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Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim vepron afërsisht 
në 170 shtete dhe territore, duke kontribuar në zhdukjen e 
varfërisë dhe uljen e pabarazive dhe përjashtimit. Ne ndihmojmë 
shtetet të zhvillojnë politika, aftësitë drejtuese dhe të krijimit 
të partneriteteve, të zhvillojnë kapacitetet institucionale dhe 
ripërtëritëse për të arritur rezultate zhvillimi të qëndrueshme. 
Qendra e Politikave Globale me seli në Nairobi për Ekosistemet 
Ripërtëritëse dhe Shkretëtirëzimin (GC-RED) është një ndër 
Qendrat e Politikave Globale të Programit të Kombeve të 
Bashkuara për Zhvillim (PNUD). GC-RED është përgjegjëse 
për nxitjen e diskutimeve në nivel global dhe shkëmbimit të 
njohurive për zhvillimin përfshirës dhe të qëndrueshëm në tokat 
e thata dhe ekosisteme të tjera të brishta.

Rrjeti i shërbimeve për biodiversitetin dhe ekosistemin (BES-
Net) është “rrjeti i rrjeteve” për shkëmbimin e kapaciteteve, i cili 
nxit dialogun ndërmjet përfaqësuesve të shkencës, politikave 
dhe praktikave për një menaxhim më efikas të biodiversitetit 
dhe ekosistemeve, duke kontribuar në një mirëqenie afatgjatë 
dhe zhvillim të qëndrueshëm të njerëzimit. Rrjeti mbështetet 
nëpërmjet veprimtarive të drejtpërdrejta për ngritjen e 
kapaciteteve (Trialogjet e BES-Net), një instrumenti koordinues 
dhe një portal interneti i teknologjisë së fundit, ku të gjithë 
komponentët përforcojnë njëri tjetrin. BES-Net drejtohet nga 
GC-RED i PNUD. 

Autorët kontribuues: Tamar Pataridze, Pippa Heylings dhe Carolina Proaño-Castro

Grafika: Alessandra Blasi

Përkthyesit: Enida Rusi (AlbaGlobal Translation and Localization), Damir Andosevic, Tamar Nepharidze, Rodica Pisica

Deklaratë për mohimin e përgjegjësisë: Ky botim publikohet vetëm për qëllime informimi. Pikëpamjet e shprehura 
në këtë botim i përkasin autorëve dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërish pikëpamjet e PNUD-it dhe të partnerëve të tij.

Falënderime: Dokumenti i Veprimit u hartua në bazë të Dokumentit Informues të përgatitur për Trialogun e BES-Net 
në Evropën Lindore për polenizuesit, sigurinë ushqimore dhe zhvillimin rural, i cili u mbajt më 18-20 tetor 2017 dhe 
përfshin rezultatet e ushtrimeve në grupet e punës të zhvilluara nga pjesëmarrësit. Autorët dëshirojnë t’i përcjellin një 
falënderim të sinqertë të gjithë pjesëmarrësve të mëposhtëm në Trialog të cilët ndanë me ne ekspertizën dhe përvojat e 
tyre gjatë hartimit të këtij dokumenti: Marina Antic, Senka Barudanovic, Andrea Bevandra-Hrvo, Mirjana Brzica, Valentina 
Tudor Cebotari, Lirika Dorri, Boris Erg, Manic Gheorghe, Katja Heubach, Astrid Hilgers, Björn Ingendahl, Enver Isufi, Mariam 
Jorjadze, Veriko Khomeriki, Teuta Kllogjri, Renata Kongoli, Victor Koroli, Anikó Kovács-Hostyánszki, Kristina Kujundžić, Saba 
Meskhi, Radule Miljanic, Viorel Miron, Zineta Mujakovic, Hien Thu Ngo, Tatiana Nistorică, Axel Paulsch, Cornelia Paulsch, 
Eva Pustina, Vladimir Radulović, Ala Rotaru, Slavica Samardzic, Sunita Selak, Lejla Shehu, Biljana Radusin Sopić, Dragana 
Šutović, Vojislav Trkulјa, Adi Vesnic, Nina Vik, Gabriele Wagner. Lista e plotë e pjesëmarrësve të Trialogut dhe të dhënat 
e kontaktit gjenden në shtojcën 1. Autorët i janë gjithashtu mirënjohës të gjithë ekspertëve dhe partnerëve që dhanë 
komente dhe informacione për këtë dokument, duke përfshirë David Duthie dhe Azra Velagic-Hajrudinovic. Udhëzime 
dhe mbështetje e vyer është marrë edhe nga anëtarët e mëposhtëm të ekipit BES-Net: Anne Juepner, Marta Panco, Maria 
Rodrigues dhe Yuko Kurauchi.

Përgatitja e këtij dokumenti dhe organizimi i Trialogut të parë të BES-Net për polenizuesit, sigurinë ushqimore dhe 
zhvillimin rural nuk do të kishin qenë të mundura pa partneritetin me Ministrinë Federale të Mjedisit dhe Turizmit në 
Bosnjë-Hercegovinë dhe pa mbështetjen bujare të ofruar nga Fondi i Hapur Rajonal për Evropën Juglindore - Biodiversiteti 
(ORF-BD), i cili financohet nga Ministria Federale për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (BMZ) në Gjermani dhe zbatohet 
nga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
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AKRONIME

BES-Net  Rrjeti i shërbimeve për biodiversitetin dhe ekosistemin 
BiH  Bosnjë-Hercegovina
BMZ  Ministria Federale për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik në Gjermani
CBD  Konventa për Diversitetin Biologjik 
COP  Konferenca e Palëve
EFSA   Autoriteti Evropian për Sigurinë Ushqimore 
EPI  Iniciativa Evropiane për Polenizuesit
BE  Bashkimi Evropian
FAO  Organizata e Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë 
GC-RED  Qendra e Politikave Globale për Ekosistemet Ripërtëritëse dhe Shkretëtirëzimin 
PBB  Prodhimi i Brendshëm Bruto
GE   Të krijuara përmes inxhinierisë gjenetike 
GEF  Fondi Global për Mjedisin 
GIS  Sistemet e Informacionit Gjeografik
GIZ  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GM  Gjenetikisht të modifikuara
OMGJ  Organizëm i modifikuar gjenetikisht
GOG  Qeveria e Gjeorgjisë
IPBES   Platforma Ndërqeveritare e Shkencës dhe Politikave për Shërbimet e Biodiversitetit dhe Ekosistemit 
ISAAA  Shërbimi Ndërkombëtar për Përfitimin e Aplikacioneve Agro-Bioteknologjike 
IUCN   Unioni Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës 
MEP  Paneli Shumëdisiplinor i Ekspertëve
SKBPV  Strategjitë Kombëtare për Biodiversitetin dhe Planet e Veprimit
OJQ  Organizatë Joqeveritare 
ORF-BD Fondi i Hapur Rajonal për Evropën Juglindore - Biodiversiteti
PNUD  Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim  
WWF  Fondi Mbarëbotëror për Natyrën
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DEKLARATAT E ORGANIZATORËVE

“Roli i polenizuesve është i 
pazëvendësueshëm. Çështja 
e polenizimit, ruajtjes së 
polenizuesve dhe prodhimit 
ushqimor kërkon një vëmendje 
më të madhe, pasi vendet 
tona karakterizohen nga një 
shumëllojshmëri e madhe 
speciesh dhe ekosistemesh, të 
cilat ofrojnë një gamë të gjerë 
mallrash dhe shërbimesh për 
komunitetet lokale. Integrimi 
i masave për ruajtjen e 
biodiversitetit dhe i çështjeve 
lidhur me ruajtjen dhe përdorimin 
e qëndrueshëm të polenizuesve 
në politikat sektoriale, veçanërisht 
në sektorin e bujqësisë dhe të 
pylltarisë, është jashtëzakonisht 
i rëndësishëm për ruajtjen 
afatgjatë të biodiversitetit, 
sigurinë ekonomike dhe 
mirëqenien e komuniteteve 
sociale dhe lokale”. 

Edita Đapo
Ministre, 
Ministria e Mjedisit dhe 
Turizmit, Qeveria e Federatës 
së Bosnjë-Hercegovinës

“Njohuritë lokale në Evropën 
Qendrore dhe Lindore tregojnë 
se ekzistojnë tregues kyç të 
përkeqësimit dhe problemeve si 
me polenizuesit e egër dhe me 
ata të menaxhuar, të rëndësishëm 
për ekonomitë bujqësore 
vendore. Ndërsa rajoni përjeton 
ndryshime të vazhdueshme 
të përdorimit të tokës duke 
përfshirë zgjerimin e shpejtë 
të zonave urbane dhe gjysmë-
urbane, ekziston mundësia e 
forcimit të zhvillimit rural përmes 
politikës dhe praktikës miqësore 
ndaj polenizuesve, e cila fuqizon 
fermerët dhe komunitetet”.

Sukhrob 
Khoshmukhamedov
Zëvendëspërfaqësues i 
Përhershëm, 
PNUD Bosnjë-Hercegovinë

“Shumica e bimëve të polenizuara 
janë një burim kyç i lëndëve 
ushqyese bazë. Rajonet që 
po përballen me mungesa në 
ushqim dhe lëndë ushqyese 
mund të goditen shumë rëndë 
nga pakësimi i bletëve dhe 
polenizuesve të tjerë në të 
gjithë botën. Për rrjedhojë, kjo 
çështje është e rëndësishme 
për mbështetjen tonë ndaj 
vendeve në rrugën e zhvillimit 
të qëndrueshëm në kontekstin e 
Axhendës 2030. Ne jemi shumë 
krenarë për organizimin e 
Trialogut tonë të parë rajonal për 
polenizuesit, sigurinë ushqimore 
dhe zhvillimin rural në Bosnjë-
Hercegovinë dhe jemi të gatshëm 
për të mbështetur zbatimin e 
axhendës së veprimit të gjeneruar 
nga Trialogu në rajon”.

Anne Juepner 
Manager, 
Biodiversity and Ecosystem 
Services Network (BES-Net)

Menaxhere, Rrjeti i shërbimeve 
për biodiversitetin dhe 
ekosistemin (BES-Net)
Drejtore, Qendra e PNUD 
e Politikave Globale për 
Ekosistemet Ripërtëritëse dhe 
Shkretëtirëzimin
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“Ministria e Planifikimit Fizik, 
Ndërtimit dhe Mbrojtjes së 
Mjedisit në Kantonin e Sarajevës 
njihet në Trialog si përfaqësuese 
e autoriteteve që respektojnë 
dhe vlerësojnë ruajtjen e 
biodiversitetit ku i kushtojmë 
vëmendje të madhe polenizuesve. 
Ne shprehim gatishmërinë tonë 
për të vazhduar të marrim pjesë 
dhe së bashku me përvojën dhe 
aktivitetet tona të kontribuojmë 
në Dokumentin e Veprimit 
të Trialogut, me mundësinë 
e ndërtimit të kapaciteteve 
në fushën e shërbimeve të 
biodiversitetit dhe ekosistemit.”

Amela Rokša
Eksperte për planifikimin, 
menaxhimin dhe përdorimin e 
burimeve natyrore
Në emër të Ministrisë së 
Planifikimit Fizik, Ndërtimit dhe 
Mbrojtjes së Mjedisit të Kantonit 
të Sarajevës

“Si bletar dhe entomolog, ky 
Trialog pati shumë rëndësi pasi 
munda të shkëmbeja mendime 
dhe qëndrime mbi çështjet e 
trajtuara me shumë prej grupeve 
kryesore të interesit. Kur u ktheva 
në Republikën e Moldavisë, 
organizova një takim me bletarët 
në rajon për të ndarë përvojën 
e përftuar gjatë Trialogut. Më 
pas, më 1 dhjetor 2017, Forumi 
i Bletarisë i organizuar nga 
Shoqata Kombëtare e Bletarëve 
në Moldavi përpiloi një dokument 
për statusin e polenizimit në nivel 
rajonal dhe për rreziqet që çojnë 
në pakësimin e popullatave të 
insekteve polenizuese”.

Manic Gheorghe
Bletar/Docent në Biologji, 
Republika e Moldavisë

“Do të doja t’u shprehja 
organizuesve mirënjohjen time 
të sinqertë për përgatitjen e 
shkëlqyer të Trialogut të parë të 
BES-Net në Sarajevë. Rëndësia 
e aktivitetit u pranua gjerësisht 
në Panelin Shumëdisiplinor të 
Ekspertëve (MEP) të Platformës 
Ndërqeveritare për Shërbimet e 
Biodiversitetit dhe Ekosistemit 
(IPBES) dhe në mbledhjen e 
Byrosë, që u mbajt një javë pas 
Trialogut. Në veçanti, zgjedhja 
e vendndodhjes së Trialogut të 
parë u pranua si mbështetje e 
mirëpritur për përpjekjet e IPBES-
it për forcimin e kapaciteteve në 
Evropën Lindore”. 

Senka Barudanović
Profesore, Fakulteti i Shkencave, 
Universiteti i Sarajevës
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I. HYRJE 
Ky Dokument Veprimi është rezultat i Trialogut të parë të BES-Net që u mbajt në Sarajevë, Bosnjë-Hercegovinë 
(BiH) më 18-20 tetor 2017 dhe përfshinte pesëdhjetë e dy aktorë nga Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Gjeorgjia, 
Moldavia dhe Mali i Zi.1 Trialogjet e BES-Net janë dialogë me shumë grupe interesi ndërmjet tre komuniteteve të 
politikës, shkencës dhe praktikës që fokusohen në çështje specifike të politikave në nivele kombëtare dhe rajonale 
(Shih kutinë 1 për më shumë detaje në lidhje me Trialogun e BES-Net). Në rajonin e Evropës Lindore, ky aktivitet i 
moderuar në mënyrë kontemporane bëri bashkë shkencëtarët, fermerët lokalë, bletarët, Organizatat Joqeveritare 
(OJQ-të) dhe politikëbërësit e sektorëve të bujqësisë, mbrojtjes së bimëve dhe mjedisit. Lista e plotë e pjesëmarrësve 
në aktivitet gjendet në shtojcën 1. 

Gjatë tri ditëve në Sarajevë, Trialogu i arriti plotësisht objektivat e veta në lidhje me ndërgjegjësimin për rëndësinë e 
gjetjeve globale të Platformës Ndërqeveritare të Shkencës dhe Politikave për Shërbimet e Biodiversitetit dhe Ekosistemit 
(IPBES); shkëmbimin e njohurive ndërmjet të gjitha komuniteteve të politikave, shkencës dhe praktikës; identifikimin 
e rreziqeve dhe mundësive rajonale dhe kombëtare për polenizuesit dhe polenizimin dhe rritjen e përkushtimit ndaj 
bashkëpunimit dhe veprimit për mbrojtjen e polenizuesve në mënyrë që të garantohet prodhimi i qëndrueshëm 
bujqësor dhe ushqimor. Pjesëmarrësit theksuan faktin se kjo ishte hera e parë që ishin mbledhur së bashku për t’u 
përqendruar te polenizuesit si një lente për të kuptuar lidhjen ndërmjet shërbimeve të ekosistemit, bujqësisë dhe 
zhvillimit rural, dhe e vlerësuan si një thirrje të fuqishme për veprim. Ditën e fundit, mëngjesi i përfaqësuesve të nivelit 

KUTIA 1: METODOLOGJIA E TRIALOGUT TË BES-NET

Trialogjet e BES-Net synojnë të trajtojnë problemin aktual të 
ndërveprimit të dobët ndërmjet njohurive shkencore/tradicionale, 
politikave dhe praktikës. Përvoja ka treguar se vetëm raportet 
shkencore apo vetëm transmetimi i njëanshëm i informacionit 
nuk mjaftojnë për të forcuar kapacitetet dhe as për të çuar në 
vendimmarrje gjithëpërfshirëse dhe efikase. Për rrjedhojë, Trialogu 
siguron një hapësirë konstruktive për të mësuar së bashku, duke 
nxitur mirëkuptimin ndërkulturor dhe koordinimin ndërinstitucional, 
në mënyrë që grupet e ndryshme të interesit të mund: i) të formësojnë 
së bashku problemet në lidhje me çështjet me interes të përbashkët 
të biodiversitetit/ekosistemit; ii) të gjenerojnë zgjidhje inovative; iii) 
të identifikojnë opsionet e politikave brenda një konteksti të caktuar, 
dhe iv) të ndërmarrin një angazhim për veprim të bashkërenduar.

Gjatë Trialogut të parë rajonal të mbajtur në Sarajevë u përdorën 
instrumente dhe qasje të ndryshme inovative për të garantuar 
cilësinë e ndërveprimit dhe shkëmbimit midis tre komuniteteve të 
shkencës, politikave dhe praktikës. Para Trialogut, u tregua një kujdes 
shumë i madh në identifikimin dhe përgatitjen e pjesëmarrësve 
dhe folësve me qëllim garantimin e një balance ndërmjet vendeve, 
sektorëve dhe gjinive. Gjetjet e vlerësimit të përgjithshëm të IPBES 
për hartimin e Dokumentit Informues, i cili u rishikua nga palët 
homologe dhe pastaj u përkthye në të gjitha gjuhët, u përshtatën 
në kontekst rajonal dhe kombëtar. Dokumenti Informues siguroi një 
pikënisje të barabartë për të gjithë dhe u përdor si mjet reference 
gjatë gjithë kohës. 

Metodologjia u përshtat për të siguruar që pjesëmarrësit të 
zhvillojnë, vëzhgojnë, diktojnë, paraqesin dhe më pas të qartësojnë 
veprimet e ardhshme. Gjatë të tre ditëve u organizuan seanca 
plenare, punë në grup, diskutime të hapura (open space technology) 
dhe vizita në terren. Për të kapërcyer barrierat e informacionit, ato 
kulturore, gjuhësore e të tjera, aktivitetet e planifikuara me kujdes 
mundësuan përvoja ndijore, dialogë të shumtë të bazuar në dëshmi 

© Imrana Kapetanovic

© Imrana Kapetanovic

1 Për detaje të mëtejshme në lidhje me Trialogun e BES-Net, vizitoni http://www.besnet.world/node/1936.
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dhe zgjidhjen e problemeve në mënyrë bashkëpunuese. U tregua 
kujdes për të krijuar një mjedis ku mund të ndaheshin në mirëbesim 
shqetësimet dhe idetë. Stimujt dhe materialet vizuale kreative ishin 
shumë të dobishme për të sjellë këndvështrime të reja dhe për të 
garantuar pjesëmarrjen e të gjithëve. Gjithashtu, për ushqimet e 
shërbyera gjatë aktivitetit, u përdorën përbërës vendas që varen nga 
polenizimi të cilët ndihmuan për të nxjerrë në pah temën specifike të 
Trialogut, pra polenizuesit dhe polenizimi (shtojca 3).  

U krijuan mundësi për shfaqjen e llojeve të ndryshme të lidershipit. 
Së fundi, pjesëmarrësit u përfshinë në përgatitjen e përbashkët të 
një axhende për veprim në nivel rajonal dhe kombëtar, e cila përbën 
tashmë Dokumentin Rajonal të Veprimit për polenizuesit, sigurinë 
ushqimore dhe zhvillimin rural në Evropën Lindore.

të lartë ofroi një mundësi të rrallë për autoritetet qeveritare të nivelit të lartë dhe partnerët ndërkombëtarë donatorë 
në rajon për të diskutuar mesazhet kyçe që dolën nga dialogu dhe për të nxitur mbështetjen e tyre për propozimet e 
politikave lokale. Shtojca 2 siguron një tablo të përgjithshme të programit të Trialogut.

Dokumenti aktual i Veprimit bazohet në Dokumentin Informues origjinal për polenizuesit, sigurinë ushqimore dhe 
zhvillimin rural, i cili u përgatit përpara Trialogut.2 Dokumenti Informues u bazua në gjetjet e raportit të vlerësimit të 
IPBES-it të përshkruar më sipër si edhe në një grup prej 10 intervistash gjysmë të strukturuara me grupet kryesore 
të interesit nga komuniteti shkencor, ai i politikave dhe i praktikës për të marrë në konsideratë tiparet kryesore të 
kësaj çështjeje në Evropën Lindore si edhe mangësitë në politika dhe mundësitë për t’i përshtatur ato sipas pesë 
vendeve të rajonit: Shqipëri, Bosnjë-Hercegovinë, Mal i Zi, Gjeorgji dhe Moldavi. Dokumenti i Veprimit u hartua 
në bashkëpunim me të gjithë anëtarët e Trialogut të cilëve iu dha mundësia për të rishikuar përshkrimin e statusit 
së polenizuesve në vendet e tyre dhe për të identifikuar së bashku masat e rëndësishme dhe të nevojshme për 
rritjen e ndërgjegjësimit, gjenerimin e informacionit dhe zhvillimin e politikave dhe ndryshimeve në praktikën 
e menaxhimit. Veprimet strategjike rajonale dhe kombëtare për polenizuesit, sigurinë ushqimore dhe zhvillimin 
rural, të cilat synojnë të jenë një udhërrëfyes për bashkëpunimin rajonal (Tabela 1), u hartuan gjatë Trialogut dhe u 
rishqyrtuan më pas në internet nga pjesëmarrësit dhe partnerët në rajon. 

© Imrana Kapetanovic

2 Disponohet në http://besnet.world/sites/default/files//event-document/BGdoc%20EN-online.pdf

© Pippa Heylings
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II. MESAZHET KYÇE 

Pse janë të rëndësishëm polenizuesit?

• Në rang botëror, afërsisht 90 për qind e specieve bimore të egra që lulëzojnë varen, të paktën pjesërisht, 
nga transferimi i polenit nga kafshët. Bimët janë shumë të rëndësishme për funksionimin e vazhdueshëm të 
ekosistemeve duke qenë se ato ofrojnë ushqim, formojnë habitate dhe ofrojnë burime të tjera për një gamë të 
gjerë speciesh të tjera (IPBES, 2016a).

• Kulturat bujqësore që varen nga polenizuesit mbështeten, në nivele të ndryshme, në polenizimin nga kafshët 
për një prodhimtari dhe/ose cilësi më të mirë. Vlerësohet se 5-8 për qind e prodhimit global aktual të kulturave 
bujqësore, me një vlerë tregu vjetore prej 235 -577 miliardë USD (në 2015, në dollarë amerikanë) në të gjithë 
botën, i atribuohet drejtpërsëdrejti polenizimit nga kafshët (IPBES, 2016a).

• Produktet ushqimore që varen nga polenizuesit janë kontribuues të rëndësishëm në dietat dhe ushqyerjen e 
shëndetshme të njerëzve. Speciet që varen nga polenizuesit përfshijnë shumë kultura bujqësore frutore, perime, 
fara, arrore dhe varja, të cilat japin pjesën kryesore të mikroushqyesve, vitaminave dhe mineraleve në dietat e 
njerëzve (IPBES, 2016a).

• Siç është shprehur José Graziano da Silva, Drejtor i Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për 
Ushqimin dhe Bujqësinë (FAO), në vitin 2016: 

“Shërbimet e polenizuesve janë një “kontribut bujqësor” që garantojnë prodhimin e kulturave bujqësore. 
Të gjithë fermerët, në veçanti fermat familjare dhe kultivuesit e vegjël në të gjithë botën, përfitojnë nga këto 
shërbime. Përmirësimi i dendësisë dhe diversitetit të polenizuesve ka një ndikim pozitiv të drejtpërdrejtë 
në prodhimtarinë e kulturave bujqësore, duke rritur rrjedhimisht sigurinë ushqimore dhe të ushqyerjes. 
Ndaj, përmirësimi i shërbimeve të polenizuesve është i rëndësishëm për të arritur Objektivat e Zhvillimit të 
Qëndrueshëm, si edhe për të ndihmuar fermat familjare që t’i përshtaten ndryshimeve klimatike (FAO, 2016)”. 

• F• Dhe e fundit, polenizuesit ofrojnë shumë përfitime që shkojnë përtej prodhimit ushqimor. Vlera e tyre 
përfshin edhe një komponent të rëndësishëm kulturor dhe social. Shumë mënyra jetese dhe praktika kulturore 
varen nga polenizuesit, produktet e tyre dhe përfitimet e shumta prej tyre, si mjekësia, fibrat, materialet për 
instrumente muzikore, burimet e frymëzimit për artet, letërsinë, për të përmendur vetëm disa (IPBES, 2016a).

10
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Ku qëndron problemi?

• Në nivel botëror, është vënë re një rënie e dokumentuar mirë e numrit të disa specieve të polenizuesve të 
egër dhe një mungesë e rëndësishme të dhënash për statusin e shumicës së specieve të egra. Për sa i përket 
specieve të menaxhuara, shifrat për bletët e mjaltit në përgjithësi janë në ngritje, me rënie lokale dhe humbje të 
rëndësishme të kolonive sezonale të regjistruara në disa vende. Si rezultat, ka humbje të diversitetit gjenetik dhe 
të adaptimeve lokale të popullatave të bletëve të mjaltit. Popullatat e polenizuesve përballen me kërcënime të 
shumëfishta dhe ekziston një gamë e gjerë zgjidhjesh të mundshme, të cilat mbështeten në njohuritë indigjene 
dhe lokale dhe në shkencë (IPBES, 2016a). 

• Pjesa dërrmuese e specieve polenizuese janë të egra, duke përfshirë më shumë se 20 000 specie bletësh, disa 
specie mizash, fluturash, fluturat e natës, grerëzat, brumbujt, tripsi, shpendët, lakuriqët e natës dhe vertebrorët e 
tjerë. Disa specie bletësh menaxhohen gjerësisht në të gjithë botën, duke përfshirë bletën e mjaltit perëndimore 
(Apis mellifera spp.), bletën e mjaltit lindore (Apis cerana), disa bletë brumbuj, disa bletë pa thumb dhe disa bletë 
vetmitare. Bleta e mjaltit perëndimore është polenizuesi i menaxhuar më i përhapur në botë, dhe ka afërsisht 81 
zgjoje që prodhojnë afërsisht 1,6 milion ton mjaltë në vit në të gjithë botën (IPBES, 2016a).

• Ka shumë shkaqe që lidhen me uljen e numrit polenizuesve, si ndryshimi i përdorimit të tokës, praktikat bujqësore 
intensive, rreziqet që shoqërojnë pesticidet dhe inpute të caktuara (insekticidet dhe herbicidet) që shoqërojnë 
kulturat bujqësore gjenetikisht të modifikuara (GjM), patogjenët, insektet e dëmshme dhe grabitqarët, 
ndryshimet klimatike, bimët e huaja invazive dhe ndërveprimet e ndryshme ndërmjet këtyre kërcënimeve. 

Ku qëndron problemi në rajon?

• Në Evropën Qendrore dhe Lindore, ku ndodhen Moldavia, Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Gjeorgjia dhe Mali 
i Zi, ka shumë pak dokumentacion për vlerat që kanë shumica e specieve të egra për biodiversitetin, vlerat 
ekonomike, sociale dhe kulturore të tyre (grerëza, bletët vetmitare dhe insektet e luleve, si: Bombus lapidarius, 
Anthidium manicatum, Helophilus pendulus ndër të tjera (IPBES, 2016a)) dhe polenizuesit e menaxhuar (Apis 
mellifera spp. dhe Bombus terrestris (IPBES, 2016a)), përveç disa vlerësimeve për vlerën ekonomike dhe sociale të 
bletëve të mjaltit në disa prej këtyre vendeve (PNUD, 2017a).

• Rënia e numrit të polenizuesve dhe lidhja e këtij fakti me sigurinë ushqimore nuk shikohet si temë me përparësi 
dhe rrjedhimisht nuk përfshihet në politikat dhe planet bujqësore dhe mjedisore.

• Rajoni është përballur me ndryshime të vazhdueshme në përdorimin e tokës, duke përfshirë braktisjen e tokës, 
ndryshime jo të njëtrajtshme të sipërfaqes së pyjeve dhe zgjerimin e shpejtë të zonave urbane dhe gjysmë 
urbane që vjen nga migrimi në rritje nga zonat rurale në ato urbane (Alix-Garcia et al., 2016). Shumica e fermave 
të vogla kanë tituj pronësie të paqartë dhe individualisht, ato kontribuojnë në përqindje të ulëta në Prodhimin 
e Brendshëm Bruto (PBB) të vendit të tyre.  

11
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• Prioritizimi kombëtar/ndërkombëtar i reformave bujqësore dhe harmonizimi i tyre i orientuar drejt agregimit të 
fermave të vogla për të krijuar një bujqësi të një shkalle më të gjerë dhe më konkurruese ende nuk mbizotëron 
në rajon, edhe pse kjo mund të jetë një kërcënim i mundshëm në të ardhmen për polenizuesit për shkak të 
ndryshimeve të peizazhit dhe krijimit të monokulturave në një shkallë të gjerë. 

• Niveli i përdorimit të inputeve (pesticide, fertilizues dhe ndihmësit e tyre) nga pronarët e vegjël të tokës është i 
paqartë. 

• Në përgjithësi, konteksti rajonal zbulon tiparet e mëposhtme specifike për problemin në këto pesë shtete. Mesa 
duket në rajon:

1. Ka dokumentacion të pakët për vlerat e polenizuesve të egër dhe të menaxhuar, përveç bletëve të mjaltit; 
2. Rënia e numrit të polenizuesve nuk është temë me përparësi dhe kjo ndodh kryesisht për shkak të 

disponueshmërisë së të dhënave dhe vështirësisë për të kuptuar lidhjen e drejtpërdrejtë ndërmjet 
kërcënimeve specifike dhe rënies së numrit të polenizuesve;

3. Informacioni për statusin dhe tendencat e polenizuesve në rajon është i kufizuar;
4. Roli i polenizuesve në bujqësi nënvlerësohet nga ana e agjencive të ndryshme publike dhe private në 

rajon, gjë që reflektohet në hendekun e statistikave dhe legjislacionit në lidhje me zhvillimin e bletarisë. Për 
rrjedhojë, infrastruktura e sektorit të bletarisë në disa vende është aktualisht në kushte të këqija.

5. Kapacitetet e brendshme për të trajtuar problemin në nivele të ndryshme janë të kufizuara;
6. Shkaqet për rënien e numrit të polenizuesve në të pesë shtetet janë të ngjashëm, si ndryshimet në përdorimin 

e tokës, menaxhimi i integruar i papërshtatshëm i shërbimeve të ekosistemit në përgjithësi dhe konteksti i 
tyre politik është i ngjashëm, duke përfshirë harmonizimin e politikave për bujqësinë, tokën dhe zhvillimin 
rural me standardet e Bashkimit Evropian (BE) dhe marrëveshjet e tregtisë që mund të ndryshojnë peizazhin 
lokal në të ardhmen; dhe

7. Qëndrimi i tyre për dy çështje të nxehta politike të ngritura nga vlerësimi global i IPBES: pesticidet dhe 
kulturat bujqësore gjenetikisht të modifikuara, ndryshojnë nga shteti në shtet dhe në disa prej tyre është i 
paqartë.

Veprimet strategjike rajonale dhe kombëtare për trajtimin e problemit

Ekziston një gamë e gjerë zgjidhjesh të mundshme të njohura botërisht për të trajtuar kërcënimet që lidhen me 
rënien e numrit të polenizuesve.  Gjatë Trialogut të Evropës Lindore për polenizuesit, sigurinë ushqimore dhe 
zhvillimin rural, pjesëmarrësit kryen një sërë ushtrimesh brenda grupit të punës për të identifikuar dhe miratuar së 
bashku veprimet e mëposhtme strategjike rajonale dhe kombëtare për trajtimin e problemeve me të cilat përballen 
polenizuesit. Pjesëmarrësit kanë përshtatur formatin3 IPBES të tabelave të vlerësimit për të organizuar përgjigjet 
e tyre me praktika dhe politika strategjike dhe për të dhënë një panoramë të përgjithshme të veprimeve të 
identifikuara. Pjesëmarrësit në Trialog pranuan rolin e rëndësishëm që luajnë polenizuesit në prodhimin ushqimor, 
ruajtjen e biodiversitetit dhe zhvillimin rural. Ata pranuan shqetësimin e madh për statusin e polenizuesve të egër 
dhe të menaxhuar në rajonin e Evropës Lindore dhe nevojën për më shumë të dhëna dhe politika të integruara 
sektoriale, veçanërisht në bujqësi, për trajtimin e problemeve. 

Disa nga thirrjet më të rëndësishme për veprim nga Trialogu i Evropës Lindore përfshinë: nevojën për të rritur 
ndërgjegjësimin për rolin dhe statusin e polenizuesve dhe nevojën për zgjerimin e rrjetit rajonal. Trialogu ka bërë 
thirrje për: i) krijimin e një sistemi rajonal të monitorimit të rrezikut dhe paralajmërimit të hershëm për të shkëmbyer 
informacion mbi speciet invazive, sëmundjet dhe ndotjen e mjedisit; dhe ii) krijimin e një iniciative të përbashkët 
në Evropën Lindore në lidhje me polenizuesit, duke u bazuar në rezultatet e Trialogut, në mbështetje të Iniciativës 
Ndërkombëtare për Polenizuesit të Konventës për Diversitetin Biologjik (CBD). Krijimi i një iniciative kërkon hapa 
paraprakë, duke përfshirë komunikimin ndërmjet qeverive përkatëse dhe arritjen e konsensusit për sa i përket 
një qasjeje të përbashkët për Koalicionin, në kohë për takimin e katërmbëdhjetë të Konferencës së Palëve (COP 
14) në CBD në vitin 2018. Duke pasur parasysh mungesën e strategjive të ngjashme rajonale (për biodiversitetin), 
pjesëmarrësit ranë dakord me organizatat dhe partnerët ndërkombëtarë për nevojën për ndihmë dhe përkrahje në 
aspektet teknike dhe komunikative të krijimit të kësaj iniciative.

12
3 Shih IPBES (2016b) Tabela SPM 1.
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Tabela 1. VeprimeT sTraTegjike rajonale dhe kombëTare për polenizuesiT, sigurinë ushqimore dhe zhVillimin rural

AMBICIA STRATEGJIA POLITIKAT DHE VEPRIMET KOMBËTARE DHE RAJONALE (Të 
marra nga GRUPI I PUNËS. GRUPET A dhe D, B dhe C kombinuan 
reagimet strategjike rajonale dhe kombëtare me faktorët e 
nxitjes së ndryshimit dhe kërcënimet)

INSTITUCIONI/
PERSONI 
PËRGJEGJËS

AFATI

TRANSFORMIMI I 
MARRËDHËNIES 
SË SHOQËRISË ME 
NATYRËN

RRJETI RAJONAL 
I KOMUNITETEVE 
TË SHKENCËS, 
POLITIKAVE DHE 
PRAKTIKËS

RAJONALE

Nxitja e komunikimit ndërmjet qeverive në rajon dhe arritja e një konsensusi 
për sa i përket një qasjeje të përbashkët për një koalicion rajonal në lidhje me 
polenizuesit

Forcimi i kapaciteteve dhe aspekteve teknike të krijimit të iniciativës së 
koalicionit rajonal nëpërmjet mbështetjes nga organizatat dhe partneritetet 
ndërkombëtare

CBD COP14 
2018

Krijimi i një iniciative të përbashkët në Evropën Lindore për polenizuesit, në 
bazë të rezultateve të Trialogut, si pjesë e Iniciativës CBD për polenizuesit

INTEGRIMI I 
VLERAVE DHE 
NJOHURIVE TË 
NDRYSHME TË 
NJERËZVE NË 
MENAXHIM

Dhënia e më shumë informacioni për fermerët në lidhje me nxitësit e ndry-
shimit dhe kërcënimet si organizmat e modifikuar gjenetikisht (OMGJ-të) 
apo pesticidet

Gjenerimi i më shumë informacioneve për polenizuesit e egër

Organizimi i takimeve rajonale për vlerat e polenizuesve dhe njohuritë në 
lidhje me to

KOMBËTARE

SHQIPËRIA Krijimi i një baze të dhënash të ekspertëve sipas fushës 
së ekspertizës për zbatimin e projekteve multifunksio-
nale/të integruara

Rritja e ndërgjegjësimit në nivel baze për çështjet që 
lidhen me polenizimin dhe polenizuesit

BOSNJË-
HERCEGOVINA

Forcimi i njohurive indigjene dhe lokale që nxisin pole-
nizuesit dhe polenizimin

GJEORGJIA Grumbullimi i informacionit për praktikat lokale në 
lidhje me polenizuesit dhe bletarinë

Zhvillimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese në fshatra dhe 
shkolla

LIDHJA E NJERËZVE 
DHE POLENIZUESVE 
PËRMES QASJEVE 
BASHKËPUNUESE 
DHE 
NDËRSEKTORIALE

RAJONALE

Forcimi i bashkëpunimit rajonal me zhvillimin e një projekti të përbashkët 
rajonal për zbatimin e konkluzioneve të Trialogut

Bashkëpunim rajonal për rritjen e ndërgjegjësimit në lidhje me polenizuesit 
dhe veprimin e përbashkët

Rritja e ndërgjegjësimit përmes dërgimit të Dokumentit të Veprimit të Trialogut 
në Ministritë e Mjedisit dhe të Bujqësisë, Universitete dhe OJQ.

KOMBËTARE

Promovimi i gjetjeve të IPBES-it dhe të Trialogut nëpërmjet intervista-
ve televizive dhe radiofonike në nivel kombëtar dhe lokal

SHQIPËRIA Organizimi i një konference në pranverën e vitit të 
ardhshëm, me fokus te polenizimi dhe situata e bletëve 
në Shqipëri, e cila do të sjellë së bashku aktorë të tjerë: 
shkencëtarët, autoritetet qeveritare, specialistët dhe 
fermerët në mënyrë që të rritet ndikimi. Vijimi me një 
konferencë kombëtare që do të sigurojë një bazë të 
shëndoshë për një strategji të ardhshme. 

BOSNJË-
HERCEGOVINA

Promovimi i një qasjeje ndërsektoriale ndërmjet 
Ministrisë së Bujqësisë dhe Ministrisë së Mjedisit, për 
shkak të mungesës së ndërgjegjësimit për rolin e pole-
nizuesve në bujqësi dhe biodiversitet. Ekzistojnë ligje, 
rregulla dhe skema të veçanta nxitëse. Aktiviteti i parë 
do të përfshinte grumbullimin e informacionit nga 
ana jonë dhe më pas, paraqitjen e tij si pjesëmarrës në 
televizion ose programe radiofonike. 

Rritja e ndërgjegjësimit në sektorin akademik për sa i 
përket rolit të polenizuesve në biodiversitet dhe statusit të 
monitorimit. Organizimi i një fushate për rritjen e ndërgjeg-
jësimit në qarqet akademike përmes një konference forma-
le shkencore, e cila përbën një shtysë për shkencëtarët që 
t'i kushtojnë vëmendje.

GJEORGJIA Organizimi i një konference shumëpalëshe në lidhje 
me polenizimin dhe bujqësinë inteligjente ndaj klimës
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Table 1. sTraTegic regional and naTional acTions for pollinaTors, food securiTy and rural deVelopmenT [continued]

AMBICIA STRATEGJIA POLITIKAT DHE VEPRIMET KOMBËTARE DHE RAJONALE (Të 
marra nga GRUPI I PUNËS. GRUPET A dhe D, B dhe C kombinuan 
reagimet strategjike rajonale dhe kombëtare me faktorët e 
nxitjes së ndryshimit dhe kërcënimet)

INSTITUTION/ 
PERSON 
RESPONSIBLE

DEADLINE

PËRMIRËSIMI I 
KUSHTEVE AKTUALE 
PËR POLENIZUESIT 
DHE/OSE RUAJTJA E 
POLENIZIMIT

MENAXHIMI I 
RREZIQEVE TË 
MENJËHERSHME

RAJONALE

Zhvillimi i një sistemi rajonal të monitorimit të rrezikut dhe paralajmërimit të 
hershëm për të shkëmbyer informacion mbi speciet invazive, polenizuesit, 
ndotjen e mjedisit.

Hartimi i udhëzimeve dhe zbatimi i kontrollit të përdorimit të duhur të 
pesticideve (rregulloret kombëtare/rajonale)

Përcaktimi i rregullave dhe inspektimeve për farmacitë veterinare dhe buj-
qësore (për të ndaluar shitjen e pesticideve të paregjistruara)

Përmirësimi i bashkëpunimit dhe shkëmbimi i informacioneve ndërmjet 
komunitetit të shkencës, komunitetit të praktikës dhe qeverisë

Ofrimi i trajnimit për fermerët në lidhje me përdorimin e qëndrueshëm të 
pesticideve

KOMBËTARE

SHQIPËRIA Forcimi i kontrollit dhe monitorimit nga qeveria për 
përdorimin e pesticideve nga fermerët

Ofrimi i trajnimit për fermerët në lidhje me mënyrën e 
përdorimit të pesticideve

Mbrojtja e polenizuesve nëpërmjet masave (si zonat 
e mbrojtura); ofrimi i subvencioneve për bletarët dhe 
fermerët në trajtimin e sëmundjeve që po prekin bletët. 

BOSNJË-HERC-
EGOVINA

Vazhdimi i trajnimit të fermerëve në lidhje me përdorim-
in e qëndrueshëm të pesticideve, si pjesë e zbatimit të 
manualit për përdorimin e qëndrueshëm të pesticideve 
të miratuar nga Bosnjë-Hercegovina, në përputhje me 
vendet e BE-së dhe të Shtojcës I.

GJEORGJIA Përmirësimi i të dhënave për rreziqet. Rishikimi i infor-
macionit ekzistues për polenizuesit: statusi, nxitësit e 
ndryshimit dhe identifikimi i mangësive në informacion

MOLDAVIA Trajtimi i rreziqeve të specieve invazive dhe insekteve të 
dëmshme. Është e nevojshme të sigurojmë mbështetje 
për aksesin në programet e fondit të projektit dhe 
programet shtetërore për përfituesit. Strategjitë dhe 
rekomandimet ekzistojnë, por mungojnë fondet publike 
për zbatimin dhe veprimin.

Forcimi i zbatimit të rregullave për pesticidet. Kemi 
miratuar rregulla për të ndaluar/kufizuar disa pesticide, 
por kemi hasur probleme me monitorimin e zbatimit të 
tyre. Në vend hyjnë kontrabandë insekticide të jashtëlig-
jshme nga Ukraina dhe Rusia.

MALI I ZI Vazhdimi i trajnimit të fermerëve në lidhje me përd-
orimin e qëndrueshëm të pesticideve, duke ndjekur 
shembullin e Bosnjë-Hercegovinës e cila ka miratuar 
manualin për përdorimin e qëndrueshëm të pestici-
deve, i cili është i harmonizuar me kërkesat e BE dhe 
shtojcës 1. 

PËRDORIMI I 
MUNDËSIVE TË 
MENJËHERSHME

RAJONALE

Ngritja e kapaciteteve me qëllim zbatimin e kuadrit ligjor të BE-së në lidhje 
me polenizuesit (kombëtare/rajonale)

Monitorimi i zbatimit të kuadrit ligjor kombëtar/të BE-së në lidhje me 
polenizuesit

Zhvillimi i një baze rajonale të dhënash për speciet invazive që përbëjnë 
kërcënim për polenizuesit (duke përfshirë fotot për identifikim)

Zhvillimi i kapaciteteve rajonale për monitorimin e specieve invazive (kom-
bëtare/rajonale) 

Zhvillimi i strategjive kombëtare/rajonale për insektet e dëmshme dhe 
speciet invazive

Zhvillimi i projekteve rajonale për mbrojtjen e përbashkët të polenizuesve

Identifikimi i polenizuesve që janë të rrezikuar për shkak të ndryshimeve 
klimatike, duke përfshirë identifikimin e kërcënimeve kryesore (kombëtare/
rajonale)
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Table 1. sTraTegic regional and naTional acTions for pollinaTors, food securiTy and rural deVelopmenT [continued]

AMBICIA STRATEGJIA POLITIKAT DHE VEPRIMET KOMBËTARE DHE RAJONALE (Të 
marra nga GRUPI I PUNËS. GRUPET A dhe D, B dhe C kombinuan 
reagimet strategjike rajonale dhe kombëtare me faktorët e 
nxitjes së ndryshimit dhe kërcënimet)

INSTITUCIONI/
PERSONI 
PËRGJEGJËS

AFATI

PËRMIRËSIMI I 
KUSHTEVE AKTUALE 
PËR POLENIZUESIT 
DHE/OSE RUAJTJA E 
POLENIZIMIT

PËRDORIMI I 
MUNDËSIVE TË 
MENJËHERSHME

KOMBËTARE

Përfshirja e çështjeve të polenizimit dhe të polenizuesve në Strategjitë Kom-
bëtare për Biodiversitetin dhe Planet e Veprimit(SKBPV) dhe në strategjitë e 
tjera kombëtare dhe planet e veprimit 

Kontrolli i përdorimit të tokës duke marrë në konsideratë polenizuesit – 
prezantimi i zonave buferike, etj.

Përmirësimi i sistemit të regjistrimit të tokës në ndihmë të problemit të 
pronësisë dhe qëndrueshmërisë së praktikave miqësore ndaj polenizuesve

Krijimi i një sistemi komunikimi në lidhje me polenizuesit, duke përfshirë 
departamentin e planifikimit të territorit dhe grupet e tjera përkatëse të 
interesit

Kontrolli i produkteve të importuara (testimi laboratorik, duke përfshirë 
OMGJ-të) në bazë të rregullave kombëtare/të BE-së

BOSNJË-HERC-
EGOVINA

Përmirësimi i politikave dhe rregulloreve në lidhje me 
polenizimin dhe polenizuesit

Vazhdimi i trajnimit dhe certifikimit të fermerëve në 
lidhje me përdorimin e qëndrueshëm të pesticideve, si 
pjesë e zbatimit të manualit përkatës, të miratuar nga 
Bosnjë-Hercegovina, në përputhje me vendet e BE-së 
dhe të shtojcës I

Integrimi i çështjes së polenizimit dhe polenizuesve në 
SKBPV dhe në strategjitë e tjera mjedisore

Përmirësimi i komunikimit ndërmjet fermerëve dhe 
bletarëve, si pjesë e zbatimit të manualit për përdorimin 
e qëndrueshëm të pesticideve. Fermerët duhet t'i nëns-
htrohen një testimi për të marrë licencën për blerjen e 
pesticideve

Përgatitja e manualit dhe trajnimi i ekspertëve të buj-
qësisë në farmacitë bujqësore ku shiten këto pesticide, 
duke qenë se janë pika e parë e kontaktit dhe mund 
të japin udhëzime për përdorimin e tyre. Ky është një 
proces dhe rrugë e gjatë dhe këto trajnime duhet të 
fokusohen në këto çështje (pesticidet dhe insekticidet)

GJEORGJIA Krijimi i një strategjie lokale zhvillimi për bletarinë me 
opsione konkrete financimi, duke përfshirë projekte 
pilot për diversifikimin e prodhimit bujqësor, gjë që 
ndihmon polenizuesit. Shkëmbimi i rezultateve në nivel 
lokal midis bletarëve dhe studiuesve që drejtojnë këtë 
projekt pilot. Formimi i drejtpërdrejtë profesional në 
fermat pilot.

Zhvillimi i një plani konkret veprimi në përputhje me 
strategjinë e zhvillimit bujqësor në lidhje me polenizue-
sit dhe polenizimin

MOLDAVIA Vazhdimi i studimit dhe monitorimit të statusit të 
polenizuesve dhe bletarisë si dhe zbatimi i masave në 
mënyrë që të arrihet në strategji efikase ose zgjidhje 
vijuese

Sigurimi i incentivave për përmirësimin e bletarisë. 
Bazimi te praktikat më të mira të vendeve të tjera, për 
shembull, në Hungari qe një periudhë kur bletarët 
kishin të drejtën e asistencës në formë subvencionesh 
(shuma e këtyre fondeve ishte sa 1% e të ardhurave të 
sektorit) për t'i stimuluar ata. Në Portugali, bletarëve iu 
jepeshin 100 dollarë për një koloni bletësh (një skemë 
stimulimi për të mbajtur dhe rritur bletë).

MALI I ZI Vazhdimi i trajnimit të fermerëve në lidhje me përdor-
imin e qëndrueshëm të pesticideve, zbatimi i manualit 
të harmonizuar me kërkesat e BE-së (veçanërisht në 
trajnimin e fermerëve - përdorimi korrekt).

SHQIPËRIA, 
GJEORGJIA, 
BOSNJË-
HERCEGOVINA

Nxitja e qeverive për t'iu bashkuar Koalicionit të Vullne-
tarëve për Polenizuesit
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Table 1. sTraTegic regional and naTional acTions for pollinaTors, food securiTy and rural deVelopmenT [continued]

AMBITION STRATEGY POLICY AND ACTION RESPONSES NATIONAL AND 
REGIONAL (TAKEN FROM GROUPWORK. GROUPS A & D, 
B & C COMBINED REGIONAL AND NATIONAL STRATEGIC 
RESPONSES TO DRIVERS OF CHANGE AND THREATS)

INSTITUTION/ 
PERSON 
RESPONSIBLE

DEADLINE

TRANSFORMING 
AGRICULTURAL 
LANDSCAPES

INTENSIFIKIMI 
EKOLOGJIK I 
BUJQËSISË PËRMES 
MENAXHIMIT AKTIV 
TË SHËRBIMEVE TË 
EKOSISTEMIT

RAJONALE

Rritja e ndërgjegjësimit për polenizuesit dhe shërbimet e ekosistemit

Identifikimi i ekosistemeve dhe i habitateve natyrore të polenizuesve të 
rrezikuar

Ruajtja e habitateve natyrore dhe ripërtëritja e tokave të degraduara

Mbështetja e aktiviteteve të diversifikimit të bujqësisë përmes përhapjes së 
informacionit, trajnimeve dhe subvencioneve

KOMBËTARE

Krijimi i një sistemi incentivash për prezantimin e praktikave miqësore ndaj 
polenizuesve

Vendosja e incentivave për bujqësinë organike

SHQIPËRIA Zhvillimi i një rregulloreje nga Ministria e Bujqësisë për 
menaxhimin e agroekosistemit

Ministria e Bujqësisë duhet të hartojë një udhëzim për 
diversifikimin bujqësor të shoqëruar me masa kufizuese 
si dhe të informojë dhe të rrisë ndërgjegjësimin në 
radhët e fermerëve në lidhje me këtë udhëzim

BOSNJË-
HERCEGOVINA

Rritja e ndërgjegjësimit për rëndësinë e shërbimeve të 
ekosistemit

Krijimi i sistemit të monitorimit në Sistemin e Informacionit 
Gjeografik (GIS) për bimët me nektar dhe ekosistemin në 
përgjithësi

Vendosja e pagesave për shërbimet e polenizimit

Organizimi i trajnimeve për të rritur ndërgjegjësimin 
në lidhje me menaxhimin e insekteve të dëmshme dhe 
procedimi me përpilimin e manualëve për menaxhimin 
e integruar të insekteve të dëmshme.

Nisja e identifikimit dhe e vlerësimit të popullsisë së 
polenizuesve të rëndësishëm duke:
• Vlerësuar habitatet kryesore të polenizuesve në tokat 

publike
• Vlerësuar cilësinë dhe diversitetin e habitatit të pole-

nizuesve me anë të monitorimit të bletëve autoktone 
veçanërisht në habitatet e tyre në malet e larta

• Identifikuar bletët e egra dhe habitatet e  
rëndësishme për to dhe duke zhvilluar strategji të 
përshtatshme ruajtjeje.

MALI I ZI Monitorimi dhe vlerësimi i polenizimit në ferma. Organi-
zimi i trajnimeve për të rritur ndërgjegjësimin në lidhje 
me menaxhimin e insekteve të dëmshme dhe procedimi 
me përpilimin e manualëve për menaxhimin e integruar 
të insekteve të dëmshme. Trajnimi për përdorimin e 
qëndrueshëm të pesticideve.

SHQIPËRIA DHE 
GJEORGJIA

Krijimi i sistemit të monitorimit GIS për bimët me nektar 
dhe ekosistemin në përgjithësi

FORCIMI I 
SISTEMEVE 
BUJQËSORE 
EKZISTUESE TË 
DIVERSIFIKUARA

RAJONALE

Përcaktimi i marxhinave të fushave

Përmirësimi i cilësisë së zonave të gjelbra në zonat urbane dhe përgjatë rrugëve

KOMBËTARE

SHQIPËRIA Mbështetja e fermave organike për të garantuar sigurinë 
ushqimore dhe për të rritur ndërgjegjësimin në lidhje me 
këtë çështje. Promovimi i ripërtëritjes ekologjike dhe i 
intensifikimit për mbrojtjen e bujqësisë organike

BOSNJË-
HERCEGOVINA

Përmirësimi i ruajtjes së burimeve gjenetike të bimëve

Rritja e ndërgjegjësimit për rëndësinë e bujqësisë orga-
nike dhe ruajtjen e biodiversitetit

GJEORGJIA Zhvillimi i skemave të subvencioneve për mbështetjen e 
bletarëve dhe fermerëve. Parcelat pa kultura bujqësore dhe 
parcelat me kultura bujqësore të përshtatshme për bletët 

Testimi i bujqësisë pa plugim ose me teknologji plugimi 
të reduktuar, diversifikimi bujqësor
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AMBITION STRATEGY POLICY AND ACTION RESPONSES NATIONAL AND 
REGIONAL (TAKEN FROM GROUPWORK. GROUPS A & D, 
B & C COMBINED REGIONAL AND NATIONAL STRATEGIC 
RESPONSES TO DRIVERS OF CHANGE AND THREATS)

INSTITUTION/ 
PERSON 
RESPONSIBLE

DEADLINE

MALI I ZI Mbështetja e sistemeve bujqësore organike, sistemeve 
bujqësore të diversifikuara dhe sigurisë ushqimore

IINVESTIMI NË 
INFRASTRUKTURËN 
EKOLOGJIKE  

RAJONALE

Ofrimi i subvencioneve për bujqësinë ekologjike, për pajisjet dhe për infra-
strukturën e agroturizmit

KOMBËTARE

Mbështetja e restaurimit të habitateve natyrore

Rritja e sipërfaqeve të gjelbra dhe të mbjella në zonat urbane

SHQIPËRIA Rritja e sipërfaqeve të mbjella (bimë dekorative) në 
zonat urbane

Futja e monitorimit të polenizuesve të egër, veçanërisht 
në rajonet malore

Kryerja e një studimi në nivel vendi për polenizuesit e 
egër

Fuqizimi i kapacitetit të laboratorëve kombëtarë

Dhënia e më shumë informacioneve për fermerët 
(OMGJ, pesticide)
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III. PËRSHKRIMI I ÇËSHTJES NË NIVEL RAJONAL
Vlerat e polenizuesve dhe të polenizimit

Vendet, të cilat gjenden në Evropën Qendrore dhe Lindore, si Moldavia, Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Gjeorgjia dhe 
Mali i Zi janë të ndryshme për sa i përket aspektit gjeografik, burimeve natyrore, madhësisë së popullsisë, grupeve 
etnike, gjuhëve, përkatësive fetare dhe sistemeve politike. Dallimet për sa i përket kushteve socio-ekonomike dhe të 
zhvillimit njerëzor janë gjithashtu të mëdha (Unioni Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës [IUCN], 2016).

Në këtë rajon, rënia e polenizimit dhe lidhja e këtij fakti me sigurinë ushqimore nuk është një temë me përparësi. 
Megjithatë, shëndeti i polenizuesve është parakusht për të paktën dy prioritete të rëndësishme të zhvillimit: prodhimi 
i produkteve të bletarisë dhe i bimëve të varura nga polenizimi (PNUD, 2017a).  

Kërcënimet dhe nxitësit e ndryshimit 

Në nivel global, ekziston një konsensus ndërmjet shkencëtarëve, se ndërveprimi i shumë faktorëve, siç janë ndryshimi i 
përdorimit të tokës, praktikat bujqësore intensive (duke përfshirë mbarështimin në masë të polenizuesve), pesticidet, 
rreziqet që shoqërojnë kulturat bujqësore gjenetikisht të modifikuara, patogjenët dhe insektet e dëmshme, 
ndryshimet klimatike dhe speciet e huaja invazive po shkaktojnë uljen e numrit të polenizuesve të menaxhuar dhe 
atyre të egër (IPBES, 2016a). 

Tiparet më të rëndësishme të problemit në Evropën Qendrore dhe Lindore përfshijnë sa më poshtë: 
1. Ka dokumentacion të pakët për vlerat e shumicës së polenizuesve të egër dhe të menaxhuar, përveç bletëve të mjaltit 
2. Rënia e numrit të polenizuesve nuk është temë me përparësi dhe kjo ndodh kryesisht për shkak të 

disponueshmërisë së të dhënave dhe vështirësisë për të kuptuar lidhjen e drejtpërdrejtë ndërmjet kërcënimeve 
specifike dhe rënies së numrit të polenizuesve;

3. Informacioni për statusin dhe tendencat e polenizuesve në rajon është i kufizuar
4. Roli i polenizuesve në bujqësi nënvlerësohet nga ana e agjencive të ndryshme publike dhe private në rajon, gjë 

që reflektohet në hendekun e statistikave dhe legjislacionit në lidhje me zhvillimin e bletarisë. Për rrjedhojë, 
infrastruktura e sektorit të bletarisë në disa vende është aktualisht në kushte të këqija.

5. Kapacitetet e brendshme për të trajtuar problemin në nivele të ndryshme janë të kufizuara;
6. Shkaqet për rënien e numrit të polenizuesve në të 5 shtetet janë të ngjashëm, si ndryshimet në përdorimin e 

tokës dhe menaxhimi i integruar i papërshtatshëm i shërbimeve të ekosistemit në përgjithësi, si dhe konteksti 
i tyre politik është i ngjashëm, duke përfshirë harmonizimin e vazhdueshëm të politikave për bujqësinë, tokën 
dhe zhvillimin rural me standardet e BE-së dhe marrëveshjet e tregtisë që mund të ndryshojnë peizazhin lokal 
në të ardhmen; dhe

7. Qëndrimi i tyre për dy çështje të nxehta politike të ngritura nga vlerësimi global i IPBES: pesticidet dhe kulturat 
bujqësore gjenetikisht të modifikuara, ndryshojnë nga shteti në shtet dhe në disa prej tyre është i paqartë.

18
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Rreziqet dhe opsionet e zgjidhjeve në Evropën Qendrore dhe Lindore:

i) Ndryshimi i përdorimit të tokës

Rreziqet: Shumë ndryshime të përdorimit të tokës, duke përfshirë braktisjen e tokës, ndryshimet jo të njëtrajtshme 
të sipërfaqes së pyjeve dhe zgjerimin e shpejtë të zonave urbane që rezulton nga migracioni i madh nga zonat rurale 
drejt atyre urbane. Në rajon, ndryshimet e qenësishme politike, socio-ekonomike dhe institucionale kanë krijuar 
rrugë tranzicioni të ndryshme ndërmjet vendeve, gjë e cila ka rezultuar në ndryshime në mënyrën e përdorimit të 
tokës (Alix-Garcia et al., 2016). Sipërfaqet e zonave të mbrojtura ndryshojnë nga vendi në vend, por ende mbeten të 
kufizuara. Shpyllëzimi, fragmentimi i tokës, zjarret në pyje dhe urbanizimi masiv janë nxitësit kryesorë të ndryshimit. 
Pronësia e tokës (në Gjeorgji është e regjistruar vetëm 25% e tokës) krijon një pengesë për iniciativat novatore 
miqësore ndaj polenizuesve, sepse nuk është e qartë se përgjegjësia dhe e drejta e kujt është përfshirja dhe ruajtja 
e ndryshimeve në tokë (si era dhe zjarret).

Për sa i përket barazisë gjinore për pronësinë e tokës nga gratë, ka shembuj rajonal të praktikës së mirë. Miratimi nga 
bashkëshorti/ja është i detyrueshëm për çdo transaksion që përfshin pronën familjare në Shqipëri. Prona e përftuar 
gjatë një bashkimi konsensual/jomartesor konsiderohet si bashkëpronësi ose pronësi e përbashkët në Bosnjë-
Hercegovinë. Republika Sërpska e Bosnjë-Hercegovinës ka një Plan Strategjik për Zhvillimin e Bujqësisë dhe Zonave 
Rurale, i cili ofron një subvencion financiar prej 5% nëse pronarja e fermës është grua (FAO, 2017). 

Zgjidhjet e mundshme: Për të trajtuar këto rreziqe mund të shtohet vëmendja që i jepet biodiversitetit dhe 
shërbimeve të ekosistemit në proceset e planifikimit hapësinor duke ruajtur habitatet natyrore dhe duke shfrytëzuar 
habitatet e konvertuara, aty ku është e mundur; të ofrohen burime ushqimore dhe strehimi për polenizuesit; të 
menaxhohen ose të rikuperohen habitatet vendase; të ngrihet një rrjet i zonave të mbrojtura duke përfshirë llojet e 
ndryshme të habitateve natyrore; të rritet heterogjeniteti i habitateve dhe të mbështetet diversiteti në kopshte dhe 
peizazhe. 

ii) Praktikat bujqësore intensive 

Rreziqet: Prioritizimi kombëtar/ndërkombëtar i reformës agrare dhe harmonizimi në sipërfaqe të mëdha të agreguara 
të tokës për veprimtari bujqësore më të mëdha nuk është një nxitës i madh për ndryshimin e përdorimit të tokës 
për momentin në rajon. Megjithatë, ky mund të jetë një nxitës i mundshëm në të ardhmen, kur të shoqërohet me 
ndryshimet në teknologji dhe nxitjen e monokulturave si pjesë e anëtarësimit në BE dhe marrëveshjeve të tregtisë 
së lirë.

© Imrana Kapetanovic

19



20 21

iii) Pesticidet

Rreziqet: Rreziqet që shoqërojnë përdorimin e pesticideve përfshijnë një gamë të gjerë efektesh vdekjeprurëse 
dhe helmuese. Ndikimet ndryshojnë në varësi të toksicitetit të përbërësve, niveleve të (bashkë)ekspozimit në kohë 
dhe hapësirë, vendndodhjes dhe ndjeshmërisë dhe tipareve të specieve të polenizuesve. Për të ilustruar pikën e 
fundit, në rastin e bletëve të mjaltit, mund të ketë ndryshime të mundshme në nivel nënspecieje. Rreziku rritet kur 
etiketimi është i pamjaftueshëm dhe nuk respektohet, kur pajisjet e aplikimit kanë defekte ose nuk i përshtaten 
qëllimit dhe kur nuk ka asnjë vlerësim rreziku ose kur rregulloret janë të pamjaftueshme. Studimet e kohëve të 
fundit për insekticidet neonikotinoide paraqesin prova për efektet vdekjeprurëse dhe helmuese që kanë ato te 
bletët dhe disa prova për efektin mbi polenizimin që ofrojnë këto bletë. Një studim i fundit ka treguar ndikimet e 
neonikotinoidëve në mbijetesën e polenizuesve të egër dhe riprodhimin në ekspozimin aktual në terren (Rundlöf et 
al. 2015). Autoriteti Evropian për Sigurinë Ushqimore (EFSA) aktualisht po rishikon vlerësimin e rrezikut që i kanoset 
bletëve nga tre neonikotinoidë që përdoren si trajtime për farat dhe si kokërr. Rezultatet nga ky rishikim pritet që 
të dalin në fund të vitit 2017. Këto prova negative kanë çuar në ndalimin e disa përdorimeve të tre produkteve 
neonikotinoide nga Bashkimi Evropian (BE). Për shkak të këtij ndalimi, pronarët e tokës mund të kenë zëvendësuar 
përdorimin e neonikotinoideve me pesticide të tjera po ashtu me efekte mundësisht të dëmshme.

Në Evropën Lindore: niveli i përdorimit të pesticideve nuk është i qartë. Mesa duket, në vendet e Evropës Juglindore 
importohen dhe përdoren pa kontroll dhe pa manipulimin e duhur pesticide të paregjistruara dhe inpute të tjera 
bujqësore (PNUD- Fondi Global për Mjedisin  [GEF], 2004). Sa herë që fermerët aplikojnë pesticide, ka shumë 
shembuj të “praktikave të këqija” siç janë: përdorimi i pesticideve që tejkalojnë normat e rekomanduara, përdorimi 

© Imrana Kapetanovic
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i paautorizuar i pesticideve në kulturat bujqësore për të cilat nuk janë të regjistruara, përhapja e spërkatësit të 
pesticideve në zonat e afërta, mungesa e njohurive dhe/ose e përputhshmërisë me “zonat buferike” të detyrueshme 
dhe aplikimi jo në kohë i pesticideve (PNUD-GEF, 2004).
Në nivel kombëtar, Bosnjë-Hercegovina ka miratuar manualin për menaxhimin e qëndrueshëm të pesticideve në 
përputhje me BE-në. Megjithatë, zbatimi mbetet një sfidë. Moldavia përfiton asistencë nga BE-ja dhe Banka Botërore 
për të asgjësuar pesticidet e vjetra, ndërsa në Bosnjë-Hercegovinë, trajnimi i fermerëve për përdorimin dhe ruajtjen 
e përshtatshme të pesticideve konsiderohet si ndërhyrje kyçe (IPBES, 2017a). Sfidat e tjera përfshijnë:

• Mungesa e studimeve dhe informacionit për polenizuesit dhe zinxhirët ushqimorë
• Mungesa e subvencioneve në bujqësinë e qëndrueshme (prodhimi i integruar dhe organik)
• Mungesa e inputeve miqësore ndaj mjedisit për fermerët
• Mungesa e komponentëve të strategjisë kombëtare në SKBPV që përfshin polenizuesit/polenizimin
• Mungesa e rregullave dhe roleve për mbrojtjen e insekteve të dobishme në përgjithësi

Zgjidhjet e mundshme: Disa zgjidhje për trajtimin e këtyre kërcënimeve janë: të përforcohen standardet për 
vlerësimin e rrezikut dhe rregulloret për përdorimin e pesticideve. Të ulet përdorimi i tyre, të kërkohen forma alternative 
për kontrollin, menaxhimin e integruar të insekteve të dëmshme, të trajnohen fermerët dhe menaxhuesit e tokës për 
praktikat më të mira. Të përdoren teknologji për të ulur përhapjen e pesticideve në ajër dhe emetimin e pluhurave.

iv) Kulturat bujqësore gjenetikisht të modifikuara

Rreziqet: Rreziqet që shoqërojnë përdorimin e kulturave bujqësore të modifikuara gjenetikisht (MGj) janë të 
dyfishta: 1) Kulturat bujqësore që tolerojnë herbicidet mund të reduktojnë foragjeret e polenizimit dhe 2) kulturat 
bujqësore që i rezistojnë insekteve kanë efekte helmuese gjerësisht të panjohura. Sipas raportit të vitit 2015 
nga Shërbimi Ndërkombëtar për Përfitimin e Aplikacioneve Agro-Bioteknologjike (ISAAA) për Statusin Global të 
Kulturave Bujqësore Bioteknologjike/Gjenetikisht të Modifikuara që tregtohen, 28 vende në botë kanë mbjellë 
kultura bujqësore bioteknologjike në vitin 2015 (ISAAA, 2015). Asnjë nga pesë vendet pjesëmarrëse nga Evropa 
Qendrore dhe Lindore nuk ishte pjesë e këtyre 28 vendeve. Më tej, mbi bazë hektari, nga 28 vendet që kanë mbjellë 
kultura bujqësore bioteknologjike në vitin 2015, më pak se 1% e sipërfaqes në hektar ndodhej në Evropë.
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Ligji në Bosnjë-Hercegovinë për OMGJ-të është harmonizuar me legjislacionin e BE-së. Në vitin 2009 Bosnjë-
Hercegovina iu bashkua vendeve që kanë përgatitur një kuadër legjislativ, i cili trajton të gjitha aspektet e OMGJ-ve 
që lidhen me sigurinë ushqimore. Pavarësisht këtyre rregulloreve, duket se ka ende përdorim të paligjshëm të farave 
të sojës OMGJ në vend. Gjeorgjia e ka ndaluar, në nivelin më të lartë politik, me ligj përdorimin e OMGJ-ve.4 Për tre 
vendet e tjera pjesëmarrëse nuk ka asnjë informacion.

Zgjidhjet e mundshme: Disa nga zgjidhjet për të trajtuar këto rreziqe janë: rritja e standardeve të vlerësimit të 
rrezikut për miratimin e kulturave bujqësore të modifikuara gjenetikisht dhe përcaktimi i sasisë së efekteve indirekte 
dhe helmuese të kulturave bujqësore gjenetikisht të modifikuara për polenizuesit.

v) Patogjenët, insektet e dëmshme dhe speciet e huaja invazive

Rreziqet: Polenizuesit e menaxhuar preken shumë nga viruset, patogjenët, bakteret dhe grabitqarët. Tregtia, 
shumimi në masë dhe transporti i bletëve tregtare rrit rrezikun e përhapjes së patogjenëve midis dhe ndërmjet 
specieve të menaxhuara dhe të egra dhe invazionin dhe konkurrencën me polenizuesit e egër. Insektet e 
dëmshme dhe sëmundjet kryesore në rajon janë Varroa, Rriqra dhe Nosema (të pranishme si sëmundje) dhe ka në 
dispozicion informacion të mjaftueshëm për këto insekte të dëmshme. Në Moldavi, insektet e dëmshme përfshijnë 
gjithashtu Vespa Velutina dhe tenjën. Buburreci qelbës kaf është një insekt që gjendet në Gjeorgji dhe ndikon në 
disponueshmërinë e kulturave bujqësore për polenizuesit. Spërkatja për këtë insekt që ka një efekt negativ të 
padokumentuar në popullatat e polenizuesve është e detyrueshme. Murtaja amerikane dhe kalbëzimi evropian 
ndikojnë gjithashtu te komunitetet dhe ka pak ose aspak informacion rreth trajtimeve të tyre. Ekzistojnë insekte të 
dëmshme dhe specie të tjera invazive si grerëzat, zogjtë etj. Disa probleme janë: 
• Mungesa e organizimit qendror që merret me speciet invazive në përgjithësi
• Mungesa e një qasjeje të integruar, që merr parasysh polenizuesit, në lidhje me luftën ndaj sëmundjeve dhe 

insekteve të dëmshme
• Mungesa e ekspertëve me njohuritë e duhura në lidhje me insektet e dëmshme dhe masat
• Mungesa e komunikimit dhe bashkëpunimit midis të gjithë aktorëve/grupeve të interesit në lidhje me këtë çështje.

Për sa i përket bletëve të menaxhuara, pothuajse çdo gjë varet nga cilësia e sektorit të bletarisë. Infrastruktura e sektorit 
të bletarisë aktualisht është në kushte shumë të këqija në Moldavi, Bosnjë-Hercegovinë dhe Gjeorgji (PNUD, 2017a). 
Megjithatë, në rajon po zhvillohen veprimtari të rëndësishme për ngritjen e kapaciteteve dhe projekte për asistencë 
teknike, të cilat synojnë të përshtatin praktikat e bletarisë me kërkesat dhe standardet e BE-së (Srb-Hib, 2017). 

22
4 Disponohet në https://matsne.gov.ge/en/document/download/2516880/1/en/pdf. 
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Zgjidhjet e mundshme: Disa zgjidhje për trajtimin e këtyre kërcënimeve janë: përmirësimi i administrimit të bletëve 
të menaxhuara duke respektuar parimet e praktikave të mira të bletarisë, dhe rregulloret për parandalimin, trajtimin 
dhe çrrënjosjen e sëmundjeve; zbulimi dhe menaxhimi më i mirë i sëmundjeve; programe shumimi për rezistencë ndaj 
sëmundjeve; përmirësimi i rregulloreve për tregtimin dhe shumimin në masë (në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar); 
krijimi i sistemeve publike të informacionit, për speciet, rrugët se si shpërndahen patogjenët dhe baza të dhënash 
dhe harta të disponueshme për shpërndarjen e tyre. Mbrojtja ndaj tyre është si kimike ashtu edhe organike. Trajtimet 
kimike për insektet e dëmshme janë më pak të kushtueshme dhe më efikase, por ndikojnë në cilësinë e mjaltit dhe të 
produkteve të tjera. Efikasiteti i trajtimeve kimike është ulur për shkak të përdorimit afatgjatë dhe tejkalimit të dozës. 
Rezultati shihet te kulturat bujqësore, mjalti, kosheret etj. Trajtimet organike kushtojnë më shumë dhe janë normalisht 
më pak efikase. 

vi) Ndryshimet klimatike  

Rreziqet: Rreziqet që shoqërojnë ndryshimet klimatike (sipas raportit të Panelit Ndërqeveritar për Ndryshimet 
Klimatike) për disa polenizues janë: ndryshimet e përhapjes, ndryshimi i sasisë ushqimore, ndryshimet e 
veprimtarive sezonale, rreziku i prishjes së polenizimit të kulturave bujqësore në të ardhmen, shfaqja e specieve 
të reja të huaja dhe invazive. Në përgjithësi, ndryshimet klimatike në peizazhe mund të jenë më të mëdha se sa 
aftësitë e specieve për t’u përhapur. Ka gjithashtu prova bindëse se ndryshimet klimatike mund të kenë ndikime 
negative në sëmundjet e bletëve të mjaltit dhe ekotipet e tyre (Le Conte & Navajas, 2008). Rasmont et al. (2015) ka 
projektuar kushte klimatike të përshtatshme në të ardhmen për bletët brumbuj në Evropë duke përdorur skenarët 
e ndryshimeve klimatike. Studimi del në përfundimin se ndryshimet klimatike mund të kenë efekte negative në 
numrin e bletëve dhe aftësitë e tyre të përhapjes për shkak të humbjes së zonave të përshtatshme për to. Një tjetër 
studim tregon se bletët brumbuj në Evropë nuk janë zhvendosur në drejtim të veriut dhe po përjetojnë shpërndarje 
të reduktuara në skajet jugore të përhapjes së tyre (Kerr et al, 2015). Nuk ka në dispozicion të dhëna në lidhje me 
polenizuesit e rrezikuar për shkak të ndryshimeve klimatike. Në Raportet Kombëtare mbi ndryshimet klimatike dhe 
në CBD ekziston një mungesë e përgjithshme e të dhënave në lidhje me polenizimin, megjithëse grupet e interesit 
kanë raportuar një rritje të numrit dhe intensitetit të rreziqeve natyrore, kushteve ekstreme të motit, ndryshimeve 
në veçantitë sezonale dhe proceseve të tjera të ndryshimeve klimatike. Kohëzgjatja dhe shpeshtësia e periudhave të 
lulëzimit, të cilat ndikojnë në burimet ushqimore dhe të polenit, kanë ndryshuar. Kjo çon në rritjen e cenueshmërisë 
së polenizuesve ndaj viruseve dhe insekteve të dëmshme dhe në rritjen e numrit të specieve të rrezikuara dhe të 
cenuara në ekosistemet bujqësore natyrore. Procesi i shkretëtirëzimit ka çuar në uljen e prodhimit të mjaltit dhe ka 
ndikuar në zhvillimin rural.

Zgjidhjet: zgjidhjet e mundshme për të trajtuar këto kërcënime kryesisht nuk janë testuar dhe përfshijnë: krijimin e 
habitateve të synuara ose restaurimin e tyre për të menaxhuar strehëzat përshtatjen me bazë ekosistemin, ruajtjen 
e habitateve natyrore dhe lidhjeve ndërmjet tyre dhe rritjen e diversitetit të kulturave bujqësore. 

© Imrana Kapetanovic
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PËRSHKRIMI I ÇËSHTJES NË NIVEL KOMBËTAR

SHQIPËRIA

Vlera e polenizuesve dhe polenizimit: Informacionet në anglisht për vlerësimin e polenizimit dhe polenizuesve 
janë të kufizuara. 

Tendencat e kërcënimeve: Bujqësia përfaqëson një nga sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë së Shqipërisë, 
pasi kontribuon në rreth 21% të PBB-së të vendit dhe mundëson punësimin e 48% të popullsisë që jeton në zonat 
rurale. Sektori i bujqësisë luan rol shumë të rëndësishëm në prodhimin ushqimor, menaxhimin e biodiversitetit, 
ekonominë rurale, si edhe në ruajtjen në vend të specieve lokale, varieteteve dhe kafshëve shtëpiake. Zhvillimi i 
këtij sektori është i orientuar drejt diversifikimit rajonal të kulturave bujqësore (Qeveria Shqiptare, 2015) dhe, për 
momentin, nuk paraqet rritje të kërcënimeve për polenizuesit. OMGJ-të lejohen në vend dhe përdorimi i pesticideve 
njihet si një kërcënim i rëndësishëm. Kapacitetet rreth polenizuesve në të gjitha nivelet në vend janë të kufizuara, 
përfshirë: ekspertë me njohuri të duhura për insektet e dëmshme dhe masat, komunikimin dhe bashkëpunimin 
ndërmjet të gjithë aktorëve/palëve të interesuara për këtë çështje, studime dhe informacione mbi polenizuesit 
dhe zinxhirët ushqimorë, subvencionet në bujqësinë e qëndrueshme (prodhimi i integruar dhe organik), inputet 
miqësore me mjedisin për fermerët. Gjithashtu, SKBPV-të e vendit nuk përmendin polenizuesit/polenizimin dhe 
zgjidhjet e mundshme për mbrojtjen e insekteve të dobishme në përgjithësi. Mungesa e ekspertizës si dhe e 
komunikimit dhe bashkëpunimit midis gjithë aktorëve/palëve të interesuara për çështjen e insekteve të dëmshme/
parazitëve/sëmundjeve. 

Zgjidhjet e mundshme: (Shih tabelën 1)
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BOSNJË-HERCEGOVINA

Vlera e polenizuesve dhe polenizimit: prodhimi i mjaltit njihet si një vlerë e rëndësishme ekonomike e zonave 
të mbrojtura në vend, si edhe lidhja e tij e drejtpërdrejtë me përmirësimin e ekonomisë lokale. Me përjashtim të 
prodhimit të mjaltit, duket se polenizimi nuk njihet gjerësisht si një shërbim rregullator i ekosistemit në lidhje me 
prodhimin ushqimor (Fondi Mbarëbotëror për Natyrën [WWF], 2016). Megjithatë, frutat dhe perimet - shumica e 
të cilave varen nga polenizimi - janë të rëndësishme për sigurinë ushqimore dhe të ushqyerit për popullsinë, pasi 
shumica dërrmuese e familjeve në zonat rurale zotërojnë parcela perimesh dhe pemë frutore në kopshtet e tyre 
për konsum vetjak (FAO, 2012b). Gjatë vizitës në terren të Facilitueses Globale dhe ekipit të BES-NET, polenizimi u 
përmend si jetik për prodhimin e qershisë dhe dardhës për eksport.

Në sektorin e bujqësisë, prodhimi i ushqimit organik promovohet që prej vitit 2000 dhe është duke u rritur (Ministria 
e Tregtisë së Jashtme dhe Marrëdhënieve Ekonomike, 2012). Megjithatë, në Bosnjë-Hercegovinë dhe në Rrethin 
e Brckos, nuk është miratuar asnjë ligj për bujqësinë organike për të kontrolluar produktet të cilat janë etiketuar 
si organike, miqësore ndaj mjedisit ose produkte bio, pavarësisht nga cilësia dhe certifikimi. Bosnjë-Hercegovina 
pranon nevojën për të identifikuar dhe monitoruar përdorimin e pesticideve dhe ka përfshirë në SKBPV-në e fundit, 
angazhimin për arritjen e objektivit të mëposhtëm: 

“Krijimi i një sistemi për trajtimin e ujërave të ndotura industriale dhe për përdorimin e monitorimin e 
pesticideve dhe konsumit të fertilizuesve deri në vitin 2020”.

Bosnjë-Hercegovina nuk ka kryer ende një vlerësim GJM të sigurisë ushqimore. Megjithatë, ekziston një rregullore për 
OMGJ-të. Pas një moratoriumi pesë-vjeçar mbi produktet e krijuara përmes inxhinierisë gjenetike (GE), në vitin 2009, 
Bosnjë-Hercegovina miratoi ligjin mbi OMGJ-të. Ky ligj krijoi kuadrin për miratimin e importeve dhe hedhjeve në treg 
të produkteve të nxjerra nga bioteknologjia bujqësore. Tre vjet më vonë, Këshilli i Ministrave i Bosnjë-Hercegovinës 
miratoi gjashtë rregulloret zbatuese lidhur me procedurat specifike për importimin dhe tregtimin e produkteve GE.5

MALI I ZI

Vlera e polenizuesve dhe polenizimit: Banorët në Malin e Zi përdorin dhe njohin vlerën e bimëve të egra, bimëve 
mjekësore, mjaltit dhe materialeve të tjera të egra që janë të varura nga polenizuesit. Vlera e tyre ekonomike është 
e dukshme dhe shumë nga grupet e interesuara përfitojnë nga tregtia dhe përpunimi i ushqimit dhe materialeve 
natyrore. Numri i përgjithshëm i koshereve të bletëve në Malin e Zi vlerësohet të jetë 50 000. Tre parqet kombëtare 
(Malësia e Gorës, Bjeshkët e Nemuna dhe Liqeni i Shkodrës) kanë së bashku mbi 10 000 koshere bletësh, ose më shumë 
se 20% të të gjitha koshereve në Malin e Zi. Më shumë se 950 ton manaferra mblidhen çdo vit në zonën e rajonit 
malor të Bjeshkëve të Nemuna, Bjellasicës dhe Komovit. Parku Kombëtar i Bjeshkëve të Nemuna, Parku Kombëtar i 
Malësisë së Gorës dhe Parku Natyror i Komovit përbëjnë një burim të rëndësishëm për mbledhjen e manaferrave dhe 
bimëve mjekësore. Këto aktivitete gjenerojnë më shumë se 1,4 milion euro çdo vit. Aktivitete të tilla janë veçanërisht të 
rëndësishme për zonat malore rurale, ku mundësitë e tjera të biznesit për banorët janë të pakta (WWF, 2017).

Tendencat e kërcënimeve: Ekonomia e Malit të Zi mbështetet kryesisht në turizëm. Rreth 11% e PBB-së së vendit 
vjen nga ky aktivitet. Mali i Zi është strategjikisht i orientuar drejt zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit, duke përfshirë, 
krahas zonave bregdetare, edhe zonat në brendësi të territorit. Kjo prirje e zhvillimit, së bashku me rënien e bujqësisë 
gjatë dekadave të fundit, kryesisht për shkak të fenomeneve të zakonshme të shpopullimit në zonat malore rurale në 
Ballkan, mund të sjellë mbrojtjen e polenizuesve. 

Legjislacioni për mbrojtjen e specieve nuk është i zhvilluar plotësisht. Kjo shkakton vështirësi sa i përket menaxhimit 
të zonave të mbrojtura dhe përdorimit të qëndrueshëm të bimëve mjekësore, manaferrave dhe të polenizuesve të 
tyre (WWF, 2017). Përdorimi i pesticideve dhe ndryshimet klimatike janë të njohura si kërcënim për polenizuesit. 

Zgjidhjet e mundshme: (Shih tabelën 1)

5 https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Agricultural%20Biotechnology%20Annual_Sarajevo_Bosnia%20and%20Herze-
govina_12-5-2016.pdf
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Qeveria siguron trajnime për shëndetin e bletëve, mbrojtjen e shëndetit ndaj pesticideve, subvencionet për pajisjet 
e bletëve mbretëresha dhe të bletarisë. Mali i Zi ka hartuar një rregullore për bletarinë, e cila është aprovuar për 
regjistrin e bletarisë dhe për cilësinë e produkteve të bletëve.

GJEORGJIA

Vlera e polenizuesve dhe polenizimit: Shtimi i vëmendjes ndaj bletëve dhe polenizimit në Gjeorgji është rritur 
me mundësinë e eksportit të mjaltit në BE. Bletarët në Gjeorgji marrin ndihmë dhe financime në forma të ndryshme 
nga qeveria dhe organizatat ndërkombëtare ose të huaja. Në vend ende nuk ka një vlerësim të disponueshëm të 
polenizuesve dhe polenizimit. 

Tendencat e kërcënimeve: Parimi i tretë kryesor i vizionit të zhvillimit të vendit bazohet në përdorimin racional të 
burimeve natyrore, garantimin e sigurisë dhe qëndrueshmërisë mjedisore dhe shmangien e fatkeqësive natyrore 
gjatë procesit të zhvillimit ekonomik. Në një këndvështrim afatgjatë, kjo mund të sjellë përfitime sa i përket mbrojtjes 
së polenizuesve. Politika e jashtme dhe e brendshme e Gjeorgjisë është e orientuar drejt integrimit në Bashkimin 
Evropian (Qeveria e Gjeorgjisë [GOG], 2013) gjë që mund të konsiderohet si kërcënim, ashtu edhe mundësi për 
polenizuesit. Përdorimi i pesticideve njihet si një kërcënim. Për shembull, përdorimi i pesticideve për të zhdukur 
insektin Brown Marmorated Stink mund të ndikojë te polenizuesit, megjithatë, nuk ka studime që provojnë këtë apo 
kërcënime të tjera me të cilat hasen polenizuesit në vend. 

Zgjidhjet e mundshme: (Shih tabelën 1)

Strategjia Kombëtare e Biodiversitetit dhe Plani i Veprimit i Gjeorgjisë 2014-2020 (QGJ, 2014) thekson si objektiv 
“Zhvillimin e programeve që synojnë nxitjen e praktikave të menaxhimit të qëndrueshëm, skemave të certifikimit 
dhe etiketimit, siç janë praktikat më të mira bujqësore, bujqësia organike dhe korrja e qëndrueshme e bimëve të 
egra”. Në kuadër të këtij objektivi, Qeveria e Gjeorgjisë synon të zbatojë projekte pilot për bujqësinë organike dhe të 
paktën katër projekte pilot për skemat e korrjes së qëndrueshme të bimëve të egra.

Në të njëjtën strategji, Gjeorgjia përcaktoi si objektiv “Vlerësimin e statusit të ekosistemeve bujqësore (duke përfshirë 
sigurimin e shërbimeve të tokës dhe ekosistemit) dhe kullotave natyrore të Gjeorgjisë”, që përfshin edhe vlerësimin e 
statusit të polenizuesve dhe të insekteve entomofage dhe prej andej zhvillimin e rekomandimeve për ruajtjen e tyre.

Aktualisht, në Ministrinë e Mjedisit nuk ka politika për polenizuesit, me përjashtim të një rregulloreje të fortë për 
pesticidet dhe ligjit të Gjeorgjisë për organizmat e gjallë të modifikuar gjenetikisht (QGJ, 2014) që ndalon OMGJ-të 
në vend nga Ministria e Bujqësisë (2017).6

MOLDAVIA

Vlera e polenizuesve dhe polenizimit: Në Republikën e Moldavisë, në vitin 2011, kullotat dhe ekosistemet bujqësore 
ofrojnë shërbime të vlerësuara në 3,900 milionë dollarë amerikanë. Ndërkohë, përgjatë 25 viteve të ardhshme, 
menaxhimi i qëndrueshëm i ekosistemit në bujqësi mund të shtojë mbi 1,883.33 milionë dollarë amerikanë në 
ekonominë kombëtare (QRM, 2015). Njohuritë indigjene për bletët që prodhojnë mjaltë janë të rëndësishme dhe 
vendi ka një traditë të vjetër dhe të pasur.

Tendencat e kërcënimeve: Republika e Moldavisë ka disa strategji për ruajtjen e qëndrueshmërisë në praktikat 
bujqësore, gjë që dëshmon për drejtimin e zhvillimit bujqësor të vendit. Disa nga këto strategji janë (QRM, 2015):

a) Zhvillimi dhe promovimi i projektligjit për brezat e mbrojtjes së tokës bujqësore;
b) Promovimi i elementëve të bujqësisë së gjelbër dhe praktikave miqësore me mjedisin;

6 Teona Karchava, ish-Pika e Kontaktit e CBD-së në Gjeorgji, Departamenti i Biodiversitetit dhe Shërbimi i Politikave Pyjore, Ministria e Mjedisit dhe Mbrojtjes 
së Burimeve Natyrore e Gjeorgjisë
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c) Kryerja e studimeve mbi ndikimin e specieve të huaja invazive;
d) Promovimi i praktikave të mira bujqësore për të ndaluar degradimin;
e) Inkurajimi i aktiviteteve që synojnë ruajtjen e fondit gjenetik të brendshëm të stoqeve të mbarështimit;
f ) Zhvillimi i udhërrëfyesve të praktikave të mira të fermerëve për ruajtjen dhe përdorimin e qëndrueshëm të  

        biodiversitetit;
g) Hartimi i një programi për përmirësimin gjenetik të bletëve të mjaltit; dhe 
h) Promovimi i gjenotipeve të vlefshme të bimëve me qëllim krijimin e plantacioneve industriale. 

Kërcënimet më të rëndësishme për polenizuesit që njihen në vend përfshijnë: insektet e dëmshme dhe sëmundjet 
që prekin bletët e mjaltit, teknologji dhe politika të kufizuara për t’iu përgjigjur efektivisht kërcënimeve të tilla, 
monitorim i pamjaftueshëm i sëmundjeve që ndikojnë te polenizuesit, kapacitete të kufizuara (ekspertë në terren), 
kërkime të kufizuara shkencore mbi insektet e dëmshme/ sëmundjet/invazivët dhe asnjë entitet/autoritet qendror 
përgjegjës për speciet invazive në përgjithësi. 

Zgjidhjet e mundshme: Shih tabelën e masave.

Eksporti i mjaltit nga Moldavia në BE favorizoi rritjen e vëmendjes ndaj bletarisë dhe polenizuesve. Qeveria 
e Moldavisë miratoi ligjin për bletarinë, qëllimi kryesor i të cilit është krijimi i kushteve për rritjen e numrit dhe 
për përmirësimin e cilësisë së produkteve të bletëve (PNUD, 2017a). Përveç vëmendjes së treguar ndaj prodhimit 
të mjaltit, Moldavia ka bërë përpjekje të rëndësishme që mund të ndihmojnë mbrojtjen e polenizuesve, siç janë 
menaxhimi i qëndrueshëm i kullotave dhe ekosistemeve bujqësore, duke zgjeruar dhe diversifikuar produktet 
ekologjike-bujqësore (QRM, 2015).

© Imrana Kapetanovic
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SHTOJCË 2. AXHENDA E TRIALOGUT

Dita 2: E enjte 19 tetor
Ora Aktiviteti

09:00 – 09:15 Përmbledhje e ditës së parë

09:15 – 11:15 EANCA TEMATIKE III: Paneli 1 “Faktorët rajonalë dhe kombëtarë që nxisin ndryshimin te 
polenizuesit dhe shërbimet e polenizimit”. Një panel i përbërë nga politikëbërës dhe shkencëtarë 
nga rajoni të cilët do të prezantojnë dhe debatojnë nxitësit e ndryshimeve në nivel kombëtar, do 
të gjejnë pikat e përbashkëta të kërcënimeve me të cilët përballen popullatat e bletëve

11:15 – 11:45 Pushim për kafe shoqëruar me mjaltë

11:45 – 13:30 SEANCA TEMATIKE IV: Panairi tregtar i inovacionit - Idetë novatore për të trajtuar problemet dhe 
për të shfrytëzuar mundësitë e disponueshme 

13:30 – 15:00 Dreka

15:00 – 18:00 SEANCA TEMATIKE V: Politikat dhe mënyrat e menaxhimit që mund të ofrojnë zgjidhje për të 
trajtuar rreziqet dhe mundësitë 

19:00 – Dreka
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Dita 1: E mërkurë 18 tetor
Ora Aktiviteti

08:30 – 09:00 Regjistrimi

09:00 – 09:40 SEANCA E HAPJES

09:40 – 10:00 SEANCA PREZANTUESE: Objektivat e Trialogut

10:00 – 11:15 SEANCA TEMATIKE I: Vlerat e polenizimit dhe të polenizuesve - Një diskutim ndërveprues për 
vlerat e shumta të polenizuesve

11:15 – 11:30 Pushim për kafe shoqëruar me manaferra

11:30 – 12:30 SEANCA TEMATIKE II: Fjalimi kryesor. “A ka ndonjë problem dhe si mund ta dallojmë atë?
Statusi dhe tendencat e polenizuesve, polenizimit dhe sigurisë ushqimore”. Prezantim i mesazhit 
kryesor nga ekspertët globalë të IPBES dhe ekspertët rajonalë mbi arsyet për shqetësim global, 
rezultatet e vlerësimit IPBES në nivel global dhe rajonal, si dhe implikimet për prodhimin e 
ushqimit, zhvillimin rural dhe ekonomitë bujqësore rajonale.

12:30 – 14:00 Dreka

14:00 – 19:00 VIZITË NË TERREN: Vizitoni disa vendeve në afërsi të Sarajevës dhe diskutoni me specialistët 
vendorë rreth çështjeve të menaxhimit dhe polenizuesve të egër pranë Sarajevës

19:00 – Dreka
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Dita 3: E premte 20 tetor
Ora Aktiviteti

08:30 – 09:45 SEANCA TEMATIKE IV dhe V: Paralel me mëngjesin e përfaqësuesve të nivelit të lartë, do të 
përmbyllin prezantimet e punës së tyre duke treguar idetë novatore dhe veprimet në fushën e 
politikave dhe menaxhimit, duke qenë të gatshëm për t’i ndarë ato me të ftuarit e 

08:30 – 09:45 MËNGJES ME PËRFAQËSUES TË NIVELIT TË LARTË:  Mesazhet kyçe nga vlerësimi global i IPBES 
dhe nga seancat e Trialogut diskutohen nga autoritete qeveritare, donatorë dhe partnerë

09:45 – 10:15 Konferencë për shtyp

10:15 – 10:45 Shfaq dhe trego

10:45 – 13:00 SEANCA TEMATIKE V: Paneli 2 “Hapat përpara dhe ruajtja e ritmit”. Një panel i përbërë nga 
organizata mbështetëse kombëtare dhe ndërkombëtare do të bëjë komente dhe do të 
identifikojë mënyrat nëpërmjet të cilave idetë dhe veprimet nga Trialogu të mund të mbështeten 
nëpërmjet nismave të vazhdueshme

13:00 – 14:30 Dreka

14:30 – 16:00 SEANCA TEMATIKE V: Grup pune për identifikimin e politikave që mund të ofrojnë zgjidhje të 
përshtatura në nivel lokal të cilat do të përfshihen në Dokumentin e Rezultateve të 

16:00 – 16:15 Reflektime dhe vlerësime

16:15 – 16:45 SEANCA PËRMBYLLËSE

3333
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SHTOJCA 3. PËRBËRËSIT VENDAS TË VARUR NGA POLENIZUESIT TË 
PËRDORUR NË MENYNË E TRIALOGUT

STRAWBERRIES

APPLES

Croissant with 
strawberry jam. 

Mixed fruit salad.

Insects are more important 
than wind as pollinating agents 

for strawberries. Without 
pollination, the strawberries

 generate few fruits.

Carrots in apple sauce.

Honey bee is the best 
pollinator of buckwheat. 

Pancakes 
with raspberries.

Honey bees are the best 
pollinating agents of raspberries.

BUCKWHEAT

Cream of pumpkin soup.

Mechanical transfer 
of pollen is essential to fruit set. 
Seed number and fruit weight 

was increased in proportion 
to the amount of pollen 
deposited on the stigma.

PUMPKINS

Bees and primarily 
honey bees are responsible 

for the seed crop. 
Asparagus with 

red peppers.

ASPARAGUS

RASPBERRIES

Baked tomatoes 
with celery sauce.

Honey Bees, bumble bees, 
wild solitary bees.

TOMATO

Artichoke and 
Salmon with olives. 

Honey bees and 
other pollinating insects.

ARTICHOKE

Mixed cucumber 
and seasonal salad.

Need for insect pollination.

The honey bee is the 
primary and only dependable 

pollinator of cucumbers. 
Thrips also play a role.

CUCUMBER
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CHERRIES

ONIONS

Fresh fruit salad.

Cherries are basically incapable 
of automatic self- pollination. 

Cherry cultivars will set fruit with 
their own pollen, but only after 
it is transferred by some outside 

agency from the anthers
 to the stigma.

Most researchers and growers 
give the primary credit for the 

pollination of cherries to honey bees. 
A heavy pollinator population is 

early in the year for other 
insects to be plentiful.

pollinators of open-pollinated 
with red peppers.

Self-pollination within 

Cross-pollination between 
plants is common and even 

obligatory in the fertilization 
of male-sterile onions 

used in hybrid seed 
production.

CORIANDER

pollinators of open-pollinated Asparagus, carrot 
and coriander salad. 

Although the coriander 
plant is partially self-fertile, 

Bees increase productivity. 

CELERY

Because of the attractiveness 

these insects are probably 
the most satisfactory 
as pollinating agents.

Roast tomatoes 
in celery sauce.

is self-fertile but incapable 
of self- pollination, since the 

pollen is shed and dissipated before 
the stigma is receptive. 

of the same plant  but the pollen 
must be transferred from the 
anthers to receptive stigmas 

CARROT

The chief pollinators 
of carrots near Moscow 

and bees (9 percent).

Roast carrots 
in apple sauce.

Carrots are "mostly 
insect- pollinated." Mechanical 
pollination in the absence of 
pollinating insectsis is of little 

value in the comercial 
production of seed because 

it reduces productivity.

CHILLIES AND PEPPERS

Roasted red peppers 
in parsley sauce.

always release their pollen, 
or if it is released, it may not 

come in contact with the stigma. 
Under such conditions, the 
transfer of pollen between 

agency is essential.

Ants, honey bees.

PARSNIP

Veal with roasted 
root vegetables.

They are normally pollinated 

toward the center of the umbel.

LEEK

Cream of leek soup.

through the action of an outside 
agent, but self-pollination within

Cross-pollination between plants
 is common and even obligatory 
in the fertilization of male-sterile 

onions used in hybrid 
seed production.

Honey bees, bumble bees, 

have been mentioned 
as pollinators.

ALMOND

Almond croissant.

Require cross- pollination 
to produce a crop.  A few pairs 

of almond cultivars are 
cross-incompatible. Only the 

of one cultivar to another 

fruit-set. need for an ample 
supply of bees to pollinate 

The honey bee is practically 
the only pollinating insect 
of economic importance

 on almonds
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