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Vendosja e mekanizmave për pagesën
e shërbimeve të ekosistemeve (PShE)
është përcaktuar si një nga prioritetet
në Strategjinë Nacionale për Mbrojtjen e
Natyrës, por gjithashtu përmendet edhe
në Strategjinë e rishikuar për Diversitet
Biologjik dhe Plan veprimin në shtojcë.
Shërbimi i ekosistemit është mjaft i
rëndësishëm për valorizimin ekonomik të
vlerave natyrore, ndërsa së këndejmi edhe
për funksionimin dhe menaxhimin e zonave
të mbrojtura, por gjithashtu do t’i ndihmojë
vendit të plotësojë obligimet rreth mbrojtjes
dhe ruajtjes së natyrës që rezultojnë nga
dokumentet e ndryshme ndërkombëtare
(konventa dhe marrëveshje) të ratifikuara
nga vendi jonë dhe BE direktiva për habitatet
dhe shpendët.

Për këtë qëllim, Programin për ruajtjen
e natyrës në Maqedoninë e Veriut, do ta
mbështesë Ministria e Mjedisit Jetësor
dhe Planifikimit Hapësinor (MMJPH) në
përpilimin e mekanizmit për pagesën e
shërbimeve të ekosistemeve, përfshirë edhe
metodologjinë dhe udhëzimin për zbatimin
e mekanizmit për PShE. Paralelisht me
përpilimin e udhëzimit Programi do të japë
mbështetje për forcimin e kapaciteteve
për shërbimet e ekosistemeve për aktorët
kryesor. Përpos kësaj, mekanizmi për PshE,
në kuadër të Programit, do të testohet të
paktën në një pilot – zonë të Rajonit planor
Lindor, i cili është rajoni i synuar i këtij
Programi. Pritet që rezultatet e testimit të
ndihmojnë gjatë përpilimit të rregullores për
PshE nga MMJPH.

Dejka gjoksbardhë (Tachymarptis melba)

ÇFARË JANË EKOSISTEMET DHE
shërbimet e ekosistemeve?
Koncepti i ekosistemeve, si dhe shërbimet që ato i ofrojnë, bëhen model gjithnjë e më
tepër i përdorshëm, që të theksohet rëndësia e tyre gjatë procesit të vendimmarrjes
në lidhje me mbrojtjen e natyrës. Sipas rekomandimeve të Vlerësimit të Mijëvjeçarit të
ekosistemeve (Millennium Ecosystem Assessment – MEA, 2005), iniciativa e Kombeve
të Bashkuara në të cilën kanë marrë pjesë më tepër se 1.300 shkencëtarë nga pothuajse
100 vende, shërbime të ekosistemeve përkufizohen si “përfitime që njerëzit i fitojnë
nga ekosistemet".

Ekosistem është tërësi interaktive e përbërë
nga element biotik (të gjallë) dhe abiotik (jo
të gjallë) në rajon të përkufizuar, që mund
të jetë me sipërfaqe të ndryshme dhe i llojit
të ndryshëm. Me vendosjen e konceptit
ekosistem, shumë hulumtime i janë kushtuar
lidhshmërisë së njeriut me ekosistemet
dhe asaj që ato e ofrojnë për mirëqenien
e tij. Në këtë mënyrë është vendosur edhe
termi shërbimet e ekosistemit me qëllim të
përshkruhen dhe vlerësohen përfitimet e këtilla
nga ekosistemet.
Ditët e sotme, shërbimet e ekosistemit (ShES)
gjithnjë e më tepër gjejnë vendin e vet në
iniciativa politike të nivelit global, rajonal dhe
nacional. Shembull i këtillë është Platforma
Ndërqeveritare themelore për biodiversitet dhe
shërbime të ekosistemeve (IPBES), Strategjia e
Bashkimit Evropian (BE) për biodiversitet deri
në vitin 2020, si dhe vlerësimet e shërbimeve
të ekosistemeve të realizuara në nivel nacional.
Aiçi qëllimet 1 dhe 2 të Strategjisë globale për
biodiversitet, në veçanti janë të fokusuara në
ShES, që paraqet fillim të mirë dhe stimul për
vendosjen formale të konceptit për ShES në
strategjitë nacionale për diversitet biologjik.

Shembuj nga Evropa dhe bota dëshmojnë
për vlerësime gjithnjë e më të shpeshta
dhe vlerësime ekonomike të shërbimeve të
ekosistemeve me qëllim të arrihet zgjidhje
racionale për biznes – skenar dhe zgjidhje që
nuk do të dëmtojë natyrën. Kjo vërteton se
koncepti i ShES është një mënyrë praktike për
balancimin e zhvillimit të ekosistemeve ose
për arritjen e zhvillimit të qëndrueshëm në një
vend.

Klasifikimi i shërbimeve
të ekosistemeve
Në Strategjinë Nacionale për diversitet biologjik me Plan veprim (2018 – 2023), janë përkufizuar
katër grupe të shërbimeve të ekosistemeve, si vijon: Furnizuese, rregulluese, kulturologjike dhe
mbështetëse. Megjithatë, trendet e reja në këtë fushë, gradualisht i inkorporojnë shërbimet
mbështetëse në tre grupet të tjera dhe në përgjithësi, të gjitha këto klasifikime përfshijnë tre grupe
të shërbimeve të ekosistemeve: Furnizues, rregulluese dhe kulturologjike.

FURNIZUESE
janë në lidhje me biomasën dhe resurse të tjera të fituara nga ekosistemet e ndryshme që i
plotësojnë nevojat e njeriut për jetën e përditshme.
Ushqim
Lëndë të para
Ujë të freskët
Resurse gjenetike
Barna

RREGULLUESE
janë për rregullimin e proceseve të ndryshme ekologjike që kontribuojnë për ekosistemet
funksionale.
Rregullim i klimës dhe cilësisë së ajrit
Depozitimi i karbonit
Kontrolli gjatë katastrofave natyrore
Pastrimi i ujërave të zeza
Mbrojtja nga erozioni dhe rruajtja e
pjellorisë së tokës
Pllenim
Kontrolli biologjik

KULTURORE
ekosistemet natyrore janë me rëndësi vitale edhe nga aspekti kulturor për njerëzit, për shkak se
sigurojnë vende për rekreacion, kënaqësi shpirtërore dhe vlera estetike. Kjo kategori gjithashtu
i referohet edhe vlerës esenciale të shërbimeve të ekosistemeve respektivisht se ato janë të
vlefshme me vetë ekzistimin e tyre.
Rekreacion dhe shëndet mental dhe fizik
Turizëm
Vlera estetike dhe inspirim për kulturën, artin
dhe dizajnin
Përvoja shpirtërore dhe ndenja e përkatësisë
Vlera të trashëgimisë kulturore

SHËRBIME TË NDRYSHME TË
EKOSISTEMEVE QË FITOHEN NGA NATYRA

Rregullim i
klimës

Rekreacion

Cilësia e ujit

Mbrojtje nga vërshimet
Ujitje

Diversitet
biologjik

Pllenim

Mirëmbajtja e pjellorisë
së tokës

Klasifikimi i detajuar dhe më i përdorur i
shërbimeve të ekosistemeve në kuadër të
Bashkimit Evropian përmendet në Klasifikimin
e përgjithshëm ndërkombëtar të shërbimeve
të ekosistemeve (Cammon International
Classification of Ecosystem Services CICES,
www.cices,eu). Ky klasifikim është zhvilluar
në bazë të aktiviteteve shumëvjeçare që i
realizon Agjencia Evropiane për Mjedis Jetësor

(European Environment Agency, EEA). Ekzistojnë
edhe klasifikime të tjera që përdoren në nivel
global dhe/ose rajonal, por gjithashtu ekzistojnë
vende që kanë zhvilluar sistemet e tyre nacionale
për klasifikim, evaluim dhe vlerësimin e
ekosistemeve dhe shërbimeve të ekosistemeve.

Rjedha e mesme e lumit Bregallnica

Lule vesë
(Drosera rotundifolia)

Çafkë e përhimtë (gatë) (Andrea
cinerea) në fushë me oriz

Kepi i bardhë (Korab)

ZBATIMI PRAKTIK I KONCEPTIT TË
SHËRBIMEVE TË EKOSISTEMEVE
Koncepti i ekosistemeve dhe shërbimeve
që i sigurojnë është përdorur gjatë analizës
së lidhjeve ndërmjet njerëzve dhe mjedisit
jetësor. Për këtë shkak, qasja ekosistemike
është aprovuar nga Konventa për diversitet
biologjik (KDB),ndërsa korniza tjetër
konceptuale e Vlerësimit Mijëvjeçar të
ekosistemeve, tërësisht është në pajtim
me këtë qasje. KDB e përkufizon qasjen
ekosistemore në mënyrën si vijon: me
shfrytëzimin e ekosistemit si qasje afrohemi
drejt strategjisë së suksesshme për menaxhim
të integruar me tokën, ujin dhe resurse të
tjera natyrore që promovojnë mbrojtje dhe
përdorim të qëndrueshëm. Kështu, zbatimi
i qasjes ekosistemore do të ndihmojë të
arrihet baraspeshë ndërmjet tre qëllimeve të

Zbatimi praktik i qasjes
drejt shërbimeve të
ekosistemeve mbështetet
mbi tre shtylla:

1. identifikimi
2. klasifikimi dhe
3. vlerësimi

Zigena (zygaena filipendulae)

Konventës: rruajtje, përdorim i qëndrueshëm
dhe ndarjen e drejtë dhe të barabartë të
përfitimeve që burojnë nga shfrytëzimi i
resurseve gjenetike.
Analiza e ekosistemeve, vlerësimi i potencialit
të tyre për sigurimin e shërbimeve të
ekosistemeve parapëlqehet të bëhet në të
gjitha ekosistemet e identifikuara në një
shtet. Qasja e shërbimeve të ekosistemeve
nuk lidhet në veçanti me zona që janë të
mbrojtura me ligj ose jo. Megjithatë, nëse
bëhet krahasim i gjendjes së ekosistemeve
të caktuara që gjenden në kuadër të zonës
së mbrojtur dhe ekosisteme të njëjta jashtë
kufijve të zonës së mbrojtur, do të hasen disa
dallime.

Identifikimi
■■ Identifikimi dhe klasifikimi i ekosistemeve,
■■ Mapimi (vendosja në hartë) i ekosistemeve,
■■ Identifikimi i shërbimeve të ekosistemeve që ekosistemet do të mund t’i
prodhojnë.
Si produkt i kësaj faze, fitohet lista e llojeve të ekosistemeve dhe paraqitja
e tyre digjitale.

Kuantifikimi
■■ Vlerësim i gjendjes së ekosistemeve ( shkalla e natyrshmërisë, degradimi
dhe ngjashëm)
■■ Aplikimi dhe përshtatja e moduleve tani më të zhvilluara për vlerësimin e
ekosistemeve për sigurimin e shërbimeve të ekosistemeve.
Produkt i kësaj faze është analiza digjitale mbi gjendjen e ekosistemeve, mbi bazë të të cilit
do të vendosen variabla përkatëse që japin këqyrje për atë se si është statusi momental
i ekosistemeve në raport me potencialin e tyre për sigurimin e shërbimeve furnizuese,
rregulluese ose kulturologjike të ekosistemeve.

Vlerësimi
■■ Vlerësimi tregtar ( monetar) dhe jo tregtar ( jo monetar) i shërbimeve të
ekosistemeve nëpërmjet përdorimit të veglave dhe metodologjive në dispozicion,
Produkt i kësaj faze janë konvertimi i vlerës së shërbimeve të caktuara të ekosistemeve në
para. Në këtë mënyrë, me këto informata të fituara, gjatë procesit të aplikimit në konceptin
për ShES fitohen të dhëna në vlerë momentale, që ndihmon dukshëm gjatë vendimmarrjes
në nivel të lartë politik.

Aktivitete në zgjua bletësh (koshere me bletë)

SHEMBUJ

TË MJETEVE DHE METODOLOGJIVE
NË DISPOZICION PËR IDENTIFIKIMIN /
MAPIMIN / VLERËSIMIN E SHES
Ekzistojnë disa mjete dhe modele që përdoren
gjatë identifikimit, mapimit dhe vlerësimit të
shërbimeve të ekosistemeve ( për shembull, doracakë të mirë për këtë qëllim mund të gjenden
në www.oppla.eu, www.guideToEs.eu, www.espartnership.org/services/guidelines-toolkits/).

Para se të fillohet me zgjedhjen e veglave dhe
modeleve që duan t’i përdorim, më mirë është
paraprakisht të bëhet analizë e kërkesave dhe
pritjeve, që i ka subjekti i cili i porosit për të filluar
procesi i aplikimit të konceptit të ShES.

DISA ÇËSHTJE KRYESORE TË CILAT PARAQESIN
UDHËRRËFYES TË MIRË GJATË ZGJEDHJES SË
MJETEVE DHE MODELEVE

1

Nëse seleksionojmë një model ose vegël të caktuar, duhet të shqyrtohet nëse
mund ta përdorim me ekspertizën që e posedojmë.

2

Nëse kemi mjete financiare për përdorimin e modelit të dëshiruar
( nëse është pa pagesë për përdorim ose duhet të blihet licenca?)

3

Cilat shërbime të ekosistemeve jemi të interesuar t'i analizojmë
( sa dhe të cilës kategori)?

4

A do të kishim dashur të shkojmë në fazën e ardhshme ku nga aspekti monetar
do të vlerësojmë ShES? Cilat janë rreziqet e mundshme ose frenuesit qe do të
ishin paraqitur gjatë kësaj faze dhe nëse kemi zgjidhje për to?

5

A duam të bëjmë mapimin e të gjitha të dhënave me të cilat disponojmë, pas
analizës?

6

A do të kishim dashur të përdorim veglën ose modelin për nevojat e miratimit të
ndonjë vendimi të rëndësishëm e cila tangon ekosistem të caktuar?

7

A do të kishit dashur të përpunojmë ë tepër skenarë / opsione për
aktivitete të ardhshme zhvillimore?

PASQYRË E DISA VEGLAVE DHE MODELEVE TË CILAT PËRDOREN
PËR IDENTIFIKIMIN, MAPIMIN DHE VLERËSIMIN E SHES.
Publikisht e
qasshme

Vlerësimi
monetar

Vallë
prodhon
karta?
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Po –
qasje e lirë

Po

Po

Po –
qasje e lirë

Po

Jo

Jo

Ende jo
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5. Tool for valuing conservation measures
(Mjet për vlerësimin e masave për ruajtje)

Po –
qasje e lirë

Po

Jo

6. InVest

Po –
qasje e lirë

Po

Po

Po –
qasje e lirë

Jo

Jo

1. The Corporate Ecosystem Services Review (ESR)
(Преглед на корпоративни екосистемски услуги)
https://docs.wbcsd.org/2012/01/ESR-Guidelines
ForIdentifyingBusinessRisks.pdf

2. CostingNature
http://www.policysupport.org/costingnature

3. TESSA
http://tessa.tools/

4. QuickScan
http://www.quickscan.pro/sites/default/files/inline-files/
QuickScanGuidelines(January2016).pdf

https://naturalcapitalproject.stanford.edu/invest/

7. Тhe Protected Areas Benefits
(Përfitime nga zonat e mbrojtura)
https://www.iucn.org/content/protected-areas
-benefits-assessment-tool

Pyll ahu (Melet e Maleshevës)

Lumi Axhina, PN Mavrovë

SHËRBIMET E EKOSISTEMEVE
DHE ZONAT E MBROJTURA
Koncepti i shërbimeve të ekosistemeve mund
të përdoret si vegël për përmirësimin e lidhjes
ndërmjet zonave të mbrojtura de trupave
të tyre menaxhuese me vendimmarrësit,
biznes komunitetin, institucionet qeveritare
( në nivele të ndryshme) dhe qytetarët. Me
përforcimin e kësaj lidhje, kontribuohet në
drejtim të kuptimit më të mirë të natyrës dhe
mbrojtjen e saj, madje edhe me gjenerimin më
të mirë të mjeteve financiare për këtë qëllim.
Por, praktika dhe përvojat tregojnë se nuk
është lehtë menaxhuesit me zonat e mbrojtura
të përcaktojnë shërbimet e ekosistemeve
të cilat i siguron një zonë e mbrojtur dhe të
theksojnë rëndësinë e tyre. Kjo paraqitet si
sfidë në veçanti gjatë zgjedhjes së masës ose
veprimit përkatës për menaxhim gjatë hartimit
të planeve. Sfidë plotësuese është edhe fillimi
i komunikimit me vizitorët ose popullatën që
graviton rreth zonave të mbrojtura në lidhje
me vetë shërbimet e ekosistemeve dhe vlerën
e tyre. Shkak më i fuqishëm për këto sfida

të reja është mungesa e të dhënave, dije dhe
kapacitetet tek menaxhuesit e zonave të
mbrojtura të cilët do të duhet të shndërrojnë të
dhënat shkencore nga kjo fushë në argumente
praktike dhe konkrete.
Sipas studimit evropian "Përfitimet ekonomike
nga Natura 2000 rrjeti”, përfitimet ekonomike
nga shërbimet e ekosistemeve të siguruara
në zonat Natura 2000 është përllogaritur
se lëvizin në shkallën prej 200 deri në 300
miliardë euro në nivel vjetor. Nga vizitorët
që përdorin shërbimet e rekreacionit të cilat i
ofron zona Natura 2000, është përllogaritu se
fiton të ardhura prej 5 deri në 9 miliardë euro
në nivel vjetor. Kjo sugjeron se zona Natura
2000 s dhe zonat të tjera të mbrojtura janë me
rëndësi të madh për zhvillimin e ekonomisë
lokale por edhe nacionale. Prandaj, me
rëndësi të madhe është të fillojë integrimi
i këtij koncepti në hartimin e planeve për
menaxhim në zonat e mbrojtura.

Pllenimi është pjesë e shërbimeve të ekosisemit
rregulluese. Bletët konsiderohen si pllenuesit
më të rëndësishëm nga aspekti ekonomik dhe
zvogëlimi i numrit të popullatës së tyre, ndikon
negativisht si mbi biodiversitetin ashtu edhe mbi
ekonominë.

PËRVOJA NGA ZBATIMI I QASJES SË
SHËRBIMEVE TË EKOSISTEMEVE NË
REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT
Koncepti i sh[rbimeve të ekosistemeve dhe
vlerësimi i tyre ekonomik përpunohet në tre
studimet si vijon:

“Forcimi i qëndrueshmërisë ekologjike,
institucionale dhe fianciare të sistemit për zona
të mbrojtura në Maqedoni” (UNDP/MMJPH).

“Valorizim i vlerës natyrore të Malit Sharr dhe
vlerësim i vlerës së tyre të tregut” (Mellovski dhe
të tjerë 2008).

“Arritje të reja në fushën e konservimit në
Republikën e Maqedonisë: Argumente
ekonomike për mbrojtje afatgjate në parkun e
natyrës Ezerani” (UNDP / MMJPH), 2013, në
të cilën koncepti i shërbimeve të ekosistemeve
paraqet temë qendrore.

“Vlerësimi ekonomik i zonave të mbrojtura –
Pagesa e shërbimeve të ekosistemeve: Opsione
për Maqedoninë” 2009, e hartuar në kuadër të
projektit

INTERNET FAQE TË DOBISHME:
http://www.aboutvalues.net/

http://www.teebweb.org/

http://www.copernicus.eu/

http://www.esmeralda-project.eu/

Technical report No 6/2015 Contribution to

http://www.maes-explorer.eu/

Target 2 Action 5 Mapping and Assessment of
Ecosystems and their Services (MAES) of the
EU Biodiversity Strategy to 2020

https://cices.eu/

https://biodiversity.europa.eu/
https://biodiversity.europa.eu/maes/maesdigital-atlas
https://www.es-partnership.org/

https://www.millenniumassessment.org/en/
index.html
www.moepp.gov.mk
www.bregalnica-ncp.mk

Kjo broshurë është hartuar në kuadër të Programit për ruajtjen e natyrës në Maqedoninë e Veriut,
projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), koordinuar nga Farmahem,
në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, si pjesë e
komponentës për vendosjen e mekanizmit për pagesën e shërbimeve të ekosistemit.

moepp.gov.mk
bregalnica-ncp.mk

