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Takimi i gjashtë ndërkufitar për
ruajtjen e Rajonit të Liqenit të Ohrit
Takimi i gjashtë ndërkufitar i projektit “Drejt një
qeverisjeje të përbashkët të trashëgimisë natyrore
dhe kulturore ndërkufitare të rajonit të Liqenit të
Ohrit” u zhvillua më 14-15 shtator 2017 në Pogradec. Takimi, i cili ishte pjesë e iniciativës së përbashkët BE-Unesco, u zhvillua në bashkëpunim të
ngushtë me autoritetet shqiptare dhe maqedonase,
për të forcuar bashkëpunimin ndërkufitar për menaxhimin e trashëgimisë natyrore dhe kulturore të
rajonit.
Më shumë se 20 vetë morën pjesë në takim, përfshi zyrtarë nga ministritë e Mjedisit, Turizmit dhe
Kulturës së dy vendeve, po kështu përfaqësues nga
komisionet kombëtare të UNESCO-s në dy vendet
si dhe përfaqësues të Bashkive të rajonit. Përfaqësuesit nga UNESCO dhe trupat këshillimore të
Konventës së Trashëgimisë Botërore, ICOMOS dhe
IUCN ishin gjithashtu të pranishëm.
Objektivat specifike të takimit ndërkufitar përfshinin: identifikimin e nevojave shtesë lidhur me
konsultimet ndërkufitare, koordinimin e draft dokumentit të nominimit të pjesës shqiptare të Liqenit
të Ohrit si Trashëgimi Botërore dhe përditësimi mbi
progresin e bërë për finalizimin e dokumenteve të
menaxhimit për pasurinë ekzistuese pjesë e UNESCO, por dhe për pjesën e propozuar nga pala
shqiptare që do të hyjë në këtë listë të trashëgimisë
botërore. Takimi gjithashtu kishte qëllim të përcaktonte mundësitë për bashkëpunimin ndërkufitar
dhe menaxhimin e kësaj pasurie, në përputhje me
kërkesat e menaxhimit për pasuritë e tjera ndërkutitare të trashëgimisë botërore.
Ky takim ishte një vazhdim i punës së jashtëzakonshme të zhvilluar në takimet e kaluara, për
përmirësimin e bashkëpunimit dypalësh mes përfaqësuesve nga administratat qendrore dhe lokale të
Shqipërisë dhe Maqedonisë, përfaqësuesve të sektorëve të turizmit, të zhvillimit urban dhe rural, të
kulturës, mbrojtjes së natyrës, menaxhimit të burimeve dhe mjedisit.
Në takim u bënë disa prezantime. Një prej tyre
ishte prezantimi mbi progresin e bërë deri më sot
për zbatimin e projektit “Drejt një qeverisjeje të
përbashkët të trashëgimisë natyrore dhe kulturore
ndërkufitare të rajonit të Liqenit të Ohrit” i cili u
mbajt nga Aleksandra Fiebig, e Qendrës së Trashëgimisë Botërore të UNESCO. Ky prezantim u pasua
nga një rishikim i procesit për përgatitjen e dokumentit të nominimit për zgjerimin e trashëgimisë
botërore të Liqenit të Ohrit me pjesën shqiptare të
tij, - temë kjo e prezantuar nga Ministria Shqiptare
e Turizmit dhe Mjedisit dhe Ministria e Kulturës.
Kapitujt e nominimit u prezantuan nga ekspertët:
Spase Shumka, Lulzim Shuka dhe Lorenc Bejko, të
cilët theksuan çështjet kryesore që kërkonin konsul-

Një konferencë për shtyp u mbajt gjatë Takimit të
6-të Ndërkufitar, në kuadër të projektit “Drejt një
qeverisjeje të përbashkët të trashëgimisë natyrore dhe
kulturore ndërkufitare të rajonit të Liqenit të Ohrit”,
për të informuar publikun rreth punës së bërë dhe
hapave të mëtejshëm në mbrojtjen dhe menaxhimin
e Liqenit ndërkufitar të Ohrit. Alexandra Fiebig,
drejtuese projekti nga Qendra Botërore e Trashëgimisë UNESCO tha se regjistrimi i pjesës shqiptare të
Liqenit të Ohrit në UNESCO, do të forcojë integritetin dhe mbrojtjen e kësaj pasurie. “Nëse ky zgjerim
rezulton me sukses, atëherë ky liqen do të jetë pasuria
e parë ndërkufitare mikse e Trashëgimisë Botërore në
Europën Juglindore”, tha Fiebig.
tim të mëtejshëm ndërkufitar dhe që çuan në diskutime të rëndësishme dhe të frytshme për finalizimin
e nominimit.
Dita e dytë e takimit vazhdoi me prezantimet,
përditësimet dhe amendimet që duhet t’i bëhen
suplementit të trashëgimisë botërore mbi Planin e
Menaxhimit për zonën e mbrojtur të Pogradecit, e
prezantuar nga përfaqësuesit e Ministrisë Shqiptare të Mjedisit, Ministria e Kulturës, ICOMOs dhe
IUCN. Përfaqësuesit nga Ministritë Maqedonase të
Mjedisit dhe Planifikimit Fizik dhe Ministria e Kulturës, paraqitën një përditësim të zbatimit të vendimit të 41 të Komitetit të Trashëgimisë Botërore të
miratuar në Krakov, Poloni përfshi dhe një prezantim mbi procesin konsultativ të Vlerësimit Strategjik Mjedisor për draft planin e menaxhimit të pasur-
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isë ekzistuese të Trashëgimisë Botërore.
Për t’u dhënë një shtysë këtyre diskutimeve Andrea
Goertler nga zyra e GIZ në Tiranë prezantoi gjetjet
kryesore dhe rekomandimet e dala nga raportet që
kanë të bëjnë me funksionimin e zonës së bregut
dhe peshkimit, ndërsa Mirjam de Koning, drejtore
ekzekutive e Fondit PONT (Prespa Ohrid Nature
Trust), prezantoi straegjinë pesëvjecare të fondit.
Në fund të takimit, u hartua një rezolutë mbi hapat
dhe objektivat që synojnë të krijojnë një strukturë
menaxhimi ndërkufitare efektive dhe mekanizmat e
duhur. Kjo rezolutë u miratua nga gjithë pjesëmarrësit, si një hap i rëndësishem për të siguruar që
menaxhimi i rajonit të Liqenit të Ohrit, është në
përputhje me kërkesat për pasuritë ndërkufitare të
trashëgimisë botërorë.

@ardianfezollari

Konkursi i Fotografisë #OurLakeOhrid

Kur shëtisni rreth një liqeni, sigurohuni që të keni kamera me vete dhe të karikuar plotësisht. Liqenet frymëzojnë fotografët në gjithë botën dhe nuk bën dallim as Liqeni i Ohrit, një nga më të thellët dhe më të vjetrit në
Europë, i rrethuar me male të larta dhe një natyrë të mrekullueshme. Për të fotografuar bukurinë e këtij rajoni, u
organizua një konkurs i dytë në mediat sociale me hashtagun #OurLakeOhrid, i cili vazhdoi për dy muaj rresht
nga 25 korrik- 25 shtator, në kuadër të projektit “Drejt një qeverisjeje të përbashkët të trashëgimisë natyrore
dhe kulturore ndërkufitare të rajonit të Liqenit të Ohrit” i financuar nga BE dhe qeveria Shqiptare dhe i zbatuar
nga UNESCO. Gjithë ndjekësit e faqeve të projektit në Facebook, Instagram dhe Twitter u ftuan që të postojnë
fotot e tyre nga rajoni si dhe ta shpërndajnë njoftimin e këtij konkursi te miqtë e tyre në mënyrë që kjo pasuri
botërore të promovohej sa më shumë.
Qindra fotografi u postuan brenda afatit, dhe tashmë do përzgjidhen 50 prej tyre, të cilat do të përfshihen në
albumin e Liqenit të Ohrit që do të publikohet nga projekti BE-UNESCO. Albumi do të jetë si në versionin
print dhe online, ku do të prezantohen fotot fituese, me emrin e autorit por dhe një histori e shkurtër për çdo
foto. Secili fitues do të marrë nga një album të UNESCO-s dhuratë. Fotografitë gjithashtu do të shfaqen dhe
online në albumin elektronik që do jetë i klikueshëm në faqen zyrtare të UNESCO.
Është e mahnitshme të shohësh kaq shumë foto nga pjesë të ndryshme të Liqenit të Ohrit, në momente të
ndryshme të ditës, në sezone të ndryshme, por me një gjë të përbashkët: dashurinë për Liqenin tonë të Ohrit.
Hashtagu u adoptua shumë shpejt nga gjithë ndjekësit dhe u përdor gjerësisht gjatë konkursit të fotografisë, por
edhe jashtë tij. Kjo tregon se të gjithë e dashurojnë Liqenin e Ohrit, një parajsë e vërtetë natyrore.

Shenjimi i shtigjeve në rajonin e Liqenit të Ohrit

Rajoni i Liqenit të Ohrit ka vlera të jashtëzakonshme natyrore dhe kulturore. Nga malet
e thepisura, te ujërat e qetë dhe të pastër
të liqenit, gjithë rajoni ofron një peisazh
mahnitës, dhe potencial për aventura të
jashtëzakonshme. Pasuria dhe diversiteti
eksplorohen më ngadalë dhe më në thellësi
të këtij rajoni.
Projekti i Liqenit të Ohrit, aktualisht po
bashkëpunon me partnerë dhe grupe lokale
të interesit, me qëllimin për t’i bërë më të
njohura gjithë mrekullitë e rajonit, por dhe
më të arritshme për njerëzit. Këto zona
tashmë presin të eksplorohen nga shumë
turistë. Disa shtigje për ngjitje dhe për të ngarë biçikletën dhe
disa zona me interes janë identifikuar dhe tashmë janë shenjuar, duke u vendosur dhe tabela në këtë zonë. Anëtarët e stafit
të Agjencisë Rajonale të Zonave të Mbrojtura, janë trajnuar
për identifikimin e zonave potenciale dhe për instalimin dhe
ruajtjen e infrastrukturës për turizëm që respekton ambjentin.
Në mënyrë që të mbështetet turizmi i qëndrueshëm në zonë,
partnerët e projektit po përgatisin një faqe interneti të dedikuar, broshurë dhe panele informacioni (të gjitha në tre gjuhë:
shqip, maqedonisht dhe anglisht), të cilat do të promovojnë me kujdes gjithë zonat e përzgjedhura për kënaqësinë e
vizitorëve vendas, rajonalë dhe ndërkombëtare.
Vendet e shenjuara ia vlejnë të vizitohen, përfshi fshatin
Alarub me shtigjet e tij të afërta mjaft argëtuese. Në pikën më
të lartë të tij, 2287 metra mbi nivelin e detit, vargmalet e Malit
të Thatë ofrojnë pamje shpërblyese të dy liqeneve: Ohri dhe
Prespa dhe vendbanimet gjigande të Pogradecit dhe Ohrit.
Nga këtej ju mund të shijoni pamjet e Parqeve Kombëtare të
Prespës në Shqipëri dhe në Greqi, si dhe pikat më të larta malore të Parkut Kombëtar të malit Galicica, dhe madje deri larg
majat e parkut kombëtar të Shebenik-Jabllanicë në Shqipëri
dhe Parkut Kombëtar Pelister në Maqedoni.
Në Pogradec, kodra që ngrihet mbi pjesën perëndimore të
qytetit mund të shërbejë si një pikë fillimi për të marrë emocionet e peisazhit mahnitës të këtij rajoni. Aty është vendodhja

Stafi i RAPA duke shenuar shtigjet

e Kalasë së Pogradecit, e cila, rrënojat e së cilës nëse i shihni
me kujdes, duken gjatë gjithë anës së kodrës. Një shteg për në
kodrën e Kalasë së Pogradecit, siç njihet, mund të gjendet në
pjesën perëndimore të qytetit, dhe përpjekja për t’u ngjitur në
majë të saj ju shpërblehet me pamjen e plotë të gjithë qytetit
të Pogradecit, Liqenit të Ohrit dhe peisazheve të tjera përreth.
Në majë të kodrës, vizitorët mund të marrin informacion për
vendet e tjera që mund të shihen prej këtej.
12 km jashtë Tushemishtit, është fshati malor tradicional
piktoresk Peshkëpi. Ndiqni shtegun e shenjuar, dhe mund të
shkoni atje si me biçikletë por dhe në këmbë. Këtu gjendet
një kishë antike, e rrethuar nga rrugë të vogla, ku bëjnë hije
vreshtat e rrushit. Rruga për në Peshkëpi kalon përmes një
peisazhi divers, duke përshkuar fermat e zonës të ujdisura
bukur dhe kioskat e vogla në anë të rrugës, të cilat e bëjnë
udhëtimin shumë argëtues.
Një tjetër mrekulli për historianët dhe entuziastët e natyrës
është padyshim fshati i vogël Lin. I ndodhur në gadishullin
kodrinor, Lin shfaq një vijë bregujore mahnitëse, një vend i
pasur me vlera kutlurore dhe kuzhinë tradicionale të shijshme.
Një shteg për udhëtaret prej 5 km rrethon gjithë gadishullin.
Ky shteg kalon përmes vijës bregujore dhe shkon direkt në
brëndësi të fshatit, duke kaluar kopshtet piktoreske buzë
liqenit që tregojnë dhe mënyrën tradicionale të punimit të
tokës në këtë rajon. Disa shtigje të vogla ju çojnë në majë
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të gadishullit duke ju ofruar një pamje 360 gradë të liqenit
dhe maleve. Çdo rrugicë të çon në aventura të ndryshme- diku
një kishë e fshehur, një bunker i rrënuar, vreshta gjatë gjithë
kodrës dhe më shumë se kaq.
Pak më tutje vendbanimeve të përqendruara pranë Liqenit të
Ohrit, qëndron një fenomen i dukshëm natyror që quhet Guri
i Kamjes. Ky formacion i pazakontë shkëmbor është i vendosur në një majë të lartë që zbret thellë në fushë në dy fshatra
Dardhë dhe Osnat. Guri i Kamjes ofron pamje panoramike
që arrijnë më tej Liqenit të Ohrit dhe akoma më larg në anën
tjetër të tij. Udhëtimi është po aq mahitës sa vetë ky destinacion, duke kaluar në lloje të ndryshme fermash, fshatrash dhe
peisazhesh natyrore.
Shumë pika të larta dhe shtigje të vetmuara janë lehtësisht të
arritshme si distancë nisur nga zonat urbane të rajonit, ndërsa
disa të tjera kërkojnë tipe të veçanta makinash ose udhëtim
me biçikletë.
Edhe pse e gjithë zona e Liqenit të Ohrit, ofron mundësi pa
fund për eksplorim, kanë mbetur ende shumë shtigje dhe
rrugë ende të pa shenjuara e pa tabela. Përpara se të niseni
për një udhëtim, kaloni njëherë nga qendra e informacionit
RAPA në Tushemisht ku mund të gjeni harta dhe sugjerime
për udhëtimin tuaj, dhe sapo ta filloni, mos nguroni të pyesni
për këshilla banorët lokalë, si dhe të jeni të funizuar mirë me
ujë dhe ushqim të mjaftueshëm.

Menaxhimi i mbetjeve

Gjelbërimi i industrisë së Turizmit në Pogradec
Fushata për ndërgjegjësimin e menaxhimit të mbetjeve, si
pjesë e projektit të Liqenit të Ohrit, ka identifikuar bizneset e
turizmit në rajonin e Liqenit të Ohrit, si një nga grupet kryesore
që duhet të targetohen. Shërbimet e turizmit, si akomodimi,
baret dhe restorantet kanë një rol të madh për të luajtur në menaxhimin e mbetjeve të komunitetit, por gjithashtu në komunikimin me vizitorët në zonë. Duke patur këtë në mendje, në
këtë zonë u mbajtën dy seminare për të prezantuar çështjet e
menaxhimit të mbetjeve dhe promovimin e praktikave të suksesshme nga dhe rreth biznesve të turizmit në Pogradec.
Në një përpjekje të përbashkët nga partnerët e projektit dhe
Bashkia Pogradec, seminari i parë u zhvillua në 30 qershor, ku
u mblodhën pronarë të hoteleve, bareve dhe restoranteve nga
gjithë zona rreth Liqenit. Workshopi u përgatit nga eksperti
ndërkombëtar për turizmin e qendrueshëm znj Deirdre Shurland dhe znj Matilda Andoni, Drejtore e Shoqatës Shqiptare
të Turizmit. Gjatë ditës pjesëmarrësit u prezantuan me çështje
të menaxhimit të mbetjeve dhe u përfshinë në diskutime për
mundësitë e zhvillimit të biznesdeve të tyre dhe rritjen e numrit të vizitorëve. Përfaqësuesit e bashkisë prezantuan planin e
menaxhimit të mbetjeve, pas të cilit u hap debati me pyetje të
ndryshme dhe me diskutime produktive mes përfaqësuesve të
komunitetit që morën pjesë me fokus sektorin e biznesit.
Koncepti i seminareve te tilla ishte prezantimi dhe krijimi i më
shumë hapësirave për diskutime konstruktive të mëtejshme
mes bizneseve dhe qeverisjes lokale. Seminari i parë u mbajt përpara sezonit turistik, duke u dhënë pjesëmarrësve kohë

Foto nga workshopi për turizmin në Pogradec

që të përgatisnin temën dhe diskutimet e çështjeve me të cilat
ata përballen çdo ditë dhe për atë se çfarë kërkojnë ata në të
ardhmen. Në vazhdim të kësaj u mbajt seminari i dytë në 29
shtator, në fund të sezonit veror. Ky takim u fokusua në eksperiencat e kaluara nga të gjithë gjatë sezonit dhe u adresuan
mënyrat në të cilat ofruesit e shërbimeve të turizmit mund të
marrin masa për të ofruar një biznes sa më gjelbër dhe miqë-

sor me mjedisin. Ndryshime të tilla përfshijnë rishikimin e
planeve të tyre të brendshme të menazhimit, përmirësimin e
menaxhimit të mbetjeve dhe gjetjen e mënyrave për të rritur
kursimin e energjisë dhe ujit. Pjesëmarrësit u informuan se si
të çertifikohen për turizëm të qëndrueshëm, dhe u prezantuan
me mundësitë si të regjistrojnë një biznes sipas një prej shumë
skemave çertifikuese.

Java e Lëvizshmërisë në Pogradec

Foto: Aktivitetet e organizuara nga "Une, Gruaja"

Fushata e Ndërgjegjësimit të Menaxhimit të Mbetjeve në rajonin e Liqenit të Ohrit solli shumë aktivitete që synonin sensibilizimin e komuniteteve
lokale për t’u njohur me konceptet e reduktimit,
ripërdorimit, riciklimit si dhe rregullimin e hierarkisë së mbetjeve. Për këtë arsye projekti ishte në
partneritet me organizatën e shoqërisë civile në Pogradec, “Unë Gruaja”, e cila është e njohur për ak-

tivitetet në komunitet, veçanërisht me fëmijët dhe të
rinjtë. Skuadra e “Unë Gruaja” organizoi me disa të
rinj një sërë aktivitetesh në lidhje me menaxhimin e
mbetjeve, aktivitetet që zgjatën nga data 16-22 shtator. Një artist nga Pogradeci kishte organizuar një
seminar me të rinjtë, të cilëve u mësoi mbi temën
e riciklimit të mbetjeve. Fëmijët bënë një skulpturë
mjelme me anë të riciklimit të bidonave plastik dhe

4

vizatuan në materiale të riciklueshme disa thënie për
mjedisin dhe turizmin e qëndrueshëm. Punët e tyre u
shfaqën në qendër të Pogradecit. Pjesë e aktiviteteve
ishte dhe vizita e fëmijëve në gadishullin e Linit
në mozaikun e shekullit të 12-të. Pas përfundimit
të vizitës, në kthim fëmijët dhe të rinjtë mblodhën
mbeturinat në rrugët e Linit si edhe shkëmbyen biseda me banorët e zonës.

Udhëzues për ruajtjen e trashëgimisë së
ndërtimeve të Rajonit të Liqenit të Ohrit, në Pogradec

Që nga vjeshta e shkuar, një ekip arkitektësh shqiptarë
dhe ekspertë të drejtuar nga arkitekti i konservimit Kliti
Kalamata, i asistuar nga arkitektja Amanda Cici dhe stafi
i tyre, të mobilizuar enkas nga Ministria e Kulturës, po
përpilojnë tekstin e asaj që do të bëhet publikim reference për arkitekturën tradicionale në rajonin e Liqenit
të Ohrit.
Në fakt, ky manual ka synim të bëhet një mjet i çmuar
reference për të gjithë ata që janë të interesuar dhe ata
që janë përgjegjës për ruajtjen e trashëgimisë së ndërtimit në rajonin e Pogradecit, si psh: arkitektët lokale,
inxhinierët dhe artizanët. Mund të quhet si “kushtetutta e
mjeteve të dijes” për teknikat e ndërtimit, që kanë synim
t’u ofrojnë personave të interesuar saktësime teknike të
ndërtimit si dhe të shërbejë si një dokument i vlefshëm
për komunitetin profesional në mënyrë që të promovojë:
- Përdorimin e specifikimeve dhe metodave të përshtatshme për riparimet dhe restaurimet
- Metodat e pranuara profesionale të rehabilitimit
- Integrimin e sistemeve të reja të ndërtimit në ndërtesat
historike
- Optimizimin e procesit të restaurimit nga ana teknike,
sociale dhe ekonomike.
Ky udhëzues është një mjet trajnimi dhe mësimi praktik
me ilustrime, i përdorshëm dhe i nevojshëm, i aftë për të
adresuar problemet reale teknike dhe ndihmon vërtet administratorët lokalë si dhe shtetin (veçanërisht arkitektët
e Ministrisë së Kulturës).
Më specifikisht, ky manual do të nxjerrë në pah vlerat
dhe meritat e arkitekturës tradicionale lokale, nënvizon
dhe shpjegon brishtësinë dhe ndërhyrjet e gabuara, dhe
propozon zgjidhje për rehabilitimin, mirëmbajtjen dhe
përmirësimin/adoptimin e përdorimit modern. Gjithashtu shërben edhe si një vëzhgim për efektin e shkatërrimeve që për më shumë se gjysmë shekulli ka ndikuar
në mënyrat e rinovimit të shtëpive dhe ndërtimit si dhe
në mënyrat e ndryshme për të ruajtur këto ndërtesa të
vjetra. Dhe si përfundim ky manual shërben edhe si fushatë për rritjen e ndërgjegjësimit publik për vendimarrësit,
profesionistët dhe publikun e përgjithshëm, drejt ruajtjes
së vlerave të arkitekturës tradicionale përballë një sërë
kërcënimesh me të cilat ato përballen.

Një punë në proces
Ndërsa është përfunduar puna në përputhje me udhëzimin dhe asistencën e ekspertëve ndërkombtarë të
ICOMOS Luisa De Marco dhe Christophe Graz, këta të
fundit kanë ndihmuar ariktektin Kalamata dhe ekipin e
tij me një sërë shembujsh të dokumentacioneve të ngjashme që kanë shërbyer si bazë e parë për analizat paraprake gjatë muajve të fundit të vitit 2016, duke ngushtuar
kështu ëështjet specifike dhe objektivat që duhet të arriheshin për Rajonin e Liqenit të Ohrit.
Në bazë të rezultateve të tabelës së përmbajtjes, ekipi
ka vazhduar që nga filllimi i 2017 me punën vëzhguese
në terren, duke bërë foto, duke dokumentuar vizatimet
bazë, duke matur dhe diskutuar me artizanët. Kjo fazë
vëzhgimi nuk është plotësisht e përfunduar, dhe kjo falë
entuziazmit të pjesëmarrësve nga Lini, Tushemishti dhe
Pogradeci. Arkitektëve Amanda Cici dhe Fotion Qirinxhi, dy figura kryesore të ekipit të Kalamatës, iu bashkuan
edhe dy arkitektë nga Instituti i Monumenteve të Kulturës, Olsi Bulku dhe Lorin Dvorani, si dhe dy arkitektë
të rinj vullnetarë që ndoqën kursin e programit të restau-

Fotot plus ilustrime: Udhëzuesi nuk do prezantojë vetëm tipologjitë dhe teknikat e ndryshme, por dhe praktikat më të mira të
riparimit të shtëpive.
Grafike të shtëpive, dhe punëtorët e restaurimit.
Fotot nga K. Kalamata dhe ekipi i tij

rimit, Eni Giu dhe Piro Karanxha. Faza e vëzhgimit në
terren shërbeu edhe si fazë trajnuese dhe të gjithë këta
praktikantë të rinj kanë mësuar shumë, dhe kanë përfituar edhe nga udhëzimet direkte nga arkitekti më me eksperiencë Kalamata mbi tipologjinë lokale dhe teknikat e
ndërtimit të lidhura me të.
Z. Kalamata në një prononcim të saj në fund të qershorit
u shpreh: “Mendoj se puna ka ecur shumë mirë dhe ne
të gjithë kemi materialin e duhur nga terreni. Kemi marrë shumë shembuj, të mirë dhe të keq dhe kemi fiksuar
mënyrën se si do t’i prezantojmë ato përmes dizenjimit
dhe vizatimeve”.
Së fundi që nga grumbullimi i të dhënave nga terreni,
dhe kompletimi i tyre, ekipi ka bërë dhe analizën e tipologjive dhe patologjikeve të trashëgimisë së ndërtimit
ekzistues, dhe e ka lidhur atë me skica të detajuara dhe
fotografi. Ata tashmë janë në procesin e draftimit të seksioneve të riparimeve, me dosje praktike si dhe me skica
të përmirësuara dhe të bashkëlidhura. Këto më pas do të
rishikohen dhe vlerësohen nga ekspertiza ndërkombëtare
e ICOMOS.
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Etapat e fundit
Në javët që vijnë, puna do të përqëndrohet në çështjet e
editimit, si përkthimi në anglisht, dizenjimi grafik dhe
prezantimi i publikimit përfshi versionin fizik dhe dixhital. Manuali, që i adresohet më shumë teknicienëve
që merren me konservimin e kësaj zone dhe banorëve,
mund të dizenjohet në format të dyfishtë.Ky format do të
përmbajë një libërth që prezanton trashëgiminë kulturore
lokale me tipologjinë e saj, tiparet krijuese artistike të
ndërtimit dhe traditës së lidhur me to, por edhe një sëri të
kartave teknike të ilustruara për të treguar problemet më
shpeshta të ruajtjes dhe ndoshta riparimet e mundshme
të tyre në formën e praktikave më të mira. Sidoqoftë formati final ende mbetet për t’u vendosur në konsultim me
institucionet shqiptare.
Publikimi pritet të printohet në fund të 2017, dhe më pas
të jetë në përdorim në fillim të 2018, ku shpresohet që
të përcaktojë perspektivat e reja për format tradicionale
efiçente të pasura dhe të bukura të arkitekturës së rajonit
të Liqenit të Ohrit. Shpresohet që ky manual të shërbejë
si shembull për zonat e tjera në vend, ku format tradicionale të arkitekturës gjithashtu meritojnë një trajtim të
kujdesshëm në bazë të udhëzimeve të njohura.

Foto: Paweł Suder, Narodowy Instytut Dziedzictwa

Intervistë
Regjistrohet në Listën e Trashëgimisë botërore të UNESCO pasuria e parë natyrore e Shqipërisë. Vendimi u morr
në komitetin e 41 të Trashëgimisë botrore që u zhvillua
në 2-12 korrik në Krakov Poloni. Dy nga pyjet e ahut të
vendit tonë u regjistruan si pjesë e pyjeve të ahut primar
të Karpateve dhe rajoneve të tjera të Europës. Këto dy
zona janë Lumi i Gashit në veri të Kukësit, një pyll që
ndodhet brenda Parkut Kombëtar të Valbonës dhe që është
një rezervë strikte natyrore (kategoria e parë sipas IUCNkategoria më e lartë e zonave të mbrojtura të njohura nga
Komisioni Botëror për zonat e mbrojtura), si dhe Pylli i
Rrajcës, që ndodhet brenda parkut Kombëtar Shebenik –
Jablanicë (në lindje të Elbasanit) gjithashtu një rezervë
strikte natyrore.
Ky listim është një lajm i mirë nga Komiteti i Trashëgimisë Botërore gjatë ekzaminimit të gjithë nominimeve në
takimin e 7 Korrikut 2017. Pasurisa botërore e pyjeve primare të ahut të Karpateve dhe pyjeve të lashta të Gjermanisë (ku më parë bëntin pjesë Gjermani, Sllovaki, Ukrainë)
tashmë u shtri në 12 vende të tjera: (Shqipëri, Austri, Belgjikë, Bullgari, Kroaci, Gjermani, Itali, Rumani, Sllovaki,
Slloveni, Spanjë, Ukrainë).
Pas fundit të epokës së akullnajave, pyjet e ahut në Europë u shpërndanë nga refugjatë të izoluar në Alpe, Karpate, Mesdhe dhe Pirenej për një periudhë të shkurtër
disa mijëra vjeçare në një proces që ende vazhdon. Kjo
shtrirje e suksesshme është e lidhur me fleksibilitetin e
këtyre specieve dhe tolerancën ndaj ndryshimeve klimaterike, kushteve gjeografike dhe fizike. Para ndërhyrjes
njerëzore, pyjet e ahut në Europë pushtuan 91 milionë
hektarë, ndërsa sot këto pyje zënë një total prej 90 mijë ha.

Vendimi i Komitetit të Trashëgimisë Botërore për
pasurinë natyrore e kulturore të Liqenit të Ohrit
Gjendja e konservimit të trashëgimisë natyrore dhe kulturore të rajonit
të Liqenit të Ohrit (në Ish-republikën Jugosllave të Maqedonisë) u ekzaminua nga Komiteti i Trashëgimisë Botërore në session in e tij të 41,
që u mblodh në Krakov në 2-12 Korrik 2017. Në ekzaminim u përfshinë
dy raporte të dorëzuar në Qendrën e Trashëgimisë Botërore nga Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë në Mars 2017 që detajon progresin në
një sërë çështjesh të konservimit si dhe raporti i përbashkët i misionit të
monitorimit të Komitetit të Trashëgimisë Botërore- ICOMOS dhe ICUN
në prill 2017 dhe që jep një sërë rekomandimesh mbi mbrojtjen e vlerave
universale të kësaj pasurie. Çështjet e konservimit që u prezantuan nga
Bartłomiej Banaszak, Narodowy Instytut Dziedzictwa
Komiteti i Trashëgimisë Botërore në 2017 përfshinë dhe impaktin e një
sërë projektesh madhore të planifikuara. Në këtë vendim, Komiteti kërkoi që shteti palë të zhvillojë një strategji të vlerësimit mjedisor për të parë ndikimet e gjithë këtyre projekteve mbi vlerat universale të trashëgimisë së kësaj pasurie dhe
masat për të adresuar kërcënimet potenciale. Komiteti gjithashtu kërkoi që shteti palë të ndalojë këto projekte ndërtuese
në seksionet A dhe E të autostradës A3 dhe resortin e Skive në Galicica, brenda pasurisë botërore, pasi ato mund të kenë
impakte negative ne vlerat universale të pasurisë, si dhe kërkoi të ndërmerret një studim për rrugët alternative për një hekurudhë të korridorit të VIII pan europian.
Shtetit pale iu kërkua gjithashtu të përgatisë një progress raport mbi zbatimin e këtij vendimi deri më 1 shkurt 2018 që do
të rishikohet nga Qendra e Trashëgimisë Botëore dhe bordet këshillimore, dhe në rast se nuk është bërë një progres I pamjaftueshëm, do të ekzaminohet sërish nga Komiteti i Trashëgimisë Botërore në sesionin e 42 në 2018. Shteti Palë gjithashtu
iu kërkua që të dorëzojë një raport të përditësuar deri në 1 dhjetor 2018 që do të ekzaminohet nga Komiteti i Trashëgimisë
Botërore në sesionin e 43 në 2019. Për më shumë info klikoni këtu.

Regjistrohet në UNESCO pasuria e parë natyrore e
Shqipërisë- pyjet e ahut në Lumin e Gashit dhe Rrajcë

Ne intervistuam Ermal Halimin, specialist në Drejtorinë
e Biodiversitetit dhe Zonave të Mbrojtura në Ministrinë e Turizmit dhe mjedisit
të Shqipërisë për këtë proces
nominimi që rezultoi në listimin
e dy pyjeve shqiptare të Ahut si
pasuri botërore e UNESCO.
Z. Halimi, kur nisi ky proces
nominimi nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit?
I gjithë procesi nisi me futjen në UNESCO të pyjeve
primare të ahut të Karpateve në 2007. Në 2011 pasuria
u zgjerua me komponentë të këtyre pyjeve në Gjermani.
Më pas Komiteti i Trashëgimisë botërore rekomandoi
që të përfshihen dhe shtete të tjera ku ndodhen këto pyje
natyrore dhe që kanë mbetur të paprekura prej shekujsh.
Nga 2012- 2014, u zhvillua procesi evropian i skanimit
të këtyre pyjeve i financuar nga Gjermania. Ekspertë të
pyjeve erdhën në Shqipëri për të inspektuar zonat e nominuara në veçanti dy zona të mbrojtura: Lugina e Valbonës, park kombëtar dhe Shebenik – Jabllanicë, (park
kombëtar). Procesi për përgatitjen e dosjeve të nominimit
për këto pyje zgjati 2 vite nga 2014-2016 dhe u financua
nga Austria. Takimi i fundit në Krakov, Poloni vendosi

Lumi i Gashit

Rrajca

që zona e Lumit të Gashit ((1,261,52 ha) dhe pyjet e Rrajcës
(2,129,45 ha) të bëhen pjesë e kësaj trashëgimie.

sa kanë status UNESCO?
Agjencia Kombëtare për Zonat e Mbrojtura, që varet nga
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit është përgjegjëse për
mbrojtjen e të gjitha parqeve kombëtare në Shqipëri, përfshi
Luginën e Valbonës dhe parkun Shebenik- jabllanicë, ku
ndodhen këto dy pyje ahu. Agjencia është shumë aktive në
zonë, dhe ka bërë një punë të mirë për të informuar banorët
për rëndësinë e këtyre zonave, për t’u siguruar që pemët nuk
duhet të priten por duhet të mbrohen.
Shqipëria ka një biodiversitet shumë të pasur. Ne kemi të
paktën 800 zona natyrore të mbrojtura dhe monumente
natyrore në vend, dhe këto përbëjnë rreth një të tretën e
gjithë biodiversitetit në Europë.

Si ka mundësi që janë ruajtur kaq mirë këto zona përgjatë
viteve?
Ka dy arsye pse janë ruajtur. Së pari, këto pyje janë të vështira
për t’u arritur dhe aksesuar nga njerëzit. Rrugët janë në gjendje të keqe dhe pyjet ndodhen në zona shumë të thella malore
larg zonave të banuara. Së dyti, këto pyje ahu ndodhen brenda
dy parqeve kombëtare që janë zona strikte të mbrojtura që
nga vitet 90.
Kush është përgjegjës për t’i mbrojtur tashmë këto pyje, tek-
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Intervistë

Flet Elizabeta Veljanoska Sarafiloska,
drejtore e Institutit Hidrobiologjik të Ohrit
Instituti hidrobiologjik i Ohrit është një institucion kombëtar shtetëror i krijuar në 1935 që kontrollon cilësinë e
ujit të Liqenit të Ohrit në pjesën maqedonase. Ne pyetëm
drejtoreshën e këtij instituti rreth punës që kryhet aty.
Znj Elizabeta Veljanoska Sarafiloska, cili është roli dhe
qëllimi i këtij instituti?
Instituti Hidrobiologjik i Ohrit ka dy qëllime primare: të
monitorojë kushtet kimike dhe fizike dhe komponentët
biologjike të liqeneve natyrore të Maqedonisë dhe të konservojë peshqit e Liqenit të
Ohrit, me fokus të veçantë
troftën e Ohrit (Salmo trutta
letnica).
Cilat janë gjetjet tuaja dhe
cili është roli i Institutit
përsa i përket ruajtjes së
trashëgimisë së Liqenit të
Ohrit?
Liqeni i Ohrit është një nga
35 pasuritë mikse të UNESCOs në botë (natyrore dhe
kulturore). Falë iniciativës së Institutit të Hidrobiologjisë,
që ka arritur t’i prezantojë një audience të madhe rëndësinë
e këtij liqeni (moshën, nivelin e lartë të biodiversitetit,
niveli i lartë i endemizit, specie relike, ujërat oligotrofe)
ky liqen është listuar si pasuri natyrore e UNESCO në
1979 dhe një vit më vonë për atributet kulturore të qytetit
të Ohrit dhe rrethinave të tij, u listua edhe si pasuri kulturore e UNESCO. Që nga krijimi i tij në 1935 deri më sot,
Instituti Hidrobiologjik ka ndërmarrë një sërë masash për
ruajtjen e liqenit dhe botës së tij të gjallë unike, habitateve
të tij natyrore duke monitoruar komponentët fizikë, kimikë
dhe biologjikë dhe duke rritur ndërgjegjësimin e publikut
për problemet ekzistuese që kërcënojnë cilësinë e ujërave
dhe biocenozat ekzistuese dhe duke prezantuar edhe zgjidhje për lehtësimin dhe përmirësimin e kushteve aktuale
që rrjedhin nga kushtet e përgjithshme oligotrofike.
Instituti juaj monitoron cilësinë e ujit të Liqenit të Ohrit.
Cilat janë problemet me të cilat përballeni në këtë drejtim?
Ne kemi monitoruar liqenin për më shumë se 8 dekada.
Gjatë kësaj kohe gjithnjë kemi aplikuar metoda dhe inovacione në terminologjinë bashkëkohore, si në drejtim të
pajisjes së faciliteteve tona me aparate të sofistikuara por
dhe duke trajnuar stafin shkencor në qendra shkencore të
botës. Ndaj problemet që ne kemi patur më shumë kanë
qenë të natyrës financiare. Shumica e financave që ne marrim nga fondet kombëtare dhe ndërkombëtare janë të kufizuara, dhe ato janë vetëm për realizimin e disa projekteve
të veçanta. Pas finalizimit të tyre ne nuk kemi mundësi të
kryejnë monitorim të vazhduar dhe të zgjeruar për shkak
të mungese së financave, ndaj numri i vendeve ku marrim
kampionet janë reduktua ndjeshëm, si dhe numri i parametrave të monitoruar. Kjo krijon pashmangshmërisht hapësira në të dhënat kronologjike. Ndaj adoptimi i një strateg-

Foto: Procese pune nga ekspertet e Institutit Hidrobiologjik të Ohrit
Foto: Elizabeta Veljanovska Sarafilovska

jie kombëtare për monitorimin dhe caktimin e Institutit të
Hidrbiologjisë, si një Institucion drejtues për monitorimin,
është një objektiv thelbësor që institucioni ynë synon të
arrijë për mbrojtjen ujërave të Maqedonisë.
Vetëm me një strategji monitoruese kombëtare të organizuar në përputhje me direktivat e kornizës Europiane të
Ujrave, në të cilin Instituti Hidrobiologjik ka rol drejtues si
rezultat i ekspertizës dhe eksperiencës në implementimin
e kësaj kornize në vend, do të arrijmë të përfitojmë një
mbrojtje më të mirë të ujërave të vendit tonë.
Çfarë mendoni për cilësinë e ujit në anën tjetër të Liqenit
të Ohrit, pjesën shqiptare?
Në vitet e fundit, së bashku me partnerët shqiptare, ne
kemi kryer dy projekte shkencore monitorimi dhe ekspertët e dy vendeve kanë patur mundësinë të krahasojnë
cilësinë e ujërave në dy anët e liqenit. Në përgjithësi cilësia e ujit në pjesën shqiptare është e ngjashme me atë të
pjesës maqedonase, cilësia e ujit në zonat e hapura (pelagjike) është e kategorisë së parë.
Por ndryshe nga zona pelagjike, disa kamione afër zonave
të populluara si në Pogradec, apo në fshatin Lin, karakterizohen nga një përkeqësim i cilësisë së ujit dhe ekologjia
në këtë pjesë varion nga e moderuar në cilësi të keqe. Një
përqendrim i rritur i fosforit regjistrohet në zonën e Lumit
të Drilonit, në Tushemisht që është një tregues se lëndë
ushqyesë të dëmshme vijnë nga mbetjet shtëpiake apo
ujërat e zeza.
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Cilat janë masat që duhet të merren nga dy anët për të
ruajtur Liqenin e Ohrit dhe speciet e tij?
Siç e përmenda më sipër, të dy shtetet duhet të miratojnë
stratregji kombëtare dhe ligje për mbrojtjen e pasurisë
natyrore të Liqenit të Ohrit. Së pari Liqeni duhet të jetë nën
monitorim të vazhdueshëm si një fazë fillestare që duhet
të na mundësojë një vlerësim fillestar të statusit aktual.
Për të shmangur mospërputhjet në vlerësimet që vijnë si
rezultat i përdorimit të ndryshëm të metodave apo parametrave të ndjekur, frekuencës së kampioneve, procesimit të
të dhënave etj, thjesht dy palët duhet të zbatojnë kriteret e
Kornizës së BE për ujin si më poshtë:
- Harmonizim të legjislacionit ekzistues nacional për
mbrojtjen e natyrës në dy shtetet në përputhje me legjislacionin europian dhe përdorimin praktik të tij
- Rritjen e ndërgjegjësimit publik për rëndësinë, unicitetin
dhe pandashmërinë e Liqenit ndërkufitar, duke e vëzhguar
dhe trajtuar këtë liqen si një pasuri të plotë të Trashëgimisë
Botërore të UNESCO
- Forcimi i bashkëpuinimit mes shkencëtarëve, OJF-ve
dhe grupeve të interesit do të çojë në forcimin e besimit
mes dy vendeve dhe do të sjellë për rrjedhojë një mirëkuptim më të mirë për rëndësinë e liqenit dhe mbrojtjen e tij
- Krijimin e komiteteve dypalëshe që do të koordinojnë
gjithë aktivitetet që lidhen me realizimin praktik
të të gjitha këtyre çështjeve.

Portret

Genta, vajza shqiptare
që ndërton barka druri

Ajo është një vajzë e re, por tashmë është bërë e njohur në Shqipëri. Media ka publikuar disa artikuj për
të dhe punën e saj, madhe dhe revista ‘UN Women’ i
ka kushtuar një artikull në kopertinë. Emri i saj është
Genta Ahmeti, dhe ajo është e vetmja grua sipërmarrëse në Shqipëri që krijon barka druri, një traditë që në
fakt është drejt zhdukjes. Por Genta po punon shumë
që ta ringjallë këtë traditë. Genta drejton një fabrikë
që quhet “Artisanal”. Ajo është gjithashtu drejtore dhe
themeluese e projektit “Jeta në varkë” që ka qëllim të
ndërtojë barka artizanale dhe t’i japë jetë një muzeumi
detar në Shqipëri.
Ne u impresionuam shumë me punën e saj, dhe e pyetëm
si çdokush tjetër: Përse vendosi të ndërtojë barka, pasi
është një profesion i pazakontë për një grua.
Ajo përgjigjet se e gjitha është pasion. Ky profesion
është ngulur tek ajo që kur ishte vajzë e vogël. I ati ishte
një inxhiner druri, dhe ajo u rrit në një familje ku druri
ishte pjesë thelbësore e jetës së saj. Edhe dhuratat e saj
të para ishin prej druri, ose mjete pune për të punuar
drurin. Ajo thotë se këto gjëra e tërhiqnin më shumë
se kukullat. Fëmijëria e saj përcaktoi dhe të ardhmen.
Genta studioi për inxhinieri pyjore në Universitetin e

Tiranës dhe më pas shkoi në Itali për studime të mëtejshme. Kur u kthye e kishte të qartë në mendje se çfarë
do të bënte: do prodhonte barka, por vetëm prej druri.

Asaj nuk i pëlqen që ujërat e Shqipërisë janë të mbushura me barka plastike që nuk janë ekologjike, dhe për më
tëper janë të shëmtuara. Genta ka prodhuar disa modele deri tani, por projektet duket se janë të pandalshme
tashmë. Ajo thotë se ka ende disa mjeshtra të vetmuar që
prodhojnë barka druri si në Pogradec dhe Shkodër. Këto
barka porositen nga peshkatarët, pasi ata i dinë përfitimet e barkave të drurit krahasuar me ato plastike. Kur
ne e pyetëm nëse ka ndonjë plan për të sjellë barkat e saj
në Liqenin e Ohrit, ajo tha se vitin që vjen do të sjellë
barka me vela në Pogradec, të cilat mund të përdoren për
qëllime turistike.
Ajo sheh të ardhme të artë në biznesin e saj, pasi mendon
se kushdo do ta kuptojë se barkat e drurit janë shumë më
të mira se ato plastike dhe ndoshta me kalimin e kohës
ato mund të zëvendësohen.
Genta është e lumtur që po ringjallet tradita për këto
barka dhe që po ndjek hapat e babait. Projekti tjetër i saj
është të hapë një muze detar në Shqipëri dhe të tregojë
gjithë modelet e vjetra dhe historinë e barkave të drurit
në vend si dhe të prezantojë modelet e reja. Ne kemi
nevojë për më shumë gra si Genta që punojnë kaq fort
për të ringjallur traditat e vjetra me vlerë.

Vizitë e shkurtër në Lin,
fshati i ngecur në të shkuarën
Ishte një ditë e nxehtë fund korriku. Stafi i gazetës rastisi
rrugës nga Pogradeci në Tiranë dhe vendosi të ndalet për
një udhëtim të shkurtër në gadishullin e Linit. Nga lart pamja është e mahnitshme, dhe të fton të shkosh e të shohësh
nga afër shtëpitë që duket sikur janë zhytur në ujërat blu të
Ohrit. Fshati duket i zbrazët në shikim të parë, por kur hyn
në lokalet e para buzë liqenit sheh se sa shumë vizitorë ka në
Lin, madje dhe të huaj. Kamarieri i bar-restorantit në qendër
të fshatit na thotë se gjatë sezonit veror, nuk gjen dot vend
për të fjetur pasi gjithë shtëpitë e banorëve janë me turistë.
Shtëpitë kanë arkitekturë tradicionale ndërsa rrugët janë të
ngushta. Përveç pamjes së mrekullueshme, fshati Lin ka
vlera të rëndësishme kulturore. Rrënojat e kishës që ndodhet në pikën më të lartë të fshatit, janë vendi më i rëndësishëm për t’u vizituar këtu. Ne u ngjitëm në kodër për të
parë këtë vend të lashtë, ku gërmimet arkeologjike dhe gjetjet e ndryshme kanë zbuluar kishën dhe një dysheme me
mozaikë që datojnë në shekullin e V dhe VI. Porta ishte e
mbyllur, dhe nuk mund të qëndronim dot gjatë aty në atë të
nxehtë përvelues, 40 grade. Por menjëherë u shfaq Agimi,
roja e basilikës, i cili hapi derën dhe na ftoi brenda. Nuk

Fshati Lin & Agimi, roja e Basilikës

ishte nevoja për biletë dhe ai ishte shumë i gatshëm të na
tregonte përqark historinë e bazilikës. Ne nuk kishim guidë,
kështu që u hapitëm se sa shumë dinte ai për këtë vend.
Na tha se këto gjëra i kishte mësuar nga grupet e turistëve
që vinin çdo ditë për të parë këtë vend dhe kur turistë të
pashoqëruar, si ne, shfaqeshin në derë, ai bënte me dëshirë
profesionin e udhërrëfyesit. Agimi na tha se gjatë dy muajve
të verës, korrik e gusht, rreth 100 visitorë vijnë në Bazilikë
çdo ditë. Sidoqoftë kjo vetëm për muajt e verës. Kisha paleo-kristiane është një nga monumentet më të rëndësishme
të trashëgimisë në Shqipëri. Struktura është e dekoruar me
mozaikë shumëngjyrësh me motive luleje dhe forma gjeometrike si dhe skena eukaristike, nga periudha e hershme
kristiane. Mozaiket polikromë dhe materialet e pasura arke-
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ologjike e bëjnë këtë kishë një nga monumentet më të bukura dhe një vend shumë intreresant për t’u vizituar.
Pamja nga kodra është thjesht mahnitëse: sheh liqenin blu,
kodrat e gjelbëruara dhe malet e larta rrethuese. Vetë fshati
duket sikur ka mbetur pas në të shkuarën. Asgjë nuk të tregon që ky është vend turistik. Nuk ka pika informacioni për
turistët, nuk ka sinjalistike, dhe as kosha plehrash. Banorët,
kryesisht fermerë duken indiferentë për vlerat kulturore të
fshatit dhe për turistët. Sidoqoftë e vjetra është gjithnjë me
vlerë për t’u vizituar. Vlerat e rëndësishme kulturore janë
ende prezente, ato thjesht kërkojnë një qasje të turizmit të
qëndrueshëm, në mënyrë që të kuptohet dhe të shijohet nga
vizitorët vendas dhe të huaj, por dhe të mbrohet dhe të lihet
trashëgim për brezat që vijnë.

Intervistë me Erindi Bejko

Të eksplorosh natyrën
rreth Liqenit të Ohrit

Ka shumë të rinj që eksplorojnë vullnetarisht
çdo fundjavë rajonin rreth Liqenit të Ohrit.
Ne biseduam me një prej këtyre të rinjve,
z Erindi Bejko, i cili është i apasionuar pas
natyrës dhe sportit të aventurës në rrethinat
e Pogradecit.
Ju eksploroni vazhdimisht zonat malore
rreth Liqenit të Pogradecit me guidën e Visit
Pogradec. Përse këtë rajon?
Së pari ju falenderoj për këtë intervistë. Fatkeqësisht ne jetojmë në një botë ku ideja e
të bukurës fokusohet në atë se çfarë vesh një
model/modele dhe jo në bukuritë e natyrës.
Unë së bashku me miqtë e mi kemi verndosur
që ta bëjmë këtë zonë rreth Liqenit të Ohrit sa
më të njohur për vizitorët. Ne shpesh ankohemi për shumë elemente në jetën tonë të përditshme, ndërkohë që harrojmë dhe përtojmë
të njohim më shumë. Në këtë rast bëhet fjalë
për njohjen e vetvetes, njohjen e qytetit dhe
krahinës nga kemi lindur dhe ku jemi rritur.
Të thuash që Pogradeci ka liqen, nuk ke bërë
shpikje se mjafton të ngjisësh Qafë-Thanën
për të kuptuar se çfarë pasurie ka ky rajon.
Por aman të shohësh Liqenin sesi lidhet
dhe “bashkëpunon” me dy liqenet e tjera të
Prespës (Prespa e Madhe dhe e Vogël), kjo
është një eksperiencë unike që ta jep vetëm
maja e Malit të Thatë. Nëse kalon në aksin
Librazhd-Elbasan dhe sheh lumin Shkumbin,
sot është e zakonshme, por të shohësh grykëderdhjen e Shkumbinit në malet e Valamarës
dhe kanionet e Llëngës, më besoni që është
një ndjesi e jashtëzakonshme. Ndaj, ajo çka
po përpiqem të shpjegoj është se Pogradeci
fsheh në vetvete mrekulli dhe resurse natyrore më të mëdhaja se ato që duken nga
sedilja e makinës teksa bën xhiron e rradhës
në Pogradec.
Cilat janë atraksionet që do të rekomandonit për t’u parë? Cilat janë vlerat historike
apo natyrore të tyre?
Ajo çka do veçoja është eksplorimi i gjithë
vijës bregliqenore me biçikletë ku zbulon
disa plazhe në formën e perlave të fshehura,
të cilat për nga pastërtia e ujit dhe bukuria
nuk i lenë asgjë mangut plazheve tona të
mrekullueshme të jugut të vendit.
Gjithashtu varret 2000 vjeçare te Selcës,
gjurmët e Via Egnatia, liqenet akullnajore të
Lukovës që janë në kufi me Gramshin janë
atraksione të qytetit të cilat duhen vizituar me
“urgjencë” të plotë sipas mendimit tim.
A ka nevojë për infrastrukturë, sinjalistike
në këto zona, që të aksesohen nga të gjithë?
Apo thjesht janë të përshtatshme për turistët
e aventurës?
Sigurisht që përsa i përket infrastrukturës
nevoja është gjithmonë e madhe, por personalisht refuzoj të ngre duart lart dhe të pres
nga institucionet e pushtetit vendor të rreg-

Vlerat e rajonit të Liqenit
të Ohrit pasqyrohen ne
reportazhe të
BBC & The Guardian

Natyra rreth Pogradecit, dhe djemte eksplorues te VisitPogradec Foto: @VisitPogradec

ullojnë hallet e turizmit të aventurës. Për të
mos qënë pjesë e problemit, ne jemi përpkekur
të zgjidhim disa gjëra duke shenjuar shtigjet
në vendet ku shkojmë. Gjithsesi, turizmi i
aventurës nëse do kishte infrastrukturë nuk do
quhej më i tillë.
Cilat janë destinacionet e radhës? Ka ende

zona të pashkelura rajoni i liqenit të Ohrit
Rajoni ynë sigurisht që ka zona të paksploruara. Unë mendoj që krahina e Mokrës në vetvete është një zonë që ka nevojë për eksplorim,
bregu i virgjër i Linit ka nevojë për eksplorim,
zona e Liqeneve të Prespës gjithashtu. Eksplorimi është si oreksi, që vjen duke ngrënë..

Flora dhe Fauna e Pogradecit

Avni Mara

Zona e Pogradecit në Rajonin e Liqenit të Ohrit ka një florë dhe faunë shumë të pasur.
Inxhinieri i pyjeve z. Avni Mara, që punon për bashkinë Pogradec thotë se krahasuar me
qytetet e tjera të Shqipërisë, flora dhe fauna e Pogradecit janë ruajtur më mirë. Gjithë zona
e Pogradecit përfshin 28 550 ha pyje dhe 5600 ha kullota.
Inventari i fundit për bimët medicinale në zonë është bërë në 1978. Disa nga bimët kryesore
medicinale që rriten në zonë janë: Çaji i malit; Gështenja e butë; Lajthia e butë; Trendafili
i egër; Lule bliri; Arra; Thana; Molla e egër; Dëllinja e zezë; Dëllinja e kuqe; Salepi; Mjedra; Xhirokulli; Murrizi njëbërthamësh; Murrizi pesëbërthamësh; Vadha e egër; Shtogu;
Boronica; Sherebela; Lule basani; etj. Z. Mara thotë se shumica e këtyre bimëve mund të
gjenden ende në zonë, ndërkohë që një inventar i ri për të parë se ku ndodhen dhe në çfarë
sasie, është ende duke u zhvilluar.
Ndërkohë inventari i fundit i faunës në zonën e Pogradecit është kryer në 1984. Që atëherë
numri i kafshëve të ndryshme është reduktuar ndjeshëm për shkak dhe të gjuetisë së paligjshme. Por së fundi, falë një moratoriumi ndaj gjuetisë së paligjshme, të vendosur nga
qeveria në 2014 situata është përmirësuar. Bota e egër është më e mbrojtur tashmë dhe
ka të dhëna se shumë kafshë janë kthyer në zonat e mbrojtura dhe ato malore dhe numri i
tyre po shtohet. Disa nga kafshët apo zogjtë kryesore që ndodhen në zonën e Pogradecit
janë: Ujku; Çakalli; Ariu; Dhelpra; Baldosa; Dhia e egër; Kaprolli; Derri i egër; Lepuri i
egër; Riqebulli; Macja e egër; Lunderza; Shqiponja e malit; Gjeli i egër; Thellëza e malit;
Pëllumbi i egër etj. Tashmë falë dhe përmirësimit të legjislacionit për zonat e mbrojtura,
ka një ndërgjegjësim më të mirë për domosdoshmërinë e mbrojtjes së florës dhe faunës në
qytet dhe rreth tij, tha z. Mara.
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Historia dhe bukuria e Liqenit të Ohrit
vazhdon të jetë pjesë e dokumentarëve dhe
artikujve të shkruar në shumë media prestigjozë botërore. Këtë verë për Liqenin e
Ohrit u shkruajtën artikuj në BBC dhe në
gazetën ‘The Guardian’.
Historia e lashtë e liqenit më të vjetër në
Europë ishte titulli i dokumentarit të publikuar në revistën BBC travel. “Me sy të
lirë mund të shohësh si gjithë mrekullia
e Liqenit të Ohrit shtrihet në peisazhin
mahnitës mbi ujë, por bukuria e tij e vërtetë
është nënujë, thotë gazetarja e BBC Travel
Show. Ajo thotë se nuk është vetëm liqeni shumë i vjetër por dhe mjedisi rreth tij.
Qyteti i Ohrit është krijuar në shekullin e
4-t. Interesi më i madh i gjithë turistëve që
vizitojnë qytetin mbetet tek historia e këtij
rajoni. Pjesa më e rëndësishme e dokumentarit është arkeologjia e pasur nënujore e
këtij liqeni. Nuk duhet të zhytesh shumë
thellë që të shohësh me sytë e ty objekte
që i përkasin periudhës 3000 vjet më parë.
Reporterja e BBC u zhyt bashkë me një ekspert nga qendra e zhytjes të Muzeu i Kockave dhe së bashku gjetën objekte të vjetra
që i përkisnin komuniteteve që kanë jetuar
rreth Liqenit prej shekujsh.
Ndërkohë gazeta ‘The Guardian’ ka shkruar
një artikull ku liston 10 qytetet më të bukura liqenore në Europë dhe Ohrid është në
krye të kësaj liste. “Ohrid është qyteti që ka
marrë të njëjtin emër të liqenit që shtrihet
mes kufirit shqiptar- Maqedonas, liqeni më
i thellë në Europë. Kisha e shen Jovan Kaneo qëndron mbi një shkëmb sipër një porti
të mbushur plot me barka shumngjyrëshe
peshkimi dhe rreth qytetit janë mjaft plazhe
të vogla të bukura. Pak milje më tutje është
Muzeu i Kockave, që simbolizon një fshat
të rikonstruktuar prehistorik që qendron me
këmbë druri mbi liqen. Emri nuk i referohet kockave njerëzore por atyre të mbetjeve
të kafshëve të gjetura në ujë, skeletet e të
cilave shfaqen dhe brenda muzeut. Vizitorët
mund të zgjedhin të zhyten dhe të shohin
pasuritë nënujore dhe të shohin ndryshimin e ngjyrave të liqenit, që ndonjëherë
është blu apo jeshile mistike, shkruan The
Guardian.

Mbrojtja e Liqenit të Ohrit
UNESCO
Qendra e Trashëgimisë Botërorekoordinatore e Projektit
Bashkimi EuropianKontribuesi Kryesor Financiar

kalendar

Partnerët

Ministria e Mjedisit
e Republikës së Shqipërisë, bashkë-financues
Ministria e Kulturës
e Republikës së Shqipërisë
Ministria e Kulturës e ish
Republikës Jugosllave të Maqedonisë

Aktivitetet e ardhshme
- Shpallja e fituesve të konkursit
fotografik #OurLakeOhrid
- Një seri takimesh me grupe teknike për të finalizuar dosjen e zgjerimit të pasurisë botërore të Rajonit
të Liqenit të Ohrit.
- Takimi i 7-të ndërkufitar, në janar
2017, Pogradec, Shqipëri
- Lançimi i foto-albumit të Rajonit
të Liqenit të Ohrit.
- Kurs trajnimi rajonal në HIA/EIA
nga 5-9 shkurt 2017

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Fizik
të ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë

Mbrojtja e Liqenit të Ohrit

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/

(Këshilli Ndërkombëtar mbi Monumentet e Vendet)

IUCN
(Unioni Ndërkombëtar për ruajtjen
e Natyrës)

Per komente/suggjerime email: a.fiebig@unesco.org
Copyright: UNESCO
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