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Kush është ai që nuk 
i ka shijuar ndonjëherë 
gështenjat, të pjekura të 
ziera apo edhe të gjalla? 
Secili prej nesh ruan 
kujtime të pashlyeshme, 
shpeshherë të lidhura me 
fëmijërinë, për këtë fryt të 
mirënjohur, ndonjëherë 
delikatesë, që vijon të jetë 
i pranishëm edhe në ditët e 
sotme, por pa vëmendjen 
e duhur nga shoqëria 
ashtu siç e meriton. 

Libri “Gështenja. Një mike e harruar”, me autor Çaush 
Elezaj, vë në qendër këtë pemë të mrekullueshme, duke 
ia nxjerrë në pah vlerat dhe funksionet e shumëfishta, 
nga fryti tek druri, nga mjalti tek mjedisi, nga toka tek 
turizmi, duke e shndërruar atë në simbol të rëndësisë së 
pyjeve.

“Gështenja. Një mike e harruar” e pasuron më tej 
literaturën shkencore shqiptare, duke ofruar informacione 
me interes për specialistët, gështenjëkultivuesit, studentët, 
dashamirësit, e çdo lexues kureshtar për historikun dhe 
përhapjen e gështenjës që në lashtësi; karakteristikat e 
dëmtuesve dhe masat mbrojtëse; vlerat e shumta dhe 
rolin e saj në jetën e përditshme, përfshirë aspektin social; 
gjendjen aktuale të gështenjishtave në Shqipëri; masat 
komplekse që rekomandohen në dobi të bashkësisë.

Ky libër na kujton se pyjet përbëjnë një pasuri të 
pallogaritshme, të mirat e të cilave kalojnë gjithashtu 
nga ekonomia, estetika, natyra, territori... Për të gjitha 
këto shoqëria duhet të ndërgjegjësohet e të kujdeset për 
pyjet, duke filluar nga gështenjat, kokrrat e të cilave janë 
aq të shijshme.

Pyjet kanë karakter shumëfunksional. 
Duke filluar nga funksioni ambiental për 

mbrojtjen e tokës, të baseneve dhe rrjedhjeve 
ujore e duke vijuar me mirëmbajtjen e territorit, 
ruajtjen e natyrës, të biodiversitetit e të peizazhit. 
Funksioni energjetik mund të vlerësohet edhe 
nëpërmjet prodhimit të biomasës, ndërsa ai 
industrial mund të realizohet në bioarkitekturën 
dhe në sektorë tjerë, siç është industria 
ushqimore. Efekti çlodhës e ripërtëritës i pyjeve 
me funksion turistik e të kalimit të kohës së 
lirë është i njohur nga të gjithë, por ekziston 
edhe roli social territorial, meqë shumë familje 
dëshirojnë e vendosin të jetojnë në zonat 
malore. Pyjet janë të lidhura ngushtësisht me 
aktivitetin jetësor të njerëzve: turizëm, mjedis, 
shëndet, territor, natyrë, energji, industri, 
biodiversitet, të ardhura, punësim…

Në Strategjinë Shqiptare për zhvillimin 
e sektorit të Pyjeve e Kullotave theksohet me 
të drejtë se “Pyjet dhe kullotat përbëjnë një 
trashëgimi me vlera jo vetëm për Shqipërinë 
por edhe për rajonin e më gjerë. Ajo duhet 
të mbrohet dhe të qeveriset në mënyrë të tillë 
që të mundësojë një zhvillim më të madh 
ekonomik në të ardhmen, duke kontribuar në 
uljen e nivelit të varfërisë, pa prishur ekuilibrat 
biologjike natyrore”. 

Në këtë kuadër, merr rëndësi të posaçme 
krahasimi i realitetit shqiptar me atë të vendeve 
të tjera europiane, si p.sh. Italia, duke i 
vendosur përvojat e këtyre dy vendeve në një 
kontekst më të gjerë.

Gështenja, jo vetëm në rrafshin simbolik, na 
ofron rastin e përkryer për të diskutuar mbi tema 
të tilla madhore për ekonominë dhe njeriun. Via Tevere, 20 - 00198 Roma
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PROGRAMI 

Ora 9.30

Paraqet e moderon:

•  Albino Gorini, President 
i “Fisba-Fat Fondazione”

Ndërhyjnë:

• Fatmir Mediu, Ministri i Mjedisit,  
Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave

• Sh. T. Z. Massimo Gaiani, Ambasador  
i Italisë pranë Republikës së Shqipërisë

• Përfaqësues FAO  
(Food and Agriculture Organization  
of the United Nations)

• Prof. Hektor Thoma, Dekan  
i Fakultetit të Shkencave Pyjore  
Universiteti Bujqësor i Tiranës

• Maksim Mebelli, President  
i sindikatës SPUPBSH (SPBSH)

• Prof. Çaush Elezaj, autor i librit  
“Gështenja. Një mike e harruar”

Ora 12.00

Konkluzionet: 

•  Augusto Cianfoni, Sekretar i 
Përgjithshëm i Fai-Cisl

Në konferencë është ftuar:

•  Prof. Dr. Sali Berisha Kryeministër  
i Shqipërisë

Vijon kokteil & shije të pyllit



Coltivare 
la bellezza, la bontà, 
la salute, lo sviluppo

I boschi hanno un carattere multifunziona-
le. Cominciando dalla funzione ambien-

tale per la difesa del suolo, dei bacini idrici 
e continuando con la salvaguardia del territo-
rio, la tutela della natura, della biodiversità e 
del paesaggio. La funzione energetica si può 
valorizzare anche tramite la produzione del-
la biomassa, mentre quella industriale si può 
realizzare per mezzo della bioarchitettura e 
di altri settori, come l’industria alimentare. La 
funzione ludica e ricreativa finalizzata alla 
valorizzazione turistica e del tempo libero è 
nota a tutti, ma esiste anche un ruolo sociale 
territoriale, dato che tante famiglie decidono 
di vivere nei territori montani. I boschi sono 
strettamente legati all’attività umana: turismo, 
ambiente, salute, territorio, natura, energia, in-
dustria, biodiversità, reddito, occupazione...

Come giustamente si ribadisce nella Strate-
gia albanese per lo sviluppo del settore fore-
stale e dei pascoli “I boschi e i pascoli costi-
tuiscono un’eredità di grande valore non solo 
per l’Albania, ma anche per l’intera regione e 
oltre. Essa va tutelata e gestita affinché renda 
possibile un grande sviluppo economico nel 
futuro, contribuendo con l’abbassamento della 
povertà, senza distruggere gli equilibri biolo-
gici naturali”. 

In questo quadro acquista particolare rile-
vanza il confronto della realtà albanese con 
quella europea, ad esempio l’Italia, collocan-
do le loro esperienze in un contesto più ampio.

Il Castagno, non solo sul piano simbolico, 
ci offre un’occasione perfetta per riflettere su 
temi di grande importanza per l’economia e 
la persona.

 Il futuro della 
forestazione produttiva
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PROGRAMMA 

Ore 9.30

Presenta e modera:

•  Albino Gorini, Presidente  
della Fisba-Fat Fondazione

Interventi di:

• Fatmir Mediu, Ministro  
dell’Ambiente, delle Foreste  
e della Gestione delle Acque

• S.E. Massimo Gaiani, Ambasciatore 
d’Italia presso la Repubblica di Albania

• Rappresentante FAO  
(Food and Agriculture Organization of 
the United Nations)

• Prof. Hektor Thoma, Preside della  
Facoltà delle Scienze Forestali  
Università Agricola di Tirana

• Maksim Mebelli, Presidente  
sindacato SPUPBSH (SPBSH)

• Prof. Çaush Elezaj, autore del volume 
“Il Castagno. L’amico dimenticato”

Ore 12.00

Conclude: 

•  Augusto Cianfoni, Segretario  
Generale Fai Cisl

Al convegno è stato invitato:

•  Prof. Dr. Sali Berisha, Presidente del 
Consiglio dei Ministri d’Albania

Segue rinfresco & sapori del bosco

Chi è che non ha mai 
assaporato le castagne 
arrostite, lessate o perfi-
no crude? Ognuno di noi 
conserva ricordi indelebili, 
spesso legati all’infanzia, 
per questo frutto ricono-
sciuto, talvolta una vera 
delicatezza, che continua 
ad essere presente al 
giorno d’oggi, ma senza 
la dovuta attenzione da 
parte della società come 
in realtà merita.

Il Libro “Il Castagno. L’amico dimenticato” di Çaush 
Elezaj, ripone al centro questo meraviglioso albero, met-
tendone in evidenza valori e funzioni multiple, dal frutto 
al legno, dal miele all’ambiente, dal terreno al turismo, 
trasformandolo in un simbolo importante della rilevanza 
dei boschi.

“Il Castagno. L’amico dimenticato” arricchisce ulterior-
mente la letteratura scientifica albanese, offrendo informa-
zioni di grande interesse per gli specialisti, i coltivatori del 
castagno, gli studenti, e per qualsiasi lettore curioso sulla 
storia e la diffusione del castagno dall’antichità in poi; le 
caratteristiche degli elementi nocivi e le misure difensive; i 
tanti valori e il ruolo del castagno nella società, incluso l’a-
spetto sociale; la situazione attuale dei castagneti in Alba-
nia; le varie misure raccomandate a favore della comunità.

Questo libro ricorda a tutti che i boschi costituiscono 
una risorsa incalcolabile, i cui benefici passano anche 
dall’economia, estetica, natura, territorio… Per tutto ciò la 
società bisogna rendersi consapevole e deve curarsi dei 
boschi, a cominciare dai castagni, i cui frutti sono così ap-
petitosi.
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