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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 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. 

Autorja kontribuuese: Carolina Proaño- Castro

Grafika: Alessandra Blasi

Përkthimi në shqip nga: Albaglobal Group shpk

Deklaratë për mohimin e përgjegjësisë: Ky botim publikohet vetëm për qëllime informimi. Pikëpamjet e shprehura 
në këtë botim i përkasin autores dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërish pikëpamjet e PNUD-it dhe të partnerëve 
të tij.
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Irena Djimrevska, Maxim Vergeichik, Senka Barudanovic, Simon Potts, Snezana Dragojevic, Tamar Pataridze, Teona 
Karchava dhe kolegët nga programi “Zhvillimi rural nëpërmjet menaxhimit të integruar të burimeve pyjore dhe 
ujore në Evropën Juglindore” (LEIWW) të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 
dhe Unioni Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës (IUCN).  Udhëzime dhe mbështetje e vyer është marrë edhe nga 
anëtarët e mëposhtëm të ekipit BES-Net: Pippa Heylings, Solene Ledoze 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 ishin realizuar 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) dhe zbatohet nga GIZ.
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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 FAO-s 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)”.  

• • 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).
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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 të modifikuara gjenetikisht (MGj), 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 diversitetin, 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).

5
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• Rënia e numrit të polenizuesve dhe lidhja e këtij fakti me sigurinë ushqimore nuk shikohet si temë me përparësi. 
Mesa duket, temës në përgjithësi i është kushtuar pak vëmendje (përveç vdekshmërisë së tepërt të bletëve të 
mjaltit) dhe roli që polenizimi dhe polenizuesit luajnë në bujqësi dhe shërbimet e ekosistemit është nënvlerësuar 
nga agjenci të ndryshme publike dhe private në rajon (PNUD, 2017a). 

• 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 PBB-në e vendit të tyre. 

• 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 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. Kapacitetet e brendshme për të trajtuar problemin në nivele të ndryshme janë të kufizuara;
5. Shkaqet për rënien e numrit të polenizuesve në të 5 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 BE-së dhe marrëveshjet e tregtisë që mund të ndryshojnë peizazhin lokal në të ardhmen; dhe

6. qëndrimi i tyre për dy çështje të nxehta politike të ngritura nga vlerësimi global i IPBES: pesticidet dhe kulturat 
bujqësore të modifikuara gjenetikisht, ndryshojnë nga shteti në shtet dhe në disa prej tyre është i paqartë. 
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Çfarë dimë (dhe nuk dimë) për zgjidhjet e realizueshme për të trajtuar problemin?

Ekziston një gamë e gjerë zgjidhjesh të mundshme të njohura botërisht për të trajtuar kërcënimet që lidhen me rënien 
e numrit të polenizuesve. Ambicia dhe koha që kërkohet për këto zgjidhje varion nga zgjidhjet e menjëhershme, 
relativisht të drejtpërdrejta që ulin ose shmangin rreziqet deri në zgjidhje në shkallë të gjerë dhe afatgjata që synojnë 
të transformojnë marrëdhënien që ka bujqësia ose shoqëria me natyrën (IPBES, 2016b). 

Disa nga zgjidhjet e sugjeruara përfshijnë (Dicks et al. 2017, IPBES, 2016b): 

E përshtatur nga tabela SPM1 (IPBES, 2016b)

TABELA SPM. 1

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

MENAXHIMI I 
RREZIQEVE TË 
MENJËHERSHME

Krijimi i pjesëve të pakultivuara të bimësisë të tilla si 
kufijtë e fushave me periudha të zgjatura lulëzimi
Menaxhimi i çeljes së luleve të kulturave bujqësore që 
lulëzojnë në masë*
Ndryshimi i menaxhimit të kullotave
Vlerësimi i fermerëve që përdorin praktika miqësore 
ndaj polenizuesve
Informimi i fermerëve mbi kërkesat për polenizimin
Rritja e standardeve të vlerësimit të rrezikut nga 
pesticidet dhe organizmat e modifikuara gjenetikisht 
(OMGJ)
Zhvillimi dhe nxitja e përdorimit të teknologjive që 
reduktojnë përhapjen e pesticideve dhe i praktikave 
bujqësore që reduktojnë ekspozimin ndaj pesticideve
Parandalimi i infeksioneve dhe trajtimi i sëmundjeve 
të polenizuesve të menaxhuar; rregullimi i tregtisë së 
polenizuesve të menaxhuar
Reduktimi i përdorimit të pesticideve (përfshin 
menaxhimin e integruar të insekteve të dëmshme, IPM)

PËRDORIMI
I MUNDËSIVE
TË MENJËHERSHME

Mbështetja e certifikimit të produktit dhe i qasjeve ndaj 
jetesës
Përmirësimi i bletëve të menaxhuara
Zhvillimi i polenizuesve të menaxhuar alternativë*
Matja e përfitimeve të polenizuesve të menaxhuar
Menaxhimi i anësoreve të rrugës*
Menaxhimi i të drejtës së kalimit dhe i tokës së lirë në 
qytete për të mbështetur polenizuesit

Panoramë e përgjithshme e zgjidhjeve strategjike ndaj rreziqeve dhe mundësive të lidhura me polenizuesit dhe 
polenizimin. Shembuj të zgjidhjeve specifike jepen të përzgjedhura nga kapitujt 5 dhe 6 të raportit të vlerësimit për të 
ilustruar qëllimin e secilës strategji të propozuar. Kjo nuk është një listë gjithëpërfshirëse e zgjidhjeve të disponueshme 
dhe përfaqëson rreth gjysmën e alternativave të disponueshme që përfshin raporti i vlerësimit. Jo të gjitha zgjidhjet që 
tregohen për “përmirësimin e kushteve aktuale” janë në favor të polenizuesve në terma afatgjatë, dhe ato me efekte të 
mundshme negative si dhe pozitive, janë shënuar me yll. Të gjitha zgjidhjet nga kapitulli 6 që po vihen në zbatim diku 
në botë dhe që kanë treguar prova të faktuara të përfitimeve të drejtpërdrejta (në vend të atyre të supozuara dhe jo të 
drejtpërdrejta) te polenizuesit, gjenden në tabelë dhe janë në ngjyrë të zezë të theksuar.
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AMBICIA STRATEGJIA SHEMBUJT E ZGJIDHJEVE

TRANSFORMIMI 
I PEIZAZHEVE 
BUJQËSORE

INTENSIFIKIMI 
EKOLOGJIK I 
BUJQËSISË PËRMES 
MENAXHIMIT AKTIV 
TË SHËRBIMEVE TË 
EKOSISTEMIT

Mbështetja e sistemeve bujqësore të diversifikuara
Nxitja e bujqësisë pa plugim
Përshtatja e bujqësisë ndaj ndryshimeve klimatike
Inkurajimi i fermerëve që të punojnë së bashku për 
planifikimin e peizazheve; angazhimi i komuniteteve 
(menaxhimi me pjesëmarrje)
Nxitja e menaxhimit të integruar të insekteve të 
dëmshme (IPM)
Monitorimi dhe vlerësimi i polenizimit në ferma
Vendosja e pagesave për skemat e shërbimeve të 
polenizimit
Zhvillimi dhe ngritja e tregjeve për polenizuesit e 
menaxhuar alternativë
Mbështetja e praktikave tradicionale për menaxhimin 
e fragmentarizmit të habitatit, rotacionit të kulturave 
bujqësore dhe bashkëprodhimit të njohurive ndërmjet 
nyjeve të njohurive lokale dhe indigjene, shkencëtarëve 
dhe grupeve të interesit

FORCIMI I 
SISTEMEVE 
BUJQËSORE 
EKZISTUESE TË 
DIVERSIFIKUARA

Mbështetja e sistemeve bujqësore organike; 
sistemeve bujqësore të diversifikuara dhe i sigurisë 
ushqimore, duke përfshirë aftësinë për të përcaktuar 
politikat vetjake bujqësore dhe të ushqimit, ripërtëritjen 
dhe intensifikimin ekologjik
Mbështetja e qasjeve të ruajtjes së “diversitetit 
bikulturor” përmes njohjes së të drejtave, pronësisë dhe 
forcimit të njohurive indigjene dhe të tregtimit, si dhe 
qeverisjes tradicionale që mbështet polenizuesit

INVESTIMI NË 
INFRASTRUKTURËN 
EKOLOGJIKE

Rikuperimi i habitateve natyrore (edhe në zonat 
urbane)
Mbrojtja e praktikave dhe zonave të trashëgimisë 
kulturore
Rritja e lidhjes ndërmjet pjesëve të habitatit
Mbështetja e planifikimit të përdorimit të tokës në shkal-
lë të gjerë dhe i praktikave tradicionale që menaxhojnë 
fragmentarizmin e habitatit dhe "diversitetin bikulturor"

8 © BES-Net
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Çfarë mënyrash zbatimi duhet të merren në konsideratë?

• Shumë veprime në mbështetje të polenizuesve të egër dhe të menaxhuar dhe polenizimit mund të zbatohen në 
mënyrë më efikase me një qeverisje të përmirësuar (IPBES, 2016b).

• Veprimet e koordinuara dhe bashkëpunuese dhe shkëmbimi i njohurive që vendos lidhje ndërmjet sektorëve 
(p.sh., bujqësisë dhe ruajtjes së natyrës), ndërmjet juridiksioneve (p.sh., sektori privat, qeveritar, jofitimprurës), 
dhe ndërmjet niveleve të ndryshme (p.sh., nivel lokal, qendror, global) mund të çojë në ndryshime afatgjata në 
të mirë të polenizuesve (IPBES, 2016b).

AMBICIA STRATEGJIA SHEMBUJT E ZGJIDHJEVE

TRANSFORMIMI I 
MARRËDHËNIES 
SË SHOQËRISË ME 
NATYRËN

INTEGRIMI I 
VLERAVE DHE 
NJOHURIVE TË 
NDRYSHME TË 
NJERËZVE NË 
MENAXHIM

Përkthimi i hulumtimit të polenizuesve në praktika 
bujqësore
Mbështetja e bashkëprodhimit dhe shkëmbimit të 
njohurive ndërmjet zotëruesve lokalë dhe indigjenë të 
njohurive, shkencëtarëve dhe grupeve të interesit
Forcimi i njohurive indigjene dhe lokale që nxisin 
polenizuesit dhe polenizimin, dhe i shkëmbimit të 
njohurive ndërmjet studiuesve dhe grupeve të interesit
Mbështetja e aktiviteteve novatore të polenizuesve 
që përfshijnë grupe interesi që kanë lidhje me vlerat e 
shumëfishta social-kulturore të polenizuesve

LIDHJA E NJERËZVE 
DHE POLENIZUESVE 
PËRMES QASJEVE 
BASHKËPUNUESE 
DHE 
NDËRSEKTORIALE

Monitorimi i polenizuesve (bashkëpunim ndërmjet 
fermerëve, komunitetit të gjerë dhe ekspertëve të 
polenizuesve)
Rritja e ekspertizës taksonomike përmes edukimit, 
trajnimit dhe teknologjisë
Programe edukimi dhe të shtrirjes së informacionit
Menaxhimi i hapësirave urbane për polenizuesit dhe i 
rrugëve të bashkëpunimit
Mbështetja e strategjive dhe iniciativave të nivelit të 
lartë për polenizimin

9
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I. HYRJE 
Dokumenti informues në vijim do të mbështesë Trialogun e parë të BES-Net që do të mbahet në Sarajevë, Bosnjë-
Hercegovinë më 18-20 tetor 2017. Trialogjet e BES-Net janë dialogë shumëpalëshe ndërmjet tre komuniteteve, 
komunitetit të politikave, shkencës dhe praktikës, që përqendrohen në pyetjet specifike për politikat në nivel kombëtar 
dhe rajonal. Diskutimet në Sarajevë synojnë të mbështesin përthithjen e gjetjeve nga Platforma ndërqeveritare 
e shkencës dhe politikave për vlerësimin e Shërbimeve të Biodiversitetit dhe Ekosistemit (IPBES).  Trialogu do të 
diskutojë çështjet kyçe për mënyrën më të mirë për të mbrojtur polenizuesit me qëllim për të garantuar prodhimin 
e qëndrueshëm bujqësor dhe ushqimor.

Vlerësimi i IPBES për polenizuesit, polenizimin dhe prodhimin ushqimor përfaqëson njohuritë ekzistuese për këtë 
çështje (IPBES, 2016). Ai paraqet një vlerësim kritik të provave për vlerën, statusin, tendencat dhe kërcënimet 
ndaj polenizuesve dhe polenizimit. Ai ekspozon rreziqet që shoqërojnë këto kërcënime dhe ofron disa zgjidhje 
të mundshme nëpërmjet politikave dhe menaxhimit për secilin prej tyre. Ai del në përfundimin se është vënë re 
një rënie e dokumentuar mirë e numrit të disa specieve të polenizuesve të egër, një mungesë e rëndësishme të 
dhënash për statusin e shumicës së specieve të egra dhe rënie lokale e numrit të tyre dhe humbje e rëndësishme 
sezonale të kolonive që ndikojnë në polenizuesit e menaxhuar me rëndësi ekonomike dhe sociale. Popullatat e 
polenizuesve përballen me kërcënime të shumëfishta dhe ekziston një gamë e gjerë zgjidhjesh të mundshme për 
ruajtjen e polenizuesve dhe menaxhimin e shërbimeve të polenizimit të cilat mbështeten në njohuritë indigjene 
dhe lokale dhe në shkencë (IPBES, 2016a).  Megjithatë, ende ka mungesë të zbatimit të këtyre zgjidhjeve për shkak 
të njohurive të kufizuara dhe subvencioneve të kufizuara si edhe hendeqe në të dhëna për statusin dhe tendencat e 
polenizuesve, të cilat nevojiten për të nxitur ndryshimin e politikave. 

1 IPBES (2016). The assessment report of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on pollinators, 
pollination and food production. S.G. Potts, V. L. Imperatriz-Fonseca, and H. T. Ngo, (eds.). Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy 
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germany. 552 pages.

© BES-Net
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Vlerësimi për polenizuesit, polenizimin dhe prodhimin ushqimor përshkruan gjashtë tiparet e mëposhtme të temës:
i. Biodiversiteti: shqyrton diversitetin e sistemeve të polenizuesve dhe polenizimit dhe marrëdhënien e 

tyre me prodhimin ushqimor, mirëqenien e njerëzve dhe biodiversitetin. Raporti del në përfundimin se 
polenizuesit janë të larmishëm.  Shumica e polenizuesve janë specie të egra dhe vetëm rreth 20 specie 
menaxhohen në mënyrë aktive. Polenizuesit lidhen drejtpërsëdrejti me prodhimin ushqimor dhe diversitetin 
e bimëve. Varësia e kulturave bujqësore ndryshon, por në përgjithësi prodhimi ushqimor më i lartë lidhet me 
diversitetin më të lartë të polenizuesve.  

ii. Nxitësit e ndryshimit: vlerëson nxitësit e ndryshimit për polenizuesit. Në këtë drejtim, ai del në përfundimin 
se ulja e numrit të polenizuesve mund të jetë shkaktuar nga shumë kërcënime, duke përfshirë: ndryshimin 
e përdorimit të tokës, praktikat bujqësore intensive (duke përfshirë menaxhimin e polenizuesve), pesticidet, 
kulturat bujqësore të modifikuara gjenetikisht (MGj), patogjenët dhe insektet e dëmshme, ndryshimet 
klimatike, speciet e huaja invazive dhe ndërveprimet e ndryshme ndërmjet këtyre kërcënimeve. 

iii. Shërbimet e ekosistemit: Ai vlerëson gjendjen dhe tendencat e polenizuesve, rrjetet e polenizimit dhe 
polenizimin si proces dhe shërbim ekologjik kyç në ekosistemet tokësore të menaxhuara nga njerëzit si 
edhe ato natyrore. Në këtë drejtim, ai del në përfundimin se varësia e sigurisë ushqimore dhe mirëqenies së 
njerëzve ndaj polenizimit është e lartë.  

iv. Vlerësimi ekonomik: Ai rishikon metodologjitë ekonomike për të përcaktuar vlerën e polenizimit për 
prodhimin ushqimor dhe pasojat ekonomike të rënies së numrit të popullatave të polenizuesve që lidhen 
me ushqimin. Në këtë drejtim, ai del në përfundimin se vlera vjetore e prodhimit ushqimor që varet nga 
kontributet e drejtpërdrejta të polenizuesve shkon nga 235 miliardë deri në 577 miliardë USD. 

v. Vlerësimi joekonomik: përqendrohet në vlerësimin joekonomik duke vënë theksin në përvojën e 
komuniteteve indigjene dhe lokale, e ndikimeve të uljes së diversitetit dhe/ose popullatave të polenizuesve. 
Në këtë drejtim, ai del në përfundimin se polenizuesit kanë një vlerë holistike dhe kulturore të fuqishme në 
nivel botëror dhe se njohuritë indigjene dhe lokale (ILK) që nxisin mbijetesën e polenizuesve janë një pjesë 
e rëndësishme e zgjidhjes globale për polenizuesit e kërcënuar. 

vi. Zgjidhjet: Ai vlerëson zgjidhjet e mundshme ndaj rreziqeve që shoqërojnë degradimin e polenizimit dhe 
mundësitë për të rikuperuar dhe fuqizuar këto shërbime (IPBES, 2016a).

Ky dokument historik do të përdorë gjetjet e raportit të vlerësimit të përshkruar më lart, si edhe një grup prej 10 
intervistash gjysmë të strukturuara me grupet kyçe të interesit nga komuniteti shkencor, ai i politikave dhe i praktikës 
për të zbuluar tiparet kyçe të këtij diskutimi në Evropën Juglindore si edhe mangësitë në politika dhe mundësitë për të 
zhvilluar politika të përshtatura për pesë vendet e rajonit: Shqipëri, Bosnjë-Hercegovinë, Mali i Zi, Gjeorgji dhe Moldavi. 

Dokumenti informues gjithashtu identifikon rëndësinë e përfshirjes së dimensionit gjinor në analizën e rreziqeve 
dhe në zgjidhje. Megjithëse vlerësimi i IPBES nuk përqendrohet shprehimisht në dimensionin gjinor, barazia gjinore 
dhe fuqizimi i grave është thelbësor për të arritur OZHQ-të për sigurinë ushqimore, siç shikohet nga fokusi i FAO-s 
në “arritjen e barazisë gjinore për sigurinë ushqimore, ushqyerjen dhe bujqësinë e qëndrueshme” (FAO, 2017). 
Shumica e zgjidhjeve të identifikuara nga vlerësimi i IPBES kanë të bëjnë me ndryshimin e përdorimit të tokës dhe 
përmirësimet e praktikave bujqësore. Garantimi i barazisë gjinore në zgjidhjet e këtyre fushave varet nga njohja e 
pronësisë së tokës nga gratë, siç përcaktohet në synimin 5a të OZHQ-ve): “Ndërmarrja e reformave për t’i dhënë grave 
të drejta të barabarta në burimet ekonomike si edhe qasje në pronësinë dhe kontrollin e tokës dhe në forma të tjera 
të pronës, në shërbime financiare, trashëgimi dhe burime natyrore, në përputhje me legjislacionet e brendshme” . 
Si pjesë e nismës rajonale të Ballkanit Perëndimor për tokën dhe gjininë, secili vend ka përgatitur të dhëna të ndara 
sipas gjinisë, të cilat treguan nivele të ulëta të pronësisë nga gratë. Qeveritë e rajonit u befasuan kur mësuan se 
pronësia nga gratë në disa vende ishte vetëm 3%, dhe në shumicën e rasteve jo më shumë se 30%. 

Struktura e dokumentit është një kombinim i: 1) një versioni të përshtatur të qasjes së Moat et al., 2014 dhe Lavis 
et al., 2009 ndaj shtjellimit të dokumenteve për të mbështetur politikëbërjen të mbështetur në prova dhe 2) i 
rekomandimeve nga Pippa Heylings, Facilituese Globale dhe nga ekipi i BES-Net.

2 FAO është agjencia përgjegjëse për këtë tregues, duke punuar në partneritet me agjencitë kontribuuese dhe partnerët.
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II. PËRSHKRIMI I ÇËSHTJES NË NIVEL GLOBAL DHE RAJONAL
Vlerat e polenizuesve dhe të polenizimit   

Polenizuesit dhe polenizimi kanë vlera ekonomike, mjedisore dhe social-kulturore të shumëfishta të njohura në të 
gjithë botën (IPBES, 2016a).

Në aspektin mjedisor, polenizuesit janë shumë të rëndësishëm për shërbimet e ruajtjes së biodiversitetit dhe të 
ekosistemit. Afërsisht 90 për qind e specieve të egra që lulëzojnë varen, të paktën pjesërisht, nga transferimi i polenit 
nga kafshët ,dhe bimët janë shumë të rëndësishme për mbarëvajtjen e sistemeve social-mjedisore (IPBES, 2016a).

Në aspektin ekonomik, është vlerësuar se vlera në treg e 5-8 për qind të prodhimit që varet nga polenizuesit shkon 
nga 235 deri në 577 miliardë USD (për vitin 2015, dollarë amerikanë) (IPBES, 2016a).

Në aspektin social-kulturor, polenizuesit ofrojnë shumë përfitime që shkojnë përtej prodhimit ushqimor dhe ushqyerjes. 
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).

Situata në Evropën Qendrore dhe Lindore:

Në Evropën Qendrore dhe Lindore, dhe veçanërisht në Moldavi, Shqipëri, Bosnjë-Hercegovinë, Gjeorgji dhe Mali i Zi, 
ka shumë pak dokumentacion për diversitetin, vlerat ekonomike, sociale dhe kulturore të shumicës së specieve të 
egra (bleta brumbull, bleta 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).

Kërcënimet/nxitësit e ndryshimit  

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. 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). 

Konsensusi ndërmjet shkencëtarëve është 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 të modifikuara gjenetikisht (MGj), patogjenët dhe insektet e dëmshme, ndryshimet 
klimatike, speciet e huaja invazive dhe ndërveprimet e ndryshme ndërmjet këtyre kërcënimeve po shkaktojnë uljen 
e numrit të polenizuesve të menaxhuar dhe atyre të egër (IPBES, 2016a). Në rastin e pesticideve, ato pak studime në 
terren që vlerësojnë efektet e ekspozimit real në terren ofrojnë prova kundërshtuese (Godfray et al., 2015). Aktualisht 
është ende e paqartë se si efektet helmuese të ekspozimit ndaj pesticideve, të regjistruar për insekte individuale, 
ndikojnë në kolonitë dhe popullatat e bletëve të menaxhuara dhe polenizuesve të egër, veçanërisht në një afat të 
gjatë. 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. 

Për secilin prej këtyre kërcënimeve, vlerësimi IPBES parashtron rreziqet shoqëruese dhe zgjidhjet e pranuara në nivel 
botëror të bazuara në njohuritë indigjene dhe lokale si edhe në ato shkencore (IPBES, 2016a). Zgjidhjet mund të 
përdoren si pikënisje për diskutimet e trialogut dhe mund të trajtohen me përparësi dhe të përshtaten sipas rajonit. 
Ky dokument përdor qasjen e vlerësimit për ta përshkruar këtë çështje në aspektin global dhe atë rajonal.
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Rreziqet dhe përgjigjet:

i) Ndryshimi i përdorimit të tokës
Rreziqet: Në nivel global, rreziqet që shoqërojnë ndryshimin e përdorimit të tokës (zonat bujqësore, natyrore dhe 
urbane) përfshijnë uljen e ushqimit, vendeve të strehimit dhe të burimeve të tjera për polenizuesit si edhe humbjen, 
fragmentarizmin dhe degradimin e habitatit. Ky ndryshim gjithashtu çon në humbjen e praktikave të bazuara në 
njohuritë indigjene dhe lokale. 

Zgjidhjet: 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. 

Situata në Evropën Qendrore dhe Lindore: 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, social-
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. 

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). 

13© Bego Vega
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ii) Praktikat bujqësore intensive 
Rreziqet: Rreziqet që shoqërojnë praktikat bujqësore intensive përfshijnë: humbjen e pjesëve të pakultivuara të 
habitateve, përmasat e mëdha të fushës dhe monokulturat, përdorimin e lartë të inputeve kimike, kullotjen intensive.

Zgjidhjet: Disa nga zgjidhjet për të trajtuar këto kërcënime janë: krijimi i habitateve të pasura me lule, mbështetja 
e bujqësisë organike dhe forcimi i sistemeve bujqësore të diversifikuara që ekzistojnë, shpërblimi i fermerëve për 
praktikat e mira.

Situata në Evropën Lindore: 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.

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. Përdorimi i neonikotinoidëve ka dhënë 
prova për efektet vdekjeprurëse dhe helmuese te bletët dhe për ndikimet në polenizim (IPBES, 2016a). Nga ana 
tjetër, ekspozimi real në terren dhe efektet sinergjike të mundshme dhe afatgjata të pesticideve (dhe përzierjeve të 
tyre), mbeten ende pa përgjigje.  Këto prova negative kanë çuar në ndalimin e disa përdorimeve të tre produkteve 
neonikotinoide nga Bashkimi Evropian. 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.

Zgjidhjet: 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 e 
insekteve të dëmshme (menaxhimi i integruar i 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.

Situata në Evropën Lindore: niveli i përdorimit të pesticideve nuk është i qartë. Mesa duket, pesticidet e 
paregjistruara dhe inpute të tjera bujqësore importohen dhe përdoren në vendet e Evropës Juglindore pa kontroll 
dhe pa manipulimin e duhur. Në nivel kombëtar, Moldavia merr asistencë nga BE/BB 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). 

iv) Kulturat bujqësore të modifikuara gjenetikisht (MGj)
Rreziqet: Rreziqet që shoqërojnë përdorimin e kulturave bujqësore të modifikuara gjenetikisht (MGj) janë të dyfishta:  
1) Kulturat bujqësore që tolerojnë herbicidet (HT) mund të ulin foragjeret e polenizimit dhe 2) kulturat bujqësore që 
i rezistojnë insekteve (IR) kanë efekte helmuese gjerësisht të panjohura.

Zgjidhjet: 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 të modifikuara gjenetikisht për polenizuesit

Situata në Evropën Lindore: Sipas raportit të vitit 2015 nga Shërbimi Ndërkombëtar për Përfitimin e Aplikacioneve 
Agro-Bioteknologjike (ISAAA) për Statusin Global të Kulturave Bujqësore Bioteknologjike/të Modifikuara Gjenetikisht 
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. Gjeorgjia e ka ndaluar, në nivelin më të lartë politik, me ligj përdorimin e OMGJ-
ve3. Për tre vendet e tjera pjesëmarrëse nuk ka asnjë informacion.

v) Patogjenët dhe insektet e dëmshme
Rreziqet: Polenizuesit e menaxhuar preken shumë nga viruset, patogjenët, bakteret, grabitqarët, etj. 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. 

Zgjidhjet: 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. 

Situata në Evropën Lindore: 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).  

vi) Ndryshimet klimatike 
Rreziqet: Rreziqet që shoqërojnë ndryshimet klimatike (sipas raportit të PNNK) 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 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). 

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, ruajtjen e habitateve natyrore dhe lidhjeve 
ndërmjet tyre dhe rritjen e diversitetit të kulturave bujqësore. 

Situata në Evropën Lindore: 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).  

vii) Speciet e huaja invazive
Rreziqet: Rreziqet që shoqërojnë speciet e huaja invazive përfshijnë ndikimet negative për bimët, polenizuesit, 
grabitqarët dhe kontrollin e sëmundjeve. Disa shembuj përfshijnë: varroan, aetinozën (për bletët e mjaltit) dhe 
grerëzën aziatike (që ka ndikim tek të gjitha bletët por kryesisht prek kolonitë e bletëve të mjaltit). 

Zgjidhjet: zgjidhjet e mundshme për trajtimin e këtyre kërcënimeve janë të dyfishta. Nga njëra anë, zgjidhjet për 
këto specie të huaja invazive, të cilat nuk janë arritur ende, janë: politikat dhe praktikat për të parandaluar invazionet 
e reja. Në anën tjetër, zgjidhjet për të kufizuar përhapjen e atyre që tashmë kanë hyrë përfshijnë: shfarosjen dhe 
kontrollin, pavarësisht se kjo nuk është gjithmonë e suksesshme dhe kushton shumë. 

Situata në Evropën Lindore: speciet e huaja invazive prekin fermerët në Bosnjë-Hercegovinë dhe ndikimet që kanë 
polenizuesit e menaxhuar në popullatat e egra në këtë rajon ende nuk dihen. 

3 https://matsne.gov.ge/en/document/download/2516880/1/en/pdf 
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III. PËRSHKRIMI I ÇËSHTJES NË NIVEL KOMBËTAR
SHQIPËRI

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 Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB) të vendit dhe mundëson punësimin e 48% 
të popullsisë që jeton në zonat rurale. Sektori i bujqësisë luan rol shumë të rëndësishëm në prodhimin e ushqimit, 
menaxhimin e biodiversitetit, ekonominë rurale, si edhe në ruajtjen në vend të specieve të specieve lokale, varieteteve 
dhe kafshëve shtëpiake. Zhvillimi i këtij sektori është i orientuar drejt diversifikimit rajonal të kulturave bujqësore 
(QSH, 2015) dhe, për momentin, nuk paraqet rritje të kërcënimeve për polenizuesit.

Zgjidhjet: Dokumenti i Politikave Strategjike për Mbrojtjen e Biodiversitetit, i miratuar nga Këshilli i Ministrave (QSH, 
2015), përmban objektiva, që mund të ndihmojnë në zbutjen e problemeve të polenizimit/polenizuesve, siç janë 
ndryshueshmëria/diversifikimi bujqësor, bujqësia organike, kontrolli biologjik dhe ndalimi i pesticideve me ndikime 
afatgjata (QSH, 2015). Arsyetimi për këtë qëllim është promovimi i diversitetit bujqësor, përfitimi i biodiversitetit dhe 
promovimi i ruajtjes së biodiversitetit bujqësor lokal, duke përfshirë varietetet tradicionale (QSH, 2015).

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 (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.

Tendencat e kërcënimeve: Bujqësia është një sektor i rëndësishëm dhe strategjik për Bosnjë-Hercegovinën. Ajo 
garanton sigurinë ushqimore dhe punëson 20,6% të popullsisë (MoFTER, 2012). Vendi e njeh rëndësinë e shërbimeve 
të ekosistemit që rrjedhin nga diversiteti agro-biologjik, veçanërisht të prodhimit të ushqimit, ndonëse ka aspekte të 
rëndësishme të sektorit që mund të paraqesin rrezikshmëri për polenizuesit.  Në vend ka probleme të rëndësishme sa i 
përket pronësisë së tokës, çështjeve të pronësisë dhe mungesës së të dhënave agro-mjedisore (për shembull: konsumi 
dhe përbërja e fertilizuesve, pesticidet, raportet e azotit, efikasiteti ekologjik, përdorimi i energjisë etj.) (Raporti për 
gjendjen e mjedisit në Bosnjë-Hercegovinë, 2012), procedurave të komplikuara dhe burokracisë për shkak të qeverisjes 
në fuqi. Migrimi i brendshëm është gjithashtu një sfidë dhe kërcënim potencial për polenizuesit. 61% e popullsisë 
jeton në zonat rurale (MoFTER, 2012) dhe migrimi nga zonat rurale drejt zonave urbane është në rritje. 

Zgjidhjet: Bosnjë-Hercegovina ka më shumë se gjysmën e sipërfaqes së saj (63%) të mbuluar me pyje dhe toka 
pyjore (WWF, 2016) dhe 106 300 ha, ose 2,7% të territorit të vendit, nën zonat e mbrojtura (UNEP Bosnjë-Hercegovina, 
2017). Këto zona janë të rëndësishme për shkak të aktiviteteve tradicionale bujqësore, duke përfshirë kullotjen, 
prodhimin e mjaltit dhe, kohët e fundit, edhe turizmin. Turizmi shihet si një mundësi e madhe për rimëkëmbjen e 
ekonomisë së vendit dhe është një shtytës i rëndësishëm zhvillimi.

Në sektorin e bujqësisë, prodhimi i ushqimit organik promovohet që prej vitit 2000 dhe është duke u rritur (MoFTER, 
2012).  Sidoqoftë, aktualisht nuk ka ligj në lidhje me prodhimin organik në Federatën e Bosnjë-Hercegovinës dhe 
Distriktin e Bërçkos.
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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 lokalë 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 (WWF, 2017) dhe të polenizuesve të tyre.

Zgjidhjet: Mali i Zi ka 160 392,89 ha, ose 11,613% të sipërfaqes së territorit të vendit, nën zonat e mbrojtura dhe 
rëndësia e tyre për ekonomitë dhe komunitetet lokale është gjerësisht e njohur. Sidoqoftë, banorët lokalë, si 
edhe publiku, nuk e njohin dhe nuk e kuptojnë tërësinë e plotë të shërbimeve të ekosistemit që sigurojnë zonat e 
mbrojtura. Rregullimi dhe mbështetja e shërbimeve të ekosistemit (jo shërbimet e drejtpërdrejta) njihen pak dhe 
nuk përfshihen te konsideratat ekonomike. 

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 (QGJ, 2013), gjë që mund të konsiderohet si kërcënim, ashtu edhe mundësi për polenizuesit. 

Zgjidhjet: 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 parazitare (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 (Karchava comm pers, 2017).
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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;
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.  

Zgjidhjet: 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).

18 © Steven Falk
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IV. PËRMBLEDHJE E TIPAREVE TË PROBLEMIT NË RAJONIN E 
EVROPËS LINDORE 

Vendet, të cilat gjenden në Evropën Qendrore dhe Lindore, si Moldavia, Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Gjeorgjia 
dhe Mali i Zi, ndryshojnë gjerësisht sa i përket aspektit gjeografik, burimeve natyrore, madhësisë së popullsisë, 
grupeve etnike, gjuhëve, përkatësive fetare dhe sistemeve politike. Dallimet sa i përket kushteve social-ekonomike 
dhe të zhvillimit njerëzor janë gjithashtu të mëdha (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). Duket se mungon vëmendja dhe se ka një nënvlerësim 
nga ana e agjencive të ndryshme publike dhe private në rajon sa i përket polenizimit në bujqësi (PNUD, 2017a). 

Vëmendja e pakët dhe nënvlerësimi nga ana e agjencive të ndryshme publike dhe private në rajon sa i përket rolit të 
polenizimit në bujqësi reflektohet në hendekun e statistikave dhe legjislacionit në ndihmë të zhvillimit të bletarisë. 
Si pasojë, infrastruktura e sektorit të bletarisë është aktualisht në kushte të këqija në Moldavi, Bosnjë-Hercegovinë 
dhe Gjeorgji (PNUD, 2017a). 

Është e rëndësishme të theksohet se të dhënat e ndara sipas gjinisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor tregojnë se, 
megjithëse gratë dhe burrat kanë status të barabartë në ligj në lidhje me pronën, si edhe qasje të barabartë në të 
dhëna, në disa vende dhe mes grupeve të caktuara mbizotërojnë zakonet lokale, normat kulturore dhe traditat. 
Prandaj nuk është e rrallë që gratë t’i humbasin të drejtat e tyre në favor të të afërmve meshkuj (FAO, 2012).

Karakteristikat e rëndësishme të kontekstit kombëtar përfshijnë rëndësinë ekonomike të polenizuesve në secilin nga pesë 
vendet dhe praktikat lokale dhe rëndësinë kulturore të polenizuesve. Përpjekje të rëndësishme janë bërë për vlerësimin 
e shërbimeve të ekosistemit dhe vlerësimin joekonomik në zonat e mbrojtura në disa nga vendet e rajonit (WWF, 2017).

Duke marrë parasysh vlerësimin global të IPBES, kontekstet kombëtare të përshkruara më lart dhe të dhënat e marra 
përmes intervistave me palët kyçe, ne mund t’i organizojmë tiparet më të rëndësishme të problemit në Evropën 
Qendrore dhe Lindore në gjashtë kategori kryesore: 

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. Kapacitetet e brendshme për të trajtuar problemin në nivele të ndryshme janë të kufizuara;
5. 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

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

(i) Efektet vdekjeprurëse dhe helmuese të pesticideve, duke përfshirë edhe neonikotinoidët, te bletët e egra 
dhe të menaxhuara: Në kushte të kontrolluara eksperimentale, pesticidet, veçanërisht insekticidet, kanë treguar 
tashmë se kanë një gamë të gjerë efektesh vdekjeprurëse dhe helmuese te polenizuesit. Dëshmitë e fundit 
tregojnë ndikimin negativ të neonikotinoidëve tek aftësitë e polenizuesve të egër për të mbijetuar dhe për t’u 
riprodhuar në kushtet e ekspozimit aktual në terren, por dëshmitë sa  i përket efekteve mbi kolonitë e bletëve të 
menaxhuara të mjaltit janë të paqarta.

(ii) Efektet e drejtpërdrejta dhe jo të drejtpërdrejta të kulturave bujqësore të modifikuara gjenetikisht te një sërë 
polenizuesish (IPBES, 2016): nevojiten më shumë hulumtime për të vlerësuar ndikimin e kulturave bujqësore 
gjenetikisht të modifikuara te polenizuesit.
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V. ZGJIDHJET PËR TRAJTIMIN E PROBLEMIT NË RAJONIN E 
EVROPËS LINDORE

Ky seksion jep një përshkrim të zgjidhjeve për trajtimin e problemit në rajon (kryesisht në aspektin e politikave, 
por edhe për theksimin e nevojave shkencore dhe veprimeve që tani mund të ndërmerren nga ekspertët) bazuar 
në vlerësimet e IPBES, rishikimet sistematike dhe në studimet lokale të përshtatshme, të cilat ofrojnë zgjidhje të 
ndryshme për trajtimin e problemit.   

Politikat, rregulloret dhe proceset në fuqi dhe mjetet e disponueshme

Ky seksion përshkruan proceset e ndryshme të politikave që mund të ndihmojnë në trajtimin e tipareve kryesore të 
polenizuesve, polenizimit dhe çështjes së sigurisë ushqimore në rajon. 
   
i) Proceset e politikave ndërkombëtare
IPBES: Platforma ndërqeveritare e shkencës dhe politikave për Shërbimet e Biodiversitetit dhe Ekosistemit (IPBES) 
është një organ i pavarur ndërqeveritar, që u siguron politikanëve vlerësime objektive dhe shkencore mbi gjendjen e 
njohurive në lidhje me biodiversitetin e planetit, ekosistemet dhe përfitimet që u ofrojnë njerëzve, si edhe mjetet dhe 
metodat për mbrojtjen dhe përdorimin e qëndrueshëm të këtyre pasurive jetike natyrore (IPBES, 2017). IPBES ofron 
një katalog të mjeteve dhe metodologjive mbështetëse të politikave për të përkrahur sugjerimet e alternativave të 
politikave si pjesë e procesit të Trialogut dhe proceseve të tjera. 

CBD: CBD has considered the implications of the IPBES assessment on pollinators, pollination and food production 
for the work of the Convention and, at its thirteenth meeting in 2016, adopted Decision XIII/15 “To integrate 
consideration of issues related to the conservation and sustainable use of pollinators in agriculture and forestry 
policies, national biodiversity strategies and action plans, national adaptation plans for climate change, national 
action programmes for combating desertification and other relevant national policies plans, and programmes, 
taking into account the values of pollinators and pollination, inter alia, to promote the implementation of actions to 
improve the management of pollinators, to address drivers of pollinator declines and to reduce the crop yield gaps 
due to pollination deficit”.

Konventa për Biodiversitetin (CBD): CBD shqyrtoi implikimet e vlerësimit të IPBES për polenizuesit, polenizimin 
dhe prodhimin e ushqimit sa i përket aktivitetit të Konventës dhe, në mbledhjen e saj të trembëdhjetë, në vitin 
2016, miratoi Vendimin XIII/15 “Për përfshirjen e shqyrtimit të çështjeve të lidhura me ruajtjen dhe përdorimin e 
qëndrueshëm të polenizuesve në politikat e bujqësisë dhe pylltarisë, në strategjitë kombëtare të biodiversitetit 
dhe planet e veprimit, në planet kombëtare të përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike, në programet kombëtare 
të veprimit për luftën kundër shkretëtirëzimit dhe në planet e tjera përkatëse të politikave kombëtare, duke 
marrë parasysh vlerat e polenizuesve dhe polenizimit, ndër të tjera, për promovimin e zbatimit të veprimeve 
për përmirësimin e menaxhimit të polenizuesve, për adresimin e shkaktarëve të rënies së polenizuesve dhe për 
zvogëlimin e mangësive në prodhimin bujqësor për shkak të mungesës së polenizimit”.

Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ): Axhenda 2030 për Zhvillimin e Qëndrueshëm do të depërtojë 
në planet zhvillimore të shumicës së vendeve, dhe shumica e aktorëve dhe financimeve do të riorganizohen drejt 
arritjes së këtyre objektivave. OZHQ 2: “Eliminimi i urisë, arritja e sigurisë ushqimore dhe përmirësimit të ushqyerjes 
dhe nxitja e bujqësisë së qëndrueshme” dhe OZHQ 15: “Mbrojtja, restaurimi dhe nxitja e përdorimit të qëndrueshëm 
të ekosistemeve tokësore, administrimi i qëndrueshëm i pyjeve, lufta kundër kthimit të hapësirave në shkretëtirë 
dhe ndalimi dhe kthimi pas i procesit të degradimit të tokës dhe ndalimi i humbjes së biodiversitetit” (PNUD, 2016) 
janë të qartë sa i përket biodiversitetit dhe shërbimeve të ekosistemit dhe mund të lehtësojnë krijimin e rregulloreve 
për mbrojtjen e polenizuesve. 

Protokolli i Nagojës: Protokolli i Nagojës haptazi pranon varësinë e ndërsjellë të të gjitha vendeve sa i përket 
burimeve gjenetike për ushqim dhe bujqësi, si dhe natyrën dhe rëndësinë e tyre të veçantë për arritjen e sigurisë 
ushqimore në mbarë botën dhe për zhvillimin e qëndrueshëm të bujqësisë në kontekstin e zbutjes së varfërisë 
dhe ndryshimeve klimatike. Protokolli i kushton vëmendje të veçantë sigurisë ushqimore dhe thekson se palët 
nënshkruese duhet të tregojnë vëmendjen e duhur ndaj rasteve të emergjencave aktuale ose të pritshme, që 
kërcënojnë ose dëmtojnë shëndetin e njerëzve, kafshëve ose të bimëve, siç përcaktohet në nivel kombëtar ose 
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ndërkombëtar (CBD, 2011). Nga të pesë vendet, vetëm Shqipëria dhe Mali i Zi kanë nënshkruar Protokollin e Nagojës 
(CBD, 2017a).

Marrëveshja e Parisit dhe përshtatja e bazuar në ekosistem: Në bazë të Marrëveshjes së Parisit, shtetet do t’i 
trajtojnë ndryshimet klimatike duke zbatuar Kontributet e tyre Kombëtare të Pikësynuara (KKP-të). KKP-të e çdo 
vendi përmbajnë veprime konkrete për zbutjen dhe përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike. Prandaj, pritet 
që të gjithë aktorët shtetërorë dhe joshtetërorë të përshtatin strategjitë e tyre për të kontribuar drejt arritjes së 
objektivave.  Përshtatja e bazuar në ekosistem (EbA) është një nga metodat e rekomanduara të përshtatjes ndaj 
ndryshimeve klimatike. Ajo integron përdorimin e biodiversitetit dhe shërbimeve të ekosistemit në një strategji të 
përgjithshme për t’i ndihmuar njerëzit të përshtaten me ndikimet negative të ndryshimeve klimatike. Ajo përfshin 
menaxhimin, ruajtjen dhe rimëkëmbjen e qëndrueshme të ekosistemeve me qëllim sigurimin e shërbimeve që i 
ndihmojnë njerëzit të përshtaten si me luhatjet aktuale të klimës, ashtu edhe me ndryshimet klimatike. Ekosistemet 
e shëndetshme kanë mundësi më të shumta për t’u përshtatur vetë me ndryshimet klimatike dhe për t’u rimëkëmbur 
më lehtë nga ngjarjet ekstreme të motit.

Përshtatja e bazuar në ekosistem përfshin aktivitete që mund të lehtësojnë problemet e polenizimit/polenizuesve, 
duke përfshirë:
• Menaxhimin e qëndrueshëm të ujërave, me qëllim sigurimin e shërbimeve për ruajtjen e ujit dhe rregullimin e 

përmbytjeve; 
• Ngritjen e sistemeve të ndryshme bujqësore, ku përdorimi i njohurive indigjene për varietetet e veçanta të 

kulturave bujqësore dhe llojet e kafshëve blegtorale, ruajtja e larmisë gjenetike të të mbjellave dhe bagëtisë 
dhe mbrojtja e peizazheve të ndryshme bujqësore siguron prodhimin e ushqimit në kushtet e klimës lokale të 
ndryshueshme;

• Mbrojtjen, rimëkëmbjen dhe menaxhimin e ekosistemeve kryesore, duke ruajtur dhe zgjeruar zonat e mbrojtura 
dhe ekosistemet e brishta. Ajo përfshin edhe rimëkëmbjen e ekosistemeve të fragmentuara ose të degraduara, 
ose simulimin e proceseve të humbura të ekosistemit, siç janë migrimi ose polenizimi. 

• Strategjitë e përshtatjes së bazuar në ekosistem promovojnë gjithashtu sekuestrimin e karbonit, i cili mund të 
plotësojë dhe zgjerojë zbutjen e ndryshimeve klimatike. 

Iniciativa Ndërkombëtare për Polenizuesit - IPI: Në vitin 2000, Konventa për Biodiversitetin themeloi IPI 
(FAO, 2008). Themelimi i IPI erdhi si rezultat i përpjekjeve, arritjeve dhe iniciativave të njerëzve të angazhuar për 
ruajtjen dhe përdorimin e qëndrueshëm të polenizuesve në të gjithë botën. Qëllimi është promovimi i veprime të 
koordinuara në mbarë botën për: 1) monitorimin e rënies së polenizuesve, shkaqet e rënies dhe ndikimin e saj në 
shërbimet e polenizimit; 2) adresimin e mungesës së informacionit taksonomik për polenizuesit; 3) përcaktimin e 
vlerës ekonomike të polenizimit dhe ndikimin ekonomik të rënies së shërbimeve të polenizimit; dhe 4) promovimin 
e mbrojtjes, rimëkëmbjes dhe përdorimit të qëndrueshëm të diversitetit të polenizuesve në bujqësi dhe në 
ekosistemet e lidhura me të (FAO, 2008).

Projekti “ALARM” ka prodhuar një bazë të integruar të dhënash të bletëve evropiane, që bashkon gjithë literaturën 
e fragmentuar dhe shumë nga bazat ekzistuese të të dhënave. Baza e përqendruar e të dhënave të bletëve evropiane 
përfshin të dhënat specifike të specieve për një gamë të gjerë tiparesh, duke përfshirë të dhëna mbi preferencat e 
luleve, vendet e strehimit, stinët e fluturimit dhe përdorimin e habitateve (FAO, 2008). 

Koalicioni i të Vullnetarëve për Polenizuesit: Përfundimet kryesore të vlerësimit të IPBES u pranuan edhe nga 
Konventa për Biodiversitetin me anë të një vendimi (CBD/COP/DEC/XIII/15) në takimin e trembëdhjetë në Kankun, 
Meksikë, në vitin 2016. Kjo gjë nxiti disa prej vendeve të formonin një “koalicion të vullnetarëve” për të punuar në 
drejtim të disa prej problemeve kryesore të identifikuara në vlerësim. Ai mbetet i angazhuar për ndërmarrjen e 
veprimeve në mbrojtje të polenizuesve dhe habitateve të tyre, duke zhvilluar dhe zbatuar strategjitë kombëtare 
të polenizuesve; për shkëmbimin e përvojave dhe mësimeve të nxjerra gjatë zhvillimit dhe zbatimit të strategjive 
kombëtare të polenizuesve, veçanërisht njohuritë mbi qasjet e reja, risitë dhe praktikat më të mira; për vendosjen 
e urave të bashkëpunimit me një spektër të gjerë aktorësh - shtete dhe biznese, OJQ, fermerë, komunitete lokale; 
për zhvillimin e hulumtimeve mbi ruajtjen e polenizuesve; për mbështetjen reciproke dhe bashkëpunimin me njëri-
tjetrin dhe me ato palë që janë të gatshme të bashkohen me koalicionin (Schmeller et al., 2017).  
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ii) Proceset dhe rregulloret e politikave rajonale
Politika e Përbashkët e BE-së për Bujqësinë (PPB) dhe Instrumenti i BE-së i Asistencës së Paraanëtarësimit për 
Zhvillimin Rural (IPARD) janë shtytës të rëndësishëm të ndryshimeve në këto vende. Ato drejtojnë dhe u japin 
mbështetje vendeve për miratimin e kuadrit rregullator të BE-së dhe për zhvillimin e ekonomive të tyre rurale.

Tendencat e tregut: Rritja e masës së vetëplotësimit të nevojave të BE-së për mjaltë për shkak të vendeve të Evropës 
Qendrore dhe Lindore. Me 23% të prodhimit botëror, BE është prodhuesi i dytë i mjaltit pas Azisë. Rritja e prodhimit 
të BE-së ka ardhur kryesisht për shkak të pranimit të vendeve nga Evropa Qendrore dhe Lindore përgjatë viteve 2000 
deri në 2010, si Moldavia. 

Rëndësia e rregulloreve për OMGJ-të dhe pesticidet për Evropën Qendrore dhe Lindore

Importet i nënshtrohen rregullisht ndalimeve nga BE. Për shembull: Përgjatë viteve 2002 deri në 2004, mjalti kinez 
u ndalua pasi në të u konstatua prania e kloramfenikolit; në vitin 2011, mjalti kinez, argjentinas dhe kilian u ndaluan 
përkohësisht për shkak se në të u konstatuan gjurmë poleni të modifikuar gjenetikisht; në vitin 2007, u vendos 
ndalimi i mjaltit nga Brazili pasi nuk u arrit një marrëveshje për procedurat dhe standardet e testimit. Ndalime të tilla 
ndikojnë ndjeshëm në tregtinë ndërkombëtare dhe çmimet.

Ndalimi evropian i neonikotinoidëve: Përdorimi i neonikotinoidëve ka treguar tashmë efektet vdekjeprurëse dhe 
helmuese mbi bletët dhe ndikimet në polenizim (IPBES, 2016a), duke sjellë edhe ndalimin nga Bashkimi Evropian 
të disa lloje përdorimesh të tre produkteve neonikotinoide. Megjithatë, ekspozimi i vërtetë në terren dhe efektet 
potenciale sinergjike dhe afatgjata të pesticideve (dhe përzierjeve të tyre) mbeten të pazgjidhura.

Iniciativa Evropiane për Polenizuesit: Iniciativa Evropiane për Polenizuesit (EPI) është pjesë e Iniciativës 
Ndërkombëtare për Polenizuesit, që i ka fillimet në Konferencën e Pestë të Palëve të Konventës për Biodiversitetin. EPI 
synon integrimin dhe koordinimin e aktiviteteve lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare të lidhura me polenizimin në 
një rrjet të ndërlidhur me qëllim mbrojtjen e shërbimeve të ofruara nga polenizuesit në të gjithë kontinentin (BES-NET, 
2017).

Kodi Ndërkombëtar i Sjelljes për Menaxhimin e Pesticideve, i Organizatës për Ushqimin dhe Bujqësinë dhe 
Organizatës Botërore të Shëndetësisë së Kombeve të Bashkuara, ofron një sërë veprimesh fakultative për qeveritë 
dhe industrinë me qëllim zvogëlimin e rreziqeve ndaj shëndetit të njeriut dhe mjedisit (IPBES, 2016b). 

Udhëzimet e OECD-së për Testimin e Lëndëve Kimike: Udhëzimet e OECD-së janë një mjet unik për vlerësimin 
e efekteve të mundshme të lëndëve kimike në shëndetin e njeriut dhe mjedis. Botërisht të pranuara si metoda 
standarde për testimin e sigurisë, Udhëzimet e OECD-së përdoren nga profesionistët në industri, shkencë dhe 
institucione qeveritare të përfshirë në testimin dhe vlerësimin e lëndëve kimike (lëndët kimike industriale, pesticidet, 
produktet e kujdesit personal etj.) (OECD, 2017).

Dokumenti Udhëzues i EFSA-s për vlerësimin e rrezikut të produkteve për mbrojtjen e bimëve te bletët (Apis 
mellifera, Bombus spp. dhe bletët vetmitare): Ky Dokument Udhëzues ka për qëllim të ofrojë udhëzime për sinjalizuesit 
dhe autoritetet në kontekstin e rishikimit të produkteve për mbrojtjen e bimëve (PPP) dhe substancave të tyre aktive (EFSA, 
2013). 

Rrjeti i Polenizuesve Indigjenë dhe Programi “Sentimiel” synojnë ndërtimin e një rrjeti iniciativash bashkëpunuese, 
bletarësh dhe mbledhësish tradicionalë të mjaltit, fermerësh dhe banorësh indigjenë dhe lokalë me qëllim 
përforcimin e njohurive sa i përket polenizimit, duke ndarë dhe duke u angazhuar me komunitetin shkencor, dhe 
duke forcuar kështu burimet antropogjene dhe masat institucionale që kontribuojnë në përfitimet e ndryshme që 
njerëzit marrin nga bletët (IPBES, 2016a). 

Iniciativa të tjera të krijuara janë: Iniciativa Afrikane për Polenizuesit (API); Iniciativa Braziliane për Polenizuesit 
(BPI); Iniciativa Kanadeze për Polenizuesit (CANPOLIN); Strategjia Kombëtare e Anglisë për Polenizuesit (NPS); Plani 
Kombëtar i Veprimit të Francës; Iniciativa për Insektet Polenizues (IPI); Komisioni Ndërkombëtar për Marrëdhëniet 
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Bimë-Polenizues (ICCPR); Iniciativa Irlandeze për Polenizuesit; Fushata e Amerikës së Veriut për Mbrojtjen e 
Polenizuesve (NAPPC); Iniciativa e Oqeanisë për Polenizuesit (OPI); Partneriteti për Polenizuesit; Parandalimi i 
Humbjeve të Kolonive të Bletëve të Mjaltit (COLOSS); Statusi dhe Tendencat e Polenizuesve Evropianë (STEP); 
Polenizimi i Qëndrueshëm në Evropë - hulumtim i përbashkët mbi bletët dhe polenizuesit e tjerë (SUPER-B); Plani i 
Veprimit të Uellsit për Polenizuesit; Shtëpia e Bardhë - Plani i Veprimit të Hulumtimit për Polenizuesit. Ndërkohë, ka 
edhe iniciativa të tjera që janë duke u zhvilluar ose planifikuar. (IPBES, 2016a), projekti MUST-B i EFSA-s, që vlerëson 
ekspozimet e përbashkëta të ndikuesve të shumëfishtë (biologjikë, kimikë dhe mjedisorë) te bletët, dhe të tjerët.  

23© Steven Falk
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