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Trashëgimia si mundësi për zhvillim
të qëndrueshëm në rajonin e Liqenit të Ohrit
"Çfarë përfitojmë nga
përfshirja e rajonit
të Liqenit të Ohrit në
Listën e UNESCO-s?"
Hyrja e plotë e
Liqenit të Ohrit në
listën e Trashëgimive
Botërore Natyrore
dhe Kulturore të
UNESCO-s ofron
një mundësi të madhe për sipërmarrësit vendas dhe kjo nuk duhet
të përjashtojë bizneset e vogla, të cilat kanë fokus
zhvillimin e qendrueshëm. Disa projekte lokale
po bëjnë përpjekje për të mbrojtur natyrën dhe
kulturën, duke hapur biznese mikro dhe bashkia ka treguar angazhimin e saj maksimal për të
ndihmuar në këtë aspekt. Megjithatë, ndërmarrjet mikro dhe bizneset e vogla hasin probleme
për shkak të mungesës së një plani biznesi apo
mbështetjes administrative, financimit të pamjaftueshëm për bisnezet e reja (start-up), dhe
marketingut të dobët.
Seminari " Trashëgimia si mbështetëse për zhvillim të qëndrueshëm në rajonin e Liqenit të
Ohrit ” u zhvillua në Tushemisht dhe Pogradec
nga data 25 - 27 prill. Qëllimi i këtij seminari
ishte për të ofruar një mundësi për ndërtimin
e kapaciteteve potenciale për iniciativa apo
sipërmarrje të vogla, që ato të jenë miqësore me
mjedisin në rajonin e Liqenit të Ohrit. Seminari iu adresua institucioneve, organizatave,
komuniteteve, me qëllim që ato të jenë në linjë
me strategjinë e ndërtimit të kapaciteteve për
ruajtjen e trashëgimisë botërore. Seminari synonte të mbështeste dhe të shpjegonte nocionin
dhe kërkesat se si në një pasuri botërore duhet
të shihet në kuadrin e zhvillimit të qëndrueshëm; të forconte dhe të krijonte ura lidhëse
për këtë proces mes institucioneve përkatëse
në nivel kombëtar dhe lokal nga njëra anë dhe
komuniteteve lokale nga ana tjetër; të forconte
ndërlidhjen midis komuniteteve, OJQ-ve dhe
institucioneve në një kontekst ndërkufitar me
partnerët e përshtatshëm; të inkurajonte iniciativa të vogla që kontribuojnë në një panoramë
më të gjerë për rajonin.
Duke adresuar shqetësimet e sipërmarrjes së
vogël dhe vlerat e rajonit të Liqenit të Ohrit,
seminari prezantoi si fillim situatën e përgjithshme, kontekstin dhe shqetësimet e lidhura
me trashëgiminë, duke adresuar specifikisht
temat dhe çështjet e mëposhtme: bujqësia dhe
pylltaria; krijimtaria dhe turizmi; zejtaria tradicionale; shërbimet mjedisore dhe sipërmarrjet
miqësore me mjedisin. Përveç kësaj, u prezantuan një përzgjedhje e studimeve që illustruan
çështje të ndryshme dhe u dhanë shembuj të
dobishëm të iniciativave të suksesshme nga të
dyja pikëpamjet kulturore dhe natyrore kryesisht nga rajoni (shumica nga Ohri). U diskutuan praktikat e peshkimit të qëndrueshëm, artizanati i punimit të filigranit i rikthyer si traditë

“

Kursi ishte i mirë organizuar dhe gjithëpërfshirës si dhe shumë i dobishëm për ne. Para se
të ndiqnim këtë kurs, njohuritë tona në lidhje
me rëndësinë e rajonit të liqenit të Ohrit ishin
të pakta por me këtë trajnim kemi mësuar më
shumë. Trajnimi, grupet e punës dhe praktika
na ndihmuan të kuptojmë se si turizmi i qëndrueshëm duhet të funksionojë, që do të thotë
se të gjitha bizneset e vogla, bashkitë, bujtinat
dhe hotelet duhet të bashkëpunojnë me njëritjetrin për të njëjtin drejtim. Ne, me të vërtetë
shpresojmë të zhvillohen më shumë trajnime të
ngjashme që mund të kenë një impakt të vërtetë
mbi atë se si për të drejtuar bizneset miqësore
dhe të qëndrueshme rreth liqenit të Ohrit dhe
për të rritur ndërgjegjësimin e komunitetit lokal
për mbrojtjen e Liqenit

”

Alexander Filipllari, operator turistik lokal
dhe i modernizuar, etiketimi i djathit ‘Mishavinë”
dhe shitja, itineraret e turizmit etj.
Më pas, duke pasur parasysh Pikat e Forta,
Dobësitë, Mundësitë dhe Rreziqet, që u dolën
nga temat e mësipërme në lidhje me rajonin e
Liqenit të Ohrit, seminari vazhdoi me ushtrime
në grupe praktike rreth një mjedisi të simuluar,
me vizita të lidhura në terren dhe takime me aktorë lokalë. Çdo grup zgjodhi një propozim për
një sipërmarje të vogël që mund të përshtatej
në një mjedis më të gjerë, duke përfshirë nismat
sensitive dhe të pajtueshme të trashëgimisë.
U formuan katër grupe që punuan intensivisht
me projektet e tyre për të formuluar një plan
fizibiliteti të detajuar, bazuar në aktivitetet e zhvilluara gjatë seminarit ( përfshirë mësimet nga
përvojat e tjera dhe studimet e rastit, intervistat
me sipërmarrësit lokalë dhe stafin e administratave publike përkatëse ( kryesisht nga Bashkia)
dhe sektorët financiarë (bankat dhe donatorët).
Në fund të seminarit, secili grup prezantoi
propozimin e tij, planin e fizibilitetit dhe hartën
e zbatimit të këtij projekti përpara një jurie që
teorikisht përfaqësonte investitorët. Në këtë juri
u përfshinë përfaqësues nga Bashkia Pogradec
dhe Ministria e Kulturës e Maqedonisë, përfaqësues nga UNESCO, IUCN, dhe ICOMOS. Përgjithësisht, prezantimet me gojë dhe me pamje
slide, ishin unike, tërheqëse dhe të pasura me
ide zhvillimi dhe shumë premtuese, të lidhura
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me temën, madje
duke përfshirë dhe
disa nga vështirësitë
potenciale, çështjet,
sinergjitë e diskutuara në seminar.
Propozimet mund
të trajtohen edhe më
tej, duke shërbyer si
bazë për zhvillimet
aktuale të projektit
në të ardhmen si për shembull: itineraret e brandimit/ ture rreth liqenit duke i
lidhur ato me mjeshtritë tradicionale dhe
shërbimet artizanale; mund të krijohet
një qendër rajonale për mjeshtrinë tradicionale dhe artizanatin; të përpunohen
likere me manaferrat lokale, të krijohet
një standard i gastronomisë lokale tradicionale duke vlerësuar cilësinë e produkteve dhe rritjen prezantimit.
Nëpërmjet këtij ushtrimi interaktiv dhe
vlerësimit në vazhdim, pjesëmarrësit
janë njohur me konceptet dhe parimet
që kanë të bëjnë me mundësitë për një
zhvillim të qëndrueshëm dhe miqësor
me trashëgiminë. Ata u përballën me
kufizimet dhe vështirësitë e ndryshme
që lidhen me përgatitjen e një projekti të
strukturuar biznesi.
Grupi prej rreth 20 pjesëmarrës u përzgjodh me kujdes në fillim të seminarit,
ishte i balancuar në termat e ekspertizës
dhe sektorëve përkatës (administrata
publike, sektori privat, kultura, natyra,
turizmi, ekonomi). Ata treguan një motivim të lartë gjatë gjithë trajnimit, me
ndërveprime intensive, të vazhdueshme
midis grupeve të ndryshme. Nga sektori publik pati një pjesëmarrje solide dhe
aktive të Bashkisë Pogradec, drejtorëve të
muzeve të Strugës dhe Pogradecit, përfaqësues nga Ministritë e Bujqësisë, Mjedisit (RAPA) dhe Kulturës (së Shqipërisë
dhe ish-Republikës Jugosllave e Maqedonisë). Nga sektori privat pati: sipërmarrës, fermerë, peshkatarë, artizanë, si dhe
aktorë të turizmit, të cilët ishin gjithashtu
aktivë.
Së fundi, kursi i trajnimit ishte një
mundësi e mirë edhe për disa biznese lokale për të qënë pjesë, dhe për të vënë
teorinë në praktikë, përmes një panairi
ku u ekspozuan produkte ushqimore dhe
artizanale. Aty u provuan gatime tradicionale ku mikpritja e grave të turizmit
familjar në Tushemisht ishte për t’u admiruar.
Njëri prej anëtarëve të grupit u shpreh:
Kjo ishte një mundësi për të eksploruar
magjinë e dukshme dhe të padukshme të
(rajonit Liqenit të Ohrit)" .
Christophe Graz, COMOS expert

Dosja për nominimin e Liqenit
të Ohrit si pasuri botërore në progres

Shqipëria po përparon në përgatitjen e dosjes për zgjerimin e pasurisë
së trashëgimisë botërore natyrore
dhe kulturore të rajonit të Liqenit të
Ohrit, me pjesën shqiptare të Liqenit,
e cila përbën një të tretën. Ministritë
shqiptare të Mjesidit dhe Kulturës
konfirmuan se projekti i financuar
nga BE: “Drejt një qeverisjeje të përbashkët të trashëgimisë natyrore dhe
Dr. Spase Shumka
kulturore ndërkufitare të rajonit të
Liqenit të Ohrit”, po hyn tashmë në
fazën finale me përgatitjen e dosjes
së nominimit. “Ne kemi punuar
shumë, dhe mendoj se tashmë dosja
voluminoze është gati, thotë kreu i
grupit të ekspertëve që po punojnë
më diosjen z Spase Shumka, një hidrobiolog dhe professor në UniverArta Dollani
sitetin Bujqësor Tiranë. Shpresohet
që dosja të jetë gati për t’u dorëzuar në UNESCO nga
Liqenit, përse ai është unik, dhe përse duhet të hyjë
autoritetet shqiptare në fillim të vitit që vjen.
Dosja për zgjerimin e këtij nominimi, (gjithashtu në listën e UNESCO. Vështirësia thotë Dr Shumka
njihet si një modifikim i madh i kufirit të kësaj pa- qëndron gjithashtu në faktin se në Shqipëri ka pak
surie) tashmë ka 100 faqe dhe përfshin seksione që studime të shkruara apo fakte historike që verifikojnë
kanë të bëjnë me identifikimin dhe përshkrimin e vendbanimet antike në zonë, sepse gjatë kohës së kokësaj pasurie, por më e rëndësishmja është justifi- munizmit, nuk ka patur studime shteruese shkencore
kimi i përfshirjes së kësaj pjese të Liqenit në Listën për këtë zonë.
e Trashëgimisë Botërore. Ka shumë fakte interesante Dokumenti i nominimit gjithashtu ekzaminon ndrypër rajonin e Liqenit të Ohrit, që nuk kanë qenë të shimet dhe zhvillimet e shpejta pas viteve 1990 dhe
njohura më parë, edhe nga banorët lokalë. Për shem- rritjen e popullsisë në zonën rreth liqenit, ndotjen e
bull, Rajoni i Liqenit të Ohrit, ka 18 monumente ujit, dhe përdorimi i ujit për bujqësi si faktorë që aknatyrore të shpallura si zona të mbrojtura, kategoria tualisht kanë prekur ekosistemet. Ishte nëntori i vitit
III sipas IUCN, në bazë të një vendimi qeverie nr 676 1999 kur pjesa shqiptare e Liqenit të Ohrit, u shpall
datë 20 dhjetor 2002. Mes këtyre monumenteve, janë zonë e mbrojtur, që përfshin ekosistemet e ujit dhe të
dhjetë monumente gjeologjike, tre hidrologjike dhe tokës, gjithsej një sipërfaqe 27 323 ha.
Doktor Shumka deklaron se fatmirësisht atributet
pesë monumente biologjike.
Kur u pyet, se cila ishte pjesa më e vështirë në përgatit- natyrore të pjesës shqiptare të Liqenit të Ohrit, janë
jen e kësaj dosjes, Dr Shumka theksoi se është dashur njësoj si në pjesën maqedonase. Dosja e nominimit
shumë përpjekje në analizën krahasuese të Liqenit të gjithashtu thekson se rajonet e Liqenit të Ohrit dhe
Ohrit me liqene të tjerë antikë në Europë dhe kudo Prespës përfaqësojnë një fenomen unik ekonologjik
në botë, që janë të listuar në Trashëgiminë botërore; dhe biogjeografik në Europë. Bashkë më një numër
është dashur të analizohen cilësitë e rëndësishme të të madh speciesh endemike, të rralla dhe relikte

me rëndësi të lartë, karakteristikat e tyre ekologjike,
shpërndarja dhe origjina kanë kontribuar në unicitetin e rajonit.
Ndërkohë Arta Dollani, Drejtore e Institutit të Monumenteve kulturore të Republikës së Shqipërisë flet
mbi trashëgiminë kulturore të Liqenit të Ohrit duke
theksuar se është po aq e rëndësishme sa trashëgimia
natyrore: “Vija e Bregut të Liqenit, veçoritë kulturore
të peisazhit të gadishullit të Linit dhe fshati Lin, zonat kritike për integritetin skenik të Liqenit (driloni,
pjesa e bregut në veri të Linit), zonat ku janë identifikuar vendbanimet palafite”, të gjitha këto do përfshihen në dosjen e nominimit. Ky rajon i propozuar
përfshin karakteristika dhe atribute të rëndësishme
kulturore që pasqyrojnë ato të pjesës maqedonase që
ka statusin pasuri botërore, thotë Dollani. Ajo shton
se rajoni i propozuar ka një pozicion dhe morfologji
të veçantë. Fushat përreth, fushëpamjet e hapura drejt
malit Galicica, Malit të Thatë, Rrafshit të Strugës dhe
Ohrit, rrënojat arkeologjike të bazilikës paleokristiane dhe të vendbanimeve palafite përgjatë bregut të
liqenit dhe fshati i Linit me integritetin vizual të ruajtur ende dhe arkitekturën tradicionale, janë burime
të trashëgimisë dhe vlera të qënësishme.
Brenda këtij kufiri përfshihet një rajon i banuar që
në periudhat prehistorike, udhëkalim i Via Egnatia,
gadishullin e Linit me shëmbujt e arkitekturës së
trashëguar, rrënojat e kishës paleo kristiane dhe mozaikët e saj, një nga shembujt më përfaqësues të artit
të punimit të mozaikut të periudhës paleokristine në
Shqipëri, gjurmë te vendbanimeve palafite të identifikuara dhe peisazhi kulturor, aspekte dhe vlera të
trashëgimisë shpirtërore dhe artizanatit lokal, shton
ajo.
Pas rishikimit të fundit, dosja e nominimit do të
dërgohet në Ministrinë e Jashtme. I takon kësaj Ministrie që të dorëzojë dosjen në Qendrën e Trashëgimisë botërore të Unescos për procesin e vlerësimit të
zakonshëm nga IUCN dhe ICOMOS, ku gjithashtu
do bëhet dhe diskutimi i komitetit të Trashëgimisë
Botërore. Doktor Shumka thotë se shpreson që në
2020 pjesa shqiptare e Liqenit të Ohrit të hyjë në UNESCO si pasuri e trashëgimisë botërore.

Siç u kërkua nga Komiteti i
Trashëgimisë Botërore në sesionin
e tij të 40-të (Stamboll/ UNESCO
2016), një mision i përbashkët i
Qendrës së Trashëgimisë Botërore,
ICOMOS dhe IUCN u ftua nga
aktorët publikë të ish Republikës
Jugosllave të Maqedonisë për të
inspektuar pasurinë Natyrore dhe
Kulturore të Trashëgimisë Botërore
të rajonit të Ohrit. Ky mision u zhvillua nga 9 deri më 14 prill 2017.
Objektivi i Misionit Monitorues ishte vlerësimi për
gjendjen e ruajtjes së pasurisë, si dhe kërcënimet e
mundshme të Vlerave Universale Jashtëzakonshme
(OUV) nga projektet e mëdha infrastrukturore të
propozuara së fundmi brenda dhe rreth pronës në
veçanti rruga A3, korridori VIII hekurudhor, autostrada A2 dhe resorti i Skive në Galicica, të cilat
mund të paraqesin rrezik potencial për këtë pasuri
botërore, në përputhje me paragrafët 179 dhe 180 të
Udhëzimeve operacionale.
Misioni kishte si detyrë t’u ofronte asistencë teknike
të Aktorëve Publikë (State Party) në lidhje me zhvillimin e një Vlerësimi Strategjik Mjedisor (SEA)
dhe Vlerësimi të ndikimit të Trashëgimisë (HIAs)

Misioni ka marrë një seri dokumentash,
plane dhe programe nga autoritetet përkatëse të Maqedonisë.
Një takim i veçantë u organizua me OJQtë dhe anëtarët e misionit. Misioni mori
të dhëna mbi një gamë të gjerë çështjesh
nga shoqëria civile mbi gjendjen e ruajtjes së pasurisë, dhe diskutuan nevojën
për të krijuar një qasje më pjesëmarrëse për menaxhimin e kësaj prone të
Trashëgimisë Botërore.
Ekipi i Misionit ka përgatitur tashmë një
raport që parashtron rekomandimet mbi gjendjen
e ruajtjes së kësaj pasurie mikse të Trashëgimisë
Botërore, e cila është regjistruar për herë të parë
për vlerat e saj natyrore në vitin 1979 dhe për vlerat
kulturore në vitin 1980.
Raporti përfundimtar u është dërguar në mes të
qershorit 2017 autoriteteve Maqedonase.
Raporti do të jetë i disponueshëm për publikun në
fund të qershorit si pjesë e dokumenteve të punës
në lidhje me gjendjen e ruajtjes së pasurisë së
Trashëgimisë Botërore të (http://whc.unesco.org/
en/soc/3630) që do të shqyrtohet nga Komiteti i
Trashëgimisë Botërore në sesionin e ardhshëm të
41 (02-12 korrik 2017 Kraków, Poloni).

Misioni Monitorues në rajonin e Ohrit

Misioni monitorues ne Oher

të cilat do të vlerësojnë tërësisht impaktet individuale dhe të grupuara bashkë të të gjithë projekteve
të infrastrukturës të lartëpërmendura si dhe projekte të tjera të mëdha rreth pasurisë botërore, si dhe
shqyrtimin e rrugëve alternative për këto projekte
madhore.
Misioni u konsultua gjerësisht me autoritetet kombëtare, rajonale, dhe lokale, organizatat jo-qeveritare (OJQ-të) në Shkup dhe Ohër. Misioni zhvilloi
vizita në Parkun Kombëtar të Galicicës, Muzeun e
Gjirit të Kockave, bërthama e vjetër urbane e qytetit të Ohrit, duke përfshirë Pllaoshnik, Kisha e Shën
Mërisë, Galerinë e Ikonave, Shën Sofisë si dhe lokacionet e propozuara për projektet e infrastrukturës.
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Llazi Icka,
portreti i
mjeshtrit të
gdhendjes së
drurit

Llazi Icka, është 80-vjeç edhe vazhdon të
punojë me të njëjtin pasion që kishte kur ishte
i ri dhe të krijojë objekte të mrekullueshme
të gdhendura në dru. Menjëherë sapo futesh
në punishten e tij të bën përshtypje qetësia
dhe buzëqeshja në fytyrën e tij, dhe të krijon
idenë e atij njeriu që ka jetuar aq shumë sa të të
tregojë gjithçka për jetën. Ai ka një dashuri të
madhe për të gjitha krijimet në studion e tij, që
ndodhet diku në një nga rrugët e vjetra të Pogradecit. Nëse do të shkoni në studion e tij, do të
shihni se është vështirë të gjesh një sipërfaqe në
mur ku nuk ka objekte të varuara të punuara nga
ai, madje edhe fasada e shtëpisë së tij 3-katëshe
është e mbuluar me gdhendje druri. Nëse i shihni me kujdes të gjitha punimet e tij do të bieni në
dashuri dhe është e vështirë të zgjedhësh kë të
blesh. Kjo sepse në punimet e tij duket pasioni
dhe dashuria që ai ka derdhur në to. Ai punon
çdo ditë në punishten e tij, duke kaluar orë të
tëra pa e vënë re kohën që kalon, i përkushtuar
për t’i dhënë perfeksion çdo detaji të krijimit të
tij. Me humor thotë: “Nëse do të bësh art, nuk
duhet të nxitohesh. Kur e pyesin se cilin nga
krijimet e tij pëlqen më shumë, ai përgjigjet se
i do të gjitha dhe nuk mund të zgjedhë. Llazi e
ka trashëguar artin e gdhendjes së drurit nga
gjyshi i tij, Mihali dhe baba i tij, Spiro. Për të atin,
Llazi rrëfen një histori interesante: “Sa herë që
babai im gdhendte dru, ai i fliste drurit, sikur t’i

llazi Icka

kërkonte falje që do ta transformonte, ose sikur e pyeste
se çfarë forme donte t’i jepte. Për mua ishte e mrekullueshme ta shihja teksa i fliste drurit para se ta gdhendte dhe këtë gjë ai e bëri për 40 vjet”, kujton Llazi. Kur
ishte i vogël, ai qëndronte pas babait dhe e vështronte
në heshtje teksa punonte. Më pas ai filloi të vizatonte
objekte të ndryshme dhe t’i gdhendte ato dhe u bë më
pas mjeshtri i artit të gdhendjes së drurit. Kur e pyesin
se sa kohë i duhet të përfundojë një objekt, ai tregon se
në varësi të objektit mund t’i duhen disa javë. Ai i njeh
aq mirë të gjitha llojet e drurit, saqë e dallon cilësinë e
drurit me një të prekur, po ashtu di dhe vendin se ku
mund ta gjejë llojin cilësor të drurit. Ndonjëherë ai u
kërkon fermerëve të fshatit Bishnicë dhe Gora që t’i sjellin copa druri, ndërsa në raste të tjera ai i gjen vetë, duke
bërë shëtitje rreth liqenit dhe kthehet në punishten e tij
për t’i kthyer ato në vepra arti.
Në studion e tij gjenden më shumë se 500 objekte, disa

janë ornamente, disa janë për përdorim praktik si:
karrige, tavolina, shkallë etj. Mjeshtëria e tij nuk
njihet vetëm në Pogradec por në të gjithë vendin. Disa nga veprat e tij kanë qenë në ekspozitë
dhe shumë artikuj në media i janë dedikuar atij.
Tanimë, sfida mbetet që këtë traditë ta kalojë në
duar të sigurta. Djali i tij është profesor, por në
kohën e lirë ai qëndron në studion e babait të
tij dhe punon duke gdhendur dru. Llazi tregon
me krenari që edhe djali dhe vajza e tij dinë të
gdhendin dru. Djali ka të njëjtin pasion si i ati,
por s’mund t’i kushtojë të njëjtën kohë si ai. Por,
ai ka premtuar se do ta mbajë gjallë këtë traditë.
Kjo është ajo ç’ka quhet ‘Trashëgimi Botërore’,
të pasosh vlerat te brezat pasardhës duke ruajtur
ato vlera në vitet që do të vijnë. Në sytë dhe në
buzëqeshjen e këtij njeriu, mund të shohësh qartë
kënaqësinë e misionit të tij të përmbushur.

Marta Pejoska,
historia e një artisteje
filigrani nga Ohri

Marta Pejoska

Marta, një arkitekte e re nga Ohri, i është përkushtuar traditës së bukur të punimit me filigran duke
krijuar bizhuteri moderne. Pasi ndoqi studimet për
arkitekturë ajo krijoi studion e saj për bizhuteritë
moderne në vitin 2011, vit ku hapi atelien e saj
private dhe një galeri me bizhuteri dhe filigran në
qytetin e saj në vitin 2014, me emrin e saj, Marta
Pejoska. Punimet e saj janë unike, në vazhdim të
traditës së vjetër, duke krijuar objekte fantastike. Ne
i morëm një intervistë për të mësuar më shumë për
punën dhe pasionin e saj.
Marta, si e filluat biznesin e punimit me filigran?
Biznesi im i punimit me filigran ka nisur që kur

unë mësova zanatin. Në atë kohë unë studioja për arkitekturë dhe gjatë verës punoja në atelienë e babait tim (ai ishte
një piktor autodidakt dhe kishte studiuar për arkitekturë)
dhe sa herë kisha kohë të lirë unë dizenjoja dhe krijoja
bizhuteri të vogla. Teksa koha kalonte bizhuteritë me filigran u bënë pasioni im, pasion i cili vazhdoi të rritej. Kur
u diplomova e dija se çfarë doja të bëhesha, kështu në vitin
2011, unë krijova studion time dhe bizhuteritë e mija me
emrin tim. Më pas në 2014, hapa atelienë e parë private me
një galeri me bizhuteri moderne të punuar me filigran, në
Ohër, Maqedoni.
Nga e keni trashëguar këtë zanat?
Teknika e punimit me filigran ka qenë traditë e kaluar brez
pas brezi. Ti s’mund të mësosh nëse nuk je pjesë e familjes
së një mjeshtri të filigranit. Sot, nuk është më kështu. Kam
mësuar bazat e punimit të filigranit në 2005. Kam marrë
pjesë në projektin “Rivitalizimi i zanatit të vjetër”, i mbajtur
në Pazarin e Vjetër në Shkup. Projekti ishte i rëndësishëm,
sepse në atë kohë zanati ishte në zhdukje. Nuk kishte
shumë interes dhe ishin shumë pak njerëz që punonin në
këtë zanat. Filigrani është pjesë e trashëgimisë direkte kulturore Maqedonase dhe duhet mbajtur gjallë.
Sa e vjetër është kjo traditë në Ohër?
Sipas mjeshtrit më të vjetër të filigranit në Ohër, familja e
tij e ka pas traditë e cila është e dokumentuar dhe daton
që para 200 vitesh (ndërsa në dokumente të tjera daton që
para 400 vitesh).
Ju vazhdoni traditën e vjetër, apo e përzieni me ide të reja?
Unë e vlerësoj filigranin tradicional dhe e bëj me kënaqësi
të madhe, por unë kam kërkësa për të bërë punime duke
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përdorur teknikën tradicionale të filigranit me argjend si material bazë. Ideja e krijimit të studios ishte
që të krijoja bizhuteri që krijohen nga përzierja e traditës së vjetër të filigranit me teknikat e tij konservative dhe duke futur elemente të reja moderne, sipas
konceptit të një artisti të ri.
Cilët janë klientët tuaj?
Kam klientë të rregulltë, vendas dhe të huaj. Puna
ime flet vetë dhe ka tërhequr klientë të rinj çdo ditë.
Shumë njerëz më gjejnë online dhe nga aty më kontakojnë mua mes të tjerëve, sepse siç e thashë, unë i
jap filigranit tradicional një përzierje moderne dhe
mendoj se e bëj mirë këtë gjë. Në fakt, klientët e mi
janë njerëz që i njohin vlerat e filigranit dhe bizhuterive të punuara me dorë. Mes tyre janë njerëz që i shohin bizhuteritë si art unik, jo vetëm si bizhuteri, por
si skulpturë, një objekt me një histori nga pas. Unë
punoj në këtë mënyrë: sa herë që marr një porosi nga
një klient dhe që kërkon një dizajn të personalizuar,
unë përpiqem ta takoj klientin, të bisedoj, të pi një
kafe dhe ta njoh. Në këtë mënyrë, mund të krijoj një
bizhuteri që u përshtatet preferancave të secilit.
A ka njerëz të tjerë që bëjnë të njëjtën punë si ju?
Në qytetin tim, në Ohër, për momentin janë vetëm
disa artistë të regjistuar që punojnë me filigran. Në
Maqedoni, ka disa që kanë dizajner bizhuterish që
po mundohen të krijojnë dhe të vazhdojnë traditën e
krijimit të bizhuterive duke punuar në mënyrë të pavarur. Disa nga ne, teknikën e filigranit e kanë si punë
kryesore për të fituar para.

Diatometë janë alga mikroskopike që janë
fotosintetike. Çdo qelizë e diatomave janë
të mbyllura në një guackë silikoni e quajtur ‘frustule’, e cila ka forma të dukshme
dhe ornamente të ndryshme. Ornamentet janë shpesh elemente specifike që japin informacion të rëndësishëm për identifikimin dhe klasifikimin. Diatometë
jetojnë thuajse në gjithë organizmat e ujit,
përfshi ujrat e freskët, të kripur apo të embël, dhe gjithashtu në habitatet tokësore si
shkëmbinj të lagur, myshqe, shpella.
Ato janë ose sipërfaqësore, që jetojnë në
ujëra të hapura, ose thellë, që formohen
bashke me një zonë të caktuar. Janë bërë
vlerësime të ndryshme të diatomave të
ndryshme. Disa autorë sugjerojnë se janë
më shumë se 200 mijë specie të diatomave (ekzistuese apo fosile) por së fundi
ato janë reduktuar deri në 20 mijë specie;
Disa vende në botë janë të njohura si hot-spote për një diversitet shumë
të lartë diatomash. Shumica e tyre përfaqësojnë liqenet oligotrofe (pra ato
që janë të varfra në lëndë ushqyese dhe bollshme në oksigjen në pjesët e
thella). Mes tyre liqenet antike (si ata që vazhdojnë të ekzistojnë që para
maksimumi Akullnajës së fundit ) kanë rëndësi special për shkak të florës
dhe faunës që vazhdon të mbijetojë. Izolimi i tyre i vazhdueshëm nga ekosisteme të tjera rezulton në biodiversitet të jashtëzakonshëm dhe një numër
të lartë të linjave endemike.
Liqeni i Ohrit, gjatë 2 milionë viteve histori të tij, ka akulumuar një endemizëm të paprecedentë me rreth 500 specie të tilla, përfshi dhe diatomat si një nga grupet e organizmave më të pasura në specie. Sot janë në
total rreth 800 diatoma të raportuara në liqen, nga të cilat rreth 200 prej
tyre janë endemike, rreth 15 janë specie relikte, të cilat më parë përshkruheshin si fosile nga pellgjet neogjene pannoniane, në Rumani. Shumica e specieve endemike dhe relikte gjenden në fund të Liqenit.
Pavarësisht se diversiteti plantonik është krahasimisht i vogël, komuniteti
i diatomave është një vazhdim i specieve endemike dhe relikte. Komunteti Bentik përvec diversitetit të jashtëzakoshëm karakterizohet dhe nga një
nivel i lartë i endeizmit, dhe prezencë e specieve relkikte dhe specieve të
përgjithshme që konsiderohen më diverse në habitatet detare. Shpërndarja e specieve bentike nuk është homogjene, por e limituar në disa
habitate të veçanta. Tri zona të komuniteteve të diatomave janë vëzhguar
në Liqenin e Ohrit: në breg, deri në thellësi 10 metra: ato pak më të thella në 10-25 metra: dhe ato të thella farë nga 25-50 metra, që varen nga
thellësia e ujrave dhe kimia e ujit (Përqendrimi total i fosforit, amoniaku
dhe përçueshmëria). Të tre komunuitetet jetohen nga specie të ndryshme
endemike.
Mendohet se mënyrat gjeologjike dhe ekologjike të këtij shtretësimi mund
të luajnë role njësoj të rëndësishme ne krijimin dhe ruajtjen e diversitetit
të jashtëzakonshë të diatomave dhe endemizmit në Liqenin e Ohrit.
Çuditërisht të dhënat molekulare dhe fosile tregojnë se shumica e linjave
endemike janë zhvilluar në fazën fillestare të zhvillimit të Liqenit dhe
kanë ruajtur florën deri më sot në kushtet e ndryshme të mjedisit për
rreth të paktën 1.3 milionë vjet. Mendohet së fundi që jane tre procese
kryesore që kanë formësuar në mënyrë potenciale format ekzistuese të
diversitetit të diatomave në Liqenin e Ohrit: kolonizimi i shumfishtë të
specieve të shpërndara; kolonizimi dhe diversifikimi i vetëm i tufave te
specieve; kolonizimi i shumfishtë i specieve ‘intralakustrine’. Hipoteza e
fundit është më realiste dhe mund të shpjegojë të dyja dhe diversitetin
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Gërmime në Liqenin e Ohrit, që zbuluan të dhëna për
evolucionin, ndryshimet elokologjike dhe klimen

Trashëgimia natyrore

Diatometë e Liqenit të Ohrit

e lartë dhe endemizimin e diatomave në Liqenin e Ohrit. Kërkimet
e vazhdueshme në filogjenet molekulare të disa diatomave të përgjithshme mund të japin një shikim më të thellë të moshës dhe origjinës së linjes së diatomave endemike dhe të përmirësojnë kuptimin
tonë për fenomenet e endemizimit afatgjatë të diatomave në Liqenin
e Ohrit. Analizat e fosileve të florës së diatomave, të ruajtura në sendimentet e Liqenit të Ohrit, zbulojnë praninë e katër ndryshimeve të
mëdha te përbërja e diatomave gjatë ekzistencës së tyre. Këto zhvllime të specieve dominante në grumbujt e fosileve të diatomave kanë
ndodhur kryesisht nga ndryshimet e produktivitetit të ndikuara nga
temperaturat, ndërsa faktorët e tjerë fiziko-kimik si lëndët ushqyese,
kanë luajtur një rol dytësor. Këto ndryshime mjedisore kanë rezultuar në zhdukjen e disa specieve endemike dhe relikte si nga sipërfaqja
dhe thellësia, ndërsa disa prej tyre si (cyclotella fotti, Amphora transylvanica, Campylodiscus spp. Surirella spp.) kanë patur një rezistencë më të madhe ndaj ndryshimeve mjedisore dhe kanë mbijetuar
dhe sot e kësaj dite.
Sidoqoftë, ekzstenca e tyre sot është e kërcënuar fort nga eutrofikimi
dramatik i liqenit në rritje (që do të thotë nga indregientet që kanë
hyrë në liqen duke shkaktuar një denduri në rritje të jetës së bimëve,
si pasojë e menaxhimit të papërshtatshëm të liqenit dhe rrethinave të
tij. Speciet nga dy komuniteteve që jetojnë në zonën e bregut, dhe në
thellësi të liqenit kanë rrezik të lartë zhdukjeje.
Faktorët kryesore që ndikojnë komunitetin e këtyre specieve ne breg,
janë projektet infrastrukturore, modifikimet e habitateve, shkatërrimet
apo fragmentimet e brezit të kallamishteve dhe ndryshimi i nivelit të
ujit (tharja ne breg). Faktorët që ndikojnë zonat e thella janë rezultat
i ndotjes, përfshi rritjen e nivelit të sendimenteve organike dhe jo organike, të turbullirave të ujit, të përqëndrimit të lëndëve ushqyese dhe
ndotësve, renia në zonat fototrofike dhe e përqëndrimit të oksigjenit.
Vazhdimi i impaktit të fortë njerëzor në liqen do të rezultojë në zhdukjen e shumë specieve endemike dhe relikte. Në këtë mënyrë, liqeni
do të humbë atributet e tij të rëndësishme, shumë të ndryshme dhe të
rëndësishme. Diatomat kanë mbijetuar dy milion vjet duke u përballur me ndryshime të shumta dhe duke dëshmuar shumë ndryshime të
mjedisit. Por e ardhmja e tyre është e pasigurt për shkak të trajtimit të
papërshtatshëm të liqenit nga njerëzit, që e konsiderojnë si rezervuar
uji dhe produkt komercial. Liqeni i Ohrit është Trashëgimi që duhet
mbrojtur dhe ruajtur si e tillë.

Turizëm

Bujtina e këndshme
e Rozës në fshatin Lin

është kopshti me pamje nga liqeni. Liqeni
është në buzë të kopshtit dhe atje mund të
përdorni varkën private të bujtinës, e cila
është pa pagesë për mysafirët. Mund të bëni
një shëtitje me varkë në liqenin e Ohrit dhe
të shijoni bukurinë e tij në mënyrën më të
mirë të mundshme. Bujtina ka dhe një plazh privat ku mund të bëni banjo dielli dhe
të notoni në liqen. Bujtina e saj ofron fjetje dhe mëngjes, por gjithashtu ju mund të
porositni drekë ose darkë, të cilën Roza do
t’ua përgatisë me kujdes dhe me produkte
të freskëta të fshatit. Mbreti i tavolinës është
gjithmonë peshku i Koranit, trofta - një nga
17 llojet e peshqve që gjendet në thellësitë e
liqenit të Ohrit. Byreku ose lakrori i mbushur me perime të freskëta janë
gjithmonë pjesë e gatimeve. Po ashtu dhe pak verë ose raki janë gjithmonë
prezente në tavolinë. Pas një gjumi të këndshëm, ju pret mëngjesi i shijshëm me: vezë, gjalpë, petulla me reçel të bërë vetë me shije të mrekullushme. Turistët që kanë qëndruar të bujtina saj janë larguar gjithmonë
të kënaqur dhe kanë premtuar se do të kthehen sërish. Bujtina e Rozës
është pjesë e turit të Egnatias, nga i cili ajo ka patur turistë që kanë ardhur
nga Australia e largët dhe kanë qëndruar në shtëpinë e saj. Roza shprehet
shumë optimiste për biznesin që ajo ka hapur. Ajo është vetëm 35 vjeçe dhe
ka shumë vetëbesim në menaxhimin e biznesit të saj së bashku me bashkëshortin dhe ka ide të reja për të zgjeruar biznesin e saj. Në verë ajo merr
dy mbesat e saj që të punojnë aty. Ky biznes familjar i përqendruar te Roza,
shtëpia e saj dhe mikpritja janë një shembull i mirë për banorët e tjerë që
jetojnë pranë brigjeve të liqenit të Ohrit.

Fshati piktoresk dhe gadishulli i Linit shtrihet në bregun e Liqenit të Ohrit dhe
është fshati i parë që duket
sapo zbret Qafën e Thanës,
në kufi me Shqipërinë dhe
Ish-republikën Jugosllave
të Maqedonisë. Është një
fshat i këndshëm me shtëpi me çati të kuqe dhe të
rrethuara me lule. Liqeni
këtu reflekton ngjyrën blu
të fortë, i cili bie në harmoni me gjirin kodrinor. Nëse
vendosni të vizitoni Linin Rosa's B&B ne Lin
dhe doni të qëndroni një natë apo dy netë, bujtina e Rozës është ideale për
të pushuar. Të gjithë e njohin Rozën dhe bashkëshortin e saj, të cilët drejtojnë një nga bujtinat në fshatin Lin. Roza ka mësuar të promovojë biznesin e
saj dhe bujtina është e regjistruar në TripAdvisor dhe në shumë guida të
tjera udhëtimi që përfshijnë Linin në itineraret e tyre. Roza është e njohur me faktin se listimi i biznesit në agjencitë online të udhëtimeve dhe
kontakti me operatorët turistikë janë shumë të rëndësishme për tërheqjen
e turistëve gjatë gjithë vitit, jo vetëm në sezonin veror. Por promovimi më
i mirë është mikpritja e saj, mënyra si ajo kujdeset për mysafirët, si gatuan
dhe si shërben mëngjesin, shtëpia saj e pastër dhe buzëqeshja e saj. Kjo do
të thotë shumë për turistët, njerëzit flasin për bujtinën, ua sugjerojnë miqve
të tyre dhe këto sjellin shumë vizitorë. Shtëpia 3-katëshe ka 6 dhoma dhe
12 shtretër, edhe pse mund të akomodojë më shumë se 15 njerëz. Roza ka
menduar se si t’i argëtojë dhe lumturojë mysafirët e saj. Hapësira më e mirë

Pogradeci, a e keni eksploruar të gjithin?
Guri Kamjes

Qyteti i Pogradecit i banuar që nga periudha neolitike, i shtrirë në një peizazh mahnitës blu të liqenit dhe pranë kodrave të gjelbëra të rrethuara nga
disa male. Liqeni i Ohrit, liqeni më i thellë në Ballkan, është krijuar para më
shumë se 2 milion vitesh dhe në brigjet e tij ndodhen disa monumente unike
kulturore. Si pjesë e kësaj trashëgimie unike kulturore dhe natyrore njerëzit
që jetojnë në këtë zonë kanë zhvilluar dhe ruajtur tradita e kulinarisë, artizanatit dhe kanë ofruar mikpritje për vizitorët prej mijëra vjetësh.
Nëse pyet një turist për atraksionet që kanë parë në Pogradec, në rajonin e
liqenit të Ohrit ata do të përmendin Bazilikën në Lin, Kalanë në Pogradec,
Gurin e Kamjes, Urën e Golikës dhe varret e poshtme të Selcës. Nëse do t’i
pyesni nëse i kanë vizituar këto vende, shumë pak veta do të thonë po, si
rezultat i mungesës së infrastrukturës dhe investimeve në këto monumente.
Është e vështirë për vizitorët që të kalojnë dhe të zbulojnë këto vende të
mrekullueshme dhe të mësojnë për historinë që ato mbartin. Këto monumente nuk janë zbuluar plotësisht nga publiku, në fakt, ato janë harruar dhe
braktisur dhe janë jotërheqëse për vizitorët. Sidoqoftë, sektori i turizmit në
Bashkinë e Pogradecit ka disa ide për zhvillimin e këtyre vendeve dhe t’i
kthejnë në atraksione turistike që duhen parë patjetër.

Pak njerëz mund të shkojnë për
shkak të rrugës. Ky është një
vend mjaft i veçantë, shkëmb i
formuar miliona vjet më parë
dhe i ekspozuar ndaj erozionit, ka të gdhendura shkrime të
lashta. Për shkak se ky monument natyror është i vështirë
dhe i rrezikshëm shumë pak
njerëz kanë arritur në majë.
Nëse rrugët rreth Gurit të
Kamjes do të përmirësoheshin, më shumë njerëz nga të
Guri i Kamjes. Photo: Thierry Solignac
gjitha moshat mund ta shijojnë
pamjen fantastike të të gjithë zonës së
Mokrës dhe liqenit. Duhen instaluar tabelat me informacion për historinë dhe
legjendën e këtij monumenti të rrallë natyror.

Kalaja e Pogradecit

Basilica of Lin

Bazilika e Linit

Rrënoja e kalasë janë lehtësishme të aksesushme, e cila ndodhet në kodër fare pranë
qytetit të Pogradecit, edhe pse rruga nuk është e gjitha e asfaltuar, udhëtimi zgjat vetëm
20 minuta. Panorama që të ofrohet është e mrekullueshme, por janë të nevojshme tabelat që të orientojnë se si të shkosh në kala. Rruga duhet të përmirësohet për vizitorët
që duan ta bëjnë në këmbë ose me biçikletë. Me investime të vogla kjo kala mund
të promovohet si destinacion kulturor dhe për turizëm ekologjik. Në kala mund të
vendosen tabela përshkruese që të
informojnë vizitorët për historinë
dhe zonat e banuara. Mund të vendoset një ballkon nga ku mund të
vëzhgohet panorama me një teleskop e gjithë qytetit dhe liqenit. Këto
janë disa rekomandime janë bërë
nga sektori i turizmit në Bashkinë e
Pogradecit, të cilat duhen adresuar
në qeveri, meqënëse monumentet
e mbrojtura janë në juridiksionin
e tyre dhe askush përveç tyre nuk
mund të restaurojë apo modifikojë
Kalaja e Pogradecit. Foto: Irvin Mucaj
këto monumente. Është e rëndësishme
të thuhet se këto monumente nuk janë dëmtuar, por janë ruajtur dhe bërë të aksesueshme për vizitorët. Pogradeci ka një potencial të madh për turizëm dhe jo vetëm
në sezonin e verës, por gjatë gjithë vitit. Ne jemi të hapur për investime dhe projekte
të reja për t’i kthyer këto asete natyrore, kulturore dhe historike më të dukshme dhe të
prekshme duke i kthyer kështu krenarinë e rajonit të liqenit të Ohrit.
Dorian LEKA, Drejtor i Turizmit, Rinisë dhe Sporteve në Bashkinë e Pogradecit

Gjithë popullsia lokale dhe të tjerë që jetojnë
jashtë kësaj bashkie, e
dinë rëndësinë historike
të këtij vendi. Ai duhet të
jetë plotësisht ose pjesësrisht i hapur për të gjithë
vizitorët.
Aktualisht,
vetëm një pjesë e vogël
e mozaikut të bazilikës
mund të shihet. Arkitektura në këtë baptister
është aq rrallë për territorin e shtetit shqiptar sa
që të ngjashëm në llojin e
vet vetëm baptisterin e Butrintit, për këtë arsye duhet të njihet pasuria e
kësaj trashëgimie nga komunititeti dhe vizitorët. Pikat e informacionit, tabelat, fotografi dhe përshkrime për artefaktet, duke përfshirë dhe dhomat e
bazilikës, janë të nevojshme por duhet të instalohen me kujdes që të ruajnë
ambientin sepse zbulimi i këtij sajti është një eksperiencë unike dhe e pakrahasueshme me sajtet e tjera të super-promovuara. Një zyrë për turistët
duhet të vendoset që të ofrojë bileta për vizitorët, ndërkohë duhen punësuar
specialistë që të kujdesen për mirëmbajtjen e ambientit dhe ruajtjen e këtij
vendi historik.
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Museums

DITA E MUZEUT

Intervistë

Mundësitë dhe sfidat e
Muzeut të Pogradecit

Muzeu i Pogradecit ndodhet në
qendër të qytetit dhe përmban
3 pavione kryesore të dedikuara
arkeologjisë, Etnografisë dhe Historisë. Artefaktet dhe dokumentat
historik janë vendosur në mënyre
kronologjike dhe tipologjike që
vizitorët të kenë mundësinë të
ndjekin evolucionin e objekteve
në ekspozitë; mjetet e punës, qeramikat, mjetet e luftës, bizhuteritë,
monedhat dhe veshjet. Nxënësit
janë vizitorët më të rregullt, për
shkak se e kanë në literaturë që
duhet të njohin historinë e qytetit dhe trashëgiminë kulturore.
Muzeu shërben edhe si vend për
organizimin e aktiviteteve dhe
konferencave me natyrë të trashëgimisë historike
dhe natyrore. Muzeu i Pogradecit është një godinë
dy-katëshe, por sërish është e vogël për të shfaqur
objektet e ruajtura brenda. Pothuajse ¾ e hapësirës
është e përdorur për ekspozimin e artefakteve,
ndërsa pjesa tjetër përdoret për të ruajtur, restauruar dhe mbrojtur objektet e ekspozuara, dhe zyrat
e administratës së muzeut. Ne takuam Froseda Angjellari Tola, drejtoreshën e Muzeut, grua shumë
punëtore dhe entuziaste, për të mësuar më shumë
për mundësitë dhe sfidat që përballet Muzeu i Pogradecit.

Çfarë rëndësie kanë objektet në muzeun e Pogradecit?
Muzeu Historik i Pogradecit ka një koleksion të
pasur me artefakte. Këto objekte përfaqësojnë historinë e rajonit, që nga parahistoria deri në ditët
e sotme. Për ne këto kanë një vlerë të jashtëzakonshme, sepse janë pjesë e kujtesës tonë historike.
Vlera e këtyre objekteve është shumë e rëndësishme, sepse rajoni i Pogradecit ka patur një histori ndryshe nga vendet e tjera të Shqipërisë. Për këtë
arsye shumica e objekteve janë nga një kontekst i
veçantë historik lokal dhe janë unik në krahasim
me ato të pjesëve të tjera të territorit shqiptar.
Çfarë periudhe i përkasin këto objekte?
Koleksioni përbëhet nga një sërë objektesh që i përkasin periudhave të ndryshme të historisë. Disa artefakte arkeologjike datojnë nga neoliti, rreth 8000
vjet më parë, ndërsa të tjerë i përkasin mesjetës
së vonë. Objektet etnografike datojnë nga fundi i
mesjetës deri në fillim të shekullit XX, ndërsa dokumentet dhe fotografitë i përkasin periudhës nga
shek. XVII deri në fund të Luftës së Dytë Botërore.
Cilat aspekte dhe objekte i përkasin rajonit të

Të tjera

Parlamenti shqiptar
miraton një ligj për
Zonat e Mbrojtura

Liqenit të Ohrit?
Në fakt, vendbanimet më të vjetra në zonën e Pogradecit gjenden përgjatë brigjeve të liqenit. Që nga
kohët e lashta, kur kjo zonë filloi të popullohej nga
njerëzit, nuk është braktisur asnjëherë, prandaj janë
gjetur shumë gjurmë të vendbanimve në këto zona.
Për shembull, objektet që janë zbuluar në Lin i përkasin Epokës së Bronzit, Epokës së Hekurit dhe antikitetit të vonë. Ndërkohë në zonën Memelisht kemi
gjetje nga periudha romake. Në Pogradec, kemi objekte nga fillimi i Neolitit, deri në Mesjetë. Starova
i përket periudhës ilire. Gështenjasi ka një histori të
përfaqësuar nga një kompleks i objekteve personale
që i përkasin një aristokrati ilirë që ka jetuar gjatë
periudhës romake. Tushemishti ka artefakte nga
qytetërimi ilirë dhe antikiteti i vonë. Ne duam të ruajmë këtë trashëgimi unike, dhe ta kalojmë atë brezave
të ardhshëm, pasi rajoni ynë është shumë i pasur në
histori dhe në kulturë.
Znj. Froseda, çfarë investimesh duhen bërë në këtë
muze?
Ne përdorim 70% të hapësirës për të shfaqur artefaktet, por nuk kemi hapësirë për të treguar të gjitha objektet që kemi. Kemi nevojë për një ndërtesë të re, në
mënyrë që të kemi më shumë hapësirë për të shfaqur
të gjitha objektet dhe dokumentet, për të paraqitur
më mirë historinë dhe trashëgiminë e Pogradecit dhe
rrethinat e saj. Ne do të donim që muzeu të informojë
vizitorët për të gjitha periudhat dhe të paraqesë më
shumë objekte dhe informacione për publikun.
Në tetor 2016, keni marrë pjesë në kursin e ICCROM
(PCA16) të realizuar si pjesë e projektit të financuar
nga BE-ja në rajonin e liqenit të Ohrit. A ju ka bërë
kursi ta bëni punën tuaj ndryshe? Si e konsideroni
tani rolin e muzeut në komunitet apo komunitetin
lokal si pjesë të vlerave të koleksionit të muzeut?
PCA16 më ka ndihmuar të konsideroj komunitetet
lokale jo vetëm si një "koncept social" që ka ekzistuar
në të kaluarën dhe ka krijuar historinë dhe traditat
tona, por gjithashtu si një pjesë jetike të së tashmes
dhe të ardhmes sonë. Më ka ndihmuar të kuptoj se në
fakt, komuniteti lokal është aktori kryesor jo vetëm
në ruajtjen e trashëgimisë sonë kulturore, por edhe
në krijimin ose ndryshimin e traditave tona në të
tashmen dhe trashëgiminë e tyre në të ardhmen. Pas
PCA16, unë si pjesë e Muzeut të Pogradecit dhe e komunitetit lokal, unë tani jam më e vetëdijshme se si
një komunitet lokal mund të shtojë ose t'i heq vlerat
që komunitetet e kaluara lokale kanë krijuar.
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Në seancën e fundit plenare, të mbajtur më 4 maj 2017,
Kuvendi i Shqipërisë miratoi një Ligj për Zonat e Mbrojtura. Ky ligj reflekton standardet ndërkombëtare të
mbrojtjes së natyrës, dhe është një hap i madh përpara
për ruajtjen e natyrës në vend. Ligji ishte rezultat i një
konsultimi një-vjeçar me publikun. Ligji është në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe ndërkombëtar
për ruajtjen e habitateve natyrore, florës dhe faunës së
egër. Ligji “Për Zonat e Mbrojtura ‘synon një menaxhim
efektiv dhe të pavarur për të gjitha fushat e mbrojtura
ekzistuese dhe të ardhshme, rregullon përmbajtjen e
planeve të menaxhimit dhe menaxhimin e vazhdueshëm të zonave të mbrojtura. Ky ligj është konsultuar
disa herë me publikun gjatë vitit të kaluar, me dymbëdhjetë tryezave të rrumbullakëta gjatë të cilit u diskutua drafti me përfaqësues të universiteteve, shoqërisë
civile, komuniteteve lokale dhe donatorët.

Ligji maqedonas
për Mbrojtjen e Natyrës
Pas përfundimit me sukses të projektit të financuar
nga BE-IPA “Ndërtimi i kapaciteteve për zbatimin e
Natura 2000”, së bashku me futjen e konceptit të rrjetit ekologjik të BE Natura 2000, u përgatit Ligji i ri
nga pala maqedonase "Për Mbrojtjen e Natyrës" dhe
nën-rregulloret e saj. Me qëllim harmonizimin e legjislacionit kombëtar dhe përmbushjes së detyrimeve
sipas direktivave të BE-së për habitatet dhe shpendët,
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor kanë
iniciuar në 2016 projektin, duke e përdorur atë si një
mundësi për të transferuar përvojën nga shtetet anëtare
të BE-së dhe për të krijuar dhe zhvilluar rrjetin Natura.
Aktorët e përfshirë në këtë projekt janë sektorë publikë
dhe privatë, si dhe organizata të shoqërisë civile: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave,
institucionet publike Pelister, Mavrovë dhe Parku Kombëtare Galicica, ndërmarrjet publike të Pylltarisë së
Maqedonisë, qeveritë lokale, sektori i turizmit, gjueti
dhe peshkim, organizatat joqeveritare që punojnë për
mbrojtjen e mjedisit, pronarë dhe shfrytëzues të tokave
si dhe aktorë të tjerë të përfshirë.

Këshilli i Sigurimit i OKB-së
miraton rezolutën për mbrojtjen e trashëgimisë historike

Rezoluta 2347 është arritja e parë e miratuar nga
Këshilli i Sigurimit me fokus trashëgiminë kulturore.
Mbështetja unanime për rezolutën reflekton një njohje
të re për rëndësinë e mbrojtjes së trashëgimisë për
paqen dhe sigurinë. UNESCO është kujdestar i një rrjeti të gjerë të instrumenteve ligjore të cilat janë të një
rëndësie jetike në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore.
"Shkatërrimi i qëllimshëm i trashëgimisë është një krim
lufte. Kjo është bërë një taktikë e luftës për spastrimin
kulturor të shoërive. Kjo është arsyeja pse trashëgimia
kulturore duhet mbrojtur më shumë se një çështje,
kjo është një domossmëri e sigurisë, e pandashme nga
mbrojtja e jetës së njeriut, është shprehur "Drejtori i
Përgjithshëm i UNESCO-s Bokova , Këshillit të Sigurimit në mbështetje të rezolutës.

Ballkanasit i duan legjendat dhe përrallat.
Ka disa legjenda rreth Liqenit të Prespës dhe
Liqenit të Ohrit, dhe ne mendojmë se ia vlen
ti rrëfejmë të dyja ku njëra prej të cilave u krijua miliona vjet më parë.
Legjenda për Prespën ka të bëjë me një
histori dashurie. Një herë e një kohë Prespa ka qenë një qytet shumë i madh. Duke
ecur një ditë nëpër pyll, djali i mbretit takon një zanë me emrin Nereida, bukuria e së
cilës e mahniti shumë. Menjëherë princi ra
në dashuri dhe i kërkon dorën për t`u martuar me të duke i ofruar të gjitha pasuritë
e tij dhe të bëhej mbretëresha e ardhshme
e mbretërisë. Por Nereida refuzon, duke
i thënë djalit të mbretit se, nëse ata martoheshin, do të ndodhte një fatkeqësi shumë e
madhe dhe do të kishte pasoja të rënda për
vendin e tij. I verbuar nga dashuria e zanës,
princi e rrëmben dhe e mbajti atë mbyllur
deri sa ajo pranoi kërkesën e martesës. Por
shumë shpejt pas martesës ra një shi shumë i
madh dhe i rrëmbyer, që mbyti të gjithë qytetin, duke krijuar një liqen, aty ku ndodhet sot
liqeni i Prespës.
Ndërsa legjenda e Ohrit, nga gojëdhënat maqedonase, flet për një dragua që qëndronte në
mes të liqenit, duke gëlltitur të gjitha anijet

e vogla që kalonin
aty. Vetëm një anije
e madhe prej katër
ose pesë tonë mund
të kishte sukses të
kalonte
liqenin,
përndryshe ajo do
të zhdukej. Shumë
njerëz mbyteshin
në liqenin e Ohrit.
Për një moment
liqeni duket shumë
i qetë dhe paqësor,
ku një anije lundron për peshkim. Por papritmas anija zhduket dhe askush nuk mbijeton. Por, pavarësisht zhdukjes së çuditshme
dhe vdekjes së shumë njerëzve në liqenin
e Ohrit, liqeni gjithmonë e kthen trupin
e vdekur disa ditë më vonë. Askush prej
trupave s’ka mbetur pa u gjetur. Kur ndodh
diçka e keqe, njerëzit e vjetër që jetojnë pranë
liqenit thonë: "Mos u shqetësoni,se liqeni do
ta risjell trupin në breg". Kështu që liqeni
është i keq dhe i ‘mirë’ në fund.
Ekziston edhe një legjendë e ngjashme për
Strugën. Kur Zoti krijoi Liqenin e Ohrit, ai
tha: "Kam krijuar vendin më të bukur në
botë, por njerëzit janë shumë mëkatarë për

Ilustrating photos, paints by Anastas Konstandini, Tasos

Legjenda e Prespës dhe Ohrit

Ilustrating photos, paints by Anastas Konstandini, Tasos

të jetuar në paqe
në brigjet e këtij
liqeni. Pra, unë
do të dërgoj një
përbindësh. Askush
nuk e dinte se çfarë
përbindëshi ishte,
por të gjithë ishin
të frikësuar dhe
askush nuk kishte
guximin të jetonte pranë liqenit.
Një ditë, një djalë i
quajtur Strugë erdhi në liqen dhe u zhyt në
ujë, duke u përpjekur për t’u përleshur me
përbindëshin. Ishte një luftë deri në vdekje.
Në fund të saj, përbindëshi e fitoi betejën dhe
e përpiu të riun. Pas kësaj ngjarje njerëzit e
zonës vendosën të sfidojnë përbindëshin. Ata
gjetën guximin për të ndërtuar një fshat në
bregun e liqenit, duke e quajtur atë në nder të
heroit, Strugë.
Ekziston edhe një histori e vërtetë nga pala
shqiptare. Ajo flet për një qytet të varrosur
nën Liqenin e Ohrit që i përket fisit Enkelejd
të Ilirisë. Mbetjet e këtij qyteti gjenden nën
ujë. Legjenda thotë se një tërmet, shkaktoi
zhytjen e qytetit nën ujë.

Batmani modern, Dr Philippe Theou
Shqipëria ishte e njohur pak për rëndësinë e lakuriqëve të natës derisa shkencëtari natyralist Dr
Philippe Theou filloi eksplorimet e tij në vendin
tonë. Mbështetur nga projekti NaturalAL i financuar nga BE-ja, kafshë të egra dhe specialistë të
monitorimit nga Administrata Rajonale e Zonave të
Mbrojtura kanë mësuar në lidhje me monitorimin e
lakuriqëve të natës nga Dr. Philippe Theou.
Qëllimi është për të rritur njohuritë mbi popullsinë e lakuriqëve të natës në zonat e mbrojtura të
Shqipërisë, dhe për të siguruar një menaxhim më të
mirë të habitateve të këtyre llojeve.
Lakuriqët e natës janë specie me rëndësi të madhe
për ekosistemet dhe për ekonominë e njeriut. Një
studim ka zbuluar se vetëm një grup prej rreth 100
lakuriqë të natës mund të hajë një ton insekte në
vit! Popullatat e këtyre insekteve nuk kanë ndikime
negative në shëndetin e njeriut, ose cilësinë e ujit dhe
të tokës, ndryshe nga insekticidet kimike.
Shumica e lakuriqëve të natës evropiane janë gjetur
në Shqipëri dhe disa koloni përbëjnë më shumë se
7.000 lloje, ndërsa grupet që bien në letargji (gjum
dimeror) mund të përfshijnë më shumë se 2.000 të
tilla. Kjo e bën Shqipërinë shumë të rëndësishme
për ruajtjen e lakuriqëve të natës në rajon, veçanër-

Philippe Theou dhe ekpertet e RAPA - IUCN T.Pezold

isht duke pasur parasysh migrimet e rëndësishme
të ndërmarra nga disa specie, të regjistruara me të
njëjtat lloje në Shqipëri, Bullgari, Evropën Lindore
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dhe madje edhe në Rusi.
Shqipëria ofron një diversitet të habitateve - shpella, shtëpi të vjetra, pemë, tunele dhe bunkerë ushtarakë gjerësisht të shpërndarë në të gjithë vendin.
Ish-ndërtesat ushtarake janë shumë interesante, pasi
sigurojnë fole për lakuriqët e natës. Puna e vazhdueshme do të ndihmojë në mbrojtjen e habitateve,
dhe në të njëjtën kohë të përfshijë edhe komunitetin
lokal në mbrojtje të tyre. Deri më tani, 32 lloje janë
regjistruar në Shqipëri, një numër shumë i madh,
duke pasur parasysh se vetëm 54 lloje janë regjistruar në të gjithë Evropën, duke përfshirë Islandën dhe
Rusinë Perëndimore.
Kroacia dhe Bullgaria kanë diversitetin më të lartë të
regjistruar deri më tani, me 35 specie të lakuriqëve të
natës, por hulumtimet e ardhshme mund të ndihmojnë për të gjetur edhe lloje të reja në Shqipëri. Dr
Théou thotë se ka vizituar dhjetë zona të mbrojtura
që monitorohen nga NaturAL. Misionet e monitorimit mbahen gjatë gjithë vitit, kryesisht në dy
periudha të veçanta: në dimër, pasi kjo është periudha e letargjisë (gjumi dimëror), dhe në fund të pranverës dhe verës, për të hetuar kolonitë e tyre. Gjatë
pjesës tjetër të vitit mblidhen sipas shpërndarjes së
specieve dhe migrimit të tyre.

Foto Prespa: @ArdianFezollari
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pjesë e fushatës sensibilizuese
të Menaxhimit të Mbetjeve (30
qershor 2017)
- Takim i 6-të ndërkufitarë, në
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ICCROM
(Qendra Ndërkombëtare për Studimin e
Ruajtjes dhe restaurimit të Pasurisë Kulturore)
ICOMOS

Gjuhët: Anglisht, Shqip, Maqedonisht.
Bashkimi Europian nuk është përgjegjës për përmbajtjen e kësaj
gazete

Kjo është një gazetë e publikuar nga Projekti :Drejt një qeverisjeje të
përbashkët të trashëgimisë natyrore dhe kulturore ndërkufitare të rajonit
të Liqenit të Ohrit.

Faqja e projektit: http://whc.unesco.org/en/lake-ohrid-region
Twitter: https://twitter.com/lake_ohrid
Facebook: https://www.facebook.com/LakeOhridHeritage/
Blog: http://lakeohrid.blogspot.al/
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e Natyrës)
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