosovë* monitorimi i ujërave nëntokësore nuk është aspak i kënaqshëm dhe prandaj ka
mungesë të të dhënave në lidhje me cilësinë dhe sasinë e gjendjes së ujërave nëntokësore.
Trajtimi i ujërave të ndotur dhe ripërdorimi
Grumbullimi i ujërave të ndotura urbane është, si furnizimi me ujë, një shërbim publik i menaxhuar përmes
Kompanive Rajonale të Ujit dhe disa operatorëve lokalë shumë më të vegjël. Aktualisht ekziston vetëm
një impiant i trajtimit të ujërave të ndotura urbane në Kosovë*, që është në Skënderaj me kapacitet për
trajtimin e ujit për një popullsi prej rreth 8,000 banorësh. Gjithashtu janë në përdorim disa impiante të
tjera të vogla të trajtimit rural. Megjithatë, janë bërë përpjekje të konsiderueshme për t'u përgatitur për
realizimin e trajtimit të ujërave të ndotura në të gjitha qytetet kryesore; deri tani janë përfunduar studimet
e fizibilitetit për Prishtinën, Gjakovën, Gjilanin, Pejën dhe Prizrenin. Studimet e fizibilitetit për Ferizajn
dhe Mitrovicën janë planifikuar së shpejti. Sistemet e grumbullimit të ujërave të ndotur në zonat urbane
gjithashtu shërbejnë për largimin e ujit të stuhisë (rrjedhat urbane), d.m.th. sistemet e ujërave të ndotur
janë të përziera. Shumë industri të vogla shkarkojnë ujërat e ndotur në sistemet publike të grumbullimit
të ujërave të ndotur. Industritë më të mëdha gjithashtu mund të shkarkojnë ujërat e ndotur në kanalizime
ose direkt në mjedis. Nuk ka të dhëna për totalin e shkarkuar të ujërave të ndotur nga vendbanimet dhe
industritë, por duke iu referuar raportit të Kadastrës së Ndotësve të Ujit nga projekti i zbatuar në vitin 2010
nga zyra e Qendrës Rajonale të Mjedisit (REC), në Kosovë* vlerësohet se 60% e sasisë totale të ujit të
përdorur do të konsiderohet si ujë i ndotur që shkarkohet në mjedis. Sa i përket këtij vlerësimi, uji total i
shkarkimeve në mjedis është llogaritur nga uji total i përdorur nga vendbanimet dhe industritë në tabelën
e mëposhtme.
Tabela 3.14 Trajtimi i ujërave të ndotur dhe ripërdorimi në periudhën 2011 - 2015 në M m3 Burimi: Qendra Rajonale e Mjedisit, Raporti i Kadastrës
për Ndotësit e Ujit 2010.

Viti

2011

2012

2013

2014

2015

107.42

107.47

103.25

106.96

111.08

nga vendbanimet

94.75

92.21

90.80

95.48

98.084

nga industria

12.67

15.26

12.45

11.48

12.99

Uji i shkarkuar gjithsej, në mil. m

3

B3.3.5. Kërkesa për ujë
Furnizimi me ujë
Tipari kryesor hidrologjik i Kosovës* është shpërndarja e pabarabartë e ujit dhe burimet e pamjaftueshme
të tij në krahasim me kërkesën. Shërbimet e ujësjellësit për përdorim shtëpiak në Kosovë* ofrohen nga
shtatë kompani të licencuara rajonale të ujit (KRU), ndërsa 30% e popullsisë furnizohet nga sistemi i tyre
ujor nga ujërat sipërfaqësore ose nëntokësore dhe sisteme të tjera të ndryshme të menaxhuara prej tyre.
Ne komunat me shumicë serbe (Shtërpce, Novobërdë, Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë
veriore) nuk ofrohen shërbime nga KRU.
Siç tregohet në Tabelën 3.15 popullsia në Kosovë* furnizohet me anë të sistemeve publike të menaxhuara
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nga KRU, kjo është pothuajse 70% (1,218,000 njerëz), ndërsa pothuajse 10% janë furnizuar nga sistemet
e furnizimit me ujë të pa menaxhuar nga KRU. Rreth 18% kanë furnizimet e tyre individuale. Gjithashtu,
ekziston një numër i konsiderueshëm i sistemeve rurale të furnizimit me ujë që nuk drejtohen nga KRU
(rreth 200) por janë pjesë e komuniteteve të tilla si fshatrat dhe nuk përfshihen në këtë vlerësim. Ndërsa
rreth 65% (ose 1,130,000 banorë) shërbehen nga shërbimet e kanalizimeve nga kompanitë publike.
Tabela 3.15 Disponueshmëria e sistemit të ujësjellësit Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës *, Raporti i Regjistrimit të Popullsisë (2011).

Natyra e furnizimit

Familjet

Përqindja

Furnizimi me ujë nga shërbimet publike

204,365

69.6%

Furnizimi me ujë nga shërbimet e tjera

82,609

28.2%

Sistemi i ujësjellësit brenda ndërtesës jashtë familjes

899

0.3%

Sistemi i ujësjellësit jashtë ndërtesave

3,413

1.2%

Sistemi i furnizimit me ujë i pa disponueshëm

2,157

0.7%

Gjithsej

293,443

100.0%

Sipas Tabelës 3.16, sasia më e madhe e ujit të shpërndarë në vitin 2015 ishte për të pirë (137 milion m3 ose
308.24 l/ditë/banorë) ndërsa shumat e përgjithshme të ujit për nevojat bujqësore në vitin 2015 ishin 112
milion m3, ndërsa industritë kryesore në vitin 2015 përdoren 15.3 milion m3 si ujë ftohës. Humbjet totale,
qofshin ato teknike apo tregtare, janë rreth 55% nga uji gjithsej i shpërndarë tek konsumatorët. Kjo i sjell
gjendjes kritike të furnizimit me ujë një problem të madh e të rëndësishëm për të zgjidhur.
Tabela 3.16 Furnizimi me Ujë Burimi: Autoriteti i Ujit i Kosovës*, Ofruesit i Ujitjes dhe Industrive (Tabelë e modifikuar).

Distributed waters
Kosova*

Gjithsej,
mijë m3

Familjet,
mijë m3

Industria,
mijë m3

konsumatorë humbjet e
të tjerë, mijë ujit gjithsej,
m3
mijë m3

264,470

137,036

15,324

112,116

145,200

Numri i familjeve
të lidhura me
sistemin e
ujësjellësit
297,857

Mungesa e ujit dhe thatësira
Vlerësohet se Kosova* ka vetëm 1,600 m3 / frymë / vit. Rrjedhja vjetore e ujërave nga territori i Kosovës*,
në një vit me reshje mesatare, është përafërsisht 3.8 x 109m3/vit ose 121.2 m3/sek. Sot kërkesa e ujit në
Kosovë* ka arritur një nivel prej 230-260 milionë m3/vit me një rritje të tendencës, kryesisht në sektorin e
bujqësisë dhe sektorin e ujit të pijshëm. Duke pasur parasysh se Kosova* është një vend në tranzicion, pritet
gjithashtu që në të ardhmen kërkesat për përdorimin e ujit për qëllime të industrisë të rriten (Termocentrali
"Kosova e Re"). Për shkak të thatësirës në vitin 2013 dhe 2014, nxjerrja totale e ujit ishte 220-228 milion
m3/vit. Duke ditur se si rezultat i ndryshimit të klimës, temperatura mesatare ka shënuar një rritje të vogël,
mund të pritet që të ketë vite më të thata si dhe një mënyrë shumë më efikase për të reduktuar sasitë e
përdorimit të ujit pa rrezikuar veprimtarinë ekonomike dhe shëndetin e njeriut.
Ujitja
Nga gjithsej 57,100 ha që ujiteshin në vitin 1989, vetëm 21,150 ha ujiteshin në vitin 2001. Prej tyre, në vitin
2003 vetëm 10,700 ha ishin ujitur në mënyrë efektive. Reduktimi i ujitjes është për shkak të mirëmbajtjes
dhe drejtimit të dobët në vitet 1990, si dhe për shkak të dëmtimit të përgjithshëm të infrastrukturës së
ujitjes të qëndrueshme gjatë luftës dhe urbanizimit të tokës bujqësore pas luftës. Nga sipërfaqja totale e
ujitjes prej 57,100 ha në vitin 2014, 22,880 ha tokë bujqësore u ujit në mënyrë efektive. Pjesa më e madhe
e tokës së ujitur mund të gjendet në rajonin e Dukagjinit me rreth 39.5% të totalit të tokës bujqësore të
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kultivuar, ndërsa zona më e vogël në rajonin e Gjilanit me 4.8%. Nxjerrja totale e ujit për nevojat e ujitjes
ishte 112,116,000 m3 në vitin 2015.

B3.3.6. Struktura institucionale e sektorit të ujit, qeverisjes ligjore dhe të
politikave
Organizimi i sektorit të ujit
Kompetencat për menaxhimin e ujërave në Kosovë* ndahen midis gjashtë ministrive dhe autoriteteve
lokale si më poshtë:
▶▶ Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) është përgjegjëse për administrimin e
përgjithshëm të burimeve ujore.
▶▶ Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR) është përgjegjëse për ujitjen dhe
drenazhimin nëpërmjet Kompanive të Ujit dhe Shoqatave të Përdoruesve të Ujërave përgjegjës për
furnizimin me ujë në terren.
▶▶ Ministria e Zhvillimit Ekonomik (MZHE) është përgjegjëse për nxjerrjen e ujërave nëntokësore dhe
prodhimin e energjisë, kompanitë e ujit.
▶▶ Ministria e Shëndetësisë (MSH) është përgjegjëse për cilësinë e ujit të pijshëm.
▶▶ Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik (IKSHP) është përgjegjës për monitorimin ditor të cilësisë së
ujit të pijshëm dhe ujërave termale.
▶▶ Këshilli Ndërministror për Ujërat ofron mendime dhe rekomandime profesionale për politikat e ujit,
ligjet dhe aktet e tjera nënligjore dhe merr pjesë në procesin e hartimit të Strategjisë së Ujërave dhe
Planeve të Menaxhimit.
▶▶ Autoriteti i Ujërave i Kosovës*/dikur Zyra e Rregullatorit për Ujë dhe Mbetje - menaxhon një kornizë
rregullatore efektive, e cila inkurajon ofruesit e shërbimeve të ujit në Kosovë* që të sigurojnë një
shërbim me cilësi të lartë në vlerën monetare të paguar nga konsumatorët.
▶▶ Përgjegjësitë e qeverive vendore në sektorin e ujit janë të menaxhojnë burimet për furnizimin e ujit
në nivel lokal siç janë burimet natyrore të ujit, burimet publike, puset publike dhe kanalet.
Departamenti i Ujërave - Sipas Ligjit për Ujërat, Departamenti i Ujërave në kuadër të MMPH është
gjithashtu përgjegjës për përcaktimin dhe zbatimin e politikave për zhvillimin e ujit, menaxhimin e burimeve
ujore; zhvillimin e planit strategjik të ujit dhe planet e tjera për menaxhimin e ujërave; dhe detyra të tjera
organizative dhe zhvillimore në pajtim me dispozitat e ligjit të ujit.
Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës* (AMMK) - Është themeluar në vitin 2003 sipas Ligjit për
Mbrojtjen e Mjedisit dhe është një institucion në kuadër të MMPH me detyra administrative, profesionale,
shkencore dhe hetuese në fushën e mbrojtjes së mjedisit. AMMK-ja rregullisht raporton mbi gjendjen
e mjedisit në lidhje me furnizimin me ujë, ndotjen e ujit, trajtimin e ujërave të ndotura të pa trajtuara,
eutrofikimin dhe monitorimin e ujërave sipërfaqësore.
Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës* (IHMK) - Sipas Ligjit për veprimtarinë hidrometeorologjike (Ligji Nr.
02 / L-79 i 2006) IHMK-ja është përgjegjëse për ekzekutimin e të gjitha aktiviteteve hidrometeorologjike në
Kosovë* e cila, ndër të tjera, përfshin matjen dhe monitorimin e informacionit hidrologjik, si dhe publikimin
e informacionit në lidhje me sipërfaqen dhe cilësinë e ujërave nëntokësore. Puna e Institutit mbulon
hidrologjinë, meteorologjinë si dhe analizën fizike dhe kimike të mjedisit (ujë, ajër dhe tokë). Nga viti 2011
organizimi dhe struktura e Institutit Hidrometeorologjik (IHMK) është nën AMMK-në.
Kompanitë Rajonale të Ujit - Ligji për Ndërmarrjet Publike (Nr. 03/L-087) i kategorizon ndërmarrjet publike
të përfshira në menaxhimin e ujit të pijshëm dhe ujitjes në tre grupe: ndërmarrjet qendrore publike,
ndërmarrjet publike rajonale dhe ndërmarrjet publike lokale.
-- Ndërmarrjet qendrore publike: Kompania Publike për Hidro-sistemet Iber-Lepenc Sha.
-- Kompanitë Rajonale të Ujitjes: Kompania e Ujitjes “Drini I Bardhë Sha dhe Kompania e Ujitjes
“Radoniqi-Dukagjini” Sha.
-- Kompanitë Rajonale të Ujit: “Pristina” Sha, Pristina; “Hidrodrini” Sha, Peje; “Hidroregjioni Jugor”
Sha, Prizren; “Mitrovica” Sha Mitrovice; “Hidromorava” Sha, Gjilan; dhe “Radoniqi” Sha, Gjakova.
-- Ndërmarrjet Publike Lokale: Kompania Ujësjellës Kanalizime “Ibri”, Zubin Potok; Kompania
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Ujësjellës Kanalizime “24 Nëntori”, Leposaviq; dhe Kompania e Ujit “Bifurcationi” Sha, Ferizaj/
Kaçanik.
Shoqata e Shoqërive Ujësjellës Kanalizime të Kosovës* (SHUKOS/AWWCK) - Një organizatë joqeveritare
e themeluar për të vepruar si një ndërlidhës midis anëtarëve të saj dhe për të promovuar interesat e tyre të
përbashkëta dhe çështjet themelore të fushëveprimit të tyre. Anëtarët kryesorë të SHUKOS-it janë të gjitha
kompanitë publike të shërbimeve të ujësjellës kanalizimeve në Kosovë*. Trupi më i lartë i shoqatës është
Kuvendi, i cili zgjedh Bordin e Shoqatës.
Kuadri ligjor
Baza legjislative për Mbrojtjen e Ujërave dhe Menaxhimin e Burimeve Ujore në Kosovë* është Ligji i Ujit Nr.
04 / L-147, i miratuar nga AKK më 19 mars 2013, shpallur më 5 prill 2013 dhe publikuar në Gazetën Zyrtare
më 29 prill 2012, i cili monitoron gjendjen e mjedisit.
Baza legjislative që aktualisht rregullon sektorin e menaxhimit të ujit dhe ujërave të ndotur në Kosovë*
përbëhet nga legjislacioni parësor dhe dytësor si vijon:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Ligji Nr. 04/L-147 për Ujin, Shpallur me Dekret të Presidentit të datës 05.04.2013.
Ligji Nr. 2009/03-L-025 për Mbrojtjen e Mjedisit.
AI Nr. 2/99 “mbi Testimin dhe Zbatimin e Standardeve Minimale të Cilësisë së Ujit të Pijshëm”.
AI Nr. 23/05-MESP “për përcaktimin e mënyrës së provave dhe legjitimitetin e inspektorit të ujit" i
datës 11.10.2005.
AI Nr. 24/05-MESP "Për Përmbajtjen, Formën, Kushtet dhe Metodën e Lëshimit dhe Mbajtjes së
Lejes së Ujit", i datës 11.10.2005.
AI Nr.06/2006 “për strukturën e pagesës së ujit”, i datës 02.2006.
AI Nr. 06/07-MESP “për Përmbajtjen e Infrastrukturës së Ujit”, i datës 08.06.2007.
AI Nr. 13/07-MESP “për Kriteret për Përcaktimin e Zonave të Mbrojtura të Ujërave dhe Masat e
Mbrojtjes së tyre për Burimet Ujore të përdorura për Ujë të Pijshëm”, i datës 23.11.2007.
AI Nr. 08/26 “për vlerat kufi të mbetjeve likuide të shkarkuara në masat ujore dhe në rrjetin e
kanalizimeve publike "miratuar nga Qeveria e Kosovës* (QK) më 09.07.2008.
AI Nr. 16/2012 “për cilësinë e ujit të destinuar për konsum njerëzor", i datës 24.12.2012, dhe;
AI Nr. 12/2013 “Sistemi i Informacionit për Ujin”, i datës 17.06.2013.

Legjislacioni tjetër përkatës
▶▶ Ligji Nr. 04/L-125 për shëndetin.
▶▶ Ligji Nr.02/L-9 për ujitjen e tokave bujqësore dhe Ligji Nr. 03 / L-198 për ndryshimin dhe plotësimin
e ligjit nr. 02 / l-9 për ujitjen e tokës bujqësore.
▶▶ Ligji Nr. 03/L-040 për vetë-qeverisjen lokale.
▶▶ Ligji Nr. 03/ L- 049 për financat e pushtetit vendor.
▶▶ Ligji Nr. 03/L-041 për kufijtë administrativë komunal, dhe;
▶▶ Ligji Nr. 2003/14 për planifikimin hapësinor.
Zbatimi dhe përafrimi me legjislacionin e BE-së
Statusi i zbatimit dhe transpozimit të të drejtës së BE-së ka arritur 49% në Direktivën Kuadër të Ujërave
2000/60/EC, 87% në Direktivën e Ujit të Pijshëm 98/83/KE), 44% në Direktivën për Ujërat Urbane të
Ndotura (91/271/KE), 25% në Direktivën e Nitrateve (91/676/KE) dhe 12% në Direktivën e Përmbytjeve.
Direktiva e Ujërave për Larje nuk është zbatuar aspak.
Disa direktiva janë ende në fazën e hershme të transpozimit dhe progres i dukshëm është bërë me
miratimin e Ligjit të ri të Ujit në vitin 2013, por ende ka nevojë për progres të mëtejshëm për të përfunduar
transpozimin nëpërmjet rishikimit/përpunimit të një numri Udhëzimesh Administrative. DKU është në fazën
e hershme të zbatimit në Kosovë*. Sa i përket koordinimit në mes të zbatimit të Direktivës për përmbytjet
2007/60/KE dhe Direktivës Kuadër te Ujit 2000/60/KE (DKU), aktualisht po zhvillohet koordinimi mes
MMPH dhe Ministrisë së Brendshme. Një plan i detajuar i zbatimit për Direktivën e Përmbytjeve nuk është
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zhvilluar akoma. Zbatimi i disa dispozitave nga DKU është në përgjegjësinë e Ministrisë së Bujqësisë (Ligji
për kafshët 2004/33, ligji për plehrat kimike 2003/10 dhe udhëzimet administrative për cilësinë e plehrave
10/2006). Zbatimi dhe transpozimi i dispozitave dhe standardeve nga Direktiva e Ujit të Pijshëm (DUP)
janë në përgjegjësinë e Ministrisë së Shëndetësisë. Është krijuar një grup pune mes MMPH, Ministrisë së
Shëndetësisë dhe Institutit të Shëndetit Publik për të përgatitur udhëzimet e nevojshme administrative.

B3.4 Vlerësimi i menaxhimit të tokës
B3.4.1. Gjendja e të dhënave për tokën
Kosova*, pavarësisht se është një vend me madhësi të vogël, ka një larmi të madhe të tipareve topografike.
Ajo është e rrethuar me male - Malet e Sharrit janë në jug dhe juglindje, në kufi me Maqedoninë, ndërsa
Malet e Kopaonikut ngrihen në veri. Kufijtë jugperëndimor me Malin e Zi dhe Shqipërinë janë gjithashtu
vendndodhja e Bjeshkëve të Nemuna. Rajoni qendror është kryesisht kodrinor, por dy rrafshe të mëdha
shtrihen në pjesën perëndimore dhe lindore të Kosovës, respektivisht; Dukagjini dhe Fushë Kosova.
Kosova* ka toka të ndryshme dhe ky është rezultat i strukturës së peizazheve, bazës gjeografike, florës,
klimës dhe hidrografisë. Vlerësohet se 15% e tokës së Kosovës është e cilësisë të lartë, 29% është e
cilësisë së mesme dhe 56% është me cilësi të dobët. Tokat me cilësi të lartë dhe të mesme përbëjnë 44%
të tokës së përgjithshme. Nga sipërfaqja e përgjithshme e Kosovës* (10,908,000 ha) rreth 577,000 ha tokë
klasifikohet si tokë bujqësore dhe 464,800 ha si tokë pyjore. Prej totalit të tokës bujqësore të klasifikuar,
414,000 ha kultivohet dhe 180,340 ha është tokë e punueshme (kryesisht drithëra, kultura industriale dhe
perime) dhe 7,860 ha kultura rrushi dhe vreshta shumëvjeçare; dhe 224.600 ha është kullota, kryesisht e
vendosur në zonat e larta malore. Bujqësia e Kosovës* karakterizohet nga fermat e vogla, prodhimtari e
ulët dhe mungesa e shërbimeve këshilluese mjaft efektive. Madhësia mesatare e fermës është rreth 2.2
- 2.4 ha, e ndarë në 6-8 parcela/ngastra, ndërsa rreth 80% e parcelave janë 0.5-2.0 ha, gjë që e bën të
pamundur zhvillimin e një forme konkurruese të bujqësisë. Për shkak të urbanizimit të pakontrolluar, shumë
tokë pjellore është humbur për ndërtimin e shtëpive dhe të rrugëve, landfillet, minierat dhe ndërtimet e tjera.

B3.4.2. Monitorimi i tokës
Gjendja e tokës
Kosova* ka kategori të ndryshme të tokave, edhe pse territori i saj është i vogël. Tokat më pjellore përbëhen
nga toka humusore (11%) që shpërndahet më së shumti në fushën e Kosovës*, toka e linjta karbonatike
(8.4%), aluviale (7.8%) dhe toka të tjera të murrme dhe serpentine. Tokat me cilësi të dobët janë kryesisht
në zonat kodrinore dhe malore. Ato përbëhen nga toka acide gri, toka të ujshme, këneta dhe toka të tjera
jopjellore. Tekstura e pjesës më të madhe të tokës është e përbëre nga lymrat dhe argjila, ndërsa në disa
profile kane një strukturë ranore. PH është më së shumti acid i dobët, alkalik bazë dhe i dobët, duke u
reduktuar me thellësinë. Tokat më të përfaqësuara në Kosovë* janë toka CAMBIC (rreth 42%), pastaj
RANKERS (11%), VERTISOLET (SMONICA) 10%, ndërsa FLUVISOLET dhe KOLOVIUMET përbëjnë rreth
14%. Këto lloje të tokave karakterizohen nga disa karakteristika fizike dhe kimike si kryesisht reaksion acid,
te varfra ne materialin organik dhe në lëndët ushqyese mesatare.
Treguesit për vlerësimin e rrezikut të degradimit të tokës
Kosova* po përballet me çështje serioze mjedisore në lidhje me menaxhimin e tokës dhe shkarkimin e
ndotësve të tokës në tokat bujqësore, shkarkimet e ujërave të ndotur dhe kanalizimeve të papërpunuara
në lumenj dhe aktivitete ndërtimi brenda zonave natyrore të përmbytjeve dhe në tokën bujqësore. Vendet
për depozitimin e mbeturinave minerare janë zona me rrezik të lartë për ndotjen e tokës dhe ujërave
nëntokësore me metale toksike dhe të rënda. Degradimet kryesore të tokës janë erozioni i shkaktuar nga uji,
prerja e pyjeve, zjarret në pyje, nxjerrja e gurëve nga tokat pyjore dhe përdorimi i pakontrolluar i materialeve
inerte nga shtretërit e lumenjve, hedhja e mbetjeve, vendbanimet dhe urbanizimi i pakontrolluar. Shkalla
e erozionit në Kosovë*, me forcën e tij të ndotjes, vlerësohet të jetë rreth 12mil/m³ në vit ose rreth 460m³/
km² ose rreth 5m³/ha. Fraksionet me material të reduktuara organik janë më të lehta dhe më lehtësisht të
gërryera përgjatë Sitnicës, Drinit të Bardhë.
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B3.4.3. Degradimi i tokës
Erozioni
Aktivitetet më të rëndësishme të erozionit janë identifikuar në rrjedhën e sipërme të lumit Ibër, gjithashtu
edhe zonat e pellgut të Lepencit janë të rrezikuara nga erozioni, si dhe pellgjet e lumenjve të Drinit të Bardhë
dhe Morava e Binçës. Aktivitetet më të ulëta të erozionit janë vërejtur në pellgun e lumit Sitnica. Lumenjtë e
Kosovës* janë degraduar kryesisht nga shfrytëzimi i pakontrolluar i materialit inert nga shtretërit e lumenjve
nga aktivitetet e operatorëve që nxjerrin zhavorrin nga lumenjtë dhe përreth tyre. Lumenjtë më të dëmtuar
janë ato në zonën e pellgut të lumit Drini i Bardhë. Ndër lumenjtë e dëmtuar për shkak të përdorimit të
pakontrolluar të inerteve është lumëbardhi i Pejës. Situata ekzistuese e erozionit për të gjithë territorin e
Kosovës*, sipas metodologjisë kuantike të Dr. S. Gavrilovic paraqitet në Tabelën 3.17 më poshtë.
Tabela 3.17 Kategoritë dhe erozioni total

Kategoritë e erozionit të tokës

Sipërfaqja e prekur
(km)

Sipërfaqja e prekur
(% e sip totale)

Kategoritë I, II, II

5,973 km2

55.6%

Kategoria IV (erozion i dobët)

6,680 km2

34.2%

Kategoria V (erozion shumë i dobët)

1,097 km

10.2%

Total

10,750 km2

100%

2

Erozioni i kategorive I, II, III dhe IV përfshin një sipërfaqe prej 9,653 km2, ose 89.8% të sipërfaqes totale.
Në thelb kjo do të thotë se nuk ekziston rreziku i erozionit për fushat e kategorisë V. Kategoritë më të
rrezikuara janë III dhe IV, ku proceset e erozionit të mesëm dhe të dobët janë më të zhvilluara.
Mbulimi i tokës dhe ndryshimet në shfrytëzimin e tokës
Si rezultat i migrimit masiv të popullsisë nga zonat rurale në ato urbane pas luftës, ndërtimi në tokat
bujqësore rreth zonave urbane dhe përgjatë rrugëve kryesore ka ndikuar shumë në ndryshimin e shfrytëzimit
të tokës. Sipas Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural në Kosovë* vlerësohet se rreth 400 ha
tokë bujqësore çdo vit kthehen nga shfrytëzuesi në truall për ndërtim.
Duke iu referuar Tabelës 23 (më poshtë), mbulimi i tokës në Kosovë* është karakterizuar nga 27 klasa (në
vitin 2000) dhe 26 klasa (në vitin 2006) nga 44 klasat e nomenklaturës CORINE te mbulesës se tokës. Analiza
e bazës së të dhënave për mbulimin e tokës ka zbuluar se zonat gjysmë-natyrore dhe pyjore dominojnë në
mënyrë të konsiderueshme Kosovën* pasi shtrihen në mbi 57% të sipërfaqes së përgjithshme të vendit.
Rreth 36% e sipërfaqes totale të vendit është e zënë nga pyjet fletore, 3% nga drurët halorë dhe të përzier
dhe 9% nga bimësia tranzitore. Sipërfaqet bujqësore mbulojnë 40% të Kosovës*, kryesisht me modele
komplekse të kultivimit 17% dhe 12% kryesisht nga toka bujqësore me zona të bimësisë natyrore. Toka
e klasifikuar si zonë artificiale zë afërsisht 2.3% dhe pjesa tjetër e territorit kombëtar prej rreth 0.2% u
klasifikua si ujë (shih hartën Corine në Shtojcën IX).
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Figura 3.3 Mbulimi i tokës sipas CORINE

Rënia e lëndës organike dhe biodiversiteti
Lënda organike e tokës është një burim ushqimi për faunën e tokës dhe kontribuon në biodiversitetin e
tokës duke vepruar si një rezervuar i lëndëve ushqyese dhe kontribuues kryesor në pjellorinë e tokës.
Bazuar në hetimet aktuale, në Kosovë* ekzistojnë te dhëna për rreth 1,800 lloje të florës vaskulare, por
supozohet se ky numër është më i lartë dhe arrin në rreth 2,500 lloje. Për shkak të degradimit të tokës
të prekur nga prerja intensive e pyjeve dhe për shkak të zjarreve në pyje, djegia e kashtës pas korrjes së
drithërave, ndryshimi i shfrytëzimit të tokës bujqësore, urbanizimi intensiv, kullotja intensive e kullotave,
erozioni i tokës ka pasur një ndikim shumë të fortë në trendin e rënies së përmbajtjes së lëndës organike
në tokë dhe biodiversitetit në Kosovë*. Tendencat e fundit në përdorimin e tokës dhe ndryshimet klimatike
në Kosovë* kanë sjellë pakësimin e karbonit organik të tokës. Megjithatë, në Kosovë* nuk ka metodologji
të zhvilluar të analizimit të karbonit organik dhe as rrjet për monitorimin e tokës.
Menaxhimi i zonave të ndotura
Kosova* ende nuk ka zhvilluar një sistem të monitorimit të tokës dhe prandaj ka mungesë të të dhënave për
cilësinë e tokës. Megjithatë, Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës* përmes projekteve të ndryshme
ka identifikuar 110 zona të ndotura. Nga këto 110, 28 objekte kanë një potencial të lartë ndotjeje, por
gjithashtu janë propozuar që të shpallen si pika të nxehta mjedisore. Sipas gjetjeve nga projekti "Mbështetja
e mëtejshme për shfrytëzimin e tokës" financuar nga BE, zonat më të ndotura dhe të kontaminuara janë
pranë industrive të tilla si termocentralet Kosova* A dhe B, Ferronikeli, Minierat e Trepçës, Silcapor, fabrika
e çimentos Sharcem, përgjatë lumenjve dhe afër landfilleve. Mirëmbajtja e dobët e 5 landfilleve rajonale
nga Kompania për Menaxhimin e Landfilleve ne Kosove, ka rezultuar në kullimin e ujërave të ndotura nga
landfillet në vendin rreth tyre duke shkaktuar ndotje të ujit në përrenj dhe toka.
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B3.4.4. Struktura institucionale për menaxhimin e tokës, dhe qeverisjen
ligjore dhe politikat
Organizimi i menaxhimit të tokës
Kompetencat për menaxhimin e tokës në Kosovë* ndahen midis dy ministrive dhe autoriteteve lokale si
më poshtë: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR) dhe Ministria e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor (MMPH). MBPZHR-ja është përgjegjëse për politikat dhe dokumentet strategjike për
shfrytëzimin e tokës bujqësore, bujqësisë dhe planeve të zhvillimit rural si dokumente udhëzuese.
Sipas Ligjit për Tokën Bujqësore dhe Ligjit për Rregullimin e Tokës dhe konsolidimin e saj, Departamenti për
Politikat dhe Tregjet e Bujqësisë, Divizioni për Përdorimin e Tokës, GIS, Regjistrin dhe LPIS në MBPZHR
është përgjegjës për shfrytëzimin e tokës bujqësore, mbrojtjen e tokës nga degradimi dhe monitorimin e
pjellorisë së tokës bujqësore në nivel kombëtar. Ndërsa Departamenti i Pylltarisë sipas dispozitave të ligjit
të pyjeve është përgjegjës për shfrytëzimin e tokës pyjore, mbrojtjen e pyjeve dhe monitorimin e pyjeve
dhe tokave pyjore.
Instituti Bujqësor i Kosovës* – Mandati i IBK-së është përkrahja teknike dhe shkencore e departamenteve
teknike të MBPZHR-së, kontrollit të cilësisë së inputeve bujqësore, ushqimit dhe ruajtjes së mjedisit,
varieteteve kërkimore të kulturave bujqësore në kushtet agroekologjike të Kosovës*. Monitorimi dhe
vlerësimi i cilësive të prodhimit dhe pjellorisë së tokës në Kosovë*, hulumtimi, identifikimi dhe inventarizimi
i agjentëve të dëmshëm biologjik (dëmtuesit, patogjenët, barërat e këqija etj.) në Kosovë*.
Agjencia Pyjore e Kosovës* - APK-ja është përgjegjëse për çështjet që lidhen me pyjet dhe tokat pyjore,
administrimin dhe menaxhimin e tokave pyjore, publike dhe pyjeve në Parqet Kombëtare të Kosovës*.
Ndërsa MMPH-ja është përgjegjëse për mbrojtjen e mjedisit, politikën e biodiversitetit dhe ndryshimin e
klimës dhe dokumentet strategjike.
Divizioni i Mbrojtjes së Natyrës (MMPH) - Është përgjegjës për mbrojtjen e natyrës në bazë të ligjit dhe akteve
normative për Mbrojtjen e Natyrës. Merr pjesë në hartimin e legjislacionit për mbrojtjen e natyrës, politikave
dhe dokumenteve strategjike për mbrojtjen e mjedisit. Propozon masa dhe projekte për rehabilitimin e
"pikave të nxehta".
Kuadri ligjor
Baza legjislative që aktualisht rregullon sektorin e tokës në Kosovë* përbëhet nga legjislacioni parësor dhe
dytësor:
-----

Ligji Nr. 02/L-26 për Tokën Bujqësore.
Ligji Nr. 04/L-040 për Rregullimin e Tokës.
Ligji Nr. 04/L-120 për Mbrojtjen e Bimëve.
Ligji për pyjet dhe tokën pyjore dhe legjislacioni dytësor përkatës.

Ligji mbi Tokën Bujqësore përcakton përdorimin, mbrojtjen, rregullimin dhe dhënien me qira të tokës
bujqësore për ruajtjen e përhershme dhe mbrojtjen e potencialit bujqësor qe do të përdoret për prodhimin
bujqësor, përveç rasteve të parashikuara në këtë ligj dhe dispozitave të tjera të lëshuara në përputhje me
këtë ligj.
Ligji për Rregullimin e Tokës është ndërmarrja e masave dhe aktiviteteve në baza vullnetare për krijimin
e parcelave më të mëdha dhe rregullimin e tokës bujqësore, pyjeve dhe tokave pyjore në funksion të një
shfrytëzimi më racional dhe ekonomik.
Zbatimi dhe përafrimi me legjislacionin e BE-së
Aktualisht në BE nuk ekziston legjislacioni kryesor i tokës, por një strategji tematike për mbrojtjen e tokës që
synon parandalimin e degradimit të mëtejshëm, ruajtjen e funksioneve të tokës dhe rikthimin e degradimit
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të tokës. Në këtë drejtim, deri tani nuk ekzistojnë rregullore specifike në Kosovë* dhe për këtë arsye mund
të konkludohet se legjislacioni i tokës nuk është përafruar, me përjashtim të Ligjit për Pyjet në Kosovë*, i
cili në mënyrë të tërthortë i trajton edhe tokat.
Megjithatë, Kosova* ka hartuar një kornizë mjaft të mirë ligjore për rregullimin e tokës dhe tokës bujqësore,
por zbatimi dhe implementimi i legjislacionit ekzistues nuk është sistematik.

B3.5. Përmbledhje e projekteve të menaxhimit të pyjeve/
ujërave/tokës/burimeve natyrore në Kosovë*
Deri në vitin 2000, ishin iniciuar investime dhe mbështetje teknike për sektorin e pylltarisë, nën të
ashtuquajturën "fazë emergjente". Mbështetja teknike dhe mbështetja financiare në lidhje me ngritjen e
kapaciteteve njerëzore, zhvillimit të kuadrit ligjor, strategjive, programeve dhe planifikimit të menaxhimit
të pyjeve ka vazhduar dhe ende është mbizotërues, duke përfshirë këtu edhe mbështetjen për vitet
2002/2003 dhe 2012/2013 për dy inventarë pyjore nga Grupi Norvegjez i Pylltarisë (GNP) që përfshinte
formulimin e metodologjive të planifikimit pyjor. Ka pasur gjithashtu një investim në dhënien e ndihmës
për 15 studentë për të ndjekur Studimet Bachelor dhe/ose Master në Austri, Gjermani dhe Kroaci. Sipas
Raportit të Progresit të Sektorit Pyjor 2014 - 2015, sektori i pylltarisë u mbështet nga organizatat donatore
gjatë periudhës 2010-2015 në shumën prej 9,799,779.00 euro dhe nga buxheti i qeverisë për periudhën
2013-2015 në shumën prej 2,827,330.86 euro (Shih Tabelën 10). Përqindja më e lartë e investimeve në
sektorin e pyjeve është përqendruar përsëri në planifikimin e menaxhimit të pyjeve dhe në drejtim të pyjeve
të rinj. Organizatat kryesore të donatorëve ishin Qeveritë e Suedisë, Finlandës, Norvegjisë, FAO, CNVP,
GIZ, USAID, NFG dhe Komisioni Evropian.
Investimet në sektorin e ujit nga komuniteti ndërkombëtar i donatorëve dhe qeveria e Kosovës* ndërmjet
viteve 1999 dhe 2011 vlerësohen së paku në 255.77 milionë euro. Nga kjo shumë, rreth tre të katërtat
janë donacione nga komuniteti ndërkombëtar dhe një e katërta vjen kryesisht nga Buxheti i Konsoliduar i
Kosovës (BKK). Donatorët kryesorë përfshijnë Bashkimin Evropian, Qeverinë Zvicerane SCO dhe Qeverinë
Gjermane nëpërmjet Bankës Gjermane të Zhvillimit/KfW, të cilat së bashku kanë investuar 154.9 milionë
euro, ose 61% të totalit të investuar. Viti 2010 shënoi më shumë investime në vit me gjithsej 26.63 milionë
euro. Sipas Raportit të Aktiviteteve të Donatorëve 2012-2013, pjesa më e madhe e projekteve kapitale
në sektorin e mjedisit u mbështetën nga Buxheti Qendror i Kosovës* me rreth 67% ose 103,730.00 euro,
ndërsa komuniteti i donatorëve kontribuoi me 33% ose 50,292,397 euro.
Përveç kontributit për sektorin e ujit, investimet e donatorëve u orientuan edhe në sektorë të tjerë mjedisorë,
si mbetjet, biodiversiteti, studimi i gjendjes së tokës, planifikimi hapësinor, ndryshimet klimatike dhe ngritja
e kapaciteteve etj. Qëllimi kryesor i Programit Mjedisor për Kosovën*, i themeluar nga SIDA Suedeze si
një projekt katërvjeçar, ishte përforcimi i kapaciteteve të institucioneve relevante që përgatitën një libër të
kuq mbi faunën, monitorimin e ujërave nëntokësore dhe zhvillimin e planeve dhe programeve për parqet
kombëtare. Ky program është në fazën e tij fillestare.
Një projekt shumë i rëndësishëm dhe aktiv është "Përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike në menaxhimin
e rrezikut të përmbytjeve në Ballkanin Perëndimor", i zbatuar nga Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, që synon të ndihmojë institutet hidrometeorologjike në Shqipëri, Mal të
Zi, Maqedoni dhe Kosovë* për të ndarë të dhëna hidrometeorologjike në kohë reale në mënyrë që të
përmirësojnë sistemet paralajmëruese të hershme për popullatën njerëzore në rast të përmbytjeve.
Projekte të tjera të rëndësishme kanë të bëjnë me përdorimin e tokës ku nga Komisioni Evropian mbështetet
Projekti për Shfrytëzimin e Tokës Bujqësore (ALUP), Mbështetja e Mëtejshme për Projektin e Shfrytëzimit
të Tokës (MBPZHR) dhe Anketa e Ndotjes së Tokës Bujqësore në Kosovë (Mbështetje ndaj MMPH dhe
MBPZHR).
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B3.6. Vlerësimi i tendencave kryesore dhe boshllëqeve
për menaxhimin e burimeve natyrore
Të dhënat e paraqitura tregojnë se Kosova* është e mbuluar me pyje dhe tokë pyjore me rreth 44% të
territorit të përgjithshëm të vendit. Ekziston një dominim i rëndësishëm i pyjeve me kurore dendësi te vogël,
duke përfshirë një përqindje të lartë të pyjeve të degraduar, shkurreve dhe kaçubave. Bazuar në kushtet
ekzistuese ekologjike dhe biologjike në Kosovë*, volumi drusor dhe rritja është shumë e ulët. Pavarësisht
nga rritja vjetore e pyjeve prej rreth 1.4 mil/m3, prerjet mesatare vjetore ligjore, si në pyjet publike ashtu dhe
në ato private, janë nën 200,000 m3. Kjo sasi plotëson kërkesat e popullsisë për dru zjarri vetëm në rreth
14% dhe akoma më pak, rreth 12%, me dru ndërtimi. Sasia minimale e vëllimit të drurit të prerë ligjërisht
së bashku me varfërinë, papunësinë e lartë, çmimin shumë të lartë të drurit për metër kub dhe faktorë të
tjerë kanë ndikuar në dëmtimin e pyjeve. Në këtë aspekt, parashikohet që të pritet një dominim i pyjeve
cungishte fletore, përbërë nga llojet kryesore të dushkut dhe të ahut, pyjeve trungishte kryesisht me ah dhe
halore dhe një pjesë shumë të vogël me drurë me rritje të shpejte. Këto pyje dhe toka pyjore menaxhohen
nga APK-ja, organi nën juridiksionin e MBPZHR-së. Menaxhimi i zonave të mbrojtura natyrore, duke
përfshirë pyjet publike i takon MMPH-së. Përgjegjësitë dhe rolet në disa raste mbivendosen në mesin e tri
ministrive (MBPZHR-MMPH dhe MTI) sidomos për sa i përket menaxhimit të pyjeve komerciale në parqet
kombëtare, kullotave, guroreve dhe menaxhimit të kafshëve të egra. Nga ana tjetër, mbrojtja e pyjeve dhe
zhvillimi i procedurave të tenderit për shfrytëzimin e pyjeve bien nën përgjegjësinë e komunave individuale.
Në Kosovë*, nuk ka kompani publike të shfrytëzimit, prandaj aktivitetet e veprimtarisë pyjore kryhen nga
sektori privat, të përzgjedhura përmes procedurave të tenderimit, të përpunuara nga institucionet përkatëse
komunale. Licencat e shfrytëzimit te pyjeve bazohen në sipërfaqe pyjore shumë të vogla (disa ndarje pyjore)
në baza vjetore. Pyjet, tokat pyjore, kafshët e egra dhe burimet e tjera natyrore vazhdojnë të dëmtohen
edhe përkundër mbizotërimit të dispozitave ligjore shumë strikte për dënimin e veprimeve të paligjshme.
Kështu, mbetet problemi kryesor - ai i prerjes së paligjshme të pyjeve. Menaxhimi i pyjeve private vazhdon
të jetë subjekt i procedurave komplekse administrative dhe teknike, edhe pse APK-ja ka kërkuar ta trajtojë
këtë çështje duke angazhuar përfaqësuesit e pyjeve private gjatë hartimit të legjislacionit, strategjive dhe
strukturimit të të ashtuquajturit "menaxhim të përbashkët të pyjeve".
Të dhënat e paraqitura për numrin e të punësuarve në pylltari dhe industritë e bazuara në dru llogariten
bazuar në zhvillimin e projekteve të ndryshme pyjore dhe studimeve, duke përdorur llogaritjet normale
teknike dhe logjike në mungesë të të dhënave statistikore të besueshme. Një numër i konsiderueshëm
i punonjësve në operacionet pyjore dhe industrinë me bazë druri janë punëtorë sezonalë dhe nuk janë
regjistruar në institucionet përkatëse të punësimit. Pronarët e pyjeve të angazhuar në operacionet e
prerjeve pyjore shpesh nuk janë regjistruar në zyrën e punësimit. Vlen të përmendet se të ardhurat kryesore
në këtë sektor janë nxjerrë nga dhënia me qira e tokës pyjore; përdorimi i mundshëm i të cilës mund të jetë
ndërtimi i objekteve turistike dhe rekreative. Këto objekte paraqesin rrezikun e ndryshimit të përhershëm të
destinacionit të tokës. Ndoshta një arsye për të kërkuar burime alternative të gjenerimit të të ardhurave vjen
nga pjesa relative e Pylltarisë brenda planifikimit financiar të MBPZHR-së, i cili mbetet prapa në krahasim
me sektorët e bujqësisë dhe zhvillimit rural. Në këtë kuptim, pronarët privatë të pyjeve nuk janë mbështetur
nga subvencionet dhe grantet me të njëjtin ritëm si fermerët bujqësorë. Një trend i tillë duket se vazhdon
nën IPA-n (Instrumenti për Ndihmën e Para-Anëtarësimit), një paketë madhore e financimit në dispozicion
për Kosovën*. Brenda kësaj pakete, nuk ekziston një fond specifik i pylltarisë i parashikuar nga Ligji për
Pyjet. Mbështetja financiare dhe teknike e donatorëve ndërkombëtarë është përqendruar kryesisht në
ndërtimin e kapaciteteve njerëzore dhe planifikimin e menaxhimit të pyjeve, ndërsa pjesëmarrja e zonave
të mbrojtura në nivelin e vendit është rreth 10.9%. Ekziston një bazë e qëndrueshme ligjore që rregullon
menaxhimin e burimeve natyrore, duke përfshirë pyjet dhe burimet e shoqatave pyjore, por problemi
kryesor është zbatimi i dobët i ligjit. Praktikat e menaxhimit të burimeve natyrore deri më sot kanë treguar
një nevojë për rregullimin ligjor dhe organizativ të çështjeve të caktuara përmes propozimit të ligjeve të reja.
Siç është paraqitur më lart, në këtë punim, janë kryer dy inventarë pyjore në periudhat 2002/03 dhe 2012/13.
Rezultatet në lidhje me këto inventarë paraqesin një pasqyrë të qartë të gjendjes se pyjeve në Kosovë*. Të
dhënat e paraqitura janë një bazë e mirë për zhvillimin e strategjive, programeve dhe projekteve. Realizimi
i inventarit të pyjeve do të zbatohet përmes planeve afatgjate dhe vjetore të menaxhimit të pyjeve. Planet
e tilla janë të domosdoshme duke pasur parasysh mungesën e vëzhguar në trajtimin adekuat profesional
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në caktimin e formave dhe metodave të kultivimit dhe të silvikulturës sipas llojit pyjor, klasës së pyjeve,
moshës së pyllit, cilësisë së tokës, specieve pyjore etj. Përmes analizës dhe rishikimit të kompetencës dhe
përvojës së punëtorëve ekzistues teknikë dhe të kualifikuar në sektorin e pyjeve, mund të konkludohet se
ka nevojë të menjëhershme për të organizuar arsimin e lartë dhe trajnime për pylltarinë, përfshirë trajnimet
e pronarëve të pyjeve private.
Burimet ujore të Kosovës*, si një faktor kyç për zhvillimin e qëndrueshëm të saj, janë të kufizuara (1600
m3/ujë/vit/frymë), kështu që monitorimi, mbrojtja dhe përdorimi racional i burimeve ujore është kritik.
Rrjeti i monitorimit të ujërave sipërfaqësore është mjaft i zhvilluar dhe përbëhet nga 54 stacione por ka
mungesë të monitorimit të cilësisë së ujërave nëntokësore, prandaj, në të ardhmen duhet t'i kushtohet
vëmendje e veçantë kësaj detyre. Ngritja e kapaciteteve për monitorimin e burimeve ujore mbetet të merret
në konsideratë në vitet e ardhshme. Humbjet e ujit, qoftë teknike apo komerciale në natyrë, janë gjithsej
rreth 55% dhe paraqesin një sfidë të konsiderueshme për tu trajtuar në të ardhmen. Shkarkimi i ujërave të
ndotura në mjedis pa ndonjë trajtim paraprak rrit presionin mbi burimet sipërfaqësore dhe nëntokësore.
Cilësia e ujit përkeqësohet, kryesisht në afërsi dhe rreth zonave urbane dhe industrive të mëdha. Përdorimi
i pakontrolluar i burimeve së bashku me dëmtimin e shtratit të lumenjve mbetet një nga format më të
përhapura të degradimit të burimeve ujore. Kompetencat e menaxhimit të burimeve të ujit në Kosovë* janë
të ndara në gjashtë ministri, Autoriteti i Ujërave të Kosovës, Kompanitë Rajonale të Ujit dhe autoritetet
lokale, me përgjegjësi të mbivendosura ndërmjet autoriteteve të nivelit qendror dhe lokal, duke rezultuar
në një sektor të fragmentuar të ujit me operacione joefikase dhe mungesë transparence.
Edhe pse aftësitë e stafit të MMPH-së janë përmirësuar, në shumë fusha kapaciteti i stafit është i
pamjaftueshëm për të kryer detyra komplekse analitike të kërkuara për menaxhimin e ujit ose planifikimin e
rrezikut nga përmbytjet. Kjo është veçanërisht rasti kur nevojiten programe te sofistikuar kompjuterike për
përpunimin, kontrollin e të dhënave dhe interpretimin e rezultateve. Shpesh këto detyra kërkojnë kualifikime
të nivelit të lartë dhe shumë vite përvojë në mënyrë që të kryhen në mënyrë korrekte. Mbështetja e jashtme
për disa nga këto detyra komplekse do të jetë e nevojshme gjatë viteve të ardhshme. Për të tërhequr
specialistë të kualifikuar dhe të përgatitur rekomandohet përmirësimi i kushteve të punësimit në sektorin
publik.
Megjithatë, mbetet shumë për t'u bërë në të gjithë sektorin e ujit, përfshirë furnizimin me ujë, grumbullimin
dhe trajtimin e ujërave të ndotura, ujitjen, kullimin, menaxhimin e rrezikut nga përmbytjet, parandalimin e
erozionit dhe prodhimin e energjisë hidroelektrike. Kapaciteti për të investuar në projektet e infrastrukturës
kapitale është i kufizuar dhe ka shumë kërkesa të tjera konkurruese nga sektorët e tjerë. Familjet kanë të
ardhura të kufizuara dhe nuk mund të përballojnë tarifa të larta të ujit.
Çështjet kryesore institucionale dhe ligjore në sektorin e ujit në Kosovë* janë:
•
•
•
•
•
•

Kapaciteti i stafit të Departamentit të Ujërave është i pamjaftueshëm për të kryer detyra komplekse
analitike të kërkuara.
Autoritetet e pellgjeve të lumenjve nuk janë themeluar/janë joefikase.
Roli i qeverisjes vendore nuk është i qartë (përputhet me rolin e KRU).
Bashkëpunim i pamjaftueshëm ndërkufitar dhe ndërministror.
Niveli i pamjaftueshëm i transpozimit të Direktivave të BE-së në legjislacionin për ujin.
Nuk janë të miratuara dokumentet strategjike (p.sh. Strategjia e Ujit e Kosovës*).

Ndërsa sfidat kryesore të menaxhimit në sektorin e ujit janë:
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitorim i pamjaftueshëm i burimeve ujore sipërfaqësore dhe nëntokësore.
Shtrirja e dobëta e shërbimeve të ujit në zonat rurale.
Mungesa e mbrojtjes së burimeve të ujit.
Mungesa e impianteve të trajtimit të ujërave të ndotura.
Shtrirja e shërbimeve të ujësjellës kanalizimeve.
Mungesa e planeve të menaxhimit të rrezikut nga përmbytjet dhe thatësira
Mungesa e kapaciteteve për zbatimin e ligjeve, dhe;
Humbjet e ujit janë ende shumë të larta për shkak të rrjedhjes dhe përdorimit të paligjshëm të
shërbimeve.
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Burimet tokësore në Kosovë*, sidomos toka bujqësore, janë shumë të kufizuara dhe vlerësohet se sot ka
vetëm 0.10 ha/për frymë të tokës bujqësore me një tendencë drejt uljes së mëtejshme. Madhësia e fermës
në Kosovë* është shumë e vogël me një tendencë drejt fragmentimit të mëtejshëm. Kjo në përgjithësi
pengon prodhimin e qëndrueshëm bujqësor dhe krijimin e të ardhurave nga fermat. Tendenca për të
ndryshuar destinacionin e tokës bujqësore drejt përdorimit të urbanizuar dhe jo bujqësor vazhdon. Një
problem tjetër është ndotja dhe degradimi i tokës; ndotja e ujërave nëntokësore nga shkarkimi i ndotësve
në tokat bujqësore, shkarkimin e ujërave të ndotur të trajtuar dhe të pa trajtuar në lumenj, hedhjen e
mbetjeve urbane dhe industriale, si dhe erozionin për shkak të veprimtarive jo-bujqësore. Në një shkallë
më të gjerë, tregu i tokës bujqësore ende nuk është zhvilluar plotësisht dhe vazhdon të jetë një proces i
vazhdueshëm i privatizimit në tërë Kosovën.
Çështjet kryesore lidhur me mbrojtjen dhe administrimin e tokës mund të renditen si më poshtë:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bujqësia është ende në shkallë të vogël. Pronësia mbi tokën është e vogël dhe shumë e fragmentuar.
Mbizotëron bujqësia për mbijetesë.
Konvertimi i tokës bujqësore në truall për ndërtim është i pakufizuar. Përpjekjet për të kontrolluar
ndryshimin e përdorimit të tokës kanë qenë të pasuksesshme deri tani. Kjo ka rezultuar në zona të
panevojshme të tokave të humbura bujqësore dhe në zhvillim urban joefikas.
Humbja e investimeve në ujitje, pavlefshmëria e konsolidimit të tokës dhe investimet ad-hoc të
komunave. Përveç kësaj, kjo ka sjellë si rezultat një treg të vdekur për tokën bujqësore.
Vlerësimi dhe çmimi i tokës bujqësore nuk janë transparente dhe nuk pasqyrojnë kapacitetin
prodhues.
Nuk ka sistem funksional dhe transparent të qirasë së tokës.
Pronësia e tokës siç është regjistruar aktualisht përmes Kadastrës në Regjistrin e të Drejtave të
Pronës së Patundshme (RDPP) është e vjetruar dhe e pamjaftueshme.
Nuk ka tatime mbi tokën rurale, të cilat megjithëse jo-popullore do të rrisnin përdorimin e tokës
bujqësore dhe do të ndihmonin komunat në financimin e zhvillimit rural.
Legjislacioni që lidhet me tokat rurale nuk është konsistent.
Bashkëpunimi ndërministror është i dobët. Institucionet mbrojnë mandatet e tyre.

B3.7. Konkluzionet (gjendja ekzistuese, tendencat dhe
boshllëqet në të tre burimet natyrore)
Pyjet, burimet ujore dhe menaxhimi i tokës janë të lidhura ngushtë. Menaxhimi i qëndrueshëm i pyjeve është
kritik për zbutjen e ndryshimeve klimatike, nëpërmjet furnizimit me ujë të freskët me cilësi të mirë, sigurimit
të mbrojtjes nga rreziqet natyrore si përmbytjet ose erozioni i tokës, si dhe lufta kundër shkretëtirëzimit.
Një nga aspektet më të rëndësishme të pyjeve në lidhje me menaxhimin e burimeve ujore është aftësia
e tyre për të reduktuar erozionin e tokës. Nëpërmjet stabilizimit të tokës, pyjet minimizojnë erozionin dhe
zvogëlojnë dëmtimin e cilësisë së ujit të shkaktuar nga sedimentimi. Pyjet mbrojnë kapacitetet e magazinimit
të trupave ujorë dhe kapacitetet e shkarkimit të rrjedhave ujore duke kapur sedimentet dhe ndotësit nga
aktivitetet e përdorimit të tokës në shpat. Prandaj, administrata e tokës, ujit dhe autoritetet pyjore në nivel
lokal dhe qendror duhet të punojnë së bashku në identifikimin dhe zbatimin e masave të përshtatshme, me
qëllim përmirësimin e mbulimit të pyjeve dhe ndalimin e degradimit të tokës.
Në Kosovë*, menaxhimi i këtyre tre burimeve natyrore ndahet në nivel qendror ndërmjet Ministrisë së
Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR) dhe Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
(MMPH), si dhe ndërmjet dy agjencive; Agjencia Pyjore e Kosovës* (APK) dhe Agjencia Kosovare për
Mbrojtjen e Mjedisit (AKMM). Politika dhe menaxhimi i ujit, mbrojtja e tokës dhe biodiversitetit janë nën
përgjegjësinë e MMPH-së, ndërsa menaxhimi i tokës dhe politikat e përdorimit të tokës dhe ujitjes dhe
përdorimi i ujit në bujqësi janë në përgjegjësinë e MBPZHR-së. Megjithëse ekzistojnë një sërë institucionesh
që merren me të njëjtat burime natyrore, gjithmonë ekziston rreziku që nuk mund të ketë komunikim dhe
fleksibilitet të pamjaftueshëm drejt menaxhimit efikas të burimeve natyrore.
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Megjithatë, sektorët e pyjeve, ujit dhe tokës konkurrojnë, si dhe me sektorë të tjerë në lidhje me financimin
dhe investimet. Aktualisht, investimet më të rëndësishme në të tre sektorët vazhdojnë të rrjedhin nga fondet
ndërkombëtare. Një pengesë tjetër e rëndësishme është mungesa e kapaciteteve lidhur me bashkëpunimin
në harmonizimin me politikat e BE-së. Edhe pse aftësitë e stafit të MMPH-së janë përmirësuar, në shumë
fusha kapaciteti i stafit është i pamjaftueshëm për të kryer detyra komplekse analitike që kërkohen
për menaxhimin e ujit ose planifikimin e rrezikut nga përmbytjet. Mbështetja e jashtme për detyra më
komplekse në lidhje me menaxhimin e mirë të burimeve natyrore do të nevojitet gjatë viteve të ardhshme.
Për të tërhequr specialistë të kualifikuar dhe të aftë në nivel qendror dhe lokal, rekomandohet përmirësimi
i kushteve të punësimit në sektorin publik.

B3.8. Rekomandime për menaxhimin e integruar /
bashkëpunimin ndër sektorial të burimeve pyjore,
ujërave dhe tokës në Kosovë*
1. Bashkëpunimi midis sektorëve të ujit, tokës dhe pyjeve në nivel kombëtar dhe lokal rekomandohet
fuqishëm për zhvillimin e tyre të qëndrueshëm në Kosovë*.
2. Promovimi i bashkëpunimit ndërkufitar dhe menaxhimi i integruar i pyjeve dhe burimeve ujore është
i rëndësishëm.
3. Menaxhimi dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm dhe i barabartë i burimeve pyjore, ujit dhe tokës
sugjerohet të bëhet objektivi kryesor për burimet natyrore për të përmbushur kërkesat në rritje,
duke iu përgjigjur në mënyrë adekuate sfidave të shkaktuara nga ndryshimet klimatike.
4. Sqarimi dhe harmonizimi i përgjegjësive të departamenteve/agjencive të ndryshme brenda MMPHsë, MBPZHR-së dhe autoriteteve lokale për të shmangur mbivendosjet dhe jo efikasitetin në
aktivitete.
5. Rritja e ndërgjegjësimit dhe edukimi i popullsisë për shfrytëzimin racional të burimeve pyjore, ujit
dhe tokës për të shmangur shkatërrimin dhe shfrytëzimin e tepruar të burimeve.
6. Integrimi i teknikave të grumbullimit dhe menaxhimit të të dhënave në lidhje me burimet e ujit,
pyjeve dhe tokës për krijimin e një politike gjithëpërfshirëse për menaxhimin e integruar të duhur
dhe bashkëpunimin ndër sektorial është thelbësor.
7. Investime shtesë në rrjetin e monitorimit të burimeve të ujit dhe tokave dhe stafit mbështetës
sidomos për aftësinë për të përpunuar, transmetuar dhe vëzhguar të dhënat në kohë reale për
paralajmërimin e përmbytjeve/thatësirës, cilësinë e ujit, monitorimin e cilësisë së tokës dhe ndotjen
e tokës.
8. Promovimi i një kuptimi më të mirë të ndërveprimeve ndërmjet pyjeve, ujit, energjisë dhe ekosistemeve
të lidhura me ujërat në pellgjet lumore, për të forcuar sinergjitë dhe koherencën e politikave midis
sektorëve të ujit, bujqësisë, energjisë dhe tokës.
9. Nevojitet bashkëpunimi në nivelin e baseneve lumore, sidomos duke pasur parasysh procesin e
përafrimit drejt BE-së për menaxhimin e pyjeve, ujit dhe tokës.
10. Inkurajimi i shfrytëzimit të tokës bujqësore dhe stimulimi i tregut të tokës me mjete të reja të tilla si
imponimi i taksës së tokës.
11. Përafrimi me kërkesat e legjislacionit të Bashkimit Evropian në të gjithë sektorët kërkohet dhe
mbështetet fuqimisht.

B3.9. Rekomandime në lidhje me aktivitetet pasuese për
përmirësimin e menaxhimit të burimeve
kombëtare në Kosovë*
Një nga parametrat më të rëndësishëm për menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve, ujit dhe tokës në
të ardhmen është ai i respektimit të rolit të tyre shumë funksional. Mungesa e politikave të qarta dhe
programeve kombëtare krijon një situatë ku nuk ka vizion dhe strategji të qartë për zhvillimin e këtyre
burimeve, pavarësisht klimës së favorshme, kushteve gjeografike, ekologjike dhe të tjera që dominojnë në
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Kosovë*.
Rekomandime kryesore për përmirësimin e sektorit pyjor
Pavarësisht nga dokumentet ekzistuese të politikave, disa aspekte me prioritet të lartë në lidhje me pyjet
dhe pylltarinë kanë mbetur të pa trajtuara, siç janë:
▶▶ Hartimi i një platforme dhe programi afatgjatë pyjor për krijimin e pyjeve të qëndrueshëm dhe
multifunksional dhe menaxhimin e burimeve të lidhura me pyjet.
▶▶ Konsolidimi i menaxhimit të qëndrueshëm të pyjeve, strukturave të qeverisjes dhe administratës.
▶▶ Përfundimi i klasifikimit të pyjeve sipas regjimit të mbrojtjes (kodifikimi i pyjeve).
▶▶ Nxitja e politikave që respektojnë të drejtat për shfrytëzimin dhe pronësinë e pyjeve (zotërimi i
tokës).
▶▶ Zhvillimi i politikave dhe aktiviteteve që luftojnë drejtpërsëdrejti shpyllëzimin dhe degradimin e
pyjeve.
▶▶ Rritja e angazhimit të sektorit privat në menaxhimin e pyjeve dhe qeverisjen e mirë.
▶▶ Përfundimi i kuadrit ligjor dhe strukturave menaxhuese për zbatimin e rregulloreve dhe direktivave
të BE-së, si dhe të konventave dhe marrëveshjeve rajonale dhe botërore si: Rregullorja e BE-së
për Lëndë drusore (EUTR) dhe Rregullorja e BE-së për Zbatimin e Ligjit për Pyjet, Qeverisjen dhe
Tregtinë (FLEGT), Direktiva e Habitatit 92/43, Direktiva e Shpendëve 79/409, rrjeti Natura 2000,
IUCN, UNFCCC, etj.
▶▶ Përshtatja e skemave ndihmëse në sektorin e pylltarisë. Sensibilizimi dhe ndihma e fermerëve të
aplikojnë për grante për aktivitetet pyjore nga linjat e ndara të financimit për periudhën 2014-2020,
në kuadrin e Instrumentit të Ndihmës së Para-Anëtarësimit të BE-së (Programi IPA II).
▶▶ Plotësimi i inventarit të biodiversitetit dhe "librin e kuq".
▶▶ Përmirësimi i aktiviteteve për Arsimin e Lartë dhe Profesional si dhe Trajnimet në sektorin e pyjeve.
▶▶ Promovimi i tregjeve transparente dhe efikase të drurit për biznes të shëndoshë.
▶▶ Mbështetja e investimeve të sektorit privat në industrinë e drurit, të aftë për të përfituar nga përpunimi
parësor dhe proceset e prodhimit pasues.
Rekomandimet kryesore për sektorin e ujit dhe tokës
▶▶ Zhvillimi i planeve të menaxhimit të baseneve lumore (menaxhimi i integruar i ujërave).
▶▶ Përforcimi institucional për Menaxhimin e Integruar të Basenit të Lumenjve (MIBL).
▶▶ Trajnimi dhe ngritja e kapaciteteve për procedurat dhe standardet e menaxhimit dhe/ose prezantimi
ose zbatimi i kuadrit të ri ligjor, në përputhje me Direktivën Kuadër të BE-së për Ujërat.
▶▶ Zhvillimi i rrjetit të vëzhgimit dhe matjes për cilësinë dhe sasinë e ujit.
▶▶ Mbështetje e mëtejshme institucionale për MMPH-në dhe stafin e MBPZHR-së për detyra më
komplekse në lidhje me menaxhimin e mirë të burimeve natyrore, që nevojitet gjatë viteve të
ardhshme.
▶▶ Ruajtja e burimeve ujore dhe përmirësimi i statusit të tyre.
▶▶ Zhvillimi dhe miratimi i planeve strategjike për veprimet emergjente (Menaxhimi i rrezikut nga
përmbytja/thatësira).
▶▶ Zhvillimi dhe rritja e kapaciteteve të elasticitetit të komuniteteve lokale dhe autoriteteve për të
përballuar një përmbytje, për të minimizuar dëmet dhe për t'u rimëkëmbur shpejt nga ndërprerjet e
shërbimeve.
▶▶ Rritje e ndërgjegjësimit dhe vlera të rëndësishme për ruajtjen dhe integritetin e ekosistemeve
natyrore ujore dhe të tjera të rëndësishme, (habitate për specie të rralla, endemike dhe të rrezikuara,
streha natyrore për biodiversitetin e pasur, korridore migratore etj.).
▶▶ Zhvillimi i një aksesi më të mirë për popullatën në furnizimin me ujë dhe kanalizimet.
▶▶ Rritja e të ardhurave nga shërbimet e ujit (pagesat dhe reduktimi i humbjeve).
▶▶ Zhvillimi dhe ndërtimi i impianteve të trajtimit të ujërave të ndotura urbane dhe industriale.
▶▶ Promovimi dhe zhvillimi i tregut të qiramarrjes së tokës dhe tokës bujqësore.
▶▶ Nxitja dhe mbështetja e rregullimit dhe konsolidimit të tokës.
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SHTOJCA B3.1
Grupet e të dhënave mbështetëse

Figura 3.4 Mbulimi pyjor i Kosovës* (Burimi: MAFRD- UNDP,”Parku
Kombëtar i Sharrit”, 2013)

Figura 3.6 Pellgjet lumore në Kosovë* (Burimi: Raporti i
gjendjes së ujit 2015, MESP)

Figura 3.5 Sipërfaqet pyjore të mbuluara nga planet e reja të menaxhimit
të pyjeve në Kosovë* (Burimi: Inventari Kombëtar i Pyjeve në Kosovë*,
2012/13)

Figura 3.7 Harta e zonave me rrezik të lartë dhe lumenjtë e rregulluar kundër
përmbytjeve (Burimi: Raporti i gjendjes së ujit, 2015 MESP)
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Figura 3.8 Monitorimi i rrjetit të cilësisë së ujërave sipërfaqësore, (Burimi: Raporti i gjendjes së ujit, 2015 MESP)

Figura 3.9 Harta e klasifikimit të cilësisë, Burimi: KEPA/AMMK, 2010 MESP
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Figura 3.10 Mbulimi i tokës nga ujëra sipërfaqësore sipas CORINE, Burimi: KEPA /AMMK, MESP 2010
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CHAPTER B4
Përmbledhje e menaxhimit të burimeve
natyrore në Maqedoni
Ivan Blinkov10, Makedonka Stojanovska11

B4.1 Hyrje: Informacione të përgjithshme për vendin
Republika e Maqedonisë ndodhet në pjesën qendrore të Gadishullit Ballkanik dhe ka një pozicion shumë
të favorshëm gjeografik. Ajo shtrihet midis 40° 50' dhe 42° 20' gjerësi veriore, dhe 20° 27' 30" dhe 23° 05'
gjatësi lindore. Seksione rrugore shumë të rëndësishme kalojnë nëpër të, duke lidhur Evropën Qendrore
dhe Lindore me pjesët jugore dhe juglindore të kontinentit dhe duke vazhduar drejt vendeve të Lindjes
së Afërt dhe më gjerë. Sipërfaqja e përgjithshme e vendit është 25.713 km2. Regjistrimi i fundit u krye në
vitin 2002 dhe sipas të dhënave nga regjistrimi i popullsisë Republika e Maqedonisë ka afërsisht 2 milionë
banorë, nga të cilët 56.7% jetojnë në zona urbane dhe 43.3% në zonat rurale (Janeska dhe Bojnec, 2012).
Që nga pavarësia në vitin 1991, Republika e Maqedonisë është përballur me një sërë sfidash ekonomike
dhe politike që kanë ndikuar fuqishëm në ekonominë kombëtare.
Pylltaria siguron 0.3% - 0.5% të PBB-së, por nëse vlerësojmë përdorimet multifunksionale, kontributi do
të jetë më i madh. Industria e drurit (përpunimi parësor dhe dytësor i drurit, mobiliet, industria e letrës) zë
rreth 2.5% - 3.0% të PBB-së (Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave të Republikës
së Maqedonisë, 2006). Shkalla e papunësisë në Maqedoni, sidomos e të rinjve dhe papunësisë afatgjatë,
ka mbetur vazhdimisht e lartë, duke treguar pengesa strukturore të thella në tregun e punës. Republika
e Maqedonisë, së bashku me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, është identifikuar si një kandidat
potencial për anëtarësim në BE gjatë samitit të Këshillit Evropian të Selanikut në vitin 2003. Maqedonia
nënshkroi Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit në vitin 2004, si vendi i parë në rajon.
Republika e Maqedonisë aplikoi për anëtarësim në BE në mars të vitit 2004 dhe Këshilli vendosi në dhjetor
2005 t’i japë statusin e vendit kandidat, bazuar në mendimin e favorshëm të Komisionit. Që nga tetori i vitit
2009, Komisioni ka bërë një rekomandim për të hapur negociatat e pranimit të vendit në BE, ndërsa në vitin
2015 rekomandimi ishte kushtëzuar nga "Prioritetet Urgjente të Reformimit" për Maqedoninë.
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Universiteti Shën Cirili dhe Metodi, Fakulteti i Pyjeve, Shkup
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B4.2 Vlerësimi i sektorit të pyjeve
B4.2.1 Burimet dhe menaxhimi i pyjeve
Sipërfaqja e pyjeve sipas funksionit dhe formës se qeverisjes
Tabela 4.1 Sipërfaqja e pyjeve sipas funksionit (ekonomik, jo ekonomik) dhe formës së qeverisjes (Burimi: Ndërmarrja Publike Pyjet e Maqedonisë)

Lloji i pyllit

Sipërfaqja në [ha]
Ekonomik

1. Pyll trungishte

255,484

2. Pyll cungishte

546,179

1+2. Të gjitha pyjet

801,663

3. Shkurre

18,972

4. Sipërfaqe e zhveshur

256,802

Joekonomik

I mbrojtur

80,000

184,137

Qëllime të
posaçme

Mbrojtës

Gjithsej

3+4. Shkurre dhe sipërfaqe
275,774
e zhveshur
5. Sipërfaqe të tjera pyjore
- plantacionet

14,459

Pyje
gjithsej
FAO(1+2+3+5)

835,094

6. Të gjitha pyjet
sipërfaqet pyjore

sipas
dhe

1,091,896

Sipërfaqja totale e pyjeve në Republikën e Maqedonisë është 10,918 km2, nga të cilat pyjet përbëjnë
835,055 (76.5%) ha ose 42.5% të të gjithë territorit dhe 256,802 ha (23.52%) nuk janë shumë të mbuluara
me bimësi (shkurre dhe tokë pyjore e zhveshur). Pyjet më të shumta (63.4%) janë pyje cungishte dhe rreth
30.4% janë pyje trungishte. Pjesa e mbetur prej 6.2% janë plantacione pyjore dhe zona të tjera pyjore
(shtojca - figura 1). Regjistrimi i fundit i pyjeve në Maqedoni ishte në vitin 1979 dhe për momentin nuk ka
të dhëna publike për pyjet e veçanta dhe pyjet mbrojtëse. Të dhënat e plota mund të gjenden vetëm për
pyjet që menaxhohen nga Ndërmarrjet Publike Pyjet e Maqedonisë (NPPM) (ose pyjet ekonomike) ndërsa
për pyjet jo-ekonomike dhe të mbrojtura vetëm mund të gjenden të dhëna sipërfaqësore të përgjithshme.
Volumi drusor, rritja, prerja dhe stoku i karbonit
Shuma gjithsej e volumit drusor është rreth 75 milion m3 dhe rritja totale vjetore është rreth 1 milion m3.
Totali i parashikuar i rritjes për 10 vjet në pyjet nën kompetencën e NPPM arrin në 10,948,149 m3, ose në
vit 1,094,815 m3.
Shfrytëzimi i planifikuar i saj arrin në 70% - 75%. Rritja mesatare vjetore për hektar arrin në 2.02 m3. (Tabela
4.2). Kështu, duhet të theksohet se ka mungesë të të dhënave të ndara për pyjet trungishte dhe cungishte
për volumin drusor dhe rritjen vjetore të vëllimit (shtojca - figura 2). Të dhënat për stokun e karbonit nuk
janë të disponueshme për pyjet në Maqedoni. Megjithëse në vitin 2013 u hartua Plani i tretë për ndryshimet
klimatike në Maqedoni nën mbështetjen GEF dhe UNDP, por nuk kishte të dhëna për sektorin e pylltarisë
dhe stokun e karbonit.
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Tabela 4.2 Volumi drusor, rritja dhe prerjet (Burimi: Inventari i Pyjeve 1979)

Llojet e pyllit

Në pronësi publike
000 m3

Gjithsej

Në pronësi private

m3/ha

000 m3

000 m3

m3/ha

m3/ha

Fondi pyjor
Pyjet trungishte

255.484

Pyjet cungishte

546.179

Gjithsej

68592.167

84.0

5750.955

64.6

74343.122

82.1

1829.030

2.02

Rritja totale e vëllimit vjetor
Pyjet trungishte
Pyjet cungishte
Gjithsej

1675.491

2.05

153.539

1.72

Llojet e pyjeve dhe pronësia sipas formës se qeverisjes
Sipas ligjit të ri për pyjet (2009) ekzistojnë vetëm dy lloje të pronësisë: publike dhe private. Pyjet në
pronësi publike menaxhohen nga NPPM-të, me përjashtim të pyjeve brenda zonave të mbrojtura, të cilat
menaxhohen nga Institucionet Publike për Zonat e Mbrojtura. Pyjet private menaxhohen edhe nga NP
sepse për çdo aktivitet të ndërmarrë në pyllin e tyre duhet të jetë lëshuar leje nga NP-të, për shkak të faktit
që pronarët e pyjeve private nuk kanë plane menaxhimi për pyjet e tyre. Nga sipërfaqja e përgjithshme e
pyjeve, pyjet shtetërore përbëjnë 89.1%, ndërsa pjesa e tyre volumin e përgjithshëm drusor është 92.2%.
Pyjet private përbëjnë 10.9% (Enti Shtetëror i Statistikës i Republikës së Maqedonisë, 2015). Pyjet private
janë të vogla dhe të fragmentuara. Sipërfaqja mesatare e pyjeve private është 0.6 ha. (Trendafilov et al
2008).
Llojet kryesore të drurëve sipas zonave të pyjeve në Maqedoni janë, lisi (30%), ahu (23%), pisha e zezë
(4.6%) dhe bredhi (0.65%).
Tabela 4.3 Llojet kryesore të pemëve sipas pyjeve publike dhe private

Kategoria pyjore

Pyje publike

Pyje private

ha

ha

Gjithsej
ha

%

Lisi

258,272

49,786

308,058

31.30

Ahu

209,055

23,188

232,243

23.60

Pisha e zezë

40,029

5,331

45,360

4.60

Hartina

7,473

986

8,459

0.86

Bredhi

5,699

148

5,847

0.60

B4.2.2. Pyjet në mbështetje të komuniteteve rurale
Në Republikën e Maqedonisë kërkesa vjetore për dru zjarri, siç është përmendur më sipër, është rreth
800,000 m3 dhe kërkesa më së shumti përmbushet me prodhimin e druve të zjarrit nga pyjet në pronësi
shtetërore dhe private. Industria e drurit përpunon rreth 100,000 - 120,000 m3 që vjen nga pyjet, por për
shkak të mungesës së burimeve që Maqedonia ka në drurin industrial nga llojet halore, importi i drurit është
shumë më i madh se prodhimi vendas.
Prodhimi i druve të zjarrit dhe i drurit teknik kërkon angazhimin e fuqisë punëtore për prerjet, furnizimin
dhe transportimin dhe të ardhurat që mbulojnë fitimet e tyre. Shumica e këtyre njerëzve janë banorë të
fshatrave në rajonet malore. Potencial tjetër ekonomik për komunitetet rurale që lidhen me produktet
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pyjore, përfshijnë bimët, fruta, kërpudha dhe aktivitetet rekreative. Çdo vit një pjesë e popullsisë mbledh
prodhime te dyta pyjore dhe i përdor ato për vete ose i shet ato në treg. Mblidhen rreth 50 lloje kërpudhash
dhe eksporti vjetor arrin në rreth 320 ton, me një vlerë prej rreth 1.9 milion euro. Çdo vit eksportohen rreth
1100 ton bime mjekësore e etero vajore, me një vlerë prej rreth 1.3 milion euro. Blerja dhe eksporti bëhen
nga disa kompani (Alkaloid Bilka, Jaka, Coro dhe ndër të tjera).
Midis frutave të egra, boronica është e rëndësishmja. Përveç kësaj, molla e egër, dardha, qershia dhe qershia
e egër kërkohen si aditivë në çajin e frutave. (Strategjia për Biodiversitetin e Republikës së Maqedonisë).
Nga ana tjetër, turizmi i fshatit dhe malit është me rëndësi në rritje për zhvillimin e zonave rurale. Njerëzit që
jetojnë pranë zonave pyjore kanë mundësinë të përfitojnë nga ky lloj turizmi përmes ofrimit të shërbimeve
për turistët që duan të qëndrojnë në pyll.
Pyjet publike dhe kompanitë publike pyjore
Ndërmarrja Publike Pyjet Maqedonase filloi të operonte më 1.07.1998 si një pasardhës ligjor i të tridhjetë
ndërmarrjeve ekzistuese të pavarura pyjore. Menaxhimi i ndërmarrjes publike është përcaktuar dhe
rregullohet sipas Nenit 17 të Ligjit për Pyjet dhe me ligjin për ndërmarrjet publike, ligjin për shoqëritë
tregtare, ligjin e kontabilitetit dhe ligjet dhe rregulloret e tjera përkatëse. Marrëdhëniet në ndërmarrjen
publike rregullohen me statutin dhe aktet e përgjithshme të brendshme të ndërmarrjes dhe përgjegjësia e
saj është të menaxhojë pyjet shtetërore që kanë karakter komercial dhe mbrojtës (neni 87).
Punësimi në sektorin e pyjeve
Ndërmarrja Publike Pyjet Maqedonase (PEMF) punëson gjithsej 2,232 punonjës. Sipas kualifikimeve të tyre,
stafi përbëhet nga dy mbajtës të doktoratës; 15 me diplomë master; 410 me diplomë bachelor (kryesisht
inxhinierë pyjesh); 74 me dy vjet kolegj; 1,140 me certifikatë të shkollës së mesme (kryesisht teknikë
pyjore); dhe 591 me arsimin fillor (punëtorët e pyjeve) (NP Pyjet e Maqedonisë, 2016).
Pavarësisht nga kontributi i ulët në PBB-në kombëtare, pylltaria dhe industria pyjore luajnë një rol
të rëndësishëm në ekonominë kombëtare veçanërisht në zonat rurale, sepse ato ofrojnë punësim për
popullatën rurale. Sipas statistikave zyrtare, rreth 7,000 njerëz janë të punësuar drejtpërsëdrejti në pylltari
dhe në sektorin e industrisë së pyjeve. Në mënyrë indirekte, sektori ofron mundësi punësimi (punë me kohë
të pjesshme) në 35,000 - 40,000 persona të tjerë nëpërmjet efekteve shumëfishuese. Dhjetëra mijëra njerëz
mbështeten në industrinë pyjore për të jetuar. Ndërmarrja publike nënshkruan kontrata me më shumë se
200 ndërmarrje të vogla për shërbime si prerja-transporti, transportimi i asortimenteve të drurit, që do të
thotë se ai forcon sipërmarrjen. Gjithashtu, të gjitha llojet e drurit të prodhuar shkojnë tek ndërmarrjet e
vogla, që do të thotë se ato nuk llogariten si të punësuar në sektorin e pylltarisë dhe i përkrahin indirekt këta
punonjës. Megjithëse 40% e popullsisë jeton në zonat rurale dhe meqenëse një përqindje e lartë e këtyre
njerëzve janë të papunë, pylltaria ka të ngjarë të jetë me rëndësi të veçantë në rritjen e standardit të jetesës
në zonat rurale (turizmi, produktet e dyta pyjore).

B4.2.3. Nxitja e konkurrencës së sektorit pyjor dhe zinxhirët e vlerës së
shtuar
Ndërmarrjet publike janë komponenti kryesor i sektorit publik, me ndërmarrje të përziera (të bazuara në
pronësi shtetërore dhe private) dhe të kontrolluara pak a shumë nga autoritetet publike. (Maican, 2013)
Kështu, Ndërmarrja Publike që po menaxhon pyjet shtetërore në Maqedoni në njëfarë mënyre ka të drejta
ekskluzive monopol që jepen për arsye të ndryshme të interesit publik (ujë të pastër, tokë dhe ajër). Këto të
drejta ekskluzive mund të pengojnë krijimin e një tregu të brendshëm të vërtetë në këto sektorë, siç është
dhe ky rast. Kjo do të thotë se ata janë konkurrenti kryesor në tregun e drurit në vend. Por, ata nuk prodhojnë
ashkla, briketa dhe paleta; përkundrazi, ata vetëm shesin lëndë djegëse dhe dru industriale. Kohët e fundit,
pronarët e pyjeve private kanë filluar të tregojnë një interes për pasuritë e tyre, por në shumicën e rasteve
ata vetëm plotësojnë nevojat e tyre të brendshme nga pyjet; ata nuk shesin dhe nuk janë konkurrentë të
rëndësishëm brenda tregut (Stojanovska, 2012). Ndoshta kjo është arsyeja pse kjo ndërmarrje nuk është
e interesuar në zinxhirin e vlerës së shtuar. Sektori pyjor në vend duhet të fillojë menjëherë ndryshimet në
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këtë drejtim, për shkak se ka shumë mundësi që mund të përdoren për konkurrencën dhe zinxhirin e vlerës
së shtuar.
Produktet dhe shërbimet e pyjeve
Sipas të dhënave statistikore për eksport-importet për vitin 2004, importi i produkteve të drurit është 50
milionë euro më i madh se ai i eksporteve. Pjesa më e madhe e importit është kompensate, lënde drusore
halore, elemente për mobilie dhe parketet. Një pjesë e deficitit të produkteve vendase që mbulohen nga
importet është për shkak të mbylljes së ish kompanive prodhuese nga industria pyjore dhe pjesërisht për
shkak të mungesës së burimeve që Maqedonia ka në dru teknik nga speciet e drurëve halorë. Vetëm 4 5% e pyjeve janë plantacione të pastra halore dhe 4 - 5% është pjesa e haloreve në plantacione të përziera.
Është shumë vështirë të gjesh sasinë e produkteve te dyta pyjore, sepse Rishikimi Statistikor paraqet
të dhëna për çdo produkt veç e veç dhe është shumë e vështirë të bëhen analiza. Kjo është një çështje
që duhet përmirësuar për të pasur të dhëna reale, të cilat gjithashtu mund të ndihmojnë ose motivojnë
popullsinë rurale që të jetë më aktive në atë zonë. Shërbimet që vijnë nga pyjet nuk vlerësohen në vend.
Kontributi i sektorit pyjor në PBB
Pylltaria në Republikën e Maqedonisë është degë ekonomike që kontribuon ndërmjet 0.3 dhe 0.5% në
PBB. Megjithatë, në qoftë se shfrytëzimi shumë funksional i pyjeve do të vleftësohej, kontributi i pyjeve në
PBB-në e vendit do të ishte dukshëm më i lartë. Pjesa e industrisë pyjore (përpunimi primar dhe dytësor i
drurit, mobiliet, letra dhe brumë druri) ndaj PBB-së vlerësohet të jetë ndërmjet 2.5% dhe 3%. Këto të dhëna
mund të grumbullohen nga disa raporte të brendshme të ndërmarrjeve ose institucioneve përkatëse.
Prerjet e paligjshme
Në total, vëllimi i drurit të prerë në mënyrë të paligjshme në Republikën e Maqedonisë me sa duket varion
nga 25% në 30% (kryesisht lëndë djegëse - më shumë se 40%). Për sa i takon luftës kundër prerjeve të
paligjshme, ekziston bashkëpunimi mes policisë pyjore dhe policisë së Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Autoritetet policore përgjegjëse për ndalimin e të gjitha veprimtarive të paligjshme në vend, duke përfshirë
aktivitetet pyjore, marrin masa kundër autorëve, së bashku me policinë pyjore. Megjithatë, numri i ulët i
punonjësve të policisë, mungesa e pajisjeve materiale dhe kapaciteti i pamjaftueshëm profesional në dukje
pengon luftën efikase kundër prerjeve të paligjshme. Kapacitetet institucionale për parandalimin e prerjeve
të paligjshme brenda institucioneve janë të pamjaftueshme.
Arsyet kryesore për prerjet e paligjshme në Republikën e Maqedonisë janë kushtet e pafavorshme sociale
dhe ekonomike, numri i pamjaftueshëm i policisë pyjore dhe administrimi joefikas i departamentit të
drejtësisë. Ekziston gjithashtu një ndryshim në koston e drurit të prerë kur merret me mjete të paligjshme,
pasi ai shitet me një çmim më të lirë. Duke u përballur me këto probleme, termi "menaxhim i qëndrueshëm"
është përfshirë në Strategjinë për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Pylltarisë dhe në Ligjin për Pyjet.

B4.2.4. Mbrojtja e pyjeve dhe rritja e shërbimeve të ekosistemit
Shëndeti pyjor dhe dëmet
Një nga faktorët më të dëmshëm për pyjet dhe natyrën në Republikën e Maqedonisë është zjarri në pyje.
Arsyet kryesore për zjarret në pyje janë:
•
•

piromania, e cila është shumë e rrallë në vend; dhe
motivet ekonomike, kryesisht për shkak të prerjeve të paligjshme.

Ka pasur disa raste të zjarreve që janë nisur qëllimisht për të 'mbuluar' aktivitetet e paligjshme të prerjeve
të kryera më parë (Nemeth 2015). Në periudhën prej 2010-2015 shumica e dëmeve pyjore ishin nga njerëzit
(114,157 m3). Insektet, në të kundërt, shkaktuan dëmtimin më të vogël të pyjeve (4,758 m3). Nuk ka pasur
dëme të regjistruara nga sëmundjet e bimëve gjatë kësaj periudhe.
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Tabela 4.4 Dëmtimet e pyjeve në Maqedoni në pesë vitet e fundit (2011 – 2015)

2011

Llojet e dëmeve ndaj pyjeve

2012

2013

2014

2015

Gjithsej për
periudhën 20112015

1000 m3 or ha
Nga njeriu (m3)

11,557

25,189

26,239

25,942

25,230

114,157

Dëme nga insektet (m )

3,513

327

/

300

618

4,758

Fatkeqësi natyrore (m )

1,743

2,211

20,584

870

1,063

26,471

Dëme nga sëmundjet e
bimëve

/

/

/

/

/

Dëme nga zjarret në pyje
(ha)

3,283

8,702

19,312

2,844

1,150

3

3

35,291

Të tjera (përcakto)

Ruajtja dhe menaxhimi i biodiversitetit
Sistemi i zonave të mbrojtura sipas Ligjit për Natyrën dhe kategorive të përcaktuara nga Unioni Ndërkombëtar
për Ruajtjen e Natyrës (IUCN), përbëhet nga zonat e mbrojtura dhe zonat e propozuara për mbrojtje.
Ai u krijua për mbrojtjen e biodiversitetit brenda habitateve natyrore, diversitetit abiotik dhe peizazhit.
Zonat e mbrojtura përfshijnë habitatet natyrore, ekosistemet dhe formacionet natyrore gjeologjike dhe
gjeografike karakteristike të territorit. Ka gjithsej 86 zona të mbrojtura që mbulojnë 230,083 ha. http://
www.oecd-ilibrary.org/docserver/doënload/4308081ec007.pdf?expires=1475157427&id=id&accname=
guest&checksum =B2C3E0140E4B8BCFBF25A69462A2E94D)
Certifikimi i pyjeve në Republikën e Maqedonisë
Pyjet në Maqedoni nuk janë ende të certifikuara. Kështu, me kërkesën për menaxhim të qëndrueshëm të
pyjeve në Ballkan, ne vitin 2014 Fondi i Bashkëpunimit të Programi për Mbështetjen e Certifikimit Pyjor
(PEFC) po mbështet një projekt në Maqedoni për të filluar zhvillimin e një sistemi kombëtar të certifikimit
pyjor për vendin.
Pas një projekti fillestar të kryer në Ballkanin Jugperëndimor, Fondi i Bashkëpunimit PEFC 2014 tani po
mbështet një projekt të mëvonshëm për të udhëhequr Maqedoninë nëpër procesin e zhvillimit të sistemit,
deri në aplikimin e saj në PEFC për miratimin e sistemit të tyre kombëtar. Një aspekt kyç i këtij projekti
është krijimi i konsensusit për kriteret dhe treguesit për menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve ndërmjet
aktorëve të ndryshëm në vend. Duke përdorur hartën e aktorëve për të siguruar pjesëmarrjen e të gjithë
aktorëve relevantë, është krijuar një grup pune për të zhvilluar standardin kombëtar. Sapo të finalizohet,
ky standard do të kalojë përmes një konsultimi publik dhe një testi pilot për të siguruar përmbushjen e
pritshmërive (http://www.pefc.org/projects/forest/macedonian-national-system).

B4.2.5. Struktura institucionale e sektorit pyjor, qeverisja ligjore dhe politike
Organizimi i sektorit pyjor
Qeveria e Republikës së Maqedonisë administron pyjet dhe tokat pyjore në pronësi shtetërore nëpërmjet
institucioneve të mëposhtme:
▶▶ Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave (MBPEU) www.mzsv.gov.mk.
▶▶ Inspektorati Shtetëror i Pylltarisë dhe Gjuetisë, si organ në kuadër të MBPZHR-së, kontrollon dhe
mbikëqyr zbatimin e Ligjit për Pyjet, Ligjin për Gjuetinë dhe të gjitha ligjet e tjera si dhe aktet ligjore
detyruese në fushën e pylltarisë dhe gjuetisë. Policia Pyjore, si një sektor brenda MBPZHR-së,
mbron pyjet në përputhje me Ligjin për Pyjet.
▶▶ Ndërmarrja Publike Pyjet e Maqedonisë (PEMF) www.mkdsumi.com.mk. Ndërmarrja publike për
menaxhimin e pyjeve shtetërore, si pasuese ligjore e ndërmarrjeve të mëparshme për menaxhimin e
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pyjeve, ka këto aktivitete kryesore: silvikultura, mbrojtja dhe shfrytëzimi i pyjeve përmes rehabilitimit,
edukimit, mbrojtjes, pyllëzimit dhe shfrytëzimit të pyjeve dhe tokës pyjore, dhe aktivitete të tjera për
mirëmbajtjen dhe përmirësimin e funksioneve të pyjeve.
▶▶ Universiteti Shën Cirili dhe Metodi i Shkupit, Fakulteti i Pylltarisë www.sf.ukim.edu.mk. Fakulteti i
Pylltarisë në Shkup u themelua në vitin 1947. Sot, fakulteti ofron tre programe universitare akademike,
10 programe akademike pasuniversitare dhe studime doktorate me një sistem udhëheqjeje. Misioni
kryesor i fakultetit është edukimi dhe krijimi i një stafi të arsimuar dhe shkencor në fushën e pylltarisë,
dizajnit të peizazhit, eko-inxhinierisë dhe eko-menaxhimit. Ekzistojnë 4 shkolla të mesme pyjore që
gjenden në Kavadar, Shkup dhe Demir Hisar dhe në Tetovë. Shkollat e mesme prodhojnë teknikë
të pyjeve dhe peizazhit dhe Fakulteti ka tri lloje inxhinierësh: pylltarë, arkitektë peizazhesh dhe ekoinxhinierë.
▶▶ Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor www.moepp.gov.mk. Në kuadër të përpjekjeve drejt
integrimit në trendet moderne të mbrojtjes së mjedisit në Evropë dhe më gjerë, si një aspekt i
rëndësishëm i procesit të reformës, Qeveria maqedonase themeloi Ministrinë e Mjedisit (Ligji për
Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit mbi Administratën Publike Organet, Gazeta Zyrtare e RM Nr.
63/98). Neni 122 i ligjit të mësipërm përcakton kompetencat e ministrisë, ndër të cilat edhe ato të
lidhura ngushtë me pyjet dhe sektorin e pylltarisë janë: monitorimi i gjendjes së mjedisit; mbrojtja
nga zhurma dhe rrezatimi; ruajtja e diversitetit biologjik; ruajtjen e diversitetit gjeologjik, parqeve
kombëtare dhe zonave të mbrojtura; dhe mbikëqyrjen e inspektimit në fushat brenda fushëveprimit
të saj. Në funksionim brenda Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor është Inspektorati
Shtetëror për Mbrojtjen e Mjedisit, i cili është kompetent për kontrollin e të gjitha subjekteve juridike
dhe fizike në fushën e mbrojtjes së mjedisit.
▶▶ Pronarët e pyjeve private www.naps.com.mk. Shoqata Kombëtare e Pronarëve të Pyjeve Private
është themeluar në vitin 1997, megjithëse emri i saj aktual është miratuar vetëm në vitin 2010 (Gazeta
Zyrtare e FYRM Nr. 52, datë 16 Prill 2010). Është një organizatë joqeveritare dhe jopolitike, misioni
kryesor i së cilës është "mbrojtja e interesave individuale dhe të përbashkëta të pronarëve të pyjeve
private pa ndikuar në parimet e menaxhimit të qëndrueshëm të pyjeve". Shoqëria aktualisht ka një
anëtarësi prej rreth 6,000 anëtarësh. Pyjet me qëllim të posaçëm që i nënshtrohen funksioneve
pyjore (prodhim, mbrojtje dhe funksione të dobishme) si dhe masat e menaxhimit të pyjeve. Pyjet
janë të ndara në pyje komerciale, pyje mbrojtëse, pyje me qëllim të veçantë dhe pyje në zonat e
mbrojtura.
Kuadri ligjor për politikën pyjore
Ligji për Pyjet
Në ligjin aktual të pyjeve, (Gazeta Zyrtare e RM, Nr. 64/2009) thuhet se pyjet në Maqedoni janë në pronësi
shtetërore dhe private (neni 2). Kjo do të thotë se nuk duhet të ketë dallime midis trajtimeve të pyjeve
shtetërore ose private, por fatkeqësisht nuk është kështu në praktikë. Inventari i pyjeve parashikohet të
bëhet me këtë ligj (neni 25), kjo është thelbësore për menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve, për arsye
se Maqedonia e ka bërë inventarin e fundit të pyjeve në vitin 1979, kështu që për të pasur një menaxhim
të duhur dhe të qëndrueshëm, ajo që duhet të bëhet është një inventar pyjor, pastaj vjen planifikimi dhe
menaxhimi i burimeve pyjore. Gjithashtu prezantimi i kadastrës së tokës pyjore dhe pyjeve është një
rregullore e re që do të kontribuojë në përmirësimin e sektorit pyjor në tërësi dhe në marrëdhëniet midis
grupeve të ndryshme të pronarëve (shtetërore, private, komunale, kisha) (Neni 77). Disponueshmëria e të
dhënave në pylltari (planet e menaxhimit, të dhënat e inventarit, dokumentet kadastrale) me ligjin e ri janë
në dispozicion të publikut, kështu që çdo palë e interesuar mund të marrë këto dokumente për një tarifë të
caktuar, që i paguhet pronarit origjinal të të dhënave (neni 40). Sistemet e reja të informacionit do të futen
në pylltari për të lidhur të gjitha palët e interesuara në këtë sektor në një rrjet ku do të mbahen të gjitha të
dhënat. Ky është një hap drejt hapjes së këtij sektori tradicional dhe duke e bërë atë më demokratik. Duke
vepruar kështu, publiku do të ketë akses tek të dhënat për gjendjen e pyjeve në një moment të caktuar që
do të thotë që do të rritet transparenca (Neni 78). Përfshirja e publikut dhe e të gjitha palëve të interesuara
në proceset vendimmarrëse në pylltari është gjithashtu e përcaktuar me këtë ligj (neni 38). Kjo është hera
e parë që ligji i pyjeve ka njohur rolin e aktorëve të tjerë në proceset vendimmarrëse.
Strategjia për zhvillimin e qëndrueshëm të pyjeve
Strategjia për zhvillimin e qëndrueshëm të pyjeve është hartuar në vitin 2006. Ajo ka një vizion për sektorin
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pyjor që parashikon që zonat e mbuluara me pyje do të rriten, nëpërmjet pyllëzimit të tokave të zhveshura
me lloje cilësore, kryesisht vendase. Kujdesi dhe mbrojtja e parcelave artificiale do të jetë e menjëhershme
dhe e përshtatshme, duke siguruar pyje cilësore, si biologjikisht ashtu edhe ekonomikisht. Menaxhimi i
produkteve pyjore jo-drusore do të krijojë përfitime të rëndësishme ekonomike për sektorin e pylltarisë
dhe shtetit dhe do të ketë legjislacionin e duhur. Infrastruktura dhe pajisjet bashkëkohore për mbledhjen,
përpunimin dhe ambalazhimin do të sigurojnë konkurrencën e produkteve në tregjet evropiane. Maqedonia
do të jetë një destinacion popullor për rekreacion, sport, turizëm ekoturizëm dhe gjueti komerciale, duke
mundësuar të ardhura të konsiderueshme në valutë të huaj. Përveç qendrave të njohura turistike, një pjesë
e madhe e aktiviteteve dhe destinacioneve do të drejtohen në zonat pyjore të menaxhuara nga sektori
pyjor.
Legjislacioni mjedisor
Sa i përket mjedisit, në fushën e legjislacionit horizontal, strategjia kombëtare e mjedisit ende nuk është
miratuar. Kapaciteti administrativ për zbatimin e Direktivave të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM) dhe
Vlerësimit Strategjik të Mjedisit (VSM) është përmirësuar, por mbetet i pamjaftueshëm, sidomos në nivel
lokal. Është ngritur një organ koordinimi për bashkëpunim dhe dialog me shoqërinë civile. (http://www.
env-net.org/environmental-acquis/approximation-env-net-countries/republic-of-macedonia/). Politika për
mbrojtjen e mjedisit bazohet në Ligjin për Mbrojtjen dhe Promovimin e Mjedisit dhe Natyrës (shih pikën 2.1
të Sistemit Rregullator). Republika e Maqedonisë është e përfshirë në mënyrë aktive në procesin ministror
"Mjedisi për Evropën". Si pjesë e këtij procesi, Qeveria ka përgatitur dhe miratuar Planin Kombëtar të
Veprimit për Mjedisin (NEAP), si një strategji kryesore për mbrojtjen e mjedisit. Republika e Maqedonisë
ka hyrë në Konventën për Biodiversitetin me miratimin e Ligjit për Ratifikim (Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë nr. 54/97). Ligji hyri në fuqi më 2 mars 1998. Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit
Hapësinor, në bashkëpunim me organet e tjera kompetente në vend, është organi përgjegjës për zbatimin
e Konventës në Republikën e Maqedonisë. Republika e Maqedonisë nënshkroi protokollin e Kartagjenës
më 26 korrik 2000 dhe filloi procedurën për ratifikimin e saj. Strategjia Kombëtare dhe Plani i Veprimit për
Ruajtjen e Biodiversitetit dhe Përdorimin e Qëndrueshëm (NBSAP) u miratua në janar të vitit 2004. Ligji
për Mbrojtjen e Natyrës përbën një ligj thelbësor ose lex generalis në lidhje me ligjet e tjera të mbrojtjes
së natyrës të përcaktuara si ligje të veçanta ose lex specialis. Për më tepër, Ligji për Mbrojtjen e Natyrës
pasohet nga Ligji për Mjedisin, i cili përfaqëson ligjet e nivelit të dytë të legjislacionit përkatës. Dhe niveli i
tretë i legjislacionit për mbrojtjen e natyrës janë Ligjet që kanë të bëjnë me pjesët e natyrës si Ligji për Pyjet,
Ligji për Ujërat, Ligji për Kullotat dhe Ligji për Mbrojtjen e Bimëve etj.
Zbatimi dhe përafrimi me legjislacionin e BE-së
Ndryshimet politike dhe ekonomike në vend në përputhje me proceset e integrimit në BE kërkojnë
prioritizimin dhe përqendrimin në shfrytëzimin shumë funksional të pyjeve dhe menaxhimin e tyre, duke
integruar aspekte më të gjera ku mbrojtja e biodiversitetit dhe kujdesi për natyrën dhe mjedisin janë
vendosur të parat. Maqedonia i ka pranuar ato dhe i ka futur në dokumentet e politikave pyjore. Problemi
kryesor është faza e zbatimit.
Legjislacioni aktual i biodiversitetit në vend është në procesin e përafrimit me legjislacionin e BE-së.
Megjithëse përafrimi i Direktivave të Habitateve dhe Shpendëve të BE-së do të jetë një hap i madh përpara,
hapa të mëtejshëm janë të nevojshëm për të adresuar të gjitha përgjegjësitë e vendit sipas Konventës për
Diversitetin Biologjik (p.sh. biosigurinë). E rëndësishme në proces është të kërkojë dhe të arrijë sinergjinë
maksimale të mundshme ndërmjet zhvillimit të Strategjisë Kombëtare të Biodiversitetit dhe Planit të Dytë
Kombëtar të Veprimit për Mjedisin dhe Strategjisë Kombëtare për Zhvillimin e Qëndrueshëm, përafrimit
me BE-në dhe Strategjisë Pan-Evropiane për Diversitetin Biologjik dhe Peizazhin (në kuadër të procesit
Ministerial "Mjedisi për Evropën", (Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave të Republikës
së Maqedonisë, 2007). Direktivat për Shpendët dhe Habitatet janë të ratifikuara nga Maqedonia dhe janë
pjesë e Ligjit për mbrojtjen e natyrës. Në këtë moment ka nisur procesi për ngritjen e rrjetit NATURA 2000.
Rregullorja e Zhvillimit Rural/IPARD
Qëllimi i Instrumentit të Ndihmës së Para-Anëtarësimit (IPA) është rritja e efikasitetit dhe koherencës së
ndihmës me anë të një kuadri të vetëm me qëllim forcimin e kapaciteteve institucionale, bashkëpunimit
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ndërkufitar, zhvillimit ekonomik dhe social dhe zhvillimit rural. Republika e Maqedonisë është një nga
tre vendet që përfitojnë nga përdorimi i IPARD 1 (të tjerat janë Turqia dhe Kroacia). Programi kombëtar
IPARD1 për 2007-2013 u miratua nga Komisioni Evropian në vitin 2007, me buxhetin total indikativ prej
87.53 milion euro. Në vitin 2009, financimi u autorizua për të tre masat:
•
•
•

investimet në fermat bujqësore;
investimet në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore dhe të peshkimit;
diversifikimi dhe zhvillimi i aktiviteteve ekonomike rurale.

Që nga viti 2009, qeveria ka lëshuar nëntë thirrje publike për aplikim për përdorimin e fondeve IPARD. Deri
më sot, rreth 18% e buxhetit të mbetur nga IPARD 1 është angazhuar për të financuar rreth 300 projekte.
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave ka përgatitur programin IPARD 2 për periudhën
2014-2020, i cili do të ketë të njëjtën hapësirë si IPARD 1, plus shërbimet pyjore dhe këshilluese. Për vitin
2014, Komisioni Evropian (KE) ndau një grant prej 106 milionë euro për zhvillimin e bujqësisë në komunitetet
rurale në Maqedoni. Megjithatë, ekonomikisht ka ende nevojë për aktivitete të drejtpërdrejta që do të
prodhojnë vende pune për t'i mbajtur njerëzit në fshatra. Këto vende pune duhet të lidhen drejtpërdrejt
me përpunimin e ushqimit nga bujqësia dhe produktet pyjore dhe turizmin rural. Fokusi dhe plani ynë
për të punuar drejt zgjidhjes së problemeve të prodhimit të ushqimit dhe zhvillimit rural është njëra anë
dhe gjithashtu përqendrimi në promovimin e sektorit privat, sipërmarrësit lokalë, kreditë dhe efikasitetin e
energjisë, si ana tjetër e aktiviteteve.
Rregullorja e BE për Lëndën drusore
Kjo rregullore është në fazën fillestare. Ajo përmendet së bashku me debatin për certifikimin e pyjeve,
prandaj ende nuk mund të thuhet se Maqedonia po i ndjek këto kërkesa.
Ka direktiva të tjera që janë transpozuar edhe në legjislacionin kombëtar. Anëtarësimi në Organizatën
Botërore të Tregtisë është parakusht i harmonizimit të masave sanitare dhe fito sanitare me standardet
ndërkombëtare. Kjo përcakton plotësimin dhe ndryshimin e ligjeve dhe procedurave përkatëse për
harmonizimin me konventat ndërkombëtare të aplikuara në 7 Kornizat Kombëtare të Biosigurisë për
Republikën e Maqedonisë në fushën e mbrojtjes veterinare (OIE – Organizata Botërore për Shëndetin e
Kafshëve), sistemet fito sanitare (Konventa Ndërkombëtare për Mbrojtjen e Bimëve) dhe sigurinë e ushqimit
(Kodi Alimentarius).

B4.2.6. Baza e njohurive pyjore
Gjendja e inventarëve të pyjeve
Siç u përmend më sipër, Maqedonia duhet të kryejë një inventar pyjor, për shkak të faktit se inventari i
fundit u zhvillua në vitin 1979. Ai mund të përdoret pastaj si një bazë solide për zhvillimin e mëtejshëm të
qëndrueshëm të pylltarisë si një degë ekonomike.

B4.3. Vlerësimi i sektorit të ujërave
B4.3.1. Burimet ujore dhe politikat në vend
Kuadri Fizik
Republika e Maqedonisë është një vend i mbyllur me tokë, i rrethuar nga Bullgaria në lindje, Serbia dhe
Kosova* në veri, Shqipëria në perëndim dhe Greqia në jug, me një gjatësi kufitare prej 850 km. Masivet e
mëdha dhe të larta malore karakterizojnë topografinë e vendit me një lartësi mesatare prej 829.70 m mbi
nivelin e detit, Vetëm 25% e territorit karakterizohet nga relievi i luginave dhe luginave kodrinore. Pjerrësia
mesatare është 15.1o (33.56%), dhe pothuajse 75% e territorit karakterizohet nga shpatet >10%. Vendi ka
14 maja malesh më të larta se 2.000 m. Pika më e lartë, Golem Korab me lartësi 2,764 metra është vendosur
në kufirin shqiptar. Pika më e ulët e vendit (40 m mbi nivelin e detit) ndodhet në kufirin me Greqinë. Në pjesën
perëndimore të vendit dominon relievi malor me shpate shumë të pjerrëta. Në Maqedoni ekzistojnë shumë
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lloje relievesh. Në përgjithësi, relievi i larmishëm me shpatet e pjerrëta dhe peizazhet shumë të larmishme
është karakteristik për vendin. Territori i Maqedonisë në përgjithësi i takon dy rajoneve: rajoni Rodopian i
maleve dhe luginave të lashta në pjesën lindore dhe rajonin e maleve dhe luginave të reja e vendosura në
pjesën perëndimore dhe qendrore të vendit. Territori i vendit është i ndarë në katër rajone gjeotektonike:
masivi serbo-maqedonas, zona Povardarie, masivi i Pellagonisë dhe zona e Maqedonisë Perëndimore.
Edhe pse, shumë heterogjen, rajoni malor përgjithësisht përbëhet nga shkëmbinj me origjinë vullkanike
ose metamorfike. Luginat përbëhen kryesisht nga sedimentet klastike mekanike, të cilat zakonisht janë të
lirshme ose pak të lidhura. Vetëm një pjesë shumë e vogël e luginave përbëhet nga shkëmbinj vullkanikë
te vonshëm.

B4.3.2. Menaxhimi i basene lumore
Burimet ujore
Burimet totale të ujit të Republikës së Maqedonisë vlerësohen në 6.37 miliard m3 në një vit normal dhe 4.80
miliard m3 në një vit të thatë, nga të cilat 72.19% janë bartur në pellgun e Vardarit, 25.74% në pellgun e
Drinit të Zi dhe 2,07% në pellgun e Strumicës. Në Republikën e Maqedonisë ekzistojnë 4,414 burime me
një rendiment total prej 991,9 milion m3/vit, nga të cilat 58 kanë kapacitet mbi 100 l/s. Tre liqene natyrore,
Ohri (358 km2, pjesa maqedonase 229,9 km2 dhe me thellësi maksimale prej 285 m), Prespa (274 km2, pjesa
maqedonase 176,8 km2 dhe me thellësi maksimale 54 m) dhe Dojran (43 km2, pjesa maqedonase 27,4 km2
dhe 10 m në thellësi) kanë gjithashtu rëndësi të madhe për karakteristikat hidrografike të Republikës së
Maqedonisë. Ka edhe 25 liqene të vegjël që janë me origjinë akullnajore të vendosur në pjesët më të larta
të maleve. Janë 22 diga dhe rezervuarë më të mëdhenj dhe mbi 100 rezervuarë të vegjël.
Reshjet totale vjetore në territor janë 19.5 x 109 m3, ndërsa hyrjet nga jashtë janë 1.014 x 109 m3. Rrjedha
totale e përgjithshme është 6,322 x 109 m3. Në 10 vitet e fundit (2004-2013), shkarkimi i përgjithshëm vjetor
i lumenjve që rrjedhin nga Maqedonia ka ndryshuar nga 55 m3/s (2007) deri në 160 m3/s (2010). Në vend ka 44
ligatina (duke përfshirë liqenet), me një sipërfaqe prej 57,422 ha ose 2,23% të sipërfaqes së përgjithshme të
Maqedonisë. Ujërat nëntokësore në territorin e Republikës së Maqedonisë përgjithësisht ndahen në dy lloje
të formacioneve litologjike: formacionet kuaternare dhe neogjene, me porozitet karakteristik intergranular
dhe formacione karbonate me porozitet karstik. Formacionet karstike me porozitet kanë vetëm një rëndësi
të vogël në lidhje me shpërndarjen e ujit.
Tabela 4.5 Nxjerrja e ujërave të ëmbla dhe përdorimi i ujit, në milion m3 (Burimi: http://data.trendeconomy.com/eurostat/env_wat_abs/MK)

2011

2012

2013

2014

2015

Ujërat të ëmbla sipërfaqësore të nxjerra

33

131.6

113

/

/

Ujëra nëntokësore të ëmbla të nxjerra

/

/

/

/

/

Ujë i ëmbël gjithsej i nxjerrë

/

/

/

/

/

Shfrytëzimi gjithsej i ujit

/

/

/

/

/

Pellgjet lumore dhe topografia
Territori hidrografik i Republikës së Maqedonisë ndahet në katër pellgje lumore: Vardari, Strumica, Drini i
Zi dhe Morava e Jugut (shtojca - figura 3a). Pellgu i lumit Vardar është më i madhi (20.546 km2 ose 79.9%)
dhe shkon drejt Detit Egje. Pellgu i lumit Strumicë ndodhet në pjesën juglindore të vendit (1,520 km2 ose
5,9%) dhe është një degë e lumit Struma në Bullgari, dhe gjithashtu drejtohet drejt Detit Egje. Pellgu i lumit
Drini i Zi ndodhet në perëndim të vendit (3,355 km2 ose 13%) dhe shkon drejt Detit Adriatik. Pellgu i lumit
Morava e Jugut është në veri të vendit dhe është më i vogli (44 km2 ose 0.2%) dhe shkon drejt Detit të
Zi. Ujërat që rrjedhin me drejtim brenda vendit janë lumenjtë: Lepenac, Pcinja dhe Elaska dhe ujërat që
rrjedhin me drejtim jashtë vendit janë lumenjtë Vardar, Strumicë, Drini i Zi, Cironska dhe Lebnica (Shtojca
- figura 3b). Shuma mesatare vjetore e reshjeve është si më poshtë: në pellgun e lumit Vardar 700 mm; në
pellgun e lumit Strumicë 790 mm; dhe në pellgun e lumit Drini i Zi 980 mm. Republika e Maqedonisë është
e ndarë në 16 divizione të menaxhimit të ujërave (shtojca - figura 4). Ekzistojnë 11 njësi të menaxhimit të
ujërave në pellgun e lumit Vardar, 4 në pellgun e lumit Drini i Zi dhe 1 në pellgun e lumit të Strumicës. Një
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pjesë e vogël e pellgut të lumit Morava Binachka përfshihet në ndarjet e ujit Pcinja dhe Skopsko.
Plani i menaxhimit të basenit lumor dhe zbatimi
Deri më tani është duke u përgatitur dhe zbatuar vetëm një plan menaxhimi i baseneve lumore për pellgun
ujëmbledhës të liqenit të Prespës, që është një nën-pellg i lumit Drini i Zi. Për më tepër, plani është
përditësuar në vitin 2017.
Gjithashtu është finalizuar plani për basenin e Lumit të Strumicës dhe Plani për lumin Bregalnica (një nënpellg i lumit Vardar).
Plani për basenin e lumit Vardar është duke u përgatitur.
Përgatitja e planit për basenin ujëmbledhës të Liqenit të Ohrit planifikohet të fillojë deri në fund të vitit 2017.

B4.3.3. Menaxhimi i përmbytjeve
Rreziqet malore të lidhura me ujërat (vërshimet, rrëshqitjet e dheut)
Pikërisht në Maqedoni janë regjistruar 1,539 përrenj (Gjorgjeviç et al, 1993). Rrjedhat e baltërave dhe
mbetjeve janë tipike për këto lloje të vërshimeve. Rrëshqitjet e dheut dhe rënia e shkëmbinjve zakonisht
ndodhin në disa zona kryesore gjeologjike inxhinierike të ndjeshme ndaj llojeve të ndryshme të shembjes
së shpateve. Ekzistojnë më shumë se njëqind rrëshqitje dheu të mëdha, me kushte specifike dhe impakte
përreth (shtojca - figura 4). Një pasojë e zakonshme e këtyre ngjarjeve, përveç përmbytjeve të zonës
dhe dëmtimeve pasuese, është sasia e madhe e sedimenteve të depozituara në seksionet e rrymës,
duke përfshirë edhe gurët e mëdhenj me vëllim deri në 30 m3. Këto vërshime kanë shkaktuar dëme dhe
humbje të mëdha për ekonominë maqedonase. Përveç kësaj, një numër njerëzish kanë vdekur si pasojë e
përmbytjeve të shpejta.
Historia e përmbytjeve dhe pasojave
Përmbytjet në Maqedoni janë rrezik dominant natyror (shtojca - figurat 6 dhe 7). Faktori kryesor natyror
që rrit rrezikun e përmbytjes, përveç karakteristikave topografike dhe tokësore dhe një rrjeti relativisht të
dendur hidrografik në rajonet më të prekura, janë reshjet e mëdha. Përveç kësaj, ndryshimet në strukturën
e shfrytëzimit dhe mbulesës së tokës i ndryshojnë akoma më shumë regjimet hidrologjike, duke rritur
rrezikun e ngjarjeve ekstreme hidrologjike. Shkaqe të tjera të rrezikut në rritje të përmbytjeve përfshijnë:
•
•
•

rrjedhje e reduktuar në lidhje me kapacitetin e shkarkimit të pjesëve ekzistuese të lumenjve (p.sh.
për shkak të mirëmbajtjes së dobët të sistemeve rregulluese ekzistuese të lumenjve, konvertimit të
ligatinave/korridoreve të lumit etj.);
struktura të vjetra dhe të mirëmbajtura keq dhe/ose infrastrukturat e kontrollit të përmbytjeve (p.sh.
sistemet e kullimit, argjinaturat dhe ledhet); dhe
regjimet operative të digave ekzistuese me shumë qëllime dhe rezervuarëve nuk janë optimizuar
siç duhet për të mundësuar zbutjen më të mirë të rrezikut nga përmbytjet. Toka bujqësore, e cila
shtrihet kryesisht përgjatë lumenjve, është e prekur nga përmbytjet.

Në tabelën e mëposhtme paraqiten ngjarjet kryesore të përmbytjeve (> 10 milionë euro dëmtime).
Tabela 4.6 Ngjarje të mëdha përmbytjesh në vitet 2000 - 2015 (Burimi: Blinkov, (2015, 2016) dhe http://www.emdat.be/country_profile/index.html)

Data

Komunat e
prekura

Janar 2003

4

Qershor 2004

26

Shkurt 2013

7

Jan. – Shk.2015

43

Gusht 2015

3

Gusht 2016

10

Humbjet dhe
Popullsia e
dëmet në milion
prekur
euro

Viktimat

Lloji

3

Lumë

100,000

0

Lume +përrenj

10,000

1

Lume +përrenj

35.7

170,000

0

Lumë

25

10,000

6

përrenj

Ende e pamatur

450,000
(20,000)

22

Torrent

15
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Numri dhe intensiteti i përmbytjeve në vend po rritet. Gjatë tre dekadave të fundit, përmbytjet rajonale të
shkaktuara nga lumenjtë më të mëdhenj në Maqedoni kanë ndodhur zakonisht në pjesën më të ftohtë të
vitit (nëntor - shkurt). Përmbytjet e lumenjve janë shkaktuar nga periudha të gjata shiu dhe shkrirja e borës
ose një kombinim i të dyjave. Përveç tyre, ka përmbytje shumë të shpeshta të shkaktuara nga shira të
shkurtra dhe intensiv (më së shumti stuhitë e verës) në pellgje të vogla, veçanërisht në rrëketë malore. Për
shkak të gjeomorfologjisë dhe klimës, Republika e Maqedonisë është shumë e prirur të përmbytet nga
lumenjtë (rajonalë) dhe për shkak të përrenjve (lokale). Pothuajse të gjitha lumenjtë shkaktojnë përmbytje
dhe mbi 102,000 ha mund të përmbyten, duke marrë parasysh historikun 100 vjeçar. Gjatë përmbytjeve
u prekën kryesisht zonat rurale.
Plani i menaxhimit të rrezikut nga vërshimet
Deri më tani, nuk ka pasur përgatitje paraprake të vlerësimit të rrezikut nga përmbytjet, ose hartat e riskut
dhe rrezikut nga përmbytjet, si dhe plani i menaxhimit të përmbytjeve sipas direktivës së përmbytjeve (DP).
Plani i parë i menaxhimit të përmbytjeve sipas DP është në përgatitje (për pellgun e lumit Strumicë). Ka
dokumente dhe plane të përgatitura sipas legjislacionit të vjetër kombëtar dhe çdo komunë e madhe ka
përgatitur plane për mbrojtjen nga përmbytjet.
Mbrojtja nga përmbytjet
Një nga skemat kryesore të mbrojtjes nga përmbytjet u ndërtua në lumin Vardar në Shkup që daton pas
përmbytjeve të mëdha të 1895 dhe 1897. Vitet 1950 dhe 1960 shënuan ndërtimin e skemave të mëdha
të ujitjes. Në përgjithësi, punime rregulluese të mëdha janë ndërmarrë edhe në lumenjtë Treska, Pcinja,
Bregalnica, Crna Reka dhe Drini i Zi. Sisteme të mëdha për kontrollin e përmbytjeve janë ndërtuar për rajonet
e Shkupit, Pelagonisë, Strumicës dhe Strugës. Në rajonin e Shkupit janë 32.7 km lumenj të sistemuar, 82.3
km në Pellagoni, 79.3 km në rajonin e Strumicës dhe 10.9 km në rajonin e Strugës. Kohët e fundit në rajonin
e Shkupit u ndërtua diga Kozjak për mbrojtjen nga përmbytjet, me një vëllim mbajtës prej 100 milion m3.
Skemat e mbrojtjes nga përmbytjet përgjithësisht janë ndërtuar në kombinim me sistemet e ujitjes dhe/
ose të kullimit. Në përgjithësi për këto projekte, niveli i pranueshëm i rrezikut është një probabilitet prej 5%
për zonat bujqësore, 2% për vendbanimet rurale dhe 1% për zonat urbane. Lumenjtë në Maqedoni janë
ndryshuar morfologjikisht për shkak të masave të mbrojtjes nga përmbytjet dhe erozioni. Lumenjtë janë
të sistemuar (kryesisht sistemime funksionale, jo restaurim) veçanërisht në rajonet e Shkupit, Pelagonija,
Strumica dhe Struga. Ndryshime të rëndësishme fizike janë bërë në lumenjtë Vardar, Treska, Crna Reka,
Strumica dhe Drini i Zi. Rregullime të shumta janë ndërtuar në kundërshtim me praktikën e mirë (p.sh.
rregullimet e fundit në degët e Vardarit, Doshnica dhe Boshavica, pranë Demir Kapiës) dhe kanë ndikime
të rëndësishme negative mjedisore si humbja e lidhjes mes ujërave sipërfaqësore dhe ujërave nëntokësore
për shkak të përforcimit të shtratit të lumit në kanalizime dhe ndryshime të rëndësishme në depërtimin
e erozionit dhe sedimenteve në kanalin përreth si rezultat i drejtimit të kanalit, humbjes së ligatinave të
përmbytura dhe biodiversitetit shoqërues nga ndërtimi i argjinaturave, rritjes së sedimenteve të imta për
shkak të shkarkimeve nga fermat ose humbjes së bimësisë së brigjeve. (Popovska et al, 2012).
Masat për kontrollin e rrjedhave kanë filluar në fillim të viteve 1900, me qëllim mbrojtjen e lumenjve dhe
rezervuarëve. Janë ndërtuar rreth 65% e strukturave hidraulike të projektuara në kuadër të projektimeve,
por vetëm 25% e pyllëzimeve të planifikuara është realizuar në periudhën 1945 - 2014, dhe janë pyllëzuar
më shumë se 200,000 ha tokë e zhveshur. Përqindja e suksesit nuk dihet deri tani, por vlerësohet të jetë
afër 70%. (Blinkov and Trendafilov, 2005).
Dispozitat që rregullojnë menaxhimin e përmbytjeve në Maqedoni përbëhen nga disa ligje sektoriale që
përqendrohen në aspekte të ndryshme që lidhen me menaxhimin e përmbytjeve. Sistemi përfshin elemente
të parandalimit të dëmeve të shkaktuara nga përmbytjet, të mbrojtjes duke marrë masa për të zvogëluar
mundësitë për përmbytje, sistemin e informacionit rreth rreziqeve të përmbytjeve dhe gjatë përmbytjes,
si dhe reagimin emergjent dhe zbutjen e ndikimeve në popullatën e prekur. Në përgjithësi, menaxhimi i
përmbytjeve në këtë moment nuk është i kënaqshëm. Kuadri institucional është gjithashtu i dobët.

B4.3.4. Cilësia e ujit
Klasifikimi i gjendjes ekologjike të trupave ujore
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Përmes projektit "EuropeAid/132108/D/SER/MK - Asistencë teknike për forcimin e kapaciteteve
institucionale për përafrimin dhe zbatimin e legjislacionit mjedisor në fushën e menaxhimit të ujërave",
duke ndjekur metodologjinë dhe sistemin e kodimit Pfafstetter, u përcaktuan "segmentet" e lumenjve në
Maqedoni (segmentet/nën-pellgjet e lumenjve Strumica 61, Drini i Zi 141, Vardari 1117) (Shtojca - figura 5).
Përmes këtij projekti u themelua baza e Sistemit Kombëtar të Informacionit të Ujit në Maqedoni. Gjendja
ekologjike e trupave sipërfaqësorë në Maqedoni ende nuk është përcaktuar. Ekzistojnë të dhëna të plota
dhe të rëndësishme në dispozicion vetëm nga planet e përgatitura për menaxhimin e pellgjeve të lumenjve:
pellgu i liqenit të Prespës, pellgu i Bregalnicës dhe pellgu i Strumicës ku klasifikimi i gjendjes ekologjike
është bërë sipas metodologjisë së DKU-së.
Harta e rrjetit të monitorimit
Rrjeti i vetëm monitorues zyrtar për cilësinë e ujit është Rrjeti i Monitorimit të Lumit i quajtur RYMSIS.
Monitorimi nuk është i organizuar plotësisht sipas nevojave të DKU-së. Ekzistojnë aktivitete të pjesshme
të monitorimit të realizuara gjatë disa projekteve, sipas nevojave të DKU-së. Për Liqenin e Prespës, është
ngritur monitorimi i liqenit sipas parimeve të DKU-së.
Uji sipërfaqësor (gjendja ekologjike dhe kimike)
Nuk ka të dhëna të mjaftueshme dhe të përshtatshme për gjendjen ekologjike sipas nevojave të DKU-së
përveç disa projekteve. Vëzhgimi dhe ekzaminimi i ujërave sipërfaqësorë është kryer sipas legjislacionit të
vjetër kombëtar. Një pjesë e të dhënave është paraqitur në shtojcë - figura 11.
Ujërat nëntokësore (gjendja kimike dhe sasiore)
Nuk ka të dhëna të mjaftueshme dhe të përshtatshme për prodhimin, sasinë ose cilësinë e ujërave
nëntokësore. Vëzhgimi dhe ekzaminimi i ujërave nëntokësore nuk është kryer në mënyrë sistematike dhe të
vazhdueshme, përveç disa projekteve. Ekziston një hartë e cenueshmërisë së ujërave nëntokësore (shtojca
- figura 10).
Trajtimi dhe ripërdorimi i ujërave të ndotur
Pothuajse gjysma e banesave nuk janë të pajisura me instalime për t'u lidhur me sistemin publik të
kanalizimit. Në përgjithësi, sistemet janë mjaft të vjetra, të konsumuara, me rrjet grumbullues të ndërtuar
me materiale të ndryshme, tubacionet janë plasaritur dhe ka rrjedhje të ujërave të ndotur në tokë. Ekziston
edhe një numër shumë i vogël i impianteve të trajtimit të ujërave të ndotur në Republikën e Maqedonisë
dhe kjo gjendje duhet të përmirësohet në të ardhmen. Përveç ujërave të ndotura, ndotësit e rëndësishëm
janë industria dhe bujqësia (fermat e mëdha, pesticidet, plehrat). Megjithëse 80% e popullsisë në mbarë
vendin ka akses në grumbullimin e ujërave të ndotura, vetëm 10% e kanalizimeve aktualisht është duke
u trajtuar. Shumica e ujërave të ndotura shkarkohen direkt në lumenj dhe liqene (Ministria e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor, 2011).

B4.3.5. Kërkesa për ujë
Përdoruesit kryesorë të ujit janë bujqësia, industria, popullsia (furnizimi me ujë të pijshëm) dhe prodhimi i
energjisë.
Tabela 4.7 Kërkesa për ujë (Burimi: Zyra Shtetërore e Statistikave, 2015).

Sektori

Milion m3

%

Furnizimi me ujë i komunave

214

11.6

Ujitja

1,155

62.6

Industria

274

14.8

Peshkimi

202

11.0

Gjithsej

1,846

100

Sipas kërkesave totale të ujit nga përdoruesi (duke përfshirë ujin ekologjik), aktualisht konsumatori kryesor
i ujit është sektori i ujitjes me 44%, uji ekologjik me 31%, industria me 14% dhe furnizimi me ujë të pijshëm
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dhe turistët që arrijnë deri në 11%.
Furnizimi me ujë
Pothuajse 88.9% e numrit të përgjithshëm të familjeve individuale furnizohen me ujë të pijshëm nga
tubacioni publik i ujit (shtojca - figura 12). Përqindja e mostrave të sigurta në vitet 2010 - 2014 është mbi
90% (91.5% - 95%), gjë që tregon se gjendja sanitare-higjienike e ujit të pijshëm është brenda kufijve të
cilësisë së pritur. Përqindja e mostrave të pasigurta, sipas analizës fiziko-kimike, varion nga 2.6% në 5.6%,
dhe përqindja e mostrave të pasigurta, sipas analizës mikrobiologjike, varion nga 0.8% në 3.0%.
Mungesa e ujit dhe thatësira
Vendi është nën ndikimin e disa llojeve të klimës, duke përfshirë atë kontinentale, kontinentale të
ndryshuar, sub-mesdhetare (të ndryshuar në detare) në klimë malore me nën-lloje të ndryshme. Mesatarja
e shumës së reshjeve ndryshon nga <500 mm në pjesën qendrore të vendit deri në 1400 mm në pjesën
perëndimore të vendit. Temperatura mesatare vjetore në vend varion nga 6oC në rajonin e lartë malor në
pjesën perëndimore, deri në 14.7oC në pjesën jugore të vendit. Sipas indeksit të Thatësirës (Ai), në pjesë
të rëndësishme të vendit AI është nën ose rreth 0.65, gjë që është e rëndësishme për zbutjen e procesit të
shkretëtirëzimit (shtojca - figura 15). Është e qartë se në shumicën e zonave në vend evapotranspiracioni
është më i lartë se reshjet. Për më tepër, jo të gjitha reshjet janë efikase. Deficitet vjetore të ujit nuk janë aq
të mëdha dhe arrijnë deri në një maksimum prej 400 mm dhe në të gjitha zonat në vend disa lloje bimësh
mund të mbijetojnë. Regjimi i temperaturës në vend nuk lejon rritjen e bimësisë gjatë dimrit dhe periudha e
zhvillimit të bimësisë zakonisht supozohet të jetë nga prilli deri në shtator. Deficiti i ujit gjatë kësaj periudhe
është shumë më i lartë se mesatarja vjetore dhe arrin deri në 700 mm. Gjithashtu, një pjesë shumë më e
madhe e territorit të vendit ndikohet nga mungesa e ujit për rritjen normale të bimësisë; prandaj prodhimi
i biomasës në vend është shumë i kufizuar nga deficiti i ujit sidomos duke pasur parasysh kapacitetet e
mbajtjes së ujit në shumicën e tokave maqedonase. Disa dokumente kombëtare i referohen masave për
zbutjen e efekteve të mungesës së ujit dhe thatësirës. (Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor,
2017).
Ujitja
Sipërfaqja bujqësore e punueshme në Republikën e Maqedonisë zë rreth 667,000 ha. Edhe pse janë
ndërtuar plotësisht, skemat e ujitjes mund të ujitin rreth 400,000 ha, ose 60% të tokës totale të punueshme.
Deri tani janë ndërtuar 106 skema të vogla dhe më të mëdha të ujitjes që mbulojnë një sipërfaqe prej
163,693 ha tokë të lërueshme pjellore, konkretisht 49,9% të zonës që mund të ujitet. Zona aktuale e
mundshme për ujitje është rreth 126.600 ha (shtojca - figura 13). Skemat e ujitjes janë ndërtuar kryesisht
gjatë periudhës 1958 - 1980, që do të thotë se disa prej tyre kanë qenë në funksion për më shumë se 40
vjet. Nga sipërfaqja e përgjithshme për ujitje, 61% është ujitur me spërkatje, ndërsa 39% nga llojet e tjera
të ujitjes sipërfaqësore. Kërkesa totale e ujit vjetor për ujitje është të paktën 900 x 106 m3. Ka rreth 70%
sisteme të hapura, kryesisht në veri dhe në lindje të vendit dhe sisteme me tubacione të mbyllura në pjesën
jugore të thatë të vendit. Shumica e sistemeve janë ndërtuar mes viteve 1950 dhe 1980 dhe kanë nevojë
për përmirësime teknike dhe rinovim. (Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, 2011).

B4.3.6. Struktura institucionale e sektorit të ujit, qeverisja ligjore dhe politike
Organizimi i sektorit të ujit
Përgjegjësitë dhe detyrimet në menaxhimin e ujit ndahen midis disa ministrive:
-- MMPH - Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) - organi kryesor qeveritar përgjegjës
për çështjet e ujit;
-- Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave (MBPEU) - përgjegjëse për ujitjen dhe
sistemet hidro-bonifikuese);
-- Ministria e Transportit dhe Komunikimit (MTK) - përgjegjëse për furnizimin me ujë të komunave;
-- Ministria e Shëndetësisë (MSH) - përgjegjëse për cilësinë e ujit të pijshëm;
-- Ministria e Ekonomisë (ME) - përgjegjëse për lëshimin e lejeve të koncesionit për prodhimin e ujit
me shishe dhe nxjerrjen e rërës nga shtretërit e lumenjve
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Administrata për Mjedisin (AM) është organi përbërës i MPPH. Pjesë e kësaj administrate janë Departamenti
i Ujit me 6 njësitë e tij (Planifikimi dhe zhvillimi i menaxhimit të ujit, të drejtat e ujit, koncesioni dhe
bashkëpunimi ndër sektorial, menaxhimi i basenit të lumit Vardar, menaxhimi i basenit të lumit Strumicë
dhe njësitë e menaxhimit të basenit të lumenjve Drin i Zi). Administrata për ekonominë e ujit është pjesë e
MBPEU.
Shoqëria aksionare e sapo themeluar Ekonomia e Ujit në Maqedoni (EUM) është kompetente për menaxhimin
e ujërave dhe sistemeve hidro përmirësuese. Kjo kompani ka bashkuar ish-ekonomitë rajonale të ujit. Ka
16 ndarje të menaxhimit të ujit në vend. Përveç EUM-së, HEC-et Maqedonase menaxhojnë disa rezervuarë
që synojnë prodhimin e energjisë.
Megjithëse mbledhja e ujit është nën detyrimin e EUM-së, shpërndarja e ujit në vendbanime është nën
detyrimin e administratave lokale. Përveç ndërmarrjeve komunale të detyruara për furnizim me ujë në
komuna, ekzistojnë 3 sisteme rajonale të furnizimit me ujë që sigurojnë ujë për disa komuna.
Në rastin e gjendjes së krizës përfshihen edhe organet e tjera qeveritare dhe Presidenti. Qendra e Menaxhimit
të Krizave (QMK) është hartuesi i politikave, ndërsa Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpëtimit (DMSH) është organi
operacional. Të dy institucionet janë agjenci qeveritare përgjegjëse për aktivitetet në situata emergjente.
Për mbrojtjen kundër ndikimit negativ të ujit, njësia qeveritare përgjegjëse është gjithashtu MPPH-ja.
Kontrolli i përmbytjes, erozioni dhe kontrollimi i rrjedhave në zonat urbane janë përgjegjësi e Njësive të
Vetëqeverisjes Lokale (NJVQL), ndërsa nga zonat urbane ku sistemet e ujit ekzistojnë, përgjegjësia është
në Kompaninë e Ndarjes së Aseteve të Ujit (AD Vodosponastvo). Për vendet që janë jashtë zonave urbane
dhe ku nuk ka sistem ujor, kompetenca për kontrollin e përmbytjeve nuk është përcaktuar qartë.
Kapaciteti administrativ në sektorin e ujit është i dobët në nivel kombëtar dhe lokal, veçanërisht në lidhje
me mbrojtjen nga ndikimi negativ i ujit. Objektivi kryesor i menaxhimit të ujit është arritja e një regjimi ujor të
integruar dhe të koordinuar në territorin e Republikës së Maqedonisë. Kjo përfshin jo vetëm vendndodhjen
dhe ndërtimin e sistemeve të ujit, por edhe sigurimin e sasisë dhe cilësisë së mjaftueshme të ujit në një
mënyrë që i përshtatet më së miri një vendi të caktuar në një periudhë të caktuar kohe. Integrimi i plotë i
konsideratave mjedisore në vendimmarrjen qeveritare kërkon që autoritetet publike të kenë informacion të
saktë, gjithëpërfshirës dhe të përditësuar.
Kuadri ligjor
Ligji i vitit 2008 për Ujërat siguron kuadrin për mbrojtjen dhe menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve
ujore. Rregullon çështjet që kanë të bëjnë me rrjedhat ujore sipërfaqësore, liqenet, rezervuarët dhe burimet
ujore nëntokësore brenda një politike të integruar dhe përfaqëson kornizën legjislative për menaxhimin
e ardhshëm të burimeve ujore. Sipas Ligjit për Ujërat, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ka
një rol udhëheqës në hartimin e politikave të ujit. Përveç kësaj, çështjet e ujit rregullohen me Ligjin për
Mjedisin, Ligjin për Furnizimin me Ujë, Mbledhjen dhe Trajtimin e Ujërave të Ndotur. Dokumentet kryesore
për menaxhimin e ujërave janë si më poshtë: Strategjia Kombëtare për Ujërat (miratuar në vitin 2012),
Master Plani i Ujit (i papërfunduar) dhe Planet e Menaxhimit të Baseneve Lumore (vetëm një pjesë e këtyre
planeve janë përgatitur).
Bazuar në Ligjin për Ujërat, janë themeluar: Këshilli Kombëtar për Ujërat (themeluar në vitin 2009), dhe
Komisioni Kombëtar për Digat (themeluar në vitin 2012). Legjislacioni dhe praktika në menaxhimin e pyjeve
vetëm deklarativisht e njohin rolin e pyjeve për çështjet që lidhen me ujin si ruajtja e cilësisë së ujit dhe
mbrojtja nga ndikimi negativ i tij. Megjithëse ka legjislacion, problemi më i madh është zbatimi i tij. Nuk ka
bashkëpunim të mjaftueshëm ndër sektorial mes këtyre dy sektorëve.
Strategjia e Ujërave të Republikës së Maqedonisë (2011) përcakton se si duhet të duket sektori i ujit deri në
vitin 2040 dhe disa nga hapat që do të duhet të ndërmerren për të arritur atje. Është një vizion ku lumenjtë,
kanalet dhe liqenet janë përmirësuar për njerëzit dhe ekosistemet dhe ku ofrohet cilësi e shkëlqyeshme
e ujit të pijshëm. Ky është një vizion i një sektori që vlerëson dhe mbron burimet e tij ujore dhe ku rreziku
i përmbytjes është trajtuar me një kuptim të dukshëm më të madh dhe me përdorim të mirë të ujit
sipërfaqësor. Objektivi kryesor i menaxhimit të ujit është i parashikuar për arritjen e një regjimi të integruar
dhe të koordinuar të ujit në territorin e Republikës së Maqedonisë. Kjo përfshin jo vetëm vendndodhjen dhe
ndërtimin e sistemeve të ujit, por edhe kontrollin e sasisë dhe cilësisë së ujit në një mënyrë që i përshtatet
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më së miri një vendndodhjeje të caktuar dhe një periudhe të caktuar kohore. Në Strategji, veprimet dhe
masat jepen veçmas për mbrojtjen nga përmbytjet dhe efektet e tjera të dëmshme të ujit, përdorimin
e ujit, mbrojtjen e ujit, zonat e mbrojtura dhe të tjera me rëndësi në lidhje me ujin, kuadrin profesional
dhe operacional të menaxhimit të ujërave, bashkëpunimin ndërkombëtar dhe procesin e pranimit në BE,
kuadrin, dhe instrumentet ekonomike. Veprimet dhe masat përfshijnë instrumentet administrative, masat
strukturore, masat për përmirësimin e llojeve të ndryshme të përdorimit të ujit, instrumentet dhe standardet
ligjore, instrumentet e kontrollit dhe monitorimit, grumbullimin dhe menaxhimin e të dhënave, instrumentet
ekonomike etj. Në të ardhmen Republika e Maqedonisë duhet të bëjë përpjekje të veçanta për trajnimin e
njerëzve që merren me menaxhimin e ujit. Përgatitja e projekteve të investimeve është një proces i kërkuar
dhe i kushtueshëm që mund të fillojë vetëm nëse sigurohen burimet financiare (Ministria e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor, 2011).
Zbatimi dhe përafrimi me legjislacionin e BE-së
Direktivat e BE-së (Direktiva Kuadër për Ujërat 2000/60/KE, Direktiva 1976/160/KE, Direktiva 91/676/KE,
Direktiva 98/83/KE, Direktiva 98/83/KE, Direktiva 91/271/KE, Direktiva 1976/464/KE dhe Direktiva 75/440/
KE) janë transpozuar në Ligjin për Ujërat. Për më tepër, përmes akteve nënligjore është arritur plotësisht
zbatimi i kërkesave të DKU 2000/60/KE lidhur me përgatitjen e planit të baseneve lumore. Sipas Raportit
ECRAN, DKU-ja është 70% e transpozuar në legjislacionin kombëtar; nga ana tjetër, Direktiva e Përmbytjes
është vetëm 14% e transpozuar brenda legjislacionit kombëtar. Çështja e vetme që është transpozuar
brenda ligjit dhe e zbatuar është krijimi i një autoriteti kompetent. Pjesa më e madhe e çështjeve të
nevojshme qe janë transpozuar brenda ligjit por nuk zbatohen janë si më poshtë: Vlerësimi i pasojave të
mundshme negative të përmbytjeve të ardhshme për shëndetin e njeriut, mjedisin, trashëgiminë kulturore
dhe veprimtarinë ekonomike; Përgatitja e hartave të rrezikshmërisë nga përmbytjet dhe hartat e rrezikut
nga përmbytjet; Caktimi i objektivave të përshtatshme për menaxhimin e rreziqeve nga përmbytjet;
përcaktimi i masave për arritjen e objektivave të përshtatshme për menaxhimin e rreziqeve nga përmbytjet;
përcaktimi i hapave të përshtatshëm për koordinimin e zbatimit të Direktivës 2007/60/KE dhe Direktivës
2000/60/EG; Botimi i vlerësimit paraprak të rrezikut, hartave të rrezikshmërisë së përmbytjeve dhe hartave
të rrezikut nga përmbytjet, planet e menaxhimit të rrezikut nga përmbytjet, duke i vënë ato në dispozicion
të publikut. Përshkrimi i përmbytjeve, të cilat kanë ndodhur në të kaluarën dhe që kanë pasur ndikime të
konsiderueshme negative në shëndetin e njeriut, mjedisin, trashëgiminë kulturore dhe aktivitetin ekonomik,
nuk është njohur nga legjislacioni.

B4.4 Vlerësimi i menaxhimit të tokës
B4.4.1. Gjendja e të dhënave të tokës
Një sistem informacioni i tokës është krijuar në vitin 2015. Ky sistem grumbullon të dhëna për aspektet e
mëposhtme: llojet e tokës, ndarjet administrative, vlerat e pH, harta e lëndëve organike, CaCO3, përmbajtja
e argjilës, baltës dhe rërës, aftësitë e tokës. Llojet më dominuese të tokës janë si më poshtë: Kambisolet
pyjore (15,87%), Proluvium (7,25%), Kalkomelanosolet (5,93%), Ranker (5,68%) dhe toka fluviale (5,45%).
Nga pjesa e territorit qe zënë me dominuese janë tokat komplekse, kambisolet pyjore dhe rankers,
leptosolet, regosolet (15,07%) dhe kompleksi vertisol + rednzinaleptosole (5,33%). Në rajonet malore
dominojnë Kambisolet pyjore. Në liqene mbizotërojnë tarracat dhe kodrinat Proluvium, ndërsa në fusha,
tokat fluviale janë lloji dominues i tokës (shtojca - figura 14).

B4.4.2. Monitorimi i tokës
Gjendja e tokës
Sistemet e monitorimit të tokës nuk ekzistojnë në vend. Karakteristikat e profileve të tokës të analizuara
në të kaluarën janë paraqitur në sistemin e informacionit të tokës. Për qëllime të kadastrës, është bërë
kategorizimi i cilësisë së tokës bujqësore dhe dominojnë tokat në klasën e cilësisë IV, V dhe VI (Tabela 4.8).
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Tabela 4.8 Klasa e aftësisë tokësore të zonës bujqësore (Burimi: Filipovski Gj.2003)

Prerjet

Klasat kadastrale në ha
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Sipërfaqja totale/klasa
15,340
kadastrale

39,997

84,493

140,310

133,520

118,156

85,242

70,758

*% nga sip totale

5.82

12.28

20.40

19.41

17.18

12.39

10.29

2.23

Vetëm 8% e tokës është pa kufizime. Rreth 32.6% e tokës ka kufizime të mëdha që kufizojnë zgjedhjen
e bimësisë ose kërkojnë praktika të posaçme të ruajtjes. Toka në klasat V mund të përdoret për kultura
bujqësore, por ka nevojë për praktika të rëndësishme të konservimit. Toka tjetër nuk është e përshtatshme
për prodhimin e bimëve, por është e përshtatshme për kullotat, livadhet, pyjet, apo habitatet e kafshëve
të egra.
Treguesit për vlerësimin e rrezikut të degradimit të tokës
Gjatë përgatitjes së Planit Kombëtar të Veprimit për Luftën kundër Shkretëtirëzimit (Blinkov et al 2014), u
përdor një listë e gjerë treguesish për vlerësimin e rrezikut të shkretëtirëzimit, të grupuara në katër kategori:
fizike dhe ekologjike (përfshirë klimën, ujin, tokën, bimësinë, shkarkimin e ujit, zjarret); ekonomike (përfshirë
bujqësinë, kultivimin, blegtorinë, menaxhimin e tokës, shfrytëzimin e tokës, shfrytëzimin e ujit, turizmin);
sociale dhe institucionale.
Bazuar në këto analiza dhe duke marrë parasysh kushtet natyrore dhe klimën gjysmë të thatë që ndikon
në pjesët qendrore të vendit, Republika e Maqedonisë është shumë e prekshme ndaj proceseve të
shkretëtirëzimit.

B4.4.3. Degradimi i tokës
Erozioni
Erozioni i ujit është lloji dominues i erozionit në vend. Sipas hartës së erozionit të Maqedonisë (shtojca figura 5), një zonë prej 9,423 km2 ose 36,65% të sipërfaqes së përgjithshme të vendit është në kategoritë
më të larta (I - III). Erozioni i përgjithshëm vjetor për Maqedoninë është rreth 17 milionë m3 ose 685 m3/km2
në vit, me rreth 7.5 milion m3 ose 303 m3/km2 në vit të sedimenteve të zhvendosura nga vendi e eroduara
(Gjorgjeviç et al 1993). Një pjesë e rëndësishme e këtyre depozitimeve në Maqedoni, rreth 3 milionë m3
në vit, nuk kryhet nëpër rrjedhat e poshtme të lumenjve deri në daljen nga territori shtetëror, por janë
depozituar në liqene natyrore dhe rezervuarë. Erozioni i ujitjes është gjithashtu një problem. Erozioni për
shkak të praktikave të papërshtatshme të ujitjes, siç është ujitja me vërshim në pjerrësinë e tokës, është
më pak serioz sesa faktorët e tjerë të erozionit. Rreth 40,000 ha tokë e ujitur i nënshtrohet erozionit, me një
humbje mesatare vjetore të tokës prej rreth 300,000 m3. (Blinkov dhe Trendafilov, 2005).
Mbulimi i tokës dhe ndryshimet në përdorimin e saj
Toka bujqësore përfaqëson 51% të sipërfaqes së përgjithshme të vendit. Gjysma e tokës bujqësore është
e mbuluar me kullota dhe vetëm 25.86% e sipërfaqes së përgjithshme është tokë e kultivuar. Zonat pyjore
dhe pyjet mbulojnë 40% (shtojca - figura 17). Ndryshimet e mbulimit të tokës në periudhat 2000-20062012 janë paraqitur në Figurën 18. Sipërfaqet e tokës bujqësore dhe pyjet dhe zonat gjysmë-natyrore janë
në rënie nga 37.8% në 36.5% (rënie -1.3%) dhe nga 61.7% në 60.2% (ulje -2.5%), respektivisht. Në të
njëjtën kohë zonat nën tokën artificiale po rriten me 0.1%. Ky ndryshim është për shkak të ndryshimit të
tokës bujqësore dhe të sipërfaqeve gjysmë natyrore në zona artificiale dhe në masa ujore (rezervuarët).
Shndërrimi i pyllit në tokë joproduktive është e ndaluar përveç në rastet e interesit shtetëror.
Izolimi i tokës është lloj i rëndësishëm i degradimit të saj. Urbanizimi ishte një nga proceset dominuese
të zhvillimit social dhe ekonomik të vendit. Gjatë dhjetëvjeçarit të fundit, migrimi është ngadalësuar dhe
lëvizjet e përditshme të migrimit po zgjerohen veçanërisht në zonat e qendrave ekonomike dhe qyteteve më
të mëdha si Shkupi, Kumanova, Tetova, Gostivari dhe Velesi. Qytetet shpërndahen në mënyrë uniforme,
por dendësia e popullsisë nuk është uniforme. Një zgjerim i dukshëm i përqendrimit të popullsisë dhe
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vendbanimeve vërehet në lugina, duke krijuar një konflikt të fortë midis rekomandimeve për mbrojtjen e
tokës së punueshme të cilësisë së lartë dhe zhvillimit bujqësor dhe nevojës së zhvillimit urban. Shkalla
mesatare vjetore e izolimit të tokës për tërë rajonin e Shkupit është 0.14%. Rënia mesatare vjetore e tokës
bujqësore është 0,57%, prej tyre 0,24% në tokë të punueshme. Toka e kullotave është gjithashtu në rënie.
Nga ana tjetër, 11,920 ha është bërë joproduktive si rezultat i urbanizimit dhe zhvillimit të industrisë. Izolimi
i tokës prek tokën bujqësore pjellore, e vë biodiversitetin në rrezik, rrit mungesën e ujit dhe kontribuon në
ngrohjen globale, por së bashku me urbanizimin e papërshtatshëm dhe 'të egër', kontribuon ndjeshëm në
rrezikun e përmbytjeve dhe dëmtimeve nga përmbytjet. Kjo ishte një nga arsyet për përmbytjen e fundit,
në afërsi të Shkupit në gusht 2016 dhe dëmet që shkaktoi ajo.
Rënia e lëndës organike dhe biodiversitetit
Lënda organike (LO) është gjithashtu një "bllok ndërtimi" i rëndësishëm për strukturën e tokës dhe për
formimin e agregateve të qëndrueshme. Në zona kryesisht të ngrohta dhe të thata, si Maqedonia, rënia
e LO-së mund të jetë e shpejtë, sepse proceset e dekompozimit përshpejtohen në temperatura të larta.
Tokat nën prodhimin intensiv të bujqësisë në terren të pjerrët me teksture të rëndë dhe profil të tokës të
cekët janë tokat më të prekshme sidomos tokat me reliev kodrinor (litosole, rendzinas, kambisole krom,
vertisole dhe tokat në format koluvial). Çdo ulje e sasisë organike të tokës në këto toka sidomos në litosole
(profili i tokës së cekët) dhe vertisole (tokat me teksturë të rëndë) mund të shkaktojnë dëme serioze dhe
të shpejta për aftësinë e tyre prodhuese (Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, 2017). Dobësia e
rënies së Nivelit Organik të Tokës është paraqitur në Fig.16.
Përmbajtja e karbonit organik në tokë
Nuk ka monitorim të tokës në Republikën e Maqedonisë. Të dhënat për karbonin organik nuk janë të
disponueshme përveç disa fushave ku është kryer monitorimi si pjesë e kërkimit shkencor/projekteve.
Menaxhimi i vendeve të ndotura
Sasia totale e mbetjeve të gjeneruara, duke përfshirë edhe mbetjet nga minierat, vlerësohet të jetë afërsisht
26 milion ton/vit. Mbetjet që rrjedhin nga minierat, trajtimi fizik dhe kimik i mineraleve, nga bujqësia dhe
përpunimi i ushqimit dhe mbetjet komunale, japin 90.5% të totalit të prodhimit të mbetjeve të ngurta.
Mbetjet nga nxjerrja dhe përpunimi i mineraleve përmbajnë një sasi të konsiderueshme të përbërësve të
rrezikshëm. Mbetjet bujqësore përfaqësojnë fraksionin e dytë më të madh të mbetjeve, kryesisht të trajtuara
si nënprodukte, pra këto lloje të mbetjeve do të përbëjnë fraksione 'të riciklueshme' në aktivitetet bujqësore.
Përafërsisht 3.6 milion ton pleh organik në vit përdoret në prodhimin bujqësor. Menaxhimi i plehrave në
përgjithësi është shumë i diskutueshëm në lidhje me ndotjen e tokës dhe ujërat nëntokësore. Nuk ka në
dispozicion landfille në Maqedoni për mbetjet agro-kimike që përmbajnë substanca të rrezikshme. Mbetjet
e ngurta komunale janë një nga fraksionet kryesore të mbetjeve të ngurta. Ka rreth 54 vend depozitime
aktive komunale të përdorura nga ndërmarrjet komunale dhe një numër të madh të vend depozitimeve të
paligjshme të krijuara nga një popullatë që nuk ka shërbimin e grumbullimit të mbetjeve. Sipas rrezikut
të tyre mjedisor, landfillet aktive të mbetjeve komunale kategorizohen si më poshtë: 16 landfille janë me
rrezik të lartë, 16 janë me rrezik të mesëm dhe 19 klasifikohen me rrezik të ulët mjedisor. Katër të fundit
klasifikohen si raste të veçanta dhe duhet të mbyllen dhe/ose të riparohen menjëherë.
51 vend depozitimet e mëdha industriale mbulojnë 259 ha dhe ka 268*106 m3 materiale të ruajtura. 16 nga
51 pikat e nxehta janë prioritet duke marrë parasysh potencialin e tyre të rrezikshëm. Sipas legjislacionit
mjedisor, ato toka duhet të ndreqen.
Disa nga pikat e nxehta ekzistuese janë në fakt vend depozitimet e braktisura pas mbylljes së instalimeve
të vjetra. Sapo ka filluar një projekt për rehabilitimin e vend depozitimeve shumë të rrezikshme të ndotura
me HCH (mbetje nga një prodhim i mëparshëm Lindan-it) në objektin industrial OHIS Shkup.

B4.4.4. Struktura institucionale në lidhje me menaxhimin e tokës, qeverisjen
ligjore dhe politikat
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Organizimi i menaxhimit të tokës
Institucionet kryesore qeveritare përgjegjëse për çështje të ndryshme që lidhen me tokën janë Ministria e
Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) dhe Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave
(MBPMU). Agjencitë e mëposhtme qeveritare janë të përfshira në çështjet e tokës dhe të territorit: Agjencia
Kombëtare e Shërbimit Këshillimor, Agjencia për Mbështetjen Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
(AKMFBZHR), Agjencia për Kadastrën e Pasurive të Patundshme (AKPP) dhe Agjencia e Planifikimit
Hapësinor (APH).
Toka, si një medium mjedisor, trajtohet në kuadër të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
(MMPH). Brenda Departamentit Mjedisor të Ministrisë ekziston njësia për Tokën, por ka kapacitet të
pamjaftueshëm.
Brenda Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave (MBPEU) nuk ka asnjë njësi organizative
që merret vetëm me çështje të lidhura me tokën, edhe pse toka mbulohet nga sektorë të ndryshëm, si
politikat e tokës, bujqësia e përgjithshme etj. Sistemi për informacionin për tokën është zhvilluar përmes
një projekti të koordinuar nga kjo ministri. Nga ana tjetër, menaxhimi i tokës është i mirë institucionalizuar
dhe i organizuar. Çështjet që lidhen me tokën kryesisht trajtohen nga MBPZHR-ja dhe kadastra e tokës
bujqësore.
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, përmes Departamentit të saj të Planifikimit Hapësinor, është
e mandatuar për të menaxhuar dhe zbatuar politikat dhe për të monitoruar proceset e planifikimit hapësinor
në Republikën e Maqedonisë. Planet hapësinore janë zhvilluar nga Agjencia e Planifikimit Hapësinor, e
themeluar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me urdhër të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit
Hapësinor.
Agjencia Kombëtare e Shërbimit Këshillimor është përgjegjëse për dhënien e shërbimeve këshilluese me
cilësi të lartë për fermat individuale me qëllimin e përmirësimit të cilësisë dhe sasisë së prodhimit bujqësor
në zonat rurale, si dhe ndihmesën për përmirësimin e praktikave të tjera bujqësore për mbrojtjen e tokës.
Mbrojtja operative nga erozioni i tokës është përgjegjësi e administratës së bashkisë lokale dhe Ndërmarrjes
së Përbashkët për Ekonominë Ujore (AD Vodostopanstvo).
Kuadri ligjor
Asnjë legjislacion i posaçëm për tokën nuk ekziston deri më sot në Maqedoni. Megjithatë, Ligji për Ujërat
përmban disa nene që i referohen erozionit (edhe erozionit të tokës). Brenda Ligjit për tokën bujqësore,
përshkruhen aktivitetet e ndaluara që trajtojnë indirekt tokat: p.sh. ndalimi i lërimit të tokës me pjerrësi
mbi 15%, etj. Në kuadër të ligjit për pyjet, menaxhimi i qëndrueshëm i pyjeve trajtohet si parimi kryesor.
Kjo gjithashtu mund të interpretohet si referencë tërthorazi për mbrojtjen e tokës. Ligji për mbrojtjen e
mjedisit përmban edhe nene që trajtojnë mbrojtjen e të gjitha mediumeve duke përfshirë tokat. Pak vite më
parë (2013) u fillua një nismë për përgatitjen e një Ligji të veçantë për mbrojtjen e tokës me fokus ndotjen
e tokës. Deri tani janë shpërndarë disa versione, por përgatitja e këtij ligji ende nuk ka përfunduar dhe
procesi është ndalur.
Dokumenti më i rëndësishëm për mbrojtjen e tokës është aktualisht Plani Kombëtar i Veprimit për të luftuar
Degradimin e Tokës dhe Shkretëtirëzimin (në fazë miratimi). Ministria referente për Konventën e Kombeve
të Bashkuara për Luftën kundër Shkretëtirëzimit është MMPH.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strategjia Kombëtare për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Republikës së Maqedonisë 2009-2030;
Strategjia Kombëtare e Ujit, 2011 - 2041;
Programi Kombëtar Rural, 2014-2020;
Strategjia Kombëtare për Konsolidimin e Tokës Bujqësore;
Komunikimi i tretë kombëtar mbi ndryshimet klimatike - 2014;
Plani Hapësinor i Republikës së Maqedonisë, 2002 - 2020.
Strategjia Kombëtare për Zhvillimin e Pyjeve të Qëndrueshëm (NSSFD), 2006 - 2026;
Strategjia Kombëtare për Mbrojtjen e Biodiversitetit dhe Plani i Veprimit (i ri dhe në përgatitje);
Strategjia e Menaxhimit të Mbetjeve të Republikës së Maqedonisë (2008 - 2020).
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Programi kombëtar rural përqendrohet në investimet në asetet fizike të fermave bujqësore dhe bazohet
në Nenin 2 (1) të Rregullores (BE) Nr. 236/2014 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të datës 11 mars
2014, që përcakton rregullat dhe procedurat e përbashkëta për zbatimin e instrumenteve të Unionit për
financimin e veprimeve të jashtme; Neni 27 (1) i Marrëveshjes Sektoriale IPARD; Shtojca 4 Marrëveshja
Sektoriale IPARD.
Strategjia e Menaxhimit të Mbetjeve reflekton politikën kombëtare në menaxhimin e mbetjeve dhe paraqet
bazën për përgatitjen dhe zbatimin e një sistemi të integruar dhe me kosto efektive për menaxhimin e
mbetjeve.
Nga ky shpjegim i shkurtër mund të arrihet në përfundimin se mbrojtja e tokës është një çështje klasike
ndër sektoriale, e cila nuk trajtohet nga një legjislacion specifik, por nga disa, si dhe nga disa strategji dhe
plane veprimi.
Zbatimi dhe përafrimi me legjislacionin e BE-së
Deri më tani ka shumë dokumente qe “lidhen me” menaxhimin dhe ruajtjen e tokës, por dokumenti kombëtar
më i rëndësishëm është Plani Kombëtar i Veprimit për të luftuar Degradimin e Tokës dhe Shkretëtirëzimin,
i cili është në fazën e tij përfundimtare.

B4.5. Vështrim i përgjithshëm i projekteve të Pylltarisë/
Ujërave/Tokës/Menaxhimit të Burimeve Natyrore
në vend
Ekzistojnë projekte të ndryshme që lidhen direkt për ujërat, tokën, pyllin dhe biodiversitetin ose indirekt
në kuadër të projekteve të tjera për menaxhimin e rrezikut/fatkeqësive natyrore (zjarre, përmbytje) ose
projekte për zhvillimin rural.
Kostoja totale e projektit të infrastrukturës ujore - ndërtimi i impianteve të trajtimit të ujërave të ndotur në
Gjevgjeli dhe Koçani dhe përmirësimi i sistemit të furnizimit me ujë të Gostivarit është 29.1 milion euro.
Për përgatitjen e planit të menaxhimit të basenit lumor të Bregallnicës dhe zbatimin e pjesëve të planit
të basenit të lumit Strumicë (Restaurimi i pellgut të lumit Strumicë) dhe Plani i menaxhimit të pellgut
ujëmbledhës të Liqenit të Prespës (Restaurimi i Ekosistemit të Liqenit të Prespës), janë angazhuar 14
milion euro. Qëllimet e këtyre projekteve janë zbatimi i masave të përzgjedhura të restaurimit, të cilat në
fund do të çojnë në mbrojtjen e ujit, përmirësimin e kushteve të jetesës së popullatës dhe do të mbështesin
ndërtimin e kapaciteteve afatgjata për menaxhimin e integruar të baseneve. Të gjitha projektet e mësipërme
financohen nga Qeveria Zvicerane.
Përveç kësaj, Qeveria Zvicerane ka angazhuar 4 milionë euro për projektin "Programi i Ruajtjes së Natyrës
në Maqedoni" (mbështet aktorët kryesorë në mënyrë efektive për të ruajtur burimet natyrore të Rajonit të
Bregalnicës, duke integruar qasjet e përditshme të ruajtjes me parimet e menaxhimit të qëndrueshëm të
burimeve natyrore dhe axhendën e zhvillimit ekonomik lokal) dhe projekti "Integrimi i Edukimit Mjedisor në
Sistemin Arsimor Maqedonas, Ruajtja e Natyrës në Rajonin e Bregallnicës".
3 projekte të lidhura me sektorin e ujit janë zbatuar përmes programit BE-IPA:
•
•
•

“Zhvillimi i Studimit Kombëtar të Tarifave të Ujit”
“Zhvillimi i Studimit Kombëtar të Ujit”
”Reforma në Sistemin e Furnizimit, Mbledhjes dhe Trajtimit të Ujërave në nivel lokal”.

Projektet synojnë të mbështesin krijimin e instrumenteve për zhvillimin e qëndrueshëm dhe investimet e
qëndrueshme në sektorin e ujit, si dhe të mbështesin zbatimin e kërkesave të Direktivës së Trajtimit të
Ujërave dhe të Mbetjeve Urbane si dhe Direktivës së Ujit të Pijshëm.
Projekti "Mundësimi i bashkëpunimit ndërkufitar dhe menaxhimi i integruar i burimeve ujore në pellgun e
zgjeruar të Drinit" të GEF-it pritet të promovojë menaxhimin e përbashkët të pellgut të zgjeruar ndërkufitar
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të Drinit në bazë të Memorandumit të Mirëkuptimit të Drinit. Përmes këtij projekti janë planifikuar një numër
i konsiderueshëm nën-projektesh.
Projekti i mbështetur nga GEF (3.1 milion euro) "Arritja e ruajtjes së biodiversitetit përmes krijimit dhe
menaxhimit efektiv të zonave të mbrojtura dhe përfshirjes së biodiversitetit dhe planifikimit të shfrytëzimit
të tokës" synon përmirësimin e ruajtjes së biodiversitetit dhe rritjen e zonave të mbrojtura.
Në lidhje me tokën, ekzistojnë dy projekte në vazhdim: "Mbështetje për Zhvillimin e Programit Kombëtar të
Veprimit të Përshtatur ndaj Strategjisë 10 vjeçare të UNCCD dhe Procesi i Raportimit sipas UNCCD" dhe
"Programi i Përcaktimit të Synimeve për Neutralizimin e Degradimit të Tokës", i cili synon të përcaktojë
statusin dhe trendet e treguesve të degradimit te tokës (ndryshimet e mbulimit të tokës, produktivitetit të
tokës dhe karbonit organik), nxitësit e degradimit të tokës e LD dhe objektivat përkatëse.

B4.6. Vlerësimi i tendencave kryesore dhe boshllëqeve
për menaxhimin e burimeve natyrore
Duke bërë përmbledhjen e sa më sipër, mund të nxjerrim tendencat kryesore të mëposhtme:
Pyjet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ujerat
•
•
•

•
•
•
•

Toka e përgjithshme pyjore në Republikën e Maqedonisë është 10,918 km2 (1,091,857 ha) nga të
cilat pyjet janë 835,055 (76,5%) ha ose 42,5% e territorit
Shumica e pyjeve (63.4%) janë pyje cungishte dhe rreth 30.4% janë pyje trungishte.
Totali i volumit drusor është 75,939,571 m3 ose 82.1 m3/ha dhe rritja totale vjetore është 1,616,782
m3 ose 2.02 m3/ha, dhe është më e ulëta në Evropë.
Në kuadër të produkteve pyjore të marra nga pylli, drutë e zjarrit zënë 80 - 85%.
Pyjet shtetërore janë 89.1%, ndërsa pjesa e tyre në volumin total të drurit është 92.2%. Pyjet private
janë 10.9%.
Inventari i fundit pyjor në vend është bërë në vitin 1979 dhe ky është një problem i madh në marrjen
e të dhënave përkatëse.
Potencial i madh për përdorim të qëndrueshëm të prodhimeve te dyta pyjore dhe shërbimeve që
ende nuk janë shfrytëzuar.
Menaxhimi i pyllit është nën ndërmarrjeve publike Pyjet e Maqedonisë nën Ministrinë e Bujqësisë,
Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.
Menaxhimi i pyjeve brenda zonave të mbrojtura është në përgjegjësi të institucioneve publike nën
Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Këto pyje menaxhohen kryesisht për funksionimin
e tyre mjedisor dhe mbrojtjen e biodiversitetit.
Korniza ligjore për pylltari është e harmonizuar me atë të BE-së, por problemi kryesor është zbatimi.
Fakulteti i Pylltarisë sheh një numër relativisht të lartë të studentëve të diplomuar çdo vit. Kurrikula
është në fazën e përmirësimit lidhur me trendet globale.
Burimet totale të ujit të Republikës së Maqedonisë vlerësohen të jenë 6.37 miliard m3 në një vit
normal dhe 4.80 miliard m3 në një vit të thatë ose 2.300-3.000 m3/banorë.
Territori hidrografik i Republikës së Maqedonisë është i ndarë në katër basene lumore: Vardari
(79.9%), Strumica (5.9%), Drini i Zi (13%) dhe Morava Jugore (0.2%).
Deri tani është duke u zbatuar vetëm një plan menaxhimi për pellgun ujëmbledhës të Liqenit të
Prespës, që është një nën-pellg i lumit Drin i Zi: janë përgatitur dhe janë në procedurë për miratim
dy plane menaxhimi te baseneve dhe është duke u përgatitur plani i menaxhimit te basenit te lumit
Vardar.
Nuk ka monitorim operativ aktual sipas DKU-së dhe gjendja ekologjike e trupave ujore sipërfaqësore
në nivel kombëtar ende nuk është përcaktuar.
Nuk ka të dhëna të sakta për kërkesën vjetore të ujit.
Bujqësia me 62.6% ka pjesën më të madhe të kërkesës për ujë. Pakësimi i ujit është një problem
dhe për shkak të kësaj janë ndërtuar një numër i konsiderueshëm rezervuarësh.
Deri më tani janë ndërtuar 106 skema të vogla dhe të mëdha të ujitjes që mbulojnë një sipërfaqe prej
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•
•
•
•

•
•
•
•

•
Toka
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

163,693 ha tokë të lërueshme pjellore, konkretisht 49,9% të zonës që mund të ujitet, por për shkak
të një sistemi të amortizuar kjo vlerë është më e ulët. Shumica e tyre janë ndërtuar midis viteve 1950
dhe 1980 dhe kane nevojë për rindërtim dhe përmirësime të efikasitetit teknik.
Humbjet e ujit brenda sistemeve të furnizimit me ujë janë gjithashtu të larta, për arsye të ndryshme.
Në vitet e fundit, përmbytjet katastrofike nga lumenjtë dhe vërshimet, duke shkaktuar humbje të
mëdha dhe dëmtime kanë qenë eventet më të rrezikshme natyrore në rajon.
Në Maqedoni janë regjistruar 1.539 përmbytje. Këto vërshime kanë shkaktuar dëme të mëdha për
ekonominë maqedonase. 32 njerëz vdiqën gjatë përmbytjeve të rrëmbyeshme.
Shumica e strukturave ekzistuese të kontrollit të përmbytjeve u ndërtuan para viteve 1980.
Dokumentet e vjetra teknike nuk janë më të përshtatshme dhe dokumentet e reja teknike ende nuk
janë zhvilluar.
Deri tani nuk ka ndonjë vlerësim paraprak të përgatitjes së rrezikut nga përmbytjet, apo harta për
rrezikshmërinë dhe rrezikun nga përmbytjet, si dhe planin e menaxhimit të përmbytjeve sipas
direktivës së përmbytjeve (DP). Plani i parë i menaxhimit të përmbytjeve, sipas DP, është për pellgun
e lumit Strumicë dhe është ende në përgatitje.
Përgjegjësitë dhe detyrimet në menaxhimin e ujërave ndahen midis disa ministrive, por institucioni
kryesor qeveritar është Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH).
Brenda MMPH-së ekziston një sektor i ujit me kapacitete të pamjaftueshme.
Mbrojtja nga ndikimi negativ i ujërave është minimal, si në nivel kombëtar dhe lokal.
Ligji i vitit 2008 për Ujërat siguron kuadrin për mbrojtjen dhe menaxhimin e qëndrueshëm të
burimeve ujore. Strategjia e Ujërave të Republikës së Maqedonisë përcakton se si duhet të duket
sektori i ujit deri në vitin 2040 dhe disa nga hapat që do të duhet të ndërmerren për të arritur atje.
Është një vizion ku lumenjtë, kanalet dhe liqenet janë përmirësuar për njerëzit dhe ekosistemet dhe
ku vazhdon të ofrohet cilësi të shkëlqyeshme të ujit të pijshëm. Master Plani i Ujit ka filluar 15 vjet
më parë dhe është akoma në veprim.
Sipas raportit të Rrjetit Rajonal të Anëtarësimit për Mjedisin dhe Klimën (ECRAN), DKU-ja është
70% e transpozuar në legjislacionin kombëtar. Nga ana tjetër, Direktiva e përmbytjes është vetëm
14% e transpozuar në legjislacionin kombëtar.
Sistemi i informimit të tokës u krijua në vitin 2015. Ky sistem grumbullon të dhëna për aspektet e
mëposhtme: llojet e tokës, ndarjet administrative, vlerat e pH, hartën e lëndës organike, CaCO3,
përmbajtjen e argjilës, baltës dhe rërës, aftësinë e tokës.
Nuk ekziston një sistem i monitorimit të tokës.
Duke marrë parasysh kushtet natyrore dhe socio-ekonomike në vend, Maqedonia është shumë e
ndjeshme ndaj degradimit të tokës dhe proceseve të shkretëtirëzimit.
Erozioni i ujit është lloji dominues i erozionit në vend dhe kategoritë e pa tolerueshme të erozionit
(I-III) mbulojnë 36.65% të sipërfaqes së përgjithshme te vendit. Kjo çështje trajtohet në kuadër të
Ligjit për Ujërat.
Për shkak të aktiviteteve të ndryshme njerëzore, gjithsej 9.08% e tokës bëhet joproduktive për
qëllime bujqësore, pyjore dhe natyrore.
Izolimi i tokës ndikon në tokën pjellore bujqësore, e vë biodiversitetin në rrezik, rrit mungesën e ujit
dhe kontribuon në ngrohjen globale, por së bashku me urbanizimin e papërshtatshëm dhe 'të egër'
kontribuojnë dukshëm në rrezikun e përmbytjeve dhe dëmtimeve nga përmbytjet.
Sipas legjislacionit, rikuperimi i landfilleve dhe guroreve është i detyrueshëm, por vetëm pjesë
te tyre janë rikuperuar. Mbetjet e braktisura të landfilleve (pjesa tjetër e tyre që janë instalime të
mbyllura) janë ende pika të nxehta.
Toka si mjet mjedisor trajtohet në kuadër të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
(MMHP) ku në kuadër të Administratës së Mjedisit ekziston një njësi për tokat me kapacitete të
ulëta. Çështjet e lidhura me tokën janë kryesisht në përgjegjësi të MBPZHR, ndërsa planifikimi
hapësinor është në përgjegjësi të MMPH-së.
Nuk ka ligj të veçantë për tokën dhe pjesët e kësaj mase trajtohen në ligje të ndryshme.
Deri tani ka dokumente të ndryshme kombëtare, por më i rëndësishmi është Plani Kombëtar i
Veprimit për të luftuar degradimin e tokës dhe shkretëtirëzimin, i cili është ende në përgatitje (në
fazën përfundimtare).
Toka është një çështje klasike ndër sektoriale që nuk trajtohet nga një legjislacion specifik por nga
disa, si dhe nga disa strategji dhe plane veprimi. Për këtë qëllim duhet të përmirësohet bashkëpunimi
ndër sektorial.
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B4.7. Konkluzionet (gjendja ekzistuese, tendencat dhe
boshllëqet në lidhje me të tre burimet natyrore)
Megjithëse politikat e menaxhimit të natyrës janë mjaft të gjera në Maqedoni, serish lindin probleme të
ndryshme dhe ekzistojnë disa boshllëqe, të cilat duhet të plotësohen për të përmirësuar situatën në lidhje
me menaxhimin e burimeve natyrore.
Pyjet
Inventari i fundit i pyjeve, siç është përmendur më parë, është përgatitur në vitin 1979. Kjo e bën të pamundur
planifikimin efektiv dhe efikas, si dhe aktivitetet kërkimore. Mungesa e të dhënave përkatëse mund të
çojë në drejtimin e gabuar dhe shkakton vështirësi gjatë punës. Kjo është një çështje e rëndësishme në
këtë moment. Ligji për Pyjet parashikon që një inventar duhet të bëhet çdo 7 vjet dhe e njëjta gjë është
planifikuar edhe në Strategjinë për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Pyjeve, por kjo nuk është zbatuar.
Gjithashtu ka mungesë të të dhënave kadastrale. Disa nga pronarët e pyjeve private ende kanë dokumentet
e tyre shumë të vjetra për pronësinë, por këto dokumente nuk kanë koordinata të pyjeve, por kufiri
përshkruhet me fjalë. Ky është problemi në këtë fushë, sepse peizazhi është krejtësisht i ndryshëm pas
shumë vitesh dhe gjetja e kufijve siç përshkruhet në dokument nuk është një gjë e lehtë për tu bërë. Kështu,
mund të ndodhë që inxhinierët pyjorë nga Ndërmarrja publike e pyjeve, që janë përgjegjës për damkimin e
drurëve në pyjet private pa dashje bëjnë një gabim dhe shënojnë drurë në pyllin shtetëror dhe e shkruajnë
sikur të jenë në parcelën private ose anasjelltas.
Popullsia rurale ka filluar të mbledhë prodhimet e dyta pyjore dhe ato janë bërë shumë të popullarizuara.
Gjithnjë e më shumë mbledhësit shkojnë në pyll për të mbledhur produkte, por jo të gjithë janë të arsimuar
ose të trajnuar për mbledhjen. Ndërmarrjet më të mëdha (përpunuesit dhe tregtarët) kanë krijuar tashmë
rrjetin e tyre të grumbulluesve dhe i trajnojnë, por kjo nuk ndodh me më të vegjlit. Zinxhiri i vlerës shtesë
është praktikë në disa kompani të vogla dhe të mesme. Praktika më e zakonshme është shitja e produktit
si lëndë e parë.
Gjithashtu, turizmi rural tashmë është promovuar, por vetëm në zonat e mbrojtura. Problemi është se
sektori pyjor as nuk përpiqet të fillojë një aktivitet të tillë, edhe pse ka pasur mundësi për të nga fondet
IPARD.
Ndërmarrja publike pyjet maqedonase nuk duhet të kenë trajtim preferencial nga Qeveria në konkurrencë
dhe tregti.
Barrierat, të cilat përmenden më lart, nuk mund të sigurojnë menaxhim të qëndrueshëm të natyrës. Ato
çojnë në praktika të paqëndrueshme, sepse secili sektor ndjek politikën e tij dhe menaxhon ekosistemet
sipas kompetencave të tyre, ndërsa shpërfill të tjerët.
Ka mjaft shembuj të menaxhimit të paqëndrueshëm sa i përket pyjeve, tokës dhe ujit. Ruajtja e pyjeve është
me rëndësi vendimtare për mjedisin global. Republika e Maqedonisë tashmë ka formuluar politikën e saj
kombëtare, por faza e zbatimit është e papërshtatshme. Pylltaria duhet të synojë ruajtjen dhe shfrytëzimin
e qëndrueshëm të pyjeve me konsideratë për zhvillimin ekonomik dhe social.
Uji
Uji është një burim i kufizuar që është në presion në rritje nga rritja e popullsisë dhe shfrytëzimi jo i
qëndrueshëm. Sistemet hidrologjike si dhe strukturat e kontrollit të përmbytjeve kanë ekzistuar prej vitesh
por këto sisteme ekzistuese janë dëmtuar dhe duhet të rindërtohen.
Bazuar në gjetjet e deritanishme, planet e përgatitura të menaxhimit të pellgjeve të lumenjve, duhet t'i
kushtojnë vëmendje të konsiderueshme përmirësimit të gjendjes ekologjike të trupave ujorë sipërfaqësorë.
Strategjia e Ujërave është e formuluar mirë, por gjithashtu si me pylltarinë, ajo dështon në fazën e zbatimit.
Transpozimi i shumicës së direktivave të BE-së nga sektori i ujit ka përparuar me miratimin e Ligjit për
Ujërat. Pjesa e vetme që dështon është ndikimi i pafavorshëm i ujit sepse për sa i përket Direktivës së
përmbytjeve të BE-së vetëm rreth 14% është transpozuar në legjislacionin kombëtar.
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Kapacitetet institucionale janë të ulëta dhe duhet të përmirësohen sidomos në pjesën e ndikimit negativ
të ujit.
Nuk ka të dhëna të përshtatshme për shumë çështje të ujit, ndonëse sistemi i informacionit të ujit është
themeluar.
Ekziston një numër i konsiderueshëm i praktikave të paqëndrueshme të menaxhimit të ujit dhe ato kryesore
janë si më poshtë: mungesa e një qasjeje të integruar në menaxhimin e burimeve ujore në sistemin rregullator
kombëtar; mbivendosja e përgjegjësive ne disa ministri (MAFWE, MMHP, ME); Humbjet e larta të ujit (10
- 60%) në strukturat dhe rrjetet ekzistuese; kushtet teknike të dobëta dhe mungesa e praktikave efikase
të menaxhimit të ujërave të skemave ekzistuese të ujitjes; numri i pamjaftueshëm i sistemeve trajtimit të
ujërave të ndotura në zonat urbane dhe rurale dhe impianteve te trajtimit të ujërave të ndotura; politika e
pamjaftueshme e kontrollit të përmbytjeve; sistemet e kullimit si dhe sistemet për mbrojtje nga përmbytjet
dhe erozioni janë në gjendje të keqe; dhe së fundi, masa te pamjaftueshme për kontrollin e erozionit dhe
vërshimeve, etj.
Toka
Erozioni i tokës është lloji dominues i degradimit të tokës. Sipas Ligjit për Ujërat, secila komunë dhe
ndërmarrja e ujit janë të detyruar të përcaktojnë zonat e rrezikut aktual dhe të mundshëm të erozionit,
por deri tani asnjë aktivitet i këtij lloji nuk është zbatuar në vend. Praktikat bujqësore të paqëndrueshme
që ndikojnë në tokë janë: zjarret artificiale - djegia, rotacioni i bimëve, praktikat e plehërimit, praktikat e
mbrojtjes së bimëve, përdorimi i farave të pasigurta dhe materialit të mbjelljes, humbjet në biodiversitetin
bujqësor; ndërtimi dhe menaxhimi i sistemeve të rikuperimit të tokës, ujitje e tepërt që zvogëlon madhësinë
e fermave, etj. Është krijuar një sistem informacioni i tokës, por mungojnë informata të reja për shkak të
mungesës së një sistemi monitorimi të tokës. Kuadri ligjor dhe institucional për menaxhimin e tokës janë
komplekse dhe është e nevojshme të rriten kapacitetet.
Menaxhimi i tokës
Rregulloret lidhur me menaxhimin e tokës në Maqedoni si një ish-vend socialist janë shumë të ndryshme
nga vendet e BE-së.
Pjesa më e madhe e tokës bujqësore është në pronësi private (70%). Vetëm 11% e pyjeve janë pronë
private. Të gjitha parcelat pyjore private janë enklava brenda pyjeve shtetërore, kështu që menaxhimi i
qëndrueshëm i pyjeve private është pothuajse i pamundur. Ka shumë pronarë të pyjeve, por vlera mesatare
e parcelës private të pyjeve është 0.6 ha.
Fragmentimi i tokës në Maqedoni është një nga problemet me të cilat përballet menaxhimi i qëndrueshëm
i tokës.
Fermerët synojnë të shpërndajnë parcelat e tyre, sepse duke bërë kështu shmangin disa nga rreziqet e
prodhimit që mund të shfaqen në një vend të caktuar. Ekzistojnë 4.5 milion parcela kadastrale me madhësi
mesatare të parcelës së tokës së punueshme që është 0.26 ha (0.2 ha ne parcela private, 0.53 ha tokë
shtetërore). Ekzistojnë 80,000 ferma me një mesatare prej 3.5 parcelash për fermat familjare dhe 5 parcela
për personat juridikë, me një madhësi mesatare prej 0.6 ha / parcela. Madhësia mesatare e fermës është
2.27 ha (bimë) dhe 1.05 ha (vreshta). Gjithashtu, trashëgimia tradicionale është se çdo parcelë duhet të
ndahet midis të gjithë trashëgimtarëve.
Një nga karakteristikat e Maqedonisë është toka e braktisur. Pas Luftës së Dytë Botërore, dhe sidomos
pas tërmetit të vitit 1963 në Shkup, kur Shkupi u shpall si "Qytet i Hapur" shumë njerëz u shpërngulën nga
fshatrat në Shkup. Si përgjigje, shumë ish-fermerë braktisën tokën e tyre dhe shumë njerëz rural braktisën
shtëpitë dhe fshatrat e tyre për të jetuar në Shkupin urban.
Për momentin, pak kompani po menaxhojnë bashkërisht tokat e tyre. Në fakt, menaxhimi hapësinor si
koncept nuk ekziston në Maqedoni, ndoshta për shkak të ideve të ndryshme të termit 'menaxhimi i tokës'
nga vendet e BE-së. Sistemi menaxhues maqedonas është në fakt menaxhimi i burimeve. Secili nga
burimet natyrore menaxhohet nga ndërmarrje të ndryshme:
•

Pyjet – nga Ndërmarrja Publike pyjet maqedonase, Institucionet Publike te parqeve kombëtare,
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institucionet e komunës lokale dhe pronarët e pyjeve private;
Kullotat - Ndërmarrja Publike Kullotat e Maqedonisë;
Uji – kompania e re Ekonomia e Ujërave të Maqedonisë sh,a, në një nivel të sistemit hidro-bonifikues;
SH.PK Hidrocentralet e Maqedonisë, sh.a,.
Uji për energji, EVN - një digë dhe rezervuar, disa koncesione të vogla - energjia.
Peshkimi - Koncesionet; Gjuetia - Ndërmarrja Publik pyjet dhe koncesionet Maqedonase;
Menaxhimi i Zonave të Mbrojtura - për Parqet Kombëtare - institucione publike të ndara për çdo PK
dhe Rezerve te Menaxhuar. Për zona të tjera të mbrojtura (kategori tjetër IUCN), Qeveria cakton një
institucion kompetent (Blinkov dhe Stojanovska, 2003).

Megjithëse sipas Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës, një organ menaxhues është përgjegjës për një menaxhim të
integruar të të gjithë zonës së mbrojtur, në realitet nuk zbatohet dhe PK Mavrovo është një shembull tipik.
Agjencia e planifikimit hapësinor është përgjegjëse për përgatitjen e të gjitha planeve hapësinore dhe
Parlamenti është përgjegjës për miratimin e këtyre planeve hapësinore në vend. Kjo do të thotë që të gjitha
planet e tjera duhet të jenë në përputhje me planin hapësinor. Në realitet, ka një numër të konsiderueshëm
të rasteve kur planet sektoriale për çdo zonë nuk janë në përputhje me planin hapësinor. Plani Hapësinor i
Vendit (39/04) jep udhëzime të qarta lidhur me procesin e urbanizimit dhe zhvillimit të vendbanimeve.
Barrierat, të cilat përmenden më lart, nuk mund të sigurojnë menaxhim të qëndrueshëm të natyrës. Ata
çojnë në praktika të paqëndrueshme, sepse secili sektor ndjek logjikën e tij dhe e menaxhon atë ekosistem
në vetvete dhe në bazë të kompetencave të tyre duke shpërfillur të tjerët.
Ekzistojnë mjaft shembuj të menaxhimit të paqëndrueshëm sa i përket pyjeve, tokës dhe ujit.

B4.8. Rekomandime për menaxhimin e integruar/
bashkëpunimin ndër sektorial të burimeve
pyjore,ujërave dhe tokes ne vend
Pyjet
Aktiviteti i parë dhe më i rëndësishmi që rekomandohet duhet të jetë inventari pyjor. Kjo do të tregojë se
në cilën fazë është në këtë moment sektori pyjor dhe cilat hapa duhet të ndërmerren për të përmirësuar
gjendjen në të ardhmen.
Duhet të zgjidhet problemi i përcaktimit të kufijve ndërmjet pyjeve shtetërore dhe private dhe futja e GIS
për pyjet duhet gjithashtu të jetë prioritet në vend. Prezantimi i sistemit modern të informacionit mund të
ndihmojë jo vetëm tek pronarët privatë të pyjeve, por edhe tek punonjësit e ndërmarrjes publike. Prodhimet
e dyta pyjore kane filluar të jenë një aktivitet që përmendet në mes të popullsisë rurale, por nëse është
më mirë e organizuar dhe e planifikuar, kjo mund të jetë e rëndësishme edhe për ekonominë kombëtare.
Turizmi rural është promovuar gjerësisht në zonat e mbrojtura. Duke marrë parasysh se ka potencial për
këtë lloj aktiviteti, sektori i pyjeve duhet të ndjekë trendet globale për pylltarinë e qëndrueshme qe e
përfshin këtë në planet e tij. Në këtë moment sektori pyjor është ende tradicional dhe fokusohet vetëm
tek druri. Monopoli i ndërmarrjes publike duhet të kthehet në ekonominë e tregut. Çdo degë e saj duhet të
përcaktojë çmimin për produktet në treg. Pronarët privatë të pyjeve duhet të jenë gjithashtu një faktor në
ndikimin në treg. Në të njëjtën kohë, duhet të mbahet mend se i shërbejnë interesit publik. Masat shtetërore
të marra në këtë fushë duhet të jenë adekuate për të arritur objektivat.
Uji
Gjëja më e rëndësishme është ndërtimi i kapaciteteve të sektorit të ujit në kuadër të MMPH.
Menaxhimi i përmbytjeve duhet të përmirësohet në të gjitha shkallët: nga individi deri tek institucioni.
Duhet të krijohet një sistem i plotë dhe i përshtatshëm për monitorimin e cilësisë së ujit, sipas DKU-së. Duhet
të përgatiten gjithashtu plani i menaxhimit të pellgjeve lumore dhe planet e menaxhimit të përmbytjeve,
sipas nevojave të DKU. Hartat e risqeve dhe rrezikut duhet të përgatiten ne rastin e vërshimeve malore,
duke marrë në konsideratë proceset e larta të erozionit dhe rrëshqitjet e tokës.
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Toka
Duke marrë parasysh çështjen ndër sektoriale, gjëja më e rëndësishme është ndërtimi i kapaciteteve të
sektorëve që lidhen me tokën brenda ministrive të ndryshme.
Erozioni i tokës është procesi më i madh i degradimit përmendur në shumë dokumente kombëtare dhe
programet e kontrollit të erozionit duhet të përgatiten dhe të krijohen ne një njësi brenda MMPH-së që do
të jetë përgjegjëse për këtë çështje.
Nevojitet një kuadër ligjor më efektiv në lidhje me menaxhimin e burimeve natyrore dhe për më tepër
miratimi i rregulloreve të nevojshme që do të bëjnë të zbatueshme kuadrin ligjor. Në fund të fundit, për
të avancuar ekonominë maqedonase dhe për të bërë hapa të mëtejshëm drejt pranimit në BE, kornizat
ligjore përkatëse duhet të harmonizohen me standardet e BE-së. Për më tepër, do të vendosen institucione
të menaxhimit ne nivelin e duhur me kompetenca të qarta dhe jo të mbivendosura mbi menaxhimin e
burimeve natyrore; gjithashtu nevojitet një përmirësim i vazhdueshëm i kapaciteteve dhe koordinimit të tyre.
Përveç kësaj, do të zhvillohen mekanizma që do të lehtësojnë financimin e qëndrueshëm të menaxhimit të
burimeve natyrore në përputhje me parimet e përdoruesit dhe ndotësit, pagesa për parimet e shërbimeve
te ekosistemit në përputhje me realitetet socio-ekonomike edhe në nivel lokal. Harmonizimi i ligjit material
lidhur me ujin, bujqësinë, pyllin dhe natyrën me kodin penal do të ishte më shumë i rëndësishëm për të
arritur dhe bashkëpunimin ndër sektorial mes të gjithëve. Për më tepër, ekziston nevoja për integrimin
e ligjeve të ruajtjes së natyrës në politikat kombëtare zhvillimore dhe ekonomike dhe lidhjen e tyre me
mekanizma efikase të monitorimit dhe zbatimit që do të siguronin që qasja në burimet natyrore të ndahej
në mënyrë të drejtë dhe efikase për të gjithë përdoruesit. Së fundi, ekziston nevoja për procedura efektive
që do të sigurojnë ndërgjegjësimin e publikut dhe pjesëmarrjen e ekuilibruar në vendimmarrje, duke ndjekur
kërkesat ligjore kombëtare dhe instrumentet ndërkombëtare.

B4.9 Rekomandime në lidhje me aktivitetet pasuese për
përmirësimin e menaxhimit të burimeve
kombëtare në vend
Rekomandimet e përgjithshme të bazuara në gjendjen aktuale në vend janë:
-- të ushtrohet veprimtari e qëndrueshme pyjore siç parashikohet në strategjinë për pylltari të
qëndrueshme.
-- të zbatohet detyrimi i Ligjit për Ujërat dhe masat dhe aktivitetet e parashikuara në strategjinë e ujit.
-- të përmirësohet bashkëpunimi ndërkufitar.
-- të miratohet legjislacioni dytësor në lidhje me Ligjin për Ujërat.
-- të miratohet legjislacioni për tokën.
-- të zbatohen masat dhe aktivitetet e parashikuara në Planin Kombëtar të Veprimit për të luftuar
shkretëtirëzimin.
-- të zbatohen masat dhe aktivitetet që lidhen me pyjet, ujin dhe tokën brenda dokumenteve të tjera
kombëtare.
-- të vazhdojë harmonizimi i kuadrit ligjor.
-- ndërtimi i kapaciteteve administrative për të tre sektorët, dhe;
-- të përmirësohet bashkëpunimi ndër sektorial.
Rekomandim për të ardhmen e afërt:
Zhvendosja e menaxhimit të orientuar në ekosistem duhet të jetë qasja e ardhshme në menaxhimin e
burimeve natyrore. Menaxhimi i ekosistemit është menaxhimi i zonave në shkallë të ndryshme në mënyrë
të tillë që të ruhen shërbimet ekologjike dhe burimet biologjike, ndërsa përdorimet e duhura njerëzore
të jenë të qëndrueshme. Shërbimet kryesore ekologjike përfshijnë alokimin e produktivitetit (rrjedhjen e
energjisë), mirëmbajtjen e pjellorisë së tokës (ciklin e lëndëve ushqyese) dhe funksionimin e ciklit hidrologjik.
Burimet biologjike përfshijnë të gjitha variacionet natyrore që gjenden në gjene, specie dhe komunitete
së bashku me proceset që mbajnë këtë ndryshim. Përshtatshmëria dhe qëndrueshmëria e përdorimit të
njeriut diktohen nga kufizimet e imponuara nga mjedisi biologjik dhe fizik dhe nga mandatet ligjore për
përdorimin e tokës (Brussard, 1998).
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SHTOJCA B4.1
Grupet e të dhënave mbështetëse

Figura 4.1 Shpërndarja e pyjeve

Figura 4.2 Masa e pyjeve për ha

Figura 4.3 Basenet dhe nën-basenet
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Figura 4.4 Divizionet e menaxhimit të ujit

Figura 4.5 Përshkrimi i pjesëve të lumit

Figura 4.6 Harta e Erozionit

Figura 4.7 Rrëshqitjet e dherave dhe rënia e shkëmbinjve

Figura 4.8 Ngjarjet e përmbytjeve (a) dhe zonat e përmbytura (b)
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Figura 4.9 Rrjeti i monitorimit RYMSIS

Figura 4.10 Dobësia e ujërave nëntokësorë

Figura 4.11 Klasifikimi i gjendjes ekologjike të MUS në disa basene

Figura 4.12 Sistemet e furnizimit me ujë

Figura 4.13 Zonat e ujitjes
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Figura 4.15 Indeksi i thatësirës

Figura 4.14 Harta e Tokës

Figura 4.16 Zonat e dobëta ndaj rënies së SOM

Figura 4.17 Mbulimi i Tokës sipas (CORINE LCU – Niveli II)

Figura 4.18 Ndryshimet e mbulesës së tokës
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CHAPTER B5
Përmbledhje e Menaxhimit të Burimeve
Natyrore në Malin e Zi
Žarko Vučinić12, Momčilo Blagojević13

B5.1 Hyrje: Informacione të përgjithshme për Malin e Zi
Mali i Zi ndodhet në Evropën Juglindore (41° 52' dhe 43° 32' gjerësi në veri, 18° 26' dhe 19° 22' gjerësi
Lindje) dhe është pjesë e Gadishullit Ballkanik. Mali i zi shtrihet në një sipërfaqe prej 13,812 km2, me një
sipërfaqe të ujërave territoriale prej rreth 2,540 km2 dhe një popullsi prej 620,000 banorë (Zyra e Statistikave
të Malit të Zi - MONSTAT, regjistrimi i vitit 2011) dhe me dendësi 44,9 banorë për km2.

Mali i Zi është klasifikuar nga Banka Botërore si
një vend me të ardhura të mesme e të larta dhe
është gjithashtu një vend kandidat për të negociuar
për t'u bashkuar me Bashkimin Evropian. PBB-ja
(nominale) e vlerësuar në vitin 2016 është 4.250
miliardë dollarë ose 6.783 dollarë për frymë.
Ekonomia e Malit të Zi është kryesisht e bazuar
në shërbime dhe është në fund të tranzicionit drejt
një ekonomie tregu. Ndikimi më i rëndësishëm në
formimin e PBB-së vjen nga sektorët e mëposhtëm:
Turizmi (20% së bashku me sektorët e lidhur në
2014); Prodhimi industrial (9.8% e PBB-së në vitin
2014); Shitjet me pakicë (tregtia shënoi 12.9% të
PBB-së në vitin 2014); Transporti (4.2% për vitin
2014) dhe ndërtimi (4.6% për vitin 2014).
Administrativisht, territori i vendit ndahet në 23
bashki/njësi të qeverisjes vendore. Nga popullsia e
përgjithshme, 63.23% jetojnë në zonat urbane dhe
36.77% në zonat rurale.
Shumëllojshmëria e bazës gjeologjike, peizazhit,
klimës dhe tokës, si dhe pozicioni gjeografik i Malit
të Zi në Gadishullin Ballkanik ka krijuar kushte të
favorshme për shumëllojshmërinë e lartë biologjike.

Figura 5.1 Harta e Malit të Zi (Burimi: Spalevic, GIZ/SWG, 2016

Numri i specieve për njësi te sipërfaqes në Malin e Zi është 0.837. Ky është indeksi më i lartë i regjistruar
në çdo vend evropian.
Më shumë se 90% e sipërfaqes së Malit të Zi është më shumë se 200 metra mbi nivelin e detit. 45% e
sipërfaqes së saj është më e ulët se 1000 m lartësi dhe sipërfaqet malore mbi 1.500 m lartësi mbulojnë
rreth 15% të territorit të shtetit. Lumenjtë derdhen në dy pellgje: pellgun e Detit të Zi, që ka një sipërfaqe
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totale prej 7,250 km2 (ose 52,5% të territorit), dhe pellgun e detit Adriatik, i cili ka një sipërfaqe totale prej
rreth 6,562 km2 (ose 47,5%).
Në përgjithësi, dallohen tri rajone gjeografike homogjene (shih Figurën 1) me tiparet të ngjashme gjeologjike,
klimatike dhe vegjetative.
Mali i Zi gjendet brenda Alpeve Dinarike, një varg i dominuar nga shkëmbinj karbonatikë, me disa shtresa
të tjera sedimentare dhe vullkanike, veçanërisht në veri. Klima e Malit të Zi përcaktohet fuqishëm nga malet
e tij. Përveç shfaqjes së ndryshimeve të rëndësishme vertikale të temperaturës dhe reshjeve, shiu orografik
lokal mund të jetë i rëndësishëm. Alpet Dinarike veprojnë si një pengesë mes masave ajrore të Mesdheut
dhe kontinentale, dhe kjo rezulton në dy zona kryesore klimatike në Malin e Zi. Në pjesën jugore mbizotëron
klima mesdhetare, ndërsa në brendësi, klima është më kontinentale. klima e Malit të Zi karakterizohet nga
të dhënat e mëposhtme: Temperatura mesatare vjetore: 11.2 ° C; Mesatarja vjetore e reshjeve: 1,500.5
mm; Intensiteti mesatar i shirave të mëdha në ditë me reshje më shumë se 20 mm: 38.2 mm në ditë;
Kohëzgjatja mesatare e periudhave të thata: 28.7 ditë në vit; Kohëzgjatja mesatare e periudhave të ftohta:
71.5 ditë në vit; Kohëzgjatja mesatare e valëve të nxehtësisë: 7.5 ditë në vit.

B5.2. Vlerësimi i sektorit të pyjeve
B5.2.1. Burimet dhe menaxhimi i pyjeve
Si pjesë e sektorit bujqësor të Malit të Zi, pyjet janë një burim i rëndësishëm për zonat rurale në kuptim të
vlerës së tyre mjedisore, ekonomike dhe sociale. Menaxhimi i pyjeve dhe zonave pyjore përbën një pjesë
integrale të objektivave dhe prioriteteve të zhvillimit rural. Në të njëjtën kohë, një pjesë e madhe e pyjeve
janë habitate për llojet e kafshëve dhe bimëve me rëndësi evropiane sipas Direktivave të Habitateve dhe
Shpendëve dhe mund të përcaktohen si habitate Natura 2000. Pyjet mund të krijojnë vlera të shtuara në
fushën e përpunimit të drurit, burimet e ripërtërishme të energjisë, prodhimin e ushqimit dhe turizmit. Sipas
një vlerësimi të përafërt, pjesa e industrisë pyjore dhe të drurit në PBB është disi më pak se 2%, e cila
është e ngjashme me Slloveninë, por është e vogël në krahasim me rreth 3% në të gjithë BE-në ose në gati
6% në Finlandë. Kjo do të thotë se sektorët e bazuar në burimet pyjore kanë një potencial të madh rritjeje.
Politika Kombëtare e Pyjeve përcakton pesë objektiva të përgjithshme:
1. Sigurimi dhe përmirësimi i rezistencës afatgjatë dhe produktivitetit të pyjeve dhe ekosistemeve të
tjera, si dhe mirëmbajtja e llojeve bimore dhe shtazore;
2. Administrimi i pyjeve dhe burimeve pyjore siguron zbatimin e qëndrueshëm të funksioneve të pyjeve
sociale dhe mjedisore;
3. Pyjet kontribuojnë në zhvillimin e qëndrueshëm social dhe ekonomik të zonave rurale;
4. Strategjia për zhvillimin e industrisë së drurit siguron zhvillim afatgjatë dhe konkurrencë të industrisë
së drurit;
5. Zhvillimi afatgjatë i pylltarisë si profesion dhe operacionet e që lidhen me pylltarinë.
Inventari Kombëtar i Pyjeve (IKP) i Malit të Zi është realizuar në periudhën 2009-2012 për herë të parë në
baza shkencore. Të dhënat e inventarit tregojnë qartë se Mali i Zi ka potencial të madh pyjor.
Sipërfaqja pyjore sipas funksionit dhe formës së qeverisjes
Rezultatet e IKP janë si më poshtë: Sipërfaqja e tokës së Malit të Zi karakterizohet nga një mbulesë e lartë
me pyje prej 59.5% (826.782 ha, gabimi standard relativ 0.5%) dhe toka pyjore prej 9.9% (137.480 ha); Së
bashku, pyjet dhe zonat pyjore mbulojnë 69.4% (964.262 ha) të sipërfaqes së tokës. Pyjet e Malit të Zi janë
të vendosura pjesërisht në shpate shumë të pjerrëta dhe shkëmbore; në total, 11.9% e zonës pyjore dhe
8.4% të zonës pyjore nuk kanë qenë të aksesueshme për matjen e pemëve.
Në Tabelën 5.1 janë paraqitur madhësia e pyjeve dhe toka pyjore, dhe në tabelën 1b janë paraqitur
kategoritë e pyjeve (në formatin e zhvilluar në përputhje me metodologjinë IKP). Sipërfaqja e pyjeve është
dukshëm më e lartë se sa vlerësimet më të mira ekzistuese (tani në 59.5%, deri më tani e vlerësuar në
45%) Pylli i lartë mbulon një sipërfaqe pak më të madhe sesa pyjet e cungishtes ndërsa gati 100,000 ha i

200

Menaxhimi I Burimeve Natyrore Në Evropën
Juglindore: Pyjet, Toka dhe Ujërat

mbulojnë pyjet, ku nuk janë në dispozicion të dhënat e taksimit për shkak të pambrritshmërisë për të marrë
mostrat e parcelave ose pyje, të cilat nuk janë matur për shkak të faktit që diametrat e tyre janë nën pragun
e taksimit (kategoria: të tjera në Tabelën 5.2).
Tabela 5.1 Sipërfaqja e pyjeve, tokës pyjore e jo pyjore (Burimi: Inventari Kombëtar i Pyjeve 2010)

Area

Sip. (ha)

Pyll (ha)

%

1, Pyje

826,781.64

826,781.64

59.5

2, Tokë pyjore

137,480.23

0

9.9

3, Sipërfaqe jo pyjore

424,319.03

0

30.6

Gjithsej

1,388,580.90

826,781.64

100

Tabela 5.2 Sipërfaqja sipas kategoria pyjore (Burimi: Inventari Kombëtar i Pyjeve 2010)

Kategoria pyjore

Sip. (ha)

Pylli (ha)

%

Pylli %

0, Të tjera

535,457.56

99,656.61

38.6

12.05

111, Pyll trungishte

376,527.80

371,285.46

27.1

44.91

113, Pyll cungishte

356,341.01

355,839.58

25.7

43.04

114, Shkurre

23,973.51

0

1.7

0

115, Shkurre te tjera

80,967.97

0

5.8

0

116, Makie

10,417.00

0

0.8

0

117, Livadhe malorë

4,896.03

0

0.4

0

Gjithsej

1,388,580.90

826,781.64

100

100

Volumi drusor, rritja dhe prerjet dhe stoku i karbonit
Sipas IKP-së, vlerësimi për vëllimin e drurit në të gjithë pyjet e Malit të Zi është 122 milion m³ me një
rritje prej 2.9 milion m³, bazuar në supozimin se pyjet e pa mbërrishme tregojnë vëllime relative për ha që
janë një e treta nën nivelin e pyjeve të mbërrishme (shumë më të larta se vlerësimet ekzistuese deri tani
që ishin 72 milion m³). Vëllimi i drurit në pyjet e mbrojtshme (728,133 ha) arrin në 116 milion m³ me një
rritje prej 2.8 Mil m³ (vlerësohet me një gabim standard relativ prej 1.5%). Vëllimi mesatar për sipërfaqe
pyjore vlerësohet të jetë 159.6 m³/ha (pyjet e mbërrishme, gabimi relativ është 2.3%). Pyjet fletore tregojnë
një vëllim për ha prej 136.3 m³/ha, në dallim nga halorët (293.5 ha). Volumi i haloreve zë 40.2%. Rritja e
halorëve është mesatarisht me 8.1 m³ për ha, më i lartë krahasuar me rritjen prej 2.9 m³ / ha të fletoreve.
Haloret kontribuojnë me 46.6% në të gjithë rritjen totale te pyjeve.
Table 5.3 Growing stock, increment and felling (Source: National Forest Inventory 2010)

Llojet e pyllit

Në pronësi publike
m3

Në pronësi private

m3/ha

m3

m3/ha

Gjithsej
m3

m3/ha

Volumi drusor
Zonë jo pyjore
Të tjera

63,502.1

1.0

340,132.5

9.1

403,633.6

7.8

Pyje trungishte

69,371,459.5

284.9

18,448,957.4

180.1

87,820,416.9

262.88

Pyje cungishte

10,210,663.9

93.8

11,380,842.7

46.8

21,591,506.6

69.02

Pyje te përziera

4,265,787.0

302.9

1,622,891.0

168.7

5,888,678.0

265.91

Pyje artificiale

669,171.0

168.5

248,447.3

154.9

917,618.3

164.82
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Gjithsej

84,580,583.4

227.9

32,041,270.9

88.7

116,621,853.4

159.6

Rritja vjetore totale e vëllimit
Zonë jo pyjore
Të tjera

2,453.7

0.0

10,995.2

0.3

13,448.9

0.3

Pyje trungishte

1,573,710.0

6.5

444,476.8

4.3

2,018,186.8

10.8

Pyje cungishte

281,040.3

2.6

322,697.3

1.3

603,737.6

3.9

Pyje te përziera

91,408.8

6.5

37,567.9

3.9

128,976.7

10.4

Pyje artificiale

22,179.9

5.6

7,050.6

4.4

29,230.6

10.0

Gjithsej

1,970,792.0

4.6

822,787.8

2.1

2,793,579.8

6.6

Prerja mesatare vjetore*
Gjithsej

356

99

455

Tabela 5.4 Stoku i karbonit (Burimi: Inventari Kombëtar i Pyjeve 2010)

Pronësia

Sip.

Biomasa totale

Karboni në
biomasë (t)

Karboni në
rritje (t)

Të tjerë

424,319.03

0.00

0.00

0.00

Në pronësi shtetërore

490,555.68

137,114,459.77

38,819,352.17

872,857.01

Private

473,706.19

50,181,761.88

15,344,963.88

380,881.72

Gjithsej

1,388,580.90

187,296,221.64

54,164,316.05

1,253,738.73

Llojet e pyjeve dhe pronësia sipas regjimit të menaxhimit
Në total, në Malin e Zi gjenden 35 lloje të ndryshme pyjesh. Ndarja e sipërfaqes se pyjeve sipas tipit te
pyllit tregon dominimin e pyjeve të tjera fletore (25.6%), pyjet e ahut (24.3%), bredhit i bardhe (14.4%),
bunga dhe qarri (11.4%), dushqe të tjera (10.4%) dhe hormoqi (7.4%). Për nga vëllimi, klasifikimi është si
më poshtë: Pyjet e ahut (34%), bredhi i bardhë (32%), hormoqi (11.1%) dhe pyjet e tjera fletore (6.7%).
Pyjet në Mal të Zi (shih Tabelën 5.5) karakterizohen nga një mbizotërim i drurëve fletore që mbulojnë 76.2%
të sipërfaqes pyjore. Llojet dominuese janë ahu, dushqet, bredhi , llojet e bredhit dhe llojet e pishave. Në
total, 12 lloje halorësh dhe 59 lloje gjethegjerë janë vlerësuar në Inventarin Kombëtar të Pyjeve.

Tabela 5.5 Llojet kryesore të drurëve (deri në 5, vetëm %) sipas sipërfaqes dhe vëllimit (%) (Burimi: Inventari Kombëtar i Pyjeve 2010)

Llojet e drurëve

Sip (%)

Vëllimi (%)

Ahu

27.8

42.8

Fletorë të tjerë

21.1

6.8

Hormoq

11.7

12.5

Qarr

10.0

3.9

Mëlleze

7.0

1.6

Bredhi i bardhe

5.8

12.5

Bungëbuta

5.1

1.0
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Pyjet fletore mbizotërojnë si në pyjet private dhe ato publike, dhe pyjet me halore cilësore kryesisht gjenden
në pronën shtetërore.
Tabela 5.6 Llojet e pronësisë sipas kategorive të pyjeve (Burimi: Inventari Kombëtar i Pyjeve)

Kategoria pyjore

Pyje publike

Pyje private

ha

%

ha

%

Pyje trungishte

243,525.2

29.5

102,446.3

12.4

Pyje cungishte

108,805.9

13.2

243,067.0

29.4

Të përzier

14,083.6

1.7

9,621.2

Halore

127,135.90

26.2

32,171.47

7.2

Fletore

223,667.84

46.3

285,832.92

64.6

B5.2.2. Pyjet në mbështetje të komuniteteve rurale
Pyjet janë me rëndësi vitale ekonomike për popullsinë e zonave rurale ku pyjet janë një nga burimet kryesore
të të ardhurave dhe të energjisë së ngrohjes.
Pyjet, druri dhe produktet jo drusore janë pjesë përbërëse e ekonomisë rurale dhe zhvillimit rural. Përveç
bujqësisë dhe turizmit rural, ato përbëjnë një nga opsionet kryesore për avancimin socio-ekonomik të
zonave rurale. Për këtë qëllim, në periudhën nga viti 2014-2020, një pjesë e fondeve IPA të BE-së për
zhvillimin rural dhe qëllime të tjera do të drejtohen në zhvillimin e sektorit pyjor.
Struktura e pronësisë së tokës pyjore
Pjesa e pyjeve shtetërore, sipas IKP-së, është 52.3%, dhe ajo private 47.7% (shih Tabelën 5.7). Sa i përket
tokës pyjore, pronësia private dominon me 58.0%. Pyjet publike tregojnë një mesatare më të lartë të
vëllimit të drurit për hektar - 227.9 m³/ha në krahasim me 88.7 m³/ha në pyjet private dhe përbëjnë 72.7%
e shumicës së vëllimit të pyjeve. Duhet të theksohet se ende nuk është përfunduar procesi i kthimit, as
ri rregullimi i të dhënave kadastrale për Malin e Zi. Struktura e pyjeve shtetërore është shumë më e mirë
krahasuar me pyjet private, gjë që reflektohet më së miri nga sasia e vëllimit në këmbë për njësi sipërfaqeje,
duke qenë shumë më i ulët në pyjet me pronësi private. Pyjet në pronësi private karakterizohen gjithashtu
nga fragmentimi.
Tabela 5.7 Struktura e pronësisë së pyjeve (Burimi: Inventari Kombëtar i Pyjeve)

Pyje në pronësi
publike %

Pyje në pronësi
private %

Pyje në pronësi të
kishës %

Pyje komunale %

Sipërfaqja e pyjeve
gjithsej

52.3

47.7

-

-

100

Pyjet publike dhe kompanitë publike pyjore
Një administratë pyjore e autorizuar (AP) administron dhe menaxhon pyjet, tokat pyjore, pemët jashtë
pyjeve dhe tokat e zhveshura në pronësi të shtetit (më shumë se 90%) në Mal të Zi (shih Tabelën 5.8).
Administrata përfshin hartimin dhe vendimmarrjen në lidhje me menaxhimin e pyjeve dhe tokave pyjore në
pronësi të shtetit, si dhe monitorimin dhe kontrollin e menaxhimit të pyjeve.
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Tabela 5.8 Kompanitë pyjore publike në Mal të Zi (Burimi: Inventari Kombëtar i Pyjeve 2010 përditësuar nga ekspertët e pylltarisë)

Kompania

Sip gjithsej (ha)

Pylli (%)

% e sip.

Ndërmarrje publike ‘Parqet Kombëtare’

106,039.47

42,852.29

7.6

Parku kombëtar Piva

32,500

16,250 (vlerësim)

2.3

Administrata e pyjeve

1,250,041.43

767,679.35

90.1

Gjithsej

1,388,580.90

826,781.64

100

Punësimi në sektorin e pyjeve
Aktualisht, 395 persona janë të punësuar në sektorin e pylltarisë në Mal të Zi (nuk janë përfshirë ata që
punojnë në kuadër të koncesioneve dhe industrisë së drurit): 377 në AP; 7 në Ministrinë e Bujqësisë dhe
Zhvillimit Rural (MBZHR); 11 në inspektimin e pyjeve në Drejtorinë e Inspektimit. Sa i përket arsimimit të
tyre, dominojnë punonjësit e kualifikuar dhe shumë të kualifikuar (163) ndërsa numri i inxhinierëve pyjor
është 94. Duhet të theksohet në këtë drejtim se struktura e moshës në AP është e tillë që mosha mesatare
e një punëtori është 55 vjeç.
Tabela 5.9 Njerëzit e punësuar në sektorin e pyjeve sipas arsimit (AP, MBZHR dhe Inspektimi Pyjor) (Burimi: Administrata Pyjore 2016)

Punëtorë të
kualifikuar
dhe shumë të
kualifikuar

Inxhinierët e
pylltarisë

Teknikët e
pylltarisë dhe
njerëzit me
diplomë të mesme

Punëtorët
administrativë dhe
të tjerë

Gjithsej

163

94

69

69

395

Tabela 5.10 Numri i të punësuarve në industrinë pyjore (Burimi: MONSTAT (Libri vjetor i Malit të Zi 2015)

Viti

2013

2014

2015

Përpunimi i drurit dhe prodhimi i drurit, tapë, kashtë

1239

1344

1335

Prodhimi i letrës dhe produkteve të saj
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171

178

Prodhimi i mobilieve

540

486

459

Gjithsej

1,983

2,001

1,972

Numri i përgjithshëm i të punësuarve (shih Tabelën 8) në përpunimin e drurit dhe prodhimin e drurit, tapës
dhe kashtës ishte 1,344 për vitin 2014, që është pak më i lartë se në vitin 2013 (1,239 punonjës). Më pak
punëtorë punonin në prodhimin e letrës dhe produkteve të saj dhe mobilieve në vitin 2014 sesa në vitin
2013. Të dhënat për vitin 2015 tregojnë shifra të ngjashme. Gjithsej, numri i të punësuarve në industrinë
pyjore për vitin 2014 arriti në 2,001, që është pak më shumë se në vitin 2015 (1,972).

B5.2.3. Nxitja e konkurrencës së sektorit pyjor dhe zinxhirët e vlerës së shtuar
Rritja e kontributit ekonomik është e mundur nëpërmjet përfshirjes së të gjitha vëllimeve të drurit në
ekonominë formale dhe rritjes së prerjeve (me investimet e nevojshme në infrastrukturë dhe hartimin e një
brezi të ri planesh), por kryesisht përmes rritjes së vlerës së shtuar në zinxhirin e industrisë së drurit. Së
bashku me malet dhe ujin, pyjet përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të ofertës së Malit të Zi në fushën
e turizmit të qëndrueshëm dhe të gjelbër.
Struktura e fitimeve neto dhe të ardhurave në kompanitë shtetërore pyjore
Deri më tani, pyjet në pronësi të shtetit i janë dhënë për shfrytëzim me koncesion personave juridikë.
Aktualisht, në vitin 2016 ekzistojnë 18 kontrata (kontrata me koncesion për 7, 15 dhe 30 vjet) për një vëllim
total bruto të drurit prej 247,694 m³. AP gjeneron fitime neto kryesisht nga të ardhurat nga shitjet e drurit
ndërsa të ardhurat e tjera - nga produktet e dyta pyjore (bimët mjekësore, mbledhja e kërpudhave) dhe
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gjuetia janë shumë modeste dhe duhet të rriten. Në periudhën 2013 - 2015, vetëm viti 2014 ishte një vit
pozitiv në drejtim të raportit fitim/humbje bruto.

Tabela 5.11 Struktura e fitimeve neto dhe të ardhurave për Administratën Pyjore të Malit të Zi (Burimi: Administrata e Pyjeve, 2016)

2013

2014

2015

Mali i zi

Mali i zi

Mali i zi

Euro
Të ardhurat gjithsej

4,321,879.62

4,858,715.67

4,527,189.61

Të ardhura nga shitjet e drurit

4,293,025.59

4,829,642.26

4,496,356.55

Të ardhura të tjera

28,854.03

29,073.41

30,833.06

Kostot gjithsej

5,166,223.47

4,788,489.61

5,442,258.04

Fitim/humbje bruto

- 844,343.85

70,226.06

- 915,068.43

Në bazë të të dhënave të mësipërme, mund të konkludohet se AP-ja nuk ka të njëjtën sasi fitimi sikurse
kompanitë shtetërore në vendet e pyllëzuara perëndimore, të cilat normalisht sjellin para në buxhetin e
shtetit. Përveç drurit, produktet e dyta pyjore janë gjithashtu të rëndësishme për ekonominë rurale, në
veçanti kërpudhat, frutat pyjore dhe manaferrat. Sipas të ardhurave të përafërta vjetore për popullsinë
rurale, ato nxjerrin 5 milion euro nga këto produkte dhe për një pjesë të konsiderueshme të popullsisë (28%
e familjeve) ato përbëjnë një burim të përhershëm të të ardhurave.
Financimi dhe investimet publike dhe ndërkombëtare
Aktualisht, nuk ka financime ndërkombëtare në pylltari në Mal të Zi. Nga Kontrata e Koncesionit e nënshkruar
ndërmjet atyre që japin koncesionet dhe Administratës Pyjore, ata që japin koncesionet janë të detyruar të
mirëmbajnë infrastrukturën rrugore pyjore dhe ruajtjen e mirëmbajtjes së rrugëve.
Produktet dhe shërbimet e pyjeve
Tabela 5.12 Sasia dhe vlera e mallrave dhe shërbimeve të tregtuara për 2015 (Burimi: MONSTAT 2016)

Sasia dhe vlera e mallrave kryesore të tregtuara (përfshirë
PPJD) (deri në 10)

Euro (vlera e tregut)

Lende e sharruar halorësh – 81,853 m3

8,851.000

Lende e sharruar fletoresh – 7,792 m3

928,000

Dritare druri – 213 cope

16,000

Dyer druri – 226 cope

23,000

Parket – 1,010 m

118,000

2

Kontributi i sektorit pyjor në PBB
Pjesa më e madhe e vlerës së produkteve pyjore të gjeneruara në vitin 2015 erdhi nga shitja e drurëve
halorë të prerë dhe drurëve fletore të prerë. Vlera e tregut e druve të zjarrit është e paqartë pasi nuk ka të
dhëna të disponueshme. Përveç kësaj, vlerësohet se të ardhurat e përafërta vjetore të popullsisë rurale nga
prodhimet e dyta pyjore janë rreth 5 milion euro.
Bilanci tregtar
Shifrat e bilancit tregtar janë marrë nga MONSTAT-i dhe janë paraqitur në tabelat 12 dhe 13 më poshtë.
Prodhimet pyjore, lëndë dhe drutë e zjarrit janë dominantë në eksportin e produkteve pyjore në periudhën
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2010 - 2015. Ka pasur një rritje të konsiderueshme në eksport gjatë viteve të fundit, që ishte 16.2 milionë
euro në vitin 2012 dhe 30.03 milion euro në vitin 2015.
Tabela 5.13 Bilanci tregtar në produktet pyjore – Eksporti

Viti

2010

2011

2012

2013

2014

2015

EKSPORTI GJITHSEJ në euro (milion)

16.54

19.05

16.2

18.37

23.85

30.03

Lende e sharruar

10.89

13.23

10.96

10.95

14.03

17.46

Trupa

3.53

3.53

2.88

3.71

4.99

6.12

Lende ndërtimi

0.28

0.19

0.35

0.37

0.33

0.11

Elemente druri

0.61

0.56

0.56

0.79

0.47

0.59

Pllakë druri

0.16

/

0.01

0.01

/

0.01

Pllakë fibre dhe materiale të tjera drusore

/

/

0.01

/

0.01

0.01

Dru zjarri

0.5

0.75

0.77

1.9

3.14

4.63

Importi i produkteve pyjore në periudhën 2010-2015 ishte në një gamë prej 22.61 milion euro (2012) dhe
24.48 milion euro (2014). Produktet pyjore dominuese të importit janë mobilieri për ndërtesat dhe përpunimi
i drurit duke përfshirë panelet e drurit, pjesët dhe panelet e montuara të dyshemeve.
Tabela 5.14 Bilanci tregtar në produktet pyjore - Importi (Burimi: MONSTAT 2016)

Viti

2010

2011

2012

2013

2014

2015

IMPORTI GJITHSEJ në euro (milion)

23.56

22.95

22.61

22.75

24.48

22.80

Lende e sharruar

0.95

1.12

1.03

0.97

1.04

0.74

Trupa

0.69

0.85

0.66

1.09

0.67

0.89

Lende ndërtimi

7.21

6.83

6.79

6.55

8.75

7.27

Elemente druri

3.63

3.2

2.76

2.73

2.8

2.8

Pllakë druri

3.37

3.72

4

4.01

4.2

4.33

Pllakë fibre dhe materiale të tjera drusore

2.15

2.16

2.23

2.42

2.3

2.53

Dru zjarri

0.07

0.19

0.4

0.62

0.66

0.31

Prerjet e paligjshme
Problemi i prerjeve të paligjshme dhe tregtisë së drurit është i konsiderueshëm në pothuajse të gjitha
vendet e rajonit dhe në një kontekst më të gjerë, kështu që nuk është një fenomen, i cili është specifik për
Malin e Zi. Mund të dallohen dy lloje të prerjeve të paligjshme: prerjet e paligjshme për shkak të varfërisë
dhe prerjet e paligjshme për qëllime fitimi. AP merr të dhëna (shih Tabelën 14) për prerjet e paligjshme nga
njësitë rajonale nga autoritetet kompetente. Vëllimi më i madh i prerjeve të paligjshme në pyjet shtetërore
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në periudhën 2002 – 2015, në vitin 2002, ishte (5.623 m³) dhe rezultatet më të mira në luftën kundër
aktiviteteve të paligjshme u arritën në vitin 2013 (2,154 m³).
Tabela 5.15 Prerjet e paligjshme të regjistruara zyrtarisht në pyjet shtetërore nga 2002 - 2015 (Burimi: Administrata e Pyjeve 2016)

Viti

Vëllimi (m³)

2002

5,623

2003

3,863

2004

2,768

2005

2,380

2006

3,735

2007

5,620

2008

4,178

2009

4,858

2010

5,231

2011

4,679

2012

3,673

2013

2,154

2014

5,442

2015

4,510
58,714
4,194

Gjithsej 2002 -2015
Mesatarja 2002-2015

Një Plan Kombëtar Veprimi për Luftën kundër Aktiviteteve të Paligjshme në Malin e Zi është miratua nga
Qeveria në vitin 2009 si një detyrim i Deklaratës Ministrore të Shën Petersburgut për Zbatimin e Ligjit në
Pyjet dhe Administrimin e Pyjeve në Evropë dhe Azinë Qendrore (ENA-FLEG). Janë bërë përmirësime të
dukshme, veçanërisht në lidhje me bashkëpunimin ndërkufitar dhe bashkëpunimin midis institucioneve në
Malin e Zi. Sidoqoftë, ky dokument duhet të rinovohet që nga skadimi i tij në vitin 2013.

B5.2.4. Mbrojtja e pyjeve dhe rritja e shërbimeve të ekosistemit
Më shumë se 99% e pyjeve janë me origjinë natyrore, gjë që i vendos pyjet malazeze ndërmjet disa prej
pyjeve më natyralë në Evropë. Pyjet e Malit të Zi ofrojnë një gamë të gjerë shërbimesh ekosistemike në
nivelin e bashkësive lokale, shtetit, rajonit, Evropës dhe planetit. Këto janë kryesisht:
•

•
•
•
•
•

Kontributi për të luftuar efektet negative të ndryshimeve klimatike, zbutjen e tyre dhe adaptimin.
Pyjet malazeze akumulojnë rreth 4.6 milion ton CO2 nga atmosfera në vit, që është afërsisht sa
gjithë emetimet vjetore të gazrave serrë të Malit të Zi në vitin 2003 me 5.3 milion ton ekuivalent CO2
.
Mirëmbajtja, rinovimi dhe përmirësimi i biodiversitetit, duke përfshirë burimet gjenetike. Biodiversiteti
i lartë i pyjeve tregohet nga një prani prej më shumë se 67 specieve të drurëve pyjorë autoktonë, 9
habitateve pyjore me rëndësi evropiane.
Mirëmbajtja dhe përmirësimi i cilësisë dhe sasisë së ujit në një nga vendet më të pasura me ujë.
Mundësi për aktivitete të shumta tregtare dhe sociale (rekreacion dhe turizëm).
Krijimi i kushteve më të favorshme mikro-klimaterike, veçanërisht gjatë nxehtësisë së verës.
Lidhjen shpirtërore me natyrën dhe trashëgiminë kulturore.

Shëndeti pyjor dhe dëmtimet
Aktualisht, kërcënimi më i rëndësishëm për pyjet (shih Tabelën 14) është ndryshimi i klimës me një rrezik në
rritje të thatësirës, zjarrit dhe dëmtuesve biotikë, dhe kërcënimi pritet të rritet në të ardhmen. Në periudhën
2005-2010, zjarret pyjore mbuluan rreth 1% të zonës pyjore në vend, dhe në vitin rekord 2012 ato mbuluan
7% të sipërfaqes pyjore. Në rastin e thatësirës më ekstreme të pritshme, kërcënimet nga zjarri mund të
14

http://unfccc.int/files/ghg_data/ghg_data_unfccc/ghg_profiles/application/pdf/mne_ghg_profile.pdf
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rriten deri në një nivel që mund të shkaktojnë dëme serioze për popullatën dhe gjithë ekonominë. Zjarret në
pyje, si dhe fatkeqësitë natyrore përbëjnë një shkak të rëndësishëm të dëmtimit të pyjeve.
Tabela 5.16 Dëmet e pyjeve në vendin tuaj në pesë vitet e fundit (Burimi: Administrata Pyjore 2016)

Llojet e dëmeve ndaj pyllit

2011

2012

2013

2014

2015

Total për
periudhën 20112015

m3 or ha
nga njerëzit në pyjet
shtetërore/

4,679.14

3,672.96

2,153.63

5,441.50

4,509.78

20,457.01

nga njerëzit në pyjet private

797.96

908.23

745.43

787.05

740.05

3,978.72

Dëme nga insektet
Fatkeqësitë natyrore

18,152.97 1,147.41

32,890.48 90,456.65 93,220.35 235,867.86

Dëmet nga zjarret në pyje
(ha)/pyje shtetërore

4,062.27

169.28

58.23

2,063.81

10,932.24

Dëmet nga zjarret në pyje
(ha)/pyje private

44,947.30 960.30

2.00

3.65

1,060.20

46,973.45

Dëmtime nga sëmundjet e
bimëve
4,578.65

Ruajtja dhe menaxhimi i biodiversitetit
Rreth 5,8% të sipërfaqes pyjore tashmë është përfshirë në Parqet Kombëtare dhe parqet e planifikuara
rajonale gjithashtu do të përfshijnë një pjesë të konsiderueshme të zonave pyjore. Në përgjithësi, rreth 12%
e pyjeve dhe 8% e tokave pyjore janë të paarritshme për shkak të pengesave natyrore. Këto zona mbulojnë
110,000 ha, gjë që 'de facto' i lihet proceseve natyrore. Në fushën e mbrojtjes së natyrës, objektivat e
mëposhtme kanë rëndësi për të siguruar habitatet pyjore: Një gjendje e favorshme e habitateve pyjore
dhe specieve me rëndësi evropiane ose ato që lidhen me pyjet; Fleksibilitet i pyjeve ndaj efekteve të
ndryshimeve klimatike dhe kërcënimeve të tjera; Vlerësimi i shërbimeve ekosistemike të pyjeve.
Certifikimi i pyjeve në Mal të Zi
Mbështetja e Procesit të Certifikimit FSC u dha në kuadër të projektit FODEMO në periudhën 2012-2013.
Kjo rezultoi në një plan veprimi të detajuar për arritjen e certifikimit FSC të menaxhimit të pyjeve me
procedurat dhe formatet e përpunuara. Është vërejtur se ka pasur një progres të mirë në miratimin e
procedurave të propozuara, por se progresi i rëndësishëm për t'u bërë i gatshëm për certifikim është
ende për t'u arritur. Përfundimi kryesor ishte se sektori pyjor shtetëror aktualisht nuk është i gatshëm për
certifikim sepse nuk është zbatuar plani i veprimit i përpunuar për këtë qëllim. Përveç kësaj, puna fillestare
për të kuptuar certifikimin PEFC për pronarët e pyjeve private në pjesën veriore të Malit të Zi (kryesisht nga
Bashkia Rozaje) filloi me mbështetjen italiane, por deri më tani nuk ekzistojnë pyje të certifikuara PEFC në
Mal të Zi.

B5.2.5. Struktura institucionale e sektorit pyjor, qeverisja ligjore dhe politike
Organizimi i sektorit pyjor
Drejtoria për Pylltarinë, Gjuetinë dhe Industrinë e Drurit ne Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural është
përgjegjëse për kontrollin e përgjithshëm të sektorit pyjor dhe ka rolin udhëheqës në procesin e menaxhimit
të burimeve pyjore, si dhe në zhvillimin e politikave ekonomike dhe sektoriale, si dhe në zbatimin e këtyre
politikave. Drejtoria mbikëqyret nga Drejtori dhe aktualisht ka katër njësi: Njësinë Pyjore, Njësinë e Gjuetisë,
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Njësinë e Industrisë së Drurit dhe Njësinë për Monitorimin e Pyjeve dhe Gjuetisë.
Administrata Pyjore me seli në Pljevlja është autoriteti kompetent administrativ, i cili kryen punë administrative
dhe profesionale të lidhura me pyjet, të tilla si projektimi dhe përgatitja e planeve të menaxhimit të pyjeve;
zbatimi i IKP-së; dhënia e punimeve për zbatim në pyjet shtetërore; mbledhja e të dhënave për gjendjen
e pyjeve; përgatitja e hartave të habitateve pyjore dhe llojeve të pyjeve; zbatimi i monitorimit të gjendjes
shëndetësore të pyjeve, qëndrueshmëria e menaxhimit të pyjeve dhe aktiviteteve të paligjshme në pyje;
rigjenerimin e pyjeve të reja; ngritja, menaxhimi dhe mirëmbajtja e sistemeve informative pyjore; mirëmbajtja
dhe rikuperimi i rrugëve pyjore në pajtim me ligjin; përgatitja e bazës së ekspertëve për rregulloret, planet
dhe programet; kryerja e masave për ruajtjen e biodiversitetit dhe vlerave natyrore të pyjeve; ruajtja e
pyjeve dhe tokave pyjore kundër veprimtarive të paligjshme; duke damkuar drurët për prerje, vulosjen e
asortimenteve dhe pranimin e zonave të shfrytëzimit të prerjes; ofrimi i asistencës profesionale për pronarët
e pyjeve private; kontrolli i punimeve të kryera sipas projektit operacional; bashkëpunimi me institucionet
kërkimore shkencore në pylltari dhe punë të tjera në pajtim me ligjin.
Inspektorati pyjor është i përfshirë në Drejtorinë e Përgjithshme të Kontrollit të Inspektimit dhe është
përgjegjës për aktivitete të shumta të përcaktuara me nenin 87 të Ligjit për Pyjet (p.sh. inspektimi i planeve
të menaxhimit të pyjeve, infrastruktura pyjore, punimet pyjore dhe operacionet e shfrytëzimit).
Kuadri ligjor për politikën pyjore
Legjislacioni kryesor në sektorin e pylltarisë në Malin e Zi përbëhet nga:
-- Ligji për Pyjet (miratuar në vitin 2010 dhe ndryshuar në vitin 2015) - rregullon silvikulturën,
mbrojtjen, ruajtjen dhe përmirësimin e pyjeve, planifikimin, mënyrën dhe gjendjen e shfrytëzimit të
pyjeve, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve pyjore, monitorimin e pyjeve, si dhe çështje të tjera
me rëndësi për pyjet, tokën pyjore dhe pylltarinë. Ky ligj zbatohet gjithashtu për mbrojtjen, ruajtjen
dhe shfrytëzimin e drurëve pyjore që ndodhen jashtë pyjeve dhe zonave pyjore.
-- Ligji për Materialin Riprodhues të Pyjeve (miratuar në vitin 2007 dhe i ndryshuar në vitin 2015) rregullon miratimin e materialeve bazë për prodhimin e materialeve riprodhuese të drurëve pyjorë,
prodhimin, kontrollin e prodhimit, përpunimin, shitjen, shfrytëzimin dhe identifikimin e materialit
riprodhues.
-- Ligji për kafshët e egra dhe gjuetinë - (i miratuar në vitin 2008 dhe i ndryshuar në vitin 2015)
rregullon menaxhimin e kafshëve të egra dhe gjuetinë në Mal të Zi.
Përveç kësaj, legjislacioni mjedisor i trajton pyjet si burime të mëdha natyrore në vend.
Zbatimi dhe përafrimi me legjislacionin e BE-së
Në tetor 2010, BE-ja miratoi Rregulloren e saj për Lëndët Drusore (EUTR, Rregullorja 995/2010) për të
parandaluar shitjen e lëndëve të paligjshme të drurit dhe produkteve të tij në tregun e brendshëm të BEsë. Prej 3 marsit 2013, çdo operator që vendos për herë të parë drurin ose produktet e drurit në tregun e
BE-së duhet të garantojë që ato janë prodhuar ligjërisht. Aktualisht, autoritetet shtetërore të Malit të Zi nuk
ndërmarrin veprime për zbatimin e sistemit të parë të vigjilencës. Kjo do të ishte lehtësisht e realizueshme
për Malin e Zi, sa më shpejt që fillon të përmirësohet regjistrimi i vëllimeve të drurit; Qeveria do të vendosë
se kush është Autoriteti Kompetent, Autoriteti Kompetent do të kryejë një procedurë të vlerësimit të rrezikut,
e cila mund të zbatohet nga një firmë konsulente që ka hapur një tender për punimet. Në përafrimin e saj
me BE-në, Mali i Zi demonstron progres në lidhje me Kapitullin 12: Siguria e ushqimit, politika veterinare
dhe fitosanitare. Sa i përket politikës fitosanitare, janë miratuar ndryshime në ligjin për farërat e bimëve
bujqësore dhe mbrojtjen e shëndetit të bimëve, si dhe janë miratuar një numër i rregulloreve mbi masat
fitosanitare. Në përputhje me Ligjin për mbrojtjen e shëndetit të bimëve (neni 7), autoriteti i autorizuar për
pylltarinë dhe personat fizik dhe juridik që veprojnë në kuadër të mbrojtjes së shëndetit të bimëve në pyje,
është i detyruar të veprojë në përputhje me këtë ligj dhe legjislacionin pyjor.
Ligji për materialin riprodhues pyjor u miratua në vitin 2007 dhe bazohet në Direktivën e Këshillit 1999/105/
20

Competent Authorities: One or more in each Member State, to carry out checks at regular intervals on monitoring organisations and operators.
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KE të datës 22 dhjetor 1999, për tregtimin e materialeve riprodhuese pyjore. Megjithatë, janë rekomanduar
disa përmirësime në këtë ligj, me qëllim thjeshtësimin e procedurave, duke marrë parasysh standardet dhe
procedurat e përcaktuara nga Direktiva në vitin 2010. Në periudhën e ardhshme, parashikohet një punë e
madhe nga autoritetet shtetërore lidhur me hartimin dhe zbatimin e legjislacionit për Natura 2000.

B5.2.6. Baza e njohurive pyjore
IPK-ja e Malit të Zi jep për herë të parë në histori informacion të saktë mbi pyjet e Malit të Zi. Pas kryerjes
së inventarit bazuar në kampionimin në terren në vitin 2010, përpunimi dhe analiza e të dhënave është
bërë gjatë vitit 2011 dhe 2012; mbledhja dhe përgatitja e të dhënave, metodat e përdorura për të analizuar
të dhënat dhe rezultatet janë paraqitur në raportin e inventarit (2013). Inventari është në përputhje me
standardet e përdorura nga vendet me traditë të gjatë në pylltari dhe përfshiu aplikimin e një mostre
sistematike në formë të grupimeve, të shpërndara në një rrjet prej 2 × 2 km në të gjithë territorin e Malit të
Zi, ku u mblodhën dhe më pas u përpunuan dhe u analizuan të dhëna cilësore dhe sasiore (përshkrimi i
vendit, përshkrimi i parcelave dhe të dhënat e drurëve).
Sistemi arsimor dhe pyjet
Një nga mangësitë kryesore institucionale në të gjithë sektorin e pyjeve është mungesa e institucioneve
arsimore dhe kërkimore në Mal të Zi. Ekziston vetëm një shkollë e mesme në vend që arsimon teknikë
pyjorë. Në Fakultetin Bioteknik ekziston një Qendër për Pylltarinë (3 punonjës), dhe në Podgoricë ekziston
Instituti Pyjor. Inxhinierët e pyjeve janë të kërkuar në tregun e punës (në vitin 2009 ka pasur 28 shpallje
pune, në vitin 2010 ka qenë 17, në vitin 2011 ka qenë 26, dhe në vitin 2012 ka qenë 15). Për shkak të
strukturës së moshës së pafavorshme të punëtorëve në Administratën e Pyjeve (mosha mesatare është 55
vjet), një rezultat logjik është deficiti i ekspertëve në sektorin e pyjeve. Sektori privat është në procesin e
konsolidimit pas privatizimit dhe falimentimit të shumicës së ndërmarrjeve të mëparshme shtetërore.
Ekziston një numër i konsiderueshëm i profesionistëve të pyjeve, të cilët aktualisht janë të papunë, por
ofrojnë një bazë për forcimin e sektorit privat. Kjo siguron një mundësi për zhvillimin e një tregu shërbimi
që varion nga inventari, planifikimi dhe damkimi për operacionet e prerjes (kohët e fundit, pak kompani
janë shfaqur në treg). Ky proces duhet të menaxhohet nga institucionet shtetërore përmes ndërtimit të
kapaciteteve, certifikimit dhe kontraktimit të shërbimeve dhe koncesioneve.

B5.3. Vlerësimi i sektorit të ujërave
B5.3.1. Burimet ujore dhe politikat në vend
Me një rrjedhë mesatare prej 44 l/sek/km2, Mali i Zi është pjese e 4% të territoreve të botës me rrjedhën
më të lartë mesatare. Me bilancin e tij të ujit, Mali i Zi është ndër të parët në Evropë. Duke marrë parasysh
faktin se 95.3% e rrjedhave ujore janë formuar në territorin e Malit të Zi, mund të thuhet se uji është burimi
më i rëndësishëm natyror i të gjithë vendit.
Kushtet hidrologjike specifike përcaktohen nga fakti se shumica e rrjedhave ujore sipërfaqësore në Mal
të Zi janë të llojit të përrenjve, kështu që në përgjithësi regjimi i rrjedhës karakterizohet nga maksimumi i
dukshëm i vjeshtës dhe pranverës dhe periudha e verës me ujë të pakët. Liqenet natyrore në Mal të Zi janë
relativisht të shumta. Liqenet më të mëdha janë të vendosura në zonat fushore në pjesët jugore të territorit.
Liqeni i Shkodrës, i formuar në një gropë të madhe, është gjithashtu liqeni më i madh në Ballkan.
Zona më me reshje në Evropë është e vendosur në zonën malore mbi gjirin e Kotorit (Krivošije). Në atë zonë,
reshjet vjetore janë 4,600 mm. Në shpatet e pjerrëta të Orjenit në Crkvice (940m), reshjet mesatare vjetore
janë 5.000 mm. Ky është niveli maksimal për reshjet evropiane. Në vitet e pikut ai arrin pothuajse 7,000 l/
m2, veçanërisht me reshjet e karakterit orografik. Gjatë shekullit të kaluar, pjesët qendrore dhe veriore të
Malit të Zi u goditën nga përmbytje ekstreme. Kjo zonë, ku ndodhet rrjedha ujore e Lumenjve Tara dhe Lim,
karakterizohet nga reshje mesatare vjetore veçanërisht të larta prej rreth 1,600-2,000 mm në vit.
210

Menaxhimi I Burimeve Natyrore Në Evropën
Juglindore: Pyjet, Toka dhe Ujërat

Terreni malazez mbizotëron nga shpatet mbi 10° (65%), ndërsa pjerrësia midis 5-10° përfshihet në 28%.
Vetëm 7% e të gjithë territorit ka një pjerrësi më të vogël se 5° ku është e mundur të përdoret intensivisht
toka për qëllime bujqësore pa rrezikuar pasoja të konsiderueshme të proceseve të erozionit. Rrëshqitjet
e dheut ndodhin shpesh në pjesën veriore të vendit, si dhe në pjesën bregdetare ku flishi i degraduar
mbështetet në gëlqerorë kompakt.
Legjislacioni kyç është Ligji i vitit 2007 për Ujin, i ndryshuar në vitin 2015 për transpozimin e Direktivës
2000/60/KE (DKU) dhe direktivat e tjera të ujit.

B5.3.2. Menaxhimi i baseneve lumore
Menaxhimi i baseneve të lumenjve në Malin e Zi rregullohet me Ligjin për Ujin (Gazeta Zyrtare e Malit të
Zi, nr. 27/07 dhe 32/11) dhe Dekretin për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore ("OG
i MNE", nr.5 / 25/12, 20/13 dhe 17/14). Ligji për Ujin ndryshohet në vitin 2015, në përputhje me Direktivën
Kuadër të Ujërave dhe direktivat e tjera të lidhura me ujërat e BE-së.
Dokumentet kryesore për menaxhimin e baseneve lumore në përputhje me Direktivën Kuadër të BE-së për
Ujin janë Planet për Menaxhimin e Baseneve Lumore. Mali i Zi ende nuk ka plane kombëtare të menaxhimit
të basenit të lumenjve.
Aktualisht, Planet e Menaxhimit të Baseneve Lumore për Pellgjet e Lumenjve të Danubit dhe Adriatikut janë
në fazën e përgatitjes dhe pritet të përgatiten deri në vitin 2019.
Burimet ujore
Uji sipërfaqësor përdoret kryesisht për nevojat industriale. Rreth 92% e popullsisë së Malit të Zi përdor
ujërat nëntokësore për furnizim me ujë. Ujërat nëntokësore përdoren gjithashtu edhe për qëllime industriale.
Nxjerrja e ujërave sipërfaqësorë dhe nëntokësorë paraqitet në Tabelën 5.17.
Të dhënat e Menaxhimit të Ujit janë mbledhur përmes anketimeve të rregullta vjetore mbi ndërmarrjet dhe
organizatat e angazhuara në industri dhe miniera, bujqësi, ndërmarrjet publike dhe kuvendet komunale që
menaxhojnë sistemet publike të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve, bazuar në të dhënat, dokumentet ose
vlerësimet e ekspertëve.

Tabela 5.17 Nxjerrja e ujërave të ëmbla dhe përdorimi i ujit në mil. m3 (Burimet: MONSTAT yearbook)

2011

2012

2013

2014

2015

Ujë i ëmbël sipërfaqësor i nxjerrë

3,200,000

2,877,000

4,561,000

3,339,000

2,794,000

Ujë i ëmbël nëntokësor i nxjerrë

98,000

100,000

104,000

98,000

101,000

Ujë i ëmbël gjithsej i nxjerrë

3,298,000

2,987,000

4,665,000

3,437,000

2,895,000

Shfrytëzimi i ujit gjithsej

3,246,000

2,936,000

4,623,000

3,391,000

2,849,000

Pellgjet lumore dhe topografia
Në territorin e Malit të Zi, formohen disa rrjedha të konsiderueshme të ujit, që rrjedhin në dy drejtime dhe
formojnë të mëposhtmet:
1. Pellgun e detit Adriatik
2. Pellgun e Lumit Danub
Sipërfaqja e përgjithshme e pellgut të lumit Adriatik në Malin e Zi është rreth 6,560 km2 ose 47,5%. Rrjedhat
më të rëndësishme në zonën ujëmbledhëse të Adriatikut janë lumenjtë e mëposhtëm: Morača, Zeta, Rijeka
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Crnojevića dhe Cijevna, të cilët shkojnë në drejtim të Liqenit të Shkodrës, derdhen në detin Adriatik nga
lumi Buna. Lumi Morača rrjedh drejt Detit Adriatik, me degën e tij më të rëndësishme, lumin Zeta, pastaj
Sitnicën, Ribnicën, Cijevën, Orahovšticën dhe Rijeka Crnojevićën. Të gjitha ujërat e tyre rrjedhin në Detin
Adriatik përgjatë lumit Buna. Përveç lumit Buna, ka disa rrjedha të tjera të ujit që rrjedhin direkt në det; ato
janë kryesisht të karakterit të përrenjve dhe prandaj nuk ka as vëzhgime as matje të parametrave të bilancit
hidrologjik në dispozicion.
Sipërfaqja e përgjithshme e pellgut të lumit Danub është rreth 7,260 km2 ose 52,5% e territorit malazez.
Lumenjtë e rëndësishëm brenda zonës ujëmbledhëse të Danubit janë Lumenjtë Piva, Tara, Ćehotina, Lim
dhe Ibar. Lumi Ibar derdhet në drejtim të lumit Morava Perëndimore, ndërsa në drejtim të Drina shkarkohen
lumenjtë Lim, Ćehotina, Tara dhe Piva.
Bilanci i ujit të pellgut të Detit Adriatik është 670 m3/s.
Bilanci i ujit në pellgun e Danubit është gjithsej 242 m3/s.
Plani i menaxhimit të basenit lumor dhe zbatimi
Sektori i ujit rregullohet sipas një kuadri të gjerë ligjor. Legjislacioni kryesor është Ligji për Ujin (2007), i
ndryshuar në vitin 2015, i cili synon gjithashtu transpozimin e Direktivës 2000/60/KE (DKU) dhe direktivave
të tjera të ujit.
Përveç Ligjit për Ujin, dokumenti më i rëndësishëm i politikës kombëtare është Strategjia Kombëtare e
Menaxhimit të Ujërave e cila është duke u hartuar. Përveç kësaj, janë duke u përgatitur Planet e Menaxhimit
të Baseneve të Lumenjve për Danubin dhe Pellgun e Lumenjve në Detin Adriatik, në përputhje me Ligjin
për Ujin dhe Direktivën Kuadër Evropiane të Ujërave. Pritet të përfundojnë deri në vitin 2020. Brenda një
viti nga miratimi i tyre, do të zhvillohet planifikimi, zbatimi dhe vlerësimi i një programi masash për secilin
pellg lumor sipas strategjisë së miratuar për transpozimin e të drejtës evropiane me Planin e Veprimit për
kapitullin 27 për Malin e Zi.

B5.3.3. Menaxhimi i përmbytjeve
Rreziqet malore që lidhen me ujin (vërshimet, rrëshqitjet e dheut)
Në Malin e Zi ndodhin forma të ndryshme të erozionit dhe vërshimeve. Kjo ndodh sepse të gjithë lumenjtë
malazezë (në rrjedhën e sipërme ose gjatë gjithë gjatësisë së tyre) janë me karakter të rrëmbyeshëm.
Punimet e deritanishme për të sistemimin e këtyre lumenjve kryesisht kanë të bëjnë me masat teknike,
ndërsa masat biologjike për mbrojtjen e erozionit janë përdorur vetëm rrallë.
Ujërat e tepërta me origjinë të ndryshme vënë në rrezik në territorin e Malit të Zi rreth 24,500 ha tokë
bujqësore dhe të urbanizuar (Cetinje). Ky fenomen është veçanërisht i theksuar në zonat përreth liqenit të
Shkodrës dhe lumit Buna, Luginës së Zetës, Bjelopavlićit, luginës së Plavës dhe zonave rreth luginave të
lumenjve Lim, Tara dhe Ćehotina. Shumica e sistemeve ekzistuese të mbrojtjes nga përmbytjet aktualisht
nuk janë funksionale. Një rast specifik për nevojën e mbrojtjes kundër ujit është Kotori, i cili në kohë të
reshjeve të dendura dhe erërave jugore është pjesërisht i përmbytur, sepse niveli i trotuarit të tij është
vetëm 96 cm mbi nivelin e detit dhe pika e sipërm e valës është 130 cm. Infrastruktura e mbrojtjes nga
përmbytjet është në pronësi të shtetit dhe autoritetet e bashkisë lokale janë përgjegjëse për mirëmbajtjen
e strukturave në zonat e tyre përkatëse urbane. Përdorimi i paligjshëm i zonave të përmbytjeve është një
problem në të gjithë vendin.
Përveç përmbytjeve nga rrjedhat e lumenjve, rreziqet e tjera të mundshme të përmbytjeve janë:
•
•
•

Përmbytjet nga masat e brendshme të ujit të krijuara brenda zonave të mbrojtura; ato janë shkaktuar
nga mungesa ose kapaciteti i pamjaftueshëm i sistemeve të kullimit;
Migrimi i parregulluar i kanaleve të vogla dhe të mëdha të lumenjve;
Mungesa e zbatimit të rregulloreve në lidhje me brigjet e lumenjve, madje edhe në zonat e
vendbanimeve, të cilat kërkojnë rregullim të tipit 'urban' për sigurinë, si dhe për qëllime të planifikimit
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•
•
•

urban (vendbanimet nuk kanë akses të harmonizuar urban në bregun e lumit me anë të kalatave
ose limaneve);
Rrjedhja e rrymës së lumit dhe proceset e mëvonshme erozive, me sedimentet e depozituara në
shtretërit e lumenjve, rritja e niveleve të ujit dhe zvogëlimi i kapaciteteve të shkarkimit që rrisin
mundësitë e rrjedhjes së shkarkimeve më të mëdha nga degët e vogla; dhe,
Pastrimi i parregulluar i rërës dhe zhavorrit që pengon morfologjinë e shtratit të lumit dhe përbën një
"shkak" për destabilizimin e rrjedhës.
Prerjet e paligjshme, reduktimi i sipërfaqeve pyjore dhe përkeqësimi i erozionit dhe rrjedhës.

Në vendbanimet urbane, përmbytjet e shpejta janë një shqetësim shtesë. Ndërtimi nuk duhet të lejohet në
zonat e përmbytjeve.
Nevoja për mbrojtje nga përmbytjet lidhet kryesisht me zonat përreth rrjedhave ujore më të mëdha (lumenjtë
Moraca, Lim, Tara, Cehotina, Ibar dhe Buna) dhe fushat (Barsko, Cetinjsko, cekëtinat e luginës së Maticës
etj.)
Historia e përmbytjeve dhe pasojat e tyre
Pjesët qendrore dhe veriore të vendit (veçanërisht rajonet e Tarës dhe Limit) u goditën nga përmbytje të
mëdha gjatë shekullit të kaluar (p.sh. 1963 dhe 1979 dhe përsëri në 1999 dhe 2000). Nevoja për masa të
mbrojtjes nga përmbytjet është veçanërisht e dukshme në zonat pranë lumenjve më të mëdhenj (Morača,
Lim, Tara, Cehotina, Ibar dhe Bojana) dhe zonat e fushore të sheshta karstike të mëdha.
Baza e të dhënave ndërkombëtare të fatkeqësive (www.emdat.be) raporton se në katër fatkeqësitë natyrore
brenda 10 viteve të fundit në Mal të Zi ka pasur tri përmbytje që ndodhën në vitet 2007, 2009, 2010 dhe
maj 2014. Dëmet dhe humbjet e shkaktuara vetëm nga përmbytjet e vitit 2010 arritën në rreth 44 milionë
euro (shih Tabelën 5.18).
Tabela 5.18 Ngjarjet kryesore të përmbytjeve në periudhën 2000-2015 (Burimi: Projekti IPA IPF4 - Analiza e mangësive dhe vlerësimi i nevojave në
kontekstin e zbatimit të Direktivës së Përmbytjeve të BE-së në Ballkanin Perëndimor)

Data

Zonat dhe komunat e prekura

Shtrirja e
dëmeve

2000

Rajoni i sipërm i Tarës dhe Limit, lugina Nikšić, liqeni i Shkodrës, zona e lumit
Bojana, lugina Zeta, fusha Bjelopavlici

-

2007

Liqeni i Shkodrës, zona e lumit Bojana, lugina e Zetës, lugina e Niksicit, lugina e
Nikollës, lugina e Plavit, luginat e Limit, Tara, Ćehotina, Morača dhe Jonit

-

2009

Liqeni i Shkodrës, zona e lumit Bojana, lugina e Zetës, lugina e Niksicit, lugina e
Nikollës, lugina e Plavit, luginat e Limit, Tara, Ćehotina, Morača dhe Jonit

-

2010

Liqeni i Shkodrës, zona e lumit Bojana, lugina e Zetës, lugina e Niksicit, lugina e
Nikollës, lugina e Plavit, luginat e Limit, Tara, Ćehotina, Morača dhe Jonit

-

2014

Liqeni i Shkodrës, zona e lumit Bojana, lugina e Zetës, lugina e Niksicit, lugina e
Nikollës, lugina e Plavit, luginat e Limit, Tara, Ćehotina, Morača dhe Jonit

-

Në Malin e Zi, përmbytjet ndodhin kryesisht për shkak të regjimit hidrologjik të llojit të rrëmbyeshëm, të
shkaktuar nga fakti se rreth 94% e territorit ka një shpat me pjerrësi më shumë se 5%.
Plani i menaxhimit të rrezikut nga përmbytjet
Sfondi organizativ i menaxhimit të përmbytjeve në Mal të Zi është krijuar; struktura reflekton kërkesat e DKUsë dhe DP-së. Megjithatë, funksionimi është problematik për shkak të disa mbivendosjeve në përgjegjësitë
e saj. Sistemi i monitorimit menaxhohet nga Instituti i Hidrometeorologjisë dhe Sizmologjisë i vendosur nën
juridiksionin e Ministrisë së Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Turizmit, ndërsa çështjet e menaxhimit të ujit
trajtohen nga Departamenti i Menaxhimit të Ujërave në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.
Numri i stacioneve matëse është i ulët dhe nevojitet ndihmë e mëtejshme për t’i zhvilluar plotësisht këto
sisteme. Çështjet e sedimentimit nuk kanë përparësi dhe duhen ndërmarrë masa për monitorimin e këtij
fenomeni të veçantë.
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Sistemi i paralajmërimit të hershëm është në zhvillim e sipër. Aktualisht, po zbatohet një projekt për
zhvillimin e një sistemi të paralajmërimit të hershëm nën autoritetin e Komisionit të Pellgut të Lumit Sava,
dhe në Mal të Zi, të gjitha lumenjtë e basenit të Savës pritet të mbulohen nga ky sistem.
Sa i përket Bazës së Menaxhimit të Ujërave për Malin e Zi, ekziston një bazë të dhënash për përmbytjet,
e paraqitur në Tabelë 5.19, por duhet të marrim parasysh se ky dokument është i vjetërsuar (2001) dhe
kërkon përditësim.
Tabela 5.19 Sipërfaqja dhe strukturat për mbrojtjen nga përmbytjet (Burimi: Baza e Menaxhimit të Ujërave)

2011

2012

2013

2014

2015

Sipërfaqja e përgjithshme e mbrojtur nga
përmbytjet, mijëra (Ha)

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

Toka bujqësore e shfrytëzuar, mijëra (Ha)

74,090

74,090

74,090

74,090

74,090

Numri i vendbanimeve

9

9

9

9

9

Numri i objekteve industriale

3

3

3

3

3

Linjat hekurudhore, rrugët, km

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Gjatësia totale e argjinaturave, km

10

11

11

11

11

B5.3.4. Cilësia e ujit
Klasifikimi i gjendjes ekologjike të trupave ujore
Aktualisht, monitorimi në Malin e Zi nuk është në përputhje me Direktivën Kuadër të BE-së për Ujëra. Pritet
që monitorimi i trupave ujore në përputhje me Direktivën Kuadër të Ujërave të BE-së do të themelohet deri
në vitin 2018. Monitorimi kryhet në përputhje me Programin e ekzaminimit sistematik të cilësisë dhe sasisë
së ujit në Malin e Zi. Ky program përcakton stacionet e rrjetit për cilësinë e ujit, si dhe qëllimin, llojin dhe
frekuencën e analizave të cilësisë së ujit.
Sipas Rregullores për klasifikimin dhe kategorizimin e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore (Gazeta
Zyrtare e Malit të Zi 2/07) ujërat janë klasifikuar në klasat e mëposhtme:
•
•
•
•

Klasa A - mund të përdoret në gjendje natyrore, me dezinfektim final.
Klasa A1 - mund të përdoret pas trajtimit të thjeshtë fizik dhe dezinfektimit.
Klasa A2 - mund të përdoret pas trajtimit përkatës (koagulimi, filtrimi, dezinfektimi).
Klasa A3 - mund të përdoret pas trajtimeve intensive fizike, kimike dhe biologjike, me dezinfektim
dhe klorinim të zgjatur.

Ujërat për banjë klasifikohen në dy klasa:
•
•

Klasa K1 – e shkëlqyer.
Klasa K2 – e kënaqshme.

Harta e rrjetit të monitorimit
Monitorimi i cilësisë së ujit kryhet në ujërat sipërfaqësore dhe ujërat nëntokësore. Rrjeti përfshin 36 vende
të mostrave në lumenj. Në varësi të lumit të caktuar, ekzistojnë nga një (p.sh. Vežišnica) deri në gjashtë
(p.sh. Morača, Lim) vende për marrjen e mostrave. Për më tepër, ekzistojnë 11 vendndodhje kampionimi
në tre liqenet kryesore: Crno (1), Plasvsko (1) dhe Shkodër (9). Frekuenca e marrjes së mostrave nga
lumenjtë dhe liqenet është nga katër deri në tetë seanca të mostrave në vit. Cilësia e ujërave nëntokësore
matet në tetë vende me një frekuencë marrjesh të mostrave prej katër herë në vit.
Monitorimi i sasisë së ujit kryhet edhe në lumenj dhe në liqene. Ka 44 stacione monitorimi në lumenj dhe
rrjedha të ndryshme që matin rrjedhën dhe nivelin e ujit dhe, në disa stacione, temperaturën e ujit. Niveli i
ujit matet edhe në pesë liqene: Biogradsko (1), Crno (2), Plavsko (1), Shkodër (2) dhe Sasko (1).

214

Menaxhimi I Burimeve Natyrore Në Evropën
Juglindore: Pyjet, Toka dhe Ujërat

Ujë sipërfaqësor (gjendja ekologjike dhe kimike)
Sa i përket menaxhimit të cilësisë së basenit të lumenjve aktualisht, 40% e lumenjve kanë treguar cilësi
shumë të mirë të ujit në vitin 2009, ndërsa rreth 45% e lumenjve kanë cilësi të mirë të ujit. Kjo situatë
përkeqësohet me 30% të atyre që vlerësohen të jenë shumë të mira dhe 25% e atyre që vlerësohen të
klasifikohen si të këqija në vitin 2012. Duke përdorur indikatorët biologjikë bazuar në indeksin saprobit,
lumenjtë shfaqin një trend të ulët të ndotjes në rrjedhën e sipërme të tyre, ndërkohë që shfaqin ndotje të
moderuar, kritike ose shumë të ndotur në rrjedhën e mesme e të poshtme. Rezultatet tregojnë se lumenjtë
më të ndotur janë Veţišnica, Ćehotina në Pljevlja, Morača në zonën e Podgoricës, Ibar pranë Baçit dhe
Limit pranë BijeloPoljes. Në kushtet e ujërave te palëvizshme, në vitin 2012 sipas një indeksi trofik, gjendjet
mezotrofike-eutrofike u gjetën në liqenin e Shkodrës dhe Plavsko (http://www.meteo.co.me).
Raporti i fundit (2015) mbi cilësinë e ujërave sipërfaqësore raportoi informacionin e mëposhtëm:
Në pellgun e Adriatikut, uji i lumit Morača ka një gjendje të mirë; uji në lumin Zeta është kryesisht me cilësi
të mirë, natyrore: uji i lumit Cijevna ka gjithashtu një cilësi të mirë, dhe Lumi Crnojevića konsiderohet të jetë
po aq i mirë sa Lumi Buna.
Në pellgun e lumit të Danubit, Lumi Ćehotina dhe dega e tij e lumit Vezišnica mund të konsiderohen të
ndotura. Shkaku kryesor është shkarkimi nga termocentrali, miniera e qymyrit dhe minierat e plumbit dhe
zinkut Supljastijena në Pljevlja. Lumenjtë e përmendur nuk kanë gjendje të mirë. Lumi Lim tregon një
gjendje të mirë të ujit në rrjedhat e tij të sipërme dhe të mesme, ndërsa pjesa e poshtme (poshtë rrjedhës
nga Berane) nuk tregon një gjendje të mirë të ujit. Ajo përmban nitrit dhe fosfat në disa pjesë. Uji i lumit
Grnčar është kryesisht me cilësi të mirë natyrore, por është kërcënuar nga regjimi i ujit të pakët gjatë
verës. Lumi Kutska (një degë e lumit Lim) në përgjithësi dëshmon të jetë shumë i pastër. Uji i lumit Tara
konsiderohet të jetë i mirë, por përkeqësohet nga një landfill për mbetje komunale në komunën e Kolašin
dhe një në komunën e Mojkovacit si dhe ujërat e ndotur nga kompania Trudbenik, e cila prodhon tallash
druri (biomasë) për TC Pljevlja. Uji i lumit Tara ka një gjendje të mirë përgjatë afro 65% të të gjithë rrjedhës
së tij të ujit. Uji i lumit Piva ka një gjendje të mirë dhe është konsideruar të jetë me cilësinë më të mirë të
ujit në Malin e Zi në vitin 2013.
Ujërat nëntokësore (gjendja kimike dhe sasiore)
Cilësia e ujërave nëntokësore matet në tetë vende me një frekuencë kampionimi prej katër herë në vit.
Rrjeti matës për ujin bregdetar të detit përfshin 16 pika kampionimi me një frekuencë prej tetë sesionesh
kampionimi në vit. Cilësia matet duke përdorur 38 parametra, duke përfshirë 31 parametra fiziko-kimik,
pesë mikrobiologjik dhe dy parametra saprobiologjik. Nga këto, janë shtuar katër parametra të rinj fizikokimikë (azoti i përgjithshëm, ortofosfori, karboni i përgjithshëm organik dhe klorofili-A), me matjet që do të
fillojnë që nga viti 2014.
Të gjitha këto pika kampionimi tregojnë një gjendje të moderuar deri në të mirë të ujërave nëntokësore,
por është e rëndësishme të përmendet se ky monitorim ende nuk është në përputhje me Direktivën
Kuadër të BE-së për Ujërat. Për përcaktimin e statusit në përputhje me Direktivën Kuadër të Ujërave,
është e nevojshme të shtrihet programi i monitorimit dhe rrjeti i stacioneve. Një projekt për përmirësimin
e monitorimit është në fazën e zbatimit dhe pritet që deri në vitin 2018 të ketë përcaktuar kufijtë e trupave
ujorë nëntokësorë me status kimik dhe sasior.
Trajtimi i ujërave të ndotur dhe ripërdorimi
Aktualisht, rreth 25% e popullsisë është e lidhur me sistemin e kanalizimit të ujërave të ndotur. Sasitë e
ujërave të ndotur nuk përfshijnë ujërat atmosferike ose ujërat rrjedhëse (të përdorur për hidrocentralet).
Sasitë e ujërave të ndotur në industri dhe miniera maten me ujëmatës. Nëse një organizatë nuk ka matës të
ujit, sasitë e ujërave të ndotur duhet të vlerësohen sipas standardeve të përcaktuara të prodhimit.
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Tabela 5.20 Trajtimi i ujërave të ndotur dhe ripërdorimi në periudhën 2011-2015 (Burimi: Libri vjetor i MONSTAT-it (Që nga viti 1990, të dhënat janë
mbledhur në baza trevjeçare))

2011

2012

2013

2014

2015

Ujë i shkarkuar gjithsej, në mijëra (m3)

56,269

-

-

38,783

- nga vendbanimet

41,260

-

-

31,029

n/a

- nga industria**

15,009

-

-

7,754

n/a

- ujë i ndotur i trajtuar, në mijëra (m3)

27,558

-

-

13,456

n/a

- në vendbanime

16,236

-

-

9,482

n/a

- në industri**

11,322

-

-

3,974

n/a

*të dhënat vetëm nga prodhimi.

B5.3.5. Kërkesa për ujë
Furnizimi me ujë
Në zonat urbane të Malit të Zi, më shumë se 97% e popullsisë ka akses në rrjetin publik të furnizimit me ujë,
që do të thotë 60% e popullsisë së vendit. Ujëra nëntokësore janë burimi kryesor i ujit për ujë të pijshëm.
Zhvillimet urbane (dhe industriale) përbëjnë një kërcënim për kontekstin e furnizimit me ujë. Në të vërtetë,
akuiferët janë në rrezik afër vendbanimeve të mëdha, si Nikshiq, Danilovgrad, Podgoricë dhe Cetinje, si
dhe në rrafshinën Zeta, duke treguar ndikime të ndotjes në të gjitha pikat e monitorimit.
Për frymë, konsumi i ujit në Malin e Zi është 229 l/ditë (Drejtoria e Ujërave), me konsumin më të lartë në
bregdet (rreth 260 l/ditë) sesa në komunat e brendshme (225 l/ditë). Këto vlera mesatare janë jashtëzakonisht
të larta kur krahasohen me vlerat standarde, duke treguar probleme serioze të humbjes së ujit. Në të
vërtetë, humbjet mesatare të ujit në Malin e Zi vlerësohen në 60%, duke arritur një vlerë ekstreme duke
marrë parasysh modelet tipike evropiane. Ky problem mund të jetë pasojë e përkeqësimit të rrjeteve të
furnizimit dhe lidhjeve të paligjshme. Nga ana tjetër, asimetria e konsumit të ujit ndërmjet bregdetit dhe
zonave të brendshme është normale në shumë vende. Në rastin aktual, kjo është shkaktuar nga aktiviteti
turistik në zonën e Adriatikut dhe kërkesat e larta të ujit gjatë periudhave të pikut.
Tabela 5.21 Furnizimi me ujë (Burimi: Vjetari Monstat)

Ujëra të shpërndarë
Gjithsej, (000
m3)

Për familjet,
(000 m3)

Për industrinë,
(000 m3)

Për
konsumatorët
e tjerë, (000 m3)

2,908,993

110,301

2,798,692

n/a

Humbjet
gjithsej të ujit,
(000 m3)

Numri i
familjeve të
lidhura me
sistemin e
ujësjellësit

66,180

80%

Mungesa e ujit dhe thatësira
Nuk ka të dhëna të mjaftueshme dhe informacion për thatësirën dhe dëmet e shkaktuara nga thatësira në
vitet e mëparshme. Thatësira në Mal të Zi nuk është monitoruar vazhdimisht në të kaluarën. Nuk ka arkiv
për dëmet e shkaktuara posaçërisht prej thatësirës. Sidoqoftë, një arkiv i ndikimit të thatësirës u krijua gjatë
projektit DMCSEE. Të dhënat e mbledhura për ndikimin ekonomik të thatësirës në baza vjetore tregojnë se
gjatë viteve të thata humbjet maksimale në prodhimin e energjisë elektrike variojnë nga 3 - 3.5 milion euro.
Të dhënat e mbledhura për furnizimin me ujë tregojnë se në Podgoricë, kryeqyteti i Malit të Zi, ujësjellësi
përdor rreth 2.000 litra/s, me një injeksion ditor në sistemin e ujësjellësit prej rreth 130.000m3. Thatësira në
dhjetor 2011 arriti një nivel të paprecedent më të ulët të ujit në Malin e Zi. Sektori bujqësor gjatë prodhimit
të bimëve pësoi dëme më të mëdha (dëmet janë vlerësuar në 30% deri në 60% të rendimentit të pritur).
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Nga aktivitetet bujqësore më së shumti u ndikua blegtoria.
Në 2007, Mali i Zi ratifikoi Konventën e BE-së për të luftuar shkretëtirëzimin (UNCCD) (http://www.ncsamontenegro.com).
Mali i Zi pritet të zhvillojë strategjitë e veta kombëtare të përfshira drejtpërdrejt në luftën kundër thatësirës.
Programi pritet të jetë pjesë e programeve ekzistuese dhe të ardhshme agro-ekologjike në nivel lokal dhe
kombëtar.
Ujitja
Në vitin 2012, në sektorin e bujqësisë u përdorën 1.971 mijë m³ ujë, 97% u nxorën nga burimet e ujërave
nëntokësore. Cilësia e ujit për sektorin e bujqësisë përbën një problem të madh në dy vende: në tokat
bujqësore në Dolj, afër Ulqinit, ku të mbjellat kultivohen duke përdorur ujëra nëntokësorë të kripëzuar, dhe
në zonën e rrafshinës Zetska (fusha e lumit Zeta) ku uji i ujitjes është i ndotur nga ndotësit organik.
Sipërfaqja e ujitur përbën më pak se 3% të tokës së përgjithshme bujqësore dhe për këtë, me vetëm 12%
që kanë metoda moderne të ujitjes me sisteme të ujitjes me pika, përkatësisht në Ćemovsko. Sistemet e
ujitjes përfshijnë zonat e UlcinjskoPolje (100 ha), MrčevoPolje (220 ha), Sutorina (120 ha) dhe Bjelopavlićka
ravnica (840 ha); një rrjet i kullimit me kanale të hapura funksionon në Crmničko Polje, TivatskoPolje,
Lajtkopoljski lug dhe pjesë të Bjelopavličkaravnica. Në vitin 2013, humbjet e ujit në sistemin e ujitjes ishin
19%, një vlerë që është në kontrast me ato të regjistruara në shumicën e agro-sistemeve të vendeve
evropiane (25% - 50%) (Master Plan për Ujitjen).

B5.3.6. Struktura institucionale e sektorit të ujit, qeverisja ligjore dhe politike
Organizimi i sektorit të ujit
Sipas Ligjit të Ujërave dhe të Dekretit për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore
("ZQMNE", nr. 5/12, 25/12, 20/13 dhe 17/14), menaxhimi i ujërave është përgjegjësi kryesore e Ministrisë
së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (MBZHR). Drejtoria për Menaxhimin e Ujërave në kuadër të MBZHRsë është institucioni kryesor qeveritar përgjegjës për menaxhimin e ujërave në Mal të Zi. Fushëveprimi i
punës dhe përgjegjësitë e Ministrisë përfshijnë këto detyra: zhvillimin e një politike të menaxhimit të ujit;
një zgjidhje sistematike për sigurimin dhe përdorimin e ujit, dhe burimeve të ujit për furnizimin me ujë,
mbrojtjen e ujit nga ndotja, zhvillimi i ujit dhe rrugëve ujore dhe mbrojtja nga efektet e dëmshme të ujit;
monitorimi i cilësisë së ujit; stimuj sistemik dhe stimuj të tjerë që kanë për qëllim përmirësimin në sferën e
kësaj fushe.
Ministria e Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Turizmit (MZHQT) është përgjegjëse për aktivitetet e shërbimeve
publike, furnizimin me ujë, grumbullimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura urbane. Ministria e Shëndetësisë
(MSH), përmes ISHP-së, ku kryhen analiza fizike dhe kimike të ujit dhe testime mikrobiologjike të ujit
të pijshëm, është përgjegjëse për kontrollin dhe monitorimin e sigurisë së ujit të pijshëm. Ministria e
Brendshme (MB) është përgjegjëse për menaxhimin e emergjencave. Gjithashtu, Ministria e Ekonomisë
(ME) është përgjegjëse për energjinë hidrike, ndërsa Ministria e Transportit dhe Çështjeve Detare (MTÇD),
nëpërmjet Agjencisë së Sigurisë Detare (MSD), është përgjegjëse për ndotjen e detit nga mjetet lundruese.
Organet e tjera administrative dhe institucionet përgjegjëse për segmente të veçanta që lidhen me cilësinë
e ujit janë: Drejtoria për Ujë (DU), përgjegjëse për lëshimin e licencave të ujit, përgatitjen e planeve,
programeve dhe bilanceve në fushën e menaxhimit të ujërave, përgatitjen e dokumentacionit për përcaktimin
e burimeve për furnizimin me ujë rajonal dhe urban dhe vendosjen e zonave të mbrojtjes sanitare për
burime të tilla. Instituti për hidrometeorologji dhe sizmologji (IHMS) është përgjegjës për monitorimin e
cilësisë dhe sasisë së ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore, parashikimet e përmbytjeve dhe monitorimin
e situatës hidrologjike, duke u dhënë paralajmërime institucioneve përgjegjëse për menaxhimin e rrezikut
nga përmbytjet. Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit (AMM) është përgjegjëse për monitorimin e gjendjes
së mjedisit dhe ruajtjen e natyrës, grumbullimin dhe përditësimin e të dhënave për cilësinë e të gjitha
segmenteve mjedisore, përfshirë ujin dhe raportimit në institucionet kombëtare dhe evropiane.
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Kuadri Ligjor
Një kuadër i gjerë ligjor rregullon sektorin e ujit. Legjislacioni kryesor është Ligji i vitit 2007 për Ujin, i
ndryshuar në vitin 2015 për transpozimin e Direktivës 2000/60/KE (DKU) dhe direktivat e tjera të ujit.
Ligji për ujin (GZ 27/07, 32/11, 48/15) përcakton qëllimet kryesore për mbrojtjen dhe menaxhimin e
qëndrueshëm të ujit, si dhe kushtet dhe afatet për zbatimin e aktiviteteve të menaxhimit të ujërave. Ligji
përcakton si parime kryesore të menaxhimit të ujërave aspektet e mëposhtme:
-- parandalimin e përkeqësimit të ekosistemeve ujore;
-- sigurimin e gjendjes së mirë të ujërave; reduktimin progresiv të ndotjes së ujërave nëntokësore;
-- furnizimin e mjaftueshëm me ujë të mirë sipërfaqësor dhe ujë nëntokësor sipas nevojës për përdorim
të qëndrueshëm, të balancuar dhe të barabartë të ujit;
-- pjesëmarrjen e publikut në vendimmarrjen lidhur me ujërat; dhe
-- zbutjen e efekteve të përmbytjeve dhe thatësirës.
Sipas Ligjit për Mjedisin (2008), Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit (AMM) organizoi dhe zbatoi monitorimin e
të gjitha segmenteve mjedisore. Bazuar në Ligjin e ri për mjedisin, miratuar nga Parlamenti në korrik 2016,
AMM-ja organizon dhe zbaton monitorimin e të gjitha segmenteve të mjedisit, me përjashtim të cilësisë së
ujit. Cilësia e ujit është përgjegjësi e MBZHR-së siç përcaktohet nga Ligji për Ujin i vitit 2015, dhe më parë
në Ligjin për Ujin të vitit 2007.
Përdorimi i burimeve natyrore i nënshtrohet tarifave, të cilat sipas Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës (NG 51/08,
21/09, 40/11, 62/13, 6/14) duhet të bazohen në parimin përdoruesi paguan. Shfrytëzimi i burimeve natyrore
kërkon një leje/licencë. Në rastin e personave juridikë, të drejtat e përdoruesve janë të përgjithshme, që
jepen në kuadër të marrëveshjeve të koncesionit për zona të tilla si nxjerrja e ujit, nxjerrja e burimeve
minerare dhe shfrytëzimi i pyjeve.
Zbatimi dhe përafrimi me legjislacionin e BE-së
Strategjia Kombëtare dhe Plani i Veprimit për transpozimin dhe zbatimin e të drejtës të BE-së në lidhje
me Mjedisin dhe Ndryshimet Klimatike (Strategjia me AP) 2016-2020 u miratua në mënyrë që të arrihet
një transpozim gradual dhe i plotë i të gjithë të drejtës së BE-së për sa i përket Kapitullit 27 - Mjedisi dhe
Ndryshimi i Klimës në sistemin ligjor të Malit të Zi. Në nëntor 2013, bazuar në raportin e shqyrtimit të
paraqitur nga Komisioni Evropian, Këshilli vendosi që Mali i Zi duhet të përmbushë standardet për të çelur
negociatat me BE-në për Kapitullin 27 (Mjedisi dhe Ndryshimet Klimatike).
Transpozimi i shumicës së direktivave të ujit të BE-së është në kompetencë të Ministrisë së Bujqësisë
dhe Zhvillimit Rural (MBZHR). Përgjegjësitë për transpozimin e disa prej direktivave (Direktiva Kuadër e
Ujërave, UWWT dhe Direktiva e Përmbytjeve) janë pjesërisht të ndara mes MBZHR-së dhe ministrive të
tjera (Ministria e Turizmit dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm, Ministria e Brendshme). Kjo "çështje" e ndarë
është zgjidhur përmes Grupit të Punës për Ujin, i cili punon me koordinim nga Ministria e Bujqësisë dhe
Zhvillimit Rural.
Përmirësimi i monitorimit të ujërave sipërfaqësorë, nëntokësorë dhe bregdetarë në territorin e Malit të
Zi, së bashku me krijimin e një programi masash deri në vitin 2018, është baza për të gjitha aktivitetet
e mëtejshme në fushën e menaxhimit të burimeve ujore dhe ruajtjen e cilësisë së tyre. Paralelisht me
krijimin e një sistemi monitorimi, Planet e Menaxhimit të Baseneve Lumore (PMPL) do të përgatiten deri në
vitin 2020 bazuar në të dhënat ekzistuese dhe të besueshme. Brenda gjashtë muajve nga miratimi i tyre,
do të bëhet hartimi i një programi masash për çdo basen më vete. Një dokument shumë i rëndësishëm
në kuptimin e menaxhimit të qëndrueshëm të ujit është Strategjia e Menaxhimit të Ujërave, e cila është
aktualisht në fazën e miratimit. Ky dokument do të japë drejtime afatgjata dhe objektiva të menaxhimit të
ujit dhe ruajtjes së cilësisë.
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B5.4 Vlerësimi i menaxhimit të tokës
B5.4.1. Gjendja e të dhënave të tokës
Nuk ka monitorim të vazhdueshëm të tokës në Mal të Zi. Monitorimi i tokës sigurohet pjesërisht nëpërmjet
Institutit Bioteknologjik dhe Institutit për Hidrometeorologji dhe Sizmologji (vetëm temperatura). Nuk ka të
dhëna në nivel kombëtar për gjendjen e tokës. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes së Mjedisit po kryen disa
monitorime për erozionin dhe ndotjen e tokës në pika specifike të nxehta.

B5.4.2. Monitorimi i tokës
Gjendja e tokës
Monitorimi i tokës është pjesë e sistemit unik të monitorimit të Mjedisit. Monitorimi i tokës përcakton
prioritetet në menaxhimin e mjedisit. Institucioni përgjegjës për monitorimin e tokës është Agjencia për
Mbrojtjen e Mjedisit (AMM) brenda Ministrisë së Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Turizmit.
Ekzistojnë dy lloje të monitorimit të tokës: monitorimi i ndotjes së tokës nga substanca të rrezikshme dhe
monitorimi i cilësisë së tokës.
Sa i përket monitorimit të ndotjes së tokës, ekziston një program për të monitoruar tokën bujqësore pranë
linjave të trafikut, landfilleve dhe objekteve industriale. Në vitin 2009, ajo mbuloi 15 nga 22 komunat e
vendit me 87 mostra të marrë në 52 vende. Megjithatë, për shkak të zvogëlimit të buxhetit në vitin 2010,
monitorimi u krye në vetëm 9 komuna, në 28 vende, dhe ndërmjet viteve 2011 dhe 2013, në 10 komuna
në 36 vende. Në pjesën më të madhe të vendeve, ekziston një sesion kampionimi në vit, megjithëse në
periudhën 2009-2011, në disa vende ka pasur dy sesione kampionimi. Komunat Nikshiq, Pljevlja dhe
Podgoricë kanë numrin më të madh të vendeve të kampionimit.
Toka ekzaminohet për substancat e mëposhtme të rrezikshme inorganike: kadmium, plumb, arsenik, nikel,
bakër, kobalt, krom, fluor, zink, bor, molibden; dhe për substancat e mëposhtme organike: hidrokarburet
aromatike poli ciklike, bifenilet e poliklorinuara dhe terfenilet, komponimet e organotineve dhe pesticidet.
Deri më sot, monitorimi i ndotjes së tokës mbulon vetëm ndotjen lokale të tokës. Nuk kryhet asnjë monitorim
i ndotjes së tokës nga ndotësit e shpërndarë. Sidoqoftë, nuk është e qartë se cila është qasja e vendit ndaj
ndotjes lokale të tokës, nëse është zhvilluar një inventar i vendeve të ndotura dhe se cila duhet të jetë qasja
për menaxhimin e një inventari të tillë (p.sh. një qasje e bazuar në risk kundrejt një përqasjeje të bazuar në
rrezik).
Treguesit për vlerësimin e rrezikut të degradimit të tokës
Sipërfaqja relativisht e vogël e Malit të Zi karakterizohet nga një shumëllojshmëri formash gjeomorfologjike.
Vetëm 10% e territorit është nën 200 metra mbi nivelin e detit, 35% nga 200 në 1.000 m, 40% nga 1.000
në 1.500 m, ndërsa rreth 15% është mbi 1.500 m (Radojicic, 2002).
Rajoni bregdetar (jugor) ndryshon me shpejtësi nga terreni kodrinor ne malor, i cili përfundon në majat e
masiveve malore të Rumisë, Lovcenit dhe Orjenit (1,600 - 2,000 m lartësi). Në veri dhe në veri-lindje të
këtyre maleve, terreni ndryshon në rajonin karstik të Malit të Zi. Sipërfaqja më e gjerë e krahinës Niksicko,
Bjelopavlice dhe Zeta, së bashku me Liqenin e Shkodrës, përbëjnë rajonin qendror. Rajoni verior përfshin
pellgun e lumit Piva, rrjedhën e sipërme të lumenjve Moraca dhe Cehotina, pastaj Tara, Lim dhe Ibar, dhe
shtrihet në fundin veri-lindor ose në kufirin me vendet fqinje. Në këtë rajon, luginat relativisht të ngushta janë
të përshtatshme për bujqësi, me tokë më të thellë dhe më pjellore të formuar nga depozitat karakteristike
të erozionit karst ose akullnajor dhe bregor. Karakteristikat hidrografike, hidrologjike dhe hidro-gjeologjike
të Malit të Zi kanë një ndikim të madh në përdorimin e tokës.
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Treguesit për vlerësimin e rrezikut të degradimit janë:
------

Gjeomorfologjia.
Gjeologjia.
Hidrogjeologjia.
Hidrologjia.
Sasia e lartë e reshjeve.

Përmes ndryshimit të qëllimit dhe humbjes së përhershme të tokës, është bërë dëmtimi i bujqësisë dhe
janë evidentuar edhe dëme të tjera dhe pasoja negative: erozioni i tokës, ndotja e mjedisit, shkatërrimi i
vendeve të trashëgimisë kulturore dhe zvogëlimi i atraktivitetit të zonave të caktuara.
Për shkak të investimeve të vogla dhe kujdesit të pamjaftueshëm për planifikimin dhe mbrojtjen e tokës,
sipërfaqet e mëdha të tokave të punueshme janë të ekspozuara ndaj përmbytjeve, ujërave të tepruara
nëntokësore, dhe kripëzimit. Situata është e ngjashme për sa i takon mbrojtjes kundër erozionit, vërshimeve,
sigurimit të ujitjes, ri-kultivimit dhe krijimit të sipërfaqeve të reja me anë të bonifikimeve.

B5.4.3. Degradimi i tokës
Erozioni
Faktorët e rëndësishëm të degradimit të tokës janë erozioni (nga uji, era) dhe në vend (brenda profilit) dëmtimi
i tokës (fizik, kimik, biologjik). Reduktimi i pjellorisë së tokës, degradimi dhe shfrytëzimi i papërshtatshëm
i burimeve të tokës që çojnë në degradimin e ekosistemit dhe rrezikimin e biodiversitetit janë kategoritë e
zhvillimit të paqëndrueshëm. Prandaj, ekziston një nevojë e arsyeshme për menaxhimin optimal të tokës
me qëllim të mbrojtjes adekuate, përdorimit racional dhe zhvillimit.
Të gjitha nivelet e erozionit janë evidente në Malin e Zi (harta 8). Pjesa më e madhe e tokës është nën
erozion të dobët deri në mesatar. Erozioni intensiv ndodh në basenin e Pljevlja, sidomos në ujërat e Tarës
dhe Limit të sipërm. Ndërtimi i paplanifikuar në zonën e Durmitorit, po kërcënon zhvillimin e turizmit dhe
ekologjinë, siç është erozioni i tokës në Durmitor, i shkaktuar nga përkeqësimi i shpateve të skive. Zona
Gornja Morača dhe përgjatë kufirit të Bjelopavlićka Plain është gjithashtu nën ndikimin e erozionit.
Mbulimi i tokës dhe ndryshimet në shfrytëzimin e saj
Sipas Planit Hapësinor të Malit të Zi, toka bujqësore mbulon përafërsisht 5,140 km2 ose 37% të territorit;
pyjet mbulojnë përafërsisht 6,622 km2 ose 45% të territorit, dhe vendbanimet, rrugët, zonat shkëmbore
dhe kategoritë e tjera mbulojnë përafërsisht 2,442 km2 ose 18% të territorit. Meqenëse një kadastër për
tokën bujqësore dhe zonën pyjore nuk është themeluar, dhe që standardet për regjistrimet e tyre nuk janë
harmonizuar, një pjesë e territorit është regjistruar edhe si zonë pyjore (jo pyje të mëdhenj) dhe si tokë
bujqësore (livadhe).
Mali i Zi ka vetëm 741 km² tokë bujqësore me cilësi të lartë (5.4% të territorit). Kjo tregon se ajo ka një
rëndësi të veçantë për Malin e Zi. Pjesa më e madhe e tokës me cilësi të lartë, (75.6%) është e vendosur në
këto komuna: Podgoricë 17%, Pljevlja 14.5%, 14.2% Bijelo Polje, Berane 9.5%, Bare 7.4%, 7.3% Niksic,
Ulcinj 5.7%; dhe komunat tjera 0.8 - 3.9%.
Bazuar në të dhënat nga viti 2003, toka e punueshme dhe kopshtet mbulojnë 448 km2, 95 km2 janë dru
frutoret, vreshtat rreth 38 km2 dhe livadhet rreth 1,314 km2. Sipërfaqja totale e tokës së punueshme është
1,897 km2 ose 0,31 ha për banor. Mali i Zi është ndër vendet pa tokë të mjaftueshme bujqësore. Duke
pasur parasysh vetëm arat, dru frutoret dhe vreshtat si tokë të kultivueshme, si në vendet e BE-së, ai
konsiderohet shumë i varfër në tokë të punueshme (0,09 ha për banor).
Nëse e marrim parasysh urbanizimin, ndërtimin e ndërtesave të ndryshme industriale dhe infrastrukturave
tjera në luginat e lumenjve, zonat karstike dhe bregdetare dhe veçanërisht në afërsi të vendbanimeve, si
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dhe të gjitha ndryshimet e shfrytëzimit të tokës (për shkak të zgjerimit të pyjeve në numërimin e kullotave
dhe livadheve, dhe degradimin nga erozioni), të dhënat statistikore mbi tokën bujqësore bëhen të
mbivlerësuara. Nga njëra anë, sipërfaqja e tokës bujqësore u zvogëlua me 17% në periudhën 2000-2012,
dhe zona e kulturave të përhershme u ul me rreth 6% në të njëjtën periudhë. Nga ana tjetër, sipërfaqja e
livadheve është rritur (13%). Këto janë trende të pafavorshme në lidhje me pjesën e ulët të tokës pjellore
në bujqësi në Mal të Zi.
Rënia e lëndës organike dhe biodiversitetit
Në Malin e Zi ende nuk është bërë vlerësimi sistematik i rezervave të lëndëve organike në toka.
Përmbajtja e karbonit organik në tokë
Nuk ka metodologji për analizimin e karbonit organik nga DPSIR për Malin e Zi. Analiza e karbonit organik
është përcaktuar si një nga treguesit për përcaktimin e gjendjes së tokës. Ky tregues duhet të monitorojë
përmbajtjen e karbonit organik në shtresat e tokës në mënyrë që të përcaktojë shkallën e degradimit të saj.
Përcaktimi i përmbajtjes së karbonit organik në tokë përbën bazën për llogaritjen e akumulimit të lëndës
organike në shtresën deri në një metër nën tokë. Aktualisht, Mali i Zi po zhvillon një sistem informacioni
mjedisor që do të sigurojë të gjitha të dhënat mjedisore (toka, uji, ajri, etj.). Sa i përket monitorimit të pyjeve,
një inventar kombëtar i pyjeve është në fazën përfundimtare të zhvillimit.
Biomasa dhe karboni përcaktohen duke përdorur vëllimin e drurit dhe llojet e drurëve për konvertimin dhe
zgjerimin specifik të grupit (Burimi: Inventari i Parë Kombëtar Pyjor i Malit të Zi).

Figura 5.2 Përmbajtja e karbonit organik në tokë (Burimi: Inventari i Parë Kombëtar Pyjor i Malit të Zi)

Menaxhimi i vendeve të ndotura
Deri më sot, monitorimi i ndotjes së tokës mbulon vetëm ndotjen lokale të saj. Asnjë monitorim i ndotjes
së tokës nuk është bërë deri tani.
Për menaxhimin dhe kontrollin e ndotjes lokale të tokës u përcaktuan katër hapat e menaxhimit, domethënë
identifikimin e vendndodhjes (ose studimet paraprake), hetimet paraprake, hetimet në terren dhe zbatimin
e masave për reduktimin e rrezikut. Në Malin e Zi, aktualisht, janë identifikuar 10 vende potencialisht të
ndotura dhe 5 zona të ndotura. Në një vend të ndotur janë përfunduar masat e rehabilitimit.

B5.4.4. Struktura institucionale në lidhje me menaxhimin e tokës, qeverisjen
ligjore dhe politikat
Organizimi i menaxhimit të tokës
Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (MBZHR) është përgjegjëse për monitorimin dhe mbrojtjen e
tokës nga ndotja e ujit. Në Ministri, dy departamente merren me këtë çështje, përkatësisht Departamenti
për Menaxhimin e Ujërave dhe Departamenti për Bujqësinë. Në Ministrinë e Turizmit dhe Zhvillimit të
Qëndrueshëm (MTZHQ) është Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit, e cila është përgjegjëse për monitorimin
e mjedisit duke përfshirë dhe tokën.
Kuadri ligjor
Monitorimi i tokës rregullohet me Ligjin për Mjedisin (NG 48/08, 40/10, 40/11, 27/14), Ligjin për Tokën
Bujqësore (NG 15/92, 59/92, 27/94). Ligji për Ujërat (ZG 27/07, 32/11, 48/15) ka një rol të rëndësishëm në
mbrojtjen e tokës.
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Ligji për Mjedisin (Gazeta Zyrtare e Republikës së Malit të Zi 48/08) është ligji ombrellë për çështjet e
mbrojtjes së mjedisit. Neni 33 përcakton që monitorimi, ndër të tjera, i referohet vëzhgimit të emetimit,
d.m.th. cilësisë së ajrit, detit, tokës, florës dhe faunës, si dhe shfrytëzimit të lëndëve të para minerale.
Ligjet:
--------

Ligji për Ujin (OG 27/07, 32/11, 48/15).
Ligji për Mjedisin (OG 48/08, 40/10, 40/11, 27/14).
Ligji për Produktet e Mbrojtjes së Bimëve (OG 51/08, 40/11, 18/14).
Ligji për Mbrojtjen e Natyrës (OG 51/08, 21/09, 40/11, 62/13, 6/14).
Ligji për Pyjet (OG 74/10, 40/11).
Ligji për Tokën Bujqësore (OG 15/92, 59/92, 27/94).
Ligji për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural (2009 dhe i ndryshuar në 2014).

Rregulloret:
-- Rregullorja për listën kombëtare të treguesve të mjedisit (ZQ 19/13).
-- Rregullorja për metodat e testimit të pesticideve (NG 11/99).
-- Rregullorja për kushtet e linjës së prodhimit, marketingut, importit dhe marrjes së mostrave të
pesticideve dhe plehrave (ZQ 12/99).
Zbatimi dhe përafrimi me legjislacionin e BE-së
Ekzistojnë dy dokumente kryesore që përcaktojnë procesin e përafrimit dhe zbatimit të të drejtës së BE-së
në Malin e Zi:
1. Strategjia Kombëtare dhe Plani i Veprimit për transpozimin, zbatimin dhe implementimin e të drejtës
së BE-së në lidhje me Mjedisin dhe Ndryshimet Klimatike (Strategjia me AP) 2016-2020; dhe
2. Strategjia Kombëtare për Zhvillimin e Bujqësisë dhe Zonave Rurale.
Objektivat kryesore të këtyre strategjive janë:
•
•
•
•

Menaxhimi afatgjatë i ujit dhe tokës.
Sigurimi i shfrytëzimit të qëndrueshëm të burimeve.
Përmirësimi i standardit të jetesës së popullsisë rurale dhe standardi i zhvillimit rural në përgjithësi,
duke ruajtur vlerat tradicionale; dhe
Forcimi i kapaciteteve.

B5.5. Vështrim i përgjithshëm i projekteve të
menaxhimit të pyjeve/ujërave/tokës/burimeve
natyrore në vend
Në periudhën nga viti 2014 deri në vitin 2020, një pjesë e fondeve IPA të BE-së për zhvillimin rural dhe qëllime
të tjera do të drejtohen në zhvillimin e sektorit pyjor. Sipas Strategjisë Kombëtare të Pyjeve, fondet nga
programi IPARD do të përdoren për zhvillimin rural veçanërisht në fushat e mëposhtme: Pyllëzimi, mbjellja
shtesë dhe mbajtja e parcelave të reja dhe të degraduara; mbrojtja e pyjeve nga zjarri; infrastruktura rurale,
duke përfshirë rrugët rurale dhe pyjore; diversifikimi i ekonomisë rurale në lidhje me pyjet; investimet në
ndërmarrjet e vogla pyjore, industria e drurit dhe turizmi në zonat rurale. Në vitin 2015, MBZHR-ja përgatiti
Programin e Zhvillimit të Bujqësisë dhe Zonave Rurale në Mal të Zi në kuadër të programit IPARD II (20142020). Aktualisht, nuk ka projekte të donatorëve për pyjet, por fondet e rëndësishme të donatorëve (10
milionë euro) janë shpenzuar në periudhën 2003-2013 nga Qeveria e Luksemburgut (projekti FODEMO).
Në sektorin e ujit aktualisht janë zbatuar pesë projekte në Malin e Zi:
•
•
•

IPA 2014 (Forcimi i Kapaciteteve për Zbatimin e Direktivës Kuadër të Ujit).
Projekti i GEF për menaxhimin e burimeve të integruara të ujit në pellgun e lumit Drin.
Projekti GEF - SCCF i menaxhimit të ujërave në pellgun e lumit Drin.
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•
•

Projekti WBIF Mbështetje për menaxhimin e burimeve të integruara të ujit në pellgun e lumit Drin.
Lidhjet "Ujë-Ushqim-Energji-Mjedis" - mbështetur nga Ministria Italiane për Mjedisin, Tokën dhe
Detin dhe UNECE.

Në sektorin e tokës nuk janë financuar deri tani projekte ndërkombëtare.

B5.6. Vlerësimi i tendencave kryesore dhe boshllëqeve
për menaxhimin e burimeve natyrore
Që nga viti 2003 procesi i reformës në sektorin e pyjeve ka qenë në proces dhe është mbështetur nga
projekte ndërkombëtare dhe deri më tani janë arritur rezultatet e mëposhtme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miratimi i Politikave Kombëtare të Pyjeve në vitin 2008.
Miratimi i Planit Kombëtar të Veprimit për Luftën kundër Aktiviteteve të Paligjshme në Pyje në vitin
2009 (është arritur përmirësim i dukshëm, veçanërisht në lidhje me bashkëpunimin ndërkufitar dhe
bashkëpunimin ndërmjet institucioneve në Malin e Zi).
Korniza legjislative është përfunduar - Ligji i Pyjeve, Ligji mbi Materialin Riprodhues të Drurëve
Pyjore dhe Ligji mbi Gjuetinë dhe Kafshët e Egra.
Përfundimi i IKP në vitin 2010, i cili ishte i pari për Malin e Zi. Rezultatet tregojnë se ka pasur një
rritje në sipërfaqen e pyjeve.
Studimi i konsumit të lëndës djegëse të drurit (përgatitur nga MONSTAT në vitin 2013) duke siguruar
informacionin e parë të vlefshëm për konsumin e përgjithshëm të drurit në vend.
Përmirësimi i praktikave dhe metodologjive të menaxhimit të pyjeve (integrimi i kërkesave të
programit Natura 2000 në planifikimin e menaxhimit të pyjeve).
Zhvillimi i planit për kuadrin e ri institucional përmes Analizës Funksionale të Institucioneve të
Sektorit Pyjor dhe Rishikimit të Proceseve të Biznesit.
Forcimi i burimeve njerëzore në pylltari me ndihmën e projekteve dhe institucioneve ndërkombëtare
- trajnimi për luftën kundër aktiviteteve të paligjshme në pylltari; trajnim për kërkesat e programit
Natura 2000.
Përgatitja për certifikimin FSC. Janë zhvilluar plane veprimi për certifikimin e menaxhimit të pyjeve
të FSC dhe certifikimin e zinxhirit FSC të kujdestarisë, përfshirë trajnimin.
Përgatitja e bazës së informacionit - vlerësimi i nevojave dhe specifikimet teknike për Sistemin
Informativ Pyjor (SIP). Faza e parë e themelimit të SIP-it (prokurimi i pajisjeve dhe programeve
kompjuterike përfshirë trajnimin) është finalizuar në vitin 2013 në kuadrin e projektit IPA.
Masa për të shtuar vlerën dhe për të lehtësuar shfrytëzimin e burimeve pyjore, të tilla si zhvillimi i
tregut të qëndrueshëm të drurit të biomasës në Mal të Zi;
Miratimi i Strategjisë Kombëtare të Pyjeve (2014). Ajo liston masat prioritare për përmirësimin e
pyjeve, si dhe shumat indikativë dhe burimet financiare për zbatimin e saj.

Administrata Pyjore është një nga shërbimet e pakta shtetërore që janë të pranishme në zonat rurale, në
kontakt të përditshëm me popullsinë rurale. AP-ja duhet të njohë rolin e saj brenda proceseve të motivimit
të zhvillimit rural dhe të përgatitet në mënyrë adekuate për përmbushjen e këtij roli. Sasitë e tanishme dhe
të ardhshme të drurit të prerë sigurojnë bazën për zhvillimin e zinxhirit të vlerës së shtuar të industrisë
së drurit dhe aktiviteteve të tjera. Në strukturën e tyre të tanishme, institucionet shtetërore të pylltarisë
(MBZHR-ja, AP-ja) ende nuk janë në gjendje të zbatojnë të gjitha kërkesat ligjore dhe standardet vendore,
të BE-së dhe ndërkombëtare. Kjo vjen për shkak të burimeve njerëzore të pamjaftueshme, zvogëlimit të
fondeve buxhetore në sektorin e pyjeve dhe zbatimit jo të plotë të rezultateve të projekteve të ndërtimit të
institucioneve. Në vitet e ardhshme, një çështje e rëndësishme do të jetë aftësia e institucioneve pyjore
për programimin dhe zbatimin e aktiviteteve të financuara nga BE-ja në kuadër të programit IPARD dhe
komponentëve të tjerë të IPA-s. Një tjetër dobësi gjendet në kapacitetin e sektorit privat në pylltarinë
dhe industrinë e drurit. Pronarët privatë janë të organizuar keq dhe kompanitë e përpunimit të drurit janë
seriozisht te nën kapitalizuara në të gjitha aspektet (burimet njerëzore, pajisjet, financimet dhe njohuritë).
Rezultati është se potencialet ekonomike të pyjeve nuk shfrytëzohen duke rezultuar në simptoma të tilla
si bilanci i dobët në eksportin e lëndës së parë dhe importimi i produkteve përfundimtare nga druri, ose
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'tregu gri' i druve te zjarrit. Ndërsa prerjet totale janë vetëm rreth gjysma e rritjes, kjo nuk rrezikon seriozisht
qëndrueshmërinë e përgjithshme të burimeve pyjore, por kërcënon qëndrueshmërinë ekonomike të sektorit
dhe ka një ndikim të drejtpërdrejtë negativ në të ardhurat fiskale.
Edhe pse përmbytjet nuk janë problemi kryesor në Mal të Zi, ekziston nevoja për ngritjen e mbrojtjes nga
përmbytjet përgjatë disa lumenjve. Menaxhimi i përmbytjeve kërkon monitorimin e ujit në terren, përgatitjen
e projekteve për rregullimin e lumenjve dhe punonjësit e arsimuar për të menaxhuar të gjitha këto aktivitete.
Investime të mëdha do të jenë të nevojshme sidomos për ndërtimin dhe/ose modernizimin e sistemit të
grumbullimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura urbane dhe futjen e teknologjive të reja të trajtimit të ujit dhe
furnizimit me ujë në përputhje me Direktivën e BE-së për Ujërat e Pijshëm. Sigurimi i burimeve financiare
për zbatimin e Direktivës 91/271/KEE në lidhje me trajtimin e ujërave të ndotura urbane është shumë e
rëndësishme për të parandaluar shkarkimin e mëtejshëm të pakontrolluar të ujërave të ndotura në trupat
ujore natyrore pa u trajtuar.
Sfidat e mëposhtme lidhur me objektivin e arritjes së një statusi të mirë të ujit lindin në kontekstin malazez:
Përmirësimi i monitorimit të ujërave tokësore, sipërfaqësore dhe nëntokësore dhe detare të detit, identifikimi
i zonave të rrezikuara nga ndotja e nitrateve dhe ndotësve të tjerë, përcaktimi i statusit ekologjik dhe kimik
dhe synon ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore, krijimin e një Sistemi Informacioni të Ujit. Ekzistojnë
gjithashtu vetëm disa stacione për monitorimin e cilësisë dhe sasisë së ujërave nëntokësore në Mal të Zi.
Programi i monitorimit nuk është i harmonizuar me kërkesat e Direktivave të BE-së dhe si i tillë do të ishte i
dobishëm një program monitorimi i harmonizuar me parametrat dhe skemat e klasifikimit të ujit të përfshira
në direktivat e BE-së.
Në fushën e cilësisë së ujit të pijshëm, është e nevojshme të krijohet një program monitorimi në nivel
kombëtar. Programi aktual i monitorimit bazohet në kontratat ndërmjet kompanive të furnizimit me ujë dhe
laboratorëve.

B5.7. Konkluzionet (gjendja ekzistuese, trendet dhe
boshllëqet në lidhje me të tre burimet natyrore)
Për të arritur vizionin e pylltarisë në Malin e Zi të përkufizuar në Politikën Kombëtare Pyjore - "Përmirësimi
i gjendjes ekzistuese të të gjitha pyjeve në mënyrë që funksionet e mbrojtjes, mjedisore, sociale dhe
ekonomike të jenë të balancuara dhe të garantohet qëndrueshmëria", është e rëndësishme të forcohet më
tej kuadri institucional i MBZHR-së dhe AP-së. Në kontekstin e aspiratës së saj për t'u bërë anëtare e BEsë, menaxhimi efektiv i pyjeve është me rëndësi strategjike për Malin e Zi për arsyet e mëposhtme:
•
•
•

Përmbushja e kritereve politike: reforma e administratës shtetërore dhe qeverisja e mirë në sektorin
e pyjeve duhet të krijojë një sundim efektiv të ligjit në më shumë se gjysmën e territorit;
Perspektiva e zhvillimit rural: pyjet dhe produktet pyjore ofrojnë një nga potencialet më të forta për
zhvillimin endogjen të zonave rurale në veri të Malit të Zi dhe përbëjnë një element të rëndësishëm
të atraktivitetit të vendit në aspektin e turizmit;
Zbatimi i standardeve të BE-së: rregulloret dhe politikat e shumta të BE-së (p.sh. programi Natura
2000 dhe legjislacioni për pyjet) duhet të transpozohen dhe zbatohen në sektorin e pyjeve midis
politikave të tjera përpara se të fitohet anëtarësimi në BE.

Një reformë efikase dhe efektive e institucioneve pyjore shtetërore është e nevojshme për të menaxhuar
sektorin e pylltarisë për të ndihmuar në ndjekjen e detyrimeve dhe kërkesave moderne dhe ndërkombëtare.
Është e rëndësishme të forcohet më tej kuadri institucional. Përveç kësaj, është e qartë se sektori pyjor
shtetëror në Malin e Zi ka nevojë për rritjen e ndërgjegjësimit dhe përmirësimin e aftësive për t'iu përgjigjur
detyrimeve ndërkombëtare të pylltarisë.
AP-ja është një nga shërbimet e pakta shtetërore që janë të pranishme në zonën rurale, në kontakt të
përditshëm me popullsinë rurale. Në rastin e marrjes së një roli menaxhimi në fushat e programit Natura 2000
të ardhshëm, nevoja për bashkëpunim e AP-së dhe popullatës lokale do të jetë edhe më e lartë dhe më e
fortë. Planet e ardhshme të menaxhimit të pyjeve duhet të përfshijnë masat e përshtatjes ndaj ndryshimeve
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klimatike në drejtim të rritjes së qëndrueshmërisë së ekosistemeve pyjore dhe mbrojtjes së tyre nga zjarret
e pyjeve dhe kërcënimeve të tjera. Bashkëpunimi me koncesionet është me rëndësi të madhe dhe do të
rezultojë në përditësimin e kontratave të koncesionit për të qenë në përputhje me kërkesat e FSC dhe në
atë që ata që ofrojnë koncesionet të kuptojnë dhe të respektojnë ndryshimet e nevojshme në mënyrën se si
duhet të kryhen dhe dokumentohen operacionet pyjore. Vetëm kur të përfundohen të sipërpërmendurat do
të ishte i këshillueshëm të fillonte tenderi i certifikimit dhe të zgjidhet një organizëm certifikimi i akredituar
nga FSC. Zonat pyjore në përputhje me legjislacionin e Natura 2000 do të menaxhohen përmes planeve
të zhvillimit të pyjeve dhe programeve të menaxhimit të pyjeve. Objektivat e mbrojtjes duhet të përfshihen
në planet dhe programet dhe pas kësaj do të menaxhohen zonat në mënyrë që të sigurojnë gjendje të
favorshme të llojeve dhe habitateve.
Kujdes duhet t'i kushtohet mbrojtjes së specieve të florës dhe faunës me rëndësi evropiane. Një prioritet i
rëndësishëm do të jetë menaxhimi i zonave të gjuetisë me qëllim të posaçëm nën kompetencën e AP-se.
Këto zona të gjuetisë duhet të jenë qendrat e popullatave të llojeve të kafshëve për Malin e Zi dhe rajonin
më të gjerë dhe baza e mbetur e gjuetisë duhet gjithashtu të përmbushë siç duhet kërkesat e përcaktuara
me Ligjin për kafshët e egra dhe gjuetinë. Për shkak të dispozitave të Direktivës së Habitatit të BE-së, do
të kërkohen ndryshimet e legjislacionit lidhur me speciet individuale, sidomos për mishngrënës të mëdhenj
(arinj, ujqër, rrëqebuj) në aspektin e mbrojtjes së tyre më të rreptë. Ekziston një numër i konsiderueshëm
i profesionistëve pyjorë që aktualisht janë të papunë, por që mund të sigurojnë një bazë për forcimin e
sektorit privat. Kjo garanton mundësinë për zhvillimin e një tregu të shërbimit që varion nga inventari,
planifikimi dhe damkimi për operacionet e prerjes. Ky proces duhet të menaxhohet nga institucionet
shtetërore përmes ndërtimit të kapaciteteve, certifikimit dhe kontraktimit të shërbimeve dhe koncesioneve.
Prioritetet e ardhshme të mëposhtme të sektorit pyjor në Malin e Zi në lidhje me zhvillimin institucional dhe
investimet e tyre janë të nevojshme për të pasur një menaxhim të qëndrueshëm të pyjeve.
Zhvillimi institucional:
•
•
•
•
•
•

Përmirësimi i kuadrit institucional sipas konstatimeve të Analizës Funksionale të Institucioneve të
Sektorit Pyjor dhe Rishqyrtimit të Procesit të Biznesit;
Sigurimi i një buxheti adekuat për institucionet pyjore shtetërore dhe përmirësimi i motivimit të stafit
pyjor;
Zhvillimi i një njësie për përgatitjen dhe zbatimin e projekteve në kuadër të MBZHR-së për përgatitjen
e projekteve në pylltari dhe zhvillim rural;
Trajnimi (raportimi ndërkombëtar, obligimet ndërkombëtare - rregulloret e drurit, FOREST EUROPE,
FLEGT, shërbimi këshillimor, përgatitja e projekteve, komunikimi i brendshëm dhe i jashtëm;
Rritja e bashkëpunimit me industrinë e drurit;
Mbështetja e shoqatave private të pronarëve të pyjeve.

Investimet (duke përdorur fonde nga buxheti, programi IPARD dhe komponentët e tjerë të IPA-s):
•
•
•
•
•

Integrimi i masave dhe objektivave të pylltarisë në Programin IPA për Zhvillimin Rural 2014 - 2020;
Zhvillimi i një brezi të ri të planeve të menaxhimit të pyjeve (buxheti i shtetit);
Programimi, projektimi dhe ndërtimi i infrastrukturës pyjore/rurale (IPARD);
Përfundimi dhe zbatimi i SIP-it me fokus në rregulloret e drurit dhe kërkesat e FLEGT (krijimi i një
sistemi të bazuar në TI për ndjekjen e drurit);
Krijimi i zonave të mbrojtura dhe zbatimi i masave për ruajtjen e natyrës në pyje.

Prioritetet e identifikuara të investimeve për zhvillimin e sektorit të ujit dhe tokës janë:
•
•
•
•
•

Zhvillimi i planeve për menaxhimin e pellgut lumor të lumit Danub dhe pellgun lumor të detit Adriatik
është çelësi për menaxhimin e mirë të ujit.
Krijimi i një sistemi informacioni ujor (për menaxhim të mirë të të dhënave) dhe sistemit të
informacionit mjedisor.
Zhvillimi i Planeve të Menaxhimit të Rrezikut nga Përmbytjet.
Punimet infrastrukturore lidhur me trajtimin e ujerave te ndotur urbane dhe mbrojtjen nga përmbytjet.
Zbatimi i një kodi të praktikës së mirë bujqësore.
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Sa i përket të tre burimeve, mund të nxirren konkluzionet e mëposhtme kryesore:
▶▶ Krijimi i një baze të dhënash për të tre burimet natyrore është i nevojshëm dhe kjo bazë e të
dhënave do të ketë shumë implikime pozitive në të ardhmen e menaxhimit të burimeve natyrore
(p.sh. vendimmarrja, përgatitja e raportit etj.).
▶▶ Lidhja e të tre sektorëve të burimeve natyrore është me rëndësi vendimtare për shfrytëzimin e
qëndrueshëm të burimeve natyrore në të ardhmen.

B5.8. Rekomandimet për menaxhimin e integruar/
bashkëpunimin ndër sektorial të burimeve pyjore,
ujërave dhe tokës në Mal të Zi
Për të menaxhuar burimet natyrore jetike për Malin e Zi (pyje, ujëra dhe tokë), rekomandohet të rritet
bashkëpunimi i brendshëm dhe koordinimi i të gjithë sektorëve dhe të krijohen procedura të përbashkëta të
stafit të punësuar. Është e rëndësishme që të dy Administrata e Pyjeve dhe Administrata e Ujërave të jenë
nën të njëjtën Ministri (MBZHR), kështu që do të ishte më e lehtë të krijohej një modus operandi në shtëpi
për grumbullimin e të dhënave dhe të zhvillohet një platformë e përbashkët për zbatimin e objektivave
kryesore. Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet veprimeve që ruajnë dhe përmirësojnë cilësinë dhe
sasinë e ujit dhe zbusin ndikimin e fatkeqësive natyrore. Një hap tjetër pozitiv për një qasje të integruar
për pyjet dhe ujërat është se Strategjia Kombëtare e Pyjeve dhe Strategjia Kombëtare e Pylltarisë e kanë
njohur rëndësinë e menaxhimit të ujërave dhe të shfrytëzimit të tokës. Deklarata e Politikave Kombëtare
Pyjore 21 - Administrimi dhe planifikimi i integruar i pyjeve në të gjithë vendin dhe harmonizimi i planeve të
sektorëve thekson: "Në nivelin e planeve të administrimit të pyjeve do të ketë harmonizim me dokumentet
e tjera planifikuese, siç janë planet hapësinore dhe urbanistike, planet e gjuetisë, administrimi i pellgjeve
ujore, planet e zhvillimit rajonal dhe rural, planet e administrimit të zonave të mbrojtura".
Megjithatë disa masa dhe veprime që lidhen me të tre burimet nuk zbatohen për arsye të ndryshme (p.sh.
kufizimet institucionale, mungesa e burimeve njerëzore, financave etj.) Një formë pozitive e procedurës
mund të jetë krijimi i një qasjeje të sinkronizuar të Qeverisë së Malit të Zi në procesin e përafrimit me BE-në.
Sa i përket kapitullit mjedisor, i cili është shumë kompleks, një forcë pozitive është të veprohet kolektivisht
dhe të krijohet një mirëkuptim i përbashkët, si dhe të bashkohen forcat e një ekipi efektiv të integruar të
burimeve natyrore në të cilin duhet të përfshihen ekspertë të pyjeve, ujërave dhe tokës.
Vëmendje e duhur duhet t'i kushtohet planifikimit adekuat të kapaciteteve të nevojshme administrative dhe
burimeve financiare. Përkatësisht, forcimi i kapaciteteve të personelit u njoh si domosdoshmëri në të gjitha
nivelet (lokale, shtetërore, njësitë e zbatimit të projektit, etj.). Bashkëpunimi me fakultetet dhe institucionet e
tjera shkencore në të gjitha fushat e menaxhimit të burimeve natyrore duhet të forcohet në mënyrë specifike.
Meqenëse ka institucione të shumta me kompetenca të ngjashme në këtë fushë, Mali i Zi do të duhet të
sigurojë një ndarje të qartë të kompetencave dhe koherencës ndërmjet aktiviteteve të të gjitha organeve
të përfshira. Koordinimi ndërmjet institucioneve përgjegjëse për aspekte të ndryshme të menaxhimit të ujit
është i kufizuar. Ajo që mungon është një qasje solide ndër sektoriale, e cila do të mundësonte menaxhim
korrekt të burimeve pyjore dhe ujërave tokësore dhe kjo situatë pengon transpozimin e mëtejshëm dhe
zbatimin e direktivave të BE-së.
Identifikimi i sfidave të përbashkëta është rezultat i qasjes sistematike dhe pjesëmarrjes aktive të të gjitha
institucioneve relevante në sektorin e ujit dhe ato mund të klasifikohen si probleme të lidhura me:
1.
2.
3.
4.
5.

Kapacitetet administrative.
Qasjen ndër sektoriale.
Sigurimin e financave për investime kapitale dhe zbatimin e rregulloreve.
Monitorimin.
Informimin dhe edukimin e popullsisë.
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B5.9. Rekomandime në lidhje me aktivitetet pasuese për
përmirësimin e menaxhimit të burimeve
kombëtare në Malin e Zi
Në bazë të të dhënave dhe analizave të lartpërmendura, rekomandohet që të ndërmerren veprime të
menjëhershme nga institucionet malazeze të shtetit dhe të themelohet një grup pune për koordinimin dhe
monitorimin e burimeve natyrore. Objektivi i mundshëm kryesor i task forcës do të jetë një sinkronizim dhe
integrim i aktiviteteve, përgjegjësive dhe komandimit dhe kontrollit të menaxhimit të integruar të burimeve
natyrore. Detyrat kryesore të krijimit të grupit të punës janë këshillimi dhe koordinimi i të gjithë mbështetjes
teknike dhe financiare të burimeve natyrore dhe zbatimit të politikave sektoriale (pyll, ujë, tokë, mjedis,
zhvillim rural), që përfshin: Zbatimin e politikave të burimeve natyrore dhe strategjitë përfshirë Strategjinë
Kombëtare të Pylltarisë; zhvillimin e një legjislacioni për burimet natyrore; reformën e institucioneve
qeveritare dhe shërbimeve të bazuara në natyrë; ndërtimin e kapaciteteve të burimeve njerëzore në të
gjitha nivelet.
Më konkretisht, task forca do të:
•
•
•

•

Mbështesë përgatitjen e planeve të punës, buxheteve dhe termave të referencës për grupet e
punës, komisionet dhe organet e tjera të përcaktuara nga politikat dhe strategjitë;
Këshillojë dhe, kur është e përshtatshme, të bjerë dakord për aspektet e ndarjes së kostove ndërmjet
ministrive dhe donatorëve të ndryshëm;
Krijojë një proces të harmonizuar monitorimi, raportimi dhe kontabiliteti për të gjitha mbështetjet
teknike dhe financiare të ministrive dhe donatorëve të linjës - me qëllim krijimin e një sistemi të
vetëm, të harmonizuar dhe më efikas për buxhetimin, bashkërendimin dhe raportimin në lidhje me
menaxhimin e integruar të burimeve natyrore;
Mbështesë promovimin e menaxhimit të integruar të burimeve natyrore përmes aktiviteteve të
ndryshme të komunikimit dhe PR.
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SHTOJCA B5.1
Grupet e të dhënave mbështetëse

Figura 5.3 Kategoritë e pyjeve në Malin e Zi

Figura 5.4 Pyjet, toka pyjore, jo pyjet dhe toka jo pyjore në Malin e Zi

Figura 5.5 Pronësia e pyjeve në Malin e Zi

Figura 5.6 Origjina e pyjeve në Malin e Zi
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Figura 5.7 Rritja e pyllit në Malin e Zi

Figura 5.8 Vëllimi i drurit në Malin e Zi
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CHAPTER B6
Përmbledhje e menaxhimit të burimeve
natyrore në Republikën e Serbisë
Ratko Ristić15, Nada Dragović20, Branko Stajić20, Boris Radić20, Tijana Vulević20

B6.1. Hyrje: Informacione të përgjithshme për vendin
Serbia është e vendosur në pjesën qendrore të Gadishullit Ballkanik dhe mbulon 88,361 km2. Territori
përbëhet nga dy rajone të ndryshme: Vojvodina e Madhe në veri dhe zona kodrinore dhe malore në jug, me
lumenjtë e Danubit dhe Savës, që përcaktojnë kufirin midis tyre.
Sipas rezultateve të regjistrimit të popullsisë të vitit 2011, të lëshuar nga Zyra e Statistikave, në Serbi jetojnë
7.186.862 banorë ose 92 banorë për km2. Serbia klasifikohet si një vend evropian me popullsi mesatare.
Gjatë dekadës së fundit, Serbia u karakterizua nga një rënie në numrin e popullsisë, një rënie në shkallën
e lindjeve dhe një përqendrim të popullsisë në zonat urbane. Bazuar në rezultatet e Censusit të vitit 2011,
popullsia në Serbi ka rënë me 4% krahasuar me vitin 2002.
Industritë kryesore të Serbisë përfshijnë përpunimin e metaleve bazë, mobilieve, ushqimit, makinerive,
kimikateve, sheqerit, gomave, veshjeve dhe farmaceutikëve. Produktet kryesore të eksportit të Serbisë
në vitin 2015 ishin produkte industriale, rroba, drithëra, perime dhe metale me ngjyra. Produktet kryesore
bujqësore serbe janë gruri, misri, panxhar sheqeri, luledielli, manaferrat, mishi i lopës, mishi i derrit, dhe
qumështi.
Pas ritmeve më të larta të rritjes ekonomike të periudhës 2001-2008, kur u arrit një normë mesatare rritjeje
prej 4.95%, në vitin 2009, në ekonominë serbe u shënua një normë negative rritjeje prej 3.5% të PBB-së.
Në vitin 2012, norma vjetore e rritjes së PBB-së ishte -1.5% dhe në vitin 2014 PBB-ja ishte -1.8%. Në vitin
2009, PBB-ja për frymë u ul nga 4.445 € në 3.955 €, ndërsa në vitin 2014, vlera e PBB-së arriti 4.672 euro
për frymë (http://www.stat.gov.rs).
Struktura e PBB-së sipas sektorit është: shërbimet 57.9%, industria 25.5%, dhe bujqësia 16.6%. Në vitin
2015, pjesa dominuese e strukturës së eksportit përfshinte: automjetet rrugore, makineritë dhe pajisjet
elektrike, frutat dhe perimet, drithërat dhe produktet e drithërave dhe metalet me ngjyra. Destinacionet më
të rëndësishme të eksportit janë Italia, Gjermania, Rumania, Federata Ruse dhe vendet e rajonit (http://
www.pks.rs/PrivredaSrbije.aspx).

B6.2. Vlerësimi i sektorit të pyjeve
B6.2.1. Burimet pyjore dhe menaxhimi i tyre
Inventari Kombëtar i Pyjeve (IKP) nga viti 2008, tregon kategoritë e ndryshme të tokës dhe përdorimin e
tyre sipas llojeve të tokës, si pyjet, të cilat përbëjnë 29.3% (2.252.400 ha), toka të tjera të pyllëzuara 4.9%
(382.400 ha), tokë joproduktive 1.2% 92,000 ha), tokat bujqësore 46,4% (3,594,800 ha), livadhet dhe
kullotat 13,3% (1,029,600 ha), toka urbane 4,0% (312,000 ha) dhe ujërat e brendshme 1,1% (85,200 ha),

15
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gjithsej 7,748,400 ha. Një gjendje shumë e pafavorshme e sipërfaqeve të pyllëzuara (e barabartë me 7%)
është konstatuar në rajonin e Vojvodinës.
Pyjet e lisit dhe ahut mbulojnë respektivisht 720,800 ha (32,0%) dhe 660,400 ha (29.3%) të sipërfaqes
totale të pyjeve. Pyjet e halorëve gjenden në 243,200 ha (10,8%), ndërsa plantacionet e plepit dhe pyjet e
tjera mbulojnë respektivisht 48,000 ha (2,1%) dhe 580,000 ha (25,8%).
Përveç nivelit të padëshirueshëm të sipërfaqes pyjore ne nivel kombëtar (krahasuar me një nivel optimal
prej 41.4%, të përcaktuar në Planin Kombëtar Hapësinor) dhe përqindjes jashtëzakonisht të lartë të
cungishteve, kushtet ekzistuese të pyjeve kërkojnë më shumë vëmendje, shfrytëzim silvikulturor dhe
përdorim më të mirë të potencialeve parcelave pyjore për prodhimin e lendes drusore. Megjithatë, sa i
përket burimeve pyjore në përgjithësi, mund të arrihet në përfundimin për çështjet problematike në vijim:
The insufficient average value of volume and volume increment per ha.
•
•
•
•
•
•
•

•

Vlera mesatare e pamjaftueshme e vëllimit dhe rritjes së vëllimit për ha.
Struktura e pafavorshme sipas origjinës. Gati dy të tretat e pyjeve janë cungishte me një vëllim
mesatar prej 124.4 m3/ha dhe një rritje vëllimi prej 3.1 m3/ha (krahasuar me pyjet trungishte (253.6
m3/ha dhe 5.5 m3/ha).
Struktura e pafavorshme sipas formës strukturore (dominojnë pyjet njëmoshore me 91.6%).
Gjendja e ruajtjes. Ka 608,000 ha pyje me prodhim te pamjaftueshëm (27% të sipërfaqes totale të
pyjeve) me prodhimtari mesatare vjetore të drurit që është 3.1 m3/ha.
Shpërndarja e parregullt e klasave të moshës. Përqindja pyjeve te moshës se re, të mesme: te
pjekur: dhe te tejpjekur është: 38: 20: 13: 29 për pyjet trungishte dhe 51: 33: 7: 9 për pyjet cungishte.
Struktura e pafavorshme e asortimentit të lendes drusore në lidhje me vëllimin e drurit: trupa (33.5%)
dhe dru zjarri (66.5%)
Qasja e pafavorshme e pyjeve nga rrugët pyjore. Në nivelin e PE "Srbijašume" - 11.86 m/ha, për
PE "Vojvodinašume" - 9.09 m/ha, për parqet kombëtare nga 14,88 në 18,3 m/ha. Një tjetër çështje
është cilësia e ulët e rrugëve pyjore, kryesisht të kalueshme në sezonet e thata (verës), të cilat
komplikojnë transportin e drurit. Përveç kësaj, standardet e sigurisë dhe ligji i punës në këtë pjesë
të sektorit të pyjeve janë shumë më poshtë standardeve perëndimore.
Përdorimi i produkteve te dyta pyjore dhe prodhimi i biomasës është në zhvillim.

Sipërfaqja pyjore sipas funksionit dhe formës se qeverisjes
Të dhënat nga Tabela 6.1 janë një kombinim i disa burimeve duke përfshirë të dhënat e Drejtorisë së Pyjeve,
të dhënat e IKP-së dhe të dhënat e Zyrës së Statistikave. Nuk ka të dhëna të disponueshme në lidhje me
origjinën e prerjeve, dhe tabela tregon të dhënat në total. Një çështje tjetër është cilësia e të dhënave për
lenden e prere, qe janë marre nga Vjetari Statistikor, por kjo çështje do të theksohet në kapitullin e raportit
për prerjet e paligjshme.
Tabela 6.1 Madhësia e zonës pyjore sipas menaxhimit (ekonomike, jo ekonomike) dhe regjimit të mbrojtjes (Burimi: IFN 2008, Vjetari Statistikor i
Serbisë, 2015 (Drejtoria e Pyjeve 2015)

Sipërfaqja e disponueshme

Forma e qeverisjes

Pyjet
Pyjet joekonomike ekonomike

Gjithsej

Pyjet e
mbrojtur

Pyjet me
qëllime të
posaçme

Pyjet
mbrojtës

ha

ha

ha

ha

ha

1. Pyll trungishte

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

796,000

2. Pyll cungishte

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

1,456,400

1+2. Të gjitha pyjet

1,001,447

149,139

461,784

125,777

514,253

2,252,400

3. Shkurre

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

4. Sipërfaqe e zhveshur

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

92,000

3+4. Shkurre dhe sipërfaqe
n/a
e zhveshur

n/a

n/a

n/a

n/a

92,000

5. Sipërfaqe të tjera pyjore

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

382,400

Pyje sipas FAO (1+2+3+5)

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

2,634,800

6. Të gjitha pyjet dhe tokat
n/a
pyjore

n/a

n/a

n/a

n/a

2,634,800

232

Menaxhimi I Burimeve Natyrore Në Evropën
Juglindore: Pyjet, Toka dhe Ujërat

Volumi drusor, rritja, prerja, dhe stoku i karbonit
Vëllimi total (dru ne këmbë) arrin në 362,487,418.00 m3 dhe rritja vjetore e vëllimit arrin në 9,079,773.00
m3. Vlerat mesatare të vëllimit të drurit dhe rritjes së vëllimit janë respektivisht 160.9 m3/ha dhe 4.0 m3/
ha. Bazuar në Entin Statistikor të Republikës së Serbisë, vëllimi zyrtar i prerjeve në vitin 2014 ishte 2.655
milion m3 (Tabela 2). Përveç kësaj, sipas të dhënave të disponueshme në nivel kombëtar, vlerat e stokut të
karbonit tregohen sipas kategorive të tokës pyjore: biomasa mbi tokë, biomasa nën tokë, karboni në drurë
të tharë, karbon në kashtë dhe karbon i tokës, siç është në Tabelën 6.2.
Tabela 6.2 Volumi drusor, rritja, prerja dhe stoku i karbonit (Burimi: *IKP 2008; **Vjetari Statistikor i Serbisë 2014, ***FRA 2015 (të dhënat janë
përpiluar nga Vjetari Statistikor i Serbisë 2014, Drejtoria e të Dhënave të Pyjeve 2014, IKP 2008)

Llojet e pyjeve

Në pronësi shtetërore
000 m3

m3/ha

Gjithsej

Në pronësi private
000 m3

m3/ha

m3/ha

000 m3

Fondi Pyjor*
Pyje trungishte

117,875

266

39,636

222

157,511

254

Pyjet cungishte

84,002

136

97,187

116

181,189

124

Plantacionet

19,5441

144

4,246

108

23,787

136

Gjithsej

221,418

185

141,069

133

362,487

161

Rritja totale e vëllimit vjetor*
Pyje trungishte

2,481

5.6

906,672

5.1

3,388

5.5

Pyjet cungishte

1,919

3.1

2,539,717

3.0

4,458

3.1

Plantacionet

995

7.3

238,291

6.1

1,234

7.1

Gjithsej

5,395

4.5

3,684,680

3.5

9,080

4.0

Prerjet vjetore mesatare**
Pyje trungishte

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Pyjet cungishte

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Plantacionet

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Gjithsej

2,173

1.8

478

0.5

2,655

1.2

SC

GJITHSEJ

AGB

Stoku i karbonit mil. metër t (2015)***
BGB
CDË
CL

Pyje

185.3

51.6

33.4

43.5

258.4

572.2

Toka te tjera pyjore

9.5

1.2

0.9

8.1

48.3

68.1

Gjithsej

194.8

52.8

34.3

51.6

306.7

640.3

Llojet e pyjeve dhe pronësia sipas formës së menaxhimit
Llojet fletore janë mbizotëruese në Serbi, me përjashtim të pjesës jugperëndimore të saj, ku haloret rriten në
zonat e tyre natyrore. Përveç kësaj, në Kopaonik (Serbia qendrore-jugore) dhe Tara (Serbia perëndimore),
haloret malore janë mbizotëruese. Pyjet kryesore ekonomike janë ahu, lisi, akacia dhe pisha (Tabela 6.3).
AGB-biomasa mbi tokë.

16

BGB-biomasa nën tokë.
CDW-karboni në drurë të tharë.
19
CL-karboni në kashtë.
20
SC-karboni i tokës.
17
18
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Tabela 6.3 Kategoritë kryesore pyjore (deri në 5%) sipas pyjeve shtetërore dhe private (Burimi: IKP 2008)

Pyjet
shtetërore

Kategoritë e pyjeve uniforme

Pyjet private

Gjithsej

%
1) Pyjet e ahut

37.3

20.4

29.4

2) Pyjet e lisit

9.7

21.6

15.3

3) Akacia, mështekna dhe plepi

5.0

15.5

9.9

4) Pyjet e bungës

7.5

7.9

7.7

5) Pyjet e shparthit

3.6

11.1

7.1

6) Pyjet e pishave

7.4

3.5

5.6

7) Pyjet e shkozës

4.9

5.7

5.3

Tabela 6.4 Llojet e pronësisë sipas kategorive të pyjeve (Burimi: IKP 2008)

Pyjet shtetërore

Pyjet private

ha

%

ha

%

Pyjet trungishte

442,400

37

178,800

17

Pyjet cungishte

616,000

52

840,400

79

Plantacionet

135,600

11

39,200

4

∑

1,194,000

100

1,058,400

100

Të përzier

43,200

4

10,800

1

Halorë

158,000

13

51,600

5

Fletore

992,800

83

996,000

94

∑

1,194,000

100

1,058,400

100

Pyjet sipas origjinës dhe përzierjes

Nga sipërfaqja e përgjithshme e pyjeve, pyjet trungishte zënë një sipërfaqe prej 621,200.00 ha ose 27,6%
(në pyjet shtetërore 37% dhe në pyjet private 17%), pyjet cungishte mbulojnë 1,456,400.00 ha ose 64,7%
(52% në pyjet shtetërore dhe 79% në sektorin privat) dhe plantacionet pyjore mbulojnë 174,800.00 ha ose
7.8% (11% në pronësi shtetërore dhe 4% në pronësi private). Pyjet e përziera janë të pranishme në 4%
të pyjeve shtetërore dhe 1% të pyjeve private, haloret paraqiten në 13% të pronave shtetërore dhe 5%
në pyjet private, ndërsa fletorët mbulojnë 83% në pyjet shtetërore dhe 94% në pyjet private (Tabela 6.4).

B6.2.2. Pyjet në mbështetje të komuniteteve rurale
Struktura e pronësisë së tokës pyjore
Dy aktorët kryesorë në sektorin e pyjeve janë pronarët e pyjeve shtetërore dhe private. Bazuar në të
dhënat e Inventarit Kombëtar të Pyjeve të viti 2008, raporti ndërmjet pronësisë private dhe shtetërore
është 47:53 (Tabela 5). Pyjet private janë nën kontroll të drejtpërdrejtë të ndërmarrjeve pyjore publike, të
cilat ofrojnë mbështetje teknike dhe ekspertize për pronarët e pyjeve private. Mbështetje e tillë financohet
drejtpërsëdrejti nga buxheti i shtetit, por vetëm ndaj ndërmarrjeve publike, ndërkohë që në mënyrë indirekte
i mbështesin pronarët e pyjeve kryesisht me materiale për mbjellje. Numri i përgjithshëm i pronarëve të
pyjeve private vlerësohet të jetë 1 milion. Madhësia mesatare e pronës dhe parcelave është respektivisht
rreth 1 ha dhe 0.3 ha.
Megjithëse gati gjysma e sipërfaqes totale të pyjeve është në pronësi private, duket se praktikat aktuale
pyjore dhe përpjekjet për zhvillim janë lënë pas dore në drejtim të pyjeve shtetërore. Edhe pse ligji i tanishëm
i pyjeve përmirësoi disa çështje lidhur me pyjet private, është e qartë se shumica e aktiviteteve në sektorin
e pylltarisë janë ende të përqendruara në pyjet shtetërore.
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Tabela 6.5 Struktura e pronësisë së tokës pyjore (Burimi: NFI 2008)

Pyjet në pronësi
shtetërore

Pyjet në pronësi private
(duke përfshirë pyjet në
pronësi të kishës)

Pyjet komunale

Sipërfaqja pyjore
gjithsej (ha)

%
53

47

-

2,252,400

Pyjet publike dhe kompanitë publike pyjore
Zonat pyjore shtetërore në Serbi janë të organizuara në tetë ndërmarrje publike (NP ''Srbijasume'', NP
''Vojvodinasume'', 5 NP Parqe Kombëtare dhe NP ''Goc-sume''), si dhe disa organizata bujqësore dhe
ujësjellës dhe bazat kërkimore edukative në Fakultetin e Pylltarisë në Beograd. Përgjegjësitë e ndërmarrjeve
publike për menaxhimin e pyjeve përfshijnë: (1) Kultivimin, mbrojtjen, ruajtjen dhe shfrytëzimin e pyjeve; (2)
rritjen dhe shfrytëzimin e kafshëve të egra; (3) inxhinierinë, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve pyjore; (4)
përgatitjen e programeve dhe planeve të menaxhimit; (4) operacionet teknike në pyjet private; (5) avancimin
dhe përdorimin e funksioneve publike të përftuara nga pyjet; dhe (6) tregtinë me shumicë dhe pakicë të
produkteve pyjore.
'Srbijasume' dhe '' Vojvodinasume '' janë organizuar në tri nivele:
1. Selia qendrore në Beograd dhe Novi Sad.
2. Pronat pyjore.
3. Njësitë administrative pyjore (Njësitë Pyjore).
Gjendja e pyjeve shtetërore në përgjithësi mund të karakterizohet si e kënaqshme (Tabela 6). Përveç kësaj,
vëllimi mesatar në këto pyje është 184 m3/ha, dhe rritja e vëllimit arrin në 4.5 m3/ha. Përqindja e rritjes është
2.4%, që është një tregues pozitiv në lidhje me potencialin për përmirësimin e pyjeve serbe nëpërmjet
menaxhimit të qëndrueshëm të pyjeve dhe praktikës së mirë të tyre.
Tabela 6.6 Kompanitë shtetërore të pyjeve në Serbi (Burimi: Drejtoria e Pyjeve 2014)

Ndërmarrje publike

Sipërfaqja pyjore
(ha)

Vëllimi
(000 m3)

Rritja
(000 m3)

Srbijasume

899,613

125,000

4.6

Vojvodinasume

129,922

20,158

6.1

Gjithsej

1,029,535

145,128

5.3

Ndryshimi i pronësisë mund të behet vetëm me amendament ligjor. Gjithashtu, kompanitë nuk mund të
shesin pyjet dhe tokat pyjore, me përjashtim të parcelave të vogla të izoluara të lidhura me pronat private.
Ngastra të tilla të vogla pyjore mund të shiten pas marrjes së pëlqimit të Qeverisë së Serbisë.
Punësimi në sektorin e pyjeve
Punësimi në sektorin e pyjeve tregon një larmi të madhe të profileve të arsimit, nga teknikët e pylltarisë,
inxhinierët, avokatët, ekonomistët dhe ekologët. Përveç kësaj, punëtorët e pylltarisë janë përfshirë në listë,
por numri i tyre mund të ndryshojë, gjë që varet nga angazhimi i drejtpërdrejtë nga ndërmarrjet e ndryshme
private dhe sipërmarrjet.
Tabela 6.7 Njerëzit e punësuar në sektorin e pyjeve sipas arsimit (Burimi: Paketa e raportimit të të dhënave të pyjeve për FRA 2015-Serbi (Drejtoria e
të Dhënave të Pyjeve, 2015).

Punëtorë të
kualifikuar
dhe shumë të
kualifikuar

Inxhinierët e
pyjeve

Teknikët e pyjeve

Punonjësit në
administratë dhe
punonjësit e tjerë

Gjithsej

1,145

1,527

3,054

1,910

7,636
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Në fund të vitit 2016, numri i përgjithshëm i të punësuarve në industrinë e përpunimit të drurit dhe prodhimit
të mobilieve ishte 30,754 (15,552 në përpunimin e drurit, 15,222 punonjës në prodhimin e mobilieve), me
një rritje prej 2,262 punonjës (7,9%), krahasuar me fundin e vitit 2015. Industria e përpunimit të drurit
është një sektor industrial me një numër përparësish krahasuese sepse prodhimi bazohet lëndët e para
vendore. Në fund të vitit 2016, në industrinë e drurit të Serbisë ishin aktivë gjithsej 4,133 subjekte biznesi,
prej të cilave 2,540 ishin kompani (1,786 në përpunimin e drurit, 754 në prodhimin e mobilieve) dhe 1,593
sipërmarrës aktivë.
Tabela 6.8 Numri i punonjësve në industritë me bazë pyjore (specifikoni nën sektorët, nëse është e mundur: letra, kartoni etj.) (Burimi: Draft Plani
Kombëtar i Veprimit për Mbështetjen e Eksportit të Produkteve me Vlera të Shtuara nga Industria e Drurit në Serbi, 2016)

Viti

2013

2014

2015

Prodhimi i drurit dhe produkteve të drurit dhe të tapës

5,305

5,076

9,234

Prodhimi i letrës dhe produkteve të saj

-

-

-

Prodhimi i mobilieve

6,732

6,441

11,717

Sipërmarrja

1,011

968

1,760

GJITHSEJ

13,048

12,485

22,711

B6.2.3. Nxitja e konkurrencës së sektorit pyjor dhe zinxhirët e vlerë së shtuar
Aktualisht, sektori i pylltarisë serbe duket se nuk merr aq ndihmë nga qeveria në përpjekjet e saj për
zhvillim sa meriton sektori. Kjo mund të shihet nga mungesa e zbatimit të direktivave të miratuara të
Politikave Pyjore (Strategjia e Zhvillimit të Pyjeve të Republikës së Serbisë) dhe nga alokimet buxhetore
të kufizuara, të cilat mund të japin një shenjë të prioriteteve të qeverisë. Alokimi i fondeve nga buxheti
qendror për aktivitetet e silvikulturës dhe përmirësimit të gjendjes së pyjeve gjatë viteve të fundit kanë qenë
minimale dhe po zvogëlohen, por analiza të mëvonshme nga Drejtoria e Pyjeve ka treguar nevojën e rritjes
së buxhetit.
Bazuar në të dhënat nga ndërmarrjet publike pyjore, është e qartë se shumica e të ardhurave kanë ardhur
nga shitjet e drurit (nga 92% në 98%). Të ardhurat e tjera janë kryesisht të lidhura me produktet e dyta
pyjore dhe subvencionet (Tabela 6.9).
Tabela 6.9 Struktura e të ardhurave dhe të ardhurat e kompanive shtetërore të pyjeve (Burimi: të dhënat nga PE Srbijasume dhe PE Vojvodinasume,
2015)

2013

2014

2015

1,000 euro
Të ardhurat gjithsej

78,255

73,603

79,747

Të ardhurat nga shitja e drurit
Të ardhura të tjera

72,303

67,869

78,197

5,951

5,734

1,550

Kostot gjithsej

77,414

75,383

72,521

Humbje/fitim bruto

840

- 1,780

7,225

Financimi dhe investimet publike dhe ndërkombëtare
Tabela 6.10 tregon qartë se financimi publik në sektorin e pylltarisë është kryesisht i orientuar drejt
infrastrukturës së rrugëve dhe shfrytëzimit (duke përfshirë edhe ato të silvikulturës), me një ndikim të fortë
në pyjet private dhe gjuetinë. Financimi/subvencionimi i përmendur është pjesë e procesit të financimit
vjetor përmes të ashtuquajturit 'fondi pyjor' dhe përmes burimeve financiare për mbrojtjen dhe përmirësimin
e pyjeve.
21 Të ardhurat e tjera kanë të bëjnë me marrjen me qira të zyrave, gjuetinë, prodhimet e dyta pyjore, projektet dhe subvencionet (pjesërisht).
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Tabela 6.10 Investimet dhe financimet publike dhe ndërkombëtare (Burimi: Drejtoria e të Dhënave të Pyjeve, 2015)

Financimi publik (p.sh. subvencionet) në 000 $ - 2015.
Infrastruktura e shfrytëzimit

1,818

Infrastruktura e rrugëve

1,820

Burimet njerëzore dhe kualifikimet

522

Subvencionet për pyjet private

1,021

Gjuetia

971

Monitorimi i pyllit

129

Nën kontraktime të tjera

308
Financimi ndërkombëtar (në projekte pyjore)

Kontributi i Menaxhimit të Qëndrueshëm të Pyjeve në një Emision
3,500
të Ulët dhe Zhvillim elastik
Zbatimi i Planifikimit Inovativ të Menaxhimit të Pyjeve në aspektin
500
ekonomik, ekologjik dhe social në Serbi

Produktet dhe shërbimet pyjore
Sasia dhe vlera e mallrave kryesore të tregtuara, përfshirë prodhimet e dyta pyjore, përbëjnë të ardhura të
konsiderueshme për njerëzit në zonat rurale. Vlera e shërbimeve kryesore të ekosistemeve pyjore kryesore
të tregtuara si ruajtja e biodiversitetit, funksionet rekreative, funksionet mbrojtëse dhe vlerat historike nuk
mund të vlerësohen veçmas për shkak të formave të veçanta të llogaritjes, por shfaqen si të ardhura të tjera
në bilancet financiare të ndërmarrjeve pyjore. Në përgjithësi, në Serbi, pagesa për shërbimet e ekosistemit
(PES) nuk vlerësohet dhe nuk është pjesë e llogaritjes për përfitimet e pyjeve.
Bazuar në të dhënat për mallra dhe produkte të ndryshme jo-pyjore, të cilat përdoren në Serbi, ato më
atraktive janë produktet e kafshëve të egra (trofe, mish, produkte të tjera shtazore dhe kafshët e egra) dhe
kishin një vlerë prej më shumë se 18 milionë dollarë amerikanë për vitin 2010. Përveç kësaj, kërpudhat,
manaferrat, barishtet dhe bimët e tjera, si dhe pemët e Krishtlindjeve, kontribuojnë në të ardhurat totale me
afërsisht 15 milionë dollarë amerikanë dhe 1 milion dollarë amerikanë. Së fundi, madje edhe mjalti i egër
gjeneron të ardhura 15,000 dollarë amerikanë.
Kontributi i sektorit pyjor në PBB
Sipas Zyrës Statistikore të Republikës, kontributi i drejtpërdrejtë ekonomik i pylltarisë në PBB në vitin 2015
ishte 0.24%, dhe me përfshirjen e industrisë pyjore kjo shifër u rrit në 2.6%. Një vlerësim më realist, duke
marrë parasysh sasinë e rëndësishme të prodhimit të paregjistruar (nganjëherë të paligjshëm), si dhe të
incentivat, në lidhje me çmimet e ulura për shitjet e lëndëve të para të drurit industrisë pyjore, mund të
vendosë kontributin e pylltarisë në rreth 1.0%. Megjithatë, ky vlerësim nuk merr parasysh rolin vendimtar
të luajtur nga pyjet në ruajtjen e tokës, furnizimin me ujë, sekuestrimin e karbonit, habitatet e kafshëve të
egra dhe ruajtjen e biodiversitetit të mrekullueshëm të vendit, as marrëdhëniet e ngushta të pylltarisë me
sektorë të tjerë si bujqësia dhe turizmi.
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Tabela 6.11 Prodhimi i Brendshëm Bruto sipas qasjes së prodhimit për periudhën 2000 - 2015 (Burimi: Dhoma e Tregtisë Serbe 2015, Zyra
Statistikore Serbe 2015, Të dhënat PE Srbijasume dhe Vojvodinasume, 2015)

Viti

PBB-ja totale [milion €]

Vlera bruto e kontributit
te pyjeve, prerjeve dhe
aktiviteteve të lidhura me
shërbimin [milion €]

Vlera bruto e kontributit
te pyjeve, prerjeve dhe
aktiviteteve të lidhura me
shërbimin [%]

2000

27,356.8

54.7

0.20

2001

13,805.5

24.8

0.18

2002

17,100.5

32.5

0.19

2003

18,738.0

39.3

0.21

2004

19,966.6

39.9

0.20

2005

21,103.3

44.3

0.21

2006

24,434.6

61.1

0.25

2007

29,451.6

82.5

0.28

2008

33,704.5

103.3

0.31

2009

30,654.7

84.4

0.27

2010

29,766.3

83.5

0.28

2011

33,423.8

94.3

0.28

2012

31,683.1

88.0

0.28

2013

34,262.9

78.3

0.23

2014

33,318.6

73.6

0.22

2015

33,491.0

79.7

0.24

Bilanci tregtar
Bilanci tregtar në sektorin e pyjeve tregon qartë se vetëm në dy vitet e fundit (2014 dhe 2015), eksporti e ka
tejkaluar importin, çka nuk është shkaktuar nga rritja e eksporteve, por nga ulja e importeve me pothuajse
dyfish (Tabela 6.12).
Tabela 6.12 Bilanci tregtar në produktet pyjore (milion dollarë amerikanë) (Burimi: Dhoma Ekonomike e Serbisë, 2015.

EKSPORTI
VITI

Gjithsej

lende e
Final
sharruar

IMPORTI
Pllaka

Pylltaria

Gjithsej

Lende e
Final
sharruar

Pllakat

Pylltaria

1990

242

79

100

53

10

155

9

16

103

27

1991

171

59

74

28

10

161

11

17

106

27

1996

108

45

46

11

6

259

62

29

147

21

1997

138

63

51

15

9

278

89

23

152

14

1998

132

67

41

15

9

251

72

17

148

14

1999

101

49

36

12

4

175

50

13

101

11

2000

141

57

39

41

4

182

54

12

100

16

2001

120

37

40

38

5

195

51

19

117

8

2002

142

38

46

50

8

271

74

29

155

13

2003

174

42

71

51

10

386

103

46

222

15

2004

256

64

101

80

11

587

147

100

317

23

2005

271

53

108

98

12

601

155

93

341

12

2006

378

61

167

135

15

733

186

116

402

29

2007

570

91

271

190

18

1,009

245

180

548

36

2008

630

87

304

221

18

1,178

295

227

620

36

2009

534

57

252

214

11

915

191

171

524

29

2010

589

68

281

226

14

908

174

157

527

50

2014

596

76

300

201

19

406

60

144

150

52

2015

594

70

342

161

21

368

48

141

129

50

238

Menaxhimi I Burimeve Natyrore Në Evropën
Juglindore: Pyjet, Toka dhe Ujërat

Ekziston një potencial i rëndësishëm për zgjerimin e fushës së aktiviteteve në industrinë e përpunimit
të drurit dhe industrinë e prodhimit të mobilieve, duke qenë se struktura e eksporteve dominohet nga
produktet me vlerë të ulët të shtuar, ndërsa pjesa e produkteve me vlerë të lartë të shtuar është vetëm
26%. Vlera e eksporteve për punëtor arriti në 19,000 dollarë, që është disa herë më e ulët se në vendet e
zhvilluara të BE-së. Prandaj, është e nevojshme të rritet niveli i finalizimit të lëndës së parë, e cila do të ishte
shumë stimuluese për të gjithë fushën e pylltarisë.
Prerjet e paligjshme
Prerjet e paligjshme kanë ekzistuar në Serbi për shekuj me radhë. Arsyet për këtë mund të gjenden në
orientimin e përgjithshëm ndaj drurit dhe pyjeve si burimet më të aksesueshme, të cilat sot bëhen 'probleme
sociale' ose 'çështje të kategorisë sociale'. Krimet e pyjeve shpesh nënvlerësohen në sistemin ligjor dhe
nuk konsiderohen të jenë në të njëjtën kategori si shkeljet e tjera ligjore. Kjo kryesisht shfaqet në zonat
rurale të varfra dhe shpesh gjyqtarët dhe prokurorët nuk marrin masat e duhura për mbrojtjen ligjore të
pyjeve në rajonet më pak të zhvilluara duke i konsideruar këto lloje të "aktiviteteve" si një lloj 'kontributi në
zhvillimin rural' të popullatës së varfër. Përveç kësaj, dënimet për veprimtari të paligjshme në sektorin e
pylltarisë janë shumë të buta dhe shpeshherë rastet e regjistruara pushohen kur sillen në gjykatë.
Të dhënat e aktiviteteve të paligjshme përbëhen nga dy burime të të dhënave: statistikat zyrtare dhe të
dhënat e brendshme të Drejtorisë së Pyjeve (DeP), të cilat nuk korrespondojnë fare. Megjithatë, të dhënat
DeP tregojnë vlera 5.5 herë më të mëdha të drurit të prerë në nivel vjetor. Mospërputhja është kryesisht
në drutë e zjarrit ku shuma e konsiderueshme ka një destinacion përfundimtar në një 'treg të zonës gri',
jashtë rrjedhjes ligjore. Përveç këtyre shifrave, qëndrueshmëria nuk është ende e rrezikuar, por tendenca e
mëposhtme është një shqetësim.

B6.2.4. Mbrojtja e pyjeve dhe rritja e shërbimeve të ekosistemit
Pyjet kanë një rol të rëndësishëm në përmbushjen e sfidave për të arritur qëllimin e një ekonomie të vetë
qëndrueshme dhe ri-integrimin me komunitetin e kombeve. Ato janë një burim për zhvillimin ekonomik
dhe social. Roli i tyre në ruajtjen e tokës, ujit, kafshëve të egra dhe bimëve dhe pasurisë gjenetike të
kafshëve dhe diversitetit është me rëndësi vitale dhe kjo kuptohet mirë. Rolet e shumëfishta të pyjeve
që mbulojnë të gjithë gamën e ruajtjes së mjedisit dhe shfrytëzimin racional të produkteve pyjore janë
vendimtare për mirëqenien njerëzore. Ato ndikojnë dhe ndikohen nga çështjet e zhvillimit të tilla si krijimi
i punësimit dhe gjenerimi i të ardhurave, zbutja e varfërisë, sigurimi i energjisë për përdorim shtëpiak dhe
industrial, furnizimi i produkteve pyjore esenciale dhe kursimi dhe fitimi i valutës. Ato ndikojnë më tej dhe
ndikohen nga çështjet e ruajtjes si produktiviteti bujqësor, ruajtja e biodiversitetit dhe zbutja e shkarkimeve
të gazrave serë dhe ndryshimet klimatike. Duhet të konsiderohet gjithashtu si një burim i rëndësishëm
ekonomik i produkteve jo-drusore të pyllit si mishi i kafshëve të egra, brirët e drerit, paletet, farat pyjore,
frutat, manaferrat, kërpudhat ushqyese, mjalti, tapa, rrëshira, myshku për industritë farmaceutike dhe
bimët mjekësore, sidomos në zonat rurale.
Shëndeti dhe dëmtimi i pyjeve
Gjatë disa viteve të fundit, dëmtimi nga zjarret dhe sëmundjet në pyje ka ndryshuar nga viti në vit. Në vitin
2012 janë regjistruar rreth 400 zjarre, duke dëmtuar rreth 13,000 ha pyje; ndërsa në vitin 2013 zjarri dëmtoi
rreth 1,500 ha. Dëmet e shkaktuara nga insektet dhe sëmundjet ndryshojnë çdo vit. Dëmet më të mëdha
te shkaktuara nga insekte ndodhen në vitin 2014 dhe 2015 dhe prekën rreth 340,000 ha dhe më shumë se
50,000 m3 dru. Thuhet se mbrojtja nga insektet dhe sëmundjet ka qenë efikase. Përveç kësaj, një fatkeqësi
e fortë natyrore në vitin 2014 (akulli) goditi pyllin në pjesën lindore të Serbisë dhe shkaktoi dëme në 1.6
milion m3 dru në një sipërfaqe prej 43,000 ha. Megjithatë, nën kushtet e vështira ekonomike, kontrolli i
dëmtuesve, mbrojtja nga e pyjeve nga zjarri dhe masat e tjera të luftimit ka gjasa të humbasin efikasitetin
e tyre.
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Tabela 6.13 Dëmtimi i pyjeve në Serbi në pesë vitet e fundit (Burimi: *Drejtoria e të Dhënave për Pyjet, 2015, Enti i Statistikave Serbe, 2014)

Lloji i dëmit pyjor

2011

2012

2013

2014

2015

Totali për
periudhën 20112015

1,000m3
Nga njeriu

24,644

27,199

17,601

26,086

22,892

118,422

Dëme nga insektet

3,281

2,583

13,056

29,861

32,680

81,461

Fatkeqësitë natyrore

8,141

18,619

29,960

1,607,981*

116,431

1,781,132

Dëme nga sëmundjet e
bimëve

3,358

5,765

17,556

14,769

13,218

54,666

24,570

63,118

7,343

10,256

5,059

110,346

3,641

0,391

0,258

0,438

1,501

6,229

Dëme nga zjarret në pyje
Të tjera22

Ruajtja dhe menaxhimi i biodiversitetit
Bazuar në të dhënat e Shërbimit të Mbrojtjes së Natyrës, 575,310 ha tokë (6.5% e sipërfaqes së përgjithshme
të tokës) është klasifikuar si zona te mbrojtura në Serbi; Përveç kësaj, 53,804 ha (0,61%) janë klasifikuar
si zona të mbrojtura në terma të UNESCO MAB dhe 63,919 ha (0,72%) janë nën mbrojtje për shkak të
konventës Ramsar. Një pjesë e madhe e këtyre zonave përbëhen nga pyje dhe zona pyjore që ndikojnë
në trajtimet specifike të silvikulturës të aplikuara në zonën e mbrojtur, së bashku me uljen shoqëruese të
intensitetit të shfrytëzimit në një nivel shumë më të ulët se jashtë zonave te mbrojtura.
Zonat e mbrojtura përfshijnë parqet kombëtare, parqet natyrore, peizazhin e karakteristikave të
jashtëzakonshme, rezervat natyrore dhe rezervat e veçanta të natyrës, monumentet natyrore dhe habitatet
e mbrojtura.
Lidhur me zbatimin e legjislacionit të BE-së për mbrojtjen e natyrës (Natura 2000), janë duke vazhduar
aktivitetet që janë pjesë e një projekti IPA (Instrumenti për Ndihmën e Para-Anëtarësimit). Rezultatet e para
priten në 2017.
Sfidat e mëdha në zonat e mbrojtura dhe ruajtjen e biodiversitetit qëndrojnë ne faktin se në zonat rurale,
një shpopullim i fortë në një farë mënyre dëmton përpjekjet për krijimin e zonave të mbrojtura në kuptimin
e sigurimit të qasjes së qëndrueshme në kontekstin ekologjik, ekonomik dhe shoqëror. Përveç kësaj,
urbanizimi intensiv i zonave të mbrojtura pranë qyteteve fillon t’i rrezikojë këto zona. Është e qartë se rritja
e zonave të mbrojtura në Serbi do të jetë veçanërisht në zonat pyjore, të cilat mund të jenë në avantazh,
por gjithashtu edhe në disavantazh.
Certifikimi i pyjeve
Skema e certifikimit të Këshillit për Mbikëqyrjen e Pyjeve (FSC) filloi të zbatohej në Serbi në vitin 2006 dhe
në vitin 2007 (40,000 ha), dhe gjatë periudhës së ardhshme prej 5 vjetësh arrin në vitin 2011 1,018,822
ha pyje të certifikuara shtetërore. Pyjet dhe pyjet private në parqet kombëtare nuk janë nën skemën e
certifikimit. Deri tani nuk ka skema të tjera të certifikimit në Serbi.

B6.2.5. Struktura institucionale e sektorit pyjor, qeverisja ligjore dhe politike
Sektori i pylltarisë në Serbi është i organizuar në tri nivele: në nivel shtetëror, është përgjegjëse Ministria e
Bujqësisë dhe Mbrojtjes së Mjedisit/Drejtoria e Pyjeve. Në nivelin lokal në Vojvodinë, është përgjegjësi e
Sekretariatit Krahinor për Bujqësi, Menaxhimin e Ujërave dhe Pylltarisë. Nivelet rajonale dhe lokale (niveli
operativ) janë përgjegjësi të ndërmarrjeve publike për menaxhimin e pyjeve; respektivisht Srbijasume dhe
Vojvodinasume.
Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore në nivel shtetëror dhe lokal janë të përcaktuara në Ligjin për ministritë,
22

Vjedhja e asortimenteve pyjore, kullotave të paligjshme, kapjes së paligjshme të tokës, helmimit ekologjik dhe dëmtimeve të tjera.
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por edhe në ligjet sektoriale (shih kuadrin ligjor për politikën pyjore më poshtë), së bashku me aktet e
Kuvendit dhe të Qeverisë Provinciale. Sa i përket dokumenteve strategjike, dokumenti kryesor është
Strategjia e Zhvillimit të Pyjeve për Republikën e Serbisë, ndërsa Programi Kombëtar i Pylltarisë është në
fazën përgatitore.
Organizimi i sektorit pyjor
Organi kryesor institucional përgjegjës për politikën pyjore, si dhe çështje ligjore dhe administrative është
Drejtoria e Pyjeve, e vendosur në Ministrinë e Bujqësisë dhe Mbrojtjes së Mjedisit. Aktivitetet operacionale
dhe në terren mbulohen përmes aktiviteteve të ndërmarrjeve pyjore publike, Srbijasume dhe Vojvodinasume,
ndërsa menaxhimi në parqet kombëtare është përgjegjësi e pesë parqeve kombëtare (Kopaonik, Tara,
Fruskagora, Djerdap dhe Sarplanina). Programi Kombëtar i Pylltarisë është në fazën e përgatitjes dhe pritet
vihet ne funksion në vitin 2017.
Kuadri ligjor për politikën pyjore
Instrumentet e politikave të tilla si legjislacioni dhe institucionet janë të krijuara për të ndihmuar në arritjen
e qëllimeve të politikës. Rregulloret e rëndësishme të lidhura me pyjet në Serbi përfshijnë:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ligjin për Pyjet (Gazeta zyrtare e RS, nr: 30/10, 93/12, 89/15).
Ligji për Materialin Riprodhues të Pyjeve (Gazeta Zyrtare e RS, nr: 135/04, 8/05, 41/09).
Ligji për Mbrojtjen e Natyrës (Gazeta Zyrtare e RS, nr: 36/09).
Ligji për Parqet Kombëtare (Gazeta Zyrtare e RS, nr: 84/15).
Strategjia e Zhvillimit të Pyjeve të Republikës së Serbisë (Gazeta Zyrtare e RS, nr: 59/06).
Strategjia kombëtare për përfshirjen e Republikës së Serbisë në Mekanizmin e Zhvillimit të Pastër
të Protokollit të Kiotos për sektorët e menaxhimit të mbeturinave, bujqësisë dhe pylltarisë (Gazeta
Zyrtare e RS, nr. 8/10).
Strategjia për Biodiversitetin e Republikës së Serbisë për periudhën 2011-2018 (Gazeta Zyrtare e
RS, nr: 13/11).
Strategjia Kombëtare e Shfrytëzimit të Qëndrueshëm të Burimeve Natyrore dhe Mallrave (Gazeta
Zyrtare e RS, nr: 33/12).

Ligji për pyjet përcakton mënyrën dhe kushtet e mbrojtjes, përdorimit, përparimit dhe menaxhimit të pyjeve
dhe tokave pyjore dhe potencialeve të tjera të pyjeve (që është menaxhimi në kuadër të këtij ligji). Pjesa
e Ligjit janë: (I) Dispozitat e përgjithshme, (II) Administrimi i pyjeve, (III) Planifikimi, (IV) Menaxhimi i pyjeve,
(V) Sistemi i inventarizimit të pyjeve dhe informacionit në pylltari, (VI) Organizimi i menaxhimit të pyjeve)
Financimi, (VIII) Vlera e pyllit, (IX) Dhoma e inxhinierëve pyjorë, (X) Çështjet e pylltarisë, (XI) Çështjet e
pronës, (XII) Mbikëqyrja, (XIII) Dispozitat ndëshkuese, (XIV) Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare, (X) Lista
e pyjeve dhe tokës pyjore.
Zbatimi dhe përafrimi me legjislacionin e BE-së
Drejtoria e Pyjeve është autoriteti përgjegjës në Serbi për zbatimin dhe transpozimin e kuadrit ligjor me të
drejtën e BE-së (Acquis Communautaire) në sektorin e pyjeve. Pengesa kryesore dhe problemi i mundshëm
është niveli i ulët i komunikimit ndër sektorial dhe shkëmbimit të informacionit/të dhënave. Përveç kësaj,
seksioni administrativ i sektorit të pylltarisë ka vuajtur për shkak të çështjeve të pamjaftueshmërisë.
Megjithatë, Drejtoria e Pyjeve është përgjegjëse për miratimin dhe zbatimin e rregullores se BE për lenden
drusore (EUTR ) dhe zbatimin e legjislacionit dhe mirëqeverisjen dhe tregtimin e (FLEGT ), si dhe rregullimi
i materialeve riprodhuese të pyjeve, ndërsa masat fito sanitare janë përgjegjësi e Drejtorisë Fitosanitare.
Natura 2000 do të jetë përgjegjësi e sektorit mjedisor.

29

EUTR - EU Timber Regulation 995/2010/EU

30

FLEGT - Forest Law Enforcement, Governance and Trade; 2173/2005/EC
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B6.2.6. Baza e njohurive pyjore
Gjendja e inventarëve të pyjeve
Inventari i fundit Kombëtar i Pyjeve është bërë në vitin 2008 (2006-2008), dhe përgatitja për inventarin
tjetër është aktualisht në progres. Për shkak të projektit (GEF) dhe me mbështetjen e FAO-s (Kontributi i
Menaxhimit të Qëndrueshëm të Pyjeve për një Emetim të Ulët dhe Zhvillim Elastik), puna në terren për IPnë e ardhshme ka të ngjarë të fillojë në vitin 2017.
Sistemi arsimor për pyjet
Fakulteti i Pylltarisë së Universitetit të Beogradit ofron arsimim pyjor në nivel profesional. Fakulteti ka një
kurs katërvjeçar, i cili mund të ndiqet si dhe kurse pasuniversitare për Master dhe Doktoratë. Ekzistojnë
katër drejtime të ndryshme: (a) Pylltaria, (b) Arkitektura e Peizazhit dhe Hortikulturës, (c) Menaxhimi i
Teknologjisë, Dizenjimi i Mobilieve dhe Produktet e Drurit, dhe (d) Inxhinieria Ekologjike për Mbrojtjen e
Tokës dhe Burimeve Ujore.
Ekzistojnë tre shkolla pyjore (Kraljevo, Sremska Mitrovica dhe Surdulica), duke ofruar një kurs katërvjeçar
në nivelin e shkollës së mesme, duke prodhuar teknikë të mesëm. Gjithashtu, parashikohet një vit i pestë
shtesë për specializim në fusha të ndryshme lëndore, p.sh. gjuetia. Shkollat gjithashtu ofrojnë një kurs
trevjeçar për t'u bërë roje pyjore dhe roje të kafshëve të egra.
Ekzistojnë dy institute kërkimore: Instituti i Pylltarisë në Beograd dhe Instituti për Pylltari dhe Mjedis të
Lumenjve në Novi Sad.

B6.3. Vlerësimi i sektorit të ujërave
B6.3.1. Burimet ujore dhe politikat në vend
Disponueshmëria e burimeve ujore në Serbi është e lidhur ngushtë me kushtet klimatike, sidomos reshjet
dhe temperaturën. Fatkeqësisht dhe për shkak të këtyre aspekteve, Serbia nuk është në një pozicion
shumë të përshtatshëm për sa i përket faktit se pjesa më e madhe e saj ndodhet në një shelf kontinental
me klimë tipike të butë. Edhe pse sasia e reshjeve prej 734 mm është e vlefshme (sidomos për prodhimin
bujqësor), një problem kyç është rënia e pabarabartë vjetore e reshjeve (Drejtoria e Ujërave [DU], 2016).
Territori i Serbisë ka një rrjedhje mesatare prej 508.8 m3/s, respektivisht rreth 16x109 m3 në vit, që përbën
një rrjedhje specifike mesatare prej rreth 5.7 l/s•km2 (Ristić et al., 2011). Sipas kësaj dhe bazuar në
shpërndarjen vjetore të ujit sipërfaqësor prej 1500 m3 për banor, Serbia është një nga zonat më të varfra
të Evropës nga aspekti i disponueshmërisë së burimeve ujore. Zonat fushore që janë më të populluara
dhe ku burimet e tokës janë më të pasura (Serbia veriore dhe qendrore) janë më të varfrat në aspektin e
rendimentit të ujit (shkarkimet specifike 2-4 l/s•km2), e cila është një sfidë e veçantë për furnizimin me ujë.
Një pjesë e rëndësishme e sistemit të furnizimit me ujë në Serbi bazohet në përdorimin e ujit nga rezervuarët
sipërfaqësorë. Furnizimi me ujë i vendbanimeve bazohet në përdorimin e burimeve lokale nëntokësore
dhe sipërfaqësore dhe eventualisht mungesat janë zgjidhur me përdorimin e ujit nga sistemi rajonal. Ky
koncept i furnizimit me ujë bazohet në përdorimin e rezervuarëve të ujit sipërfaqësor në zonën e burimeve
të mbrojtura të ujit (2 rezervuarë në ndërtim e sipër dhe 33 rezervuarë të planifikuar deri në vitin 2021)
(Drejtoria e Ujërave [DU], 2016).
Problemi i mbrojtjes nga përmbytjet është gjithmonë aktual, madje edhe në Serbi, për shkak të shfaqjes
së shpeshtë të niveleve ekstreme të ujit në shumë pjesë të sistemit hidrologjik. Përmbytjet katastrofike u
zhvilluan gjatë muajit maj 2014, që ishte rezultat i kushteve ekstreme hidrometeorologjike dhe shkaktuan
dëmtime në objektin e parandalimit të përmbytjeve, gjë që çoi në humbje jashtëzakonisht të mëdha.
Në varësi të karakteristikave hidrologjike-hidraulike dhe morfologjike, dhe regjimit të sedimenteve të rrjedhës
së ujit, si dhe qëllimit dhe përdorimit të rrjedhave ujore dhe zonave bregdetare në Serbi lindin objektiva,
detyra dhe masa të nevojshme. Masat mbizotëruese për mbrojtje janë masat klasike të investimeve, të cilat
garantojnë sigurinë e punimeve të ndërtimit të rrjedhës - këto masa janë përcaktuar si të tepruara. masa
të tjera komplekse janë 'masat jo investuese' (masat administrative, rregullatore dhe institucionale) të cilat
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deri tani janë paraqitur dobët, por gradualisht janë futur gjithnjë e më shumë në zbatim.
Shtylla kryesore e sistemit ekzistues të mbrojtjes nga përmbytjet janë 'masat pasive' (mbrojtja lineare, për
shembull, argjinatura mbrojtëse), ndërsa 'masat aktive' (zgjerimi i shtretërve të lumenjve, pjesa mbajtëse e
valës së përmbytjeve në hapësira të rezervuara, drejtimi i përmbytjeve etj.) janë të nën përfaqësuara (Ristić
et al. 2012, Drejtoria e Ujërave [DU], 2016)
Menaxhimi strategjik i burimeve të tilla komplekse dhe të brishta natyrore si uji kërkon zbatimin e rregullave
dhe politikave strikte dhe të qarta. Dokumenti kryesor ligjor në fushën e menaxhimit të ujërave është
Ligji për Ujin (Gazeta Zyrtare e RS, 93/12). Ky ligj përcakton statusin ligjor të ujit, nivelet operacionale
dhe organizative të menaxhimit dhe format metodologjike të aktiviteteve financuese. Ky ligj ka përcaktuar
përfshirjen e fushave të tjera legjislative të lidhura me sektorë të tjerë të ujit, si Strategjia e Menaxhimit të
Ujërave të territorit të Republikës së Serbisë, Ligji mbi Situatat Emergjente dhe Elementet e Metodologjisë
për Mbrojtjen nga Përmbytjet e Rrëmbyeshme.

B6.3.2. Menaxhimi i baseneve lumore
Parimet kryesore të menaxhimit të basenit të lumenjve (profili i rrjedhave ujore sipërfaqësore dhe menaxhimi
i zonave të tyre ujëmbledhëse) bazohen në Ligjin për Ujërat (Gazeta Zyrtare nr. 30 nga Nr. 93 në 2010 dhe
2012) dhe aktet nënligjore përkatëse.
Ligji i mëparshëm për ujërat (Gazeta Zyrtare, Nr. 46 nga 1991) përfshinte një dokument strategjik planifikimi
me titull "Bazat e menaxhimit të ujit", i cili përfaqësonte një plan afatgjatë për mirëmbajtjen dhe zhvillimin
e regjimit të ujit në territorin e Republikës së Serbisë në një ose më shumë fusha. Ligji i ri për Ujërat
parashikon zhvillimin e një strategjie të menaxhimit të ujërave të territorit të Republikës së Serbisë, i cili
është aktualisht në fazën administrative të miratimit në Asamblenë Kombëtare të Serbisë.
Zbatimi i parimeve dhe masave të përcaktuara në Strategji siguron një vazhdimësi të funksionimit të
planifikimit afatgjatë të sektorit të ujit në bazë të zhvillimit të qëndrueshëm. Këto veprime paraqesin
aktivitete në fushat kryesore (zhvillimi dhe përdorimi i ujit, mbrojtja e ujërave nga ndotja dhe rregullimi i
rrjedhave ujore dhe mbrojtja nga efektet dëmtuese të ujit), si dhe institucionet dhe detyrat dhe aktivitetet
e nevojshme për funksionimin dhe zhvillimin (financimi, monitorimin, etj.). Strategjia u miratua për një
periudhë prej të paktën dhjetë vjetësh.
Burimet ujore
Burimet ujore janë një element themelor i vitalitetit të sistemeve të infrastrukturës që ndikojnë në prosperitetin
e shoqërisë. Sipas librave vjetorë statistikorë, nxjerrja e ujërave të ëmbla dhe përdorimi i ujit në Serbi varion
ndër vitet e vëzhguara (Tabela 15). Veçanërisht i rëndësishëm është viti 2013 kur nxjerrja e ujit sipërfaqësor
ishte dukshëm më e madhe, por nxjerrja e ujit nëntokësor ishte ndërmjet më të ulëtave.
Tabela 6.14 Nxjerrja e ujërave të ëmbla dhe përdorimi i ujit, në një milion m3 (Burimet: Librat vjetorë statistikor të Serbisë për vitet 2011, 2012, 2013
dhe 2014)

2011

2012

2013

2014

Ujë i ëmbël sipërfaqësor i nxjerrë

3731

3,411

3,715

2,924

Ujë i ëmbël nëntokësor i nxjerrë

502

507

478

459

Nxjerra në total e ujit të ëmbël

4,012

3,680

3,982

3,166

Shfrytëzimi i ujit gjithsej

8,245

7,598

8,175

6,549

Pellgjet lumore dhe topografia
Lumenjtë në Serbi i përkasin territorit të tre pellgjeve kryesorë: Detit të Zi (pellgu i Danubit), Detit Adriatik,
Lumenjtë Drim dhe Plava dhe Detit Egje (Pčinja, Dragovištica dhe Lepenac). Pellgu i Danubit me një
sipërfaqe prej 8,170 km2 dhe rrjedha mesatare në bashkimin në Detin e Zi prej 6,500 m3/s është lumi i dytë
më i madh në Evropë. Duke ardhur nga Hungaria në Serbi, Danubi mbledh disa degë kryesore: Drava,
Tisa, Sava dhe Velika Morava. Dega më e madhe në anën e majtë të Danubit është Tisa (1,572 km2); ajo
hyn në territorin e Serbisë nga Hungaria dhe në bashkimin e Danubit formon një fushë të gjerë aluviale.
Dega e djathtë e Danubit, Sava, është lumi më i madh që bashkohet me Danubin në territorin e Serbisë.
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Sipërfaqja e pellgut të saj është 96,400 km2 dhe ka një gjatësi prej 206 km në territorin e Serbisë, ku
gjithashtu formohet një fushë e madhe aluviale. Kjo pjesë e pellgut të Danubit në Serbi përbën një zonë të
rëndësishme kontinentale të fushës së Pannonisë me një numër më të vogël të maleve të izoluara (Fruška
Gora, malet Vrsac, Cer, Avala). Dega në anën e djathtë të Danubit - Lumi i Madh i Moravës (37,400 km2)
formohet nga bashkimi me lumin Morava Jugore (15,400 km2) dhe Lumin e Moravës Perëndimore (15,680
km2). Pellgu i Lumit Velika Morava karakterizohet nga një karakteristikë komplekse gjeomorfologjike, me
malin Dinarides në perëndim dhe malet Karpate-Ballkan në lindje, ndërsa në pjesën qendrore të pellgut
dominon masivin malor Serbo-Maqedonas. Beli Drimi (4,732 km2) dhe Lumi Plavska (272 km2) derdhen në
drejtim të detit Adriatik. Nga pellgu i lumit të detit Egje, më e rëndësishmja është Lepenac, dega e majtë
e Vardarit, e cila rrjedh në shpatet veriore të maleve të Sharrit. Zona e pellgut të saj në territorin e Serbisë
është rreth 650 km2.
Plani i menaxhimit të basenit lumor dhe zbatimi
Sipas 'Ligjit për ujërat' 2016 (versioni përfundimtar: Gazeta Zyrtare 93/12) është përgatitur draft 'Strategjia
e Menaxhimit të Ujërave' në Republikën e Serbisë dhe është aktualisht në fazën e miratimit. Një nga
elementët strukturorë të strategjisë konsiderohet të jetë vlerësimi i situatës aktuale të menaxhimit të ujit,
si dhe objektivat dhe udhëzimet për menaxhimin e ujërave. Strategjia parashikon zhvillimin e menaxhimit
të ujit dhe ofron masa për zbatimin e qëllimeve të përcaktuara të menaxhimit të ujërave për një periudhë
prej njëzet vjetësh (deri në vitin 2034). Gjatë kësaj periudhe pritet një përmirësim i ndjeshëm në sektorin
e ujit në përputhje me mundësitë sociale dhe ekonomike. Strategjia thekson se qëllimi kryesor i saj është
arritja e standardeve të BE-së në fushën e ujit, por gjithashtu vë në dukje se një periudhë 20 vjeçare është
e pamjaftueshme për arritjen e të gjitha standardeve që zbatohen në Shtetet Anëtare të BE. Niveli më i lartë
i pajtueshmërisë pritet në pjesën e aktiviteteve të ujit që lidhen me përdorimin e ujit për konsum njerëzor:
arritja e standardeve të përcaktuara në pjesën që ka të bëjë me mbrojtjen e ujit kërkon, në përputhje me
rrethanat, një periudhë më të gjatë se njëzet vjet.

B6.3.3. Menaxhimi i përmbytjeve
Rreziqet malore të lidhura me ujërat (rrjedhat e rrëmbyeshme, rrëshqitjet e dheut)
Në Serbi, përmbytjet e rrëmbyeshme janë dukuria më e zakonshme në fushën e rreziqeve natyrore. Shpërndarja
e rrjedhave të rrëmbyeshme me nivele të ndryshme të shkatërrimit gjendet përgjithësisht në jug të lumenjve
Sava dhe Danubi, por disa prej tyre ndodhin në Vojvodinë (Fruška Gora, Vršac dhe Titelski bank). Proceset
e erozionit, si një nga faktorët e përmbytjeve të rrëmbyeshme, ndikojnë në 75% të territorit të Serbisë me
një prodhim mesatar vjetor të materialit nga erozioni prej 30 milion m3, nga të cilat rreth 8 milion m3 arrijnë në
shtretërit e lumenjve dhe përrenjve (Korniza Investuese për Ballkanin Perëndimor, 2015) .
Nga vitet 1950 deri në vitet 1990 u zhvilluan shumë aktivitete kundër erozionit dhe kundër vërshimeve që
kishin efekte të direkte dhe indirekte shumë të rëndësishme. Përveç kësaj, veprat kundër erozionit dhe kundër
vërshimeve reduktuan ndjeshëm transportin e sedimenteve në pjesën më të madhe të rrjetit hidrografik të zonës
së Serbisë. Megjithatë, gjatë 20 viteve të fundit është vërejtur mungesa e punimeve dhe masave parandaluese
lidhur me konceptin e zhvillimit të integruar të pellgjeve të rrëmbyeshëm, që përfshin masa teknike (ndërtimi i
barrierës, rregullimi, rezervuarët e ruajtjes, pellgjet e mbajtjes, mbrojtja e brigjeve), biologjike (pyllëzimi, rikuperimi
i pyjeve të degraduara) dhe administrative (rregullat e zhvillimit dhe përdorimi i zonës së rrezikuar mbuluar nga
uji).
Sipas kërkimeve të fundit, 30% e territorit të Serbisë kërcënohet nga rrëshqitja e dheut ose një lloj rënieje e
shkëmbinjve, që prek më shumë se 40,000 vende (vetëm në territorin e Beogradit komunat kanë regjistruar më
shumë se 1.100 rrëshqitje të dheut). Shfaqja e rrëshqitjeve të dheut ishte veçanërisht intensive pas një serie
përmbytjesh në vitin 2012 dhe 2014.

Historia e përmbytjeve dhe pasojave të tyre
Ndër rreziqet natyrore me risqe serioze për njerëzit dhe aktivitetet e tyre, përmbytjet e rrëmbyeshme
përbëjnë rrezikun më të zakonshëm në Serbi. Brenda kontekstit të ndryshimeve klimatike në dhjetë vitet e
fundit, Serbia është e ekspozuar ndaj përmbytjeve më të rrëmbyeshme që shkaktojnë dëme të mëdha dhe
humbje të jetës njerëzore. Sipas dokumenteve përkatëse (Ristić et al., 2012), Serbia ka pasur më shumë se
10,000 përmbytje me pasoja shkatërrimtare, që janë regjistruar. Ndër këto, numri i përgjithshëm i viktimave
njerëzore ishte mbi 180 - mesatarja është gati 4 viktima për çdo përmbytje të rrëmbyeshme. Një pasqyrë
më e detajuar është dhënë në Tabelën 6.15.
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Tabela 6.15 Ngjarje të mëdha përmbytjeje në periudhën 2000 - 2015 (Burimet: Librat vjetorë statistikor të Serbisë për periudhën 2002 – 2014)

Data

Zonat/komunat e prekura

Shtrirja e dëmit

Pjesët jugore dhe qendrore të Serbisë: Grdelica,
Qershor 2002 Vranje dhe rrethinat e saj, Jagodina, Paraćin,
Krupaja, Svilajnac, Despotovac

252,000 ha përmbytur nga ujërat e
jashtme,

Pjesët jugore të rrethinës së Serbisë dhe Beogradit:
Mars-Qershor
Bela Crva, Barajevo, Ripanj, Leskovac, Jelašnica,
2005
Leskovac, Lebane, Osečina

700,000 ha përmbytur nga ujërat
sipërfaqësore, tokësore dhe të
përrenjve,
227 vendbanime në rrezik.

Nëntor
2009

Pjesët jugperëndimore të Serbisë: Prijepolje, Nova
Varoš, Priboj, Arilje, Novi Pazar, Sjenica, Užice

33,000 ha përmbytur,
56 vendbanime në rrezik.

Shkurt
2010

Pjesët lindore dhe qendrore të Serbisë: Zajeçar,
Aleksinac, Požega dhe Knjaževac, Negotin,
SvrljigBoljevac; Merošina, Doljevac, Koceljeva,
Ub, Lajkovac, Ljig, Vladimirci, Žitorađa, Priboj dhe
Prijepolje

1,306 familje të dëmtuara, më shumë
se 3,150 persona të prekur.

Shtator
2014

Komunat e Serbisë Lindore në Kladovë, Majdanpek
dhe Negotinë

Përafërsisht 7,000 njerëz të prekur.

Maj
2014

Serbi perëndimore, jugperëndimore, qendrore dhe
lindore: Sava, Tamnava, Kolubara, Jadar, Zapadna
Morava, Velika Morava, Mlava dhe Pek në BeliBrod
në lumin Kolubara - Obrenovac

1.525 milion euro humbën të barabartë
me rreth 3% të PBB-së, 9.100 km2
dhe 38 komuna të prekura, 1.6 milionë
njerëz të prekur, 51 humbje të jetës.

Plani i menaxhimit të rrezikut nga vërshimet
Për shkak të legjislacionit aktual të ujësjellësit dhe si pjesë e dokumenteve planifikuese të kërkuara, në
Serbi janë krijuar planet në vijim: planet për menaxhimin e rrezikut nga përmbytjet, një plan i përgjithshëm
dhe operacional për mbrojtjen nga përmbytjet dhe planet për mbrojtjen se ujit (për mbrojtjen e ndotjes së
ujit dhe programin e monitorimit). Këto plane përbëjnë një sistem të masave dhe aktiviteteve për mbrojtjen
nga përmbytjet, mbrojtjen nga erozioni dhe vërshimet dhe eliminimin e pasojave të efekteve negative të
ujit (WBIF, 2015). Vlerësimi paraprak i rrezikut nga përmbytjet është përgatitur për të gjithë territorin e
Republikës së Serbisë dhe përmban:
1. Hartën e zonave të pellgut lumor në shkallën e duhur, me kufij të nën-pellgjeve, topografisë dhe
përdorimit të tokës.
2. Një përshkrim i historisë së përmbytjeve që kanë pasur pasoja të konsiderueshme, të dëmshme për
shëndetin e njeriut, mjedisin, trashëgiminë kulturore dhe veprimtarinë ekonomike dhe mundësinë
e përsëritjes së ngjarjeve të ngjashme në të ardhmen, të cilat mund të kenë pasoja të ngjashme.
3. Vlerësimi i pasojave të mundshme të dëmshme të përmbytjeve në të ardhmen për shëndetin e njeriut,
mjedisin, trashëgiminë kulturore dhe veprimtarinë ekonomike, duke marrë parasysh karakteristikat
topografike, hidrologjike dhe gjeomorfologjike të rrjedhave ujore, duke përfshirë sipërfaqen e
përmbytjeve, pozicionin e zonave të banuara dhe zonave industriale, planet për zhvillimin afatgjatë
dhe ndryshimet klimatike që ndikojnë në shfaqjen e përmbytjeve.
Plani i menaxhimit për rreziqet e përmbytjeve për të gjithë territorin e Serbisë u hartua nga Ministria
përgjegjëse ndërsa planet me një zgjidhje më të detajuar informative dhe hapësinore (zonat ujëmbledhëse
- gjithsej 7 zona ujore) janë hartuar nga kompani të ndryshme të menaxhimit të ujit: KMU "Ujërat e
Vojvodinës" për zonat e lumenjve në Bačka, Banat dhe Srem, KMU "Uji i Beogradit" për zonën lumore
të Bashkisë së Beogradit dhe KMU "Uji i Serbisë" për zonat e lumenjve që janë në pjesët më të ulëta
të Danubit, Savës dhe Moravës. Zona dhe objektet e mbrojtura ndërmjet viteve 2011 dhe 2014 kundër
përmbytjeve janë paraqitur në Tabelën 6.16.
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Tabela 6.16 Sipërfaqja dhe objektet e mbrojtura nga përmbytjet (Burimet: Librat vjetorë statistikorë të Serbisë për vitet 2011, 2012, 2013 dhe 2014)

2011

2012

2013

2014

Sipërfaqja e mbrojtur nga përmbytjet
(mijëra ha)

958

1,469

1,249

1,326

Toka bujqësore e shfrytëzuar (mijëra ha)

1,709

1,260

1,089

1,156

Numri i vendbanimeve

644

716

603

833

Numri i objekteve industriale

481

586

506

666

Linjat hekurudhore, rrugët (km)

5,871

3,122

2,857

4,749

Gjatësia totale e argjinaturave (km)

3,446

3,458

2,884

3,247

B6.3.4. Cilësia e ujit
Klasifikimi i gjendjes ekologjike të trupave ujore
Për qëllime të masave të planifikimit, të cilat kanë qëllim përfundimtar ruajtjen ose arritjen e një gjendjeje
të caktuar të ujit sipërfaqësor, u krijuan masa ujore për të përcaktuar qartë elementët hapësinorë të ujit
sipërfaqësor që kanë karakteristika përafërsisht uniforme. Masat ujore janë vendosur në pellgjet e rrjedhave
ujore me një sipërfaqe prej më shumë se 100 km2 dhe në të gjitha rrjedhat ujore ndërshtetërore, pa marrë
parasysh sipërfaqen e pellgut (AEP, 2015a). Janë identifikuar gjithsej 499 trupa ujore, nga të cilat 492 janë
të vendosura në pellgun e Danubit. Nga numri i përgjithshëm i trupave ujore sipërfaqësore, pothuajse 70%
(342) karakterizohen nga një rrjedhje natyrore (kryesisht lumenj), 16 janë trupa ujore artificiale, ndërsa pjesa
tjetër (28%), për shkak të ndryshimeve të rëndësishme hidromorfologjike vlerësohet paraprakisht si trupa
ujore të modifikuara në mënyrë të konsiderueshme. Meqë territori i Serbisë është relativisht i varfër në
liqene natyrore, vetëm 5 trupa ujore u përcaktuan si ujë i palëvizshëm (liqene natyrore dhe artificiale). Cilësia
kimike dhe fizike e trupave ujore të krijuara është pika fillestare e shumicës së dokumenteve të planifikimit.
Institucionet përgjegjëse për zbatimin e monitorimit të cilësisë së ujit janë Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit,
një organ brenda Ministrisë dhe Shërbimi Hidrometeorologjik i Republikës së Serbisë (AEP, 2015b).
Klasifikimi i gjendjes ekologjike dhe potenciali ekologjik përcaktohet në bazë të parametrave të mëposhtëm:
biologjik, fiziko-kimik, hidromorfologjik dhe mikrobiologjik. Bazuar në këto kritere, masat ujore klasifikohen
në pesë klasa: (I) e shkëlqyer (II) e mirë, (III) e moderuar, (IV) e keqe dhe (V) e dobët.
Harta e Rrjetit të Monitorimit
Një rregullore (Gazeta Zyrtare e RS, Nr. 112/09) përcakton disa tregues për cilësinë e ujit: një tregues i
konsumit të oksigjenit në ujërat sipërfaqësore, ushqyesve në ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore dhe
indeksi saprobik. Veçanërisht i rëndësishëm është Indeksi i Cilësisë së Ujit Serb (ICUS), i cili në të vërtetë
është një tregues i përbërë. ICUS-i është marrë duke grumbulluar nëntë parametra nga parametrat fizikokimik dhe mikrobiologjik të cilësisë së ujit (AEP, 2015b).
Të dhënat për ujin janë dhënë në bazë të monitorimit ditor dhe nivelit të ujërave nëntokësore në bazë
të matjeve pesë dhe dhjetë ditore gjatë një muaji. Sipas rregulloreve në lidhje me rrjetin e stacioneve
meteorologjike dhe hidrologjike, matja dhe grumbullimi i këtyre të dhënave kryhen nëpërmjet Shërbimit
Hidrometeorologjik të Serbisë.
Ujë sipërfaqësor (gjendja ekologjike dhe kimike)
Gjendja e cilësisë së ujit sipërfaqësor monitorohet në mënyrë sistematike nga rreth 140 stacione që
mbulojnë 103 nga rreth 500 trupa ujore të parashikuara me ligj. Vlerësimi i cilësisë së ujit sipërfaqësor është
kryer duke rishikuar balancën mesatare të cilësisë së tyre dhe tendencave afatgjata të vëzhguara. Gjatë
këtyre proceseve, vëmendja kryesore i kushtohet parametrave që kanë treguesin e inputit të karakterit
të ndotjes në ujërat sipërfaqësore që vijnë nga grupe të ndryshme ndotësish. Bazuar në të dhënat e
disponueshme, është bërë klasifikimi për 103 ujësjellës që kanë një rrjet stacionesh monitorimi të cilësisë
së ujit sipërfaqësor (AEP, 2015a, AEP, 2015b). Masa të mëdha të rrjedhave ujore, kryesisht Danubi, Tisa,
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Sava dhe Drina, në përgjithësi, i plotësojnë kriteret për klasën e cilësisë, duke u klasifikuar si '(II) mirë'. Një
gjendje e përkeqësuar në lidhje me cilësinë e disa masave ujore është regjistruar kryesisht në rrjedha dhe
kanale më të vogla në Vojvodinë, si dhe në afërsi të vendbanimeve më të mëdha.
Ujërat nëntokësore (gjendja kimike dhe sasiore)
Gjendja e ujit nëntokësor përcaktohet nga gjendja sasiore dhe kimike. Gjendja e mirë sasiore e ujërave
nëntokësore arrihet kur nxjerrja mesatare e ujërave nëntokësore tejkalon burimet ujore nëntokësore,
nuk ka rënie të trendeve në nivelet e ujërave nëntokësore si rezultat i nxjerrjes dhe nuk ka kërcënim për
ekosistemet sipërfaqësore të ujit. Zonat karstike kanë rëndësi të veçantë nga aspekti i cilësisë së ujërave
nëntokësore, më pas aluvionale, dhe akuiferi i parë, të cilat janë organet më të ekspozuara ndaj ndikimit
antropogjen. Vlerësimi i gjendjes së cilësisë së burimeve të ujërave nëntokësore është bërë në bazë të të
dhënave të disponueshme nga ministritë përkatëse, rezultatet e monitorimit të tyre, dokumentacioni teknik
dhe rezultatet e aktiviteteve të kryera dhe anketat individuale.
Cilësia natyrore e ujërave nëntokësore në Serbi është mjaft e ndryshme, e cila është rezultat i përbërjes
mineralogjike-petrografike të ndryshme të gjeologjisë, gjenezës së ujërave nëntokësore dhe ujëmbajtësve,
moshës së ujit, ndryshimit të intensitetit të ujit dhe varion nga cilësia e jashtëzakonshme që nuk kërkon
trajtim, e krahasuar kjo me ujërat që kërkojnë procedura shumë komplekse trajtimi para se të përdoren
si ujë për furnizimin publik me ujë. Për më tepër, analiza tregoi se 34 trupa ujore (23%) janë në rrezik
apo ndoshta në rrezik, ndërsa për 119 ujësjellës (rreth 77%) mund të konsiderohen të mos jenë në rrezik
ose ndoshta nuk rrezikohen (AEP, 2015a; AEP, 2015b). Presionet mbizotëruese që besohet të shkaktojnë
gjendjen e keqe kimike të masave ujore janë aktivitetet bujqësore dhe rrjetet e parregulluara të ujërave të
ndotur të zonave të urbanizuara, si dhe një ndikim tjetër negativ që nuk duhet të injorohet, janë landfillet
e mbetjeve komunale dhe industriale, të cilat mund të shkaktojnë ndotje të konsiderueshme të ujërave
nëntokësore në nivel lokal.
Trajtimi dhe ripërdorimi i ujërave të ndotur
Ujërat e papërpunuara komunale dhe industriale janë burimet kryesore të ndotjes së ujërave sipërfaqësore
dhe nëntokësore në Republikën e Serbisë. Në Serbi, vetëm 5-10% e ujërave të ndotur përpunohet, ndërsa
më shumë se 50% e objekteve industriale nuk pastrojnë ujërat e ndotur për shkak të mungesës së pajisjeve
të duhura. Sidomos problematik është territori i Beogradit me mbi dy milionë banorë dhe ende nuk ka
impiante për pastrimin e ujërave të ndotura komunale që rrjedhin në Danub (CEDF, 2015).
Vetëm 20% e komunave kanë impiante për pastrimin e ujërave të ndotura komunale, ndërkohë që qendrat
kryesore urbane (si Novi Sadi dhe Nishi) ende nuk kanë sisteme të tilla për trajtimin e ujërave të ndotur.
Aktivitetet e qeverisjes vendore në lidhje me përcaktimin e përbërjes dhe sasinë e ujërave të ndotur janë
gjithashtu të pafavorshme. Një numër i madh i kompanive të shërbimeve publike nuk përmbushin detyrimet
ligjore në lidhje me raportimin e emetimeve të tyre. Raporti mbi ujërat e ndotur nga viti 2012 përmbante
vetëm informacione për 23 nga 178 ndërmarrjet publike dhe shërbimet e ujësjellës kanalizimeve të tyre,
gjë që është absolutisht e pakënaqshme. Mbi bazën e një numri të vogël të raporteve të paraqitura nuk
mund të jepet një vështrim i përgjithshëm i gjendjes së ujërave të ndotura komunale (CEDF, 2015, AEP,
2015b). Sasia e mbetjeve komunale dhe ujërave të ndotur në Republikën e Serbisë deri më tani vlerësohet
kryesisht, për shkak të mungesës së të dhënave të besueshme. Në tërësi, ka një rritje relativisht të dukshme
të ujit total të shkarkuar nga vendbanimet dhe industria, e cila nuk pasohet nga sasia e ujërave të ndotura
të trajtuara që aktualisht janë në rënie gjatë viteve. (Tabela 6.17).
Tabela 6.17 Trajtimi dhe ripërdorimi i ujërave të ndotura në periudhën 2011 - 2015 (Burimet: Librat vjetorë statistikor të Serbisë për vitet 2011, 2012,
2013 dhe 2014)

2011

2012

2013

2014

Uji total i shkarkuar (milion m )

3883

3479

3795

3059

- nga vendbanimet*

435

431

430

399

- nga industria

80

95

82

81

Ujëra të ndotura të trajtuara (milion m3)

187

169

172

133

3

* Nga komuna me dhe pa sistemin e kanalizimit publik.
247

Menaxhimi I Burimeve Natyrore Në Evropën
Juglindore: Pyjet, Toka dhe Ujërat

B6.3.5. Kërkesa për ujë
Furnizimi me ujë
Situata në lidhje me furnizimin me ujë është e ndryshme për secilën zonë, si në aspektin e zhvillimit të
infrastrukturës dhe nivelit të mbulimit të popullsisë, ashtu edhe në besueshmërinë e furnizimit me ujë (koha,
sasia dhe cilësia). Kjo është rezultat i dendësisë së ndryshme, nivelit të aktivitetit ekonomik dhe burimeve
të disponueshme të ujit, humbjeve të sistemit dhe faktorëve të tjerë. Sipas librave vjetorë statistikor, faktet
e fundit për furnizimin me ujë në Serbi janë paraqitur në Tabelën 6.18.
Përqindja e popullsisë së lidhur me sistemet publike të furnizimit me ujë është rritur me kalimin e kohës.
Në Serbi në vitin 2000, duke përjashtuar Kosovën*, kishte rreth 76%. Sot, ajo arrin më shumë se 80%.
Ekziston një trend i mëtejshëm i rritjes për sa i takon lidhjeve me rrjetin, pasojë e migrimit të njerëzve
nga fshati në qytet. Përqindja më e madhe e lidhjeve me rrjetin (mbi 90%) është arritur në Vojvodinë dhe
Beograd, të cilat të dyja mbështetin ndërtimin e infrastrukturës së furnizimit me ujë në këto dhe zona
të tjera. Megjithatë, fakti është se në Serbinë qendrore ka disa vendbanime më të mëdha që nuk kanë
sisteme publike të furnizimit me ujë.
Tabela 6.18 Furnizimi me ujë

Total (mijëra
m3)

Për familjet
(mijëra m3)

Për industrinë
(mijëra m3)

Për
konsumatorët
e tjerë (mijëra
m3)

4,012,220

319,882

348,0433

112,336

Numri i
Humbjet e ujit
familjeve të
gjithsej, (mijëra lidhura në
m3)
sistemin e
ujësjellësit
220,824

2,161,182

Mungesa e ujit dhe thatësira
Në dritën e ndryshimeve klimatike, Serbia kërcënohet nga shfaqja e periudhave të thata gjatë vitit siç është
regjistruar në historinë e kohëve të fundit që mund të pritet edhe në të ardhmen. Për të ulur efektet negative
të thatësirës, veçanërisht ato që ndikojnë në prodhimin bujqësor, menaxhimi i ujit duhet të kryhet kryesisht
në bazë të kërkimeve të vazhdueshme të ndryshimeve në ciklin e reshjeve dhe evapotranspirimit duke
përdorur metoda moderne (imazhe satelitore, skenarë të bimësisë, kryerje të matjeve dhe parashikime
dhe të ngjashme). Hapi tjetër duhet të jetë përcaktimi i kërkesave ekologjike dhe zhvillimi i planeve të
menaxhimit për basenet e ndjeshme të periudhave të thatësirës si dhe kushtet e përcaktuara qartë për
deklarimin e thatësirës dhe mungesës së ujit në sistemin e masave për reagim nëpërmjet aktiviteteve të
përshtatjes në situatën e re.
Ujitja
Sistemet e para të ujitjes u ndërtuan në vitet 1930, ndërsa një zhvillim i rëndësishëm i ujitjes u krijua pas
Luftës së Dytë Botërore, përkatësisht pas ndërtimit të kanalit Danub-Tisa-Danub. Problemet ekonomike në
vitet e fundit, ndër të tjera, shkaktuan ndërprerje në fushën e ujitjes.
Territori i përshtatshëm për ujitje në Serbi mbulon një sipërfaqe prej rreth 1.9 milion ha. Sistemi hidrik i
ujësjellësit në pronësi publike është ndërtuar në një sipërfaqe prej rreth 105,500 ha, që është më pak se
6% e tokës që ka karakteristika të favorshme për ujitje. Megjithatë, për shkak të mirëmbajtjes joadekuate
dhe mos kujdesjes nga pronarët dhe përdoruesit, këto sisteme shërbejnë vetëm për një zonë shumë më
të vogël. Është vlerësuar se ujitja mbulon më pak se 42,000 ha me përdorim të përgjithshëm të ujit prej
61x106 m3.
Sistemet më të mëdha gjenden në territorin e Vojvodinës një zonë me tokë bujqësore me cilësi të lartë dhe
sasi të konsiderueshme të ujërave te lëvizshme (Danubi, Sava dhe Tisa).
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B6.3.6. Struktura institucionale e sektorit të ujit, qeverisja ligjore dhe politike
Organizimi i sektorit të ujit
Menaxhimi i ujit në Serbi (shih Figurën 2) është nën autoritetin e Departamentit të Mbrojtjes së Ujërave në
kuadër të Drejtorisë së Ujërave të Ministrisë së Bujqësisë dhe Mbrojtjes së Mjedisit (ZG, 2005). Ministria
e Bujqësisë dhe Mbrojtjes së Mjedisit dhe organi operativ i saj, Drejtoria për Ujin janë përgjegjëse për
zhvillimin e legjislacionit, politikave dhe strategjisë së menaxhimit të ujërave, përgatitjen e planeve të
menaxhimit të rrezikut nga përmbytjet, planet e veprimit dhe koordinimin me aktorët përkatës. Organizimi
operacional organizohet në tri segmente themelore territoriale: Ndërmarrja Publike për Menaxhimin e
Burimeve Ujore (NPMBU) ‘Ujërat Serbe' (e themeluar në vitin 1996), e cila është përgjegjëse për zonën e
Serbisë pa Vojvodinën dhe zonën administrative të Beogradit, NPMBU ‘ujërat e Vojvodinës’ (themeluar në
vitin 2002) përgjegjëse për zonën e AP Vojvodinës dhe NPMBU ‘Ujërat e Beogradit’ e themeluar në vitin
2008) përgjegjëse për zonën administrative të Beogradit. NPMBU-të janë përgjegjëse për menaxhimin e ujit,
ndërtimin, mirëmbajtjen dhe menaxhimin e objekteve për mbrojtjen nga përmbytjet, erozionin dhe kontrollin
e përmbytjeve dhe zhvillimin e dokumenteve teknike dhe projekteve. Ato gjithashtu janë përgjegjëse për
rrezikun e përmbytjeve dhe hartimin e rrezikut dhe për menaxhimin e mbrojtjes nga përmbytjet dhe akulli
në koordinim me Shërbimin Hidrometeorologjik të Republikës, komunat, pronarët e tokës etj. NPMBU
‘Ujërat Serbe’ realizon aktivitetet e saj përmes Qendrës së Menaxhimit të Burimeve Ujore (QMBU) 'SavaDanub' me selinë e saj në Beograd, dhe QMBU 'Morava' me seli në Nish, që kryejnë aktivitetet e tyre
përmes ndërmarrjeve lokale të menaxhimit të burimeve ujore. NPMBU "Ujërat e Vojvodinës" nuk ka
njësi organizative më të vogla dhe aktivitetet e saj kryhen drejtpërdrejtë përmes ndërmarrjeve lokale të
menaxhimit të burimeve ujore.

Figura 6.1 Korniza institucionale e menaxhimit të ujërave

Përveç asaj që u tha më parë, autoritetet e mëposhtme janë përgjegjëse për menaxhimin e përmbytjeve:
Shërbimi hidrometeorologjik i Republikës, Sektori për Menaxhimin e Emergjencave (Sektori i Mbrojtjes
dhe Shpëtimit dhe Mbrojtjes Civile) dhe Autoritetet Lokale. Zyra e Ndihmës dhe Rehabilitimit të Zonave të
Përmbytjeve (FAAARO) gjithashtu është e ngarkuar me çështjet e lidhura me parandalimin e përmbytjeve.
Kompanitë publike të ujit duhet të sigurojnë staf, pajisje dhe të sigurojnë kushte teknike për aktivitetet
e mbrojtjes. Agjencia Serbe e Mbrojtjes së Mjedisit (SEPA) përgatit raporte dhe vlerëson gjendjen e
cilësisë së ujit në përputhje me rregulloret kombëtare dhe të BE-së. SEPA krijon dhe mirëmban një bazë
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të dhënash për cilësinë dhe planet e ujit dhe krijon dhe mirëmban rrjetin e stacioneve monitoruese për
cilësinë e ujit. Komisioni Ndërkombëtar i Pellgut të Lumit Sava menaxhon projektet që lidhen me Savën
dhe lehtëson komunikimin ndërmjet vendeve të pellgut të Sava. Serbia është gjithashtu një anëtare e
plotë e një bashkëpunimi të ngjashëm ndërkombëtar në pellgun e Danubit nën kujdesin e Komisionit
Ndërkombëtar për Mbrojtjen e Lumit të Danubit (KNMLD) që synon menaxhimin ndërkufitar të ujit në
pellgun e lumit Danub. Prioritetet e iniciativës përfshijnë përmirësimin e sistemit të paralajmërimit të
emergjencave mjedisore, parashikimin e përmbytjeve, monitorimin e rrjetit dhe sistemin e informacionit, si
dhe parandalimin e qëndrueshëm të përmbytjeve dhe menaxhimin e rrezikut.
Kuadri ligjor
Dokumenti themelor ligjor në fushën e menaxhimit të ujërave është Ligji për Ujin ("Gazeta Zyrtare e RS",
numër 93/12) që rregullon "statusin ligjor të ujit, menaxhimin e integruar të ujit, menaxhimin e objekteve
të ujit dhe tokën e ujit, burimet dhe metodat e financimit të aktiviteteve të ujit, si dhe çdo çështje tjetër me
rëndësi për menaxhimin e ujërave". Përveç Ligjit për Ujërat, ligje të tjera që lidhen me sektorin e ujit janë:
Ligji për Situatat e Jashtëzakonshme (Fig. "Gazeta Zyrtare e RS", nr 93/12), Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit
("Gazeta Zyrtare e RS", nr. 14/2016) dhe Ligji për Aktivitetet Meteorologjike dhe Hidrologjike (Gazeta
Zyrtare e RS "Nr. 88/2010).
Parakushte të domosdoshme për zbatimin e Ligjit për Ujërat janë miratimi i akteve nënligjore, duke marrë
parasysh direktivat përkatëse të BE-së. Sipas Ligjit për Ujin, janë miratuar 30 akte nënligjore, nga të cilat 13
dekrete, 8 rregullore, disa vendime dhe ordinanca, si dhe Plani Operacional për Kontrollin e Përmbytjeve
për vitin aktual. Aktet ligjore me rëndësi të veçantë janë: Rregullorja për Programin Vjetor për Monitorimin
e Statusit të Ujit dhe Rregullorja për Programin e Menaxhimit të Ujërave, që miratohen çdo vit, si dhe
rregulloret e mëposhtme: Urdhëresa për përcaktimin e metodologjisë për përgatitjen e vlerësimit paraprak
të rrezikut nga përmbytjet; Rregullorja për përmbajtjen dhe formularin e aplikimit për lëshimin e akteve
për ujin dhe përmbajtjen lidhur me procedurën e lëshimit të kërkesave për ujë; Rregullorja për gjendjen
dhe kriteret për alokimin e burimeve dhe metodat e shpërndarjes së fondeve që synojnë financimin e
veprimtarive me interes të përgjithshëm në menaxhimin e ujërave.
Aktivitetet strategjike, planifikuese dhe normative që janë bazë për menaxhimin e ujërave në territorin e
Republikës së Serbisë përcaktohen me Ligjin për Ujin. Harmonizimi i këtyre dhe dokumenteve të tjera
strategjike dhe planifikuese të miratuara në nivel kombëtar janë të nevojshme dhe i referohen: Strategjisë
Kombëtare për Zhvillimin e Qëndrueshëm (2009-2017), Planit Hapësinor të Republikës së Serbisë (2010
- 2020) (2010 - 2019), Master Planit të Ujërave për Serbinë (2002-2012), dhe Strategjisë Kombëtare për
Përdorimin e Qëndrueshëm të Burimeve Natyrore (2012 - 2022).
Zbatimi dhe përafrimi me legjislacionin e BE-së
Strategjia Kombëtare e Përafrimit të Mjedisit - NEAS ("Gazeta Zyrtare RS" nr. 80/2011), Strategjia e
Përafrimit në Sektorin e Ujit, një shtojcë sektoriale për NEAS (Prill 2012) dhe Programi Kombëtar për
Miratimin e Legjislacionit të BE-së për Integrimin Evropian, korrik 2014) gjithashtu kanë transpozuar
kërkesat e Direktivës Kuadër të Ujërave dhe Direktivës së Përmbytjeve. Strategjia Kombëtare e Menaxhimit
të Ujërave trajton menaxhimin e përmbytjeve në kapituj të veçantë përkatës; megjithatë, hartimi i saj është
ende në zhvillim e sipër.
Megjithëse aktualisht ekzistojnë disa rregulla ligjore mbi ujin, transpozimi i legjislacionit të BE-së nuk është
arritur plotësisht. Pjesët përkatëse të legjislacionit në përputhje të plotë me Direktivën Kuadër të Ujërave dhe
Direktivën e Përmbytjeve janë në procesin e përgatitjes dhe harmonizimit. Miratimi i Strategjisë Kombëtare
të Menaxhimit të Ujit pritet të bëhet në vitin 2017. Zbatimi i legjislacionit është relativisht i fortë; rregulloret
e reja gjithashtu do të zbatohen sipas legjislacionit të ri. Zbatimi i legjislacionit për shfrytëzimin e rrugëve
të përmbytjeve dhe zonave të përmbytjeve nuk është në nivel të qëndrueshëm për shkak të ndërtimit,
minierave, menaxhimit të mbetjeve dhe çështjeve pronësore.
Si kërkesa të rëndësishme të Direktivës së Përmbytjes janë kryer në vend vlerësimet paraprake. Rreziqet e
hollësishme të përmbytjeve dhe hartat e rrezikut nga përmbytjet janë përgatitur me iniciativën ICPDR për
pellgun e lumit Morava dhe Danub dhe në kuadër të projekteve të tjera. Hartat janë prodhuar për 27 pellgje
të përmbytjeve nga gjithsej 99 të identifikuara si zona të rrezikut të mundshëm të përmbytjes.
250

Menaxhimi I Burimeve Natyrore Në Evropën
Juglindore: Pyjet, Toka dhe Ujërat

B6.4 Vlerësimi i menaxhimit të tokës
B6.4.1. Gjendja e të dhënave të tokës
Pjesa e tokës bujqësore në territorin e Republikës së Serbisë është 60.2% dhe në territorin e Vojvodinës,
82%. Struktura e tokës bujqësore, sipas kategorive të shfrytëzimit, ka një pjesë të lartë të tokës së
punueshme (83%). Gjatë pesëmbëdhjetë viteve të fundit, pjesa e tokës bujqësore është zvogëluar
me 10.6%, ndërsa pjesa e tokës së punueshme është zvogëluar me 10%. Për sa i përket qëllimit të
shfrytëzimit të tokës bujqësore, zvogëlimi ishte më i madh për sa i takon vreshtave (20.7%) dhe më e pakët
në aspektin e peshkimit, kallamishteve dhe kënetave (2.5%). Në aspektin e sipërfaqes, 179.036 hektarë
ose 18% e kullotave u zhdukën gjatë pesëmbëdhjetë viteve të fundit. Është e rëndësishme të theksohet se
tokat e punuara në Serbi mbulojnë 3,355,000 hektarë, të cilat përbëjnë 79% të totalit të tokës bujqësore.
Kjo plotësohet edhe me rreth 312,000 hektarë pemishte dhe vreshta dhe rreth 587,000 hektarë livadhe.
Sipërfaqja që nuk kultivohet është rreth 855,000 hektarë (kullota, kallamishte, këneta dhe zonat e rritjes së
peshkut).
Sot, të gjitha llojet e degradimit të tokës janë të pranishme në Serbi si degradimi i pronave fizike të tokës
(ngjeshja, humbja e qëndrueshmërisë strukturore), kimike (kripëzimi, acidifikimi dhe zbrazja e lëndës
ushqyese), degradimi biologjik dhe humbja e tokës (për shkak të erozionit dhe rrëshqitjes së tokës).
Faktorët e degradimit të tokës në Serbi përfshijnë: humbjen e përhershme të tokës bujqësore (kryesisht
për shkak të arsyeve të mëposhtme: rritja e vendbanimeve, industria, minierat, gjenerimi i energjisë dhe
zhvillimet e transportit, erozioni i ujit, erozioni i erës, kripëzimi i tokës, humbja e lëndëve ushqyese, ndotja
kimike nga burimet bio-industriale, ngjeshja mekanike e tokës nën ndikimin e makinerive të rënda, kthimi i
tokës në këneta, përmbytjet, humbja e pjellorisë së tokës, etj.).

B6.4.2. Monitorimi i tokës
Gjendja e tokës
Mbulimi i tokës i Republikës së Serbisë karakterizohet nga një numër i madh i njësive sistematike, të cilat
kanë lindur si rezultat i një sërë kushtesh dhe nga zhvillimi i tokës. Gjeneza dhe evolucioni i tokës në Serbi
janë ndikuar në mënyrë vendimtare nga relievi i tokës dhe përbërja e ndryshueshme petrografike e saj.
Një larmi e madhe e tokave formohen përmes një procesi të gjatë dhe kompleks në një varg kushtesh
gjeologjike, klimatike, të ujit dhe bimësisë.
Në Serbi mund të dallohen klasat e tokës të zhvilluar mirë: kambisolet (distrikambisolet 32%, eutrikambisolet
5,5%), çernozem (15%, toka më pjellore, të vendosura në Vojvodinë në një sipërfaqe rreth 1,000,000 ha,
ndërsa në pjesë të tjera (7,4%), pseudogley (6,3%), podzolet, rrafshinat, ligatinat, tokat e kripura etj. (Ličina
et al, 2011).
Shpërndarja e përgjithshme e klasave të tokës në Serbi bazohet në karakterin e lagështisë së saj natyrore,
respektivisht në veçoritë fizike ujore të tokës dhe përfshin tre grupe të mëdha: toka automorfike - 6,222,350
ha (80%), tokë hidromorfike - 1,445,555 ha 19%) dhe toka halomorfike - 79,360 ha (1%). Harta e tokës
është e bashkangjitur në Shtojcë.
Treguesit për vlerësimin e rrezikut të degradimit të tokës
Sipas Rregullores për Programin e Monitorimit Sistemik të Cilësisë së Tokës, treguesit e vlerësimit të
rrezikut të degradimit të tokës dhe një metodologji për zhvillimin e programeve të rehabilitimit ("Gazeta
Zyrtare e RS" nr. 88/10), si dhe treguesit për vlerësimin e rreziqeve nga degradimi i tokës janë përcaktuar
si më poshtë:
1.
2.
3.
4.

Shkalla e rrezikimit të tokës nga erozioni;
Shkalla e rrezikimit të tokës nga humbja e materialeve organike;
Shkalla e rrezikimit të tokës nga ngjeshja e tokës;
Shkalla e rrezikimit të tokës nga kripëzimi;
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5. Shkalla e rrezikimit të tokës nga rrëshqitjet, me përjashtim të rrëshqitjeve, që mund të krijohen nga
aktivitetet minerare gjatë gjithë kohëzgjatjes së aktiviteteve;
6. Shkalla e rrezikimit të tokës nga acidifikimi;
7. Shkalla e rrezikimit të tokës nga ndotja kimike.
Përzgjedhja e treguesve për vlerësimin e rrezikut të degradimit të tokës bëhet në bazë të kushteve të
pritshme ose rezultateve nga studimet e mëparshme. Treguesit për vlerësimin e rrezikut të degradimit
vlerësohen në bazë të elementeve të përgjithshme për vlerësimin e degradimit të tokës, që jepet në Shtojcën
e Rregullores. Shkalla e kërcënimit nga ndotja kimike e tokës përcaktohet në bazë të vlerave kufitare dhe
rehabilitimit të ndotësve të përcaktuar në Rregullore. Grumbullimi i të dhënave dhe prodhimi i treguesve
që lidhen me erozionin e tokës dhe përmbajtjen e karbonit organik në tokë duhet të harmonizohen me
metodologjinë e përshkruar në Udhëzimin Teknik për Mbledhjen e të Dhënave për Erozionin e Tokës dhe
të Dhënave për Karbonin Organik në Tokë për Evropën nëpërmjet rrjetit EIONET.

B6.4.3. Degradimi i tokës
Erozioni
Karakteristikat gjeomorfologjike të territorit Serb janë të lidhura fort me erozionin e ujit që dominon në
rajonin jugor dhe erozionin e erës në rrafshin verior. Shqyrtimi i mëtejshëm i problemeve të erozionit ka
të bëjë me erozionin e tokës nga uji. Erozioni i ujit varet nga një numër faktorësh fiziko-gjeografikë dhe
antropogjenë si shkëmbi amnor, relievi i përbërjes, klima, mbulesa e bimësisë (përdorimi i tokës). Si pasojë
e kushteve të tilla natyrore, praktikisht i gjithë territori i Serbisë është nën proceset e një erozioni me
intensitete të ndryshme (nga i ulët deri te erozioni ekstrem). Pjesa e kategorive të caktuara të intensitetit
të erozionit, domethënë intensiteti i erozionit në kanalin e lumenjve dhe në pellgun ujëmbledhës, sipas
klasifikimit të S. Gavriloviçit, është analizuar bazuar në hartat e erozionit të përgatitura duke përdorur
modelin potencial të erozionit të dhënë në shtojcë (Gavrilovic, S. , 1972) (Tabela 6.19).
Erozioni i ujit shkakton dëme të mëdha si humbja e tokës, humbja e ujit, humbja e lëndëve ushqyese,
prishja e regjimit të shpëlarjes në pellgun ujëmbledhës, përmbytjet katastrofike, depërtimi i rezervuarëve etj.
Dëmtimi fillimisht i shkaktuar nga erozioni është humbja e horizontit të sipërm të tokës pjellore, një humbje
të lëndëve ushqyese organike dhe minerale nga toka e pjerrët dhe e lëruar, duke çuar në marrëdhënie jo
të përshtatshme të ajrit dhe ujit në tokë. Dëmi i shkaktuar nga erozioni i ujit rezulton nga shkëputja dhe
transportimi i horizontit pjellor të tokës nga shpatet, si dhe nëpërmjet rrjedhave të rrëmbyeshme. Erozioni
largon lëndët ushqyese organike dhe minerale nga shtresa e sipërme, duke shkaktuar shkatërrimin e
strukturës së tokës, duke çuar në pengimin e karakteristikave të tokës të marrëdhënieve të ajrit dhe ujit.
Tabela 6.19 Shpërndarja e proceseve të erozionit të ujit në Serbi (Burimi: Plani themelor i menaxhimit të burimeve ujore të Serbisë, 1996)

Sipërfaqja

Kategoria

Intensiteti i proceseve të erozionit

km2

%

I

Erozion ekstrem

2,888.0

3.27

II

Erozion intensiv

9,138.0

10.34

III

Erozion i mesëm

19,386.0

21.94

IV

Erozion i dobët

43,914.0

49.78

V

Erozion shumë i dobët

13,035.0

14.75

88,361.0

100

Gjithsej

Transporti i sedimenteve që lidhet me erozionin e brendshëm (prodhimi total i erozionit), është gjithashtu
i konsiderueshëm. Erozioni i përgjithshëm mesatar vjetor në Serbi është 37,249,975.0 m3, përkatësisht
erozioni bruto vjetor specifik është 421.57 m3 × km-2 ndërsa transporti vjetor i sedimenteve është
9,350,765.00 m3 dhe transporti specifik i sedimenteve vjetore është 105.80 m3 × km-2. Nëse erozioni vjetor
bruto shndërrohet në hektarë të njëjtë të tokës me trashësi 20 cm, mund të konkludohet se çdo vit 20.525
ha është e rrezikuar.
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Mbulimi i tokës dhe ndryshimet në përdorimin e tokës
Përveç kushteve natyrore dhe proceseve, karakteristikat e tokës dhe degradimi i saj ndikohen ndjeshëm
nga presionet e vazhdueshme të aktiviteteve njerëzore, duke përfshirë zhvillimin e vendbanimeve, sistemet
e infrastrukturës, nxjerrjen dhe shfrytëzimin e burimeve, bujqësinë, pylltarinë, përdorimin e kimikateve etj.
Ndryshimi i përdorimit të tokës është një nga treguesit për monitorimin e gjendjes së saj. Treguesi llogaritet
duke analizuar hartat e bazuara në imazhet e bazës së Tokave Landsat CLC (Corine Land Cover) për vitet
1990, 2000 dhe 2006, d.m.th. në bazë të trendit të rritjes së sipërfaqes që ndryshoi qëllimin e shfrytëzimit
të tokës në një zonë të caktuar periudha kohore (5-10 vjet) në bazë të ndryshimeve të bazës së të dhënave
të CLC-së (Tabela 6.20).
Tabela 6.20 Origjina e tokës urbane e marrë nga kategori të ndryshme të mbulimit të tokës (Burimi: Baza e të dhënave të Mbulimit të Tokës Corine)

Kategoritë

Toka në shfrytëzim ha
1990 - 2000

2000 - 2006

2006 - 2012

Kullotat dhe tokat e përziera të fermave

2,818

2,280

1,148

Toka e kultivuar dhe kulturat e përhershme

2,468

939

1,777

Masat ujore

58

0

14

Hapësirat me pak ose aspak bimësi

0

0

0

Kullota natyrore

12

3

8

Pyll dhe shkurre kalimtare pyjore

2,094

1,066

1,264

Ligatina

21

36

30

Analiza e bazës së të dhënave të Mbulimit të Tokës Corine për vitin 2012 tregon praninë e 29 prej 44
klasave të nomenklaturës së CLC-së. Bujqësia është një kategori dominuese me mbi 55% të të gjithë
territorit të vendit. Sipërfaqet pyjore dhe gjysmë-natyrore mbulojnë rreth 40% të vendit (pyjet fletorë 27%). Toka e klasifikuar si sipërfaqe artificiale mbulon pothuajse 3.6% të territorit dhe pjesa tjetër prej rreth
1.6% klasifikohet si zona të lagështa dhe pellgje uji.
Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit (AMM) është duke monitoruar treguesit e ndryshimeve të përdorimit të
tokës. AMM-ja është ligjërisht e rregulluar nga rregulloret kombëtare dhe ndërkombëtare dhe i raporton
Agjencisë Evropiane për Mbrojtjen e Mjedisit (AEMM) - Treguesi CSI 014 - Zënia e tokës; UNECE - Treguesi
E21 – Aspirimi i tokës.
Reduktimi i lëndës organike dhe biodiversitetit
Në Serbi, ende nuk është bërë një vlerësim sistematik i rezervave të lëndës organike në toka. Rezultatet
e analizës së kryer nga Departamenti Provincial i Bujqësisë në vitet 2002 - 2006 në territorin e Vojvodinës
tregojnë se përmbajtja e humusit në tokë të punueshme është mbi 3%. Rezultatet e analizës së humusit,
të bërë në vitin 2008 në Vojvodinë, tregojnë se përmbajtja e humusit ka një vlerë mesatare prej 3.16%.
Rezultatet e analizës së përmbajtjes së humusit në Serbinë Qendrore në vitin 2008, tregojnë se toka
prej 49.9% ka përmbajtje të ulët (1-3%) deri në përmbajtje të moderuar të humusit (3-5%). Bazuar në
rekomandimet dhe procedurat e përcaktuara në Propozimin për Direktivën e BE-së, është e nevojshme
të krijohet një program matës për të zbutur ose parandaluar rënien e lëndës organike. Vendet me skedarë
të dhënash joadekuate në lidhje me materien organike në tokë duhet të zbatojnë menjëherë programet e
kampionimit për të përcaktuar statusin bazë të lëndës organike në tokë.
Përmbajtja e karbonit organik në tokë
Toka është rezervuari kryesor tokësor i karbonit, madje edhe ndryshimet e vogla të stokut të karbonit mund
të ndikojnë në balancën e përgjithshme të karbonit në ekosistemet tokësore. Përmbajtja e karbonit organik
në shtresën e sipërme (shtresa e thellësisë 0-30 cm) në territorin e Serbisë është 705.84x1012g (Tg).
Në 50% të territorit të Serbisë, karboni organik i tokës i depozituar në shtresën e sipërme është deri në
253

Menaxhimi I Burimeve Natyrore Në Evropën
Juglindore: Pyjet, Toka dhe Ujërat

2%. Stoku i karbonit organik në shtresën e sipërme (0-30 cm) është 40.71% më i lartë në pyje dhe zona
gjysmë-natyrore krahasuar me tokën bujqësore.
Një tregues i përmbajtjes së karbonit organik në tokë llogaritet mbi bazën e informacionit mbi përmbajtjen
e karbonit organik të shprehur në t/ha dhe në%, për shtresën e sipërme prej 0-30 cm dhe një shtrese prej
0-100 cm . Një listë e funksioneve parashikuese të pranuara për përcaktimin e densitetit të pjesës më të
madhe të nevojshme për përcaktimin e përmbajtjes së karbonit organik në tokë është në dispozicion në
Udhëzimet Teknike për mbledhjen e erozionit të tokës dhe të dhënave të karbonit organik të tokës për
Evropën përmes EIONET-it, (Komisioni Evropian, 2010).
Analiza e mostrave të marra nga toka bujqësore në vitin 2013 gjatë kontrollit sistematik të pjellorisë së
tokës bujqësore, tregon se shumica e mostrave (54,21%) kishin një përmbajtje të ulët të karbonit organik
(1,1-2%), përmbajtje të mesme organike të karbonit (2,1-6 %) kishin 32.96% të mostrave, ndërsa një
përmbajtje shumë e ulët (<1%) ne 12.83% të mostrave. Rezervat e karbonit organik në tokë në bazë të
përdorimit të tokës në një thellësi prej 0-30 cm janë treguar në hartën e shtojcës.
Menaxhimi i zonave të ndotura
Ndotja e lokalizuar lidhet me zonat me aktivitet te larte industrial, landfillet e rregulluara në mënyrë të
papërshtatshme, vendet të nxjerrjes së mineraleve, depove ushtarake dhe zonave ku ka pasur aksidente
dhe ndotje të tokës. Menaxhimi i zonave të ndotura mund të bëhet në bazë të treguesve (lista e treguesve
që lidhen me tokën). Që nga viti 2006, Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit ka filluar të zhvillojë një inventar
kombëtar të vendeve të ndotura. Në territorin e Serbisë janë identifikuar 422 vende, nga të cilat 366 vende
janë potencialisht të ndotura.
Sipas Inventarit të Zonave të Ndotura, në vitin 2013 (shih Figurën 3), landfillet publike komunale zinin
pjesën më të madhe të zonave (43.13%), pasuar nga zonat industriale dhe tregtare (36.30%) dhe landfillet
industriale (10.43 %). Territori i Serbisë ka 3,251 landfille të paligjshme, kryesisht të vendosura në zonat
rurale. Një bazë e të dhënave të zonave të ndotura dhe potencialisht të ndotura në industri përfshin 222
vende dhe kontributin më të madh në ndotjen e lokalizuar të tokës e ka industria e naftës (41.89%), pasuar
nga industria kimike (14.41%), industria metalike (11.71%) impiantet e energjisë (8.57%) dhe minierat
(4.50%) (Vidojević et al, 2015).
Shpenzimet vjetore kombëtare për menaxhimin e zonave të ndotura në BE ishin 10 euro për frymë, ndërsa
në Republikën e Serbisë 40 euro për frymë.

Figura 6.2 Pjesa e llojeve kryesore të burimeve të lokalizuara të ndotjes së tokës në numrin e përgjithshëm të burimeve të identifikuara
(%) (Burimi: Raporti mbi gjendjen e tokës në Republikën e Serbisë për vitin 2013, Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit)
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B6.4.4. Struktura institucionale në lidhje me menaxhimin e tokës, qeverisjen
ligjore dhe politikat
Organizimi i menaxhimit të tokës
Autoriteti i mbrojtjes së tokës në Serbi është Ministria e Bujqësisë dhe e Mbrojtjes së Mjedisit (MBMM). Në
vitin 2009, në MBMM u themelua Drejtoria për Tokën Bujqësore, e cila në përputhje me Ligjin për Tokën
Bujqësore, është përgjegjëse për kryerjen e aktiviteteve lidhur me mbrojtjen, zhvillimin dhe shfrytëzimin e
tokës bujqësore dhe menaxhimin e tokës bujqësore në pronësi të shtetit. Ky organ përbëhet nga pesë njësi
organizative dhe një prej tyre është Departamenti për Mbrojtjen dhe Zhvillimin e Tokës Bujqësore.
MBMM-ja është përgjegjëse dhe e përfshirë në mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit; inspektimin në
fushën e mbrojtjes së mjedisit; mbrojtjen e mjedisit; mbrojtjen e ajrit; ndryshimet klimatike; mbrojtjen nga
ndotja të ujit me qëllim parandalimin e përkeqësimit të cilësisë së ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore;
mbrojtjen e tokës nga ndotja, menaxhimin e kimikateve dhe produkteve biocide etj.
Agjencia Serbe e Mbrojtjes së Mjedisit (ASMM) është themeluar në vitin 2003 si një organ brenda MBMMsë përgjegjëse për aktivitetet profesionale në lidhje me zhvillimin, koordinimin dhe menaxhimin e sistemit
kombëtar të informacionit për mbrojtjen e mjedisit (monitorimi i gjendjes së faktorëve të mjedisit nëpërmjet
treguesve mjedisorë, regjistri i ndotësve, etj.); zbatimin e monitorimit kombëtar të ajrit, ujit, tokës dhe
cilësisë së burimeve të tjera; mbledhjen dhe përpilimin e të dhënave mjedisore, përpunimin dhe përgatitjen
e raporteve të gjendjes së mjedisit dhe implementimin e politikës mjedisore; bashkëpunimin me Agjencinë
Evropiane të Mjedisit (AEM) dhe Rrjetin Evropian për Informim dhe Vëzhgim (EIONET), si dhe detyra të tjera
të përcaktuara me ligj.
Kuadri ligjor
Ligjet që rregullojnë fushën e burimeve tokësore në Serbi janë kryesisht Ligji për Mbrojtjen e Tokës (ZQ e
RS, nr. 112/15), Ligji për Tokën Bujqësore (ZQ e RS, Nr. 112/15), dhe Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit (ZQ e
RS, Nr. 43/2011).
Ligji për Mbrojtjen e Tokës është ligji më i rëndësishëm në fushën e burimeve tokësore që rregullon
mbrojtjen, monitorimin sistematik, rehabilitimin, ri kultivimin, inspektimin dhe çështje të tjera.
Në bazë të Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit, Qeveria Serbe miratoi një Rregullore për programin e monitorimit
sistematik të cilësisë së tokës, treguesve për vlerësimin e rrezikut të degradimit të tokës dhe një metodologji
për zhvillimin e programeve të rehabilitimit (ZQ e RS, Nr. 88/10).
Rregullorja për përmbajtjen dhe mënyrën e menaxhimit të sistemit të mbrojtjes së mjedisit (ZQ e RS, nr.
112/09) siguron bazën e Rregullores për Listën Kombëtare të Indikatorëve të Mbrojtjes së Mjedisit (ZQ
e RS, Nr. 37/11). Lista Kombëtare e Indikatorëve përfshin një sërë indikatorësh të lidhur me tokën, të
cilët mbështesin sistematizimin e informacionit të gjendjes së tokës, ndryshimet e përdorimit të tokës
dhe faktorët në lidhje me degradimin e saj. Menaxhimi i zonave të ndotura rregullohet me rregulloren për
përcaktimin e kritereve për vlerësimin e gjendjes së mjedisit të rrezikuar dhe prioriteteve për rehabilitimin
dhe rregullimin (ZQ e RS, nr. 22/10).
Krijimi i monitorimit sistematik të cilësisë së tokës ka një bazë ligjore në Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit
("Gazeta Zyrtare e RS" nr. 135/04), 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011) dhe është në përputhje me
objektivat e përcaktuara në Strategjitë Kombëtare të Programit Kombëtar të Mbrojtjes së Mjedisit ("Gazeta
Zyrtare e RS" nr. 12/10) dhe në Strategjinë Kombëtare të Zhvillimit të Qëndrueshëm të Republikës së
Serbisë ("Gazeta Zyrtare e RS" nr. 57/08).
Zbatimi dhe përafrimi me legjislacionin e BE-së
Në përgjigje të shqetësimeve për degradimin e tokës në BE, Komisioni publikoi Strategjinë Tematike për
Mbrojtjen e Tokës në vitin 2006. Propozimi për Direktivën, i cili përcakton kornizat për mbrojtjen e tokës
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është botuar së bashku me Strategjinë Tematike, por nuk është miratuar asnjëherë. Përkundrazi, Serbia
miratoi ligjin e vet për mbrojtjen e tokës. Para miratimit të këtij ligji, mbrojtja e tokës është siguruar kryesisht
përmes Ligjit për Tokën Bujqësore dhe Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit. Shumë ordinanca dhe rregullore për
monitorimin e tokës, të miratuara në periudhën 2009-2011 dhe sipas Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit, janë
plotësisht në përputhje me kërkesat e BE-së.
Një udhëzim për programin e monitorimit sistematik të cilësisë së tokës, treguesit për vlerësimin e rrezikut
të degradimit të tokës dhe një metodologji për zhvillimin e programeve të rehabilitimit ofrohen ashtu siç
sugjerohet nga Komisioni Evropian në vitin 2006 (COM (2006) 232). Ndotja e tokës përbën një kërcënim të
njohur në Evropë, por edhe kështu, është e vështirë të përcaktohet sasia e nivelit të vërtetë të ndotjes së
lokalizuar, duke qenë se shumë vende evropiane nuk kanë inventar të plotë të zonave të ndotura. BE-ja nuk
ka kornizë ligjore që i detyron Shtetet të identifikojnë zonat e ndotura. Identifikimi dhe monitorimi i zonave
të ndotura në Serbi është i harmonizuar me rregulloret e BE-së: Regjistri Evropian për Lirimin dhe Bartjen
e Ndotësve (E-PRTR) 166/2006 / EEC; Direktiva mbi Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes 19
96/61 / KEE, 2008/1 / ; Rregulloret e Agjencisë Evropiane për Mbrojtjen e Mjedisit (EEA) (Treguesi CSI 015
- Progresi në menaxhimin e zonave të ndotura).
Monitorimi i gjendjes së erozionit dhe i karbonit organik në tokë bëhet në përputhje me Udhëzimet Teknike
për Grumbullimin e Erozionit të Tokës dhe të Dhënave të Karbonit të Tokës në Evropë nëpërmjet EIONET,
2010 (Komisioni Evropian, Drejtoria e Përgjithshme e JRC).

B6.5. Përmbledhje e Projekteve të Pylltarisë/Ujërave/
Tokës/Menaxhimit të Burimeve Natyrore në Vend
Projektet në sektorin e pyjeve, tokës dhe ujit kryesisht janë të orientuara drejt përmirësimit të gjendjes
ekzistuese dhe menaxhimit të qëndrueshëm të burimeve. Në thelb, disa fusha kryesore tematike që janë
në fokus të sektorit pyjor janë efektet e ndryshimit të klimës, biomasa e drurit me çështjet shoqëruese,
përmirësimi novativ i sistemit të menaxhimit të pyjeve dhe përgatitja e projektit të financuar nga GEF (për
shembull, Inventari i dytë Kombëtar i Pyjeve - IKP). Projekti është planifikuar për një periudhë katër vjeçare
(2017-21), me një buxhet të përgjithshëm prej 30 milion USD (kontributi i GEF-it është 3.5 milion USD).
Një nga nevojat prioritare të planifikimit të menaxhimit të burimeve pyjore me shumë qëllime është një
bazë të dhënash e sigurt dhe e besueshme, e cila ka nevojë për përmirësim. Baza e të dhënave ekzistuese
të burimeve pyjore është jo e plotë për pyjet shtetërore dhe jo e besueshme për pyjet në pronësi private.
Sistemi nuk duhet të strehojë vetëm të dhënat e burimeve pyjore, por edhe të gjitha të dhënat e tjera që
do të lehtësonin planifikimin dhe duhet të jenë të orientuara në shumë qëllime dhe me shumë sfera. IKP e
dytë do të përmirësojë bazën e të dhënave nga pyjet (shtetërore dhe private) dhe do të kontribuojë në gjithë
përfshirjen e të dhënave të mbledhura në terren.
Projekti "Paraqitja e Planifikimit Novativ të Menaxhimit në Pylltari, duke marrë parasysh aspektet ekonomike,
mjedisore dhe sociale në Serbi" financohet në shumën prej 500,000 euro nga Qeveria e Republikës
Federale të Gjermanisë me qëllimin e zbatimit të "pylltarisë pranë natyrës" dhe sigurimin e një game të tërë
të shërbimeve për ekosistemin si një nga aspektet kryesore të zhvillimit të një sistemi të ri të planifikimit
dhe monitorimit të pyjeve në Serbi. Objektivi i përgjithshëm është përgatitja e pylltarisë së Serbisë për
fenomenin më të përhapur të ndryshimeve klimatike dhe përmbushjen e nevojave të shoqërisë në raport
me pyjet.
Një nga projektet më të rëndësishme që ndikoi ndjeshëm në sektorin e ujit ishte "Përgatitja e Sistemit
Informativ të Menaxhimit të Ujërave për Republikën e Serbisë" (SIMU), mbështetur nga BE-ja (2007 2009). Një nga objektivat kryesore të projektit ishte krijimi dhe modernizimi i sektorit të ujit, mbledhja e
informacionit dhe menaxhimi i të dhënave, si dhe procedurat për përdorimin e të dhënave. Përfitues të
projektit ishin Ministria e Bujqësisë dhe Mbrojtjes së Mjedisit, Drejtoria Kombëtare e Ujërave dhe kompanitë
publike të menaxhimit të ujërave. Gjithashtu, një pjesë e rëndësishme e këtij projekti ishte identifikimi i
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komponentëve që mbështesin planet e veprimit të përmbytjeve dhe mbështetja për aktivitetet e inspektimit
të ujit. Projekti gjithashtu ofroi udhëzime logjistike për forcimin institucional dhe ngritjen e kapaciteteve në
Drejtorinë e Ujërave dhe institucionet e tjera të menaxhimit të burimeve ujore.
Gjatë viteve 2015 dhe 2016, Qeveria e Japonisë ka financuar projektin "Rritja e elasticitetit për të reaguar
ndaj situatave emergjente". Qëllimi kryesor i projektit është të mbështesë rimëkëmbjen, zvogëlimin e
cënueshmërisë dhe rritjen e elasticitetit në 27 komunat e prekura nga përmbytjet nëpërmjet qasjeve zonale,
shumëdimensionale dhe të integruara. Rezultatet e pritura nga projekti janë: riparimi dhe përmirësimi i
elementeve të infrastrukturës së vogël (si kontrollimi i digave), trajtimi i ujërave të ndotur dhe përmirësimi
i infrastrukturës së shërbimeve publike të dëmtuara gjatë përmbytjeve. Në këtë kontekst, është gjithashtu
shumë e rëndësishme të përmendet rindërtimi i zonave të përmbytura që janë realizuar kryesisht përmes
ndihmës së BE-së. Një projekt u financua nga instrumenti për ndihmë para-aderimit (IPA) në vitin 2012. Këto
aktivitete u zbatuan fillimisht në 24 njësi të qeverisjes vendore të prekura më shumë nga përmbytjet. Këto
fonde u përdorën për rindërtimin e shtëpive private, rehabilitimin e rrugëve dhe objekteve të institucioneve
publike.
Serbia nuk ka projekt në lidhje me menaxhimin e burimeve të tokës. Disa nga projektet në fushën e mbrojtjes
së mjedisit dhe zhvillimit rural, të financuara nga qeveria dhe fondacionet, janë pjesërisht të përfshira në
gjendjen e burimeve të tokës në aspektin e përdorimit të saj. Projekti për mbrojtjen e tokës financohet vetëm
nga institucionet shtetërore si Ministria e Bujqësisë dhe Mbrojtjes së Mjedisit, Sekretariati për Mbrojtjen e
Mjedisit të Qytetit të Beogradit dhe disa qytete dhe komuna. Një nga projektet më të rëndësishme në pesë
vitet e fundit, financuar nga Ministria e Bujqësisë është projekti "Krijimi i kushteve, niveli i ndotjes së tokës
dhe degradimi kimik i tokës në zonën industriale të Pancevës dhe Sabacit dhe në zonën e Zjarrit në malit
Tara ", në shumën prej 124,610.00 euro.

B6.6. Vlerësimi i tendencave kryesore dhe boshllëqeve
për menaxhimin e burimeve natyrore
Potenciali i sipërfaqes pyjore për prodhimin e drurit dhe biomasës është përdorur më pak se 50% dhe në
lidhje me këtë, është e nevojshme të përmirësohet dhe të harmonizohet menaxhimi i pyjeve në drejtim të
ligjeve biologjike të rritjes dhe produktivitetit të parcelave pyjore. Tendenca e mëtejshme e ndikimeve të forta
të ndryshimeve klimatike dhe përcaktimi i skenarëve të mundshëm të reagimit të pyjeve dhe ekosistemeve
pyjore ndaj këtyre efekteve, vuri në dukje domosdoshmërinë për përshtatshmëri në politikën e menaxhimit
të burimeve pyjore, lidhur me ekologjinë e justifikueshme dhe vleftësimin ekonomik të pyjeve.
Përveç sasisë së pakënaqshme të prodhimit të drurit, vlerat e tjera të burimeve natyrore të pyllit mund të
përdoren më mirë. Në këtë kontekst, ka nevojë për përmirësimin e njohurive për shfrytëzimin e produkteve
pyjore jo-drusore (si ekoturizmi) dhe grumbullimin dhe tregtimin e bimëve mjekësore, manave dhe
kërpudhave etj.
Shumica e mangësive institucionale në sektorin e pyjeve rrjedhin nga mungesa e zbatimit të një politike
pyjore të pranuar, një kornize legjislative dhe planeve të vjetruara të menaxhimit të pyjeve. Ekziston një
çekuilibër i dukshëm në lidhje me nevojën, planet, numrin e të punësuarve dhe detyrimet e përcaktuara për
secilin autoritet pyjor. Të gjitha kanë nevojë të menjëhershme për përditësimin e sistemeve të informacionit,
koordinimin mes njëri tjetrit dhe institucioneve të lidhura. Megjithatë, është evidentuar nevoja për të bërë
përpjekje të rëndësishme në sektor (Ministria dhe ndërmarrjet publike) gjatë disa viteve të fundit për të
edukuar punonjësit nëpërmjet bashkëpunimit me institucione shkencore dhe kërkimore vendore dhe
ndërkombëtare.
Nivelet e ulëta teknike në të gjitha aktivitetet e lidhura me pyjet janë të dukshme, të cilat kanë çuar
në një produktivitet të ulët dhe kosto të larta në ndërmarrjet pyjore. Ndër të tjera, sa më sipër është
pasojë e mungesës së kapitalit vendas, investimeve të huaja, bashkëpunimit ndërmjet ndërmarrjeve dhe
motivimit të ulët të punëtorëve. Infrastruktura e pamjaftueshme e zhvilluar përbën pengesë për përdorimin
intensiv të pajisjeve, si dhe për realizimin e shumë aktiviteteve të tjera të planifikuara në praktikë. Duhet
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gjithashtu të theksohet se grupet kryesore të përdoruesve në industrinë pyjore dhe pylltari kanë ndryshuar
filozofinë e tyre të biznesit dhe janë orientuar më shumë drejt tregut gjatë 20 viteve të fundit. Papunësia
dhe paqëndrueshmëria sociale janë rritur në zonat rurale dhe janë ndikuar nga faktorë jashtë sektorit të
pylltarisë.
Përveç të dhënave ekzistuese të ndryshme nga pyjet private (nga Programi i Menaxhimit të Pyjeve), nuk
ka të dhëna të plota për pyjet private, sepse inventari i pyjeve private (i cili filloi në vitin 2012) u ndal pas
2 vitesh grumbullimi të të dhënave. Në përgjithësi, gjendja e pyjeve private në Serbi është e karakterizuar
nga një përqindje shumë e lartë e pyjeve cungishte, kaçube dhe shkurre. Pronat private pyjore janë të vogla
dhe pronarët kanë pak ose aspak bashkëpunim midis njëri-tjetrit. Bashkëpunimi dhe partneriteti i mirë
ndërmjet ndërmarrjeve private dhe pronarëve të pyjeve private është mënyra evidente për përmirësimin e
menaxhimit të pyjeve private. Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se politikat e mbështetjes së
qeverisë janë të papërshtatshme dhe planet e menaxhimit janë bërë rrallë. Mbështetja e inspektorëve të
Ministrisë dhe kontrolli "në terren" ofrohet nga inxhinierë pyjorë nga ndërmarrjet publike pyjore (PE). Pra,
për shkak se pyjet private mbulojnë pothuajse 50% të sipërfaqes pyjore, me potencialin që kanë, është
e qartë se duhet të meritojnë të paktën trajtimin e barabartë në të njëjtën mënyrë siç kanë tashmë pyjet
shtetërore.
Kërcënimi më i madh për ruajtjen e sipërfaqeve pyjore te mbrojtura është mungesa e fondeve. Mungesa e
edukimit shtesë dhe në një pjesë të ndërgjegjësimit të kufizuar të punonjësve në lidhje me biodiversitetin
janë të dukshme në të gjitha nivelet e organizatave, si në pyjet shtetërore ashtu tek ato private. Ekziston një
potencial i madh për të rritur dhe mbrojtur biodiversitetin në pyjet private; megjithatë, duhet të theksohet
se pronarët privatë janë më të interesuar në dimensionet ekonomike të biznesit sesa në rritjen dhe ruajtjen
e biodiversitetit në pyjet e tyre. Nga ana tjetër, në disa zona (parqet kombëtare), presioni i rritjes së turizmit
kërcënon biodiversitetin dhe disa çështje të tjera të funksionimit të përgjithshëm të pyjeve. Komunat po
kontribuojnë në këtë nëpërmjet planifikimit të lirë të përdorimit të tokës, lejeve të ndërtimit etj. në mënyrë
që të rritet aktiviteti ekonomik në komunitetet rurale të dëshpëruara.
Sa i përket industrisë së drurit, është e rëndësishme të theksohet se ky sektor i industrisë nuk ka ndonjë
përfaqësues administrativ në ministritë përkatëse, dhe përveç kësaj, kontributi i sektorit në PBB është vetëm
rreth 3%. Megjithatë, industria e përpunimit të drurit ka bërë disa kontrata bashkëpunimi me kompanitë e
huaja, të fokusuara në industrinë e sharrave dhe biomasës. Pjesa më e madhe e kapaciteteve ekzistuese
të përpunimit të drurit nuk po përdoret aktualisht. Nga ana tjetër ekziston bashkëpunimi ndërkombëtar në
sektorët kryesorë të pylltarisë, por në një nivel më të ulët krahasuar me industrinë e drurit.
Zhvillimi i qëndrueshëm nënkupton ruajtjen e cilësisë së ujit. Në të kaluarën, nuk është kushtuar vëmendje
e mjaftueshme investimeve në trajtimin e ujërave të ndotur, të cilat kanë kontribuar në përkeqësimin e
cilësisë së rrjedhave ujore ose ujërave pritës. Masat e mbrojtjes së cilësisë së ujit përdoren rrallë. Autorët
janë të vështirë të identifikohen dhe gjobat janë shumë të ulëta. Për shkak të këtij qëndrimi ndaj ujit,
shumica e rrjedhave ujore gjatë muajve të verës janë në një gjendje që është e përshtatshme vetëm për
qëllime të ujitjes dhe madje edhe kjo nuk është gjithmonë kështu. Gjatë kohëve të fundit, janë ndërmarrë
një sërë masash dhe janë vendosur sanksione kundër ndotësve.
Problemet kryesore që lidhen me ujin janë: legjislacioni kombëtar ende nuk është i harmonizuar me trendet
dhe standardet bashkëkohore të BE-së; mungesa e planifikimit në lidhje me zbatimin e Direktivës Kuadër
të Ujërave të BE-së; kapacitetet e pamjaftueshme institucionale dhe të tjera; financimi i pamjaftueshëm
i menaxhimit të ujit, një çmim i ulët për ujin dhe shërbimet dhe mungesa e stimujve ekonomik; mungesa
e harmonizimit e politikave sektoriale me sektorë të tjerë; një përqindje e pamjaftueshme e familjeve të
lidhura me sistemet publike të furnizimit me ujë; mungesa e përdorimit racional të ujit dhe cilësia e dobët e
ujit në zona të caktuara; cilësia e dobët e ujit në disa rrjedha ujore; dhe mbrojtja e pamjaftueshme e cilësisë
së ujit.
Sfondi organizativ i menaxhimit të përmbytjeve në Republikën e Serbisë është themeluar dhe struktura
është në përputhje me kërkesat e DKU-së dhe DP-së. Megjithatë, funksionimi i institucioneve është
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problematik për shkak të mbivendosjes së përgjegjësive në lidhje me Drejtorinë për Ujin dhe Sektorin për
Menaxhimin e Emergjencave edhe pse te dy organizatat bashkëpunojnë në mënyrë adekuate dhe ndajnë
të dhëna dhe informacione. Funksionimi i digave është nën përgjegjësinë e disa filialeve të korporatës
energjetikë shtetërore. Pavarësisht nga problemet, struktura organizative është e fortë, ka krijuar kulturën
e saj dhe është në gjendje të kryejë detyrat e përditshme të menaxhimit të përmbytjeve.
Ligji i ujit rregullon aktivitetet e financimit dhe investimet në sektorin e menaxhimit të burimeve ujore. Shumë
ekspertë besojnë se është e nevojshme të përgatitet një Ligj i veçantë për Financimin e Menaxhimit të
Ujërave, sepse kjo fushë është e papërshtatshme dhe e pasaktë e mbuluar nga Ligji i Ujit. Gjatë dekadave
të fundit, investimet për mbrojtjen nga përmbytjet kanë qenë të pamjaftueshme (ndërtimi i objekteve të reja
dhe mirëmbajtja e objekteve ekzistuese), e cila ishte një nga arsyet kryesore për përmbytjet katastrofike
në vitin 2014. Çdo Ligj i Ri i Ujërave reduktoi më tej rëndësinë e erozionit dhe kontrollit të vërshimeve, dhe
në Ligjin e fundit të Ujit (ZG, 2010), rregullimi i kësaj çështjeje u reduktua në disa nene, si dhe financimi
i punëve u bë përgjegjësi e pushtetit vendor (komunave). Financimi i reduktuar i punëve ka rezultuar në
mungesën e mirëmbajtjes së objekteve, si dhe në mungesën e objekteve të reja, gjë që çon në një rrezik
të lartë të përmbytjeve të shpejta. Përveç asaj që është përmendur, një problem i rëndësishëm është
statusi i paqartë i ndërmarrjeve që merren me erozionin dhe kontrollin e përmbytjeve. Zgjidhja e këtij
problemi është iniciativa e shtetit për të marrë pjesë më shumë në strukturën organizative dhe pronësore të
ndërmarrjeve të menaxhimit të burimeve ujore, në mënyrë të tillë që ndërmarrjet ekzistuese të menaxhimit
të burimeve ujore të bëhen kompani shtetërore. Investimet në këtë fushë duhet të jenë shumë më të larta
në të ardhmen. Përndryshe, shpenzimet që rrjedhin nga dëmet e shkaktuara nga keq menaxhimi do të
jenë disa herë më të larta. Ligji në fuqi për ujërat duhet t'i nënshtrohet disa ndryshimeve dhe financimi i
punimeve për kontrollin e erozionit dhe përmbytjeve duhet të përfshijë disa institucione të përcaktuara nga
disa ligje të tjera (Drejtoritë Pyjore dhe Tokësore të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të
Burimeve Ujore, për situatat emergjente të Ministrisë së Punëve të Brendshme, etj.).
Sa i përket cilësisë së ujit sipërfaqësor në territorin e Republikës së Serbisë, si dhe në pellgun e Danubit,
në periudhën 2004-2013 cilësia e ujit u përmirësua. Tendenca në rënie e cilësisë së ujit është regjistruar
në pellgun e lumit Morava, ndërsa cilësia e ujit të lumit Sava nuk ka ndryshime të rëndësishme, për shkak
të trendit të parëndësishëm të treguesve SWQI. Sipas vlerës së treguesve SWQI, cilësia e ujit të dobët
përcaktohet në 7% të pikave të matjeve (4 pika në Provincën Autonome të Vojvodinës). Rezultatet e
analizës SWQI tregojnë se cilësia e ujit në pikat matëse të Republikës së Serbisë përmirësohet paksa në
periudhën 2006-2013.
Një nga pengesat në fushën e burimeve tokësore është mungesa e një hartë toke të Serbisë. Disa pjesë
të hartës janë bërë nga Instituti i Shkencave të Tokave të Serbisë, por është ende në përdorim një hartë
zyrtare, e bërë 30 vjet më parë. Sipas ligjit të tokës nga viti 2015, Serbia ka detyrimin të hartojë një hartë
toke dhe një hartë të erozionit të tokës. Harta e fundit e erozionit të tokës të Serbisë u prodhua në vitin 1974
dhe që atëherë janë bërë vetëm shtesa dhe rishikime të vogla në aspektin e ekspozimit. Mjerisht, një hartë
e re e tërë territorit të Serbisë ende nuk është përgatitur.
Serbia nuk kryen monitorimin e përmbajtjes së lëndëve organike në tokë. Ka të dhëna për pjesë të caktuara
të territorit të Serbisë (Vojvodina dhe pjesë të Serbisë Qendrore), të cilat janë rezultatet e projekteve të
realizuara për periudha të caktuara kohore (2002-2006, 2008). Është e nevojshme të përcaktohen procedurat
dhe metodologjia për të krijuar një listë të treguesve për monitorimin e vazhdueshëm të kushteve të lëndës
organike në tokë. Niveli i kërkimeve mbi ndotjen e tokës që shkaktohet nga një burim i ndotur i lokalizuar
ndryshon në mënyrë të konsiderueshme nga vendi në vend. Ndryshimet ndodhin si rezultat i niveleve të
ndryshme në vende të ndryshme, por edhe për shkak të raportimit jo të plotë. Në periudhën e ardhshme,
është e nevojshme të sigurohet baza për grumbullimin sistematik të të dhënave dhe informacionit për zonat
e ndotura përmes Inventarit të Zonave të Ndotura, që është pjesë përbërëse e sistemit të informacionit për
mbrojtjen e mjedisit.
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B6.7. Konkluzionet (gjendja ekzistuese, tendencat dhe
boshllëqet në lidhje me të tre burimet natyrore)
Pyjet në Serbi kanë potencial të japin një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik dhe social të
vendit. Por, të gjitha potencialet (prodhimi i drurit dhe biomasës, produkteve jo drusore dhe vlerave të tjera
të burimeve natyrore të pyllit) përdoren në një masë shumë të vogël dhe të parëndësishme. Gjendja aktuale
e pyjeve në lidhje me strukturën kryesore dhe parametrat në rritje të rezervave është e pakënaqshme,
gjë që rrezikon planifikimin e zhvillimit të pyjeve në të ardhmen. Përmirësimi i legjislacioni dhe hartimi i
dokumenteve te planifikimit dhe bashkëpunimit institucional për zbatimin e politikës pyjore është bërë
një domosdoshmëri. Në këtë mënyrë, institucionet e pylltarisë duhet të jenë të afta për t'u përballur me
sfidat që dalin në këtë sektor, sepse vendi bën përpjekje të vazhdueshme për të arritur qëllimin kryesor
të politikës së jashtme të anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Përveç kësaj, punonjësit e arsimuar për
specializime të veçanta janë një domosdoshmëri, gjë e cila është e kufizuar, ndër të tjera, nga mungesa
e më shumë programeve brenda vetë institucioneve arsimore. Duhet të trajtohet dhe korrigjohet qasja
e pa balancuar në administrimin e pyjeve dhe politikat e menaxhimit që i kushton një theks më të madh
pyjeve shtetërore dhe tokave pyjore. Praktika të tilla kufizojnë kryerjen e ardhshme të detyrave në lidhje
me shërbimin këshillimor, planet e menaxhimit, kontrollin dhe inspektimin, i cili kërkon identifikimin e duhur
dhe bëhet detyrë e palëve të pavarura.
Po të mos organizohen pronarët në organizata vullnetare, siç janë shoqatat për të mbrojtur interesat e tyre,
përmirësimet në këtë sektor nuk kanë gjasa të materializohen. Përveç faktit se sistemi i planifikimit pyjor
ka qasje ekosistemike, niveli i biodiversitetit në pyje mund të rritet dhe të mbrohet, si në zonat e mbrojtura
ashtu edhe në pyjet e menaxhuara.
Përkundër njohjes së dimensioneve të shumëfishta të burimeve pyjore, pylltaria vazhdon të mbizotërohet
nga një rëndësi e pakët e prodhimit të drurit. Megjithëse ky fakt nuk mund të konsiderohet si një problem,
duke filluar nga idetë se pothuajse të gjitha funksionet pyjore janë në thelb të varura nga efektet e asimilimit
- rritja e biomasës së drurit, gjithsesi ky fokus i vetëm vjen në kontrast të theksuar me rritjen e shpejtë
të kërkesave për ruajtjen e biodiversitetit dhe vlerave të tjera pyjore nga komunitetet kombëtare dhe
ndërkombëtare, njohja e nevojës për ndjeshmëri më të madhe ndaj nevojave të popullatës së varfër rurale
për të plotësuar të ardhurat e tyre nga pylltaria dhe aktivitetet e lidhura me to dhe angazhimet nga Qeveria,
me marrëveshje dhe rezoluta për të mbrojtur rëndësinë globale dhe vlerat e pyjeve.
Sipas Strategjisë Tematike për Mbrojtjen e Tokës së BE-së, e cila ka përkufizuar nocionin e degradimit
të tokës si humbje e tokës ose humbje e cilësisë së tokës për një funksion të veçantë, proceset kryesore
lidhur me humbjen e tokës dhe degradimin e saj në Serbi janë si vijon: degradimi e veçorive fizike të tokës,
kimike (kripëzimi, acidifikimi, shterimi i lëndës ushqyese), degradimi biologjik dhe humbja e tokës (për
shkak të erozionit të tokës dhe rrëshqitjes së dheut). Klasifikimi i tokës bazohet në parimet gjenetike dhe
korrespondon me Bazën Botërore të Referencës për Burimet e Tokës (WRB) por nuk zbatohet zyrtarisht në
nivel kombëtar. Monitorimi i tokës në Serbi kryhet përmes një numri projektesh të zbatuara nga institucione
të ndryshme shkencore dhe profesionale në pjesë të ndryshme të vendit, gjë që ka rezultuar në ekzistencën
e disa bazave të të dhënave. Megjithatë, është ende e pamundur të paraqitet i gjithë territori i Serbisë për
shkak të problemeve të ndryshme të harmonizimit.
Si pjesë e kryerjes së karakterizimit të tokës me anë të monitorimit të aftësisë së prodhimit të tokës dhe
ndotjes së saj, është e nevojshme që të kryhen një numër veprimtarish, qëllimi i të cilit është të arrihet
shfrytëzimi më i mirë dhe më i rregullt i tokës në kuadër të zhvillimit të qëndrueshëm të bujqësisë dhe
ekosistemit si një i tërë. Mund të thuhet se qëllimet e zhvillimit të qëndrueshëm të shfrytëzimit të tokës në
Serbi janë si më poshtë:
•
•

Parandalimi i humbjeve të mëtejshme të tokës dhe mirëmbajtjes së cilësisë së tokës gjatë shfrytëzimit
të saj, veçanërisht në fushat e industrisë, minierave, prodhimit të energjisë etj.
Rehabilitimi i tokave tashmë të degraduara në një shkallë të tillë që të mund të konsiderohen në
minimum si sisteme të rregulluara mjedisore, nëse nuk janë të afta për produktivitet.

Ndonëse Ligji për Tokën Bujqësore u miratua në vitin 2006, legjislacioni lidhur me monitorimin e cilësisë dhe
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mbrojtjes së tokës në Serbi është ende i pazhvilluar. Në përputhje me këtë ligj, aktualisht janë miratuar një
sërë aktesh nënligjore që përcaktojnë në mënyrë më të detajuar programin e monitorimit të vazhdueshëm
të tokës dhe mbledhjen e të dhënave në mënyrë të harmonizuar. Një pasqyrë më e plotë e statusit, futja e
kontrollit sistematik të cilësisë dhe krijimi i një baze të dhënash të centralizuar në nivel kombëtar është e
nevojshme për vendosjen e qëllimeve në fushën e ruajtjes së tokës në Serbi. Ligji për Mbrojtjen e Tokës të
miratuar në vitin 2015 është e angazhuar kryesisht për vendosjen e monitorimit të cilësisë së tokës në të
gjithë territorin e Serbisë.
Menaxhimi i burimeve natyrore ka një ndikim të drejtpërdrejtë në produktivitetin dhe punësimin. Megjithëse
rritet kapitali njerëzor, strukturat organizative të pranishme në sektorin e pyjeve janë ndonjëherë joefikase.
Menaxhimi, planifikimi dhe kontrolli i burimeve natyrore, megjithëse ato kanë karakteristikat e një sistemi
integral, të integruar dhe përshtatës, janë ende të kufizuara në një pjesë.

B6.8. Rekomandime për menaxhimin e integruar /
bashkëpunimin ndër sektorial të burimeve pyjore,
ujërave dhe tokës në Serbi
Sa i përket bashkëpunimit ndër sektorial ndërmjet sektorëve të pyllit, ujërave, tokës dhe sektorëve të tjerë,
mund të theksohet se:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ka përpjekje për të ndryshuar planifikimin sektorial në Serbi; nuk ka një korrespondencë të
mjaftueshme horizontale ndërmjet ministrive përkatëse dhe sektorëve që janë të përfshirë në
strategjitë e planifikimit hapësinor.
Zhvillimi dhe përmirësimi i mëtejshëm i planifikimit dhe zbatimit të planeve të menaxhimit të pyjeve,
përmirësimi i kapaciteteve personale dhe teknike në sektorin e pyjeve, infrastruktura e përshtatshme
e rrugëve pyjore, mbrojtja efektive e pyjeve, mobilizimi i pyjeve private dhe zhvillimi i një sistemi unik
informacioni në pylltari duhet të jenë pjesë e një sistemi të qëndrueshëm të menaxhimit të pyjeve, i
cili në të njëjtën kohë do të promovojë dhe lehtësojë sistemin e menaxhimit në sektorin e mbrojtjes
së ujit dhe tokës si dhe në shumë të tjera.
Përmirësimi i metodologjisë ekzistuese të mbledhjes së të dhënave pyjore me theks të veçantë
në mbrojtjen e natyrës dhe segmentit të parashikimit analitik të ndodhjes së përmbytjeve të
rrëmbyeshme.
Standardizimi i të dhënave të sektorit pyjor dhe disponueshmëria publike në bazë të kërkesave të
sektorëve, me informacion të veçantë mbi ndodhitë historike të fatkeqësive natyrore.
Krijimi i bazës interaktive GIS të të dhënave të të gjithë sektorëve, me theks të veçantë në pellgjet
ujëmbledhëse në Serbi.
Harmonizimi i metodologjisë vendore dhe ndërkombëtare për vlerësimin e të gjitha llojeve të
degradimit me pikat specifike të cënueshmërisë ndaj erozionit dhe përmbytjeve të shpejta.
Krijimi i kadastrës pyjore interaktive, së bashku me kadastrën e ujëmbledhësve.
Metodologjia e rishikuar për krijimin e një harte interaktive të pyjeve, funksioneve pyjore dhe
erozionit të tokës në Serbi.
Zbatimi i lidhjeve më të forta administrative midis sektorëve përkatës tematikë për përforcimin e
kapaciteteve administrative në nivel vertikal dhe horizontal.
Përmirësimi i bashkëpunimit ndërkombëtar në sektorët e lidhur përmes procesit të ndërtimit të
kapaciteteve, por edhe në shkëmbimin e njohurive dhe forcimin e ndërfaqes së politikave shkencore
në praktikë.
Të avancojë bashkëpunimin e përgjithshëm ndër sektorial midis sektorëve të pyjeve, ujit dhe tokës,
të përfshijë të gjitha kërkesat e sektorëve të pyjeve në procesin e IKP, por edhe në inventarin e
rregullt të 'pyjeve' si burim i përhershëm i bazës së të dhënave.
Zhvillimi i sistemeve informative pyjore ndër sektoriale me të dhëna të sakta dhe sistem të
shkëmbimit online të informacionit.
Promovimi i rritjes së ndërgjegjësimit në fushat tematike të paraqitura.

Një nga prioritetet kombëtare për arritjen e zhvillimit të qëndrueshëm në Serbi i referohet mbrojtjes
dhe rritjes së mjedisit dhe përdorimit racional të burimeve natyrore. Kjo nënkupton integrimin dhe
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harmonizimin e objektivave të politikave dhe masave të të gjitha politikave sektoriale, harmonizimin e
legjislacionit kombëtar me atë të BE-së dhe zbatimin e plotë të tij. Është prioritet miratimi dhe zbatimi i
draftit të Strategjisë Kombëtare të Mjedisit dhe i planeve shoqëruese të veprimit dhe miratimi dhe zbatimi i
Strategjisë Kombëtare për Shfrytëzimin e Qëndrueshëm të Burimeve Natyrore dhe Mallrave (një dokument
strategjik ndër sektorial, i cili zbatohet përmes planeve dhe programeve dhe është baza për të gjitha
burimet dhe vlerat individuale, të miratuara nga Qeveria e Republikës së Serbisë). Miratimi dhe zbatimi
i Strategjisë Kombëtare për Shfrytëzimin e Qëndrueshëm të Burimeve Natyrore dhe Mallrave do të ketë
ndikim në uljen e presioneve mbi burimet natyrore. Për të integruar politikat mjedisore në politikat e tjera
sektoriale, veçanërisht në sektorin e planifikimit hapësinor dhe urban, është e nevojshme të ndërtohen
kapacitete për zbatimin e vlerësimit strategjik mjedisor të politikave, planeve dhe programeve, sipas ligjit.
Miratimi i Strategjisë për Zhvillimin Hapësinor të Republikës së Serbisë është një nga prioritetet. Ekziston
nevoja për të forcuar më tej kapacitetet e Ministrisë së Mbrojtjes së Mjedisit, Agjencisë për Mbrojtjen e
Mjedisit dhe Fondit për Mbrojtjen e Mjedisit.

B6.9. Rekomandime në lidhje me aktivitetet pasuese për
përmirësimin e menaxhimit të burimeve
kombëtare në Serbi
Ekziston një ndryshim i konsiderueshëm midis asaj që aktualisht ofrojnë burimet pyjore serbe dhe çfarë
mund të ofrojnë ato. Megjithatë, pavarësisht nga kjo, pylltaria nuk konsiderohet si një nga sektorët prioritar
dhe nuk po merr theksin e mjaftueshëm që meriton. Për të justifikuar theksin e duhur dhe për të marrë
mbështetje, si dhe për një zhvillim të efektshëm, është thelbësore që:
•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

Administrimi dhe menaxhimi i pylltarisë duhet t'u përgjigjet kërkesave të ekonomisë së tregut në
zhvillim dhe kërkesave të reja për burimet pyjore dhe të bëjë një përshtatje strukturore në përputhje
me rrethanat. Institucionet dhe organizatat duhet të miratohen për t'iu përgjigjur planifikimit dhe
zbatimit të shumë qëllimeve të menaxhimit të burimeve pyjore.
Sa i përket gjendjes aktuale të pyjeve, është e nevojshme të rritet niveli total i prodhimit të drurit në
përputhje me potencialet e vendit, si dhe të përmirësohet struktura e pafavorshme sipas origjinës,
formës strukturore, shpërndarjes së parregullt të moshës dhe strukturës së favorshme të vëllimit të
drurit.
Ndërkohë që punonjësit pyjorë shprehin shqetësime të justifikuara në lidhje me rritjen e presionit
ndaj pyjeve për shkak të rritjes së nevojës për prodhimin e energjisë, është e domosdoshme që
të 'hapen' dhe në mënyrë të konsiderueshme 'të zhvillohen' të tjera “opsione të burimeve”, si
bonifikimi i cungishtes, pyllëzimi dhe veçanërisht, plantacione energjetike me rritje të shpejtë në
tokat bujqësore më pak produktive, tokat e zhveshura dhe tokat e tjera me prodhimtari të ulët.
Sistemi informativ i pyjeve duhet të zhvillohet ''thellësisht'' për të siguruar bazën e të dhënave të
mjaftueshme për planifikimin e menaxhimit të qëndrueshëm. Zhvillimi i sistemit të informacionit
pyjor do të sigurojë shkëmbim më të mirë dhe të rregullt të të dhënave brenda sektorit pyjor, por
edhe në sektorët e pyjeve.
Përmirësimi i statistikave të pylltarisë dhe cilësisë së të dhënave përmes procesit IKP-së, por
gjithashtu edhe në baza të rregullta (çdo vit).
Pyjet private duhet të rigjallërohen në mënyrë që të parandalojnë mospërdorimin e gati gjysmës
së burimeve pyjore të vendit dhe të jenë të ndjeshme ndaj përkeqësimit të mëtejshëm. Politika për
administrimin dhe menaxhimin e pyjeve duhet të rregullohet për të dhënë një theks të barabartë në
pyjet private.
Përfshirja e komunitetit rural të pyjeve në aktivitetet e zhvillimit të pyjeve duhet të promovohet për
të siguruar të ardhura shtesë. Pra, komunitetet pyjore rurale duhet të organizohen dhe trajnohen
për të marrë rol aktiv në privatizimin e aktiviteteve pyjore p.sh. shfrytëzimi, prodhimet e dyta pyjore.
Nevojitet analiza adekuate dhe kompetente dhe ristrukturimi i programeve arsimore (programe
profesionale, ekologjike dhe politike).
Duhet të bëhet përmirësimi i shkallës së harmonisë dhe ndërthurjes midis shkencës pyjore dhe
praktikës.
Identifikimi dhe kryerja e projekteve kërkimore pyjore të bazuara dhe të zbatueshme janë
domosdoshmëri për pyjet dhe sektorët e lidhur me to.
Është gjithashtu me rëndësi të sigurohet që shpalljet e zonave të mbrojtura në tokat pyjore të jenë
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•

në përputhje me zhvillimin e rajoneve të veçanta dhe për të shmangur shpopullimin e zonave rurale.
Zbatimi i standardeve të miratuara ndërkombëtarisht në pylltari dhe sektorë të lidhur, për komunikim
më të mirë ndër sektorial dhe zhvillim të tregut.

Zbatimi i Direktivës së Përmbytjeve (DP) kërkon përmirësim në aspektin e kuadrit ligjor dhe institucional
nëpërmjet ngritjes së kapaciteteve dhe aktiviteteve përgatitore. Programi për ngritjen e kapaciteteve për
zbatimin e DP përbëhet nga aktivitete të tilla si zhvillime të mëtejshme legjislative dhe lidhje të domosdoshme
me rregulloret e fushave të tjera, si përdorimi i tokës, forcimi i mëtejshëm i kuadrit organizativ, organet
qendrore qeveritare, shërbimet hidrometeorologjike, baseni lumor, autoritetet e menaxhimit përmes trajnimit
të synuar. Ky program gjithashtu kërkon mbledhjen dhe menaxhimin e të dhënave të avancuara, mjetet e
modelimit dhe të informatizimit, organet lokale dhe territoriale të ujit dhe përmbytjeve. Disa aktivitete janë
të lidhura me planifikimin dhe zbatimin e programeve arsimore brenda fushës akademike dhe në rritjen e
ndërgjegjësimit publik.
Aktivitetet përgatitore përfshijnë zhvillimin e metodologjive të detajuara, ngritjen e kapaciteteve për zbatimin
e metodave dhe teknikave për implementimin e Direktivës (grumbullimi dhe menaxhimi i të dhënave,
modelimi hidraulik, modelimi i klimës dhe parashikimi, planifikimi dhe formulimi i strategjisë etj.). Përveç
kësaj, janë të domosdoshme rregullimet dhe përcaktimi i standardeve për të mbështetur zbatimin e DP-së
(krijimi i një kuadri ligjor-institucional të përcaktuar saktë) dhe mbledhjen dhe menaxhimin e të dhënave të
nevojshme për futjen e Direktivës (bazat e të dhënave GIS në terren, popullsia, gjendja e infrastrukturës
ekzistuese të mbrojtjes nga përmbytjet, shfrytëzimi i tokës, aktivitetet ekonomike, vlerat e mbrojtura).
Zbatimi i DP-së përfshin gjithashtu vlerësimin e përmbytjeve dhe aktivitetet e planifikimit siç është vlerësimi
paraprak i rrezikut të përmbytjeve (i përfunduar) dhe përgatitja e hartës së rrezikut përpara dhe pas
përmbytjeve (në vazhdim, 27 nga 99 zonat e rrezikut të mundshëm të përmbytjeve të mundshme) (Faza
fillestare e përgatitjes së PMRP-ve (Plani i Menaxhimit të Rrezikut nga Përmbytjet) është në progres).
Menaxhimi i tokës në nivel kombëtar, rajonal dhe global duhet të bazohet në parimet e qëndrueshmërisë.
Qëllimi kryesor është rritja e ndërgjegjësimit për vlerën e tokës si një burim që ofron shërbime kryesore
në ekosistem, ndërgjegjësimin se si rritet dallimi në mes të kërkesës për tokë dhe disponueshmërisë së
burimeve, veçanërisht në kontekstin e sfidave globale, si dhe rëndësia e vendosjes së një kompromisi
midis funksioneve të shumta të tokës. Funksioni i tokës mund të ruhet me anë të monitorimit sistematik të
statusit dhe cilësisë së kategorive të ndryshme të tokës duke përfshirë treguesit sasiorë të tokës.
Për të mbrojtur tokën nga degradimi, është e domosdoshme që lënda organike në tokë të ruhet dhe
të mbahet në mënyrë të kënaqshme. Meqenëse erozioni është një nga faktorët më të rëndësishëm
të degradimit të tokës në Serbi, është e nevojshme të krijohet një bashkëpunim ndër sektorial për të
përcaktuar situatën reale dhe për të planifikuar dhe zbatuar masat e parandalimit dhe rehabilitimit. U
konfirmua se niveli i hulumtimit të ndotjes së tokës varion shumë nga vendi në vend, por ndryshimet
ndodhin si rezultat i niveleve të ndryshme të menaxhimit, por edhe për shkak të raportimit jo të plotë. Për
këtë arsye, në periudhën e ardhshme, është e nevojshme të sigurohet një bazë për mbledhjen sistematike
të të dhënave dhe informacionit përmes inventarit të zonave të ndotura, që është pjesë integrale e sistemit
të informacionit për mbrojtjen e mjedisit.
Për këtë është e nevojshme të bëhet:
•
•
•
•
•

Promovimi i menaxhimit të qëndrueshëm të burimeve të tokës dhe përmirësimi i politikës së
mbrojtjes së tokës dhe produktivitetit të qëndrueshëm.
Inkurajimi i investimeve, bashkëpunimi teknik, politika, arsimi dhe ndërgjegjësimi në fushën e
mbrojtjes së tokës.
Promovimi i hulumtimit dhe zhvillimit të fokusuar në identifikimin e boshllëqeve, prioriteteve dhe
unifikimit të dimensionit ekonomik/produktiv dhe social dhe mjedisor në fushën e tokës.
Përmirësimi i cilësisë dhe disponueshmërisë së të dhënave mbi tokën dhe informacionin që u
referohet përdoruesve (grumbullimi, analiza, vleftësimi dhe raportimi, monitorimi, integrimi me
disiplina të tjera).
Harmonizimi i udhëzimeve dhe metodave, matjeve dhe treguesve për mbrojtjen e tokës dhe
menaxhimin e qëndrueshëm.
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SHTOJCA B6.1
Grupet e të dhënave mbështetëse

Figura 6.3 Hartë fizike e Serbisë (hartë e modifikuar
Gjeografike e Serbisë, 1996)

Figura 6.4 Vlerat mesatare vjetore të temperaturës së ajrit (hartë e modifikuar nga
strategjia e administrimit të Ujërave në territorin e Republikës së Serbisë, 2015)

Figura 6.5 Vlerat mesatare vjetore të reshjeve (hartë e modifikuar
nga strategjia e administrimit të Ujërave në territorin e Republikës
së Serbisë, 2015)

Figura 6.6 Struktura e pronësisë në fondin e pyjeve të
Serbisë
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Figura 6.7 Prania e disa llojeve të pemëve në fondin e pyjeve të Serbisë

Figura 6.8 Shpërndarja hapësinore e fondit pyjor të Serbisë (m3/ha)

Figura 6.9 Harta e Rrjetit Hidrografik (nxjerrë nga Harta Topografike e
Serbisë, 1973)

Figura 6.10 Mbulimi i Tokës sipas CORINE (hartë e modifikuar nga
databaza CORINE (CLC), 2006
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Figura 6.11 Ujëvarat kryesore në Serbi (hartë e modifikuar nga strategjia e
administrimit të Ujërave në territorin e Republikës së Serbisë, 2015

Figura 6.12 Harta e erozionit të tokës e Serbisë, 1983)

Figura 6.13 Punimet teknike dhe ekologjike në territorin e Serbisë (hartë
e modifikuar nga strategjia për administrimin e ujërave në territorin e
Republikës së Serbisë, 2015)

Figura 6.14 Trendi dhe vlera mesatare e SWQI e lumenjve të Republikës
së Serbisë (2004-2013) (hartë e modifikuar nga Raporti për gjendjen e
mjedisit në Republikën e Serbisë, 2015)
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Figura 6.15 Zonat Natyrore të Mbrojtura në Serbi (hartë e modifikuar nga
Botimi për zonat mbrojtura në Sërbi.

Figura 6.16 Hartë e tokave e Serbisë (hartë e modifikuar nga Atlasi i
Tokave në Evropë, 2005)

Figura 6.17 Vendosja hapësinore e përmbytjeve më shkatërruese në
Serbi nga viti 1950 deri në vitin 2010 (hartë e nxjerrë për Ristić et al.
Përmbytjet e mëdha dhe planifikimi urban dhe rural në Serbi, 2012)

Figura 6.18 Hartë e përmbajtjes së karbonit organik në tokë në Serbi
(hartë e modifikuar nga Raporti për gjendjen e mjedisit në Republikën e
Serbisë, 2015)
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