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HYRJE 

 
Studimet gjeografike rajonale të Shqipërisë, të kryera deri në vitin 1990, të 

përcaktuara nga koncepti marksist për rajonin, kanë qenë krejt të njëanshme, tepër të 
ngushta dhe me analiza konkluzione, që nuk u përgjigjen realiteteve natyrore dhe 
social-ekonomike të rajoneve. Ndër kohë gjeografia perëndimore e trajton rajonin si 
produkt të unitetit origjinal dhe të papërsëritshëm të bashkëveprimit të komunitetit 
njerëzor dhe ambientit fizik që e rrethon. Me këtë këndvështrim krijohen mundësi për 
analiza shumë më të thella shkencore të problemeve gjeografike me rëndësi teorike 
dhe praktike. Ky konceptim bashkëkohor i rajonit gjeografik tashmë përbën nevojë 
urgjente për zhvillimin e shkencës gjeografike shqiptare, atë e kërkon koha, e 
kërkojnë zhvillimet e reja të shoqëruara me problem të mëdha sociale, ekonomike dhe 
ekologjike; e kërkon zgjidhja e sfidave të zhvillimit të vendit sipas një rruge të re, krejt 
të ndryshme nga e para. Ndër zhvillimet e reja të pas vitit 1990, që kërkojnë 
ndihmesën e studimeve regjionale gjeografike mbi bazën e konceptimit të ri të rajonit 
dhe zhvillimeve rajonale theksojmë: 

- Kalimi nga ekonomia e centralizuar në ekonominë e tregut po ndryshon me 
shpejtësi funksionet, përmbajtjen, strukturën, shtrirjen e rajoneve gjeografikë 
të vendit tone dhe për pasojë po ristrukturohet hapësira gjeografike shqiptare. 
Këto ndryshime të shpejta ngrenë urgjencën e studimit regjional për të 
përcaktuar strategjinë dhe masat konkrete për ndalur zhvillimet spontane dhe 
kaotike, për të orientuar drejt këto zhvillime, për të siguruar zhvillimin 
harmonik dhe proporcional të sektorëve ekonomikë dhe të rajoneve të vendit; 
për të evituar krizat sociale, ekonomike dhe ekologjike.  

- Zhvendosjet masive të popullsisë nga zonat malore e kodrinore drejt fushës, 
sidomos Ultësirës Perëndimore dhe qyteteve të saj, ka krijuar problem të 
mëdha si për zonat e braktisura ashtu edhe për zonat ku është grumbulluar 
pjesa më e madhe e popullsisë, të cilat nuk kanë kushtet e nevojshme për ta 
sistemuar këtë popullsi. E gjitha kjo zhvendosje masive, spontane dhe kaotike 
ka sjellë dhe po shoqërohet me probleme të mëdha sociale, ekonomike, por 
edhe ekologjike, zgjidhja dhe evitimi i tyre kërkon edhe studime komplekse, 
ndër to vend kryesor zë analiza shkencore në aspektin regjional gjeografik. 

- Hapja e vendit tonë ndaj Botës kërkon që, ristrukturimi i hapësirës gjeografike 
shqiptare të realizojë integrimin e rajoneve të saj midis tyre dhe integrimin e 
gjithë hapësirës sonë në strukturat rajonale të saj, në rajonet ndërkufitare dhe 
eurorajonet që po krijohen. Kjo nuk mund të realizohet pa ndihmesës e 
studimeve regjionale gjeografike. 

- Zhvillimi i vendit duhet të mbështetet në mundësitë e ofruara nga pasuritë 
natyrore dhe njerëzore të regjioneve dhe në integrimin e tyre në struktura 
komplekse të vendit dhe më gjerë. Analiza komplekse dhe e integruara e 
dukurive natyrore, sociale dhe ekonomike, të realizuara nga studimi regjional 
gjeografik, ndihmon në njohjen e potencialeve natyrore, njerëzore dhe 
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ekonomike. Kjo përbën kushtin primar për të ndërtuar strategji dhe plane 
reale të zhvillimit të shpejtë dhe të qëndrueshëm. 

- Zhvillimet spontane po shoqërohen me thellimin e mëtejshëm të dispariteteve 
në zhvillimin e rajoneve të ndryshëm të vendit tonë. Është kjo një nevojë tjetër 
për studime rajonale të thelluara. Ndryshe, këto disparitete të trashëguara do 
të thellohen vazhdimisht, duke u bërë pengesë për zhvillimin e harmonizuar 
territorial të vendit. 

- Zgjidhja e problemeve të mëdha të zhvillimit të qëndrueshëm kërkon 
ndihmesën e studimeve regjionale gjeografike, të cilat japin jo vetëm gjendjen 
aktuale por edhe perspektivën. 

- Ndikimi i fuqishëm i globalizmit dhe sidomos niveli i ulët i jetesës së 
popullsisë kanë tronditur koshiencën regjionale. Në mjaft rajone të vendit, 
sidomos urbane, prirja është drejt humbjes së plotë të lidhjeve shpirtërore të 
lidhjeve shpirtërore me vendbanimin, rajonin, vendin. Kjo ka pasoja të rënda, 
sepse i demotivon njerëzit për zhvillimin e rajonit apo vendit. Del nevoja e 
studimit të këtij problem të madh mbi bazë rajoni dhe ndërtimin e strategjive 
dhe programeve për forcimin e ndërgjegjes regjionale. 

- Drejtimet dhe ritmet e zhvillimeve të reja do të kërkonin një strukturë 
administrative efikase, të përcaktuara jo nga interesa të ngushta dhe të 
veçuara politike, por mbi bazën e mundësive natyrore dhe njerëzore për 
zhvillim, mbi bazën e lidhjeve kulturore e psikologjike të banorëve të njësive, 
të cilat duhet të kenë edhe kompetencat e mjaftueshme ligjore por iniciativën e 
lirë etj. 

- Problemet mjedisore gjithmonë në rritje dhe më shqetësuese kërkojnë 
njohjen qysh në detaje të tyre në shkallë rajonale dhe vendore. Sepse pa 
menduar globalisht dhe vepruar lokalisht nuk zgjidhen problemet e mëdha 
mjedisore. 

Studimet e sotme regjionale gjeografike, mbi bazën e koncepteve të reja 
analizojnë: 

• bashkëveprimin e faktorëve ekologjikë ose natyrorë, ekonomikë, socialë, 
kulturorë, politikë në organizimin dhe strukturimin e hapësirës në rajone të 
shkallëve të ndryshme;  

• strukturën dhe tiparet e mjediseve natyrore, aq të larmishme në vendin tonë; 
organizimin hapësinor të aktiviteteve humane, ndryshimin e vazhdueshëm të 
tyre dhe shkaqet; raportet midis shoqërisë dhe mjedisit,  

• konkretisht mënyrën se si grupet sociale veprojnë në mjedisin e regjioneve të 
veçanta dhe në hierarkinë ndërregjionale, duke theksuar pasojat e shumta 
natyrore dhe social- ekonomike; duke treguar mënyrën dhe format e 
identifikimit të rajoneve nga grupet sociale;  

• diversitetin e njësive rajonale, strukturën, organizimin e brendshëm të 
rajoneve, tiparet e këtij organizimi, raportet dhe marrëdhëniet midis rajoneve 
të të njëjtit rang dhe të rangjeve të ndryshëm, evolucionin dhe prirjet e tij.;  

• prirjen e sotme të rajoneve ndërkufitare dhe të eurorajoneve. 
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I gjithë ky diversitet dhe kompleksitet i madh i problemeve të studiuara nga 
gjeografia regjionale ndihmon në: 

- gjetjen e formave të organizimit të hapësirës sonë gjeografike në përputhje me 
mundësitë e sotme të shoqërisë sonë;  

- në përcaktimin e saktë të të gjithë kompleksit të faktorëve që kushtëzojnë 
zhvillimin e vendit, duke e vënë theksin në rolin e hapësirës, te dimensionit 
hapësinor. N 

- në përpunimin e politikave më të drejta të organizimit administrativ në 
përputhje me mundësitë reale (natyrore, sociale dhe ekonomike) të zhvillimit 
të njësive administrative; 

- në njohjen shkencore të vendit; 
- në mbrojtjen e vlerave specifike, origjinale të regjioneve dhe të gjithë vendit 

nga rrafshimi i përgjithshëm, nga unifikimi i tyre; 
- në ushtrimin e demokracisë. 
Si përfundim do të theksonim se zgjidhja e problemeve të mëdha dhe shumë të 

tjerave kërkon detyrimisht edhe ndihmesën e studimeve rajonale gjeografike, të cilat, 
me analiza komplekse të të gjithë faktorëve natyrore dhe social-ekonomike në shkallë 
të ndryshme njësish regjionale, e japin të plotë tablonë e tyre, e domosdoshme kjo për 
orientime normale dhe për të evituar problemet e pa dëshirueshme. 

Pas vitit 1990 në Shqipëri janë krijuar kushte të përshtatshme për studime 
regjionale gjeografike. Ndër to theksojmë: liria akademike e studiuesve dhe çlirimi 
nga filozofia marksiste-leniniste; mundësi të mëdha për njohjen e mendimit shkencor 
të gjeografisë perëndimore nëpërmjet internetit, kualifikimit në perëndim, shkëmbimit 
të përvojës etj. Ka filluar puna për studime rajonale, por mungesa e mbështetjes 
financiare, por edhe e përvojës së domosdoshme; angazhimi ende i pakët institucional 
dhe individual kanë bërë që studimeve rajonale të mos ecin me ritmet e urgjencës të 
kërkuara nga zgjidhja e sfidave të mëdha me të cilat përplaset zhvillimi aktual dhe 
perspektiv i vendit tonë. 

Duke u nisur nga nevoja e konceptimeve rajonale gjeografike në formimin 
gjeografik të nxënësve dhe studentëve, është rikonceptuar përmbajtja e gjeografisë 
shkollore parauniversitare dhe universitare: janë përgatitur plane dhe programe të 
reja. Po punohet për t’i mbështetur këto rikonceptime të reja mbi rajonin me botime 
tekstesh mësimore dhe monografish.  

Mbi bazën e konceptimeve të reja të rajonit dhe zhvillimeve rajonale, mbështetet 
dhe përpjekja jonë për studimin e Gollobordës në aspektin regjional dhe si rajon 
ndërkufitar. Ky rajon, i studiuar shumë pak, dallohet për natyrë tepër komplekse, për 
zhvillime interesante demografike, për karakterin dygjuhësh të popullsisë së saj; për 
nivel ende të ulët zhvillimi, që e radhit atë në rajonet periferikë, madje edhe pasivë. 
Ndërkohë mundësitë e zhvillimit janë të mëdha. Kufiri politik i vitit 1913, 
padrejtësisht e ndau këtë krahinë etnogjeografike shqiptare në dy pjesë, të cilat, në 
vazhdim, ndoqën rrugë jo të njëjta zhvillimi, duke kushtëzuar kështu, krahas tipareve 
të përbashkëta gjeografike, rezultat i traditës etnogjeografike shekullore të njëjtë, 
edhe ndryshime jo të vogla në këto tipare. Janë këto disa nga motivet që na shtynë të 
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bënim objekt të studimit tonë pikërisht Gollobordën, duke e trajtuar atë si rajon 
ndërkufitar.  

Pa pretenduar zgjidhjen e problemeve të mëdha të rajonizimit gjeografik të pjesës 
qendrore dhe lindore të vendit, ne thjeshtë do të analizojmë zonën e Gollobordës si 
një njësi gjeografike, pa përcaktuar rangun e saj. E veçanta e trajtimit tonë është 
analiza e të gjitha komponentëve dhe problemeve të një rajoni gjeografikë, duke vënë 
theksin në lidhjen e bashkëveprimin e ndërsjellë midis tyre, në rezultatin e këtij 
bashkëveprimi: në ofertat natyrore, në mënyrat e popullimit dhe të shfrytëzimit të 
resurseve natyrore, në gjendjen aktuale të njësisë gjeografike të analizuar dhe 
tendencën e saj në të ardhmen. Sipas konceptit të sotëm të rajonit, Gollobordën e 
kemi trajtuar si rajon ndërkufitar, si rajon të integruar; si hapësirë e jetuara nga 
njerëzit; si hapësirë me një gjendje të caktuar të raporteve midis mjedisit e njeriut dhe 
si një moment gjatë evolucionit të hapësirës apo peizazhit gjeografik shqiptar. 
Pikërisht këto probleme përbëjnë edhe boshtin e studimit tonë, që duke u ndarë sipas 
kapitujve trajton: 

- Pozita gjeografike në raport me faktorët natyrore dhe social ekonomik, duke 
theksuar edhe pasojat e kësaj pozite në dukuritë natyrore, por edhe në 
popullimin e zhvillimin social ekonomik; 

- Sistemet fizike Gollobordës, duke vënë theksin në ofertat e tyre për popullim 
dhe zhvillimin e saj;  

- Sistemet humane ku theksi është vënë në: 
o popullimin dhe zhvillimit demografik (numri i popullsisë, struktura 

gjinore, moshore, profesionale, arsimore) evolucioni, gjendja dhe 
tendenca në të ardhmen;  

o Probleme të lidhjes shpirtërore të popullsisë me vendbanim: 
probleme të tronditjes së kësaj ndjenje në dhjetëvjeçarin e fundit, 
shkaqet sociale, politika, ekonomike të kësaj tronditjeje, gjendja 
aktuale dhe tendenca e saj; 

o Aktiviteti ekonomik, duke e diferencuar këtë aktivitet sipas sektorëve: 
primar, sekondar, terciar. Për këta sektorë është analizuar gjendja, 
problemet, perspektiva. 

Analiza e të gjitha problemeve është bërë në plan krahasues midis dy pjesëve të 
rajonit, Brenda dhe jashtë kufirit, duke vënë theksin në ngjashmëritë dhe ndryshimet 
midis tyre, në kushtet dhe shkaqet e tyre dhe në perspektivën e përbashkët zhvillimi si 
rajon i integruar ndërkufitar apo edhe më gjerë si nënrajon i eurorajonit ndoshta të 
Dibrës së Madhe, Korçës etj. 

- Punimi mbyllet me përfundime dhe rekomandime, në të cilat theksi është 
vënë në evidentimin e pasurive dhe resurseve të zhvillimit, mënyrave më 
efikase të këtij shfrytëzimi për një zhvillim të qëndrueshëm dhe për forcimin e 
ndërgjegjes regjionale të popullsisë së luginës.  

Në punimin tonë jemi mbështetur në literaturën teorike të trajtimeve të fundit mbi 
gjeografinë rajonale, mbi rajonin gjeografik, mbi faktorët e diferencimit regjional të 
hapësirës gjeografike; jemi mbështetur në trajtimet e problemeve rajonale gjeografike 
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të vendit tonë, ndonëse të pakta, na ndihmuan për të evidentuar problemet e vendit 
tonë dhe për t’u orientuar në këto probleme. 

Ndihmë të veçantë na dhanë të dhënat e mbledhura nga anuarët statistikore të 
INSTAT-it dhe të organeve vendore të qarkut Dibër e Elbasan dhe në qendrat e 
komunave Strugë dhe Vefçani në pjesën lindore të rajonit, si dhe të dhënat e fundit të 
regjistrimit të popullsisë në Republikën e Maqedonisë së vitit 2002. Këto të dhëna nuk 
janë të plota, shpesh fragmentare dhe në ndonjë rast edhe kontradiktore. Kjo për vetë 
faktin se: mos kryerja e regjistrimit të popullsisë dhe ekonomisë parashikuar për tu 
zhvilluar në vitin 2012 në këtë republikë sjellë jo pak vështirësi për të krahasuar të 
dhënat midis dy pjesëve të rajonit për të njëjtën periudhë. Natyrisht, për këto arsye, 
nuk ka qenë e lehtë që të përpunohet dhe të interpretohet treguesit e veçantë. Për të 
mbushur sado pak boshllëkun të dhënave, na është dashur që të përdorim metodën e 
krahasimit të problemeve, metodën e analogjisë dhe të anketave në njësinë 
administrative duke u mbështetur tek të dhënat e viteve 2010 dhe 2012 nga pushtete 
vendore të Strugës dhe Vefçanit. Këto metoda na ndihmuan për të arritur në 
përfundime për shumë dukuri gjeografike.  

Gjithsesi jemi të ndërgjegjshëm se përsëri ngelet për të bërë në drejtim të 
mbushjes së boshllëkut të krijuar nga të dhënat statistikore zyrtare nga Instituti për 
Statistika në Republikën e Maqedonisë (Drzaven Institut na Statistiku na Republika 
Makedonia). 

Nuk mund të mos falënderojmë të gjitha ata që na ndihmuan në realizimin e 
punimit tonë: specialistë të bazës, institucionin e qarkut të Dibrës e të Elbasanit dhe 
të komunave, si dhe institucionet përgjegjëse në komunat Strugë dhe Vefçani në 
Republikën e Maqedonisë. kolegët e Universitetit të Elbasanit dhe mësuesit që na 
ndihmuan për të organizuar anketat tona në terren, Një falënderim i veçantë i 
kushtohet udhëheqësit të këtij punimi prof.dr. Perikli Qiriazi për mbështetjen e 
pakufizuar të treguar gjatë gjithë punimit si dhe pedagogët e departamentit të 
gjeografisë së Universitetit të Tiranës për sugjerimet e vazhdueshme dhe tepër të 
vlefshme. 
 

A u t o r i 
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I. KONCEPTI I SOTËM I RAJONIT DHE I ZHVILLIMEVE RAJONALE NË 
KOMUNITETIN EUROPIAN DHE MUNDËSIA E APLIKIMIT TË TYRE NË 

GJEOGRAFINË REGJIONALE TË SHQIPËRISË 
 

Rajoni përfaqëson një objekt studimi i një numri të madh shkencash, po përsëri 
nuk ka një përkufizim përfundimtar, gjithëpranuar. Koncepti i rajonit lidhet ngushtë 
me ndarjen gjeografike të punës, kur kjo e fundit specializon kontinentet, shtetet, 
rajonet dhe mikrorajonet për një aktivitet të caktuar në fusha të ndryshme. Në morinë 
e pikëpamjeve që ekzistojnë mbi rajonin konceptin më të qartë mbi të e paraqet 
Fremont “Rajoni është territori që dallohet nga origjinaliteti, nga fizionomia, e 
veçanta, e cila është rezultat i bashkimit origjinal dhe të papërsëritshëm të shoqërisë 
njerëzore dhe ambientit fizik që e rrethon”1. Një mendim tjetër i cili lidhet me 
konceptin e rajonit është ai i cili merr në konsiderate, elementët fiziko natyror, por 
edhe ata me karakter human brenda një hapësire të caktuar..Nëpërmjet analizës së tyre 
arrihet evidentimi i anëve të përbashkëta të cilat ekzistojnë brenda tij, kufijtë 
përafërsisht natyror se deri ku shtrihet, dhe njëherazi, duke vënë theksin tek 
ndryshimet me rajonet e tjerë gjeografiko-ekonomik përreth. Në rrethanat në të cilat 
gjendet vendi ynë ku vërehen ndryshime të dukshme në aspektin e zhvillimit 
ekonomik e social midis rajoneve, është e nevojshme hartimi i planeve zhvillimorë, në 
përputhje me strategjinë kombëtare të zhvillimit. Rajonizimi gjeografiko- ekonomik 
ka disa përparësi:  

Së pari, duke analizuar ekonomitë e rajoneve, paraqiten tiparet e zhvillimit, prirjet 
që kanë sektorët e ndryshëm, si dhe problematika e tyre duke evidentuar mangësitë 
dhe paraqitur rekomandimet përkatëse. 

Së dyti: Nëpërmjet analizës demografike, shprehet lidhja e cila ekziston midis rolit 
që luan ekonomia dhe vendosjes së popullsisë në aspektin hapësinor. Pra, ndihmon në 
“kontrollin” e zhvendosjes së popullsisë nga zonat e thella malore me një zhvillim të 
ulët, drejt hapësirave urbane fushore me zhvillim intensive ekonomik Këto studime 
ndihmojnë dhe në aspektin e ri orientimeve më të drejta të investimeve financiare, 
duke ndikuar në zbutjen e dallimeve ekonomik brenda zonave në të njëjtin rajon. 

Koncepti i rajonit ndërkufitar 
Rajonet ndërkufitare nuk janë një koncept të cilët kanë dal në pah vetëm në ditët e 

sotme. Ato u evidentuan më së shumti pas shekullit të 19-të me krijimin e shteteve të 
reja në Europë2. Ato para së gjithash bazohen në konceptin e hapësirave të kufizuara 
kryesisht midis shtetesh të cilët shfaqin problematikë midis tyre. Këto rajone 
përgjithësisht kanë patur si iniciues vendosjen e marrëdhënieve të bashkëpunimit 
pikërisht popullsinë e tyre, duke i dhënë kështu një “mësim” të mire sistemeve 
politike e qeverisëse të cilët në jo pak raste janë bërë pengesë e zhvillimeve integruese 
midis tyre. Këto rajone sot përfshijnë marrëdhënie në shumë fusha si ato ekonomike, 

                                                 
1 Sheme S. “Gjeografia Rajonale”, Progres, Tiranë 2006. 
2 Dh. Doka “Cikël leksionesh mbi rajonet ndërkufitare”, qershor 2010 
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sociale, dhe në politikat integruese e demokratike. Ky bashkëpunim ndërkufitar është 
konsideruar si një tregues pozitiv për zhdukjen e pabarazive rajonale dhe mundësimin 
bashkëjetesës në fqinjësi të mirë midis komunitetit në dy anët e kufirit. Shembuj 
pozitiv në vendosjen e marrëdhënieve shumë të mira në këtë drejtim, janë ato midis 
Gjermanisë e Çekisë pas viteve 1990 apo dhe Polonisë dhe shtetit gjerman. 
Përgjithësisht në vendin tonë këto marrëdhënie janë midis vetë popullsisë shqiptare, e 
cila sot një pjesë të saj, për shkaqe historike ndodhen jashtë trungut amë. Pra, thënë 
më qartë midis vetë shqiptarëve. 

Reminishencat e së kaluarës kanë ndikuar në jo pak raste si faktorë pengues në 
rritjen e bashkëpunimit në këto rajone ndërkufitare, tek të cilat ka qenë vetë popullsia 
e tyre e cila ka vendosur e forcuar këto marrëdhënie. Raste të tilla në Shqipëri mund 
të thuhen për rajonin ndërkufitar të Gollobordës apo atij të Prespës. Me gjithë 
vështirësive që ndeshen tek popullsia e këtyre rajoneve ekzistojnë qëllime madhore të 
përbashkëta, si ajo e integrimit të tyre në familjen e madhe evropiane, e duke lënë 
mënjanë ndasitë e vjetra politike. Shqipëria duke patur minoritete në zonat kufitare në 
përgjithësi po krijon një shembull pozitiv duke i shndërruar ato në ura lidhëse midis 
popujve, e në veçanti në funksionimin normal të tyre. 

Përse Golloborda rajoni ndërkufitar? 
Duke u nisur nga karakteristikat më dalluese që vërehen tek këto rajone, dhe duke 

i krahasuar ato, me Gollobordën theksojmë se: 
Së pari, Golloborda shtrihet në të dy anët e kufirit shtetëror atij shqiptar dhe 

maqedonas, dhe përgjatë periudhave të gjata kohore deri në vitin 1949 ka funksionuar 
si një i vetëm. Duke rifilluar funksionin e tij pas vitit 1990. 

Së dyti, Ajo gjendet midis tre qendrave të hershme ekonomike dhe sociale, si 
Dibra e Madhe, Elbasani, dhe Ohri dhe i gjithë aktiviteti i saj gravitonte rreth tyre. 

Së treti, Golloborda përfaqëson një njësi etnografike më vete, me një shtrirje të 
qartë e të dallueshëm, ku tiparin dallues të saj e përbën dy gjuhësia. Kjo për shkak të 
marrëdhënieve jetësore të vendosura midis popullsisë autoktone shqiptare dhe fiseve 
baritore bullgare të ardhur pas dyndjeve sllave të cilët u vendosën në pllajat e larta të 
Jabllanicës, Visharicës e Vefçanit. 

Së treti, Golloborda që në periudhat më të hershme, ka qenë trevë e cila bënte 
pjesë në mbretërinë e Penestëve, me qendër të saj Uskianën ose Dibrën e Madhe sot. 

Së katërti, elementet etnografike, kulturore dhe ato gjuhësore janë të përbashkët, 
deri në kufijtë natyror të shtrirjes së saj, pavarësisht presionit të madh të ushtruar nga 
pushtuesit osman dhe sllav. 

Së pesti, Golloborda ka patur një vazhdimësi të njëjtë të zhvillimit ekonomik, ku 
në të dy pjesët e tij ka mbizotëruar aktiviteti bujqësor dhe ndërtimtaria, tipare të cilat 
vazhdojnë të ruhen edhe sot pavarësisht të ndryshimeve të ndodhura me mbylljen e 
kufirit shtetëror në vitin 1949. 

Së fundmi, koncepti Gollobordë si një rajon i tërë, ka për bazë dhe vetëdeklarimet 
e popullsisë së saj, duke saktësuar se deri ku shtrihet ajo, dhe se popullsia e saj 
asnjëherë nuk është konceptuar si e ndarë pavarësisht faktorëve historik. Traditat, 
zakonet, elementet etnografike të përbashkët si dhe ruajtja e traditës në lidhjet 
martesore brenda saj, forcojnë mendimin e funksionimit të saj si një e tërë. Ekzistenca 
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e popullsisë sllave në të dy anët e Gollobordës nuk kanë përbërë pengesë për të rritur 
bashkëpunimin midis dy popujve. Përkundrazi ajo ka ditur të vendosi atë si urë afrimi 
e bashkëpunimi jo vetëm për Gollobordën por edhe më gjerë. 

Nga pikëpamja tjetër Golloborda përbën një unitet hapësinor natyror, me tipare 
gati të përbashkëta gjeologjike, morfologjike, klimatike, bimore e shtazore. Kjo 
plotëson më së miri natyralitetin e saj si një rajon ndërkufitar në tërësi, kjo edhe për 
shkak të pozicionit gjeografik. 
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II.  POZITA GJEOGRAFIKE E RAJONIT NDËRKUFITAR TË 
GOLLOBORDËS 

KUFIJTË, MADHËSIA E TIJ 
 

Siç theksuam tek hyrja, rajoni ynë i studimit përfshin Gollobordën si njësi e tërë 
etnografike, pavarësisht nga kufiri shtetëror, i cili, qysh prej gati një shekulli më parë, 
e ndau atë artificialisht dhe natyrisht padrejtësisht në dy pjesë. Mbi bazën e konceptit 
“Gollobordë”, pra siç e njohin dhe e pranojnë banorët vendas në të dy anët e kufirit, 
jemi munduar që të përcaktojmë edhe shtrirjen, kufijtë dhe përmasat e këtij rajoni, apo 
njësie etnogjeografike. 

Rajoni ndërkufitar i Gollobordës shtrihet në pjesën lindore të vendit tonë, duke 
përfshirë malësinë me të njëjtin emër dhe vazhdon edhe në Republikën e Maqedonisë, 
ku përfshin territorin që shtrihet nga fshati Vellesht (komuna Strugë) në jug dhe 
vazhdon drejt veriut me territorin e komunës së Vefçanit, deri në fshatin Konjarë, në 
afërsi të Dibrës së Madhe. 

Si një njësi e tërë etnogjeografike, rajoni ndërkufitar në fjalë dallohet për shumë 
tipare të njëjta ose gati të njëjta gjeografike, sidomos të kushteve natyrore, kulturore 
dhe në tërësi shpirtërore. Por jeta gati njëshekullore e ndarë në dy vende me rrugë jo 
të njëjta zhvillimi, kanë përcaktuar edhe ndryshime në tiparet sociale dhe ekonomike, 
të cilat gjithsesi nuk e cenojnë tërësinë e këtij uniteti regjional etnogjeografik. 

Kufijtë më të detajuar të këtij rajoni janë: 
- Në jug rajoni shtrihet deri në luginën e përroit të Llangës. Kjo pjesë jugore e 

tij bën pjesë në komunën e Stërblevës, e cila nëpërmjet Shkallës së Lunikut, 
ndahet nga komuna e Lunikut, që ndodhet nën administrimin e rrethit të 
Librazhdit 3.  

- Në veri ky rajon shtrihet deri në fshatin Tërbac të komunës Ostren, që e ndan 
atë nga komuna e Gjoricës e rrethit të Bulqizës, dhe fshatit Konjarë që e ndan 
rajonin nga zona e Dibrës së Madhe4. 

- Në jugperëndim arrin deri tek zalli i Okshtunit dhe fshati Okshtun i vogël, që e 
ndan nga komuna e Martaneshit të rrethit të Bulqizës5 . 

- Në lindje, si kufi për rajonin ndërkufitar të Gollobordës, shërben lumi Drini i 
Zi, i cili e ndanë atë nga Malësia e Kërçovës. 

Brenda këtyre kufijve, rajoni në studim ka një sipërfaqe të përgjithshme prej 
487.4km2, prej të cilave 300km2 janë brenda kufirit shtetëror dhe 187.4km2 bëjnë 
pjesë në territorin e Republikës së Maqedonisë. Nga pikëpamja e konfiguracionit 
rajoni ndërkufitar arrin gjerësinë më të madhe lindje-perëndim në pjesën qendrore, me 
26km, ndërsa në drejtim të veriut ai vjen duke u ngushtuar pikërisht midis fshatit 
Tërbac të komunës Ostren i Madh, në territorin shqiptar, dhe fshatit Konjarë në afërsi 
të Dibrës së Madhe. Gjatësia mesatare veri-jug shkon 20km, ndërsa ajo maksimale 
                                                 
3 Lila, A., Golloborda, Studim gjeografik,Tiranë, 2007, faqe 29-31. 
4 Lila, A., Golloborda, Studim gjeografik,Tiranë, 2007, faqe 33. 
5 Lila, A., Golloborda, Studim gjeografik,Tiranë, 2007, faqe 36-37. 
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arrin 28.5 km nga fshati Tërbaç e Konjarë në veri deri në fshatin Vefçan në pikën më 
skajore jugore të rajonit ndërkufitar në fjalë. 

Rajoni ynë i studimit bën pjesë në zonën tektonike të Mirditës dhe pjesërisht në 
korridorin e Shëngjergjit të zonës tektonike Krasta-Cukal. Që të dyja zonat tektonike 
në fjalë kanë struktura të ndërlikuara dhe shumë të larmishme, që shprehen në reliev 
me format nga më të ndryshmet. Ai shtrihet në zonat më malore të vendit tonë, si edhe 
të asaj të Maqedonisë, me reliev të thyer, tepër të ndërlikuar, si nga pikëpamja 
morfologjike, ashtu edhe nga ajo morfogjenetike. Ai bën pjesë në zonën klimatike 
mesdhetare malore dhe pjesërisht në atë mesdhetare paramalore, në pellgjet e 
lumenjve Drin i Zi, Shkumbin dhe, më pak, në atë të Matit. Degët e këtyre lumenjve 
rrjedhin në drejtim të kundërt me njëra-tjetrën. Bën pjesë në brezin e tokave të kafta, 
të murrme pyjore dhe shumë më pak në tokat livadhore malore, mbi të cilat 
zhvillohen, përkatësisht, këta breza bimorë: dushqe, ahishte dhe kullota alpine.  

Nga pikëpamja e organizimit administrativ, rajoni ka specifikat e veta dalluese, 
sepse Shqipëria dhe Maqedonia kanë sisteme organizimi administrativ territorial jo të 
njëjta6. Ai përfshin tri komuna në territorin shqiptar: Ostren, Klenjë dhe Steblevë; 
ndërsa në territorin maqedonas fshatin e Vefçanit të komunës homonime dhe fshatrat: 
Velesht, Llabunisht, Podgorc, Borovec, Lukov, Bezevo, të komunës Strugë.  

Kjo pozitë gjeografike e rajonit ndërkufitar të Gollobordës ofron kushte pozitive, 
por dhe negative, për zhvillimin e tij social dhe ekonomik. Që në fillim do të 
theksonim se roli i shumë veçorive të kësaj pozite gjeografike nuk është fikse dhe me 
të njëjtën vlerë për të gjitha kohërat. Ky rol është i lidhur edhe me shumë faktorë të 
tjerë, ndër të cilat vlera të veçanta kanë: zhvillimet social-politike të brendshme, por 
dhe ato rajonale e më gjerë. Por le të trajtojmë në mënyrë më konkrete kushtet 
pozitive dhe negative të kësaj pozite gjeografike, të para në lidhje të ngushtë me 
zhvillimet sociale e politike të periudhave të ndryshme. Për t’u theksuar është fakti se, 
pavarësisht nga periudhat historike dhe veçoritë e tyre, zona e Gollobordës ka pasur 
rolin e një nyje lidhëse midis territorit të vendit tonë dhe viseve të tjera shqiptare 
jashtë tij dhe më gjerë. I rëndësishëm është fakti se ky rajon ndërkufitar ka 
funksionuar si një i tëri që nga periudhat më të hershme, para e gjatë pushtimit osman, 
madje edhe pas vendosjes së kufijve shtetërorë, në vitin 1913, deri në fund të vitit 
1949, vit në të cilin u mbyll përfundimisht kufiri me ish-Jugosllavinë e atëhershme. Si 
rezultat i gjithë rajoni, në të dyja anët e kufirit shtetëror, ka luajtur rolin e një ure 
lidhëse midis viseve të brendshme të territorit shqiptar dhe, sidomos, bregdetit të 
Adriatikut me viset e tjera shqiptare, që sot gjenden në Republikën e Maqedonisë apo 
vendet e tjera ballkanike dhe, duke vazhduar më tej, drejt lindjes. Për këtë flasin të 
dhënat e shumta, midis të cilave theksojmë:  

• në antikitet ka funksionuar rruga Durrës-Fusha e Tiranës-Dibër, e cila lidhte 

                                                 
6 Edhe pse emërtimi i njësisë administrative është i njëjtë (komunë) për të dy sistemet, shqiptar dhe 
maqedonas, përmbajtja e kësaj njësie administrative ndryshon. Tek ne komuna shpreh një bashkësi 
qendra të banuara në përgjithësi fshatra dhe rrallë ndonjë qytet të vogël e bujqësor që ende nuk e ka 
marrë statusin e bashkisë. Në Maqedoni, komuna afrohet më tepër me konceptin e rrethit që ne kemi 
pasur para ndryshimeve të fundit të sistemit tonë administrativ. Kështu Struga dhe fshatrat e saj 
përbëjnë një komunë. 
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bregdetin me brendësinë e trevave ilire dhe më pas me pjesën tjetër lindore të 
Perandorisë Romake. Kjo rrugë kalonte pranë rajonit tonë të studimit, duke 
ndikuar jo pak në zhvillimin e tij. 

 

 
Në periudhën e mesjetës së hershme dhe të mesme (shek VII-XV) ka vazhduar të 

funksionojë me intensitet më të madh rruga e periudhës antike, përmendur më lart. 
Ajo bëhet ndër rrugët më të rëndësishme të gjithë Ballkanit, sepse edhe kjo lidhte 
territorin shqiptar dhe brigjet e Adriatikut, me luginën e Pollogut dhe rajonet kryesore 
të saj, si: Dibra e Madhe, Gostivari, Kërçova dhe deri në Prilep. Ndërsa në vendin 
tonë ky degëzim kalonte në Dibër të Madhe-Klenjë-Stërblevë-Shëngjergj-Tiranë dhe 
vazhdonte deri në portin e Adriatikut. Pra, si konkluzion mund të nxjerrim faktin se në 
këtë periudhë, rajoni ndërkufitar funksiononte si një i tërë me shumë anë të 
përbashkëta, si nga pikëpamja fizike dhe deri në ato sociale dhe ekonomike, dhe roli i 
tij si nyjë lidhëse dhe tranzitimi ka qenë shumë i ndjeshëm. Këtë e dëshmon fakti se 
fshatra të tillë, si Stebleva e Llabunishta ishin pikat e para të bujtjes së karvanëve 
tregtare të nisura nga Dibra e Madhe apo Struga dhe Ohri me drejtim Elbasanin dhe 
Durrësin. Në mesjetën turke vazhdon të funksionojë rruga në fjalë, kur njihet me 
emrin “Rruga e Dibrës”7, së cilës i shtohet edhe dega jugore8, që i afrohet së tepërmi 
Gollobordës. Edhe në këtë kohë ajo përbën një ndër arteriet kryesore të komunikimit 
                                                 
 7 Shtylla, V., Rrugët dhe urat e vjetra në Shqipëri, Botimet Toena,Tiranë, 1998. 
 8 Idem. 
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në Shqipërinë e Mesme, sepse lidhte portin e Durrësit, Ishmin e Sipërm, Fushën e 
Tiranës, luginën e Matit me luginën e Drinit të Zi dhe me brendësinë e Ballkanit. 
Edhe Shkodra tregtonte me Dibrën, nëpërmjet rrugës Krujë-Qafë Shtamë-Klos ku 
lidhej me rrugën e Dibrës. Në këtë kohë shtohet edhe rruga tjetër që lidhte Elbasanin 
me Dibrën9 dhe që kalonte përmes këtij rajoni ndërkufitar. 

Më vonë, me kalimin e viteve, pas periudhës së shpalljes së Pavarësisë së 
Shqipërisë dhe vendimeve të fuqive të mëdha, në vitin 1913, shumë territore shqiptare 
mbetën jashtë kufijve të vendit tonë, dhe bashkë me to edhe popullsia e tyre me 
përbërje kompakte shqiptare. Jashtë mbeti dhe qendra e madhe urbane Dibra e Madhe, 
drejt të cilës gravitonte një hapësirë e madhe rurale. Në përbërje të kësaj hapësire 
ishte edhe rajoni ynë në studim. E gjithë kjo hapësirë rurale mbeti pa qendrën urbane. 
Pasojat e kësaj ndarjeje janë të mëdha. Dihet se qendra urbane cilësohet si motori i 
zhvillimit social dhe ekonomik dhe i emancipimit kulturor dhe shpirtëror. Nga ana 
tjetër, edhe qendra urbane pa hapësirën e vet rurale tradicionale mbetet pas 
zhvillimeve të kohës, ritmet e përparimit të saj ngadalësohen dhe për pasojë ato 
veniten. Golloborda, si edhe zonat e tjera kufitare, e qyteti i Dibrës së Madhe janë 
ndër më pak të zhvilluarit. Jo vetëm kaq. Kufiri arbitrar i vitit 1913, krejtësisht i 
padrejtë për Shqipërinë, uli vazhdimisht rolin e madh të arteries së komunikimit të 
quajtur prej kohësh “Rruga e Dibrës” ose e “Arbrit”, Durrës-Tiranë-Gollobordë-Dibër 
e Madhe, dhe më tej drejt Ballkanit dhe Azisë së Vogël. Në periudha të caktuara (vitet 
1948-1990) ky rol i saj u fshi krejt, çka tregon për ndikimin tepër negativ të faktorëve 
politikë dhe historikë. Ndarja e popullsisë shqiptare të rajonit tonë të studimit, por 
edhe të zonave të tjera, këtej e matanë kufirit shtetëror, pati pasoja të rënda sociale, 
shpirtërore e psikologjike, por edhe ekonomike. Në vartësi të zhvillimeve politike 
brenda dhe në rajonin e Ballkanit, roli dhe pasojat e kësaj ndarjeje të padrejtë nuk 
kanë qenë të njëjta. Kjo është arsyeja kryesore që të diferencohen disa periudha me 
tipare jo të njëjta10. Në periudhën 1913-1938, rajoni ndërkufitar i Gollobordës luante 
rolin e vetë si një nyjë lidhëse, por tani me një intensitet dhe rëndësi me të vogël. Kjo 
lidhet me vendosjen e kufijve të cilët gjithsesi vështirësonin lëvizjen e lirshme të 
mallrave dhe të njerëzve në dyja anët e tyre. Por mund të themi se, me gjithë këto 
vështirësi, ky rol nuk ra përfundimisht, por vazhdoi edhe gjatë Luftës II Botërore, por 
tani me një drejtim të ri, atij Durrës-Elbasan-Strugë-Llabunisht-Stëblevë-Ohër. 

- Mbas vitit 1944, deri në vitet 1948-1949, roli i rajonit ndërkufitar të Gollobordës, 
në aspektin e komunikimit midis pjesëve të brendshme të vendit dhe atyre shqiptare 
jashtë kufijve e më gjerë, filloi të binte ndjeshëm deri sa me mbylljen e kufijve roli 
lidhës pushoi së ekzistuari. 

Periudha ndërmjet viteve 1949-1990, karakterizohet nga një shuarje e plotë e këtij 
roli që luante rajoni, si dhe nga izolimi i tij i plotë për shkak të politikës vetizoluese që 
ndoqi shteti shqiptar i kësaj kohe. 

Periudha mbas vitit 1990, dallohet nga ndryshimet e mëdha politike në Shqipëri, 
por edhe në Maqedoni, që sollën riaktivizimin e rolit pozitiv të pozitës gjeografike të 

                                                 
 9 Idem. 
10 Lila, A., Golloborda, Studim gjeografik,Tiranë, 2007, faqe 19. 
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zonës. Kjo ishte rezultat i ndryshimeve të mëdha politike në Shqipëri, Maqedoni, në 
Gadishullin e Ballkanit dhe më gjerë. Vlen të theksohet fakti se roli i rajonit të 
Gollobordës pas 1990-ës, si nyjë lidhëse vërtet filloi të riaktivizohet, por tashmë me 
një ritëm më të ngadaltë dhe kjo padyshim ndikon në ditët e sotme në shumë aspekte 
ekonomike, sociale, pse jo edhe politike.  

Mendojmë se tre janë faktorët kryesorë që ndikojnë sot në këtë proces të ngadaltë 
të zhvillimit dhe rifitimit të rolit të pozitës gjeografike të rajonit ndërkufitar të 
Gollobordës si nyje lidhëse.  

Vështirësitë natyrore që janë lidhen me karakterin e veçuar të rajonit në raport me 
zonat e tjera dhe me relievin tepër të thyer dhe mjaft të lartë. Të gjitha këto padyshim 
që e vështirësojnë ndërtimin e infrastrukturës dhe për pasojë lëvizjen e njerëzve dhe të 
mallrave. 

Mosfunksionimi i tij gjithnjë e më tepër si një rajon i vetëm. Kjo natyrisht po vjen 
duke u reduktuar. Por me gjithë përpjekjet e vazhdueshme që po bëhen nga popullsia 
nga të dyja anët e kufirit për të shuar këto pengesa, përsëri hasen vështirësi të 
karakterit politiko-administrativ me tipare të theksuara burokratike. 

Mungesa e infrastrukturës në nivelet që kërkon zhvillimi i sotëm ekonomik dhe 
social, më e theksuar kjo në veçanti në pjesën shqiptare. Kjo vështirëson më tej 
lidhjen e saj me pjesën tjetër jashtë kufirit dhe ngadalëson rifitimin e rolit që ka pasur 
ky rajon, si nyjë lidhëse midis trevave shqiptare, që sot ndodhen jashtë kufirit me 
trevat brenda kufijve të vendit tonë. Sistemi i komunikacionit dhe në mënyrë të 
veçantë i rrugëve automobilistike nuk e stimulon aspak lëvizjen e ndjeshme të 
njerëzve dhe mallrave. Shprehje e qartë e këtij fakti është se edhe me hapjen e pikës 
doganore të Bllatës, përsëri fluksi më i madh i lëvizjes së njerëzve dhe i mjeteve 
kryhet në drejtimin e kalimit kufitar të Qafës së Thanës. Kuptohet që shkaku kryesor i 
këtij fenomeni është rruga shumë herë më e mirë e kësaj zone në raport me të parën. 
Hapja e pikës së re e kalimit kufitar të Stërblevës do të bëjë të domosdoshme dhe 
përmirësimin e komunikacionit të rajonit. Megjithatë, ky problem ka mbetur në 
harresë të shtetit Shqiptar. Në këtë kuadër rëndësi të veçantë ka fillimi i punimeve për 
ndërtimin dhe modernizimin në nivelet e sotme të Rrugës së Arbrit, që do të bëjë të 
mundur rifitimin e vlerave të dikurshme të saj, por që tashmë këto vlera do të marrin 
kuptimin, rëndësinë dhe shtrirjen e kohës, duke ndihmuar në zhvillimin e rajonit tonë 
të studimit dhe të zonave të tjera që përshkohen prej tij. Natyrisht do të jenë këto 
vlera, kjo nevojë komunikimi me pjesën qendrore të vendit, midis perëndimit, 
bregdetit, metropolit shqiptar dhe brendësisë së vendit e të gadishullit të Ballkanit dhe 
më gjerë, që do të bëjë realitet modernizimin e këtij aksi të rëndësishëm komunikimi. 

Faktori politik është padyshim aspekti më i rëndësishëm ndikues për rajonin 
ndërkufitar. Siç dihet, vitet e fundit marrëdhëniet politike midis shtetit shqiptar dhe 
atij maqedonas kanë njohur zhvillime pozitive. Këtë e dëshmojnë angazhimet e të 
dyjave palëve për rritjen e marrëdhënieve me karakter integrues midis popujve e në 
mënyrë të veçantë të zonave kufitare. Pra tendenca është për një gjithëpërfshirje dhe 
integrim, duke lënë mënjanë politikat izoluese dhe konfliktuale. Në kuadrin e 
filozofisë së hapjes së territoreve dhe të integrimit të popullsive ndërkufitare, të 
shkëmbimit të kulturave dhe vendosjes së urave lidhëse, pozitiv paraqitet vendimi për 
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çeljen e pikës së re të kalimit kufitar të Stërblevës, apo dhe hapja e pikës kufitare të 
Vërnicës. Kjo natyrisht ka ndikuar dhe do të ndikojë më tepër, duke stimuluar më 
tepër rritjen e bashkëpunimit dhe lëvizjes, duke vënë në jetë filozofin e 
gjithëpërfshirjes së popullsisë pavarësisht kufijve dhe integrimit demokratik të të 
gjithë rajonit. Përpjekjet për një zhvillim më të madh dhe hapje midis zonave në të 
dyja anët e kufirit, janë konkretizuar me vendosjen e kontakteve dhe nga vetë pushteti 
vendor i komunave të zonës. Pozitiv është fakti i vendosjes së kontakteve të komunës 
së Stërblevës dhe asaj të Strugës në Maqedoni në vitin 1996 për rritjen e 
bashkëpunimit ndërkufitar midis tyre. Tendenca natyrisht është drejt përmirësimit dhe 
integrimit.  

Një ndikim jo të vogël për një ritëm të ngadaltë të hapjes dhe të integrimit të 
rajonit të Gollobordës kanë luajtur zhvillimet e fundit në Maqedoni, si dhe 
reminishenca e së kaluarës, më të shprehura në palën maqedonase. Mendojmë se 
zhvillimet pozitive në të dy vendet në rajon, në Evropë dhe më gjerë, me siguri do të 
ndikojnë dhe do të nxisin bashkëpunimin dhe integrimin e zonave e rajoneve kufitare. 
Në këtë kuadër roli i nyjës apo urës lidhëse i rajonit tonë të studimit do të rimarrë 
rëndësinë e mëparshme, duke iu përshtatur kushteve të reja dhe teknologjisë së sotme 
të komunikimit.  
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III. VEÇORITË FIZIKO GJEOGRAFIKE 
 

III.1. Kushtet natyrore 
 
III.1.1. Ndërtimi gjeologjik 

Rajoni ndërkufitar i Gollobordës ka ndërtim gjeologjik të larmishëm. Kjo shprehet 
si në aspektin moshor të shkëmbinjve, ashtu edhe në atë të përbërjes së tyre 
litologjike. Shkëmbinjtë e zonës në studim kanë moshë që nga periudha e vjetër, 
Silurian-Devonit dhe deri në atë me moshë më të re, që i përkasin depozitimeve të 
Kuaternarit. Depozitimet më të vjetra janë të vendosura kryesisht në pjesën 
perëndimore të rajonit. Ato janë të mbihipura në flishin Jurasko-Kretak dhe 
përfaqësohen kryesisht nga depozitime të Silurian-Devonit. Shkëmbinjtë e moshës më 
të re i përkasin depozitimeve të Jurasikut dhe gjenden më tepër në pjesën lindore të tij. 
Rajoni ndërkufitar në fjalë bën pjesë në këto zona të mëdha gjeologjike: Korab-
Mirditë, Mirditës dhe nënzona e Krastës e zonës Krasta-Cukal. Territori i këtyre 
zonave që bëjnë pjesë në rajonin tonë ndërtohen nga shkëmbinjtë sedimentarë, 
metamorfikë dhe më pak magmatikë të llojeve e moshave të ndryshme.  

 
a. Zona e Korab-Mirditës 
Kjo zonë zë pjesën lindore të rajonit të Gollobordës dhe përfaqësohet nga këto 

lloje shkëmbinjsh: 
- Shkëmbinjtë e Sulirian-Devonianit (S-D) (435-410 milion vjet) takohen në 

perëndim të rajonit të Gollobordës, në fshatin Trebisht dhe Nerezi. 
Shkëmbinjtë e bazamentit nuk dalin, kurse në tavan të tyre, me marrëdhënie të 
qartë, vendosen karbonatet triasiko-jurasike. Këto depozitime janë të 
mbihipura mbi flishin Jurasiko-Kretak, i cili në këtë rast zbulohet si dritare 
tektonike, ndërmjet depozitimeve të vjetra. 

- Depozitimet e Devonianit (D) (410 milion vjet) takohen në pjesën juglindore 
të rajonit tonë, në afërsi të fshatrave Llabunishtë dhe Jabllanicë. Këto 
depozitime përfaqësohen nga ranorë e konglomerate të metamorfizuara dhe 
mbulohen transgresivisht nga karbonatet e Triasikut të mesëm-Jurasikut të 
mesëm. 

- Depozitimet e Trasikut të mesëm –Jurasikut të mesëm (T2-J2) (250-203 milion 
vjet). Këto lloj depozitimesh kanë përhapje të konsiderueshme në rajonin e 
Gollobordës, duke zënë pjesën qendrore dhe juglindore të saj.Ato 
përfaqësohen nga gëlqerore pllakore me silicore, gëlqerore shtresëtrashë deri 
masive me ngjyrë gri. 

- Depozitimet e Jurasikut të mesëm – të sipërm (J2-3) (203 milion vjet). Këto 
depozitime takohen në afërsi të fshatit Steblevë dhe vendosen herë-herë me 
shpëlarje nënujore mbi gëlqerorët neritikë të Triasit të Mesëm-Jurasikut të 
Mesëm. Përfaqësohen nga shkëmbinj karbonatikë nga shtresëmesëm në 
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shtresëhollë. Ata kanë përhapje të kufizuar. Mbi këta gëlqerorë vendosen me 
pushim formimet Jurasiko-Kretake. 

- Depozitimet e Jurasikut të sipërm – Kretakut të poshtëm (J3-Cr1) (203-135 
milion vjet). Këto depozitime, që në literaturën gjeologjike shqiptare njihen 
me emrin njësia Otreni, përhapen gjerësisht në rajonin e Gollobordës dhe 
përhapen në zonën e fshatrave Terbaç, Ostreni i vogël, Drenak, Mali Radak, 
Steblevë, si dhe në kontaktin ndërmjet masivit ultrabazik të Bulqizës dhe 
depozitimeve flishore të Okshtunit. Mbihipin tektonikisht mbi flishin e 
Eocenit dhe mbulohen tektonikisht nga depozitimet karbonatike të Triasikut të 
Mesëm-Jurasikut të mesëm e pjesërisht nga depozitime paleozoike. 

- Shkëmbinjtë vullkanikë të përfaqësuar nga diabazet. 
 
b. Zona e Mirditës 
Në pjesën perëndimore të rajonit takohet një pjesë e kompleksit të madh ofiolitik 

të Bulqizës, që përfaqësohet nga shkëmbinjtë ultrabazikë të llojit harzburgitike, 
dunitet dhe harcburgit-dunit. 

c. Nënzona e Krastës 
Kjo nënzonë zë pjesën perëndimore të rajonit ndërkufitar të Gollobordës dhe 

përbëhet nga këto depozitime:  
Depozitimet e Kretakut të sipërm (Mastriktian Cr2m) (135 milion vjet). Përhapen 

në pjesën perëndimore të rajonit në afërsi të fshatit Okshtun i Madh dhe Okshtuni i 
Vogël. Këto depozitime ndërtojnë bërthamën e strukturës antiklinale të Okshtunit. 

Depozitimet flishore të Paleogjenit (Pgr1-2) (65 milion vjet). Në rajon takohen 
depozitime të Paleocenit dhe të Eocenit. Të parët kanë përhapje të madhe dhe ndahen 
në dy pako: pakoja ranoro-alevrolitore dhe pakoja ranoro-konglomeratike me 
horizonte vidhisëse. 

Pakoja ranoro – alevrolitore takohet në jug të rajonit nga fshati Smothik (në veri) 
deri në fshatin Prodan (në jug). Në sektorin e Okshtunit kjo pako merr më tepër 
karakteristikat e një flishi ritëmhollë, ranoro-alevrolitik. Trashësia e kësaj pakoje 
është rreth 250 m. 

Pakoja ranoro – konglomeratike, me horizonte vidhëse ndërton krahët e 
antiklinaleve të Kostenjës e Okshtunit. Dyshemeja e saj dallohet lehtë në shfaqjen e 
shtresës së parë ranorike 2-3 m të trashë apo horizontit të parë konglomeratik 
vidhisës. 
- Të dytët (depozitimet flishore të Eocenit) kanë përhapje të madhe në rajon, 

duke filluar nga fshati Neshtë dhe vazhdon në Okshtun e deri në Çerenec, 
duke rrethuar nga të gjitha anët depozitimet më të vjetra. 

- Depozitimet kuaternare (2 milion vjet) kanë përhapje në të gjithë rajonin. Zënë 
sipërfaqe të vogël, dalin në rrëzë të shpateve, apo mbushin gropat. Ato janë të 
llojeve të ndryshme, por mbizotërojnë proluvionet. Më tepër takohen në pjesën 
kufitare midis dy shteteve e në veçanti në rajonin malor Jabllanicë-Llakajcë. 
Ndërmjet tyre dallohen: 

- Depozitimet akullnajore Q1-3 takohen në fshatin Llabunishtë dhe në shpatet e 
kurrizeve malore. Ato përbëhen nga copa tërësisht karbonatesh me përmasa të 
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ndryshme. Në përgjithësi janë të çimentuara mirë. 
- Depozitimet deluviale – Q4

d përhapen në afërsi të fshatit Podgorac dhe 
përfaqësohen nga argjila e material i shumtë copëzor me përbërje të ndryshme. 

- Depozitimet aluviale takohen në fshatin Veleshtë dhe gjenden përgjatë shtratit 
të lumit të Drinit të Zi. Ato janë aluvione të pastra të përfaqësuara nga 
zhavorre, shtresa e thjerrëza argjilo-ranoresh etj. 

Në analizën e ndërtimit gjeologjik të një rajoni në kuadrin e studimeve rajonale, 
rëndësi të posaçme merr trajtimi i këtij ndërtimi gjeologjik si një nga komponentët e 
peizazhit gjeografik, pra i vendit që zë në këtë kompleks dhe roli që ai luan në 
dukuritë e komponentëve të tjerë dhe në tërësi të peizazhit. Duke u mbështetur në 
hartën gjeologjike të Shqipërisë në shkallën 1:200000, botimi i vitit 1999 dhe të 
rajonit është llogaritur sipërfaqja që zënë shkëmbinjtë e diferencuar tashmë sipas rolit 
që ata luajnë në veçoritë gjeomorfologjike të rajonit, por edhe të komponentëve të 
tjerë dhe në tërësi të peizazhit gjeografik të territorit të rajonit.  

Në këtë kuadër do të dallonim formacionet e tretshme (gëlqerorët) formacionet e 
patretshme (terrigjenët dhe magmatikët), formacionet e buta (terrigjenët) dhe të forta 
(magmatikët ultrabazikë dhe gëlqerorët). Përhapjen më të madhe e kanë shkëmbinjtë 
gëlqerorë me 40% të të gjithë sipërfaqes së rajonit në fjalë. Pastaj vijojnë depozitimet 
flishore të vjetra me 20%, flishi i ri me 15%, depozitimet argjilore me 7% , rreshpet 
5% dhe të gjithë formacionet e tjera të mbetura përfaqësojnë 13% të të gjithë 
sipërfaqes së këtij rajoni. 

Gëlqerorë janë shkëmbinjtë me përhapje më të madhe në pjesën lindore dhe 
juglindore, në territoret e komunave Vefçani dhe përgjatë luginës së Drinit të Zi 
(Maqedoni), si edhe në pjesën qendrore nga Trebishti deri në Steblevë e Fushë-
Studën. Ata paraqiten mjaft të larmishëm: pllakorë të hollë, gëlqerorë mergelorë. Në 
përgjithësi këta gëlqerorë kanë përmbajtje jo të madhe karbonati kalciumi, 60-65%11, 
megjithatë në to është i zhvilluar procesi i karstit që lidhet më tepër me faktorët 
tektonikë (shkalla më e madhe e copëtimit tektonik), me faktorë morfologjikë 
(pjerrësitë e vogla) dhe klimatikë. Për të gjitha këto arsye mbi këto formacione janë 
formuar relieve karstike me përmasa të mëdha, si: fusha karstike e Studnës dhe e 
Klenjës. 

Terrigjenët i ndeshim në formën e flishit të vjetër dhe të ri. Të parët kanë shtrirje 
të çrregullt, në formën e brezave apo rripave të ngushtë midis gëlqerorëve të trias-
jurasit. Më tepër këta terrigjenë gjenden në pjesën veriore nga zona e Ostrenit të 
Vogël e Ofshamës në Maqedoni dhe deri në veri në Tërbac, Pasinik e Ladomiricë në 
jug. Gjithashtu ato formojnë një brez me shtrirje nga lindja e Stëblevës deri në kufirin 
shtetëror. Këto formacione zënë 20% të territorit të rajonit. Përzierja e madhe 
litologjike e tyre nga ranorë, argjila mergele, konglomeratë me shkallë jo të njëjtë 
çimentimi, ka kushtëzuar modelimin jo të njëjtë të tyre nga proceset e jashtme. 
Prandaj dallohen për shkallën e madhe të copëtimit. Mbi këto formacione janë 
zhvilluar shume procese dhe forma të relievit erozivo-denudues, që kanë kushtëzuar 
                                                 
11 Vranja A.,Gjeologjia e Shqipërisë (1998),faqe 150.Tiranë. 
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dukshëm procesin e degradimit dhe dezertifikimit të peizazheve, si në rastin e Ostrenit 
të Vogël etj. 

Formacionet e flishit të ri shtrihen më tepër në veriperëndim dhe në perëndim të 
rajonit dhe përfaqësohet nga flishi i korridorit të Shëngjergjit. Në të është zhvilluar 
pjesa më e madhe e luginës së Okshtunit. Kanë përbërje litologjike të larmishme: 
argjila, suargjila, konglomeratë. Dallohen për rezistencë fare të vogël ndaj proceseve 
të erozionit. Prandaj edhe relievi në këto territore dallohet për shkallën e madhe të 
copëtimit dhe për zhvillimin intensiv të proceseve erozivo-denuduese. 

 
Formacione të tjera. Përbëhen nga magmatikë dhe rreshpe. Shtrirjen më të 

madhe e kanë magmatikët e llojit ultrabazik të masivit të Bulqizës, sidomos në 
perëndim të rajonit tonë të studimit. Këta shkëmbinj janë rezistentë ndaj 
bashkëveprimit të faktorëve të jashtëm. Për pasojë relievi i ndërtuar prej tyre është 
mjaft i ashpër. Kjo është e shprehur sidomos në morfologjinë e luginave dhe të 
përrenjve që i copëtojnë territoret ultrabazike. Përqindjen më të vogël, 5% të territorit, 
e zënë formacionet e rreshpeve argjilo-silicore të zeza që takohen përreth fshatit 
Trebisht dhe vazhdojnë në veri, në formë kordoni, deri në fshatin Xhepiahte në 
territorin e Maqedonisë. Të gjithë këta shkëmbinj të marrë në total përbëjnë 15% të 
sipërfaqes dhe janë të shpërndarë në mënyrë të çrregullt. Shkëmbinjtë që formojnë 
zonën ndërtojnë struktura të ndryshme, ndër të cilat më kryesoret janë antiklinali i 
Klenjës, i përmbysur në drejtim të juglindjes, antiklinali i Okshtunit dhe sinklinali i 
Studnes12. Krahas tyre ka dhe shumë struktura të tjera më të vogla dytësore dhe 
tretësore etj. Zona përshkohet nga thyerja e madhe rajonale aktive Vlorë-Dibër në të 
cilën gjenerohen herë pas here lëkundje të forta sizmike. Midis tyre dallohet tërmeti i 
vitit 1967 i shoqëruar me pasoja morfologjike apo ai i shtatorit të vitit 2009, por me 
intensitet më të vogël. 

Si përfundim do të theksojmë se ky ndërtim kaq i larmishëm gjeologjik kushtëzon 
larminë e peizazheve dhe ofron resurse të shumta, si lëndë ndërtimi, argjila, gëlqerorë, 
por edhe minerale të tjera që lidhen me ultrabazikët, apo flishet vjetra dhe gëlqerorë. 

 
Mineralet e rajonit të Gollobordës 
Në rajonin që përfshihet në rajonin e Gollobordës dhe në afërsi të saj, në sheshin e 

përhapjes së shkëmbinjve ultrabazikë, takohen një sërë vendburimesh dhe shfaqjesh të 
mineralizuara kromiti, kurse sektorët e tjerë në drejtim të mineralmbajtjes janë 
pothuajse shterpë. Pjesa dërmuese e vendburimeve dhe shfaqjeve të mineralizuara të 
kromit lokalizohen në harcburgite të serpentinizuara me thjerrëza dunitesh dhe shumë 
pak në dunitet masive. Disa prej tyre janë: 

Vendburimi i Ternovës ose trupi kromitik verior, vendoset në harcburgite të 
serpentinizuara dhe vishet nga një këmishë dunitike me trashësi nga disa cm deri 20m 
me gjatësi rreth 130m. Trupi xeheror është ndjekur në sipërfaqe me pushime për  

                                                 
12 Melo, V., Përhapje e flisheve në gjuhën flishore të Peshkopi-Labinotit dhe mendime lidhur me 
vendosjen paleologjike të saj, Buletin i Shkencave Gjeologjike, nr. 2,1982, faqe 113. 
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600m e në rënie për 75-85m. Ka shtrirje gjerësore me azimut 270-2900 dhe rënie 
jugore me kënd 700. Trashësia e trupit është 0.5-1.5m. Përmbajtja e Cr2O3 = 35-40%. 

Vendburimi Theknës. Lokalizohet në harcburgite të serpentinizuara dhe vishet nga 
një këmishë dunitike me trashësi 5-10m (në JP)dhe deri 60m (në VP). Thjerrëza 
dunitike ka gjatësi 420m dhe është në përputhje me strukturën e shkëmbinjve 
rrethues. Trupi xeheror ka gjatësi 1050m, në rënie ndiqet për 350m. Ka shtrirje gati 
gjatësore me azimut 2900 dhe bie në JP me kënd 60-700. Tekstura është me pikëzime 
të dendura deri masive. Përmbajtja e Cr2O3 = 42%. 

Rajoni në studim është i pasur edhe me pasuri të tjera, si, p.sh., lëndë të para për 
materiale ndërtimi, si gëlqere, gurë dekorativë etj Ndërsa në pjesën Maqedonase të 
rajonit ndërkufitar në studim kemi në veri të saj minierën e qymyrit të gurit që është 
në afërsi me Dibrën e Madhe. Po kështu në këtë pjesë të rajonit kemi pasuri të mëdha 
të gipsit, i cili është shumë cilësor dhe përdoret në industrinë e ndërtimit. 

Shkurt për naftë-gazmbajtjen e rajonit. 
Rajoni në fjalë, nga pikëpamja e depozitimeve që e ndërtojnë, bën pjesë në zonat 

tektonike të Korabit, Mirditës dhe nënzonës së Krastës, por deri më sot nuk janë 
zbuluar shtratime naftë e gazi. Shenja takohen në trajtë lyerjesh në karbonatet 
triasiko-jurasike, si edhe në ranoret e flishit të ri. Shenja takohen edhe në trajtë 
burimesh ujore squfurore me gaz në depozitimet flishore. Nga provat e marra rezulton 
se kemi të bëjmë me gaz të djegshëm me përmbajtje të lartë metani. 
 

III.2. Relievi 
 
III.2.1. Veçori morfologjike 
 
III.2.1.1. Morfografia 

Relievi i Gollobordës është malor dhe dallohet për karakterin e tij tepër kompleks, 
si në aspektin morfologjik, ashtu edhe morfogjenetik. Larmia e tij morfografike është 
e dukshme dhe shprehet në të gjitha dukuritë: në mënyrën e grupimit dhe në 
përgjithësi të organizimit të elementeve të relievit, drejtimin dhe formën e tyre.  

Në përbërje të relievit janë: kurrize malore, pllaja, gropa dhe fusha karstike, 
malësi dhe lugina. Kjo larmi është e lidhur me ndërtimin gjeologjik të shumëllojshëm, 
në të cilin vend të rëndësishëm zë copëtimi dhe ndërlikimi i strukturës gjeologjike, 
evolucioni i relievit i drejtuar nga lëvizjet diferencuese tektonike midis territorit të 
rajonit ndërkufitar, nga njëra anë, dhe njësive rrethuese (gropa grabenore apo prerje të 
thella erozive), nga ana tjetër. Pikërisht me këtë të fundit lidhet edhe zhvillimi i rrjetit 
hidrografik nga rrethinat, ku ndodhen gropat dhe prerjet e thella erozive drejt pjesës 
qendrore të malësisë. Kjo ka bërë që, si luginat, ashtu edhe kurrizet ndarës midis tyre, 
të marrin drejtime të ndryshme veriperëndim-juglindje, veri-jug, verilindje-
jugperëndim, madje edhe lindje-perëndim. Nga ana e vet ky drejtim kaq i ndryshëm i 
drejtimit të elementeve përbërës të relievit e bën shumë të theksuar shkallën e 
copëtimit, të kompleksitetit dhe të ndërlikimit të relievit në tërësi të zonës. 



RAJONI NDËRKUFITAR I GOLLOBORDËS  –  STUDIM GJEOGRAFIK 

17 

Në funksion të përbërjes gjeologjike dhe të proceseve që kanë ndodhur, elementet 
e relievit dhe sidomos malet, shpesh janë të thepisura e të ndara nga lugina të thella, 
ndërsa pllajat janë të valëzuara dhe të mbushura me gropa karstike me formë e 
madhësi të ndryshme (territoret gëlqerore). Përreth këtyre pllajave jo rrallë ndodhen 
thepisje shkëputjesh, të linjave, të shkëputjeve ose komplekse, në trajtë të shkallëzuar 
dhe gati vijëdrejtë. Vetëm në pjesën më lindore të saj malet formojnë vargun e 
Jablanicës-Belicës, që vazhdon më në jug.  

 
III.2.1.2. Morfometria 

Hipsometria. Përgjithësisht nga pikëpamja e lartësisë, territori i këtij rajoni 
shtrihet nga kuota 450m-500m mbi nivelin e detit, në veri, në afërsi të zgjerimit të 
Dibrës deri në 680-700m në pjesën jugore në afërsi të lumit Drini i Zi dhe fshatit 
Vellesht në territorin e Maqedonisë, që përfaqësojnë kuotat më të ulëta, ndërsa lartësia 
maksimale arrin 2275m në Majën të Zezë të malit të Jabllanicës, në kufirin midis dy 
shteteve. 

Lartësia e relievit të këtij rajoni rritet nga veriu në drejtim të jugut, si dhe nga 
lindja drejt perëndimit, pikërisht midis luginës së Drinit të Zi dhe malësisë së 
Martaneshit. Duke u nisur nga harta hipsometrike, e ndërtuar prej nesh, rezulton se në 
këtë rajon mund të dallohen këto kate hipsometrike: deri në 500m, nga 501m-1000m, 
nga 1001m-1500m, 1501m-2000m dhe kati mbi 2000m. Nga harta hipsometrike del 
qartë mbizotërimi i lartësive nga 500m-1000m dhe deri diku deri në 1500 m, të cilat 
së bashku zënë gati gjysmën e territorit të rajonit ndërkufitar të Gollobordës. Nga këto 
parametra del qartë se relievi i rajonit ka karakter kodrinoro-malor. 

Kati hipsometrik deri në 500m. Zë 16% të gjithë territorit në studim. Shtrihet më 
tepër në skajin verior, pranë zgjerimit të Dibrës, përreth luginës së Drinit të Zi, si dhe 
në luginën e përroit të Trebishtit, degë e lumit të Drinit të Zi. Gjithashtu ky kat 
hipsometrik takohet përreth luginës së Drinit të Zi që e ndan rajonin në studim nga 
malësia e Kërçovës.  

Kati hipsometrik 501m-1000m. Zë rreth 32% të sipërfaqes Shtrihet në veri të 
rajonit, përgjatë pjesës jug-lindore dhe jugore në kufi me fshatin e Velleshtës, ndërsa 
në territorin shqiptar kjo lartësi më tepër mbizotëron në pjesën qendrore të komunës 
Ostren i Madh dhe Trebisht, si dhe përgjatë luginës së Okshtunit dhe degëve kryesore 
të saj. 

Kati hipsometrik 1001m-1500m. Zë rreth 30% të gjithë sipërfaqes dhe shtrihet 
sidomos në pjesën qendrore midis fshatrave Llabunisht dhe Vefçan në territorin e 
Maqedonisë, si dhe midis fshatrave Stëblevë-Klenia dhe Gjinavec në territorin 
shqiptar dhe arrin deri në kufirin natyror të fushës karstike të Studnës. Ai përfaqësohet 
nga relievi me shkallë mesatare të copëtimi. 

Kati hipsometrik 1501m-2000m. Zë 14% të rajonit. Më tepër gjen shtrirjen e tij në 
pjesën ndarëse midis kufirit shqiptar dhe maqedonas, kryesisht në qendër të rajonit 
ndërkufitar dhe vazhdon në juglindje deri në afërsi të komunës Vefçani në Maqedoni 
dhe fshatit Stëblevë në territorin shqiptar. Ai dallohet për një kompleksitet 
morfogjenetik dhe morfologjik të relievit të tij. 
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Kati hipsometrik mbi 2000m. Zë rreth 8% të territorit. Ka shtrirjen më të madhe në 
pjesën qendrore dhe jugore të rajonit ndërkufitar. Kjo hapësirë karakterizohet nga 
kreshtat e larta e të thepisura të cilat në shumë raste janë të modeluara mirë dhe në 
shumicën e rasteve shpatet perëndimorë të këtyre maleve karakterizohen nga zhvillim 
i madh i proceseve glaciare. 

Dendësia e copëtimit të relievit. Rajoni dallohet për copëtim horizontal të madh 
dhe shumë të madh të relievit. Vlera e këtij parametri morfometrik të relievit lëkundet 
nga rreth 1km/km2 në territoret e karstifikuara në mbi 5-6km/km2 në territoret 
terrigjene, sidomos në luginën e Okshtunit, përreth zonës së Llabunishtes dhe zonës së 
Modricit në Maqedoni (shih hartën përkatëse). Duke u nisur nga vlerat skajore të këtij 
parametri mund të dallohen këto kategori territoresh: 
- Territore me copëtim horizontal deri në1km/km2, që shtrihen në sektorë të 

veçuar sidomos në pjesën jugore dhe jug-perëndimore të rajonit ndërkufitar, 
pikërisht aty shfaqet më tepër i zhvilluar fenomeni i karstit, si, për shembull, 
në Fushë-Studën, në fushëgropën karstike të Klenjës apo përreth komunës së 
Vefçanit në territorin e Maqedonisë. Këto territore zënë 7% të gjithë rajonit 
dhe lidhen më tepër me rrjedhjet shumë të pakta sipërfaqësore për shkak të 
depërtimit të ujit në brendësi të gëlqerorëve të karstifikuar. 

- Territore me thellësi të copëtimit të relievit 1.1-3km/km2 zënë pjesën më të 
madhe të rajonit, 45.1% të sipërfaqes dhe shtrihen sidomos në pjesën 
qendrore, perëndimore dhe atë juglindore. Ato lidhen më tepër me shtimin e 
rrjedhjes sipërfaqësore, të kushtëzuar nga shtimi i pjerrësisë së relievit apo 
pakësimit të proceseve karstike. 

- Territore me thellësi të copëtimit të relievit 3.1-5km/km2 zënë 36% të gjithë 
rajonit dhe janë të përqendruara sidomos në pjesën qendrore, në veri-lindje, si 
dhe në formë fragmentare, më pak në pjesën perëndimore të saj. Këto 
sipërfaqe lidhen më tepër me shtimin e rrjedhjeve sipërfaqësore, të 
kushtëzuara nga shtimi i pjerrësisë së relievit dhe përbërjes terrigjene në këto 
territore. 

- Territore me thellësi të copëtimit të relievit 5.1-7km/km2. Përbëjnë 12% të 
territorit. Takohen sidomos në pjesën veriperëndimore të rajonit, si dhe në ato 
lindore përgjatë territoreve të fshatit Llabunisht dhe Modric në Maqedoni apo 
përgjatë luginës së Okshtunit në territorin shqiptar, të përbërë nga flishi i butë 
dhe jo rezistent ndaj erozionit, i cili përbën shkakun kryesor të vlerave shumë 
të mëdha të këtij parametri morfometrik të relievit. 

Duke u bazuar në hartën e dendësisë së thellësia e copëtimit të relievit, të ndërtuar 
enkas për rajonin e studimit, dalim në përfundim se mbizotërojnë territoret me 
dendësi copëtimi mesatar dhe të madh të relievit, respektivisht 45% dhe 36% të 
territorit. Ndërkohë, duke parë përqendrimin aktual të rrjetit të lumenjve, si dhe 
rrjedhjeve të tjera të përkohshme dhe të vazhdueshme, të lidhura ngushtë me veçoritë 
e evolucionit të tyre për sektorë të ndryshëm të këtij rajoni ndërkufitar, mund të themi 
se në të ardhmen ky element morfometrik ka prirje për rritje të mëtejshme13  

                                                 
13 P. Qiriazi, Gjeografia Fizike e Shqipërisë, Tiranë, 2011, faqe 213. 
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Për sa u takon vlerave maksimale të territoreve me thellësi të copëtimit të relievit 
që i kalojnë mbi 1000m/km2, vërehen në kufirin ndarës midis Shqipërisë dhe 
Maqedonisë në territorin e Jabllanicës-Belicës, si dhe përreth fshatrave Zabzun dhe 
Steblevë në pjesën shqiptare. Duke u nisur nga këto vlera skajore të këtij parametri 
morfometrik të relievit dallojmë këto territore: 

Territore me thellësi të copëtimit të relievit 50-100m/km2 takohen në sipërfaqe të 
kufizuara sidomos në perëndim dhe juglindje të zonës. Ato zënë 3% të gjithë 
sipërfaqes së rajonit në fjalë dhe lidhen sidomos me përbërjen terrigjene të tyre.  

Territore me energji të relievit 101-200m/km2, kanë përhapje shumë të gjerë në 
këtë rajon dhe zënë 36% të tij. Ato shtrihen më tepër në pjesën qendrore përreth 
komunës së Steblevës, në verilindje të Ostrenit të Madh, si dhe në lindje përreth 
komunës së Vefçanit dhe fshatit Llabunisht të pjesës së Maqedonisë. 

Territore me energji të relievit 201-400m/km2, kanë shtrirje më të madhe nga të 
gjithë vlerat e energjisë së relievit që ndeshim në këtë rajon, pothuajse në çdo zonë të 
saj, po, në mënyrë të veçantë, në pjesën lindore midis komunës Vefçanit-Jabllanicë-
Llabunisht në territorin Maqedonas dhe me një shtrirje të gjerë deri përreth komunës 
së Steblevës, si dhe në pjesën më të madhe të komunës së Trebishtit apo Ostrenit të 
Madh në territorin shqiptar. Këto territore janë kryesisht të përbërë nga terrigjenë të 
përzierë dhe formacione të forta dhe zënë 44% të gjithë territorit në studim. 

Territore me energji të relievit 401-600m/km2 takohen në formën e ishujve të 
shkëputur në pjesën veri-lindore dhe juglindore të zonës në Llakajc të përbërë nga 
formacione të forta sidomos gëlqerorë. Ato zënë 11% të zonës. 

Territore me energji të relievit 601-800m/km2 takohen në formën e ishullit përreth 
arealit me vlerë më të madhe në sektorin midis fshatit Borovë dhe Prodan, në vargun e 
Jabllanicës dhe përreth Llakajcës. Kjo dukuri lidhet me ndërprerjen tërthore të 
strukturave gëlqerore antiklinale nga degët e Okshtunit dhe me kombinimin e 
shkëputjeve tektonike me përbërjen gëlqerore të këtyre strukturave14, përkatësisht ato 
zënë 4% të gjithë territorit në total 

Territore me energji mbi 800m/km2. Janë më pak të përhapura dhe zënë një 
sipërfaqe prej 2% të gjithë territorit në studim të shtrira kryesisht në zonat e larta të 
malit të Jabllanicës dhe kryesisht gjenden në formacione gëlqerore të forta dhe në 
shkëputje tektonike të cilat gjenden në këto territore.  

Pjerrësitë mesatare të shpateve ndryshojnë në kufij mjaft të gjerë, nga rreth 6% në 
mbi 27% (shih hartën përkatëse). Duke u nisur nga vlerat skajore të këtij parametri 
morfometrik të relievit, dallohen disa territore, të cilat të radhitura sipas shkallës së 
shtrirjes janë: 

Territoret me pjerrësi mesatare të shpateve 13%-20%, që janë mbizotëruese në 
mënyrë të dukshme dhe zënë 37% të gjithë territorit të rajonit në studim. Këto pjerrësi 
janë mjaft të mëdha takohen pothuajse në gjithë zonën dhe lidhen me përbërjen 
litologjike prej formacionesh të forta dhe natyrisht me modelimin e jashtëm të relievit. 
Territoret me vlera 6%-13% të pjerrësisë mesatare të shpateve të cilat zënë 25% të 

                                                 
14 V. Melo, Probleme të gjeologjisë së pjesës verilindore të Shqipërisë, Përmbledhje studimesh, 
nr.2.Tiranë, 1974, faqe 67. 
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territorit të zonës dhe shtrihen në formën e ishujve të mëdhenj në veri, lindje, 
perëndim dhe jug të zonës, si dhe në pjesën e Vefçanit, Llabunishtës dhe Llakajcës në 
Maqedoni. Shtrirja e tyre, në përgjithësi, përputhet me terrigjenët e vjetër. 

Territoret me vlera të mëdha dhe shumë të mëdha të pjerrësisë mesatare të 
shpateve 20%-27% dhe mbi 27% përkatësisht zënë 21% dhe 7% e të gjithë zonës. Ato 
shtrihen në formën e ishujve përgjatë kufirit shtetëror në malin e Jabllanicës, në 
Llakajcë, Modric, si dhe në komunën e Trebishtit në pjesën shqiptare. Po kështu ato i 
ndeshim dhe në veri-lindje të Ostrenit të madh dhe në jugperëndim në afërsi të 
Zabzunit. Shtrirja e tyre në përgjithësi përputhet me formacionet gëlqerore të 
copëtuara nga tektonika dhe prerjet e thella erozive. 

Territoret me vlera shumë të vogla të pjerrësisë mesatare të shpateve deri 6%, 
zënë 10% të territorit. Ato shtrihen në formën e ishujve të veçuar në gropat dhe në 
pllajat karstike, si në Klenjë, midis Fushë-Studnës dhe Steblevës, si dhe përgjatë 
rrjedhjes së djathtë të lumit Drini i Zi në territorin e Maqedonisë. Kjo lidhet, si me 
faktorin gjeologjik, ashtu edhe me veçoritë e modelimit të jashtëm. Tek të parët do të 
theksonim rolin e litologjisë, me të cilin lidhet relievi karstik e relievi i formuar në 
terrigjenë e magmatikë dhe rolin e strukturës rrudhosëse dhe sidomos shkëputëse, me 
të cilin lidhet relievi strukturor. Të dy lidhen me modelimin e gjatë të jashtëm, me të 
cilin lidhet relievi lumor, erozivo-denudues dhe akullnajor.  
 

III.2.2. Veçori morfogjenetike 

Relievi strukturor. Rajoni bën pjesë në territoret e vendit tonë të përfshira disa 
herë nga lëvizjet rrudhosëse dhe që kanë dalë më herët mbi ujë. Si edhe në dy 
malësitë e tjera fqinje (Martanesh dhe Çermenikë), në Shqipëri, dhe malësisë së 
Kërçovës në lindje në territorin Maqedonas, veçoritë themelore morfologjike në këtë 
rajon janë përcaktuar nga mpleksja e lëvizjeve ngritëse me ato shtytëse të cilat kanë 
ndërlikuar strukturat rrudhosëse, veçanërisht në krahët perëndimorë15. 

Rol të madh kanë luajtur lëvizjet diferencuese neotektonike midis saj dhe dy 
malësive të tjera, nga njëra anë, dhe njësive rrethuese, nga ana tjetër. Ndërsa për këto 
malësi tendenca e këtyre lëvizjeve ka qenë vazhdimisht në ngritje, në njësitë rrethuese 
(grabeni i Dibrës, sektori i sipërm i luginës së Drinit të Zi, Zallit të Bulqizës, 
Shkumbinit dhe Matit të Sipërm) kanë mbizotëruar lëvizjet ulëse. Kjo, siç theksuam 
më lart, i dha shkas zhvillimit rrëzor të rrjetit hidrografik dhe të kurrizeve ujëndarëse 
midis rrjedhjeve të këtij rrjeti. Lëvizjet diferencuese janë të pranishme edhe në 
brendësi të rajonit në studim. Ato kanë diferencuar blloqet e ndryshme, të cilët ndahen 
nga njëri-tjetri dhe përshkohen nga shkëputje tektonike, shumë prej të cilave shprehen 
qartë në reliev: asimetri e shpateve, thyerje e shkallëzuar e pjerrësisë së tyre, zhvillim 
i disa luginave apo gropave përgjatë këtyre shkëputjeve etj. Për t’u përmendur është 
thyerja regjinale Vlorë-Dibër me të cilën lidhet zhvendosja e strukturave në formën e 
mbulesave dhe aktiviteti sizmik i shpeshtë. 

                                                 
15 Qendra e Studimeve Gjeografike,Gjeografia Fizike e Shqipërisë, pjesa e dytë, faqe 191,Tiranë,1990. 
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Relievi karstik është më i përhapuri në gjithë rajonin ndërkufitar të Gollobordës. 
Me të lidhet peizazhi tipik karstik, në të cilin dallohet morfologjia e veçantë karstike 
me valëzime të shumë të relievit, ujëndarës të butë me ndërthurje të gropave e fushave 
karstike me luginat e thata, të ngushta e të thella karstiko-erozive, varfëria e rrjedhjes 
sipërfaqësore, shfaqja e tokave skelektike dhe bota e gjallë karakteristike e 
ekosistemeve karstike. Zhvillimi i madh i karstit lidhet me kushtet shumë të 
përshtatshme gjeologjike, topografike, klimatike etj. Në faktorët e parë rëndësi të 
veçantë ka shkalla e pastërtisë së gëlqerorit, pra e përmbajtjes së karbonatit të 
kalciumit. Gëlqerorët e Gollobordës me moshë triasi i sipërm-jura e poshtme 
përmbajnë rreth 65% CaCO3, pra përmbajnë jo pak lëndë të tjera të patretshme. Në 
këto kushte këto të fundit pengojnë dukshëm zhvillimin e karstit, veçanërisht atij 
nëntokësor, duke vulosur rrugëkalimet e ujit në thellësi të zonës karstike, të tilla si të 
çarat, kanalet, galeritë16 etj. Por gëlqerorët e kësaj zone janë masivë shumë të trashë 
mbi 500 m17, tepër të copëtuara nga tektonika shkëputëse luspore e bllokore dhe të 
përfshira nga lëvizjet tektonike të reja. Këto kushte ndihmojnë zhvillimin intensiv të 
karstit. 

Në faktorët e dytë (topografikë) theksojmë se në territoret karstike mbizotërojnë 
sipërfaqet e sheshta apo me pjerrësi të vogël. Këto kushte klimatike me lagështi dhe 
kohëzgjatje të shtresës së dëborës, janë shumë të favorshme për zhvillimin e shpejtë të 
karstit.  

Në këto kushte tepër të përshtatme janë formuar forma të shumta dhe të 
larmishme karstike sipërfaqësore, si ulluqet, brazdat, gishtëzimet (lapiezet), 
zgavërimet e ndryshme, hinkat, dolinat, uvalat, fushat, lugjet e luginat karstike dhe 
nëntokësore, si shpellat dhe boshllëqet e ndryshme, të cilat janë ende të 
paeksploruara. Mbizotërojnë luginat, dolinat dhe fushat karstike, ndërsa hinkat 
karstike janë më të pakta. Për karakterin e formave kryesore karstike do të flitet shkurt 
gjatë analizës së njësive përbërëse. 

Format më klasike të formuara nga procesi karstik në zonë janë fusha karstike e 
Studnes e cila për nga madhësia e saj edhe nga pikëpamja e origjinës është ndër më të 
mëdhatë jo vetëm në zonën tonë të studimit, por në të gjithë vendin. Ajo në lindje 
kufizohet me malin e Letnit, në Jug me qafën e Lunikut, ndërsa në perëndim me malin 
e Prodanit. 

Fushëgropa karstike e Klenjasit, e cila ndodhet në veri të komunës Steblevë, ka 
një sipërfaqe 7.5km2 - 8km2 e formuar jo vetëm nga procesi i karstiti, por edhe nga 
fundosjet tektonike, të cilat vazhdojnë edhe në ditët e sotme.  

Format karstike sipërfaqësore në malin e Jabllanicës janë të shumta dhe me 
përmasa jo shumë të mëdha. Këtu ndeshim edhe një liqen me origjinë karstike, por me 
sipërfaqe të vogël, në pjesën Maqedonase, i cili e ka ulur së tepërmi sipërfaqen e tij 
për shkak të uljes së sasisë së ujit. 

Relievi lumor është më i shprehur në territoret terrigjene dhe magmatike, ndërsa 
në ato gëlqerorë format e tij janë të modeluara edhe nga karsti, duke marrë karakter të 

                                                 
16 Gruda Gj.,Gjeomorfologjia e Përgjithshme,faqe 155,Tiranë,2005. 
17 Vranaj A.Gjeologjia e Shqipërisë,(1998),faqe 250,Tiranë. 
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dyfishtë erozivo-karstike. Zhvillimi i këtij tipi relievi është drejtuar kryesisht në 
format antiklinale, të cilët ndërpriten tërthor nga lumi i Okshtunit. Ky lloj relievi është 
shumë i shprehur dhe përgjatë rrjedhjes së lumit Drini i Zi në pjesën lindore të rajonit 
ndërkufitar. Evidentohen qartë depozitime të krijuara nga prurjet e ngurta të degëve të 
cilët vinë si nga ana lindore, por edhe nga ajo perëndimore të rrjedhës së tij.  

Lidhur me këta faktorë në përgjithësi luginat dallohen nga ndërthurja e zgjerimeve 
me ngushtimet dhe, siç theksuam, drejtimi rrëzor i tyre. Morfologjia e luginave, tepër 
e larmishme, përcaktohet edhe nga përbërja litologjike, mjaft të gjera në terrigjenë dhe 
të ngushta e reliev të ashpër në gëlqerorë; nga zhvillimi në kontaktet tektonike dhe 
litologjike, ku janë formuar lugina asimetrike; nga madhësia e rrjedhës ujore dhe 
sidomos nga sektori i luginës, i sipërmi me reliev të ashpër dhe profil të shkallëzuar, 
ndërsa i mesmi dhe sidomos i poshtmi me morfologji më të përpunuar dhe elementë të 
formuar qartë, si zallishte të gjera dhe të mbushura me materiale të shumtë copëzor, 
nivele tarracash, prej të cilëve më të ruajtura janë niveli i parë dhe i dytë. Njëherazi do 
të theksojmë se ky sektor i luginave është më i populluar, sepse ofron kushte disi më 
të mira për vendosjen e vendbanimeve dhe për hapjen e ngastrave të tokës të 
punueshme. 

Relievi akullnajor ka shtrirje të kufizuar vetëm në pjesën më të lartë lindore të 
zonës, sidomos në malin e Kallkanit (2132m) dhe të Raduçit (2083m). Përbërja e tyre 
kryesisht prej terrigjenesh dhe gëlqerorësh ka mundësuar shkatërrimin e formave 
akullnajore nga erozioni dhe karsti. Aktualisht ruhen forma të veçantë akullnajore në 
formën e cirqeve më tepër të thjeshtë, që vazhdojnë në drejtim të pjerrësisë së shpatit 
me lugje të deformuar akullnajorë. Edhe pse me shtrirje të kufizuar, ky tip relievi ka 
rëndësi sepse, duke shtuar ekosistemet akullnajore, e bën më të larmishme natyrën e 
zonës. Është interesant fakti që në lartësitë 1850m-1900m në malin e Jabllanicës ka 
disa liqene të tipit akullnajor, të cilët janë të përmasave të vogla dhe që janë shprehje 
e ndikimit të madh të akullit dhe të borës në rajonin ndërkufitar.  

Relievi erozivo-denudues ka përhapje mjaft të madhe dhe shprehet me të gjitha 
format e tij të mundshme nga më të thjeshtat tek më të avancuarat. Kjo lidhet me 
kushtet optimale të formimit dhe zhvillimit të tij: shtrirja e madhe e formacioneve të 
buta, lehtësisht të gërryeshme; lëvizjet e fuqishme diferencuese neotektonike dhe të 
sotme; shkalla e madhe e copëtimit horizontal dhe vertical (shih më lart); klima 
mesdhetare me reshje jo të pakta dhe regjim të çrregullt; tokat e varfra në humus; 
bimësia e pakët; popullim i hershëm dhe herë-herë i dendur (shih më lart); veprimi pa 
kriter i njeriut mbi mjedisin e zonës etj. Të gjithë këta faktorë kanë kushtëzuar një 
erozion mjaft intensiv. Për këtë flet edhe analiza e të dhënave të nxjerra nga harta e 
intensitetit të erozionit, nga e cila është marrë edhe harta e zonës sonë për këtë 
intensitet. Mbi bazën e saj mund të diferencohen:  
- Territoret me intesitet erozioni të dobët (mbulimi me bimësi më i madh se 

45%). Këto territore shtrihen kryesisht në lindje dhe veri-lindje të zonës në 
studim, konkretisht midis fshatrave Llukovë e Modric në Maqedoni dhe 
fshatrave Gjinavec dhe fshatit Trebisht në pjesën Shqiptare. Gjithashtu këto 
territore vërehen edhe në pjesën jugore në komunën e Stërblevës, në malin e 
Llangës dhe në Fushë-Studen. Kjo dukuri shpjegohet kryesisht me ndërtimin 
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gjeologjik me formacione të forta nëpër këto territore. E shprehur në përqindje 
këto territore në total zënë 24% të krejt rajonit në studim. 

- Territoret me intesitet erozioni 300t/km2/vit. Shkalla e mbulimit me bimësi në 
këto territore shkon deri në 16%. Janë kryesisht sipërfaqe të zëna me bimësi 
natyrore. Për nga përqindja sipërfaqes që zënë janë më të mëdhatë në të gjithë 
rajonin në fjalë dhe përbëjnë 40% të gjithë sipërfaqes totale të zonës në 
studim. Shtrirja e saj vërehet pothuajse në të gjithë territorin pa veçuar ndonjë 
pjesë të veçantë të saj.  

- Territoret me erozion mesatar (301-1200 t/km2/vit ose nga 0.1 në 0.4 mm/vit 
shtresa gërryese). Ato janë të mbuluara me bimësi kryesisht të tipit A me 14% 
të tyre. Këto territore radhiten të tretat për nga pikëpamja e sipërfaqes që ato 
zënë në kuadrin e përgjithshëm të saj me 28% të gjithë sipërfaqes. Më tepër 
ato shtrihen në formë arealesh sidomos në pjesën jugore dhe jug-lindore, në 
zonën e malit të Llabunishtës dhe përreth komunës së Vefçanit, si dhe në 
shpatet lindore të malit të Jabllanicës. Po kështu kemi një shtrirje të këtyre 
territoreve edhe në pjesën shqiptare nga fshati Trebac e Ladomiric, në veri, 
deri në fshatin Sebisht në jug. 

- Territoret me erozion të madh (1201-9000t/km2/vit ose nga 0.4 në 3.3mm/vit 
shtresa gërryese). Janë të mbuluara me bimësi deri në 19% të sipërfaqes së 
tyre. Në kuadrin e të gjithë sipërfaqes së rajonit në studim ato zënë 10% të saj 
dhe kanë një shtrirje gjithashtu në formë arealesh. Në jug, në komunën e 
Vefçanit dhe në fshatin Borovec në Maqedoni, ndërsa në pjesën shqiptare këto 
sipërfaqe shtrihen në rajonin e Okshtunit dhe këto lidhen kryesisht me 
erozionin shumë të zhvilluar si rezultat i gërryerjes i lumit Okshtun përgjatë 
thyerjes tektonike në të dyja anët. 

- Territoret me erozion shumë të madh (mbi 9000t/km2/vit ose 6-7mm/vit 
shtresa gërryese). Shkalla e mbulimit me bimësi e këtyre territoreve shkon deri 
në 26% më tepër. Këto territore shtrihen në rajonin malor të Okshtunit të vogël 
dhe më pak në fshatin Borovec në Maqedoni dhe zënë 3% të të gjithë rajonit 
në studim. 

 
Nga kjo analizë del se: 
Territoret me vlera mesatare, të mëdha dhe shumë të mëdha të intensitetit të 

erozionit zënë 36% të territorit të zonës ndërsa me vlera të vogla dhe shumë të vogla 
64% të saj. Në rajon janë të pranishëm peizazhet e padegraduara ose me shkallë 
fillestare të degradimit që zënë 24% e zonës; peizazhet me shkallë të vogël dhe 
mesatare degradimi që zënë 40%, ku takohen format e krijuara nga shpëlarjet 
sipërfaqësore: rrëkeza dhe rrëke në shumicën e rasteve jo të dendura dhe pak të 
zhvilluara; peizazhet me shkallë të lartë degradimi, deri te dezertifikuara, që zënë 
36% të territorit dhe janë të mbushura me forma të shumta, të dendura dhe shumë të 
zhvilluara erozive: proska, përrenj dhe bedlende, krejt të zhveshura nga mbulesa e 
tokave dhe ajo bimore.  
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Zhvillimi intensiv i erozionit, shkalla e avancuar e degradimit të peizazheve deri në 
dezertifikimin e sektorëve të veçantë, krahas faktorëve të tjerë, kushtëzojnë 
mundësinë tepër të kufizuar për toka pjellore dhe rrjedhimisht për zhvillimin e degës 
së bujqësisë së bimëve të arave. 

 
Njësitë e relievit 
Duke u nisur nga veçoritë morfologjike dhe morfgjenetike të relievit, takohen këto 

njësi kryesore përbërëse18: 
 Lugina e Okshtunit. 
 Fusha karstike e Klenjës dhe e Studnës. 
 Gropa e Stërblevnës. 
 Kurrizi Shkëmbi i Përvallës-Maja e Çarë-mali i Trebishtit. 
 Mali i Mirakës. 
 Mali i Kallkanit dhe i Jabllanicës. 
 Vargmali Raduç-Maja e Zezë,  
 Sektori i sipërm i luginës së Drinit të Zi. 

 
Lugina e Okshtunit. Në zonën tonë të studimit shtrihet vetëm sektori i sipërm 

dhe i mesëm, ndërsa sektori i poshtëm del jashtë saj. Pjesa më e madhe e saj (e mesme 
dhe e poshtme) është formuar në gjuhën e flishit të ri, e cila përbën një gjuhë të 
trashëguar me strukturë tepër të ndërlikuar sinklinore dhe të përzgjatur nga verilindja 
në jugperëndim, pra me drejtim të kundërt me atë të albanideve. Gjuha në fjalë ka 
ndier dhe sforcime tektonike me orientim meridional, që del në pah edhe nga shtrirja e 
brezit sizmogjen sipas këtij drejtimi19. E çara e madhe me gjatësi prej 10 km, e krijuar 
nga tërmeti i vitit 1967, kishte drejtim të njëjtë me atë të gjuhës së flishit.  

Lugina ndërpret tërthor strukturat dytësore të sinklinorit. Për këtë shkak, në këtë 
luginë vihet re ndërthurje e zgjerimeve të vogla, më tepër të karakterit të litologjik, me 
ngushtimet e shumta në formën e kanionit. Sektori i sipërm i luginës fillon nga 
bashkimi i Zallit të Klenjës me atë të Stëblevës e deri te grykëderdhja e përroit të 
Prodanit dhe njihet me emrin lugina e përroit të Borovës. Ky sektor duke ndjekur 
brezat e flishit të vjetër, hyn thellë deri në malet në lindje të zonës. Por lugina e këtij 
sektori zhvillohet edhe në gëlqerorë, të cilët në shumicën e rasteve i ndërpret tërthor 
(malit të Shullanit dhe Zylit), duke marrë kështu karakter karstik: e thatë, e thellë, me 
shtrat të ngushtë dhe pjerrësi të dukshme të shpateve. Sektori i mesëm (deri në 
Lubalesh), edhe pse zhvillohet në gjuhën e flishit, vazhdon të jetë i ngushtë, sepse 
ndërpret tërthor strukturat dytësore të saj. Dallohet për kthesat e gjarpërimet e shumta 
që lidhen me derdhjet e degëve anësore. Lugina vazhdon në sektorin e poshtëm, duke 
u zhvilluar në një reliev kodrinor më të ulët, më të copëtuar dhe më të butë. 

Fusha karstike e Klenjës ndodhet në pjesën qendrore të rajonit, në lartësinë mbi 
1200m mbi nivelin e detit dhe përbën zgjerimin më të madh të saj. Pjesa jugore e 
fushës, ku është vendosur fshati me të njëjtin emër, ka reliev të çrregullt dhe është 

                                                 
18 Qiriazi,P. Gjeografia Fizike e Shqipërisë, faqe 213,Tiranë, 2011. 
19 Sulstarova E.,Koçiaj S.,Aliaj Sh.,Rajonizimi Sizmik i Shqipërisë 1980,Tiranë. 
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formuar në kontaktin midis gëlqerorëve dhe flishit të vjetër, prandaj ajo përbën më 
tepër një zgjerim (gropë) kontakti eroziv-karstik, ndërsa pjesa veriore përbën fushën e 
mirëfilltë karstike të Klenjës: e gjatë rreth 3km, e gjerë deri në 1km. Ajo ka shtrirje 
gati veri-jug, përgjatë linjës tektonike; është e sheshtë dhe e mbushur me depozitime 
të rezultuara nga dekalçifikimi i gëlqerorëve. Këto depozitime kanë bllokuar 
qarkullimin e ujit nëpër të çarat karstike të tabanit. Kjo bën që gjatë kohës së lagët të 
vitit të grumbullohet ujë në fundin më të ulët të saj. Por kjo situatë vazhdon pak sepse 
uji depërton në të ponoret thithëse që ndodhen në kontaktin me gëlqerorët e shpateve 
rrethues, të cilët kanë pjerrësi të vogël dhe janë të shkallëzuara për shkak të 
shkëputjeve paralele tektonike. Ajo është e sistemuar dhe përdoret për kultivimin e 
drithërave, patateve etj. 

Fusha karstike e Studnës ndodhet në juglindje midis kurrizit të Gurit (1826m) dhe 
kurrizit Plik (1277m)-Ungjer (1559m), në lartësinë rreth 1100m mbi nivelin e detit. 
Është e sheshtë dhe ka formë të përzgjatur (gjatësia rreth 4km), ka gjerësi rreth 500-
600m, ndërsa sipërfaqja arrin rreth 3km2. Përbën një fushë tektonike-karstike, të 
formuar përgjatë boshtit gjatësor të strukturës sinklinale dytësore, në kontaktin 
tektoniko-litologjik midis gëlqerorëve. Është bërë nëpërmjet proceseve të karstit, duke 
i dhënë kështu tipare të shprehura karstike. Në formimin e saj kanë ndikuar edhe 
proceset erozive në brezin e flishit të vjetër. Në të zë fill një degë e Shkumbinit, me 
luginën e të cilit kjo fushë lidhet me qafën dhe lugun e shkallëzuar të Lëngës. Për 
shkak të kanalizimit nëpër të të erës për në luginën e Shkumbinit të Sipërm, ka klimë 
mjaft të ftohtë në muajt e dimrit. 

Gropa e Stërblevës ndodhet në pjesën qendrore të zonës së përbërë nga flishi i 
vjetër. Është formuar nga aktiviteti eroziv i degëve të Okshtunit në këto depozitimeve 
që kontaktojnë në lindje me gëlqerorët. Ka reliev shumë të copëtuar. Në të janë të 
shumta sipërfaqet e degraduara, madje të dezertifikuara, sidomos me bedlendet të 
vendosura në shpatet e luginave të përrenjve torrencialë aq të shumtë në këtë gropë 
erozive. 

Kurrizi Shkëmbi i Përvallës-Maja e Çarë-mali i Trebishtit, me drejtim verilindje-
jugperëndim. Përbëhet nga gëlqerorët e trias-jurasit, të copëtuar nga shkëputje të 
shumta tektonike dhe nga brezi i flishit të vjetër. Lartësitë e tij ulen nga jugperëndimi 
në verilindje: Mali i Gurit (1828m), në vazhdim Maja e Shullanit (1618m), Maja e 
Çarë (1536m) etj. Rrethohet nga shpate të thepisura, sidomos në skajin më 
jugperëndimor, ku shkëmbi i Përvallës bie thikë mbi zallin me të njëjtin emër. Kreshta 
e tij vende-vende është e sheshtë ose e valëzuar dhe e mbushur me forma të shumta 
karstike (hinka e gropa) me përmasa të ndryshme. 

Mali i Mirakës në jug të zonës ka drejtim perëndim-lindje deri në Qarrishtë, nga 
ku kthehet në juglindje. Përbëhet nga gëlqerorët e triasit të sipërm-jura e poshtme. 
Kreshta e tij është e valëzuar dhe plot me gropa karstike. 

Mali i Jabllanicës është masivi më i fuqishëm malor. Ndodhet në kufirin midis dy 
shteteve dhe pjesa më e madhe shtrihet në territorin e Maqedonisë. Ka drejtim 
meridional veri-jug dhe vazhdon në jug deri në qafën e Thanës. Në drejtim të lindjes 
ky varg malor zbret gradualisht deri në thyerjen tektonike të Drinit të Zi, kurse në 
drejtim të perëndimit ai vazhdon me malin Kallkanit e më tej me gropën karstike të 
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Studnes. Vargu në fjalë fillon nga 800m lartësi dhe arrin pikën maksimale në kuotën e 
2257m në Gurin e Zi që është dhe pika më e lartë në të gjithë rajonin ndërkufitar. Ky 
varg malor është i përbërë kryesisht nga shkëmbinj të formuar në erën paleozoike, 
kryesisht të tipit metamorfik. Në pjesët më të sipërme të këtij vargu malor 
mbizotërojnë depozitimet gëlqerorë të periudhës trias-jurasit. Në shpatet lindore të saj 
dallojmë disa pllaja të rëndësishme që në disa raste kanë karakter karstik, siç është ajo 
e Llabunishtës apo e Podgorcit në pjesën e Maqedonisë. Kemi të zhvilluar shumë 
edhe format akullnajore, ndër më kryesoret mund të përmendim pesë cirqe akullnajore 
në Gurin e Zi dhe Visharecë. I veçantë është fakti që në të gjenden gjurmë të shumta 
dhe të qarta që kanë lënë relievi fluvian. Me tthellimin e luginës së Drinit të zi u 
thelluan dhe degët e tij që zbresin nga mali i Jabllanicës. 

Vargmali Raduç (2064m)-Maja e Zezë (2257m) shtrihet në lindje të zonës. Ka 
drejtim veri-jug dhe është i përbërë kryesisht nga flishi i vjetër, me përjashtim të skajit 
më jugor të tij, të përbërë nga gëlqerorët e trias-jurasit. Ndan ujërat e Drinit të Zi 
(jashtë kufirit shtetëror) nga ujërat e Okshtunit dhe të Qarrishtës. Dallohet për shpate 
të thepisura dhe maja të mprehta. Në lartësinë mbi 1500-1600m gjenden forma 
glaciare: cirqe e lugje akullnajore.  

Sektori i sipërm i luginës së Drinit të Zi përfaqëson luginën më të madhe e më të 
rëndësishme në të gjithë zonën në fjalë dhe ndër më të mëdhatë në territorin e 
Shqipërisë dhe Maqedonisë. Ajo shtrihet në një kuotë mesatare hipsometrike prej 
695m mbi nivelin e detit. Kjo luginë është zhvilluar në një thyerje të madhe tektonike 
dhe ndan dukshëm rajonin tonë ndërkufitar nga malësia e Kërçovës dhe Gostivarit në 
lindje. Lugina në fjalë ngushtohet në drejtimin verior, në grykën e Glloboçicës, 
pikërisht atje ku është ndërtuar edhe hidrocentrali me të njëjtin emër. Drini i Zi 
përgjatë rrjedhjes së tij merr me vete disa degë të rëndësishme, siç janë përroi i 
Llabunishtit, Vefçanit, Veleshtës në rrjedhën e majtë të tij. Ky lumë dallohet për një 
rrjedhje të qetë dhe burimin e tij e ka në liqenin e Ohrit, pikërisht në qytetin e Strugës, 
nga ku niveli kontrollohet nëpërmjet hapjes dhe mbylljes së portave të tij.  

Lugina e Vefçanit dhe e Velleshtës kanë një drejtim perëndim-lindje. 
Përgjithësisht nuk janë me taban shumë të thellë, dhe si të tillë, kur ujërat që rrjedhin 
nëpër to në stinën e dimrit, shkaktojnë daljen e tyre, duke përmbytur tokat bujqësore 
apo duke i veshur me zhavorre. 

Në përfundim të analizës së relievit të rajonit dalim në disa konkluzione:  
a. Krahas faktorëve të tjerë, kjo shpërndarje kaq e diferencuar e vlerave të tre 

parametrave morfometrikë të analizuara më lart kushtëzon energjinë shumë të 
madhe potenciale të proceseve të erozionit dhe të proceseve të tjera të 
degradimit të terreneve. Kjo kërkon thellimin e studimeve dhe masa më 
efikase kundër këtyre proceseve1. 

b. Njëherazi duhet theksuar se mbizotërimi i vlerave të larta të këtyre 
parametrave morfometrike të relievit krijojnë vështirësi të mëdha për 
ndërtimin e vendbanimeve dhe të infrastrukturës së të gjitha llojeve. Me këto 
vlera të mëdha të tyre lidhet edhe toka e pakët e punueshme dhe mundësia e 
vogël për ta shtuar e mbrojtur atë nga degradimi. 
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c. Vlerat e larta morfometrike të relievit e bëjnë më të larmishme natyrën e 
zonës, që padyshim përbën një vlerë jo të vogël të ofertës së saj për jetën e 
njeriut. 

d. Morfogjeneza e rajonit në studim është mjaft e larmishme e komplikuar dhe 
interesante. Kjo kushtëzohet nga veprimi i shumë faktorëve të brendshëm dhe 
të jashtëm, por që më kryesorët lidhen me ndërtimin litologjik dhe strukturor, 
me lëvizjet e fuqishme diferencuese dhe modelimin jo të njëjtë të jashtëm të 
relievit. 

e. Takohen disa tipa gjenetikë të relievit, që kushtëzojnë formimin e ekosistemeve 
të ndryshëm: karstike, luginore, akullnajore, erozive, me veçori jo të njëjta që 
e bëjnë më të larmishme natyrën e zonës dhe ofertën e saj për jetesë. 

f. Vihet re një shpërndarje e veçantë e tipave të relievit dhe e ekosistemeve që 
lidhen me to. Në veriperëndim, përgjatë luginës së Okshtunit, është më i 
shprehur relievi erozivo-denudues. Relievi karstik është më i shprehur në 
pjesën qendrore dhe në pjesën më të madhe jugore, ai akullnajor në pjesën 
lindore, ndërsa relievi strukturor gjendet pothuajse të gjithë rajonin. 

g. Relievi tepër kompleks ka kushtëzuar një sërë tiparesh të shpërndarjes së 
vendbanimeve dhe popullsisë (e pabarabartë, e përqendruar kryesisht në 
gropat, fushat karstike dhe në luginat), në diferencimi dhe dallimin e qartë 
hapësinorë të aktiviteteve prodhuese të popullsisë etj. 

 

III.3. Klima  
 

Veçori të përgjithshme 
Studimi në mënyrë të detajuar i klimës dhe resurseve të saj ka rëndësi të madhe jo 

thjeshtë në aspektin teorik, por edhe praktik, sepse me njohjen dhe shfrytëzimin 
shkencor të pasurive klimatike lidhen zhvillime të caktuara ekonomike.  

Analiza e kushteve klimatike do të përqendrohet më tepër në evidentimin e 
pasurive klimatike në të gjitha aspektet dhe treguesit e tyre. Njëherazi do të verë 
theksin edhe në dukuritë negative të klimës, ndikimin e tyre dhe në masat mbrojtëse 
ndaj pasojave të tyre të dëmshme. Në këtë analizë të gjithë treguesit që lidhen me 
klimën do të shihen dhe trajtohen sipas vlerave mesatare shumëvjeçare, por edhe në 
ato skajore. Vëmendje e veçantë u kushtohet disa treguesve të veçantë: periudha 
vegjetative dhe me vlera të caktuara pragore të temperaturës, thatësira, ndryshimi i 
vlerave të elementëve klimatikë dhe probabiliteti i shfaqjes së tyre etj. Për të gjitha 
këto janë shfrytëzuar studimet mbi klimën e gjithë vendit20 dhe të zonave të veçanta të 
tij, të dhënat e manualeve të elementeve klimatike, të atlasit të klimës, si dhe të 
anketave me banorët vendas dhe të vrojtimeve tona gjatë ekspeditave në terren.  

Rajoni ndërkufitar i Gollobordës bën pjesë në zonën klimatike mesdhetare 
paramalore dhe malore. Klima e saj dallohet për ndryshime të dukshme nga një sektor 
në tjetrin, por sidomos këto ndryshime janë më të theksuara në drejtimin vertikal. Kjo 
ndryshueshmëri e saj është më e dukshme sidomos në elementët klimatikë të reshjeve 
dhe të temperaturave.  
                                                 
20 Instituti Hidrometeorologjik,Atlasi i Klimës,1985. 
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Karakteri i klimës së saj formohet nën veprimin e shumë faktorëve të 
përgjithshëm dhe lokalë. Vëmendjen do të përqendrojmë në grupin e dytë. Ndër ta më 
kryesorët janë: lartësia, copëtimi i madh i relievit dhe drejtimi i elementeve kryesore 
të tij. Ndikimi i ndjeshëm i klimës kontinentale nëpërmjet qafave dhe grykave, nëpër 
të cilat depërton erëra të ndryshme nga brendësia e gadishullit të Ballkanit, por edhe 
ndikimi mesdhetar nëpërmjet luginës së Drinit të Zi dhe të Shkumbinit.  

Si rezultat i veprimit të këtyre faktorëve, klima dallohet për dimër të gjatë të 
ftohtë, me reshje të mëdha të dëborës dhe me një periudhë relativisht të gjatë të ditëve 
me ngrica. Ndërsa stina e verës paraqitet e freskët me temperatura jo shumë të larta 
dhe kryesisht e thatë. Për të krijuar një ide sa më të plotë e të qëndrueshme mbi 
veçoritë klimatike të kësaj zone, po analizojmë më gjerësisht dhe në mënyrë më të 
detajuar dy elementët kryesorë të saj: temperatura dhe reshjet. Kjo sepse këto 
ndikojnë në mënyrë të ndjeshme dhe të drejtpërdrejtë në jetesën e popullsisë dhe 
aktivitetin bujqësor të zonës. 

Sqarojmë në mënyrë të veçantë se për disa tregues klimaterikë të dhënat për 
pjesën në territorin e Maqedonisë mungojnë, kjo shpjegohet me faktin që të dy 
stacionet kryesore meteorologjike ndodhen në Strugë e në Dibër të Madhe. Prandaj ne 
i referohemi këtyre të dhënave duke ditur se rajoni në studim ndodhet jo shumë larg 
tyre dhe gati i barazlarguar nga këto dy stacione. 

Regjimi termik i zonës ndryshon sipas sektorëve të veçantë, muajve dhe stinëve të 
vitit. Temperatura mesatare vjetore e saj ndryshon nga 60C në malin e Raduçit e 
Jablanicës në 100C në Klenjë. Ky ndryshim shpjegohet me lartësinë e ndryshme të 
tyre mbi nivelin e detit. Po ta krahasojmë me temperaturën mesatare vjetore të vendit, 
ndryshimi i tyre varion nga 40C në 80C. Në rast se do ta krahasojmë me rajonet 
perëndimore dhe sidomos jugperëndimore të vendit, konstsatojmë se edhe pse 
distanca nuk është e madhe, ky ndryshim është edhe më i ndjeshëm (rreth 100C). 
Duke e krahasuar me rajonet e malësisë së Gostivarit dhe të Kërçovës, ky ndryshim 
nuk është shumë i madh, 30C-40C. Kjo shpjegohet me ndryshimin jo të madh të 
lartësisë, si dhe faktit tjetër që të dyja këto rajone ndikohen nga masa ajrore 
kontinentale. Për periudhën prill-shtator temperatura mesatare arrin 160C në Klenjë 
dhe Stërblevë,120C në Tërbaç, ndërsa në Kallkan-Jabllanic-Visharic (të Maqedonisë) 
shkon deri në 100C. Për muajin korrik temperatura mesatare luhatet nga 180C në 
Kallkan dhe Raduç, në 220C në Klenjë e Stërblevë, në Strugë dhe Velesht 20.60C, 
ndërsa në Dibër të Madhe 22.20C dhe 240C në Ostren. Kështu rajoni në studimin tonë 
që përshihet midis stacioneve matës, si në Republikën e Maqedonisë, ashtu edhe në 
Republikën e Shqipërisë, kuptohet që luhaten nga 20.50C deri në 220C. Shkaku 
kryesor i këtij ndryshimi lidhet me ndryshimin e lartësisë mbi nivelin e detit. 
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Tab. 3.1. - Vlerat e temperaturës mesatare shumëvjeçare për rajonin ndërkufitar të 
Gollobordës. 

Stacioni I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Vjetore 

Klenjë -1.1 -0.9 1.9 6.1 11.4 14.5 19.3 16.8 13.5 7.6 4 -0.1 7.5 

Diber e 
Madhe 

0.7 3 6.3 11 15.8 19.6 22.2 22 18 12.5 7.5 2.7 11.8 

Struge 1.1 2.5 5.6 9.8 14.6 18.4 20.6 20.2 16.3 11.3 7 3.1 10.8 

Burimi:Instituti Hidrometeorologjik, Manuali i temperaturës, Tiranë 1978, Stecion Strugë dhe Dibër e 
Madhe, temperaturat mesatare 1951-1980-1995 sipas M.Zikov (1995). 
 
 

 

Graf 3.1. - Ecja mujore e temperaturës për rajonin ndërkufitar të Gollobordës. 
 
 

Në periudhën e ftohtë të vitit temperaturat më të ulëta regjistrohen në muajin 
janar: 00C në Klenjë e Stërblevë, - 20C në Raduc, -1.10C në Strugë dhe 0.70C në Dibër 
të Madhe. Kjo dukuri shpjegohet me ndikimin e madh që luan në këtë rajon lartësia 
mbi nivelin e detit, si dhe masat ajrore me karakter kontinental që ndikojnë në rajonin 
ndërkufitar në fjalë. Temperaturën mesatare vjetore më të lartë e ndeshim në Dibër të 
Madhe me 11.80C dhe pas saj në Strugë me 10.80C. Ndërsa më të ulëtën në Klenjë në 
perëndim të rajonit me 7.5 0C. Si rajon temperatura mesatare vjetore arrin në afërsisht 
100C. 

Amplituda e temperaturës mesatare vjetore merr vlera jo të vogla, mbi 21.10C, në 
fshatrat në veri të pjesës lindore të rajonit, me temperaturë minimale -1.10C dhe më të 
lartë 22.20C. Për sa i takon amplitudës mesatare ditore vërehet një ndryshim i madh e 
sidomos kjo në stinën e verës. Kjo arsyetohet me ndikim kontinental dhe me 
mbizotërimin e formave të mbyllura të relievit. Konkretisht temperaturat gjatë ditës në 
verë shkojnë 22-230C dhe natën deri në 8-100C. 

Temperatura maksimale absolute për këtë rajon ka arritur vlerën ekstreme 390C 
(korrik, 1996 në Klenjë) ndërsa në Strugë 39.60C (1996). 
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Rëndësi të veçantë merr edhe studimi i periudhës me ngrica, sepse ka ndikim të 
madh në kultivimin e kulturave të ndryshme bujqësore dhe në të gjithë aktivitetin e 
njeriut. Kështu vihet re se data mesatare e fillimit të periudhës me ngrica për zonën 
shënohet me 1 nëntor dhe data mesatare e ditës së fundit me ngrica është 15 marsi, 
ndërsa rastet skajore të tyre shfaqen me 15 tetor dhe vazhdojnë deri me 15 prill. 
Numri mesatar i ditëve me ngrica arrin 136 ditë, ndërsa në zonat perëndimore të 
vendit ajo shkon 45-60 ditë. Në rajonin e Gollobordës numri maksimal i ditëve me 
ngrica arrin në 166 ditë, ndërsa në njësi fizike të veçanta, si në Raduç, Kallkan, Mali i 
Mirakut, Celebi, Kusar etj. arrin në mbi 190 ditë. Kjo luhatje e madhe midis 
ndryshimit që ekziston në numrin e ditëve me ngrica, si brenda zonës, ashtu edhe në 
raport me rajonet e ulëta të vendit, lidhet me ndryshimin e dukshëm të lartësisë mbi 
nivelin e detit, por edhe të faktorëve të tjerë. Këto vlera të këtij parametri klimatik 
ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë në kufizimin e numrit të bimëve të kultivuara 
bujqësore, vetëm ato që i rezistojnë këtyre kushteve, si patatja, thekra, elbi, molla, 
kumbulla, ftoi, gështenja, ndërsa në aspektin e bimësisë natyrore mbizotërojnë ahu, 
pisha dhe kullotat alpine. 

Natyrisht për të dhënë sa më të plotë tablonë e klimës për rajonin në studim me 
interes të veçantë kanë pragjet e temperaturave mesatare ditore më të mëdha ose të 
barabarta me 00C,50C, 100C, 150C dhe 200C; datat mesatare të fillimit dhe të mbarimit 
dhe zgjatja e këtyre pragjeve. Kjo për faktin se në varësi të mbizotërimit të secilës 
temperaturë gjatë vitit kushtëzohen bimët e kultivuara. Kështu për pragun me 
temperaturë më të madhe ose të barabartë me 00C, data mesatare e fillimit të saj është 
1marsi, ndërsa ajo e mbarimit 20 dhjetori, duke përfshirë në këtë mënyrë një periudhë 
prej 287 ditësh. Për pragun me temperaturë mesatare ditore më të madhe ose të 
barabartë me 50C, data mesatare e fillimit të saj paraqitet 10 marsi, ndërsa ajo e 
mbarimit 10 nëntor, ndërsa zgjatja mesatare e këtij pragu të temperaturës është 255 
ditë. Për temperaturën më të madhe ose të barabartë me 100C vihet re se data mesatare 
e fillimit është 11 prill, ndërsa mesatare e mbarimit është 21 shtator, ndërsa zgjatja 
mesatare e periudhës së këtij pragu është 180 ditë.  

Për temperaturën më të lartë, ose të barabartë me 150C, data mesatare e fillimit të 
saj është 11 maj, ndërsa data mesatare e mbarimit është 1 tetori, kurse, për sa i përket 
numrit të ditëve mesatare për këtë periudhë temperaturash, arrin në 140 ditë. Për 
temperaturën ditore më të madhe ose të barabartë me 200C data mesatare e fillimit të 
saj paraqitet 5 qershori, ndërsa ajo e mbarimit 10 nëntori, ndërsa zgjatja e kësaj 
temperature shkon në 175 ditë21.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Instituti Hidrometeorologjik, Atlasi i Klimës,1985. Instituti Hidrometeorologjik, Manuali i 
Temperaturës, 1975 
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Tab nr 3.2. - Pragjet e temperaturave, per rajonin nderkufitar te Gollobordes. 
 

Pragu i temperaturës Fillimi Mbarimi Shuma mesatare e ditëve 

E barabartë ose > 00 c 1. 3 20.12 287 

E barabartë ose > 50 c 10. 3 10.11 255 

E barabartë ose > 100c 11. 3 21. 9 180 

E barabartë ose > 200c 5. 6 10. 11 175 
 

Burimi: Instituti Hidrometeorologjik, Manuali i Temperaturës,1975. 
 

Nga të gjitha këto të dhëna mbi regjimin termik, dalim në konkluzionin se, duke 
filluar nga pragjet me temperatura më të ulëta drejt atyre më të larta, zgjatja mesatare 
e ditëve me këto temperatura sa vjen dhe zvogëlohet. Kjo tregon për karakterin më të 
ftohtë të klimës së kësaj zone në raport me rajonet perëndimore të vendit. Këtë e 
shpreh në mënyrë mjaft të qartë edhe fakti se ditët me temperaturë më të vogël ose të 
barabartë me 00C janë më të hershme dhe mbarojnë shumë më vonë. Kjo kushtëzon 
kultivimin e bimëve me cikël vegjetativ të shkurtër dhe që i durojnë temperaturat e 
ulëta dhe ngricat e shumta. Nga ana tjetër ndikon dhe në llojin mbizotërues së gjësë së 
gjallë në blegtori, numrin më të madh të të imtave. Kjo shpjegohet si me klimën e 
ftohtë, por edhe me relievin e thyer malor. Temperatura shumë të ulëta në dimër 
krijojnë probleme jo të vogla edhe për njerëzit. Këto probleme më tepër shprehen në 
vështirësitë e transportit në periudhën e dëborës, në sigurimin e bazës ushqimore për 
blegtori, në uljen e aktivitetit prodhues në këtë periudhë. 

Tiparet e regjimit pluviometrik. Në kuadrin e përgjithshëm rajoni në studim futet 
në territoret me vlera rreth mesatares të sasisë vjetore të reshjeve. Në këtë drejtim 
rolin më kryesor e luajnë lartësia e konsiderueshme mbi nivelin e detit dhe prania e 
grykave dhe luginave nëpër të cilat depërtojnë erërat shiprurëse nga perëndimi. Në 
rajonin e Gollobordës sasia mesatare vjetore e reshjeve ndryshon në kufij mjaft të 
gjerë, nga 1178mm në Ostren, deri në 1757mm reshje në Qarishtë. Ky ndryshim jo i 
vogël sasisë së reshjeve prej 630mm lidhet me depërtimin më të madh në Qarishtë të 
erërave shiprurëse nëpërmjet luginës së Shkumbinit të Mesëm, ndërsa Klenja dhe 
Ostreni ndodhen në lindje të maleve të larta, në të cilat bëhet shkarkimi i lagështirës 
së erërave perëndimore. 
 
Tab. 3.3.- Vlerat mesatare shumëvjeçare të reshjeve për rajonin ndërkufitar të Gollobordës, (mm) 

Burimi: Instituti Hidrometeorologjik, Manuali i reshjeve,Tirane,1978, M.Zikov-Shkup, 1995. 

Nr. stacioni I II III IV V VI VI VIII IX X XI XII Vjet 
1 Klenjë 119 123 99 93 96 66 46 47 70 110 160 156 1187 
2 Ostren 112 93 106 98 111 54 38 63 97 130 144 132 1178 
3 Qarishtë 190 197 173 144 136 96 60 65 103 145 225 223 1757 
4 Diber M. 87.6 83.2 73.2 73.2 73.8 41.6 34.7 37.4 60.7 79.7 118 98 872.2 
5 Struge 96.6 76.1 57.5 56.2 62.2 30.4 24 29.6 53.4 82 108 107 811 
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Graf 3.2. - Ecuria mujore e reshjeve mesatare shumëvjeçare për disa stacione të rajonit. 
 

Regjimi i reshjeve ka karakter të tipit mesdhetar, që do të thotë se kemi 
mbizotërim kryesisht në muajt e stinëve vjeshtë-dimër e më pak në pranverë-verë, 
sidomos më e shprehur kjo në komunat Ostren i Madh,Trebisht dhe Strebleve. Sasia 
më e madhe e tyre është përqendruar në gjysmën e ftohtë të vitit, nga 119mm/vit në 
Klenjë, deri në 87.6mm/vit në Dibër të Madhe, konkretisht në muajin Janar. E 
shprehur në vlerë absolute sasia më e madhe shumëvjeçare e reshjeve rezulton në 
stacionin e Klenjës, me 1187mm/vit, ndërsa sasia më e vogël shumëvjeçare e tyre 
rezulton për Strugën dhe Veleshten, me 811mm/vit  

Nga të dhënat e mësipërme të tabelës, të cilat shprehin sasinë shumëvjeçare të 
reshjeve në zonën tonë të studimit, vëmë re se sasia mesatare vjetore ndryshon në kufi 
mjaft të gjerë, nga 811mm/vit në rajonin e Strugës dhe në fshatin Veleshtë, deri në 
1187mm/vit në Klenjë. Shumë herë më i madh na paraqitet ky parametër në zonën 
kufitare, siç është ajo e Qarrishtes, me 1757mm/vit. Ky ndryshim kaq i madh i sasisë 
së reshjeve lidhet me veçoritë e relievit. Kurse për pjesën lindore dhe pikërisht asaj që 
ndodhet në Maqedoni, këto erëra me lagështi nuk depërtojnë dot dhe këtu faktorët 
kryesorë në pakësimin e reshjeve janë masat ajrore të thata kontinentale që vijnë nga 
pjesa e brendshme e gadishullit, pra i pengon relievi, i cili kushtëzon efektin fenik.  

Muaji më i lagët është nëntori, me 225mm (Qarrishtë), 160 mm (Klenjë), 144mm 
(Ostren), 108mm/vit (Strugë) dhe 118mm/vit (Dibër të Madhe). Ndërsa periudha më e 
thatë e vitit është në stinën e verës, konkretisht në muajin korrik, dhe vlerat e këtij 
ndryshimi variojnë nga 24 mm/vit (Strugë) deri në 60mm/vit (Qarrishtë), 46 mm/vit 
(Klenjë) dhe 38mm/vit (Ostren).  

Periudha e lagësht e vitit për stacionet Klenjë dhe Ostren vërehen në stinën e 
dimrit gjatë secilës bien respektivisht 33.5% e të gjithë sasisë dhe 34.7% e të gjithë 
sasisë vjetore për komunën e Strugës. Sasia më e madhe e tyre bie në pranverë dhe në 
vjeshtë, me 37.3% të gjithë sasisë shumëvjeçare, ndërsa për Dibrën e Madhe përsëri 
vjeshta dhe dimri me 36% e të gjithë sasisë shumëvjeçare të reshjeve. Në muajin 
nëntor, që rezulton muaji më i lagësht, po ta shprehim në përqindje sasinë e reshjeve 
të këij muaji në raport me sasinë vjetore, kemi: në Qarrishtë 13.4%, në Klenjë 12.2% 
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dhe në Ostren me 12.1%, ndërsa në Strugë 11.7% të të gjithë sasisë së reshjeve që 
bien gjatë vitit për një periudhë shumëvjeçare. Për muajin me më pak reshje, që është 
korriku, përqindja e tyre lëviz, nga 38mm/vit ose 3.2% e sasisë vjetore shumëvjeçare 
në Ostren, në 3.4% në Qarrisht dhe në Strugë 2.9%.  

Të gjitha këto dëshmojnë për karakterin mesdhetar që ka regjimi i reshjeve në këtë 
zonë. Karakteri mesdhetar i çrregullt i regjimit të reshjeve duket edhe në ndryshimet e 
sasisë së reshjeve të rëna nga një vit në tjetrin, në stinë apo muaj të këtyre viteve. 
Vrojtimet tregojnë se sasia vjetore lëkundet në kufij shumë të gjerë, nga 500mm të 
regjistruara në vitin 1988 deri në 2300 të regjistruara në vitin 1962. Janë takuar dimra 
shumë të lagët, por edhe dimra me shumë pak reshje, ashtu siç janë takuar vera të 
lagëta, por edhe vera shumë të thata. Regjimi i çrregullt i reshjeve duket qartë edhe në 
intensitetin e tyre. Vrojtimet tregojnë se intensiteti 24-orësh maksimal absolut i 
reshjeve në rajonin tonë ka arritur 127mm. Ai është regjistruar më 31/12/1970. Edhe 
pse është larg vlerës maksimale absolute të intensitetit të regjistruar në vendin tonë, 
përsëri intensiteti maksimal 24-orësh i regjistruar në zonën tonë është mjaft i madh 
dhe shoqërohet me intensifikimin e erozionit të tokave.  

Sqarojmë se për shkak të mungesës të dhënave, për pjesën maqedonase mbi ditët 
me dëborë, me shtresë dëbore dhe ditët e fillimit dhe të mbarimit të tyre, u jemi 
referuar të dhënave të sakta të Institutit Hidrometerologjik të Shqipërisë. Këtë e 
arsyetojmë edhe për ndryshimet e pakta që ekzistojnë nga pamja fizike midis pjesës 
që shtrihet në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe asaj të Maqedonisë.  

Për reshjet e dëborës mund të themi se vihet re një hershmëri e fillimit të ditëve 
me dëborë, mesatarisht nga 1 nëntori, por janë jo të rralla rastet kur fillon nga 15 
Tetori, por edhe rastet kur data e fillimit të rënies së dëborës zhvendoset shumë më 
përpara, siç është ai i 28 gushtit 1956 pikërisht në lartësinë e maleve Raduç dhe 
Kallkan. Kjo shpjegohet me lartësinë e madhe mbi nivelin e detit, si dhe me ndikimin 
e masave ajrore me karakter kontinental. Në përgjithësi për rajonin ndërkufitar të 
Gollobordës data mesatare e mbarimit të ditëve me dëborë i takon 20 marsit. Duke e 
krahasuar me zonat perëndimore, del qartë ndryshimi i madh klimatik midis tyre. Më 
tepër klima e këtij rajoni e parë në këtë aspekt përngjason me klimën e rajoneve të 
tilla, si Malësia e Çeremikës, lugina e Drinit të Zi etj. Ndërsa si ekstremitet për ditën e 
fundit me reshje të dëborës për zonën në studim është 6 Qershor 1964. Numri mesatar 
i ditëve me shtresë dëbore për sektorët më të ulët të zonës sonë lëkundet në kufijtë nga 
20 deri në 25 ditë në Studne, Llangë, Celebi e Tuçep, ndërsa në sektorët më të lartë 
34-40 ditë në Raduç, Kallkan dhe Jabllanic. Ka edhe raste kur takohen 60 ditë me 
shtresë dëbore në malin e Mirakut, Raduç, Lladomiricë, Kallkan dhe Jabllanicë.  

Si hershmëria e fillimit të saj dhe periudha e zgjatjes me shtresa dëbore ndikojnë 
së tepërmi në bimësinë natyrore. Kështu, ka një dallim shumë të qartë të bimësisë 
natyrore midis brezave më të ulët, zonë dushku, e përqendruar në zonën e Llaganës, 
Studnës, Ostren i Madh, pikërisht atje ku ka një numër më të vogël të ditëve me 
dëborë, e krahasuar kjo me bimësinë e ahut dhe të kullotave alpine në Raduç, Strator, 
mali i Mirakut etj., pra, atje ku fenomeni i dëborës dhe kohëzgjatja e saj janë më të 
theksuar. Siç shihet, ka ndikim të drejtpërdrejtë të reshjeve të dëborës dhe 
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përgjithësisht të gjithë klimës, qoftë edhe për pjesët e veçanta të rajonit në studimit në 
tipat e bimësisë natyrore. 

Pa dyshim, veçoritë e reshjeve të dëborës ndikojnë edhe në bimësinë e kultivuar, 
duke iu përshtatur llojit të tyre në varësi të veçorive klimatike dhe sidomos në mënyrë 
të veçantë të kohëzgjatjes së shtresës me dëborë dhe të ditëve me ngrica. E parë në 
këtë aspekt ka një mbizotërim të kulturave bujqësore, si patatja, thekra, misri, molla, 
dardha, kumbulla, ftoi, që i rezistojnë kësaj klime të ftohtë. 

Ndikim të madh sidomos në shumë aspekte të veprimtarisë njerëzore për rajonin e 
Gollobordës paraqet trashësia e shtresave të dëborës, ku natyrisht ka një ndryshim të 
madh midis zonave më të ulëta, si Ostren dhe Llangë, ku trashësia e dëborës arrin 30-
40 cm, dhe zonave malore, si Kallkan, Raduç, Prodan etj., ku ajo arrin në mbi 150 cm 
dhe në disa raste deri në 200 cm. Një gjë e tillë ndikon në mënyrë negative në 
ekonominë bujqësore të zonës, si dhe në bllokimin e rrugëve pyjore, ku nuk mund të 
kalohet për shfrytëzimin e pyjeve të zonës. Ndërsa aspekti pozitiv qëndron në faktin 
se kjo shtresë e madhe dëbore përbën një rezervë të madhe natyrore ujore për zonën 
në tërësi.  

Periudha e thatësirës është e pranishme në rajonin në studim, por jo me atë 
intensitet dhe zgjatje si në zonat perëndimore të vendit. Ajo bëhet më e shprehur në 
rastet e veçanta, kur rritet shumë temperatura në verë, apo kur gjatë saj bien shumë 
pak reshje sesa mesatarja e zakonshme. Thatësira në këtë rajon në krahasim me zonat 
e tjera perëndimore të vendit pëson një zhvendosje, por dhe një zvogëlim në numër 
ditësh. Ajo fillon nga 15 qershori deri më 25 gusht. Në raste të veçanta shfaqet më 
përpara dhe vazhdon edhe më vonë. 
 

Pasuritë klimatike dhe ndikimi i tyre në aktivitetin njerëzor 
• Ndryshime të mëdha klimatike, të cilat reflektohen në larminë e madhe të 

bimësisë së kultivuar, por dhe asaj natyrore. 
• Sasia e konsiderueshme dhe llojet e reshjeve: shiu dhe dëbore krijojnë 

mundësi për rezerva ujore që shfrytëzohen në periudhën e thatë të vitit dhe për 
furnizimin me ujë të rezervuarëve artificialë të ndërtuar në Fushë-Studën, në 
fushën karstike të Klenjës, si dhe basenet ujore artificiale të ndërtuara në 
rajonin e Jabllanicës, Llabunishtës etj. 

• Reshjet e shumta të dëborës dhe zgjatja e madhe e shtresës së asaj ofrojnë 
potenciale të mëdha për zhvillimin e turizmit të bardhë dhe në mënyrë të 
veçantë të rrëshqitjes me ski. 

 
Dukuri negative të klimës 
• Vlerat e kufizuara të temperaturave të ajrit në rajon pengojnë zhvillimin e 

kulturave termofile. 
• Karakteri i shprehur kapriçioz i klimës, pra, pasiguria e theksuar e vlerave 

mesatare të elementeve klimatikë, që e vështirëson apo e dëmton prodhimin 
bujqësor dhe sjell jo pak vështirësi edhe në jetën e njerëzve, sidomos në 
sigurimin e ngrohjes etj. 
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• Në periudhën e ftohtë të dimrit shumë fshatra të Gollobordës e kanë pothuajse 
të pamundur komunikimin midis komunave e më gjerë. Për rrjedhojë ato 
mbeten të izoluar për një periudhë jo të vogël të vitit. Jo vetëm kaq. Dëbora e 
shumtë dhe zgjatja e madhe e saj e kufizon numrin e blegtorisë, për mbajtjen e 
së cilës gjatë periudhës së dimrit ekonomitë fshatare duhet të sigurojnë 
ushqimin për blegtorinë që në periudhën e ngrohtë të vitit. 

 
III.4. Hidrografia 

Tiparet e hidrografisë janë të lidhura me ndërtimin gjeologjik, veçoritë e relievit, 
klimës, tokave dhe mbulesës bimore. Larmia e këtyre kushteve kushtëzon edhe 
ndryshimin e dukshëm të tipareve të hidrografisë së rajonit ndërkufitar të 
Gollobordës.  

Që në fillim do të theksojmë se dallohet hidrografia e territoreve karstike dhe 
territoreve terrigjene. Tek të parët hidrografia është e varfër në sipërfaqe, por e pasur 
në thellësi të masivëve karstikë, rrjedhjet sipërfaqësore janë të përkohshme, me fryrje 
të menjëhershme dhe rënie shumë të shpejtë të prurjeve. Tek terrigjenet hidrografia 
është më e pasur në sipërfaqe dhe dallohet për dendësi të madhe, ndërsa norma, 
moduli dhe shtresa e rrjedhjes kanë vlera të vogla. Rrjeti hidrografik më tepër 
përbëhet nga përrenj që dallohen për fryrjen e menjëhershme dhe prurje jo të vogël të 
ngurtë. Si pasojë e ndërhyrjes së faktorëve të tjerë këto dukuri modifikohen duke u 
bërë më pak të shprehura ose duke u theksuar më tej. Reshjet e shumta të dëborës 
zbutin karakterin shumë të çrregullt të regjimit të rrjedhjes të kushtëzuar nga karsti. 
Po kështu relievi i copëtuar dhe me pjerrësi të konsiderueshme të shpateve, shkalla e 
mbulimit me bimësi rritin më tej amplitudën e lëkundjes së prurjeve.  

Mungesa e të dhënave mbi prurjen dhe rrjedhjen e lëngët dhe të ngurtë nuk na 
lejon të flasim më konkretisht për këtë problem. Gjithsesi do të theksonim se pasuritë 
ujore të këtij rajoni janë të konsiderueshme. Ato përbëhen nga lumenj dhe përrenj, 
burime të shumta midis tyre edhe të mëdhenj, rezervuare dhe kanale ujitës artificialë 
dhe liqene akullnajore. 

Ndër rrjedhjet natyrore më të rëndësishme do të theksonim: Lumi Drini i Zi; 
Përroi i Borovës dhe i Prodanit, që shënojnë rrjedhjet e sipërme të Okshtunit; përroi i 
Ostrenit dhe i Trebishtit, që janë degë direkte të Drinit të Zi; përroi i Llangës, degë e 
Shkumbinit dhe natyrisht vetë Zalli i Okshtunit. 

Lumi i Drinit të Zi buron nga liqeni i Ohrit në qytetin e Strugës, kalon nëpër një 
shtrat i cili fillon nga lartësia mesatare 695m mbi nivelin e detit deri në 510m në 
grykën e Spiles dhe rrjedh përgjatë thyerjes së madhe tektonike me të njëjtin emër. Ai 
luan rolin e rregullatorit të nivelit në liqenin e Ohrit. Kalon mes për mes qytetit të 
Strugës, duke i shtuar vlerat turistike këtij qyteti të bukur dhe të dyja brigjet e tij janë 
të sistemuara dhe të betonuara në pjesën e qytetit. Ky lum ka një dalje mesatare 
vjetore nga baseni i liqenit prej 25m3/ditë. Ai rrjedh me një drejtim juglindje-
veriperëndim, kalon në fushën e Strugës dhe pikërisht në fshatin Velesht, futet në një 
grykë të ngushtë, për të vazhduar në drejtim të Dibrës së Madhe. Gjatë rrjedhjes së tij 
merr disa degë të rëndësishme në të dyja anët, si: përroi i Shumit, përroin e Vefçanit 
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apo atë të Llabunishtës. Ai ka një pellg ujëmbledhës prej 580 km2 dhe gjatësia e tij në 
pjesën Maqedonase dhe që ndodhet brenda zonës tonë të studimit arrin 56. 2km. 

Përroi i Llabunishtit buron nga mali i Jabllanicës, është i gjatë 9 km dhe pellgu 
ujëmbledhës 21 km2. Derdhet në Drinin e Zi. 

Përroi i Jabllanicës buron nga malet me të njëjtin emër. Ka karakter të 
rrëmbyeshëm sidomos në dimër e pranverë dhe ka një sipërfaqe të pellgut 
ujëmbledhës prej 58.8km2. Derdhet në Drinin e Zi. 

Përroi i Borovës shënon edhe burimin e Zallit të Okshtunit. Ai zë fill në jug të 
zonës në malin e Mirakës, rreth 1500m mbi nivelin e detit, në një burim të madh 
karstik. Deri në bashkimin me përroin e Prodanit e ndryshon disa herë drejtimin e 
rrjedhjes, sepse ai ka shfrytëzuar brezat e flishit të vjetër dhe thyerjet tektonike. 
Dallohet për pjerrësitë e mëdha të shtratit dhe të shpateve të luginës së tij, që i jep 
karakterin e një përroi malor, tepër të vrullshëm dhe me forcë të madhe gërryese. Këto 
dukuri theksohen edhe nga karsti mjaft i zhvilluar, që i jep rrjedhjes karakter të 
përkohshëm dhe regjim shumë të çrregullt. Në sektorin e mesëm ky përrua përshkon 
gropën erozive të Stërblevës, të përbërë nga terrigjenë. Pikërisht këtu ai merr 
karakterin e një rrjedhje tepër erozive, me regjim shumë të çrregullt, në shtrat të gjerë 
dhe të mbushur me depozitime të shumta të trasha, më tepër të karakterit proluvial. 
Nuk janë të rralla rastet kur gjatë rrebesheve merr karakterin e rrjedhjes së baltës. 
Këtë karakter nuk e ndryshon as derdhja në të e Përroit të Klenjës, që ka më tepër 
tiparet e një rrjedhje karstike. Tiparet në fjalë theksohen më tej në sektorin e poshtëm, 
ku merr edhe përroin e Zabzunit. Në afërsi të Okshtunit të Vogël bashkohet me 
përroin e Prodanit. 

Përroi i Prodanit zë fill në ujëndarësen me degët e Rapunit, jashtë rajonit 
ndërkufitar të Gollobordës, në lartësinë rreth 1600m mbi nivelin e detit. Drejtimi i tij 
përputhet me atë të korridorit të Shëngjergjit, jugperëndim-verilindje. Lugina dhe 
pellgu i tij ujëmbledhës përbëhet nga flishi i ri. Dallohet për reliev mjaft të copëtuar, 
por të butë, me veshje në përgjithësi të varfër bimore të përbërë nga shkurre, dushqe 
dhe ah. Në pellgun e tij ujëmbledhës janë të shumta peizazhet e degraduara, madje të 
dezertifikuara. Në këto kushte rrjedhja e tij është shumë e çrregullt, me fryrje dhe 
rënie të menjëhershme të prurjeve, shpesh në formën e rrjedhjes së baltës, ndërsa 
shtrati kryesor i mbushur me depozitime të trasha, shumë i çrregullt dhe i gjerë. 

Përroi i Okshtunit merr këtë emër nga bashkimi i përroit të Prodanit me atë të 
Borovës dhe deri në derdhjen e tij në Zallin e Bulqizës. Është zhvilluar tërësisht në 
gjuhën e flishit të ri, ku, siç theksuam, ndërpret tërthor struktura të ndryshme 
antiklinale dhe sinklinale, nga ku edhe ndërthurja e ngushtimeve të shtratit të tij me 
zgjerime. Duke u formuar nga dy degë me tipare shumë të shprehura torrenciale dhe 
duke u formuar në një pellg ujëmbledhës, gati tërësisht terrigjen dhe me reliev tepër të 
copëtuar, por me lartësi më të vogël, në këtë rrjedhje ujore janë më të shprehura 
tiparet torrenciale të rrjedhjes, ngarkesa e madhe me lëndë të ngurtë dhe shtrati më i 
gjerë, më i çrregullt e më i gjarpëruar. 

Përroi i Ostrenit dhe i Trebishtit përbëjnë degë direkte të Drinit të Zi. Kanë 
drejtim jugperëndim-verilindje dhe janë zhvilluar në kushte të ngjashme fiziko-
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gjeografike, si edhe përrenjtë e tjerë të zonës. Prandaj kanë dukuri të njëjta ose 
pothuajse të njëjta me ta. 

Përroi i Llangës është degë e Shkumbinit dhe ka drejtim verilindje-jugperëndim, 
të kundërt me Zallin e Okshtunit, sepse zhvillohet përgjatë një thyerje tektonike. Pjesa 
e sipërme e tij drenon në rrugë nëntokësore fushën karstike të Studnës dhe zhvillohet 
në gëlqerorë, prandaj ka tipare të shprehura karstike; ndërsa pjesa e poshtme hyn në 
molasat e zgjerimit të Librazhdit të luginës së Shkumbinit të Mesëm. Në këtë sektor 
rrjedhja në fjalë merr karakter më të shprehur torrencial të regjimit dhe të karakterit të 
rrjedhjes. Në objektet ujore të zonës hyjnë edhe burimet, shumica e të cilëve janë 
karstike. Midis tyre dallohet burimi i Studnës, që ndodhet në skajin lindor të Fushës së 
Studnës, në lartësinë 600m mbi nivelin e detit. Përbën një burim të madh karstik, që 
del në kontaktin tektoniko-litologjik midis gëlqerorëve të triasit të sipërm dhe flishit të 
vjetër. Ka ujë të shumtë, të pastër dhe të ftohtë. Në vendin e daljes krijon një mjedis 
shumë të këndshëm. Ka vlera shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike, hidrologjike), 
kulturore, didaktike dhe turistike. Për të gjitha këto është statusi i monumentit të 
natyrës22. 
 

Liqenet 
Zona në studim është e pasur shumë dhe me një numër të madh liqenesh, por me 

sipërfaqe të vogla. Kryesisht janë të tipit akullnajor dhe vetëm dy të tipit karstik. Ndër 
me kryesoret do të përmendim liqenet akullnajore, si liqeni i Draganit, i Jabllanicës, i 
Kallkanit apo liqenet karstike në afërsi të fshatit Llabunisht. Ujërat e tyre 
përgjithësisht janë shumë të ftohta nga shkrirja e dëborës, me një botë bimore ujore 
shumë të zhvilluar, duke krijuar kështu peizazhe shumë të bukura me vlera të mëdha 
turistike dhe studimore. 

Midis objekteve artificialë ujorë do të përmendim ujëmbajtësit dhe kanalet ujitës 
të ndërtuara sidomos në gjysmën e dytë të shekullit të kaluar. Ato janë të vegjël dhe 
me kapacitet të kufizuar ujitës. Pas vitit 1990 rrjetit ujitës u dëmtua dhe janë të pakta 
objektet ujitës që vazhdojnë të funksionojnë. 
 

Në mbyllje të kësaj analize të shkurtër të hidrografisë do të theksojmë se: 
- Edhe pse mungojnë lumenjtë e mëdhenj dhe rrjedhjet ekzistuese kanë më tepër 

karakterin e përrenjve torrencialë, në rajon nuk mungojnë pasuritë ujore, të 
cilat shprehen sidomos në burimet e shumta që dalin në kontaktet tektoniko-
litologjike midis gëlqerorëve dhe terrigjenëve. Por mungon kadastra e këtyre 
burimeve, që do të bënte një përcaktim real të ujit dhe vlerave të tjera të tyre. 
Paraprakisht mund të themi se shpërndarja dhe numri jo e vogël e tyre 
mundëson furnizimin e qendrave të banuara me ujë, plotësimin e kërkesave të 
bujqësisë për ujitjen dhe ndoshta edhe të zhvillimit të mundshëm të turizmit. 

- Duhet të vlerësohet sidomos vendi jo i vogël që zë ushqimi i rrjedhjeve nga 
ujërat e burimeve karstike dhe sidomos nga dëbora në ushqimin total të tyre. 
Kjo do të bëjë të mundur përcaktimin më të saktë të potencialeve ujore dhe 

                                                 
22 Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 676, datë 20.12. 2002. 
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rrugët e mundësitë e shfrytëzimit të tyre, sidomos për ujitjen e tokave të 
kultivuara. 

- Gjithashtu duhet të vlerësohet rënie e madhe e shtretërve të rrjedhjeve ujore, 
që përbën një vlerë e mundësi jo të vogël për prodhimin e energjisë elektrike 
nëpërmjet hidrocentraleve. Deri tani kjo mundësi është shfrytëzuar shumë pak 
në tre hidrocentrale të vegjël lokalë të ndërtuara vite më parë në Ostren, që 
furnizon pjesën më të madhe të fshatrave të të gjithë zonës; në Stërblevë dhe 
në Borovë. Burimet ujore ofrojnë edhe vlera për çeljen e ekonomive të vogla 
për rritjen e peshkut në mënyrë të veçantë të troftës, të shfrytëzuara vetëm 
pjesërisht në ekonomitë e kultivimit artificial të peshkut në Borovë, Stërblevë, 
Trebisht, Llabunisht dhe Berevo (Maqedoni) etj. Njëherazi këto burime 
krijojnë peizazhe shumë piktoreske dhe tepër atraktive për turizëm. 

 
III.5. Tokat 

Larmia e kushteve dhe faktorëve pedogjenetikë ka kushtëzuar edhe 
shumëllojshmërinë e tokave, të cilat, si edhe në gjithë vendin, ndryshojnë sidomos në 
drejtim vertikal. Në këtë drejtim dallohen tokat e kafta, tokat e murrme pyjore dhe 
livadhore. 

Tokat e kafta. Këto kanë përhapjen më të madhe nga pikëpamja e sipërfaqes në 
rajonin në studim. Ato zënë rreth 43% të të gjithë territorit dhe më tepër shtrihen në 
nivelet hipsometrike 600-1000m mbi nivelin e detit. Shtrirjen më të madhe sidomos 
këto tipa tokash e kanë në zonën e Okshtunit, të Borovës, si dhe përreth territorit të 
Gjinavecit dhe Klenjës. Ndërsa pjesa tjetër shtrihet përtej kufirit shtetëror, por që 
është pjesë përbërëse e rajonit ndërkufitar në fjalë dallohet për mbizotërimin e këtij 
tipi toke. Kryesisht ato janë të formuara në kushte klimatike të ftohta me reshje të 
bollshme që shkojnë 1000-1200mm/vit me temperatura që zbresin nën 00C. Në dimër 
ndodh shpëlarja e tokave, ndërsa në verë grumbullimi i kripërave për shkak të 
avullimit. Për pasojë në horizontet e mesme të tokës shfaqen pseudomicele e njolla të 
formimeve të reja karbonate. Të fundit ngopin kompleksin thithës me baza, sidomos 
me kalcium, që kushtëzohen edhe reaksionin e tokës rreth vlerës neutrale. Kanë 
strukturë granulore, profili të thellë deri në 1.20-1.5m, përmbajtje humusi në sipërfaqe 
4-9%, ndërsa në thellësi rreth 1%23. 

Tokat e hirta në të kafta. Janë gjithashtu të përhapura në këtë territor. Kanë si tipar 
të tyre shtrirjen në formë arealesh dhe të rrethuara nga tokat e kafta. Më tepër ato 
shtrihen në nivelet 300-600m mbi nivelin e detit. Këto tipa tokash më tepër janë të 
përhapura në rajonet më të ulëta hipsometrike të këtij rajoni ndërkufitar, konkretisht 
në pjesën veriore, veri-lindore, veri-perëndimore dhe kanë një përhapje më të vogël në 
anën jugperëndimore, në komunën e Streblevës. Këto tipa tokash janë formuar mbi 
formacione kryesisht terrigjene dhe përfaqësojnë rreth 8% të të gjithë tipave të tokave 
në rajonin. Këto tipa tokash janë më të rëndësishmet sepse në to janë të përqendruara 
                                                 
23 Veshi L. Pedologjia, faqe 211,Tiranë 1996. Sipas ekuivalentimit me legjendën e FAO-UNESCO-s 
(Cara K,etj.1997).  
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sipërfaqet më të mëdha bujqësore në këtë zonë, kryesisht në këto tipa tokash për 
shkak edhe të kushteve klimatike të ftohta kultivojnë më tepër patate, misër, thekër, si 
edhe pemët frutore: molla, dardha dha arrat. 

Tokat e murrme pyjore ose të pyjeve të ahut dhe të pishës. Shtrihen nga lartësitë 
1000 - 1200m deri në 1700m. Në ndonjë rast zbresim deri në 900m dhe ngjiten deri 
në 1800m. Ato zënë 7% të të gjithë territorit, por më tepër kanë shtrirje në pjesën 
veriore dhe verilindore, në Trebac, Orzhanov, Trebisht dhe Drenak. Ato zhvillohen 
mbi eluvin e sedimentarëve dhe magmatikëve. Formohen në reliev shumë të copëtuar 
dhe të gërryer fuqimisht; në klimë të ftohtë: dimër i ashpër, mbi 80 ditë me ngrica, 
borë e shumtë, verë e freskët, me përqindje të konsiderueshme reshjesh, që 
kushtëzojnë regjimin shpëlarës të tokave, të cilat zhvillohen nën pyjet e ahut e të 
halorëve. Profili i këtyre tokave, me ndërtim karakteristik, i trashë 80-140cm, fillon 
me një shtresë së hollë (A0), e përbërë nga mbetje të dekompozuara me ngjyra me 
ngjyrë të zezë dhe trashësi deri në 5cm. Më poshtë vjen horizonti humusor, me 
trashësi deri në 30cm, ngjyrë të murrme të errët ose kafe, strukturë granulore e arore 
dhe i ngjeshur. Horizonti B është i ngjeshur. Tokat e murrme pyjore takohen në 
formën e tokave të murrme tipike ose Humic Cambisol24, që janë më të përhapura dhe 
përmbajnë 8-14% humus në sipërfaqe; në formën e tokave të murrme pyjore të 
kuqërremta ose Humic Nitosol, që vendosen mbi koren e alternimit të silikateve dhe 
kanë pjellori potenciale mesatare; në formën e tokave të murrme pyjore të zeza që 
vendosen mbi formacionet ultrabazike me 7-10% humus në sipërfaqe dhe në formën e 
tokave të murrme pyjore të shpërlara, të murrme e strukturore plisore. 

Përshkohet mirë nga rrënjët e trasha të pemëve. Këto toka përmbajnë 12-15% 
humus në sipërfaqe, që përgjysmohet në thellësi dhe kanë reaksion acid të shprehur 
mirë. Tokat karbonate-humusore ose Rendzinc leptoso gjenden në gëlqerorë dhe janë 
pjellore, sepse përmbajnë shumë humus e veti fiziko-mekanike të mira, kanë reaksion 
acid deri në neutral, pasojë e ndikim të shkëmbit amnor. Tokat livadhore të murrme 
pyjore ose Humic Cambiso takohen në vendet e sheshta, ku drurët e pyllit shpesh 
zëvendësohen nga barishtet e livadheve, që përbëjnë një mbulesë të qëndrueshme e të 
plotë. Këtu tokat janë të lagëta, sepse ujërat nëntokësorë i kanë afër sipërfaqes. Kanë 
reaksion acid dhe janë toka pjellore. Tokat e këtij brezi të vëna pak nën kulturë, 
tashmë janë braktisur, duke u rrezikuar të degradohen dhe dezertifikohen nga 
erozioni. Prandaj për to janë të nevojshme masat antierozive. 

Tokat livadhore malore (LM) ose tokat e maleve të larta. Shtrihen mbi lartësitë 
1700 m dhe zënë rreth 10% të të gjithë territorit. Një vend të rëndësishëm zënë edhe 
tokat livadhore malore të zeza. Më të përhapura janë në lindje dhe në jug të zonës etj. 
Formohen kryesisht mbi gëlqerorë, ndërsa relievi i tyre është shumë heterogjen dhe 
dallohet nga copëtimi dhe pjerrësitë e mëdha, me përjashtim të rrafsheve në pjesët e 
sipërme të disa maleve. Zhvillohen në kushtet e klimës më të ashpër: temperatura të 
ulëta, reshje të shumta dhe avullim të vogël; mbizotërimi i reshjeve të dëborës; 
reshjeve të konsiderueshme edhe gjatë verës së freskët. Këto toka formohen nën  

                                                 
24 Veshi L.Pedologjia,faqe 211,Tiranë,1996. Sipas ekuivalentimit me legjendën e FAO-UNESCO-s 
(Cara K,etj.1997).  
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bimësinë e graminaceve të kullotave me zhvillim të madh që pengon procesin e 
gërryerjes. Periudha e saj e vegjetacionit është e shkurtër, dëbora zgjat nga nëntori në 
prill, madje dhe më shumë. Në këto rrethana formohet një masë e madhe humusi (17-
25% në sipërfaqe)25. Këto toka kanë profil rreth një metër të trashë, horizont humusor 
të shprehur dhe të trashë. Në sipërfaqe kanë një shtresë të hollë e të përshkueshme nga 
rrënjët, e cila formon një masë sfungjerore. Shtresa humusore (A), deri në 40cm, ka 
ngjyrë kafe të errët deri në të zezë; është e shkrifët, e ajrosur, me strukturë kokërizore. 
Nëntoka (B) është më e ngjeshur, me ngjyrë të murrme, të verdhë, pa strukturë, e 
pluhurosur. Shtresa A lidhet me shtresën B nëpërmjet horizontit AB, mjaft të trashë. 
Ato kanë përbërje mekanike subargjilore të mesme në të gjithë profilin e tyre (argjila 
30-50% të përbërjes së tokës) dhe reaksion acid (ph 4-5.6), ndërsa mbi gëlqerorët janë 
neutrale ose pak acide. Janë disa forma të tokave livadhore malore (312): tokat tipike 
livadhore, që në sipërfaqe përmbajnë 16-20% humus; tokat livadhore të zeza ose 
Humic Cambiso, që dallohen për horizontin humusor më të trashë dhe më të errët; 
tokat livadhore të stepëzuara (në jug) ose Umbric Leptosole, me përmbajtje më të 
vogël të humusit dhe tokat e djerrit të pyjeve malore, të cilat formojnë një brez të 
ngushtë, kalimtar ndërmjet tokave të kullotave subalpine dhe tokave të murrme 
pyjore. Këto toka kanë pjellori të lartë sepse përmbajnë mjaft humus dhe elemente të 
tjera për bimët. Tokat livadhore malore shfrytëzohen kryesisht si kullota gjatë 
periudhës së verës. Për të përmirësuar pjellorinë e tyre duhet të mbrohen nga 
gërryerjet, të pastrohen nga gurët e shkurret dhe t’u bëhet plehërimi minerar në 
përshtatje me përbërjen kimike të tyre dhe gjendjen e bimësisë. 

Duke përfunduar këtë analizë të shkurtër të tokave do theksonim: 
tokat janë të larmishme: kjo duket si në breza tokash ashtu dhe disa nënlloje 

brenda të njëjtit brez. Kjo padyshim përbën një pasuri jo të vogël natyrore të zonës. 
Por shfrytëzimi pa kriter i bimësisë natyrore dhe i mundësive potenciale të tokave, në 
kushtet e një mjedisi tepër delikat, ka kushtëzuar degradimin e vazhdueshëm të tyre, 
deri në jo pak raste në dezertifikimin e tyre (shih tip i relievit eroziv-denudues). 
 

III.6. Mbulesa bimore 

Pozita gjeografike e zonës dhe kushtet natyrore të saj (ndërtimi gjeologjik, 
copëtimi i madh i relievit, i shoqëruara me larmi klimatike, me reshje të mëdha të 
dëborës etj.) kanë kushtëzuar shumllojshmëri të mëdha të botës bimore në rajonin 
ndërkufitar të Gollobordës. Kjo dukuri e gjen shprehjen e vet në biodiversitetin e 
theksuar, i shprehur, si në drejtim vertikal, ashtu edhe në atë horizontal. Këtë 
biodiversitet e ka ndihmuar edhe fakti se mjedisi i Gollobordës vazhdon të jetë i 
pastër ekologjikisht. Nga ana tjetër, trysnia e ushtruar nga popullsia e zonës, 
nëpërmjet prerjeve dhe mbikullotjes, mbi mbulesën bimore, por edhe me botën 
shtazore, ka dëmtuar jo pak biodiversitetin. Më i ruajtur ky biodiversitet është në 
territore të veçanta: ekosistemet akullnajore të Draganit dhe të Kallkanit, si dhe në 
zonën e Jabllanicës. Faktorët e lartpërmendur që ndikojnë drejtpërdrejt në llojet dhe 

                                                 
25 Veshi L.Pedologjia,faqe 211,Tiranë,1996. 
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përhapjen e bimësisë së zonës, kanë bërë që flora e saj të dallohet për mbizotërimin e 
bimëve të tipit meseuropian dhe veriballkanik, që i bëjnë ato shumë të dallueshme nga 
bimët mesdhetare që rriten më tepër në zonat perëndimore të vendit tonë. Peizazhi dhe 
përbërja floristike ndryshon shumë sidomos në drejtim vertikal, nga rajonet me lartësi 
të vogël rreth 300 metra në komunën e Ostrenit apo fshatin e Llangës në drejtim të 
rajoneve më të larta mbi 2000 metra, si në Raduç, Kallkan, Kusur, Tuçep, Jabllanicë 
dhe Visharicë (Maqedoni) etj. Siç shihet, shfaqet katëzimi bimor vertikal, ku llojet 
kryesore të bimësisë nga nivelet më të ulëta të lartësisë drejt atyre më të larta 
hipsometrike përfaqësohen nga këto lloje kryesore: shkurre, dushqe, ahu e pisha dhe 
kullotat alpine. 

Shkurret mesdhetare. Ky kat bimor shtrihet deri rreth 600m mbi nivelin e detit. E 
marrë në total në raport më llojet e tjera të kateve bimorë, ky kat zë 9% të të gjithë 
mbulesës bimore të rajonit. Siç vihet re ai nuk zë sipërfaqe të madhe. Kjo shpjegohet 
me përqindjen e vogël të sipërfaqes deri në 600 metra në rajon, në të cilat ato rriten, 
zhvillohet në kushtet e një klime më të butë në raport me bimësinë që zhvillohet në 
lartësitë më të mëdha .Në këtë zonë shfaqet vetëm nënkati i shiblikut, i përbërë nga 
bimë që i rrëzojnë gjethet gjatë dimrit: shkoza, driza etj. Përhapjen më të madhe të 
këtij lloji mbulese bimore e shohim të shtrirë në formë arealesh sidomos në rajonin 
midis Bezevo, Lukovo, Nerez dhe Vefçani në territorin e Maqedonisë dhe më pak 
përreth fshatit Ostreni i Madh në territorin Shqiptar. Ky kat bimor është mjaft i 
dëmtuar nga njeriu dhe i zëvendësuar me toka të punueshme, prandaj në shumë 
sektorë është i degraduar, duke u shfaqur në formën e friganës, e cila përbëhet nga 
shkurre të rralla dhe me zhvillim të pakët. Shkurret e këtij kati bimor përdoren për 
kullotë, dru zjarri dhe disa nga bimët e tij kanë vlera medicinale dhe mjaltëse. 

Kati i dushkut dhe fletore të tjerë. Ky kat bimor shtrihet nga 500-600metra në 
Ostren dhe Llangë deri në lartësinë 1000 metra mbi nivelin e detit në sektorët e 
Trebaçit, Ostrenit të Madh, Klenjës, Zabzunit etj. Ky kat është i përhapur në të gjithë 
zonën, por në mënyrë të veçantë në komunën e Ostrenit dhe Trebishtës, pra në pjesën 
veriperëndimore, perëndimore dhe më pak në pjesën qendrore të zonës. Po ta 
shprehim në përqindje, sipas komunave, na rezulton se mbi 16% e të gjithë sipërfaqes 
me dushqe është e përhapur në komunën e Ostrenit e në mënyrë të veçantë në fshatrat 
Ostreni i Madh, Ladomiricë, Pasikë, Prodan etj. 

Në këtë kat bimor më tepër ka përhapje dushku, qarri, si dhe bunga në komunën e 
Klenjës dhe në zonën e Llabunishtit. Është karakteristikë se ka edhe disa areale të 
vogla me gështenja në komunën e Streblevës, të shoqëruara me lajthi e arra. E parë në 
kuadrin e bimësisë së të gjithë zonës, ky kat bimor përbën 17.2% të të gjithë mbulesës 
bimore. Thënë ndryshe sipërfaqja e saj më e madhe në raport me shkurret mesdhetare, 
por, po ta krahasojmë me katin bimor të ahut, ai paraqitet më i vogël në përqindje se 
ky kat. Llojet kryesore të bimësisë së këtij kati përfaqësohet nga dushku, bunga, 
panja, lajthia. Kjo e fundit në zonën e Stërblevës ka krijuar dhe sipërfaqe të mëdha në 
trajtë pyjesh të ulët. Edhe ky kat bimor është mjaft i dëmtuar nga njeriu, në shumë 
sektorë është i degraduar dhe shfaqet në formën e friganës, e cila përbëhet nga shkurre 
të rralla lajthie, dushqesh, dëllinjash etj. Bimët e këtij kati bimor përdoren për 
kullotë,dru zjarri dhe disa nga bimët e tij kanë vlera medicinale dhe mjaltëse. 
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Kati i ahut dhe i halorëve. Ky kat bimor për nga sipërfaqja që zë, si dhe nga 
përqindja në total për gjithë pyjet, ka një peshë të konsiderueshme. E gjithë sipërfaqja 
në total e katit të ahut për të gjithë rajonin ndërkufitar të Gollobordës është 39% e të 
gjithë sipërfaqes pyjore të zonës. Të specifikuar, ahu përbën 34%, ndërsa halorët të 
përfaqësuar kryesisht nga pisha zënë 5% të të gjithë sipërfaqes bimore. Por nuk 
mungojnë dhe disa sipërfaqe të vogla pyjesh ahu në pjesën jugperëndimore. Po ta 
vërejmë përhapjen sipas komunave, për këtë kat bimor shohim se përqendrim më të 
madh, mbi 50%, shtrihet në komunën e Stërblevës dhe fshatrat, në disa pjesë 
përbërëse të komunës Strugë, por që futen në zonën tonë të studimit, si Llabunisht, 
Borovec, Jabllanic dhe Llakajc. Dallohen në mënyrë të veçantë pyjet e ahut të 
Draganit, Kusarit, Kallkanit, Letmit etj., të cilat dallohen gjithashtu për një dendësi të 
drurëve për njësi të sipërfaqes. Lloji kryesor mbizotërues është druri i ahut i llojit 
Fagus silvatica, nga i cili ka marrë dhe emërtimin ky kat. Në këtë kat bimor gjenden 
edhe pyjet e halorëve me përbërje bredhi dhe pisha, që janë më pak të përhapura në 
zonën e Gollobordës. Ato gjenden më tepër të përqendruara në perëndim të saj 
sidomos në fshatrat Ostreni i Vogël dhe Orshenjë të komunës së Ostrenit dhe më pak 
në afërsi të fshatit Borovë të komunës së Stërblevës, si dhe në fshatrat Llabunisht dhe 
Llakajc në Maqedoni. Në total e gjithë kjo përbën afërsisht 1.65% të të gjithë 
sipërfaqes së zënë në pyje për të gjithë zonën. Takohen edhe fletëgjerët e tjerë (panja, 
mështekna etj.) që zënë një përqindje të vogël, rreth 0.64% të të gjithë sipërfaqes së 
zënë me pyje. Ky kat bimor ka pasuritë më të mëdha floristike të përbërë nga pyjet e 
ahut dhe të pishës. Kjo pasuri e madhe pyjore kushtëzoi zhvillimin e ekonomisë 
pyjore, që përbën një nga aktivitetet kryesore ekonomike të gjithë rajonit të 
Gollobordës. Ky aktivitet ka filluar prej kohësh, por në aspektin organizativ 
shfrytëzimi filloi në vitin 1955 me ngritjen e stabilimentit të parë pyjor të Stërblevës, 
që vazhdon të funksionojë edhe sot. 

Kullotat alpine. Në zonën e Gollobordës shtrirja e konsiderueshme e relievit të 
lartë me klimë të ftohtë e reshje të shumta të dëborës ka kushtëzuar zhvillimin e madh 
të katit bimor të kullotave alpine. Kjo lloj bimësie e tipit graminace ka përhapjen më 
të madhe në rajonet mbi 1700 metra mbi nivelin e detit dhe konkretisht në malin e 
Kallkanit atë të Raduçit, Mirakës, Prodanit, Kusarit, Ladomiricës, Jabllanicës dhe 
Visharicës. Kjo lloj bimësie krijon në këto male sipërfaqe të mëdha kullotash 
natyrore, të cilat shfrytëzohen si ushqim natyror për blegtorin e imët në periudhën e 
ngrohtë të vitit. Jo vetëm kaq. Ato krijojnë një peizazh piktoresk. Ky është edhe 
shkaku kryesor që në periudhën e verës ato bëhen objekte kryesore të frekuentimit 
nga banorët vendas dhe të ardhur. 
  

III.7. Bota shtazore 

Larmia dhe pasuria që ka kjo zonë, si në aspektin klimatik, në atë të tokave, të 
florës etj., ka krijuar kushte shumë të favorshme për zhvillimin e një bote shtazore 
shumë të larmishme. Këtë gjë e dëshmon ekzistenca e shumë specieve të veçanta, nga 
më të ulëtat dhe deri tek gjitarët më të zhvilluar të zonës. Të diferencuara sipas 
karakterit të habitatit do të dallonim: botën shtazore të shkurreve, të pyjeve të 
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dushkut, të ahut dhe të halorëve, në lartësitë botën interesante të kullotave alpine dhe 
të habitateve ujore. 

Në habitatet e shkurreve që janë më pak të zhvilluara dhe të degraduara, më të 
populluara dhe më të prekura nga njeriu, si në Ostren, në Fushë- Studen, Llangë, 
Drenak, si dhe në Modric (Maqedoni) gjenden lepuri i egër, dhelpra, çakalli, thëllëza, 
shapka, mëllenja etj. 

Në habitet e dushkut, edhe ky mjaft i prekur nga popullsia, takohet më rrallë ujku, 
dhelpra, urithi, ketri, derri i egër etj. 

Në habitatet e pyjeve më të dendura të ahut dhe të pishës dhe më pak të prekura 
nga njeriu takohen gjitarë të rrallë: ariu, rrëqebulli, dhia e egër, skifteri, shqiponja etj. 
Në habitatet e kullotave alpine më të shpeshtë janë: miu i vogël, urithi, thëllëza etj. Në 
habitatet e ujërave të kthellta dhe shumë të ftohta të lumenjve takohet trofta e egër. 
Kjo e bën këtë zonë të dallueshme në të gjithë vendin për këtë pasuri të madhe ujore. 
Të gjitha këto të marra së bashku përbëjnë një pasuri të madhe natyrore, si dhe vlera 
të mëdha stimuluese për turizmin dhe gjuetinë në zonë. 
  

Nga analiza e botës së gjallë mund të dalin disa konkluzione: 
A. Rajoni ka bimësi të pakët, por ai dallohet për larmi të madhe, për ndërthurje 

interesante të llojeve përfaqësuese të trevave të ndryshme të vendit dhe afër 
apo larg tij. Së bashku me botën shtazore, por edhe elementë të tjerë të 
peizazhit, formojnë ekosisteme interesante dhe të larmishme, midis tyre 
dallohen: ekosistemet pyjorë, të shkurreve, të kullotave alpine, të sipërfaqeve 
të degraduara etj. Të gjitha këto ekosisteme, sidomos në sektorë të veçantë, 
kanë vlera shkencore dhe ekologjike, por edhe turistike. 

B. Vlerat e veçanta shkencore, ekologjike dhe turistike janë ende të pastudiura. 
Ndryshe nuk mund të shpjegohet pse zona ka vetëm një objekt të shpallur 
zonë e mbrojtur: monumenti i natyrës i burimit të Studnës. Vetë karakteri unik 
i rajonit nga Rrajca deri në Jabllanicë, të përfaqësuar me sipërfaqe të mëdha 
pyjore, burime të shumta ujore, si dhe larminë e madhe të botës bimore e 
shtazore, kanë qenë faktorët kryesorë që krijuan kushtet dhe faktorët që një 
pjesë e rajonit në studim të përfshihen në zonën e mbrojtur me statusin “Park 
Kombëtar” dhe, më konkretisht, pyjet e Draganit, një pjesë e pyllit në malin e 
Letmit dhe liqenet akullnajorë të Jabllanicësdhe pyjet e Visharicës. Mbetet 
detyrë e studiuesve, por edhe e OJF-ve që të hulumtojnë me kujdes këto vlera 
dhe të bëjnë propozimet përkatëse pranë organeve qeveritare kompetente për 
t’u dhënë objekteve me vlera statusin që meritojnë si zonë e mbrojtur. 

C. Shumëllojshmëria e florës, duke filluar nga shkurret mesdhetare dhe deri tek 
kullotat alpine, bën të mundur një pasuri të madhe për shfrytëzimin me 
qëllime të ndryshme dhe një burim natyror i pasur ushqimi për blegtorinë e 
rajonit. Me këtë shpjegohet dhe numri i madh i blegtorisë së imët, duke mos 
lënë pa përmendur dhe veçoritë klimatike tokësore të saj. 

D. Sipërfaqet e mëdha pyjore, sidomos në komunën e Stërblevës, ku gjenden 
pyjet e mëdha të Prodanit Kusarit, Letnit, Draganit në perëndim, apo ato të 
Jabllanicës dhe Visharicës në lindje të rajonit, përbëjnë një pasuri të madhe me 
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vlera turistike, pse jo dhe kurative, për shkak të klimës së ftohtë dhe të pastër. 
Nga ana tjetër, kjo pasuri përbën një avantazh shumë të madh për zhvillimin 
ekonomik dhe një burim të rëndësishëm punësimi për të gjithë rajonin 
ndërkufitar në studim. 

E. Pasuri e madhe me bimë të shumëllojshme medicinale, ndër të cilat 
përmendim: dëllenjën, salepin, mëllagën, lulen e shtoit, kamomilin. Jo pak 
fermerë në anën perëndimore në veçanti, merren me mbledhjen dhe 
përpunimin e pjesshëm të tyre, duke siguruar kështu të ardhura vjetore shumë 
herë më të madhe se sa nga aktiviteti bujqësor. Po t’u shtojmë të gjitha këtyre 
edhe pasurinë e madhe të botës shtazore, atëherë dalim në përfundimin se ky 
rajon përbën një trevë me resurse natyrore të mëdha për zhvillim më të madh, 
pavarësisht nga disa vështirësi subjektive që në jo pak raste dalin si primare. 

F. Nga ana tjetër duhet pasur parasysh fakti që në jo pak raste janë evidentuar 
abuzime në shfrytëzimin pa kriter të tyre. Kjo kryesisht u vu re në perëndim, 
sidomos gjatë viteve 1997-2000, në degradimin e disa sipërfaqeve me pyje 
sidomos në Dragan e Fushë- Studen të komunës Steblevë. Megjithëse 
përfshirja e një pjese të sipërfaqes së tij në përbërje të zonës së mbrojtur, 
ndihmoi në ruajtjen e kësaj sipërfaqe, përsëri, kërkohet një ripërtëritje e pyjeve 
të mplakur dhe të degraduar nga shfrytëzimit pa kriter; kërkojnë një vëmendje 
më të madhe nga ana e pushtetit vendor si dhe shërbimit pyjor i zonës. 

G. Peizazhet shumë pyjore piktoreske të Stëblevës, Fushës karstike të Studnës, 
liqenet e cirqet akullnajore në Jabllanicë, lëndinat e mëdha të Kusarit etj. kanë 
tërhequr vëmendjen e biznesmenëve dhe të disa banorëve të larguar nga rajoni 
dhe, sidomos, të emigruarit nga ana lindore e tij, po rikthehen dhe po 
investojnë në turizëm, duke hapur kështu një drejtim të ri zhvillimit të rajonit e 
në veçanti të anës perëndimore të tij. 
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IV. SISTEMET HUMANE 
 

IV.1. POPULLSIA 
 
IV.1.1. Popullimi i hershëm i rajonit 

 
IV.1.1.1. Gjurmë të popullimit të hershëm në rajonin ndërkufitar, 

gollobordasit popullsi shqiptare autoktone.  

Rajoni i Gollobordës përfaqëson një trevë me banim të hershëm. Zhvillimet dhe 
ngjarjet tejet të ngjeshura historike të ndodhura në të dhe në afërsi të saj janë 
shoqëruar me shumë ndryshime, sidomos në numrin, strukturën e veçoritë e 
popullsisë së kësaj zone.  

Nga të dhënat arkeologjike dhe historike, rezulton se Golloborda përbën një trevë 
të trungut iliro-arbëresho-shqiptar26. Kjo trevë ka një trashëgimi të pasur kulturore dhe 
historike, që zë fill që në periudhat më të hershme, pikërisht në ato të qytetërimit ilir 
të saj. Në periudhën e antikitetit ajo banohej nga fisi ilir i Penestëve27. Ky fis kishte 
shtrirje të gjerë: Mati i Sipërm, gropa e Dibrës dhe e Kërçovës. Kryeqendra e gjithë 
kësaj treve ishte Uskania, që mendohet të jetë Dibra e Madhe28.  

Ekzistojnë dëshmi të shumta dhe mjaft të qarta të kulturës ilire në këtë zonë: 
rrënojat e vendbanimeve ilire “urbane” të kohës; rrënojat “e qytezave” apo 
fortifikimeve, si dhe shumë sende prej qeramike apo të zbukurimeve të zbuluara në 
mënyrë fragmentare29. Analiza shkencore e tyre i ka përcaktuar si tipike të kulturës së 
lashtë ilire30. Gjetjet e shumta të tyre lidhen edhe me faktin tjetër se kjo zonë, nga vetë 
pozicioni gjeografik i saj, ka shërbyer si nyje lidhëse midis trevave ilire buzë 
Adriatikut dhe atyre më në brendësi të Ilirisë.  

Vendbanimet dhe fortifikimet, që dallohen për arkitekturë të veçantë, janë ndërtuar 
në sektorët më strategjikë të zonës, kryesisht në pikat më dominuese të saj dhe kjo për 
t’u mbrojtur nga pushtuesit e huaj. Midis tyre interes të veçante kanë: qyteza e 
Borovës, Gradishta e Trebishtit dhe e Kojavecit.  

Kalaja e Ladomiricës, ndodhet pranë fshatit homonim, në një kodër që ngrihet në 
formën e një trungu koni, gati 75m të lartë, buzës lumit. Në këtë kodër dallohen 
shumë qartë gjurmët e një tuneli, që shërbente si rrugë kalimi e fshehtë për mbrojtësit 
ilirë të kësaj fortese. Mendohet se kjo kala ka vazhduar edhe në mesjetë, kur bënte 
pjesë në vargun e fortesave të shumta, që kishin për qëllim kryesor mbrojtjen e 
kështjellës së Sfetigradit.  

                                                 
26Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Historia e Popullit Shqiptar, vëllimi I, f. 40, 45, 50 etj. 
Tiranë, 2002.  
27Muzeu Historik i Dibrës, Gjetjet arkeologjike në fshatrat Borovë dhe Moglicë, 1987.  
28Hofrat Dr.Karl Patsch “Ilirët”, Botimi i vitit 1923, f. 40.  
29Muzeu Historik i Dibrës, Gjetjet arkeologjike në fshatrat Borovë dhe Moglicë, 1987.  
30Hofrat Dr.Karl Patsch “Ilirët”, Botim i vitit 1923, f. 40.  
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Qyteza dhe shpella e Borovës. Përfaqësojnë vendbanimin më të hershëm ilir të 
zbuluar në zonë. Ato i përkasin periudhës shek. IV p.e.r. deri në shek.VI. Në to janë 
gjendur shumë gjurmë të qarta të popullimit të hershëm ilir. Në mënyrë më të 
dukshme kjo kulturë tipike ilire pasqyrohet në enët prej qeramike, si dhe në sendet e 
zbukurimit të gjetura nga arkeologët në këto objekte31.  

Gradishta dhe kalaja e Kojavecit. Përbën një dëshmi tjetër që tregon për 
popullimin e hershëm të kësaj zone dhe trashëgiminë ilire-arbëreshe. Muret e saj 
shumë të trashë janë ndërtuar prej guri, në të cilat ngrihen bedenat tipike të 
arkitekturës ilire. Këtu gjendet dhe një tunel si dhe gjurmët e një ujësjellësi, që 
furnizonte banorët e kështjellës kur kjo popullsi ndodhej e rrethuar nga pushtuesit e 
ndryshëm32. 

Kalaja e Modriçit, e cila ndodhet në pjesën perëndimore të rajonit ndërkufitar, i 
përket periudhës mesjetare, dhe ka shërbyer si fortifikim i rëndësishëm për ushtrinë e 
udhëhequr nga Skënderbeu kundër ushtrisë turke e cila vinte nga lugina e Drinit të 
Zi.33 

Kalaja e Llukovës i përket periudhës së bronzit dhe të hekurit, është ndër më të 
vjetrat e rajonit, gjendet në VP të fshatit Llukovë dhe ka të njëjtën mënyrë ndërtimi si 
fortifikimet e tjera të kësaj periudhe, të cilat gjenden sot në territorin e vendit tonë. 

Qyteza e fortifikuar e Labënishtes i përket periudhës së Mesjetës, rreth 3 km në 
veri të fshatit buzë rrugës Strugë-Dibër e Madhe,34 ka shërbyer si vend strehimi dhe 
mbrojtjeje ndaj ushtrisë turke. Mënyra e ndërtimit të saj është krejt e njëjtë me 
simotrat e tjera të ndërtuara në mesjetë në Arbëri.  
 

IV. 2. Trashëgimia historike dhe kulturore 

Nga të gjitha këto të dhëna nga fusha e arkeologjisë si dhe nga shumë gojëdhëna 
historike të trashëguara35 dilet në përfundimin se rajoni i Gollobordës përfaqëson një 
trevë me trashëgimi të hershme kulturore dhe historike me rëndësi të veçantë, jo 
vetëm për të, por dhe për të gjithë kulturën e lashtë të popullsisë shqiptare. Dyndjet e 
sllavëve në shek. VI-VII, me gjithë pasojat sociale mbi popullsinë e zonës dhe 
mbetjen e disa toponimeve, nuk mundën të prekin dhe të ndryshojnë organizimin e tij, 
kulturën, traditat, gjuhën, dhe zakonet e kësaj popullsie. Për këtë dëshmojnë:  

- Ruajtja e elementeve tipike shqiptare të kulturës së Komanit, gjurmët e së cilës 
janë gjetur në shumë treva që ndodhen shumë më në lindje, deri në Vardar e 
Shkup36, por edhe në fshatrat Borovë, Moglicë e Zabzun37 të Gollobordës në 
pjesën perëndimore të rajonit.  

                                                 
31Muzeu Historik i Dibrës, Gjetjet arkeologjike në fshatrat Borovë dhe Moglicë, 1987.  
32Muzeu Historik i Dibrës, Gjetjet arkeologjike në fshatrat Borovë dhe Moglicë, 1987.  
33 Muzeu Historik i Dibrës, Gjetjet arkeologjike në fshatrat Borovë dhe Moglicë, 1987.  
34 Dr. Nebi Dervishi. Etnokultura e Fushëgropës së Ohrit, Tetovë 2005 
35 Purrellku Halim, Shqiptarët e Maqedonisë, f. 67, Simpozium, Shkup, 1994 
36Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Historia e Popullit Shqiptar, vëll. I, f. 40, 45, 50 etj. 
Tiranë, 2002.  
37Muzeu Historik i Dibrës, Gjetjet arkeologjike në fshatrat Borovë dhe Moglicë, 1987.  
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- Formacionet mbrojtëse të shekullit VI, që emërtohen “qyteza” si rrënojat e një 
kështjelle të lashtë dhe varrezat e vjetra me shumë sende qeramike, të zbuluara 
midis fshatrave Borovë dhe Zabzun flasin për vazhdimësi të kulturës ilire tek 
ajo arbëreshe38. Kjo kështjellë vazhdon të quhet “qyteza e Borovës”, e banuar 
kryesisht nga arbëreshët në shekullin VI, kur flitej gjuha arbëreshe.  

Këto gjurmë dhe shumë të tjera janë të mjaftueshme për të argumentuar 
autoktoninë e popullsisë së zonës dhe prejardhjen e saj të drejtpërdrejtë nga ilirët. Për 
vazhdimësinë iliro-shqiptare të popullsisë së kësaj zone flasin edhe të dhëna të tjera të 
karakterit historik, por edhe etnografik. 

Banorët e hershëm të rajonit, ilirë, arbëreshë dhe më pas shqiptarë u dalluan si 
mjeshtër të talentuar ndërtimi. Kjo ka qenë një traditë që u trashëgua nga lashtësia 
deri në ditët tona. Mjeshtrit vendas kanë krijuar art më vete në ndërtimin e “qytezave” 
prej guri apo fshatrave të tërë në zonë dhe larg saj. Pikërisht mënyra e veçantë e 
këtyre ndërtimeve e dallon këtë zonë nga të gjitha zonat e tjera përreth saj. Tipike janë 
ndërtimet dhe mënyra arkitektonike e Gushkamenit të Ostrenit, atij të Kojavecit apo e 
Trebishtit, në pjesën perëndimore apo në Modricë e Veleshtë në atë lindore të rajonit, 
ku elementi më i veçantë i tyre është skalitja dhe gdhendja e gurëve me të cilët janë 
ndërtuar shtëpitë. Arkitektura e ndërtimit të këtyre shtëpive dallohet për ndërthurjen e 
punimit prej druri me atë të gurit, ku gjen shprehjen e vet tek ballkonet e gjata dhe të 
ngushta të quajtura “telise”, çatitë me majat të mprehta me dërrasë ose rrasa guri dhe 
dritare të vogla në formë frëngjie.  

Në shumë fshatra të këtij rajoni, në të dy anët e kufirit si: Steblevë, Ostren apo 
Llabunishtë, Veleshtë e Podgorc, në shumicën e rasteve këto punime të gurit të 
shoqëruar me dru, gërshetohen me mjaft elemente zbukuruese prej bakri apo argjendi, 
për të cilën duhet thënë se rajoni ka një traditë të hershme të zbukurimeve me këto 
metale, në veçanti pjesa lindore e tij përgjatë rrjedhjes së Drinit të Zi. Në kuadrin e 
përgjithshëm arkitektonik të fshatrave, në mënyrën e vendosjes së shtëpive, të bie në 
sy fakti se ato lidhen me njëra-tjetrën me rrugica me kalldrëm të ngushta dhe në 
shumicën e rasteve me mure prej guri. Shtëpi tipike të tilla apo dhe fshatra të veçanta 
mund të përmendim: Stëblevën, Zabzunin, Jabllanicën, Veleshtën, Ostrenin, Borovën 
etj. Kohët e fundit, për fat të keq, kjo traditë e veçantë dhe shumë e vyer ndërtimore 
po venitet, më e theksuar është kjo në pjesën shqiptare të rajonit, ku është zëvendësuar 
nga betonimet, çka po çon në degradimin e këtyre vlerave të mëdha arkitekturore.  

Vazhdimisht mjeshtrit ndërtues kanë shtegtuar në kërkim të veprave të mëdha të 
kohës. Gjurmët e punës së tyre gjenden të skalitura në ndërtimin e shumë objekteve të 
hershme të Perandorisë Osmane: në Stamboll, Bullgari, Greqi dhe deri në Egjiptin e 
largët. Mendohet se edhe deri në ndërtimin e sarajeve madhështore të Sulltan Bajazitit 
ndihet dora e mjeshtërve të mëdhenj të Gollobordës. Ndërtimi i Çarshisë së vjetër në 
Shkup, një nga zonat muzeale më të vjetra në Maqedoni, është vepër e ndërtuesve të 
rajonit në studim.  

Në morinë e të gjithë kësaj kulture të vjetër dhe tipike bën pjesë dhe tradita e 
përpunimit të leshit për zbukurimet dhe punimet artistike të saj. Në mënyrë të veçantë 

                                                 
38Muzeu Historik i Dibrës, Gjetjet arkeologjike në fshatrat Borovë dhe Moglicë, 1987.  
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të bien në sy punimet në velenxat e punuara trashë, si në Steblevë, Llabunishtë e 
Jabllanicë, qilimat dhe deri tek punimet më të holla si dantellat, “maramet” apo 
“rizat” të vendosura nga gratë në kokë. Të gjitha këto punime nga ana etnografike 
dallojnë nga të gjitha punimet e tjera përreth Gollobordës 

Rajoni dallohet për pasuri të madhe etno-kulturore, që sipas studiuesve përmban 
shumë elemente të trashëguara nga lashtësia ilire dhe arbëreshe. Kjo shprehet mjaft 
qartë në veshjet tipike, në dasmat me elemente të veçanta; në traditën e përpunimit të 
leshit dhe sidomos në artin popullor të zbukurimit në ndërtesat me gur.  

Në kuadrin folklorik, rajoni i Gollobordës shquhet për një pasuri të larmishme 
këngësh dhe vallesh tipike të saj, në të cilat vihet re një ndërthurje midis valles së 
kënduar të grave me atë dyshe të burrave. Ndër këto pasuri shumë të madhe të kësaj 
kulture mund të përmendim: vallen e kënduar të grave të Steblevës për nusen dhe 
dhëndrin; vallen dyshe të burrave të Trebishtit, vallen e Tupanëve të Klenjës, vallja e 
kënduar e kurbetit në Veleshtë etj.  

Në kulturën etnografike të rajonit ndeshen shumë zakone, që e kanë zanafillën në 
kohërat e vjetra, të cilat janë tipike për këtë rajon dhe që nuk i ndeshim në asnjë rajon 
tjetër përreth tij. Me shumë domethënie në dasmat e fshatrave Veleshtë, në lindje të 
rajonit, apo Steblevë e Klenjë, në perëndim, përbën një traditë shumë të hershme në 
dasma, të cilat fillojnë me “marrjen e bajrakut”. Kjo presupozon marrjen e flamurit 
kombëtar shqiptar tek banori më i hershëm i fshatit. Ky rit nënkupton transmetimin 
ndër breza i flamurit kombëtar. Kjo ndikon në brumosjen e brezit të ri me ndjenjën 
atdhetare, si dhe me forcimin e lidhjes shpirtërore të popullsisë me zonën. Në dasma 
ka dhe shumë elemente që gjenden edhe në disa zona lindore shqiptare, brenda dhe 
jashtë kufirit të sotëm shtetëror. Si të tillë mund të përmendim “mundjen midis 
pehlivanëve” të fshatit ose e njohur ndryshe si “mundja e Gollobordës”. Kjo synon të 
nxjerrë në pah karakterin e fortë të të rinjve, dhe nga ana tjetër evidenton djalin më të 
fortë të fshatit në sy të vajzave pjesëmarrëse në dasmë. Në pjesën maqedonase të 
rajonit, ky rit shprehet më pak, por ka elementë të shumtë të përbashkët, si “gatimi i 
pogaçes”, loja e unazës etj.  

Gollobordasit, pavarësisht nga përkatësia fetare, vazhdimisht e kanë ndier dhe e 
ndiejnë veten shqiptarë. Ata, gjatë gjithë historisë, kanë luftuar me të gjitha format për 
mbrojtjen e trevës së tyre por edhe të gjithë trojeve shqiptare nga pushtuesit e 
ndryshëm, midis tyre edhe kundër sllavëve bullgarë, serbë dhe maqedonas. Ata 
vazhdimisht kanë bërë përpjekje për të mbrojtur gjuhën dhe shkollën shqipe. 
Golloborda ka qenë ndër trevat e para shqiptare në gjithë krahinën e Dibrës dhe më 
gjerë, që ka hapur shkollën shqipe39.  

Është e vërtetë se në Gollobordë, si në gjithë Shqipërinë dhe më gjerë, ka shumë 
toponime sllave. Por krahas tyre, ka edhe shumë toponime shqipe. Si të tillë mund të 
përmendim toponimin “Steblevë”, që është pasojë e evoluimit të togfjalëshit “S’të 
bleva”. Sipas legjendës këtë togfjalësh e përmendi në çastet e fundit të jetës së tij 
spahiu Sadik Pashë Hoxholli nga Dibra, i cili, pasi dështoi në përpjekjet për të blerë 
bjeshkët dhe kullotat e fshatit, deshi t’i merrte ato me forcë, por në përpjekje me  

                                                 
39Hoxha Ramazan, Stebleva – Histori dhe Figura, f. 56, Tiranë 2003 
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burrat e fshatit u vra40. Siç theksuam më lart, ka jo pak toponime sllave, që janë direkt 
përkthim në sllavisht i emërtimeve shqip të vendeve të ndryshme. Kjo tregon se para 
se të vinin sllavët këtu ka qenë popullsi shqiptare.  
 

IV. 3. Dygjuhësia,tipari dallues i rajonit - mendime mbi prejardhjen e saj dhe 
trashigimia historike 

Golloborda është një nga trevat e pakta të vendit tonë, si Himara dhe Luma, ku 
takohet dygjuhësia, që i dallon ato nga trevat e tjera të vendit. Ky tipar ka qenë 
gjithmonë objekt polemikash midis studiuesve seriozë dhe atyre që janë vënë në 
shërbim të politikës aneksioniste të trojeve shqiptare. Për fat të keq, shpjegime dhe 
qëndrime të tilla vazhdojnë të shfaqen edhe në kohën e sotme. Duke pasur fatin e 
madh, që jam me prejardhje nga kjo zonë, pra duke e ditur mirë historinë e saj dhe 
mbi të gjitha, duke u mbështetur në të dhënat historike të pamohueshme, po theksojë 
disa argumente, të cilat vërtetojnë katërçipërisht se kjo dukuri nuk është gjë tjetër 
veçse një huazim nga zhargoni gjuhësor bullgar, rrjedhojë e marrëdhënieve të 
përditshme të popullsisë autoktone me prejardhje ilire, arbëreshe dhe shqiptare me 
popullsitë e dyndura bullgare në periudhat më të hershme, por edhe fqinje. Këtë 
përfundim shkencor e vërtetojnë: 

Golloborda si një trevë e rëndësishme, siç theksuam më lart, në periudhën e 
antikitetit ilir, bënte pjesë në hapësirën e banuar nga fisi i madh ilir penestëve41, 
ndërsa në kufirin lindor të kësaj hapësire ndodhej fisi i dardanëve, që banonte në 
hapësirën nga Kosova e sotme deri në Shkup dhe deri në luginën e Pollogut42. Në këtë 
kohë nuk ka ekzistuar nocioni gjeopolitik i ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë. 
Siç shihet qartë, në antikitet e gjithë hapësira ku sot shtrihet territori i Maqedonisë 
banohej, prej popullsisë ilire.  

Të dhënat arkeologjike në këtë zonë flasin për vendbanime ilire që i përkasin 
periudhës para dyndjes së madhe sllave. Jo vetëm kaq. Këtu vihet re qartë 
vazhdimësia iliro-shqiptare e shprehur kjo në kulturën e Komanit të gjetur në disa 
vendbanime: në qytezën e Borovës dhe Gushkameni i Trebishtit shek. IV-VI, të 
ndërtuara nga popullsia vendase përpara se të vinin dyndjet e mëdha sllave në 
gadishullin e Ballkanit.  

Duke u nisur nga faktet e pamohueshme historike e arkeologjike të mësipërme, 
mund të themi se dygjuhësia në këtë trevë është një fenomen historik i shfaqur në një 
periudhe të caktuar. Kjo do të thotë se popullsia e Gollobordës që ka qenë e banuar 
nga fisi ilir i penestëve, ka folur ilirisht, dhe më vonë arbërisht, kur dihet që në këtë 
periudhe nuk ka ekzistuar fare popullsi sllave në Ballkan. Si rrjedhojë nuk ka se si të 
ekzistonte dygjuhësia, por ajo u shfaq pikërisht pas dyndjeve të mëdha sllave në 
shekullin VI. Dygjuhësia, shqipja dhe bullgarishtja, shfaqet mbas ardhjes së sllavëve 

                                                 
40 Po ai, po aty. 
41Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Historia e Popullit Shqiptar, vëll. I, f. 40, 45, 50 etj. 
Tiranë, 2002.  
42Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Historia e Popullit Shqiptar, vëll. I, f. 40, 45, 50 etj. 
Tiranë, 2002.  
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në viset autoktone të banuara me popullsi ilire. Edhe mundësia e formimit të ndonjë 
diaspore me popullsi sllave në Gollobordë bie poshtë, sepse studimet43 tashmë i kanë 
përcaktuar këto enklava në rrethinat e Ilirisë së atëhershme dhe në disa lugina, që 
ofronin kushte më të mira për bujqësi. Por në pjesën perëndimore të Ilirisë enklavat 
sllave ishin të vogla dhe me kohë u asimiluan nga popullsia arbëreshe44.  

Duhet pranuar se edhe mbi popullsinë arbëreshe të Gollobordës është ushtruar 
trysni asimiluese nga popullsia sllave dhe kjo sigurisht ka ndikuar në dygjuhësinë e 
saj, por në asnjë mënyrë nuk mund të themi se popullsia e kësaj zone është me 
origjine sllave-maqedonase apo bullgare, siç pretendojnë qarqe të caktuara 
maqedonase apo bullgare.  

Faktorët që kanë sjellë në përfitimin e gjuhës së dytë, siç quhet nga vendasit 
“bugarçe” ose “e Nashki”, pra, zhargon i sajuar bullgar, janë:  

Në kohën e Perandorisë së vjetër bullgare me qendër në Carev Dvor të Prespës 
dhe me shtrirje deri në Vlorë, Selanik e Shkup, u ushtrua dhunë mbi popullsisë 
vendase të Gollobordës me qëllimin asimilimi etnik të saj. Midis mjeteve të përdorura 
për këtë qëllim ka qenë edhe trysnia për të komunikuar në gjuhën e pushtuesit bullgar. 
Kjo e detyroi popullsinë vendase që ta mësonte gjuhën e tij.  

Imponimi i të folurit bullgarisht u shtri edhe në shërbesat fetare të ritit ortodoks. 
Ai u bë më i dukshme kur Knjazi Boris e lidhi kishën bullgare me Patriarkanën Greke 
të Kostandinopolit, në vitin 870 e.r.  

Me kalimin e kohës komunikimi nëpërmjet gjuhës së dytë filloi të bëhej 
domosdoshmëri jete edhe mbijetese. Këtë e kërkonin kontaktet e fqinjësisë midis 
popullsisë vendase dhe vllehve nomadë dygjuhëfolës bullgarisht-vllahisht, të cilët, 
duke qenë blegtorë, vinin gjatë stinës së verës, me blegtorinë e tyre në viset malore të 
Steblevës. Për këtë hipotezë na flasin toponime të tilla gjuhësore në këtë fshat, si 
p.sh., “Vllashka-Torno”, e cila e shqipëruar do të thotë “vatha e vllehëve” ose 
toponimi tjetër “guri i shqipes” që vllahisht në këtë rajon njihet “petri”, kurse nga 
bullgarishtja ky vend sot quhet “Orillov Kamen”, që përsëri në shqip do të thotë 
“guri i shqipes”. 45 Të gjitha këto emërtime, që përdoren edhe në ditët e sotme për të 
emërtuar rajone të veçanta në rajon, janë rezultat i ndikimeve të kësaj popullsie të 
ardhur jo shqiptare, që vazhdojnë për shkak të transmetimit brez pas brezi të tyre. Në 
shek. X dhe XI lufta midis grupimeve kundërshtare në Bullgari pati si pasojë 
migrimin në rajonin malor të Gollobordës e një pjese të palës së mundur, e cila u 
përndoq nga pala tjetër. Si rezultat i bashkëjetesës së kësaj popullsie të ardhur dhe 
popullsisë autoktone vendase të zonës çoi dhe në përdorimin e gjuhës së tyre tek 
popullsia vendase. Domosdoshmëria e komunikimit në jetën e përditshme e në 
mënyrë të veçantë në marrëdhëniet e punës dhe të tregtisë, midis popullsisë së ardhur 
sllave dhe asaj arbëreshe të zonës ndikoi në përdorimin e dygjuhësisë në këtë zonë. 
popullsie të ardhur dhe popullsisë autoktone vendase të zonës çoi dhe në përdorimin e 

                                                 
43Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Historia e Popullit Shqiptar, vëll. I, f. 40, 45 50, etj. 
Tiranë, 2002 
44Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Historia e Popullit Shqiptar, vëll. I, f. 40, 45 50, etj. 
Tiranë, 2002 
45Hoxha Ramazan, Stebleva – Histori dhe Figura, Tiranë 2003 
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gjuhës së tyre tek popullsia vendase. Domosdoshmëria e komunikimit në jetën e 
përditshme e në mënyrë të veçantë në marrëdhëniet e punës dhe të tregtisë, midis 
popullsisë së ardhur sllave dhe asaj arbëreshe të zonës ndikoi në përdorimin e 
dygjuhësisë në këtë zonë. Ndikim të fuqishëm, madje kryesor në dygjuhësinë në 
popullsinë e kësaj zone luajti zhvillimi në mënyrë krejt natyrore i veprimtarisë 
jetësore.Ndër to theksojmë:  

-  punësimi dhe në mjaft raste lidhjet martesore midis popullsisë vendase dhe 
asaj të ardhur bullgare;  

-  zhvillimi i tregtisë, por edhe realizimi i shërbimeve të tjera në qendrat urbane 
të kohës: Strugë dhe Ohër, ku elementi sllav ishte më i shumtë.Dihet se burrat 
e kësaj zone njihen sidomos si mjeshtër ndërtimi, por edhe si përpunues të 
zotë të bulmetit, gjellëbërës etj. Këto zanate ata i kanë ushtruar edhe në vendet 
fqinje sllave. Për të gjetur punë në këto vende, për ta jetike ishte të mësonin 
dhe të komunikonin mirë edhe në zhargonin e sajuar të gjuhës bullgare, që 
përdoret sot.  

Ekziston mundësia për një ardhje edhe të një popullsie fare të vogël të popullsisë 
ortodokse me origjinë sllave, që vazhdoi ta ruajë këtë besim deri në ditët tona. Por, 
duhet të theksojmë se kjo popullsi me besim fetar ortodoks, është shumë e vogël në 
raport me popullsinë me besim mysliman. Kjo popullsi kryesisht gjendet vetëm në dy 
fshatra: Gjinavec dhe Klenjë. Ky fakt paraqitet shumë bindës në rastin e popullsisë 
sllave të fshatit Vefçani në lindje të rajonit, të cilët u vendosën fillimisht pas largimit 
të osmanëve si fise baritore, por që janë krejtësisht të rrethuar nga popullsia vendase 
shqiptare. Pra ata erdhën dhe u vendosen për shkak të kullotave masive, të cilat 
gjenden në zonën e Jabllanicës.  

Së fundi, theksojmë se të gjitha argumentet e pamohueshme shkencore historike, 
arkeologjike, gjuhësore dhe nga vetë dëshmitë e popullsisë vendase vërtetojnë se 
dygjuhësia në zonën e Gollobordës nuk ka të bëjë aspak me origjinën sllave të 
popullsisë së saj. Ajo është rezultat i domosdoshmërisë për të komunikuar midis 
popullsisë së ardhur sllave dhe asaj vendase iliro-arbëresho-shqiptare; ajo është pasojë 
e marrëdhënieve të gjata që kanë pasur këto dy popuj në procesin e punës dhe të 
shkëmbimit të të mirave materiale me njëri-tjetrin dhe në disa raste dhe të lidhjeve 
shpirtërore të krijuara midis tyre. Nga ana tjetër ky fenomen është pasojë e vetë 
ndikimit që pati dyndja e madhe sllave në pjesën lindore etnike të territorit shqiptar.  
 

IV. 4. Qendrat e banuara. Vendosja sipas lartësisë mbi nivelin e detit 

Për shkak të thyerjeve të theksuara të relievit, qendrat e banuara të zonës janë 
vendosur në nivele të ndryshme hipsometrike, nga 513 metra mbi nivelin e detit 
(fshati Veleshtë) deri në 1360 m (fshati Gjinavec). Këto ndryshime janë të dukshme 
edhe midis lagjeve të tyre, që arrijnë deri rreth 100 m. Kështu në fshatrat Gjinavec e 
Steblevë qendra ka lartësinë 1160 m, ndërsa lagjja Sharrë 1100 metra, dhe për fshatrat 
Llakaicë Qendër dhe Mal me diferencë 130 m në anën lindore të rajonit. Për disa 
fshatra të tjerë ndryshimet hipsometrike midis lagjeve janë më të vogla, nga 15-20 m 
në fshatrat Veleshtë dhe Borovec në lindje apo 20-40 m fshati Borovë në perëndim. 
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Tabela e mëposhtme paraqet qendrat e banuara të zonës sipas lartësisë mbi nivelin e 
detit, të nxjerra nga harta topografike me shkallë 1:25000. 

 

Tab. 4.1. Lartësia mbi nivelin e detit e qendrave të banuara të Gollobordës. 
 

Nr. Qendra e banuar 
Lartësia 

mbi nivelin 
e detit (m) 

Nr. Qendra e banuar 
Lartësia mbi 
nivelin e detit 

(m) 
1 Pasinkë 600 21 Bezevë 535 
2 Trebaç 620 22 Borovec 520 
3 Cerenec 640 23 Drenok 610 
4 Radovesh 820 24 Jabllanicë 970 
5 Ostren i Vogël 880 25 Llakaicë 1100 
6 Sebishtë 850 26 Llukovë 540 
7 Orzhanov 940 27 Modric 620 
8 Borovë 940 28 Nerez 520 
9 Lejçan 960 29 Podgorc 580 

10 Orshenjë 980 30 Veleshte 513 
11 Ladomiricë 980 31 Vevcani 723 
12 Vërnicë 980 32 Llabunishtë 586 
13 Ostren i Madh 1000 33 Xhepinë 575 
14 Prodan 1000    
15 Çelebi 1040 - Mesatarja e Rajonit 792 
16 Llangë 1050 - Mesatarja Pjesa (P) 939 
17 Zabzun 1080 - Mesatarja Pjesa (L) 645 
18 Studën 1120 
19 Trebisht 1140 
20 Steblevë 1160 
21 Klenjë 1200 
22 Gjinavec 1360 

 
Burimi: Harta topografike me shk. 1:25000, Tiranë 1985 

 

Nga të dhënat e nxjerra nga harta topografike dalim në disa përfundime: 
Dallohen për lartësi më të vogël mbi nivelin e detit fshatrat buzë luginës së Drinit 

të Zi si Veleshta, me 513 m, apo Boroveci, me 520 m, të cilat gjenden në lindje të 
rajonit. Për pjesën perëndimore të tij fshatrat me lartësinë më të vogël janë vendosur 
në komunën Ostren, pikërisht fshati Pasinkë, 600 m mbi nivelin e detit. 

Qendrat e banuara me lartësi më të mëdha mbi nivelin e detit takohen në komunën 
Trebisht në perëndim. Lartësinë më të madhe e shënon fshati Gjinavec me 1360 m 
dhe në lindje fshati Llakaicë me 1100 m. Në komunën e Trebishtit vëmë re një 
mbizotërim të qendrave të banuara në lartësitë nga 1100 – 1360 m. Kjo shpjegohet me 
përpjekjet për t’u mbrojtur nga erërat e ftohta në shpatet e maleve përreth.  

Fshatrat e pjesës perëndimore të rajonit janë vendosur në lartësi mesatare më të 
madhe (afërsisht 935m) kur ato të cilat shtrihen në lindje e në veçanti buzë lumit Drin 
i Zi janë më të ulët. Lartësia mesatare e tyre arrin 645m. Si rajon në përgjithësi 
mesatarja e lartësisë mbi të cilin janë vendosur qendrat e banuara arrin 792 m. Pra, 
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ndodhen në lartësi relativisht të madhe, e cila ndikon si në klimën ashtu dhe në ofertën 
e sipërfaqes bujqësore.  

Duke u nisur nga lartësitë në të cilat janë vendosur qendrat e banuara, mund të 
dallojmë disa nivele hipsometrike: 

Fshatra me lartësi nga 513-550 m, të cilat gjenden tërësisht në pjesën maqedonase 
të rajonit, si: Veleshtë, Nerez, Llukovë, Borovec, përbëjnë afërsisht 6.1% e të gjithë 
qendrave të banuara. 

Fshatra të cilët ndodhen në lartësitë nga 550m-600m, si: Xhepinë, Llabunishtë e 
Borovec, në lindje, apo Pasinkë, në perëndim, që përbëjnë 8.2%. 

Fshatra me lartësi nga 601 – 850m, ku futen Drenok, Modric, Vefçani, Trebaçi, 
Sebishti dhe Cereneci. Ato përbëjnë 13.8% të të gjitha qendrave të banuara të zonës.  

Fshatra me lartësi nga 851 – 1000m, ku futen Radoveshi, Ostreni i Vogël, 
Orzhanova, Borova, Lejçani, Orshenja, Ladomirica dhe Vërnica në perëndim dhe 
Jabllanica në lindje. Ato zënë 38,6% të të gjithë qendrave të banuara të zonës 

Fshatra me lartësi nga 1001 – 1360m, ku futen Llangë, Çelebi, Zabzun, Studën, 
Trebisht, Steblevë, Klenjë dhe Gjinavec, në perëndim, dhe Llakaicë në lindje. Ato 
përbëjnë 32.4% të të gjitha qendrave të banuara të zonës. Siç vihet re nga harta 
administrative, por dhe ajo hipsometrike e rajonit, përqendrimi më i madh i fshatrave 
ndodhet midis lartësive 851-1000m dhe nga 1001-1360m. Kjo kryesisht lidhet me 
karakterin e thyer malor që ka rajoni në studim.  
 

IV. 4.1. Vendosja e qendrave të banuara në raport me format e relievit 

Qendrat e banuara në rajonin ndërkufitar të Gollobordës janë tërësisht rurale. Nga 
pikëpamja administrative ato funksionojnë në përbërje të tri komunave, Ostren, 
Klenjë dhe Steblevë të pjesës perëndimore, e cila bën pjesë në Republikën e 
Shqipërisë, dhe komunën Vehçani në lindje në territorin e Maqedonisë. Fshatrat e 
tjera të kësaj pjese janë në përbërje të komunës së Strugës. Numri më i madh i 
fshatrave është përqendruar në komunën e Ostrenit, e cila ndodhet në perëndim, pastaj 
vjen komuna Klenjë dhe e fundit renditet komuna Steblevë. Dukuri të veçantë krijon 
fshati Vefçani, i cili përbën komunë më vete megjithëse është një fshat i vetëm me 
mbizotërim të dukshëm të popullsisë me kombësi maqedonase. Duke i parë këto 
fshatra sipas mënyrës së tyre të vendosjes, gjithnjë në raport me dukuritë gjeografike, 
dalim në disa përfundime: 

Fshatra të ndërtuar përgjatë luginave të lumenjve e përrenjve të rajonit. Kjo lidhet 
me sigurimin e ujit, që rrjedh në këto lugina. Si të tillë mund të përmendim 
vendbanime të tilla fshatare, si: Veleshtë e Drenak në lindje të rajonit dhe Borovë, 
Sebisht në komunën Steblevë; fshatrat Ostren i Vogël, Tuçep dhe Ladomiricë në 
komunën e Ostrenit, si dhe fshatrat Trebisht e Gjinavec në komunën e Klenjës në 
pjesën perëndimore të tij.  

Disa prej fshatrave luginorë janë vendosur në shpatet e majtë të luginave: Ostren i 
Vogël, Tuçep dhe Ladomiricë, apo Vefçani në lindje të tij, ndërsa të tjerët në shpatin e 
djathtë të luginës: Sebisht, Okshtun, Orzhanovë në perëndim apo Modric në lindje. 
Dy të parat i takojnë komunës Steblevë dhe komunës Ostren dhe i fundit i përket 
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komunës së Strugës në Maqedoni. Nuk mungojnë edhe fshatrat e vendosura në të dyja 
anët e luginave lumore: Borova, Stebleva dhe Çelebi.  

Takohen fshatra të vendosura në gropa, të rrethuara nga shpate malesh. Vendosja 
e tyre në to për të shfrytëzuar mundësitë më të mëdha që këto gropa ofrojnë për toka 
të punueshme, për ujë dhe për t’u mbrojtur nga erërat e ftohta, sidomos në periudhën e 
dimrit. Në këtë grup futen fshatrat Jabllanicë e Llakaicë në pjesën maqedonase dhe 
Steblevë, Borovë, Sebishtë, Zabzun, të gjitha në komunën e Steblevës, në anën 
shqiptare.  

Nuk takohen fshatra në lartësitë e shpateve, sepse në këto pozicione nuk sigurohet 
sipërfaqja e tokës së punueshme dhe as uji për nevojat e përditshme. Vetëm në pjesën 
lindore janë disa lagje të cilat janë vendosur në pozicione të tilla, si “lagja e malit” në 
Llabunishtë apo ajo e “Izvorit” në Vefçan. 

Aktualisht vihet re prirja që ndërtimet e reja të vendosen kryesisht pranë rrugëve 
kryesore automobilistike, apo pranë qendrave të njësive vendore të tyre. Këtu mund të 
përmendim rastet në fshatrat Veleshtë, dhe një pjesë e fshatit Llabunishtë në lindje të 
rajonit, Studën, Zabzun në komunën e Steblevës, apo fshatrat Ostren i Madh e i Vogël 
në komunën e Ostrenit në perëndim të rajonit ndërkufitar. Një tipar tjetër është edhe 
dukuria që ndërtimet e reja kryhen mbi bazën e pronësisë mbi tokën, për të mos pasur 
probleme me pronësinë në trojet e ndërtimit. Kjo ka ndryshuar planimetrinë e 
fshatrave dhe e bën shumë të vështirë zgjidhjen e problemeve të furnizimit me ujë, 
energji elektrike, apo evakuimin e mbetjeve në veçanti në qendrat e banuara në pjesën 
perëndimore të rajonit ndërkufitar.  
 

IV. 4.2. Struktura e qendrave të banuara 

Pjesa dominuese e qendrave të banuara janë të përqendruara, sidomos në komunën 
Trebisht e Steblevë në perëndim, si dhe përgjatë luginës së Drinit të Zi nga Veleshta, 
Boroveci e Nerezi në lindje. Më të shpërndara janë qendrat e banuara në komunën e 
Ostrenit. Në anën tjetër bie në sy fakti se fshatrat Llakaicë, Jabllanicë në lindje, 
Prodan dhe Okshtun në perëndim, janë tepër të shpërndara e të distancuara midis tyre, 
po t’i krahasojmë me fshatrat e tjera në kuadrin e të gjithë rajonit.  

Në kuadrin e përgjithshëm të fshatrave si rajon, dallojmë fshatra të shpërndara në 
shpate, si Jabllanica, Okshtuni e Ostreni i Vogël, dhe fshatra të shpërndarë në luginë, 
ku futen Veleshta, Bezeva në Maqedoni, Sebishti dhe Borova në komunën Steblevë 
në pjesën shqiptare të rajonit. Përgjithësisht fshatrat në këtë pjesë të rajonit kanë 
infrastrukturë gati të njëjtë. Për vendbanimet të cilat ndodhen në pjesën lindore, 
shumica kanë të përqendruar në qendër objekte me karakter publik apo fetar, më e 
dukshme kjo dhe për shkak të rregullsisë së tyre më të madhe në pjesën lindore, si 
Veleshta, Llabunishta, Boroveci apo Vefçani. Në perëndim, rregullsi më të dukshme 
paraqesin fshatrat Klenjën, Trebisht, Ostren i Madh, Stebleva, të cilat dhe në 
periudhat më të vjetra kanë qenë qendra të lokaliteteve.  

Në disa raste ndeshen vendbanime në të cilat qendrat e tyre i kanë pasur në vende 
historike. Tek disa kjo qendër është ruajtur, por tek të tjerët më vonë është zhvendosur 
pranë objekteve me karakter social të ndërtuara në fundin e viteve ‘80, në periudhën 
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komuniste. Të tilla ishin: vatra e kulturës, shkolla, zyrat e pushtetit vendor, dikur 
këshillat e bashkuara dhe në ditët e sotme zyrat e komunave, qendrave shëndetësore, 
lokalet e shërbimit tregtar etj. Kështu fshati Steblevë, në periudhën përpara Luftës II 
Botërore, e ka pasur qendrën e tij pikërisht në vendin e quajtur "Guri i kuvendit", 
sepse historikisht këtu mblidheshin burrat për diskutuar dhe për të marrë vendime të 
rëndësishme, sidomos për t’u organizuar në luftë kundër pushtuesve sllavë. Më vonë, 
gjatë periudhës moniste, kjo qendër u zhvendos pranë Vatrës së Kulturës, objekteve të 
pushtetit vendor e të kooperativës dhe më tej zyrave të komunës.  

Dallojmë fshatra që qendrën e tyre e kanë pasur pranë objekteve të tilla si dyqane 
apo hotele, të quajtura si qendra "botore", karakteristike për periudhën e mbretërisë, 
dhe vazhdojnë edhe në ditët e sotme të kenë të njëjtin rol, siç është rasti i fshatit 
Klenjë në pjesën perëndimore, apo Veleshta në atë lindore të rajonit të Gollobordës. 
Jo në pak raste vërehen fshatra ku qendrat e tyre janë të lidhura me objektet e kultit 
fetar. I tillë është fshati i Gjinavecit në perëndim apo Llabunishtës në lindje me 
qendër tek xhamia e madhe e këtij fshati. Në disa raste qendrat e fshatrave lidhen me 
biomonumente, si me pemë të larta e të vjetra, të cilat kanë përbërë vendin ku 
mblidheshin burrat e fshatit, si rasti i fshatit Veleshtë.  

Tipar i përbashkët i të gjithë fshatrave për rajonin ndërkufitar në ditët e sotme 
është fakti që këto qendra janë përqendruar pranë qendrave të komunave, buzë rrugës 
nacionale apo në udhëkryqet që bashkojnë fshatrat midis tyre. Kjo për të pasur lehtësi 
në komunikim midis tyre.  

Jo në pak raste vendbanimet janë të vendosura përreth qendrës më të vjetër të 
banimit të periudhave të hershme, por zhvillimi i tij është përcaktuar nga morfologjia 
e relievit. Është për t’u theksuar se, si truall për banesat e ndërtuara, janë zgjedhur më 
tepër bregoret dhe kurrizet. Me sa duket kjo është e lidhur me sigurinë më të madhe 
nga rreziku sizmik (në to del në sipërfaqe shkëmbi rrënjësor), apo rrëshqitjet jo të 
rralla në shpatet; me përpjekjet për të kursyer tokën e punueshme. Por jo pa rëndësi 
duhet të jetë edhe synimi për të zënë pozicione më të mira mbrojtjeje në rast sulmi 
nga armiku në ndërtesat e vjetra 

Siç theksuam më lart, gollobordasit janë mjeshtër të talentuar ndërtimi. Ata kanë 
krijuar një tip të veçantë ndërtimi banesash një-e dykatëshe. Arkitektura e tyre 
dallohet për ndërthurjen e punimit prej druri me atë të gurit, që gjen shprehjen e vet 
tek ballkonet e gjata dhe të ngushta të quajtura “telise”, çatitë me majat të mprehta me 
dërrasë ose rrasa guri dhe dritare të vogla në formë frëngjie. Ndërtimet e reja kanë 
ndryshuar disa elemente, sidomos dritaret, që tashmë janë shumë të mëdha, çatitë më 
pak të pjerrëta dhe me tjegulla të kuqe. Nuk janë të pakta rastet kur është importuar 
edhe një arkitekturë e re, sidomos nga ana lindore ajo maqedonase. Kjo mënyrë e re 
ndërtimi më tepër vihet re tek banesat e individëve që jetojnë në perëndim, të cilët 
kanë marrë prej këtyre vendeve stilin dhe standardin e tyre të banimit.  

Parcelat e tokës së punueshme, në përgjithësi të vogla, janë përreth shtëpisë. Në 
këto parcela më tepër kultivohen perime, zarzavate, pemë, sidomos mollë, pra me 
kultura që duan më shumë shërbime. Krahas tyre, shumica e fermerëve kanë edhe 
parcela më të mëdha toke, të vendosura më larg shtëpisë, të mbjella me kultura të tjera 
si: patate, drithëra, foragjere, etj. Këto parcela, në përgjithësi, janë marrë nga fermerët 
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pas prishjes së sistemit kooperativist, nga tokat e reja të hapura nga ky sistem. Prandaj 
parcelat me pronarë të ndryshëm janë pranë njëra-tjetrës. Më e dukshme kjo është në 
gropat, sidomos në fushën karstike të Klenjës.  

 
IV. 5. Migrimet në periudha të ndryshme historike  

Ajo që mund të thuhet është se fillesat e popullimit kanë ecur në të njëjtën rrugë si 
edhe në zonat e tjera malore të vendit: rajoni në fillim ka shërbyer vetëm për kullotë, në 
të vinin gjatë verës blegtorët me bagëtinë e tyre nga rajone të tjera, sidomos fushore, dhe 
largoheshin në periudhën e ftohtë të vitit, për të ardhur këtu përsëri gjatë verës. Në këtë 
kohë, në zonë kishte vetëm stane të përkohshme. Me kalimin e kohës, stanet u kthyen 
në vendbanime të përhershme, të cilat u rritën dhe u zgjeruan vazhdimisht, si rrjedhim 
i shtesës natyrore të popullsisë, por edhe imigrimeve të shumta. Golloborda, duke 
qenë një rajon malor dhe i izoluar, larg rrugëve dhe korridoreve që lidhnin qendrat 
urbane, ka shërbyer si vendstrehimi i popullsisë që largohej nga vendbanimi i tij i 
shkretuar nga pushtuesit. Kanë qenë jo të pakët ata që kanë ardhur në Gollobordë për 
t’u shpëtuar masakrave të pushtuesve, myslimanizimit në periudhën e mesjetës turke, 
për t’i shpëtuar gjakmarrjes mes fiseve etj. Më të njohura janë migrimet nga rajonet e 
tjera shqiptare, të shkaktuara nga pushtimi serb dhe turk. Për këtë flet edhe 
gjenealogjia e disa fiseve të mëdha të fshatrave të ndryshme të zonës: fiset e Uliajve 
dhe Dishajve, të ardhur nga Ulqini; fisi Llapaj, Elezaj, Kicaj dhe Bajraj, nga Llapi i 
Kosovës; fisi i Hoxhajve nga Çidhna e Dibrës etj. Të ardhur ka pasur edhe nga Mati, 
Martaneshi, Lura, Muhuri, Luznia, Gjakova, Kotori, etj. Në pjesën lindore popullsia 
përgjithësisht është autoktone, përveç disa fiseve nga Elbasani apo malësia e Mokrës, 
të cilët kanë ardhur në vitet 1920-1930, fillimisht për të punuar e më vonë u vendosen 
së bashku me familjet e tyre në Veleshtë, Llabunishtë etj.  

Ardhësit që vinin nga zona të pastra shqiptare, që flisnin vetëm shqip, të detyruar 
nga kushtet që përmendëm më lart, mësuan edhe gjuhën e dytë, që përdorej, krahas 
shqipes, në Gollobordë dhe këtë ua transmetuan edhe brezave.  

Banorët ortodoksë të Gollobordës, që i shpëtuan myslimanizimit, të shtuar edhe 
nga ardhësit e tjerë të krishterë, u vendosën në fshatrat e sipërme të Gollobordës: 
Gjinovec, Sebisht, Klenjë, Steblevë, Vernicë, Trebisht, të pjesës shqiptare të rajonit, 
kurse në atë maqedonase kryesisht në fshatrat Vefçani, e përbërë kryesisht nga 
popullsi me kombësi sllave, apo Podgorc e Jabllanicë. Pati edhe të ardhur të tjerë 
ortodoksë, që për shkaqe ekonomike u vendosën si raja në çifligjet e myslimanëve 
vendas. Më i dukshëm ky proces ka qenë në fshatin Steblevë, i cili, në fund të 
pushtimit turk, kishte 380 familje dhe mbi 2000 banorë46.  

Në rajon nuk ka pasur vetëm të ardhur, por edhe të larguarit kanë qenë jo të pakët. 
Kjo ka ndodhur kur ai është pushtuar nga pushtuesit e ndryshëm, të cilët këtu kryen 
masakra të mëdha.  

Si rezultat i pozitës gjeografike dhe i faktorëve të ndryshëm historikë e 
ekonomikë, popullsia e këtij rajoni, në periudha të ndryshme, është përfshirë nga disa 

                                                 
46Hoxha Ramazan, Stëbleva – Histori dhe Figura, f. 35, Tiranë 2003 
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lëvizje masive. Të dhënat statistikore për këtë problem janë tepër të kufizuara, 
sidomos për periudhat më të largëta historike 

Sipas gojëdhënave, mendohet që zhvendosjet e para të popullsisë në këtë rajon i 
takojnë periudhës së sundimit serb (shek. XIV) dhe sidomos osman. Për t’u shpëtuar 
vuajtjeve, pagesës së taksave si dhe vrasjeve, një pjesë e mirë e kësaj zone u largua në 
drejtim të viseve më malore të zonës, atje ku dhe nuk mund të shkelte këmba e 
armikut. Për këtë dëshmojnë gjurmët e disa vendbanimeve të ndërtuara në zonën 
malore të Raduçit, Prodanit, të Kallkanit, në perëndim apo Jabllanicës, Llakaicës e 
Llabunishtës në lindje të rajonit etj. Rreth viteve 1860 janë larguar për në Stamboll, 
Selanik, Manastir dhe Shkup rreth 14 fise47, kurse nga pjesa lindore më tepër janë 
larguar në drejtim të Shkupit dhe Ohrit. Më vonë, në periudhën e Luftës së Parë 
Botërore, kur një pjesë e Gollobordës u pushtua nga ushtria serbe, popullsia e 
pambrojtur kryesisht gra dhe fëmijë, u detyrua të largoheshin në drejtim të zonave 
fushore të vendit, ndërsa burrat qëndruan për të luftuar kundër këtij pushtimi. 
Ndonëse serbët e plaçkitën popullsinë e këtij rajoni, nuk mundën t’ia arrinin qëllimit 
të tyre për ta shpërngulur popullsinë përgjithmonë dhe ta popullonin atë me sllavë.  

Mendohet se vetëm një pakicë e papërfillshme e popullsisë serbe mbeti përreth 
Strugës në zonat fushore, por dhe kjo nuk ndikoi tek popullsia shqiptare vendase. Jo 
vetëm kaq. Pas disa muajsh rikthehet popullsia shqiptare në shtëpitë e tyre dhe u 
përfshi direkt në luftën për mbrojtjen e trojeve. Ky fenomen ka të bëjë me atë dukuri 
që quhet migrim i brendshëm dhe që kapi shifrat 2000-250048 banorë, të cilët, e 
theksojmë, u rikthyen përsëri.  

Në periudhën e viteve 1916-1920 zona pushtohet nga bullgarët, të cilët sollën më 
vete kolonë të popullsisë së tyre, që u vendosën nëpër stanet malore si popullsi 
nomade. Shembull tipik është fshati Vefçani dhe Jabllanicë në lindje, në të cilët u 
vendosën sllavë ortodoksë pas dyndjes bullgare. Këtë herë nuk kemi të bëjmë me 
largim të madh të popullsisë, përkundrazi, shohim se një pjesë e popullsisë së ardhur u 
përshtat dhe u integrua me popullsinë shqiptare të zonës.  

Periudha e vitit 1920-1930 përkon me një largim të ndjeshëm të popullsisë së këtij 
rajoni, kryesisht në vendet fqinje, pasi dihet që meshkujt dalloheshin si ustallarë në 
fushën e ndërtimit. Ata u larguan në drejtim të Turqisë, Bullgarisë, Egjiptit, Amerikë, 
etj. Pra theksojmë se shkaku kryesor i kësaj lëvizjeje është ai ekonomik.  

Në vitet 1930-1945 bie numri i popullsisë së larguar nga rajoni i Gollobordës në 
drejtim të viseve të tjera jashtë vendit. Kjo shpjegohet me disa faktorë: së pari, 
mbyllja përfundimtare e kufirit shtetëror midis Shqipërisë dhe ish-Republikës 
Jugosllave pikërisht në vitin 1949, u ndërprenë të gjitha lëvizjet e popullsisë së pjesës 
perëndimore për të punuar në botën e jashtme, së dyti: rajoni i Gollobordës ndahet në 
dy pjesë për shkak të kufirit politik, duke ndërprerë në këtë mënyrë lëvizjen e 
popullsisë së tij në të dy anët e kufirit. Këtu fillon një periudhë në të cilën popullsia e 
tij, kryesisht burrat, për shkak të luftërave në Ballkan dhe më gjerë, zhvilluan 
aktivitetin e tyre të ndërtimit brenda vendit.  

                                                 
47Hoxha Ramazan, Stebleva – Histori dhe Figura, f. 35, Tiranë 2003 
48 Po ai, po aty.  



RAJONI NDËRKUFITAR I GOLLOBORDËS  –  STUDIM GJEOGRAFIK 

66 

Në vitet 1950 – 80 të shekullit të kaluar, në shumë vepra të mëdha industriale të 
vendit kërkohej fuqi punëtore, sidomos ndërtues të zot. Prandaj jo pak gollobordës në 
pjesën shqiptare u larguan, në shumicën e rasteve, së bashku me familjet, në drejtim të 
zonave më të mëdha industriale të vendit, sidomos në Tiranë, Elbasan, Durrës, Fier, 
etj. Për pjesën lindore vërejmë fenomenin e largimit të popullsisë në emigracion 
kryesisht në vendet perëndimore, si Zvicër, Gjermani, Austri apo në drejtim të 
Turqisë. Mund të themi se gjatë periudhës komuniste 1945-1990 u largua rreth 25-27 
% të të gjithë numrit të popullsisë për pjesën perëndimore, kur për atë lindore 
mendohet të ketë qenë rreth 32-33 % të popullsisë që kanë banuar këtu në këtë 
periudhë.  

Ndërkohë, në këtë periudhë, u shfaq edhe dukuria e kundërt: kjo vetëm në pjesën 
shqiptare të Gollobordës. Duke e konsideruar si zonë veriore dhe verilindore, erdhën 
kuadro së bashku me familjet e tyre, duke u përligjur kjo nga regjimi në fuqi si 
ndihmë për këto zona. Por natyrisht kjo ndikoi shumë pak në rritjen e numrit të 
popullsisë së zonës 

Lëvizja më e madhe e popullsisë në pjesën perëndimore ndodhi pikërisht mbas 
viteve 1990, kur u mundësua në mënyrë ligjore liria e lëvizjes së individit. Nga të 
dhënat statistikore të INSTAT-it rezulton se vetëm në periudhën midis viteve 1993-
1998 janë larguar 45-47% e të gjithë numrit të popullsisë së viteve 1989-1990. Zonat 
kryesore në të cilat u vendosën kjo popullsi e larguar prej zonës ishin: Tirana, Durrësi, 
Lushnja, Elbasani, Fieri, kryesisht në ato zona të cilat kishte popullsi nga Golloborda, 
njerëz të cilët tërhoqën të afërmit e tyre. Si rrjedhojë e kësaj lëvizjeje masive të 
popullsisë së zonës ndodhi procesi i shpopullimit të shumë fshatrave, si p.sh. 
Stebleva, Gjinaveci dhe disa fshatrave në komunën Klenjë. Kuptohet që shkaku 
kryesor i largimit të saj është niveli i ulët ekonomik si dhe vështirësitë natyrore me të 
cilat përballet ajo. Gjatë kësaj kohe pati edhe emigrime jashtë në vendet fqinje, 
sidomos në Greqi, Maqedoni dhe Itali. 

Sipas të dhënave të INSTA-it, duke krahasuar të dhënat mbi numrin e popullsisë, 
e cila ka migruar midis viteve 1989-2001 nga pjesa perëndimore e Gollobordës, 
brenda vendit tonë, theksojmë: pjesa perëndimore e rajonit ndërkufitar dallohet për 
vlera mesatare të koeficientit të migrimit të brendshëm. Vlerat më të larta ky migrim i 
ka në komunën Steblevë dhe luhatet në kufijtë nga 10 - 20% dhe koeficient mesatar 
15% të të gjithë numrit të banorëve në vitin 2001. Nivelin më të ulët të migrimit të 
brendshëm e ka komuna Ostren, tregues që luhaten në vlerat nga 0 deri në 2.5%, me 
koeficient mesatar 1.25%. Shkaku kryesor me të cilën lidhet lëvizja migruese e 
brendshme në këtë zonë janë: niveli i ulët ekonomik dhe social, karakteri thellësisht 
malor e shoqëruar me ofertën e saj në stinën e dimrit. Zona ka një mesatare prej 7.9%. 
Po ta krahasojmë treguesin,ai paraqitet i ulët,krahasuar me sipërfaqen bujqësore të 
pakët apo klimën shumë të ashpër dhe karakterin disi të izoluar këtë mesatare me atë 
mesataren e Republikës (12.7%). Ky ndryshim midis tyre arrin në rreth 5%. Më tepër 
kemi të bëjmë me largim të popullsisë nga kjo zonë në zona të tjera. Krahasuar me 
vlerën maksimale të vendit 73.2% në Paskuqan, dalim në përfundimin që në rastin e 
dytë kemi një dyndje të ardhurish nga zonat e tjera të vendit.  
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Tab. 4.2. - Migrimi i brendshëm i popullsisë, pjesa perëndimore e rajonit, viti 2001 në %. 
 

Komuna Vlerat në % Mes. e komunës % Mes. e zonës % 
Ostren 0 - 2. 5 1. 25 

7. 9 Trebishtë 5 – 10 7. 5 
Steblevë 10 – 20 15 

Mes. e republikës 12. 7 Më e larta 73. 2 (Paskuqan) 
 

Burimi: INSTAT, 2001 
 

IV. 5.1. Tipare të lëvizjes së jashtme të popullsisë së rajonit nga viti 1960 e në 
vazhdim 

Rajoni përgjithësisht është karakterizuar nga lëvizje të popullsisë në periudha të 
ndryshme, dhe intensitet jo të njëjtë. Për pjesën shqiptare kjo lëvizje u ndërpre në 
periudhat 1949-1990, kur në atë maqedonase kjo lëvizje ka qenë me e madhe në këtë 
periudhë. Ky fenomen për pjesën perëndimore mori përhapje pas viteve 1990, e në 
veçanti në periudhën 1992-2002. Drejtimet kryesore të kësaj lëvizjeje kanë qenë 
Greqia dhe më pak Italia. Mungesa e të dhënave të sakta për emigrimin e popullsisë 
në pjesën shqiptare, shpjegohet me mungesën e një regjistri mbi personat e emigruar 
jashtë vendit. Në jo pak raste kjo pjesë e popullsisë nuk është deklaruar si e larguar 
jashtë vendit për arsye të ndryshme, të cilat lidhen me përfitimin e ndihmës sociale. 
Krejt ndryshe ndodh për popullsinë në pjesën lindore, ku sipas të dhënave të 
regjistrimit të fundit të popullsisë në Maqedoni viti 2002 evidentohet numri, vendet 
ku kanë emigruar si dhe përkatësia kombëtare e tyre, duke reflektuar disa tipare. 

Popullsia emigruese e pjesës lindore të rajonit ka pasur dy drejtime kryesore të 
lëvizjes. Kryesisht vendet e zhvilluara të Evropës Perëndimore, si: Gjermani, Zvicër 
dhe Austri, dhe drejtimi i dytë i cili mbizotëroi në vitet 1960-1970 ka qenë Turqia. 
Sipas të dhënave, por me karakter informal, nga pushteti vendor në pjesën shqiptare të 
rajonit rezulton se 85% e të gjithë të emigruarve ndodhen në shtetin grek. Pjesa tjetër 
prej 15% në Itali dhe Gjermani. Në pjesën lindore të rajonit, pra atë maqedonase, një 
përqindje jo të vogël e përbën popullsia e cila ka emigruar kryesisht në Slloveni, 
Kroaci dhe Gjermani me aktivitete kryesore në tregti dhe shërbime. Duke analizuar të 
dhënat e Institutit për Statistika në Maqedoni mbi regjistrimin e popullsisë për vitin 
2002 të dhënat mbi popullsinë e emigruar nga pjesa lindore e rajonit, vërehen qartë 
këto tipare kryesore: 

Së pari: Pjesa lindore e rajonit dallohet për një numër relativisht të 
konsiderueshëm të popullsisë së emigruar, duke e krahasuar me numrin total të 
popullsisë së saj. Të mos harrojmë faktin se periudha prej 10 vitesh deri në ditët e 
sotme (2002-2012) në ekonominë e kësaj zone, ashtu si dhe në atë të të gjithë , ka 
ndodhur një rënie, për pasojë numri i të emigruarve nga kjo pjesë e tij është rritur. 
Nga të dhënat jo zyrtare por të cilat konfirmohen nga komuna e Strugës, numri i të 
emigruarve kryesisht në vendet e Evropës Perëndimore është rreth 2624 persona, prej 
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të cilëve rreth 63% e përbën popullsia me kombësi shqiptare. Kjo rritje kaq e madhe e 
numrit të të larguarve shpjegohet me dy arsye: 

- Kriza politike në fillim të viteve 2000 dhe luftën që u zhvillua në Maqedoni; 
- Kriza ekonomike dhe pamundësia për t’u punësuar detyroi një pjesë të mirë të 

popullsisë të largohej tek të afërmit e tyre në perëndim.  
Së dyti: Nga pikëpamja e grupmoshave pjesën dërrmuese të emigrantëve e përbën 

grupmosha nga 18 - 68 vjeç, pra popullsia aktive. Kjo në pamjen e parë të jep 
përshtypjen pozitive me të ardhurat që krijojnë dhe dërgesat për familjet e tyre, por, 
nga ana tjetër, paraqet ndikimin e tij negativ në uljen e forcave aktive brenda rajonit.  

Së treti: në dallim me pjesën tjetër, në anën lindore të rajonit, prirja e largimit të 
popullsisë drejt emigrimit është për nga shtetet e zhvilluara, si: Gjermani, Zvicër, 
Francë. Kjo lidhet edhe me faktin se u mbështetën tek ndihma e të afërmve të tyre të 
cilët jetonin prej vitesh në këto vende.  

Duke e analizuar fenomenin e emigracionit për pjesën lindore, por sipas 
kombësisë së deklaruar prej tyre, vërejmë se numrin më të madh të emigrantëve e ka 
komuna Llabunishtë dhe ajo Veleshtë, me mbizotërim të dukshëm të popullsisë me 
kombësi shqiptare me respektivisht 51.3%. dhe 22.1% të gjithë numrit të emigranteve 
të pjesës lindore të rajonit. Komunat Vefçani dhe fshati Llukove të cilët kanë 
mbizotërim të popullsisë maqedonase, numri i të emigruarve është i vogël. Ky 
fenomen shpjegohet me faktin se shqiptarët e kanë tepër të vështirë të punësohen, 
krahasuar me popullsinë maqedonase, e cila nuk e ka pasur të nevojshme të largohet, 
sepse është stimuluar jo vetëm në punësim, por edhe duke u vendosur në pozicionet 
drejtuese në institucionet shtetërore. Për rrjedhojë popullsia shqiptare është përpjekur 
për t’u punësuar në vendet më të zhvilluara të Evropës Perëndimore.  

Me shumë domethënie paraqitet fakti se: shqiptarët përbëjnë mbi 41.7% të të 
gjithë të emigruarve nga rajoni lindor i Gollobordës, maqedonasit 33.5% dhe 
popullsia me kombësi turke 12.7%. 

 

 
 

Graf. 4.1. - Përbërja kombëtare e popullsisë së larguar në emigracion, në %,  
Pjesa lindore e rajonit, viti 2002 
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Në pamje të parë duket sikur popullsia me kombësi maqedonase ka dhe ajo një 

përqindje jo të vogël, por në fakt, krahasuar me numrin që përbëjnë shqiptarët në 
shifër absolute në këtë pjesë të rajonit, rezulton se maqedonasit janë më pak të prirur 
për të emigruar. Po t’i shtojmë dhe faktin tjetër që, një numër i konsiderueshëm i 
popullsisë shqiptare nga këto fshatra është regjistruar si popullsi maqedonase, 
kryesisht ata që njihen si ‘torbeshe”, dalim në përfundimin se mbi afërsisht 70% të 
emigrantëve e përbën popullsia me kombësi shqiptare.  

Numri i vogël i popullsisë maqedonase, të cilët kanë emigruar jashtë rajonit 
shpjegohet me disa arsye: së pari lidhet me prioritetin që kanë ata për t’u punësuar në 
sektorin shtetëror brenda Maqedonisë, pa qenë nevoja për të emigruar. Së dyti ka të 
bëjë edhe me përkrahjen që i bën shteti maqedonas në çeljen e aktiviteteve të tyre 
private, kjo e krahasuar me popullsinë që ka kombësi jo maqedonase, e në veçanti asaj 
shqiptare.  

Peshën më të vogël të emigrantëve, sipas përkatësisë kombëtare e përbëjnë 
boshnjakët me 0.6% të totalit të popullsisë së emigruar. Pjesa tjetër prej 10.9% e 
përbën popullsia, e cila nuk është deklaruar në aspektin e përkatësisë kombëtare.  

Është me rëndësi të theksojmë faktin se, meqenëse një pjesë e mirë e popullsisë 
shqiptare dhe asaj turke, për të mos pasur probleme, nuk e kanë deklaruar kombësinë 
e tyre, për këtë arsye kuptohet që kjo pjesë më tepër u përket shqiptarëve, kjo sipas 
vetë deklarimeve të tyre.  

Interes paraqet ky fenomen në dy aspekte: Sipas vendeve në të cilat ata janë 
vendosur, vërehet se pjesa më e madhe e tyre janë përqendruar në Gjermani, Austri 
dhe Zvicër me rreth 82%. Popullsia e emigruar në kontinentin evropian përbën 97%, 
kurse ajo e emigruar në kontinentet e tjera së bashku përbën 3%.  

Nga viti 1990 e në vazhdim lëvizja e popullsisë ka marrë tipare të reja, duke u 
vënë re rritja e numrit të të larguarve drejt Australisë dhe SHBA-së. Në pjesën 
maqedonase të rajonit numri i popullsisë me kombësi shqiptare, të cilët aktualisht 
ndodhen jashtë vendit në shifër absolute është më i madh se ai i vitit 2002. Sipas një 
studimi, për këtë kategori të popullsisë në komunën Strugë rezulton se vetëm nga 
fshati Veleshtë dhe Llabunishtë popullsia e emigruar pas vitit 2002 rezulton, 
respektivisht 385 banorë, tërësisht shqiptarë, ndërsa për Llabunishtë 470 banorë, 
kryesisht ata me kombësi shqiptare dhe turke.  

Në bazë fshati numrin më të madh të personave të larguar jashtë vendit e kanë, 
Llabunishta dhe Veleshta, në të cilat mbizotëron popullsia shqiptare. Numrin më të 
ulët e kanë fshatrat Vefçani dhe Llukovo me mbizotërim të popullsisë maqedonase. 
Heqja e sistemit të vizave dhe lëvizja e lirë e popullsisë së Maqedonisë shprehu 
qartazi tendencën e një largimi masiv të popullsisë nga ky rajon në drejtim të Zvicrës 
dhe Gjermanisë, të prirur dhe nga mbështetja e afërmeve të tyre, të cilët kanë 
emigruar që në periudha shumë më të hershme në këto vende. Sipas një studimi të 
komunës Strugë për vitin 2011 rezulton se në gjithë komunën janë në emigracion 
rreth 2624 persona, nga të cilët, rreth 976 prej tyre janë prej fshatrave të rajonit në 
studim, ose e shprehur në përqindje ata zënë 37.2% të totalit të popullsisë së larguar 
jashtë vendit nga komuna e Strugës.  
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Për pjesën perëndimore të rajonit tendenca e largimit të popullsisë, deri në vitet 
2000, kanë qenë Greqia dhe Italia, pas këtyre viteve drejtimet kryesore të emigrimit u 
bënë shtetet e tilla si Gjermania e në veçanti Britania e Madhe. Ky ndryshim i 
drejtimit të emigrimit shpjegohet me tepër me rënien ekonomike të Greqisë, dhe 
mundësisë më të madhe për të fituar në shtetet e para.  

Si konkluzion të përgjithshëm për fenomenin e emigracionit mund të thuhet se i 
gjithë rajoni ndërkufitar i Gollobordës ka pasur tendenca të vazhdueshme për një 
lëvizje të popullsisë jashtë tij, kryesisht për arsye ekonomike, dhe në shumë raste për 
t’u shpëtuar përndjekjeve si në rastin e popullsisë shqiptare në vitet 50-60 në ish-
Jugosllavi. Por duhet evidentuar fakti se në periudha të veçanta fenomeni në të dyja 
anët e rajonit ka pasur elemente të dallueshme midis tyre.  
 

IV.6. Numri i popullsisë dhe ndryshimi i tij në periudha të ndryshme 

Këto lëvizje të popullsisë dhe mungesa e të dhënave statistikore e bëjnë të vështirë 
ndjekjen e ndryshimit të numrit të popullsisë së zonës në kohët e hershme, por edhe 
gjatë mesjetës dhe në kohën më të re. Këtu bën përjashtim periudha pas vitit 1990, kur 
të dhënat flasin qartë për ndikimin e fuqishëm të emigrimit të popullsisë në 
zvogëlimin e ndjeshëm të numrit të saj. Të dhënat më të besueshme, lidhur me numrin 
e popullsisë së rajonit, shfaqen me formimin e shtetit shqiptar. Ato i përkasin vitit 
1926 dhe janë dhënë nga Teki Selenica në librin “Shqipëria”. Të dhënat e tjera mbi 
numrin e popullsisë së pjesës perëndimore janë marrë: për periudhën para Çlirimit nga 
Arkiva Qendrore Shqiptare, ndërsa për periudhën nga 1944 dhe deri 1990 dhe më tej 
deri më 2010, nga zyrat statistikore pranë rretheve Bulqizë dhe Librazhd, si dhe nga 
regjistrimet e popullsisë, të kryera nga INSTAT-i. Për pjesën lindore, e cila bën pjesë 
në territorin e sotëm të Republikës së Maqedonisë të dhënat janë marrë nga Instituti 
për Statistika në Maqedoni, Arkiva në prefekturën e qytetit të Ohrit, si dhe të dhënat e 
pushtetit vendor në komunën Strugë dhe Vefçan. Duke ndjekur ndryshimin e numrit 
të popullsisë nga kjo kohë dhe deri në vitin 2010, konstatojmë se popullsia e 
Gollobordës ka qenë dhe mbetet shumë dinamike. Në këtë ndryshim të numrit të 
përgjithshëm të popullsisë së kësaj zone kanë ndikuar një sërë faktorësh dhe kushtesh 
specifike, ndër të cilët mund të veçojmë tre më kryesorët, që kanë përcaktuar dhe 
shkallën e këtij ndryshimi: 

-  Pozita gjeografike dhe kushtet natyrore specifike në të cilin shtrihet zona në 
studim.  

-  Faktorët historikë të cilët në periudha të veçanta kanë luajtur një rol shumë të 
rëndësishëm.  

-  Niveli ekonomik dhe të ardhurat mesatare të familjeve të zonës në fjalë. 
Kuptohet, këta faktorë kanë ndikim jo të njëjtë. Më i rëndësishëm prej tyre është 
pa dyshim faktori ekonomik. Pastaj vjen roli ndikues i pozitës gjeografike të saj 
dhe në mënyrë të veçantë karakteri malor dhe kushtet klimatike tepër të ftohta, të 
gërshetuara edhe me ndikimin e faktorit historik, sidomos gjatë luftës, kundër 
shovinistëve serbë e bullgarë për mbrojtjen e territoreve të tyre, si dhe kundër 
fashistëve italianë e nazistëve gjermane 
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IV.6.1. Ndryshimi i numrit të popullsisë në rajonin ndërkufitar të 
Gollobordës për vitet 1926-2010 

Numri i popullsisë për rajonin në studim ka pësuar ndryshime me tendencë 
kryesore rritjen e saj, por madhësia e kësaj rritjeje midis periudhave ka qenë e 
ndryshme, kjo për shkak të faktorëve të ndryshëm si dhe rëndësinë që kanë pasur në 
periudha të caktuara kohore. Të dhënat e para që rezultojnë të regjistruara mbi numrin 
e popullsisë në rajonin ndërkufitar i përkasin regjistrimit të popullsisë të kryer nga 
Perandoria Osmane në vitin 1835. Megjithatë duam të nënvizojmë se këto të dhëna 
janë me karakter më tepër orientues dhe të lidhura me karakterin dhe qëllimin e këtij 
regjistrimi. Regjistrimet e para të sakta për popullsinë në pjesën perëndimore të 
rajonit i përkasin vitit 1926. Në këtë periudhë popullsia e saj ka qenë 813 banorë, 
ndërsa për pjesën lindore të dhënat e sakta në bazë të regjistrimeve të popullsisë 
fillojnë në vitin 1945 dhe sipas këtij regjistrimi popullsia për këtë pjesë të rajonit ka 
qenë 11681 banorë. Në tërësi i gjithë rajoni për këtë periudhë funksiononte si një i 
vetëm dhe pa ndarjen e kufirit politik shtetëror. Për periudhën e viteve 1945-1949, kur 
vendoset përfundimisht kufiri midis Shqipërisë dhe Jugosllavisë, vërehet dhe një 
ndryshim i numrit të popullsisë dhe i shprehur në përqindje ai paraqitet 53.8% në 
pjesën lindore, dhe 46.2% në pjesën perëndimore të rajonit, e shprehur në vlerë 
absolute, ana perëndimore ka pasur 10042 banorë dhe ajo lindore 11681 banorë, 
ndryshimi midis tyre nuk është i madh. E shprehur grafikisht: 
 

  
 

Graf nr 4.2. Popullsia sipas pjesëve, viti 1945-‘49 popullsia sipas pjesëve, viti 2010 
 

Në vitin 1960 ky ndryshim ka të bëjë me rritje të saj,si në total për rajonin, por 
edhe veçmas midis dy anëve të tij, krahasuar kjo me vitin 1950. E shprehur në 
përqindje, kjo vlerë e rritjes numerike të popullsisë arrin në 22%. Ndryshime vërehen 
dhe në madhësinë e rritjes numerike midis dy anëve të tij. Kështu, pjesa lindore 
dallohet për një rritje më të madhe numerike, që shkon deri në 27% krahasuar kjo me 
vitin 1950. Kjo rritje shpjegohet si me numrin e përgjithshëm të popullsisë më të 
madhe në lindje, ashtu edhe me koeficientin e lindjeve, i cili ndodhej në nivele më të 
larta se pjesa perëndimore. Duke krahasuar popullsinë për periudhën e viteve 1960-
1969, me atë të viteve 1950-1960, na rezulton se kemi të bëjmë përsëri me rritje, por 
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në nivele jo të mëdha, afërsisht me 1300 banorë ose 5% të numrit të përgjithshëm 
ekzistues. 

Për periudhën 1950-1960 ka rritje prej 1309 banorësh ose 5.4%. Sipas pjesëve, 
përkatësisht pjesa perëndimore ka një ulje të numrit të popullsisë me 300 banorë ose 
3.3%, ndërsa pjesa lindore ka një rritje përafërsisht me 1695 banorë ose 13.4%. Për 
periudhën e viteve 1969-1979 vërehet një rritje prej 2032 banorësh ose përafërsisht 
8% të numrit të përgjithshëm të popullsisë që ka pasur në vitin 1969. Sipas dy anëve 
të rajonit, për pjesën perëndimore vërehet një rritje prej 1286 banorë ose 1.4%. Për 
pjesën lindore kemi një rritje afërsisht prej 300 banorësh ose 1.9%. Rritjen më të 
madhe të popullsisë rajoni e ka pasur në dhjetëvjeçarin 1979-1989, e shprehur në 
shifër absolute, popullsia si rajon ka shënuar një rritje me 3300 banorë ose 11%. Sipas 
pjesëve të tij, përkatësisht në atë perëndimore kemi një rritje prej 920 banorësh ose 
7%. Në anën lindore shtesa arrin në 2780 banorë, ose 17.6%. Kjo rritje e saj, me të 
tilla nivele, mundet të shpjegohet me periudhën e rritjes ekonomike në të gjithë 
rajonin, pavarësisht shtrirjes së tij në dy shtete të ndryshme, rritje kjo që arrin në 3%. 
Për periudhën 1989-2001: Kemi fillimin e uljes së popullsisë. Rajoni shënon një rënie 
prej 8524 banorësh, ose 26% të saj krahasuar me vitet 69’-79’. Sipas pjesëve të tij, në 
perëndim popullsia arrin në 8152 banorë, duke përbërë 41.7% të popullsisë së rajonit. 
Ky fenomen shpjegohet kryesisht me largimin e madh të saj në drejtim të rajonit 
perëndimor dhe atij qendror të vendit, për shkak të zhvillimit më të madh të tyre dhe 
kushteve më të favorshme klimatike dhe tokësore. Por të mos harrojmë dhe faktorin 
tjetër i cili ka të bëjë me largimin e një pjesë të popullsisë në emigracion. Në anë 
lindore, gjithashtu vërejmë një ulje të numrit të popullsisë, përkatësisht me 2672 
banorë ose 14.4%. Krahasuar me dhjetëvjeçarin e parë lindjet e gjalla arritën 21.1‰ 
dhe vdekjet 6.2‰. Edhe për këtë anë të tij, rënia lidhet kryesisht me largimin e 
popullsisë drejt emigracionit, si dhe drejt qendrave urbane më të afërta, si Struga dhe 
Ohri apo Dibra e Madhe. Por nuk mundet të lihet mënjanë dhe faktori i cili ka të bëjë 
me uljen e numrit të lindjeve në fshatrat e kësaj zone. Po të krahasojmë më 
konkretisht treguesit e shtesës natyrore në lindje të rajonit për vitin 2002, mund të 
themi se: shtesa natyrore mesatare e saj është 15‰, vdekjet në total arrijnë në 6.2‰ 
dhe lindjet në 21.1‰. Po t’i krahasojmë treguesit e mësipërm me mesataren e rajonit 
të Strugës themi se ka tregues pozitiv, lindjet me +5‰, apo me Maqedoninë +7.8 ‰ 
dhe vdekjet përkatësisht më të ulëta se Struga me -1.1‰ apo Maqedonia me -2.6‰. 
Brenda zonës treguesin më pozitiv e ka komuna e Llabunishtit me shtesë natyrore 
19.4‰. Për periudhën 2001-2010: Vërehet një rritje e numrit të përgjithshëm në 
popullsinë e rajonit. Kjo rritje në tregues absolut arrin në 1456 banorë ose 6%. Sipas 
pjesëve të tij: në perëndim kemi rënie të numrit të popullsisë me 1460 banorë ose 
17.9%, kur në atë lindore shënohet një rritje prej 2916 banorësh ose 18.3%. e saj. Kjo 
rritje më tepër ka të bëjë, si me nivelin e lindjeve,por dhe me ardhjen e një pjese të 
popullësisë së zonës nga emigracioni 
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Tab. 4.3. - Numri i familjeve në rajon sipas fshatrave në vite 1536-1583 
. 

Fshati Popullsia viti 1536 Popullsia viti 1583 

Nr. Familjeve Beqarë I Ve Gjithsej banorë Familje Beqarë Timari 
Borovec 14 5 5 72 30 42 1587 

Jabllanicë 45 5 4 81 50 30 3062 
Llabunishtë - - - 88 62 - 1400 

Lukovë 64 9 - 64 48 16 2400 
Veleshtë 13 1 - 13 6 - 3300 
Podgorcë 34 3 3 50 30 20 5900 
Steblevë - - - 150 80 70 4050 

Trebishtë 7 - 1 - 5 - 500 
Ostren 6 1 1 - 4 - 420 

Zona total 183 24 14 518 315 178 30369 
 

Burimi: Regjistrimi i popullsisë, “Defteri Turk Myfit Sufali 1536, 1583”, f. 28-54, arkivi Ohër 
  
 

 
 

Graf. 4.3. - Popullsia e rajonit në vitet 1536-1583 
 
 

Tab.4.4. - Numri i popullsisë së rajonit, vitet 1926-2013 
 

Komunat 1926 1948 1950 1960 1969 1979 1989 2001 2010 2013 
Ostreni 3172 4591 5167 4884 5409 6894 7260 4855 4034 3907 
Trebisht 3055 3169 3794 3323 3336 2941 3075 1579 1368 1314 
Steblevë 1886 2282 2570 2938 3053 3249 3669 1718 1291 1274 

Vefçani MK - 2416 2610 2706 2467 2574 2448 2433 2495 2503 
Fshat. e tjerë MK - 9276 10005 11604 4934 13584 16090 16280 16287 16584 

Totali MK - 11681 12615 14310 15442 15758 18538 18713 18782 19087 
Totali (AL) 8113 10042 11531 11145 11798 13084 14004 8152 6693 6587 

Gjithsej rajoni 8113 21734 24146 25455 27210 28842 32542 26865 25475 25674 
Pjesa AL % 100% 46. 2 47. 7 43. 7 43. 3 44. 7 43 30. 4 27. 2 25 
Pjesa MK % 0 53. 8 52. 3 56. 3 56. 7 55. 3 57 69. 6 72. 8 75 

 

Burimi: 1. Teki Selenica,“Shqipëria në vitin 1926”; 2. INSTAT, Popullsia e Shqipërisë në vitet ‘50- ’01; 3. 
Pushteti vendor i komunave Ostren, Trebisht, Steblevë, viti 2010; 4. Potpis na naselenie vo Makedonia 
2002; 5. Arkivi i prefekturës Ohër për regjistrimin e popullsisë në Maqedoni, vitet 1950-2002; 6. Pushteti 
vendor i komunave Strugë dhe Vefçani, viti 2010 dhe 2013. 
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Tab nr 4.5. Ndryshimi i popullsisë së rajonit, në % vitet 1950-2010. 

 

Periudhat 1950-1960 1969-‘79 1979-‘89 1989-‘01 2001-2010 

Rajoni 5. 40% 8% 11% -26% 6% 
Pjesa 

Perëndimore 
-3. 30% 1. 40% 7% -41. 70% -17. 90% 

Pjesa. Lindore 13. 40% 1. 90% 17. 60% -14. 40% 18. 30% 
 

Burimi: Teki Selenica ,“Shqipëria në vitin 1926”; 2. INSTAT, Tiranë, 2001; 3. Pushteti vendor i komunave 
Ostren, Trebisht, Steblevë, viti 2010; Pushteti vendor, komunat Strugë, Vefçani, Republika e 

Maqedonisë, viti 2010; Instituti për Statistika në Maqedoni, 2002; Arkiva e prefekturës Ohër. 
  
 

Për pjesën perëndimore të rajonit ndryshimi në kohë (vitet ‘20 të shek. të kaluar deri 
në vitin 2010) dhe në hapësirë, në total dhe sipas komunave në periudha të veçanta, i 
numrit të popullsisë, pasqyrohet në të dhëna e tabelës së mësipërme.Duke u nisur nga 
këto të dhëna që nga viti 1926 e më vazhdim deri në vitin 2001 numri i popullsisë në 
këtë pjesë të rajonit, ka ardhur duke u rritur. Pas këtyre viteve e deri në vitin 2010 numri 
i tij është ulur, në numër absolut kemi një rënie me 1459 persona ose me -17.9% në 
krahasim me vitin 2001. Për vitet e tjera: nga 8113 banorë në vitin 1926, 10042 në vitin 
1945, 11798 në vitin 1969, 14004 në vitin 1989, në 8152 në vitin 2001 dhe pas këtyre 
viteve fillon një rënie e numrit të saj. Pra, e parë në tërësi, popullsia e saj në periudhën 
63-vjeçare (1926 – 1989) është rritur me 5891 banorë ose 72,6%, me një ritëm mesatar 
vjetor prej 1.15%. Në periudhën 1945 – 1989, popullsia e kësaj zone të rajonit është 
rritur me 3962 banorë ose e shprehur në përqindje 39.4%, me një rritje vjetore 0.89%. 
Ky ritëm është më i vogël se mesatarja e Republikës për këtë periudhë (rreth 2%)49. Kjo 
sepse pjesa shqiptare e rajonit ka pasur migrime të shpeshta të popullsisë së saj, në raport 
me territoret e tjera në Shqipëri. 

 
Tab. 4.6. Numri i popullsisë, pjesa perëndimore e rajonit, vitet 1926-2010. 

 

VITET 
Komuna 1926 1945 1950 1969 1979 1989 2001 2010 

Klenjë 3055 3169 3794 3336 2941 3075 1579 1368 
Steblevë 1886 2282 2570 3053 3249 3669 1718 1291 
Ostren 3172 4591 5167 5409 6894 7260 4855 4034 
Zona 8113 10042 11531 11798 13084 14004 8152 6693 

 
Burimi: T.Selenica”, Popullsia e Shqipërisë”, Tiranë,1926; INSTAT,Popullsia e Shqipërisë 

2001,Pushtetet vendore viti 2011 e Dibrës dhe e Elbasanit, 2002 

                                                 
49 INSTAT, Tiranë, 1989. 
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Graf. 4.4. Ecuria numerike e popullsisë, pjesa perëndimore e rajonit, vitet 1926-2010 
 
 

Tab.4.7. Ndryshimi i numrit të popullsisë, pjesa perëndimore e rajonit-1926-2010. 
 

Komuna 1926 1989 2001 2010 
Ndryshimi 
1926-1989 

Ndryshimi 
1989-2001 

Zvogël 
në % 

Ndryshimi 
2001-2010 

Ndryshimi
2001-2010 

% 

Klenjë 3055 3075 1579 1368 20 -1496 44, 1 -211 -13. 4 
Steblevë 1886 3669 1718 1291 1783 -1951 56, 9 -427 -25 
Ostren 3172 7260 4855 4034 4088 -3172 33, 3 -821 -17 
Zona 8113 14004 8152 6693 5891 -5852 41. 9 -1459 -17. 9 

 
Burimi: T. Selenica, Shqipëria, Tiranë, 1926; të dhëna nga Arkivi Qendror i Shqipërisë, INSTAT, 
“Popullsia e Shqipërisë”, Prefektura e Dibrës dhe e Elbasanit, 2002, Pushteti vendor viti 2010. 

 
 

 
 

Graf. 4.5. - Ecuria e ndryshimit numerik te popullsise, pjesa perendimore e rajonit per periudhen 
1926-2010 

 
 

Siç shihet nga tabelat dhe nga grafiku, evolucioni i numrit të popullsisë nuk ka 
ndjekur të njëjtin ritëm, madje edhe të njëjtat drejtime. Kjo për arsye sepse tek ajo kanë 
vepruar faktorë të ndryshëm me ndikim jo të njëjtë. Le të analizojmë më në detaje 
ndryshimin e numrit të popullsisë sipas periudhave: 1926-1945, 1945-1969, 1969 - 1989 
dhe 1989-2001, në mënyrë të veçantë në periudhën 2001-2010, ku kemi një rënie të 
dukshme të saj.  
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Për periudhën 1926 - 1945, vërehet se ka një shtesë numerike të përgjithshme të 
popullsisë në pjesën perëndimore me gati 2000 banorë. Shprehur në përqindje, në 
vitin 1945 është 25% më e madhe në raport me numrin e popullsisë në vitin 1926. 
Megjithëse është një periudhë relativisht e gjatë kohore, gati 20-vjeçare, shtesa 
natyrore nuk është e madhe. Një dukuri e tillë shpjegohet me ndikimin e disa 
faktorëve: niveli shumë i ulët ekonomik i popullsisë, numri i madh i vdekjeve dhe në 
mënyrë të veçantë i vdekshmërisë foshnjore, kushtet e vështira të jetesës etj.  

Ky tregues, në bazë komunash, për të njëjtën periudhë, dallohet për faktin se shtesën 
më të madhe të popullsisë e ka komuna e Ostrenit, 1400 banorë, dhe shtesën më të vogël 
komuna e Trebishtit (Klenjë), 114 banorë. Ky fenomen shpjegohet me faktin se kjo 
komunë ka një numër fshatrash më të vogla, por edhe largime më të shumta, e cila më 
tepër mundet të shpjegohet me karakterin më malor të saj, dhe ofertën e kufizuar me 
sipërfaqe bujqësore.  

Për periudhën e viteve 1950-1969, si shtesë e përgjithshme e numrit të popullsisë së 
zonës perëndimore të rajonit ndërkufitar rezulton 267 banorë. Po ta krahasojmë këtë 
rritje me periudhën 1926-1945 të bie në sy fakti se ka rënie të ndjeshme numerike të 
kësaj shtese. Dukuria shpjegohet me ndikimin e disa faktorëve si: kushtet e vështira të 
kësaj periudhe, të shoqëruar me një numër të vogël lindjesh si dhe me disa arsye të tjera 
shoqërore dhe sociale. Nga ana tjetër vihet re se shtesa më e madhe numerike e 
popullsisë vihet re në periudhën dhjetëvjeçare 1945-1955, me gati 1500 banorë. Një 
shtesë e tillë shumë më e ndjeshme në raport me periudhën paraardhëse lidhet me 
politiken stimuluese të lindjeve. Këtu nuk duhet të lihet pa përmendur dhe nevojat e 
mëdha që kishte shoqëria për forca aktive në fusha të ndryshme të ekonomisë e 
veçanërisht në bujqësi. Po të krahasojmë shtesat e popullsisë midis këtyre komunave të 
pjesë të rajonit, për periudhën e viteve 1950-1969 rezulton se shtesën më të madhe të saj 
e ka komuna e Steblevës, 500 banorë. Kjo shpjegohet me ardhjen e një numri të madh të 
popullsisë nga zonat e tjera përreth si rezultat i kërkesës së madhe për fuqi punëtore në 
sektorët e shfrytëzimit të pyjeve, si dhe me krijimin e ndërmarrjes së furnizimit të 
punëtorëve. Hapja e sektorit të madh të shfrytëzimit pyjor, nga më të mëdhatë në vend 
në këtë periudhë, tërhoqi një numër të madh fuqie punëtore të ardhur nga rrethet e tjera si 
Librazhd apo Elbasan, duke u vendosur në këtë komunë. Ndikim të madh kanë pasur 
dhe faktorë të tjerë, si: përmirësimi i jetës ekonomike të banorëve, rritja e koeficientit të 
lindshmërisë, përmirësimi i ndjeshëm i nivelit shëndetësor në zonë etj. Duke krahasuar 
shtesën e popullsisë së zonës për dy periudhat 1926-1945 dhe 1950-1969, pra për një 
periudhë të njëjtë 20-vjeçare, do të vëmë re se shtesën më të madhe të saj e ka periudha e 
parë, ndërsa në të dytën ka një shtesë numerike më të vogël gati sa gjysma e periudhës së 
parë. Kjo tregon se në periudhën e parë me gjithë ekonominë e vështirë dhe nivelin 
shëndetësor tejet të ulët, shtimi paraqitet më i madh për shkak të nivelit më të madh të 
lindjeve, 16 lindje për 1000 banorë mesatarisht në periudhën e parë, kundrejt 12-13 
lindje për 1000 banorë në periudhën e dytë. Nga ana tjetër kjo dukuri lidhet edhe me 
ndikimin e migrimit të dukshëm të popullsisë së kësaj pjesë të rajonit, drejt qyteteve në 
perëndim të vendit, si: Elbasan, Tiranë, Durrës etj.  

Për periudhën tjetër 20-vjeçare, vitet 1969-1989, rezulton një shtesë natyrore e 
popullsisë me gati 3 000 banorë. Pra, po të bëjmë një krahasim të thjeshtë midis kësaj 



RAJONI NDËRKUFITAR I GOLLOBORDËS  –  STUDIM GJEOGRAFIK 

77 

periudhe dhe atyre të viteve 1926-1945 dhe 1950-1969 të marra së bashku, ka një 
rritje sa ¾ e numrit të të dyja këtyre periudhave. Kjo rritje kaq e madhe shpjegohet me 
ndikimin e shumë faktorëve kompleksë dhe të ndërthurur me njeri-tjetrin, ndër të cilët 
mundet të veçojmë:  

- Politikën e theksuar pronataliste dhe stimuluese për rritjen e numrit të lindjeve, 
të ndjekur në këtë periudhë jo vetëm në këto komuna, por për të gjithë vendin 
tonë;  

- Me nivelin më të lartë ekonomik të familjeve, krahasuar me periudhat e 
mëparshme; 

- Me nevojën për forcat prodhuese të ekonomive bujqësore të këtyre fshatrave 
në nivel zone. Largimi i popullsisë në drejtim të viseve të tjera brenda vendit 
ishte i kufizuar dhe i kontrolluar nga shteti, vetëm për lëvizje të vogla, 
kryesisht specialistë ndërtimi të veprave që ngriheshin në rajone të ndryshme 
të vendit.  

Po ta krahasojmë këtë shtesë numerike të popullsisë për vitet 1968-1989 në nivel 
komunash për këtë pjesë të rajonit, vërejmë se: shtesën më të madhe e kanë komunat 
Ostren dhe Steblevë. Kjo lidhet me shtrirjen më të madhe, me numrin më të madh të 
fshatrave që përfshin komuna Ostren dhe me rritjen e aktiviteteve të tjera prodhuese në 
komunën e Steblevës, ku nevoja për fuqi punëtore solli të ardhur nga zona të tjera të 
vendit. Krahas këtyre faktorëve kanë ndikuar edhe: përmirësimi i kushteve të jetesës, i 
nivelit shëndetësor, të shoqëruar me rritjen e numrit të lindjeve etj. Pa dyshim ndikimi 
më i madh në këtë shtim të numrit të popullsisë, sidomos për intervalin e viteve 1985-
1990, vjen nga niveli i lartë i lindjeve. Sipas të dhënave në arkivin e zyrës së shërbimit 
shëndetësor.  

Për periudhën e viteve 1989-2001 vërehet një ulje e ndjeshme e numrit të 
përgjithshëm të popullsisë së zonës, me 5852 banorë ose 41.9% më pak. Ky tregues 
është shumë më i madh nga ai i Republikës (-0.3%), nga ai i rrethit Bulqizë (-14.5%), 
nga i rrethit Librazhd (+0.56%) dhe i afërt me vlerat më të larta të vendit: rrethi i 
Delvinës, -54.7%, Skrapar, -35.8%,50 dhe afërsisht i njëjtë me zonat më të thyera 
malore të vendit. Shkaku kryesor i këtij fenomeni shpjegohet me: zhvendosjen në 
masë të popullsisë së kësaj zone në drejtim të Ultësirës Perëndimore dhe në mënyrë të 
veçantë drejt Tiranës, Elbasanit, Durrësit, etj.  

Kjo lëvizje më tepër lidhet me: kushtet e vështira fiziko-natyrore të zonës, 
infrastrukturën rrugore tepër të amortizuar, ekonominë e dobët si rrjedhojë e 
mungesës së sipërfaqes bujqësore, me kërkesat gjithnjë e në rritje të kërkesave për një 
jetë më të mirë, si dhe me shanset më të mëdha që ofron rajoni perëndimor për 
punësim dhe mirëqenie. Largimi kryesisht i moshës së re, që ka dhe aftësi më të 
mëdha riprodhuese shoqërohet me uljen e numrit të martesave dhe për rrjedhojë me 
rënien e numrit të lindjeve. Po ta trajtojmë problemin sipas komunave të veçanta për të 
njëjtën periudhë, të bie në sy fakti se: rënien me të madhe numerike të popullsisë e ka 
komuna Steblevë dhe Klenjë. Shqetësues paraqitet fakti se në fshatra të veçanta shfaqet 

                                                 
50 INSTAT, Popullsia e Shqipërisë në 2001, f. 32, Tiranë, 2001, Ministria e Shëndetësisë së Shqipërisë, 
janar ’01. 
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braktisja masive e tyre. Si të tillë mund të përmendim braktisjen masive të fshatit 
Steblevë, ku kanë mbetur vetëm pesë familje në vitin 2001, apo në Zabzun etj. rezulton 
se: Komuna e Ostrenit e ka pasur nivelin mesatar të lindjeve të gjalla për këtë periudhë 
29.4‰, vdekjet e përgjithshme 7.3‰, dhe shtimin natyror 22.1‰. Dy komunat e tjera 
respektivisht, Trebishti me lindje të gjalla 30.1‰ dhe vdekje të përgjithshme 9‰ dhe 
shtim mesatar natyror 21.2‰. Komuna e Steblevës ka lindjet por dhe vdekjet më të 
ulëtat e zonës me, 24.3‰ lindjet dhe 7.2‰ vdekjet, me shtim mesatar natyror prej 
16.9‰.  

Në total si zonë pjesa shqiptare e rajonit ka pasur shtim mesatar të popullsisë 20‰. 
Në komunën e Ostrenit vihet re rënie e madhe e numrit të përgjithshëm të popullsisë së 
saj, por po ta krahasojmë me dy komunat e tjera, do të vëmë re se, në përqindje, ka rënie 
më të vogël. Kjo lidhet me disa veçori të saj, si: me sipërfaqen e tokës së punueshme më 
të madhe që ofron kjo komunë, që ka ndikuar deri në një farë mase që popullsia e kësaj 
komune të mos largohet në mënyrë aq masive. Me kushtet disi më të ngrohta klimatike 
dhe afërsinë e saj me qendrat urbane, si Bulqiza dhe Peshkopia.  

Për periudhën 2001-2010 numri i përgjithshëm i popullsisë në të gjitha komunat e 
pjesës perëndimore të këtij rajoni pëson ulje me gati -17.9% krahasuar me vitin 2001. E 
shprehur në tregues absolutë kemi një ulje të përgjithshme të popullsisë me 1459 
banorë. Duke e krahasuar me vitin 1989 kemi një ulje me 7311 banorë ose me 48%. 
Shkaqet kryesore lidhen me largimet e popullsisë drejt zonave fushore të Shqipërisë, 
emigrimit dhe uljes së numrit të përgjithshëm të lindjeve. Sipas komunave: koeficienti 
i lindjeve varion nga 14.6 ‰ më e larta në Ostren, në 7.3‰ në Trebisht, dhe më e ulëta 
në Steblevë me 6.1‰ . Vdekjet respektivisht, 7‰, 4‰ dhe Stebleva 3.3‰.  

Shtimi mesatar natyror si zonë për vitin 2010 ndodhet në nivelin 4.6‰.2 Me gjithë 
këto veçori si dhe faktorë që kanë ndikuar në ndryshimin e numrit të përgjithshëm të 
popullsisë së kësaj zone, sa vjen e rritet një fenomen tepër i veçantë: ai i ardhjes në 
periudhën e pranverës deri në muajt e vjeshtës i një pjesë të popullsisë së larguar. 
Kryesisht për t’u marrë me mbjelljen e patates si dhe me prodhimet blegtorale. Për shkak 
të sipërfaqeve të mëdha të kullotave natyrore në këtë stinë, mbas muajit shtator, me 
fillimin e stinës së ftohtë, kjo popullsi rikthehet në zonat ku ajo ka migruar. E thënë 
ndryshe, kemi të bëjmë me dukurinë e lëvizjes stinore të popullsisë. Ky fenomen tregon 
njëherazi lidhjet e forta shpirtërore të popullsisë së kësaj zone me vendlindjen e tyre. Si 
konkluzion të përgjithshëm mundet të themi se: për ndryshimin e numrit të popullsisë në 
këto tri periudha kanë luajtur rol këta faktorë:  

Për periudhën 1925-1946 kanë ndikuar:  
Gjendja e vështirë ekonomike-shoqërore në të cilën ndodhej zona dhe gjithë rajoni 

në përgjithësi. Humbjet e shumta njerëzore nga luftërat e ndryshme kundër fashistëve 
italianë dhe nazistëve gjermanë. Për periudhën e viteve 1945-1989 shfaqet rritja 
numerike e popullsisë së pjesë shqiptare të rajonit ndërkufitar, që arrin kulmin e saj 
në vitin 1989. Ky fenomen shpjegohet me ndikimin e këtyre faktorëve: Përmirësimin 
e ndjeshëm të nivelit ekonomik në të gjithë zonën e rajonit ndërkufitar në studim, si 
dhe me numrin më të madh të lindjeve krahasuar me periudhat e tjera Në mënyrë të 
ndjeshme pozitivisht ka ndikuar politika pronataliste e asaj kohe. Për periudhën 1989-
2001dhe 2010 ka një rënie të ndjeshme të popullsisë, e cila vazhdon dhe sot. Faktorët 
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që kanë ndikuar në këtë dukuri janë: Pamundësia e tyre ekonomike për të plotësuar 
nevojat e tyre gjithnjë në rritje; Vështirësia e tyre për të komunikuar në mënyrë të 
lirshme në zonat e tjera e në veçanti rrjeti tepër i amortizuar i infrastrukturës së saj. 

Rënia e numrit të lindjeve vjen si rezultat i largimit në masë të moshës së re 
riprodhuese, nga të dyja anët e rajonit në studim, si dhe shfaqjes së koncepteve 
psikologjike për një numër me të reduktuar fëmijësh tek çiftet e reja, sidomos në 
pjesën perëndimore të tij. Në mënyrë të veçantë ndikimi i politikave të planifikimit 
familjar. Duke marrë për bazë ndikimin e të gjithë këtyre faktorëve që kanë ndikuar dhe 
vazhdojnë të ndikojnë në popullsinë e rajonit, do të ishte më e arsyeshme që në të dyja 
shtetet t’u kushtohej një vëmendje më të madhe këtyre problemeve. Kjo shpërngulje në 
masë e kësaj popullsie në veçanti në pjesën perëndimore, drejt territoreve të tjera, 
shoqërohet me një mbipopullim të tyre e për rrjedhojë me një kosto shumë të madhe 
ekonomike e sociale.  

 

Tab.4.8.- Shtimi natyror i popullsise, pjesa perendimore e rajonit ne ‰, viti 2010 
 

Komunat Popull Lindjet ‰ Vdekjet ‰ Shtim natyror ‰ 
Ostren 4159 14. 6 7. 6 7 

Trebisht 1500 7. 3 3. 3 4 
Steblevë 1291 6. 1 3. 3 2. 8 

Zona mest 6950 9. 3 4. 7 4. 6 
 

Burim: Ministria e Shëndetësisë së Shqipërisë, janar 2011. 
  

 
 

Graf. 4.6. - Shtimi natyror i popullsise, pjesa perendimore e rajonit ne ‰, viti 2010 
 

Tab. 4.9. Shtimi natyror i popullsise, pjesa lindore e rajonit ne ‰, viti 2010. 
 

Komunat Lindjet ‰ Vdekjet ‰ Shtim natyror ‰ 
Llabunishtë 14.2 7.5 7 

Llukovë 8.6 6.8 2.2 
Veleshtë 12.1 7.4 4.7 
Vefçani 6.6 6.1 0.5 

Zona mest 11 8 3 
Burimi: Komuna Strugë, Vefçani, janar 2011 
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Graf. 4.7. - Shtimi natyror i popullsisë, pjesa lindore e rajonit në ‰, viti 2010. 
 
 

Tab 4.10. - Shtimi natyror i popullsisë, në total rajoni në ‰, viti 2010. 
 

Rajoni Lindjet ‰ Vdekjet ‰ Shtimi natyror ‰ 

Pjesa P 9. 3 4. 7 4. 6 

Pjesa L 11 8 3 

Rajoni mes 10 6. 3 3. 8 
 

Burimi: Ministria e Shëndetësisë së Shqipërisë, janar 2011, komuna Strugë, Vefçani, janar 2011, 
Maqedoni. 

 
 

 
 

Graf. 4.8. - Shtimi natyror i popullsise, ne total, rajoni ne ‰, viti 2010 
 
 

IV.6.2. Lëvizja natyrore e numrit të popullsisë, për pjesën lindore të rajonit, 
për vitin 2002 
Ndryshimi i numrit të përgjithshëm të popullsisë për pjesën lindore të rajonit 

karakterizohet nga disa tipare të cilat janë të dallueshme nga ajo perëndimore e tij. 
Kjo vërehet qartë në disa drejtime: 
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Së pari: Popullsia e saj dallohet nga një nivel pozitiv i lindjeve të gjalla. Kjo për 
faktin se duke e krahasuar, me shumë zona të tjera brenda Maqedonisë, ky tregues 
ndodhet në nivele shumë më të larta. Së dyti, në raport me disa zona në vendin tonë, 
ky tregues paraqitet edhe më i madh. Veçmas dallohet për numrin e madh të 
foshnjave të lindura gjallë, komuna Llabunishtë, me 227 lindje ose e shprehur në 
përqindje, përbën 25.4% e totalit të tyre, në lindje të rajonit ndërkufitar. Njëherazi ai 
përbën komunën e cila ka numrin më të madh të lindjeve në të gjithë rajonin në 
studim. Ky tregues i lartë i tyre kryesisht shpjegohet si me faktorë tradicionalë ashtu 
edhe me mentalitetin psikologjik e social që kanë familjet e saj, në lidhje me numrin e 
anëtarëve në familje. Ai konceptohet sipas tyre si një pasuri e madhe forcash 
prodhuese e kontribuuese në të. Me interes paraqitet fakti se kjo prirje është më e 
shprehur tek popullsia me besimin islam, e cila përbën 98% të popullsisë së kësaj 
komune, veçanërisht te shqiptarët. Nivelin më të ulët të tyre e vëmë re në komunën 
Llukovë, me 19 lindje të gjalla, dhe përbën 12.6% të gjithë numrit të përgjithshëm të 
tyre në këtë anë të rajonit, kur, komuna Vefçani, me mbizotërim të popullsisë me 
kombësi maqedonase, ka një numër të lindjeve prej 35 të tilla ose 14.4% e totalit të 
numrit të lindjeve të gjalla, në pjesën maqedonase të rajonit, për vitin 2002. Ky nivel 
më i ulët i tyre në këto dy komuna mund të lidhet, si me numrin më të vogël të 
popullsisë së tyre, krahasuar me të tjerat, ashtu edhe me faktin e mbizotërimit të 
popullsisë me kombësi maqedonase, të cilët nuk dallohen për lindje të larta krahasuar 
me popullsinë shqiptare, apo atë turke e boshnjake.  

Për sa u përket vdekjeve: Ndonëse komunat, Vefçani dhe Llukovë kanë numrin 
më të vogël të popullsisë, krahasuar me dy komunat, vdekjet në to janë më të larta, 
respektivisht nga 25 vdekje ose 10.3‰ dhe 19 ose 12.6‰. Kurse në komunën 
Llabunishtë, ky tregues ndodhet në nivelin 5.9‰ dhe në Veleshtë 4.8‰. Si përfundim 
mund të themi se treguesin më negativ të vdekshmërisë e kanë kryesisht fshatrat me 
popullsi maqedonase. Dukuri interesante përbën fakti se, në të gjitha komunat e 
zonës, megjithëse nuk kanë ndonjë largësi të madhe midis tyre, shtimi natyror 
paraqitet shumë i ndryshëm. Shtimin më të lartë natyror e kanë komuna Llabunisht 
dhe ajo Veleshtë me mbizotërim të popullsisë me kombësi shqiptare, me respektivisht 
174 persona ose 19.4‰ e të gjithë numrit të përgjithshëm të shtimit natyror për vitin 
2001, dhe 137 persona ose 16.8‰ për komunën Veleshtë. Për komunën Vefçani dhe 
atë Llukovë rritja natyrore lëviz përkatësisht, nga 4.1‰ në 0‰. Si konkluzion mund 
të themi se shtimi natyror në pjesën lindore të rajonit mbështetet kryesisht tek 
popullsia me kombësi shqiptare dhe me besim islam. Nga të dhënat statistikore 
përkatëse nga Instituti për Statistika i Maqedonisë i vitit ‘02, rezulton se në total 
numri i përgjithshëm i lindjeve të gjalla për pjesën maqedonase të rajonit arrin në 457 
ose 21.7‰ kur ai i vdekjeve shkon në 136 persona ose 6.5‰. Shtimi natyror në total 
arrin në 321 banorë në vit ose 15. 3 ‰. Po ta krahasojmë me pjesën perëndimore e 
cila për vitin ’01 numri i lindjeve të gjalla arrin në 107 fëmijë ose 13.1‰ dhe vdekjet 
e përgjithshme 46 persona, ose 5.6‰, shtimi natyror i saj arrin në 7.5 ‰ në këtë vit. 
Si rajon, lindjet arrijnë në 564 fëmijë të lindur gjallë, ose 20.9‰, dhe vdekjet 182 
persona ose 12.1‰. Shtimi natyror si rajon ka arritur në nivelin 8.8‰. Duke i 
krahasuar këta tregues sipas pjesëve të rajonit në fjalë, del qartë se mbi 81% të 
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lindjeve në rajon i përkasin anës lindore të tij. Kur për vdekjet, ky raport është i tillë, 
74% të numrit të tyre i takon pjesës lindore, dhe 26% asaj perëndimore. Faktorët të 
cilët kanë ndikuar në këto raporte të tilla lidhen si me numrin më të madh të 
popullsisë, e grupmoshave të reja në lindje, por edhe me nivelin gati dy herë më të 
lartë të tyre në pjesën lindore të rajonit ndërkufitar të Gollobordës.  
 

IV.7. Numri i familjeve të pjesës perëndimore të rajonit për vitin 2011  

Në prirjen e përgjithshme të ndryshimit në numrin e popullsisë në këtë pjesë të 
rajonit vërehet ulja e tij krahasuar me periudhën e vitit ‘01, kjo për shkak të ndikimit 
të disa faktorëve, të cilët kanë të bëjnë me karakterin e ashpër e të thyer fiziko-
natyror. Në vitin 2010 duke marrë për bazë të dhënat përkatëse mbi numrin e 
popullsisë në këtë anë të rajonit, vërejmë se numri më madh i familjeve gjendet në 
komunën e Ostrenit, me gati 1400 të tilla, ose 71.5% e të gjithë familjeve që jetojnë 
në këtë zonë të rajonit ndërkufitar. Pas saj vjen komuna Steblevës me një numër prej 
312 familjesh, duke përbërë 15.9% të totalit të familjeve. Komuna e Trebishtit 
numëron rreth 246 familje ose 12.5% e të gjithë numrit të familjeve në zonë. Numri i 
madh i ekonomive familjare, e për pasojë dhe e numrit të përgjithshëm të popullsisë 
në komunën Ostren, shpjegohet me kryesisht me ndikimin e dy faktorëve kryesorë: 

Së pari: Kjo komunë, duke pasur karakter më të ulët e fushor, ofron sipërfaqe toke 
bujqësore më të madhe krahasuar me komunat e tjera. Nga ana tjetër dhe klima e saj 
paraqitet më e butë dhe më e favorshme për ekonominë bujqësore dhe zhvillimin e 
jetës në tërësi.  

Së dyti: Afërsia e saj me qytetin e Bulqizës dhe qytetin e Peshkopisë, ka sjellë 
dukurinë demografike, ku një numër jo i vogël i popullsisë nga komunat e tjera të 
zonës të vendosen pikërisht këtu. Për sa u takon dy komunave të tjera, asaj Steblevë 
dhe Trebisht, kanë një numër më të vogël. Ndërmjet tyre numrin më të madh e ka 
komuna e Steblevës. Kjo më tepër ka të bëjë me mundësitë që ofron ajo, për banorët e 
saj, duke u vetë punësuar në shfrytëzimin apo mirëmbajtjen e pyjeve, dhe vitet e 
fundit në aktivitete shërbimi në fushën e turizmit malor. Duke e krahasuar numrin e 
përgjithshëm të popullsisë së zonës, për viti 2010 me vitin 2001 vërehet një rënie e 
theksuar e numrit të përgjithshëm të familjeve, dhe popullsisë në tërësi, kjo me 
afërsisht 26% e të gjithë totalit të popullsisë që ka pasur zona në vitin 2001. Shkaqet 
kryesore të cilat kanë ndikuar në këtë drejtim kanë të bëjnë me: 

- Shpërnguljen e familjeve të zonës në drejtim të rajoneve më të zhvilluara të 
vendit, kryesisht në atë perëndimor, veçanërisht në Tiranë, Durrës, Elbasan 
apo Lushnjë. Kjo e kushtëzuar nga kushtet e vështira fiziko-natyrore dhe 
ekonomike-sociale, si dhe karakterin disi të izoluar të saj, nga zonat e tjera të 
vendit.  

- Me numrin deri diku të ndjeshëm të meshkujve në zonë, të cilët janë larguar 
në drejtim të qyteteve kryesor të vendit, me qëllim punësimi, kryesisht ata me 
status ‘beqar’, të cilët kanë lidhur martesë në këto qytete dhe janë vendosur 
përfundimisht në to. 
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Gjithashtu, jo me pak ndikim paraqitet dhe një faktor tjetër. Ai lidhet me 
emigrimin e një pjese të popullsisë së zonës në drejtim të vendeve të tjera kryesisht në 
Evropën Perëndimore apo shtetin fqinj Greqinë.  

Nga sa analizuam më lart, duam të theksojmë se dukuria demografike e cila 
shprehet më së shumti për vitin 2010 e në vijim ka të bëjë me një rënie të numrit të 
përgjithshëm të popullsisë së saj, prirje e cila do të vazhdojë edhe në vitet e ardhshme, 
por me nivele më të ulëta. Në dallim nga kjo, në pjesën lindore të rajonit ndërkufitar 
nuk kemi të bëjmë me diçka të tillë. Sipas të dhënave të vitit 2010 të komunës Strugë, 
prej të cilës varen shumica e fshatrave të kësaj ane, krahasuar me vitin 2002, vetëm 
7% e kësaj popullsie ka lëvizur prej saj, kryesisht në qytetin e Strugës apo atë të Ohrit. 
Kryesisht të larguarit u përkasin fshatrave malore, si Llabunishtë apo Vefçani. Pa 
dyshim kjo dukuri me përmasa më të vogla, krahasuar me pjesën perëndimore, 
shpjegohet me kushtet dhe infrastrukturën më të mirë që ofrojnë qendrat e banuara në 
lindje të rajonit.  
 

IV.8. Dendësia e popullsisë dhe ndryshimi i saj në vite 

Rajoni ndërkufitar në studim bën pjesë në territoret me dendësi të vogël deri në të 
mesme. Kryesisht pjesa perëndimore e tij ka tregues më të lartë kur, në vendit tonë, 
dendësia paraqitet e vogël. Vlera e saj, duke ndjekur numrin e përgjithshëm, ka 
ndryshuar vazhdimisht në vite: 

Në vitin 1926 ajo ishte 27 b/km2. Kjo është marrë vetëm për pjesën perëndimore, 
pasi ajo lindore nuk ka të dhëna të popullsisë për këtë vit. Më e madhe kjo dendësi ka 
qenë në komunën e Klenjës, me 48 b/km2 dhe më e vogël në komunën e Steblevës, me 
15.9 b/km2. 

Në vitin 1969, për gjithë rajonin dendësia mori vlerat 55.8 b/km kur në pjesën 
perëndimore ky tregues rezulton 39.3 b/km2 dhe në atë lindor 82.4 b/km2. Më e madhe 
kjo dendësi ka qenë përsëri në komunën e Klenjës, me 53.1 b/km2, dhe më e vogël në 
komunën e Stëblevës, me 25.7 b/km2. Për pjesën lindore dendësinë me të madhe e 
kanë pasur fshatrat Veleshtë me 146.3 b/km2. Në vitin 1989 dendësia merr vlera më të 
larta, mesatarja e rajonit arrin 66.7 b/km2, që është rezultat i rritjes së paparë deri 
atëherë i popullsisë. Sipas pjesëve të tij ai lëviz nga 99 b/km2, në pjesën lindore, në 
46.7 b/km2 në atë perëndimore. Në këtë vit dendësinë më të madhe në pjesën 
shqiptare e shënoi komuna e Ostrenit me 61.3 b/km2, ndërsa më të ulëtën komuna e 
Steblevës me 31 b/km2, kur komuna e Klenjës kishte një vlerë të ndërmjetme të 
dendësisë së popullsisë së saj, 48,9 b/km2. Për pjesën maqedonase vlerën më të lartë e 
ka fshati Llabunishtë me 163 b/km2 dhe më të ulëtin fshati Nerez me 38.4 b/km2. Në 
vitin 2001 dendësia mesatare për gjithë rajonin zvogëlohet. Ajo shkon në 49.2 b/km, 
për pjesën lindore 84.2 b/km2 dhe në atë perëndimore në më pak 27 b/km2, që është 
rezultat i zvogëlimit të madh të numrit të përgjithshëm të popullsisë.  

Kjo rënie e ndjeshme për pjesën shqiptare është pasojë e migrimit të popullsisë 
jashtë vendit, por sidomos në drejtim të Tiranës, Elbasanit, Durrësit etj. Në këtë vit 
dendësinë më të madhe e shënoi komuna e Ostrenit me 46,6 b/km2, ndërsa më të 
ulëtën përsëri komuna e Steblevës me 13.3 b/km2, ndërsa komuna e Klenjës kishte një 
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vlerë të ndërmjetme të dendësisë së popullsisë së saj, 27.3 b/km2. Siç shihet, zona po 
boshatiset, në mënyrë të veçantë komuna e Steblevës, me kushte më të vështira jetese: 
toka të punueshme më të pakta, papunësi më të theksuar nga mbyllja e aktivitetit 
pyjor, shkallë më të lartë izolimi, me tradita më të mëdha migrimi, kushte më të 
vështira klimatike etj. Në këtë komunë më e theksuar boshatisja është në fshatra të 
veçantë të saj, si: Stebleva, Zabzuni etj., ku dendësia zbret në 3-4 b/km2. Për vitin 
2010 dendësia mesatare si rajon ka arritur 52.2 b/km2. Për pjesën lindore ajo arrin 100 
b/km2 dhe në atë perëndimore arrin 22.3 b/km2. 

 

Tab. 4.11. Dendësia e popullsise në total, rajoni viti 11926-2010 b/km2. 
 

VITET 
Dendësia b/km2 1926 1945 1969 1979 1989 2001 2010 

Pjesa AL 26. 7 33. 4 39. 3 43. 6 46. 7 27. 1 22. 3 
Pjesa MK 62. 3 82. 4 84 99 99. 8 100 

Rajoni b/ km2 44. 6 55. 8 59. 1 66. 7 55. 1 52. 2 
 

Burimi: T. Selenica, Shqipëria, Tiranë, 1926; të dhëna nga arkivi INSTAT, Popullsia e Shqipërisë, 
Prefektura e Dibrës dhe e Elbasanit, 2002, INSTAT 1969-2001, Instituti për Statistika në Maqedoni, 

Shkup 2002, Prefektura e Ohrit, viti 2010. 
 

Dendësia mesatare e pjesës perëndimore në vitin 2001 prej 27, 1 është mbi 4 herë 
më e vogël se e Republikës (110. 7 b/km2) dhe e rrethit të Bulqizës (107. 2 b/km2), si 
dhe 2.5 herë më e vogël se dendësia mesatare e rrethit të Librazhdit. Ajo është e 
krahasueshme me dendësitë më të vogla të vendit: Alpet Shqiptare, malësia e 
Kolonjës, Skraparit. 

 

 
 

Graf. 4.9. - Ndryshimi i numrit të dendësisë së popullsisë së rajonit, vitet 1926-2010 (b/km2) 
Burimi: INSTAT, Popullsia e Shqipërisë, rezultatet e regjistrimit të popullsisë dhe banesave, 2001. 

 
 

Në vitin 2010 ka një ulje të dendësisë së popullsisë në pjesën perëndimore, në 
22.3 b/km2, pra rreth 5 banorë më pak për km2, krahasuar me vitin 2001, që lidhet me 
uljen e përgjithshme të numrit të popullsisë në pjesën perëndimore të rajonit. Le të 
shpresojmë se do të ruhet kjo tendencë rritjeje e popullsisë së zonës. Kur në lindje të 
tij nga 99. 8 b/km2 shkon në 100 b/km2, pra ndryshimi është i papërfillshëm. Në të 
gjithë rajonin dendësia e popullimit paraqitet më e madhe në qendrat e banuara, ku ka 
edhe një përqendrim më të madh të veprimtarive ekonomike, dhe ku oferta me 
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sipërfaqe bujqësore është më e madhe si në rastin e komunës Ostren apo Veleshtë, në 
lindje.  
 

IV.1.8.1. Struktura moshore dhe gjinore e popullsisë  

Analiza e strukturës moshore të popullsisë ka rëndësi të madhe në gjithë kuadrin e 
madh të problemeve demografike të rajonit ndërkufitar në studim. Me të lidhen shumë 
dukuri e fenomene ekonomike e sociale: ndihmon në llogaritjen e fuqisë punëtore, të 
nevojave për shërbime të ndryshme, nga ato të shëndetësisë deri tek të punësimit. Kjo 
strukturë moshore ka ndikimin e vet dhe në aftësinë riprodhuese të popullsisë, në 
potencialet njerëzore për punësim në të ardhmen, etj. Le të marrin dhe të analizojmë 
këtë strukturë sipas grupmoshave, duke e analizuar në nivel komunash në total për të 
gjithë rajonin, me qëllim që të nxjerrim në pah veçoritë e tij. Struktura moshore e 
popullsisë përbëhet nga tri kategori: nën moshën e punës (deri 15 vjeç), në moshën e 
punës (16 – 65 vjeç) dhe mbi moshën e punës (mbi 65 vjeç). Për këtë tregues, 
popullsia e rajonit ndërkufitar të Gollobordës dallohet qartë në krahasim me shumë 
zona të tjera të Shqipëri apo Maqedoni. Duke analizuar të dhënat e viteve 2001 dhe 
2002 dalim në disa konkluzione: Për pjesën perëndimore, grupmosha deri në 14 vjeç 
zë përqindje të konsiderueshme, deri në 34,4 %, të popullsisë totale, kur për pjesën 
lindore shkon në37.4% Pra kjo e fundit ka një nivel më të lartë përkatësisht me 3%. 
Për pjesën shqiptare të rajonit kjo përqindje është shumë më e madhe se mesatarja e 
Republikës (29,3 %). Dhe pjesa lindore e rajonit e ka më të madhe se mesatarja e 
Maqedonisë 24.7%. Kjo lidhet me lindjet e konsiderueshme, që vazhdojnë ende në 
zonat rurale të rajonit në tërësi. Në pjesën perëndimore për vitin 2001, krahasuar me 
përqindjen që zinte kjo moshë në vitin 1989, vihet re një ulje, ndonëse e vogël. Kjo flet 
për shfaqjen, edhe në këtë zonë të rajonit dukuri dhe shkaqe që po kushtëzojnë uljen e 
koeficientit të lindjeve. Duhet të theksojmë se me gjithë këtë ulje, përsëri rajoni edhe 
për të ardhmen ofron një numër të ndjeshëm të popullsisë së re të aftë për punë dhe 
që jep shanse të mëdha për një vazhdimësi të popullimit të saj. Përqindja më e ulët e 
moshës së parë (deri 14 vjeç), në anën shqiptare të rajonit takohet në komunën e 
Steblevës, 30.9%, dhe më e lartë në komunën e Trebishtit me 36,6%, kur në atë 
maqedonase, në komunën Llukovë me 23.1% dhe më të lartën 40.9% në komunën 
Llabunishtë. Kjo dukuri lidhet me shkallën më të madhe të migracionit të moshave të 
reja riprodhuese në pjesën perëndimore pas viteve ’90. 

 
Tab. 4.12. - Struktura moshore e popullsisë, pjesa perëndimore e rajonit viti 2001. 

 

Popullsia sipas moshës 

Komuna 
Popull. 
gjithsej 

0 – 14 vjeç 15 – 64 vjeç 65 + vjeç 
Nr. % Nr. % Nr. % 

Klenjë 1579 578 36. 6 913 57. 8 88 5. 5 
Ostren 4855 1699 34. 9 2860 57. 8 296 6 

Steblevë 1718 531 30. 9 1062 61. 8 125 7. 2 
Zona 8152 2808 34.40% 4835 59.30% 509 6.30% 

 
Burimi: INSTAT, 2001 
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Tab. 4.13.- Struktura moshore e popullsisë, pjesa lindore e rajonit viti 2002 
. 

Popullsia sipas grupmoshave 

Komuna 
Popull. 
gjithsej 

0 – 14 vjeç 15 – 64 vjeç 65 + vjeç 
Nr. % Nr. % Nr. % 

Llabunisht 8935 3651 40. 9 4501 50. 3 778 8. 7 
Llukovë 1509 349 23. 1 761 50. 4 399 25. 5 
Veleshtë 8196 3505 43 3927 48. 1 717 8. 8 
Vefçan 2433 806 24. 9 1385 56. 9 442 18. 2 
Total 21033 8111 37.4% 10574 48.8% 2336 11.1% 

 
Burimi: Zavod na Statistiki na Republika Makedonia Skopje 2004. 

 
 

Tab. 4.14. - Struktura moshore e popullsisë, pjesa perëndimore e rajonit, viti 2011. 
 

Komuna 

Gjinia dhe grupmosha 

Gjithsej popullsia Meshkuj Femra 

Total 0-14 % 15-64 % 65+ % Total 0-14 15-64 65+ Total 0-14 15-64 65+ 
OSTREN 3034 821 27 1944 64 269 9 1557 427 1011 119 1477 394 933 150 

TREBISHT 993 255 26 642 65 96 10 502 124 338 40 491 131 304 56 
STEBLEV 809 127 16 552 69 130 9 422 69 295 58 387 58 257 72 

GJITH 4836 1203 3138 495 2481 620 1644 217 2355 583 1494 278 
Në % 100 25 66 9 52 25 66 9 49 25 64 11 

 
Burimi: INSTAT, 2011 

 
 

Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë, në pjesën perëndimore të rajonit, ka ulje 
të grupmoshës së re, nga 34.4% në vitin 2001 në 25% në vitin 2011, e shoqëruar me 
rritjen e grupmoshës aktive nga 59.3% në 66%, pra rezulton me një rritje 6.7%. Në 
lindje të tij në vitin 2011 kjo grupmoshë arrin në 27.2%. Pra në gjithë rajonin 
ndërkufitar në vitin 2011 kemi të bëjmë me një rënie të përgjithshme, nga 9% në 
perëndim deri në 10.4% në lindje. Grupmosha e tretë ka një rritje nga 6.3% në 11%. 
Sipas këtyre treguesve duket se ndryshimet në grupmoshën e parë dhe të tretë janë të 
ndjeshme. Shkaqet të cilat kanë çuar në këto nivele janë: Ulja e nivelit mesatar të 
lindjeve, nga 34 lindje për 1000 banorë në vitin 2001, në 27.6 lindje në vitin 2011, 
largimi i grupmoshës së re, drejt rajoneve të tjera si dhe të shumë faktorë të tjerë, të 
cilët kanë lidhje me të.  

Mosha e tretë ka një përqindje të vogël, 6.3% të popullsisë totale në vitin 2001 në 
pjesën perëndimore kur në vitin 2011 kjo grupmoshë përbën 11% të popullsisë. Në 
pjesën lindore të rajonit nga 10.7% që përbënte në vitin 2002 ajo shkon në 12.3% në 
vitin 2011.  

Si konkluzion mund të themi se: Në të dyja anë e rajonit ndërkufitar ka rritje të 
kësaj grupmoshe, midis viteve 2001-‘02 dhe viteve 2010-‘11. Si rajon, nga 8.5% në 
vitin 2001, në 12% në vitin 2010-’11. Pra kemi një shtim me 3.5%. Duke iu 
përmbajtur kriterit sipas të cilit kjo grupmoshë kalon kufijtë e 7-8%, atëherë ka hyrë 
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drejt moshimit demografik, mund të thuhet se një prirje e tillë e karakterizon edhe 
rajonin në studim. Për vitin 2001 në pjesën perëndimore kjo përqindje është më e 
vogël nga mesatarja e Republikës (7.5%), shumë më e vogël nga maksimumi në vend, 
15.2% (Delvinë), e afërt me mesataren e rrethit të Bulqizës (5.6%) dhe Librazhdit 
(5.9%), gati e njëjtë me atë të zonave më malore të vendit dhe lidhet me të njëjtat 
shkaqe. Për pjesën lindore treguesin më pozitiv e ka komuna Llabunishtë me 8.7% i 
populluar me shqiptarë, dhe më negative e ka komuna Lukovë, me 25.5%, e populluar 
me maqedonas për 2002, dhe fshatrat Veleshtë e Llabunishtë me 10.2% deri në 10.7% 
në vitin 2011. Treguesin më negativ e ka fshati Llukovo me 14.6%. Sipas të dhënave 
të viteve 2010-‘11 për pjesën perëndimore treguesi më pozitiv e ka komuna Ostren 
dhe Steblevë me 9% dhe për pjesën lindore 10.4% e ka Llabunishta. Mosha e dytë 
përbën një përqindje të konsiderueshme, 59.3% të popullsisë totale për pjesën 
perëndimore në vitin 2001 kur në vitin 2011 ajo shkon në 66%. Në pjesën lindore nga 
48.8% në vitin 2002 (në këtë vit në komunat e kësaj pjese futeshin dhe disa fshatra që 
dallohen për moshën e re në përqindje të lartë, ato tashmë nuk futen në përbërje të 
këtyre komunave) në 59.8% në 2011. 

 
 

 
 

Graf. 4.10. - Struktura moshore e popullsise, pjesa lindore e rajonit, ne nr., viti 2002 
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Graf. 4.11. - Struktura moshore e popullsise ne %, pjesa perëndimore e rajonit, viti 2011. 
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Graf. 4.12. - Struktura moshore e popullsise sipas gjinise, pjesa perendimore e rajonit, viti 
2011 

 
Burimi: INSTAT, 2011 

 
 

Përqindja më e lartë e moshës së dytë takohet në komunën Steblevë, 69% dhe më 
e ulët në komunën Ostren, me 64%. Kur në pjesën lindore treguesin më të mirë të 
kësaj grupmoshe e ka fshati Veleshtë me 59.2%, sipas të dhënave të vitit 2011. Edhe 
kjo reflekton qartë të njëjtin ndryshim që përmendëm më lart midis dy komunave.  

Si konkluzion theksojmë se rajoni ndërkufitar i Gollobordës, me gjithë treguesit e 
tij sipas grupmoshave, ofron për të ardhmen burime të mëdha njerëzore, por duhet të 
gjenden mënyra për t’i prerë rrugë fenomenit negativ të largimit të kësaj popullsie 
brenda apo jashtë rajonit. Kjo, para së gjithash, kërkon bashkërendim dhe 
bashkëpunim midis dy shteteve, në mënyrë që rajoni të mos ketë ndasi, por të 
funksionojë si një i vetëm në aspektin ekonomik e social, pavarësisht shtrirjes së tij në 
dy anët e kufirit shtetëror. Vetëm në këtë mënyrë ai mund të funksionojë si pjesë e 
mundshme ndoshta e një eurorajoni, atij të Dibrës së Madhe.  

Duke e trajtuar problemin e popullsisë në bazë të grupmoshave sipas gjinisë në 
fillim për meshkujt theksojmë: 

Në se shikojmë shpërndarjen e meshkujve të zonës sipas grupmoshave për vitin 
2001 vërejmë se përqindjen më të madhe të tyre e kanë grupmoshat 15-64 vjeç, ku ata 
përbëjnë 60,2% të gjithë totalit të tyre; pastaj vjen grupmosha 0-14 vjeç me 35,2% 
dhe përqindjen më të ulët mosha e tretë mbi 64 vjeç me 4,5% të meshkujve të zonës. 
Të gjithë këta tregues shprehin qartë se mbizotërimi i meshkujve në moshën 15-65 
vjeç përbën një dukuri pozitive, pasi kjo është grupmosha që kryen pjesën më të 
madhe të punëve prodhuese në kushtet e vështira natyrore të zonës. Por e rëndësishme 
është që kjo moshë e rëndësishme të stimulohet në mënyrë që të mos largohen nga 
zona në fjalë, duke ndikuar kështu në popullimin e vazhdueshëm të saj si dhe rritjen 
ekonomike të zonës. Kjo mund të arrihet me hapjen e sektorëve të tjerë ndihmës, me 
stimulimin e kësaj popullsie me kredi bujqësore afatgjata e me kushte lehtësuese etj. 
Në vitin 2011 grupmoshat 15-64 vjeç zënë 66%, grupmoshat 0-14 vjeç me 25%, dhe 
grupmoshat mbi 64 vjeç 9%. Duke i krahasuar këto dy periudha vërehet rritje me 
4.5% e grupmoshës së tretë. Kjo lidhet me largimin e moshave të reja jashtë vendit, 
por dhe në zonat fushore të saj, dhe me uljen e numrit të përgjithshëm të lindjeve në 
zonë. Mosha aktive ka pësuar rritje me gati 5.8%, kur grupmosha e re për meshkujt 
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shkon në 25%, pra pëson ulje me 10.2% Të dhëna për grupmoshat sipas gjinisë për 
pjesën lindore për vitin 2011 nuk rezultojnë. Kjo lidhet me faktin e moskryerjes së 
regjistrimit të popullsisë dhe të banesave në Republikën e Maqedonisë ashtu sikur 
ishte parashikuar. Sqarojmë se komuna e Strugës disponon të dhëna të përafërta 
vetëm për numrin e popullsisë sipas grupmoshave në total, dhe jo sipas gjinisë për 
vitin 2011.  

Duke e trajtuar problemin e popullsisë në bazë të grupmoshave sipas gjinisë, në 
vazhdim për femrat theksojmë: për pjesën perëndimore të rajonit, për vitin 2001. 
Përqindjen më të madhe për femrat në nivel zone e përbëjnë grupmosha 15-64 vjeç, 
me 58,3% e të gjithë femrave të zonës, pastaj vjen grupmosha 0-14 vjeç me 34% dhe 
në fund grupmosha e tretë mbi 64 vjeç, me gati 8% të tyre. Sipas treguesve më të 
fundit të vitit 2011 përqindja e femrave sipas grupmoshave ka pësuar ndryshim. 
Grupmosha 0-14 vjeç për femrat arrin në 25% me një ulje prej 9%. Rënia e përqindjes 
për moshën e parë përbën një faktor negativ, i cili do të ndikojë në të ardhmen 
sidomos në nivelin e lindjeve. Grupmosha 15-64 vjeç janë 66%, dhe ato mbi 64 vjeç 
11%. Pra, në të dy grupet e tjera kemi një rritje, respektivisht me 7.7% dhe 3%. Kjo 
paraqitet si prirje e përgjithshme edhe për meshkujt. Në këtë drejtim mendojmë se 
shkaku kryesor lidhet me largimin e moshave të reja dhe moshës aktive në drejtime të 
tjera jashtë zonës, kryesisht për një jetë më të mirë. Duhet pasur parasysh që të merren 
masa për të favorizuar qëndrimin e tyre në zonë, për të pasur në këtë mënyrë popullim 
të vazhdueshëm të rajonit në tërësi. Me rëndësi është fakti se ashtu si tek meshkujt, 
edhe tek femrat përqindja që zënë grupmosha e tretë mbi 64 vjeç ka pësuar një rritje të 
vogël, megjithëse dihet se kjo grupmoshë nuk është aktive dhe përbën një barrë për 
grupmoshat e tjera. Pra, rritja e tyre paraqet prirjen e cila ka sot popullsia e rajonit, 
megjithëse po ta krahasojmë me zona të tjera brenda Shqipërisë apo Maqedonisë, ajo 
paraqitet më pozitive. Duke e parë problemin në nivel komunash për femrat mund të 
veçojmë:  

Përqindjen më të madhe për femrat e grupmoshës 15-64 vjeç e ka komuna Ostren, 
si në vitin ‘01 ashtu edhe në vitin ‘11, po kështu edhe për grupmoshën e re 0-14 vjeç. 
Kurse përqindjen më të vogël të moshës mbi 65 vjeç e ka komuna e Trebishtit. 
Raporti gjinor për të gjithë rajonin ndërkufitar në regjistrimin e vitit ‘01-‘02 paraqitet 
përgjithësisht i barabartë. Për vitin ‘01-‘02 ai është 54% meshkuj dhe 46% femra. Për 
vitin ‘10-‘11 ky raport është në nivelet 52.5% meshkuj dhe 47.5% femra. Ndryshimi 
ka të bëjë me uljen e numrit të meshkujve, duke përmirësuar për rrjedhojë këtë raport, 
krahasuar me vitet ‘01-‘02. Komunat me raportin më të drejtë gjinor në rajon e kanë: 
Trebishti me 51% meshkuj dhe 49% femra, në pjesën perëndimore, dhe Llabunishti 
51% meshkuj dhe 49% femra në pjesën lindore të tij.  

Popullsia ekonomikisht joaktive në të gjithë rajonin në periudhën midis dy viteve 
2001 dhe 2011 paraqitet e tillë. Për vitin ‘01, në pjesën perëndimore, komuna Ostren 
dallohet për një përqindje relativisht më të madhe se komunat e tjera, për popullsinë 
jo ekonomikisht aktive, me 17,4% e të gjithë popullsisë jo ekonomikisht aktive të 
zonës, kur e gjithë zona këtë përqindje në total e ka 28,5%. Në vitin ‘11 sipas të 
dhënave të pushtetit vendor të kësaj komune, ajo është rritur në 23.6% dhe në total për 
zonën perëndimore shkon në 34.8%. Për pjesën lindore popullsia në fjalë për vitin ‘02 
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ka qenë 41.8%, kurse në vitin ‘11, sipas të dhënave të pushtetit vendor të kësaj pjese 
të rajonit rezulton 44.3%. I gjithë rajoni ndërkufitar në tërësi për vitin ‘01-‘02 ka 
pasur një tregues mesatar prej 36% të popullsisë jo aktive. Në vitin 2011, gjithmonë 
duke iu referuar të dhënave zyrtare të pushtetit vendor, në të dyja anët e rajonit arrin 
në nivelin 40%. Pra, kemi të bëjmë me një rritje prej 4% të këtij grupimi të popullsisë 
në rajon. Po ta trajtojmë problemin e punësimit në zonë, por tashmë në bazë gjinie, do 
të vërejmë se grupmosha 15-64 vjeç zë përqindjen më të madhe pikërisht tek 
meshkujt.  

Si përfundim: Duke analizuar të gjitha të dhënat mbi popullsinë në tërësi, apo në 
bazë gjinie, për të dyja periudhat e referuara më lart, mund të themi se i gjithë rajoni 
në studim karakterizohet nga potenciale njerëzore të konsiderueshme, ku të bie në sy 
përqindja e madhe që zënë grupmoshat e reja 0-14 vjeç, si dhe popullsia aktive e 
grupmoshës 14-64 vjeç.  

 
 

Tab. 4.15. - Popullsia 15 vjeç e lart, ekonomikisht joaktive, në nr. dhe %, pjesa lindore e 
rajonit, viti 2002 

 

Komunat Totali Shtëpiak Nxënës Pension 
Të 

paaftë
Të 

tjerë 
Gjithsej 

+ 15 
vjeç  

Vefçani 1050 240 204 392 11 203 
 

Ekon. 
Akt. 

Joakt. 

Veleshtë 4231 1854 370 504 48 1455 24661 14360 10301 

Llabunishtë 4250 2410 317 669 24 830 100% 58.20% 41.80% 

Lukovë 770 293 50 282 15 130 
Totali 10301 4797 941 1847 98 2618 
Në % 100% 46. 5 9. 1 17, 9 0. 9 25. 4 

 
Burimi: Instituti për Statistika në Republikën e Maqedonisë, Shkup 2002 

 
 

 
 

Graf. 4.13. - Popullsia 15 vjeç e lart, ekonomikisht joaktive, në nr. dhe %, pjesa lindore e 
rajonit, viti 2002 
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Tab.4.16. - Popullsia joekonomikisht aktive, pjesa perendimore e rajonit, viti 2001 
 

Popullsia sipas grupmoshave 

KOMUNAT 15-19 20-29 30-44 45-54 55-64 65 Gjithsej Në % 

KLENJË 22 28 23 8 63 85 229 14. 5 

OSTREN 106 173 136 16 220 284 935 19. 2 

STEBLEVË 56 35 38 8 95 125 357 20. 7 

ZONA 184 236 197 32 378 494 1521 18. 6 

NË % 12 15. 5 13 2 25 32. 5 100% 
 

Burimi: INSTAT, 2001 
 

 
 

Graf. 4.14. Popullsia joekonomikisht aktive, pjesa perendimore e rajonit, Viti 2001 
 

IV.9. Struktura arsimore e popullsisë  

Zhvillimi ekonomiko-social i çdo rajoni gjeografiko-ekonomik pa dyshim që varet 
shumë edhe nga niveli arsimor dhe intelektual i banorëve të saj. Rajoni ndërkufitar i 
Gollobordës ka një specifikë dalluese. Ajo lidhet me dygjuhësinë që e karakterizon 
popullsinë: përdorimit të gjuhës shqipe autoktone të popullsisë në rajon, por dhe të 
gjuhës sllave të imponuar nga nevoja e komunikimit të përditshëm me popullsinë e 
ardhur. Në mënyrë më të theksuar zgjerimi i përdorimit të kësaj të fundit vihet re në 
periudhat më të vështira që kaloi popullsia në pjesën lindore, asaj të imponimit të 
madh të ushtruar gjatë regjimit komunist nën ish-Jugosllavi. Megjithëkëtë gjuha 
shqipe dhe sot vazhdon të mbetet gjuha kryesore, ndërsa ajo sllave mbizotëron në 
komunën Vefçan, me popullsi sllave të ardhur në pjesën lindore të rajonit. Për pjesën 
perëndimore të tij përdoret në disa fshatra gjuha e vjetër bullgare, e imponuar nga 
pushtuesit apo fiset baritore bullgare të ardhura në zonat malore të Jabllanicës e 
Visharicës, të cilët merreshin me aktivitet blegtoral. Historiku i arsimit shqip në këtë 
rajon e ka fillesën e vet që në vitin 1890, kur patriotët më në zë të Gollobordës nisën 
mësimin e gjuhës shqipe si gjuhë e dytë zyrtare, pa lejen e Perandorisë Osmane.  
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Me kalimin e viteve përpjekjet për t’u arsimuar në gjuhën amtare të popullsisë së 
këtij rajoni shqiptar u shtuan edhe më tej. Rol shumë të madh në këtë proces luajti 
shoqëria patriotike kulturore “Grupi patriotik i Gollobordës”, me patriotë të dëgjuar të 
zonës, si: Hasan Moglican, Avdi Sallakun, Vesel Pleushkun etj. Përpjekjet e tyre të 
vazhdueshme u kurorëzuan me çeljen e shkollës së parë zyrtare në gjuhën shqipe në 
zonën e Gollobordës në 14 prill të vitit 1914 në fshatin Trebisht. Kjo përfaqëson edhe 
shkollën e parë shqipe për gjithë rajonin ndërkufitar. Në pjesën lindore, me gjithë 
përpjekjet e mëdha, u mundësua hapja e kurseve verore për mësimin e gjuhës shqipe 
në qershor të vitit 1942, pas presionit të madh të ushtruar në qeverinë e Tiranës nga 
përfaqësuesit e rajonit të Strugës, si: Riza Drini, Tasim Efendiu, Tasim Lloga etj. Ato 
fillimisht u hapën në Ladorisht, Llabunishtë dhe në Livadhi. Në pjesën perëndimore 
dy figurat qendrore të cilat dhanë kontributin më të madh në këtë proces ishin 
patriotët Hazis Lila nga Stebleva dhe Vesel Plaushku nga fshati Klenjë.  

Arsimi në vitet 1912 deri në vitin 1920. Kjo periudhë përkon me ngjarjen e madhe 
në historinë kombëtare të popullit shqiptar, atë të pavarësisë së vendit. Shoqata “Grupi 
patriotik i Gollobordës”, krahas problemit për ruajtjen e integritetit tokësor të zonës 
kundër shovinistëve serbë dhe bullgarë, i dha përparësi të veçantë përhapjes së arsimit 
shqip në rajon. Kështu, pas çeljes së shkollës së parë shqipe, u çelën edhe mjaft 
shkolla të tjera, si në Steblevë, Klenjë në vitet 1915-1917. Deri në vitin 1920 numri i 
tyre arriti në shtatë shkolla fillore.  

Shovinistët bullgarë mundën të çelnin një shkollë të vetme në gjuhën bullgare në 
fshatin Vërnicë, ku kishte vetëm një pakicë fare të vogël me popullsi ortodokse. Por 
edhe kjo nuk zgjati shumë, sepse popullsia e këtij fshati nuk e frekuentoi gjatë atë. 
Ndërsa në pjesën lindore gjuha sllave filloi të përdorej vetëm tek popullsia me 
origjinë bullgare përreth Strugës, dhe vetëm në fshatrat ku ishte vendosur kjo popullsi. 

Për periudhat e viteve 1920-1939 ka shtrirje shumë më të madhe të arsimit shqip 
në zonën perëndimore të rajonit. U çelën shkollat e para në fshatrat Borovë, 
Ladomiricë, Tuçep, Ostren i Vogël etj. Problemi kryesor me të cilën ndeshej arsimi në 
këtë periudhë ishte mungesa e mësuesve, një mësues jepte mësim në dy apo tri fshatra 
njëkohësisht. Këtu mund të përmendet patrioti i shquar Vait Kormaku apo Islam 
Lano. Në fshatrat në lindje të rajonit një pjesë e popullsisë, kryesisht fëmijë të 
fshatrave Llabunishtë e Jabllanicë, mësuan gjuhën amtare shqipe në fshatin Steblevë.  

Në periudhën e viteve 1939-1944 ndodhën shumë ngjarje të rëndësishme, të cilat 
luajtën një rol shumë të madh në të gjitha fushat e jetës, kështu edhe në atë të arsimit. 
Pikërisht pushtimi fashist solli rritjen e ndërgjegjes së popullsisë, që u bashkua jo 
vetëm në luftë kundër pushtuesve, por edhe për zgjerimin e arsimimit shqip në këtë 
zonë. Për këtë dallohen si pjesëmarrës një numër i madh patriotësh të zonës në 
Kongresin e Parë të Bashkimit të Arsimtarëve Antifashistë Shqiptarë më 25-27 nëntor 
në Korçë. Pas kësaj shohim se numri i shkollave dhe cilësia e mësimdhënies në to u 
rrit në mënyrë të ndjeshme. Në këtë periudhë hapen shkollat e para në fshatrat 
Moglicë, Zabzun, Celebi etj. Në këtë periudhë situata ishte më e rëndë në pjesën 
lindore, ku presioni i shovinistëve sllavë për të imponuar arsimin e tyre ishte tepër i 
madh. Pas presionit të madh të ushtruar nga paria e Strugës, u mundësua ardhja e 
personelit mësimor nga zonat e tjera të Shqipërisë, të cilët kishin mbaruar Normalen e 
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Elbasanit. Dy ishin problemet më të mëdha: së pari, mungesa e personelit mësimor 
dhe mjediseve shkollore, së dyti kushtet e vështira natyrore e sidomos ato ekonomike 
të kësaj kohe 

Për periudhën 1944-1960 arsimi njohu rritje të madhe. Në mënyrë të veçantë 
ndikim të madh pozitiv pati Konferenca e Parë Arsimore e Qarkut, e mbajtur në 
dhjetor 1944. Në vitin 1946 rëndësi pati reforma arsimore, e cila u zhvillua edhe në 
këtë zonë. Kjo solli zgjerimin e numrit të shkollave si dhe përfshirjen më të madhe të 
fëmijëve në to. Në vitin 1946 u çelën shkollat fillore në fshatrat Borovë, Sebisht, 
Orzhanovë, Pasing etj. Ndërsa në dy fshatrat e mëdhenj, Trebishtë dhe Ostren, çelen 
shkollat e para 7-vjeçare. Kur në fshatrat në lindje të Gollobordës u hapen për here të 
parë shkollat shqipe në Veleshtë, Llabunishtë, në Podgorc si dhe shkolla “Kongresi i 
Manastirit” në qytetin e Strugës. Disa nga shkollat të cilat luajtën rol të madh në 
arsimin shqip në këtë anë të Gollobordës ishin shkolla fillore “Veleshta”, ajo fillore 
“Iljaz Podgorca” në fshatin Podgorc, shkollat “Livadhia” dhe “Ladorishti” etj. Në 
vitin 1950 hapet shkolla e Llangës, ndërsa në vitin 1952 hapen shkollat e para shqipe 
në Klenjë dhe Ostren i Madh në pjesën perëndimore të rajonit. 

Arsimi në periudhën e viteve 1960-1990. Periudha e viteve 1960 shënon fillimin e 
masivizimit të shkollës në të gjithë rajonin ndërkufitar të Gollobordës. Pa dyshim ai 
ka pasur anët specifike në të dyja anët e tij dhe lidhet me shkaqe të ndryshme, së pari: 
politikat e ndryshme arsimore të ndjekura nga shtetet përkatëse ku shtrihet rajoni. Së 
dyti, pengesat e mëdha dhe presioni i ushtruar gjatë kësaj periudhe nga qeveria e ish-
Jugosllavisë për të mos lejuar arsimin shqip në pjesën lindore të rajonit; së treti, 
mungesa deri diku e personelit të kualifikuar mësimdhënës në gjuhën shqipe, përbënte 
një tjetër faktor negativ për zhvillimin e arsimit shqip në pjesën lindore të rajon. Për 
pasojë, sipas të dhënave të Institutit për Statistika të ish-Jugosllavisë për zonën e 
Strugës, ku futen numri më i madh i fshatrave të rajonit në studim, niveli i 
analfabetizmit për disa vite ka qenë i tillë: në vitin 1961 arrinte 24. 1%, në vitin ‘81 ka 
qenë 10.7%, në vitin ‘94 zbret në 5.4%, në vitin ‘02 me 3% dhe, sipas të dhënave më 
të fundit të zyrës për arsim e shëndetësi, në vitin 2010 ky tregues ka zbritur në 2.1%. 
Sipas të dhënave zyrtare të regjistrimit të fundit të vitit 2002 nivelin më të lartë të 
arsimit fillor e kanë komunat Veleshtë me 70% dhe Llabunishtë me 71.7% të 
popullsisë, të dyja këto pjesë të rajonit ndërkufitar të Gollobordës.  

Sipas të dhënave të vitit 2002 nivelin më të lartë të shkollimit e kanë komunat 
Veleshtë dhe Llabunishtë, kryesisht me arsimin bazë dhe atë të mesëm. Kjo pjesë e 
rajonit sipas nivelit të shkollimit, gjithmonë sipas shifrave të regjistrimit të fundit për 
vitin ’02, paraqitet e tillë: popullsia mbi 5 vjeç e lart me arsim 8-vjeçar arrin 18.8%, 
me arsim të mesëm 3.9%, me arsim të lartë 1.2% dhe nivel pasuniversitar 0.09%. 

Theksojmë se shifrat janë vetëm për vendbanimet të cilat janë pjesë e rajonit në 
studim, pra jo për të gjithë zonën e Strugës. Por duhet marrë parasysh fakti se në këto 
komuna përfshiheshin edhe fshatra të tjera, të cilët nuk janë pjesë e rajonit në studim. 
Por, për arsye se ato sipas organizimit administrativ të kohës bënin pjesë në qendrat e 
komunave të mësipërme, këto nivele të arsimimit nuk janë pozitive. Nivelin më të 
lartë të popullsisë me arsim të lartë e ka komuna Vefçani me kombësi tërësisht 
maqedonase, me 15%, kur numri i gjithë popullsisë së saj shkon 2356 banorë. Ky fakt 
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tregon qartë se kemi të bëjmë me një stimulim nga shteti maqedonas për t’i arsimuar 
në nivele të tilla, krahasuar me popullsinë me kombësi shqiptare të fshatrave përreth 
saj. Në anën perëndimore të tij kemi të bëjmë me një arsim të detyrueshëm 8-vjeçar, e 
cila ndikoi ndjeshëm në arsimimin e popullsisë vendase. Kjo çoi si në rritjen e numrit 
të nxënësve, ashtu edhe në atë të kuadrove arsimorë dhe objekteve shkollore në këtë 
zonë. Mbas kësaj periudhe, deri në vitin 1980 në Gollobordë numëroheshin 27 shkolla 
fillore, 10 shkolla 8-vjeçare dhe 5 shkolla të mesme me profil bujqësor. Në shtator të 
vitit 1976 hapet shkolla e mesme bujqësore në Klenjë, më vonë në Ostren të Madh, 
Trebisht, Tuçep. Vetëm nga dyert e shkollës së fshatit të bashkuar Steblevë kanë dalë 
mbi 365 kuadro. Edhe më i madh është numri i kuadrove të dala nga shkollat në 
fshatrat Trebisht dhe Ostren.  

Mbas vitit 1990 në anën perëndimore të Gollobordës u shfaqën disa dukuri 
negative të lidhura kryesisht me largimin e popullsisë së kësaj zone në drejtim të 
viseve të tjera të vendit, duke sjellë kështu rënien e numrit të nxënësve në klasa, e për 
rrjedhojë, mbylljen e disa shkollave fillore dhe të mesme. Kështu nga 27 shkolla 
fillore, 10 tetëvjeçare dhe dy të mesme që kishte në vitin 1985, në vitin 2005 u ul 
numri i tyre me gati ½. Në vitin shkollor 2010-2011 numri i shkollave 9-vjeçare zbriti 
në 19, kurse institucionet e arsimit parafillor në 5, kur në vitin ‘01 numëroheshin 11 të 
tilla. Po kështu ky fenomen ka ardhur edhe për shkak të mungesës së kuadrove me 
arsim përkatës si dhe mungesës së objekteve të reja shkollore. Në fshatin Gjinavec me 
shkollë 8-vjeçare nga 65 nxënës e 5 mësues që kishte në vitin 1989, në vitin 2005 
kishte vetëm 1 nxënës dhe 1 mësues, dhe sot ajo nuk funksionon. Kuptohet që kjo 
është pasojë e zhvendosjes masive të popullsisë së zonës në drejtim të rajoneve 
fushore të vendit. Duke i krahasuar të dhënat midis viteve 2001 dhe atyre 2010 për 
pjesën perëndimore të rajonit ndërkufitar, rezulton se:Popullsia me arsim fillor në 
vitin ‘01 zë 32% dhe në vitin ‘10 me 33%, pra kemi një rritje fare të vogël. Ky grupim 
përbëhet kryesisht nga individët e moshave të rritura, por edhe nga fëmijët që kanë 
mbaruar shkollën fillore dhe nuk e vazhdojnë shkollën nëntëvjeçare për arsye 
ekonomike apo shkolla të këtij niveli ndodhen larg. Peshën më të madhe e zë 
popullsia me arsim tetëvjeçar, e cila zë 55,5% të gjithë popullsisë banuese të zonës, 
kjo gati e njëjtë për të dyja vitet e marra në krahasim. Kjo dukuri shpjegohet me 
karakterin e detyrueshëm të këtij niveli arsimor, por, nga ana tjetër, edhe me dëshirën 
që kanë vetë banorët për një arsimim më të domosdoshëm. Popullsia me arsim të 
mesëm në vitin ’01 ka zënë rreth 10%, kur në vitin ’10 ajo ka zbritur në 9%. Pra kemi 
të bëjmë me një ulje prej 1%. Por tendenca e saj është drejt rënies. Kjo shpjegohet me 
veprimin e shumë faktorëve: me braktisjen e arsimit të mesëm për të siguruar një 
punë; me largimin drejt vendeve të huaja për shkak të kushteve ekonomike dhe me 
mungesën e kuptimit të rëndësisë që ka ky nivel arsimor etj.  
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Graf. 4.15. - Popullsia e rajonit nderkufitar te gollobordes sipas nivelit arsimor, vitet 2002 
dhe 2010 ne % 
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Graf. 4.16. - Popullsia e rajonit nderkufitar te gollobordes sipas nivelit arsimor vitet 2002 
dhe 2010 ne % 

 
Përqindja e popullsisë me arsim të lartë është e ulët, rreth 1% në vitin ’01, kur në 

2010 ajo ulet me 0.2%. Ky grup popullsie përbëhet kryesisht nga specialistë të 
bujqësisë dhe arsimit. Kjo shpjegohet edhe me largimet nga zona e një numri të 
konsiderueshëm të personave me arsim të lartë. 

Popullsia analfabete zë rreth 2% të gjithë popullsisë në vitin ‘01 kur në vitin 2010 
ajo arrin në 2.3%. Vitet e fundit po vihet re në disa raste dhe braktisja e shkollës, apo 
marrja me aktivitete ndihmëse e fëmijëve në moshë të mitur. Ky përbën sot dukurinë 
më shqetësuese për arsimin në zone, pavarësisht se analfabetët janë kryesisht tek 
moshat e vjetra mbi 65 vjeç.  

Nivelin më të lartë të shkollimit e ka komuna e Ostrenit dhe ajo e Steblevës me 
65% dhe 63% të të gjithë popullsisë së tyre. Kjo shpjegohet me afërsinë e komunës së 
Ostrenit ndaj qendrave urbane, ndërsa në komunën e Steblevës nivelin lidhet me 
interesin më të madh për t’u shkolluar.  

Për periudhën e viteve ‘95 e në vazhdim, shqetësues është fakti se ka rënie të 
theksuar të interesit për arsimim. Shkaku kryesor janë kushtet ekonomike të vështira, 
ç’ka e detyron popullsinë të merret me punë të ndryshme fitimprurëse.  
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Po të shohim nivelin e arsimimit sipas gjinisë në vitin 2001, sepse për vitin 2010 
nuk kemi të dhëna zyrtare të plota, rezulton se: 

Për meshkujt përqindjen më të madhe e zënë ata me arsim 8-vjeçar, të cilët 
përbëjnë 44,5% të të gjithë meshkujve të zonës, pastaj vijnë ata me arsim fillor me 
25,7%, me arsim të mesëm me 10,6%, ndërsa me arsim të lartë rreth 2%. Kjo tregon 
se meshkujt në këtë zonë më tepër kanë prirjen për t’u marrë me veprimtari prodhuese 
me synimin kryesor mbajtjen e familjeve, sesa për t’u shkolluar. Përqindjen më të 
madhe të të arsimuarve për meshkujt e ka komuna Ostren dhe Steblevë me 44% dhe 
22%.  

Për femrat përqindjen më të madhe, sipas nivelit të shkollimit, e kanë ato me 
arsim 8-vjeçar me rreth 49% të të gjithë femrave të shkolluara, pastaj vijnë ato me 
arsim fillor me 25,3%. Të bie në sy fakti se i përbashkët paraqitet niveli i shkollimit 
në të dyja gjinitë për këto nivele arsimore. Niveli i analfabetizmit tek femrat është pak 
më i madh se tek meshkujt, me 0,2%. Kjo shpjegohet me karakterin disi më të 
mbyllur të tyre, si dhe me disa faktorë psikologjikë e socialë. Për sa i takon nivelit 
arsimor të lartë, tek femrat paraqitet më e ulët se tek meshkujt, ajo është 0,4% kur tek 
meshkujt është 2%. Kjo shpjegohet me faktin tjetër se femrat e kanë të vështirë të 
largohen nga familja në një moshë të re. Për të krijuar një ide sa më të qartë mbi 
nivelet arsimore: fillor, 8-vjeçar, i mesëm dhe i lartë, analizojmë treguesit e tij në rang 
komunash: 

Niveli arsimor fillor dhe 8-vjeçar. Raporti i numrit të personave që kanë kryer 
shkollën fillore dhe 8-vjeçare ndaj popullsisë 15 vjeç e lart, paraqitet e tillë: 

Komuna Steblevë ka një përqindje 90-94,2% të gjithë popullsisë së saj.  
Komuna Ostren 85-90% të popullsisë së saj, komuna Trebisht 80-85% të 

popullsisë së saj.  
Për arsimin e mesëm: raporti i numrit të personave që kanë kryer shkollën e 

mesme ndaj popullsisë 15 vjeç e lart i shprehur në përqindje merr vlerat: 
Komuna Steblevë 4,9-10% e të gjithë popullsisë së saj.  
Komuna Ostren 10-15% e të gjithë popullsisë së saj.  
Komuna Trebishtë 10-15% të gjithë popullsisë së saj.  
Për nivelin arsimor universitar dhe pasuniversitar: raporti i numrit të personave 

që kanë kryer shkollën e lartë ndaj popullsisë 15 vjeç e lart i shprehur në përqindje 
merr vlerat:  

Komuna Steblevë 1-2% e të gjithë popullsisë së saj.  
Komuna Ostren 1-2% e të gjithë popullsisë së saj.  
Komuna Trebishtë 2-3% të gjithë popullsisë së saj.  
 
Treguesit arsimorë në pjesën perëndimore të rajonit ndërkufitar për vitin 2010 
Nga të dhënat e vitit 2010 arsimi në pjesën perëndimore të rajonit paraqitet me 

disa veçori. Vërehet një ulje e numrit të objekteve shkollore, kjo e shoqëruar dhe me 
rënien e numrit të përgjithshëm të nxënësve dhe mësueseve. Në këtë zonë ka një 
numër të përgjithshëm prej 19 shkollash të arsimit fillor dhe nëntëvjeçar, prej të cilave 
14 prej tyre janë shkolla vartëse. Në disa prej tyre mësimi zhvillohet në ambiente 
private.  
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Numri i mësuesve me arsim të mesëm jo pedagogjik është në raporte të njëjta me 
ata me arsim të mesëm pedagogjik. Kjo do të thotë se në zonë ndihet mungesa e 
personelit mësimdhënës të kualifikuar, i cili ndikon në cilësinë e të mësuarit. Për sa i 
takon mësuesve të cilët kanë arsimin e lartë numri i tyre është i vogël. Vetëm gjashtë 
prej tyre kanë nivelin arsimor të duhur. Pjesa më e madhe e tyre japin mësim në 
komunën Ostren e cila përbën njëkohësisht dhe komunën më të madhe në këtë pjesë 
të rajonit ndërkufitar. Duke krahasuar numrin e mësuesve të cilët kanë përfunduar 
arsimin e lartë për mësuesi, me numrin e përgjithshëm të mësuesve që ka e gjithë 
zona, vërehet se ata përfaqësojnë 9% e totalit të mësueseve që japin mësim në zonë. E 
shprehur në numër ky raport paraqitet: 19 mësues me arsim të lartë ose 17% kundrejt 
71 ose 83%. numrit total të mësuesve. Personeli mësimdhënës me arsim pedagogjik 
përbën 35% e të gjithë numrit të mësuesve, kur personeli me arsim të mesëm jo 
pedagogjik është 38%.  

Arsimi parashkollor në pjesën perëndimore të rajonit funksionon me 5 kopshte. 
Kjo lidhet me numrin e vogël të fëmijëve në këto fshatra, si largësinë e madhe midis 
tyre, e cila nuk mundëson hapjen e objekteve të reja për të thithur kontingjent prej 
këtyre fshatrave. Personeli mësimdhënës në to kryesisht është pa arsimin përkatës. 
Vetëm një mësues i këtij niveli ka arsim të mesëm pedagogjik. Si konkluzion mund të 
thuhet se dhe në këtë drejtim ka një mangësi të personelit me arsimin e lartë, ndoshta 
largësia dhe largimi i familjeve nga zona ndikon në neglizhencën për t’u arsimuar në 
këtë fushë.  

Për sa i takon arsimit të mesëm, e gjithë zona e Gollobordës e cila shtrihet në anën 
shqiptare, deri në vitin 2010 është karakterizuar nga vështirësi si nga pikëpamja e 
mjediseve shkollore tepër të amortizuara dhe të papërshtatshme, ashtu edhe nga ajo e 
nivelit profesional të ulët të mësueseve që japin mësim në këtë nivel. Për periudha të 
gjata kohe nxënësit e këtij niveli janë detyruar të zhvillojnë mësimi në komunat e tjera 
jashtë zonës, deri në qytetin e Bulqizës apo në qytetin e Peshkopisë. Vetëm në vitin 
2011 u realizua rihapja e shkollës së mesme në komunën Ostren.  

Si përfundim mund të thuhet se: të gjithë këta faktorë, si natyrore, apo ata 
subjektive njerëzore kanë ndikuar në nivelet e ulëta cilësore me të cilat karakterizohet 
sot arsimi në këtë zonë të rajonit në studim.  

Gjendja e objekteve shkollore dhe vlera e investuar sipas komunave në sektorin e 
arsimit në pjesën perëndimore të rajonit për vitin 2010 

Në tërësi, objektet shkollore për një periudhë të gjatë kohore, nga viti 1995 deri 
2010, pothuajse karakterizohen nga një nivel i lartë i amortizimit të tyre. Në pjesën 
më të madhe të tyre zhvillohet mësim në klasa të improvizuara jashtë çdo standardi 
ose, në rastin më të mirë, në objekte private të marra me qira nga shteti. Përgjatë kësaj 
periudhe janë kryer investime të papërfillshme, vetëm nga ana e pushtetit lokal, të 
cilat duhet thënë se kanë mundësi të vogla për të kryer ndërhyrje në rikonstruksionin e 
plotë të këtyre objekteve shkollore, kur dihet se zona me klimën shumë të ashpër që 
ka, ndikon në amortizimin më të shpejtë të tyre. Investimet e qeverisë shqiptare duhet 
thënë se kanë qenë të vogla dhe nuk kanë përmirësuar aspak gjendjen e tyre fizike.  

Për vitin 2010 në të tria komunat së bashku janë kryer investime në shumën prej 
560000 lekësh të reja. Kjo sipas të dhënave të zyrave përkatëse arsimore Bulqizë dhe 
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Librazhd për këtë periudhë kohore. Kryesisht janë bërë ndërhyrje emergjente nga vetë 
pushteti lokal i tyre. Sipas komunave, vlera e investuar prej tyre arrin nga më e larta, 
me rreth 500000 lekë të reja të investuara në komunën Trebishtë, ose e thënë ndryshe 
90% e të gjithë investimit në zonë dhe vetëm 10% janë investuar në komunën 
Steblevë.  

Nga të gjitha të dhënat e mësipërme për sektorin e arsimit, dalim në përfundimin 
se: komunat në pjesën perëndimore të rajonit ndërkufitar në studim, për vitin 2010 e 
në vazhdim, karakterizohet nga ulja e numrit të nxënësve për të gjitha nivelet e 
arsimit. Ajo shoqërohet me mbylljen e disa shkollave kryesisht vartëse dhe me një 
nivel mësuesish pa arsimin e duhur, e cila ndikon në cilësinë e procesit mësimor. 
Probleme serioze paraqiten dhe tek amortizimi i objekteve shkollore, në të cilat për 
një periudhe gati 15-vjeçare nuk është kryer asnjë ndërhyrje e plotë restauruese nga 
ana e shtetit. Të gjitha këto tipare tregojnë se komunat karakterizohen nga disa 
probleme në lidhje me arsimin, duke filluar nga mjediset shkollore dhe deri tek 
problemet e kualifikimit të mësueseve.  

 
Tab 4.17. - Numri i objekteve shkollore sipas niveleve, dhe i mesuesve nga niveli arsimor i 

tyre, pjesa perendimore e rajonit ne %, viti 2010 
 

Komunat Kopshte CU CL Total 
Mësues i 
mesëm jo 

pedagogjik 

Mësues i 
mesëm 

pedagogjik 

Arsim 
i lartë 

Ostren 2 23 18 43 16 14 13 
Trebishtë 2 6 6 14 9 2 3 
Steblevë 1 5 8 14 2 9 3 
Zona NR 5 34 32 71 27 25 19 
Zona % 8% 47% 45% 100% 38% 35% 17% 

 
Burimi: Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Drejtoria e Edukimit dhe e Statistikës. Tiranë 2010. 
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Graf. 4.17. - Numri i objekteve shkollore sipas niveleve, pjesa perendimore e rajonit ne %, 
viti 2010 

 
IV.1.10. Treguesit arsimorë në pjesën lindore të rajonit ndërkufitar për vitin 
2010 

Në lindje të rajonit, për vitin 2010, vërehen disa ndryshime pozitive krahasuar me 
treguesit arsimorë të vitit 2002. Së pari, ka të bëjë me faktin se kemi një ulje të numrit 
të përgjithshëm të popullsisë, e cila nuk është në shkollë: nga 76% në vitin ‘02 në 
67% në vitin 2010, pra gati 11%. Së dyti, kemi një rritje të popullsisë me arsim 9-
vjeçar, nga 19% në vitin ‘02 në 24% në vitin ‘10 dhe po kështu rritje ka në arsimin e 
mesëm, nga 4% në vitin ’02 në 5.3% në vitin ‘10. Rritjen më të vogël e ka arsimi i 
lartë nga 1% në vitin ’02 në 4.7%, Këto të dhëna janë sipas statistikave të komunës 
Strugë për vitin 2010, prej të cilës varen shumica e fshatrave të zonës në studim. Por 
mund të theksojmë se mbetemi të rezervuar, sidomos për nivelin e arsimit të lartë. 
Këtë e bazojmë në faktin se, vetëm në qytetin e Strugës, pas vitit 2002 janë hapur 
edhe dy universitete të tjera, të sistemit jo publik, krahas filialeve ekzistues të 
universitetit shtetëror. 
 

IV.1.11. Struktura profesionale e popullsisë, shkalla e punësimit, tiparet dhe 
tendencat e saj në rajon.  

Zhvillimi ekonomik i një rajoni si dhe shkalla e zënies me punë e popullsisë së saj 
përbëjnë dy faktorë të rëndësishëm, që përcaktojnë në një masë të ndjeshme nivelin 
ekonomik të kësaj zone.  

Duhet theksuar se struktura profesionale ndikohet nga shumë faktorë kompleksë të 
ndërthurur me njëri-tjetrin, ku midis të cilëve janë edhe faktorët specifikë lokalë të tij. 
Për rajonin ndërkufitar të Gollobordës ndikojnë: pozita e saj gjeografike, karakteri 
malor, aspekti tërësisht rural si dhe izolimi për një periudhë të gjatë të vitit pjesës 
perëndimore të tij, ku dhe infrastruktura rrugore paraqitet tejet e amortizuar në 
krahasim me atë lindore. Secili prej tyre ndikon në përmasa e në mënyra të ndryshme 
në strukturën profesionale të popullsisë së tij. Në radhë të parë, mbizotërimi i 
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ekonomisë bujqësore e në veçanti asaj blegtorale, e lidhur ngushtë me ekonominë e 
shfrytëzimit pyjor, ka ndikuar që mbi 94% e popullsisë së saj të mbështetet kryesisht 
në këto fusha kryesore, në perëndim, dhe 88-90% në atë lindore të rajonit. Kjo për 
faktin se fshatrat në pjesën maqedonase, duke pasur një afërsi të madhe me qendrat 
urbane, si Struga apo Ohri, ka ndikuar në ushtrimin e veprimtarive të tjera, si tregti e 
shërbime, punësim në fabrikat përreth tyre, turizmin bregliqenor etj. Këto vitet e 
fundit, si rezultat i fillimit të aktiviteteve të reja prodhuese në anën shqiptare, në 
veçanti atyre të shërbimit, vëmë re se u shfaqën disa aspekte të reja, të cilat ndikuan 
në mënyrë të drejtpërdrejtë në ndryshimin e strukturës profesionale të kësaj zone.  

Mund të veçonim hapjen e disa profesioneve të reja si ajo e rritjes së peshkut, e 
përpunimit të mjaltit dhe bimët medicinale apo e shërbimit në pikat turistike malore të 
saj. Me të gjitha këto dukuri që përmendëm, zona është e dëgjuar në Shqipëri dhe 
jashtë saj, për profesionin e ndërtuesit, dhe sidomos për punimin e gurit. Në këtë zonë 
rreth 88% e popullsisë aktive të punësuar në zonë merren me bujqësi e blegtori, rreth 
2% e tyre merren me arsim, shëndetësi dhe administratë dhe rreth 10% e kësaj 
popullsie aktive merret me shfrytëzimin e pyjeve, kjo sipas INSTAT-it,viti ‘01. Siç 
shihet, ka lidhje të faktorëve të lartpërmendur me strukturën profesionale të 
popullsisë. Tendencat në aspektin e strukturës profesionale të popullsisë së kësaj zone 
është zgjerimi drejt shfrytëzimit të pyjeve, të shërbimeve, duke ulur ndjeshëm 
strukturat profesionale në degët e bujqësisë. Zënia me punë e asaj pjese të popullsisë 
që është e aftë për të punuar përbën një nga prioritetet më të rëndësishme për çdo 
rajon apo komunitet në tërësi. E themi këtë pasi me të lidhet drejtpërdrejt zhvillimi 
ekonomiko-shoqëror, por nga ana tjetër ndikon edhe në shumë drejtime të tjera 
dytësore. Ky problem kaq i rëndësishëm për popullsinë e rajonit në studim, duke e 
analizuar në mënyrë më të detajuar, nxjerr në pah disa veçori kryesore në ditët e 
sotme, dhe njëherazi, shfaq qartë prirjet e saj për të ardhmen. Të dhënat për vitin 
2010-‘11 për të gjithë rajonin, në të dyja anët e tij, nga institutet e statistikave të dy 
vendeve përkatëse mungojnë. Së pari: kjo për shkak se në regjistrimin e fundit të 
popullsisë në Republikën e Shqipërisë së vitit 2011 ky tregues nuk është pasqyruar 
ende në publikimin zyrtar. Së dyti: në Republikën e Maqedonisë regjistrimi i 
planifikuar i popullsisë dhe i banesave nuk u realizua në kohën kur ai ishte 
planifikuar. Kështu, në këtë studim u referohemi të dhënave të vitit ‘01 në vendin 
tonë, si dhe atyre të vitit ‘02 në Maqedoni, dhe të dhënave statistikore të marra nga 
pushtetet vendore të rajonit, kjo për vetë faktin e të qenit sa më pranë gjendjes reale, 
për vitet 2010-’11. Duke u mbështetur në të dhënat e INSTAT-it për vitin ‘01dhe 
Institutit për Statistika në Maqedoni, për vitin ’02, po paraqesim nivelin e punësimit 
sipas statusit aktual të punësimit në bazë komunash dhe në total për rajonin.  

Për pjesën perëndimore të rajonit: 
Sipas statusit aktual të punësimit 58,3% e popullsisë aktive është e punësuar, ose 

në shifër absolute 3.118 banorë. Sipas të dhënave të pushtetit vendor për vitin 2010 ky 
nivel ka zbritur në 51.2%. Pra kemi të bëjmë me një ulje të nivelit të punësimit me 
7.1%. Kjo kryesisht shpjegohet me rënien e përgjithshme të ekonomisë në vendin 
tonë, si dhe uljes së interesit për t’u marrë me punët e bujqësisë.  
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Për pjesën lindore: Megjithëse përfshihen një numër më i madh fshatrash, për 
shkak të organizimit administrativ të asaj kohe, niveli i të punësuarve arrin në 62.1%, 
kur sipas të dhënave të vitit 2010 nga komuna Strugë ky nivel ka zbritur në 53.2%, 
pra kemi një rënie me gati 9%. Në total rajoni për periudhën e viteve 2001-2002 ka 
pasur një nivel mesatar të punësimit me 60% të popullsisë, dhe në fundin e vitit 2010, 
gjithnjë sipas shifrave të zyrave statistikore në pushtet vendore të komunave në të 
dyja anë e rajonit ky tregues zbret në 53%. Shkaqet kryesore lidhen si me krizën e 
përgjithshme ekonomike në rajon, por sidomos me mbylljen e shumë aktiviteteve të 
shërbimit, të prodhimit, veçanërisht në lindje të tij.  

Popullsia me statusin “e papunë” në perëndim të rajonit për vitin ‘01, përbën 
43,2% të të gjithë numrit të përgjithshëm të popullsisë së aftë për punë, dhe 28,5% të 
popullsisë në total, kur në atë lindore ky tregues ka qenë 40.2%. Si rajon në total, 
popullsia “e papunë” arrin në nivelin mesatar prej 42%.  

Vetëm nga këto shifra del e qartë se kemi të bëjmë me një nivel të ulët të 
punësimit në të gjithë rajonin ndërkufitar në studim. Shkaqet kryesore të këtij 
fenomeni për vitin është mbyllja e aktivitetit të ndërmarrjeve shtetërore të shfrytëzimit 
të pyjeve dhe të minierave në malësinë e Martaneshit; në anën shqiptare mundësia e 
vogël për çeljen e vendeve të reja të punës, sidomos në sektorin shtetëror, kjo edhe 
për shkak të veçorive specifike që paraqet zona lindore ku më tepër mundësi i jepet 
punësimit të popullsisë me kombësi maqedonase, si në rastin e komunës Vefçani, e 
cila ka një numër popullsie në total prej 2300 banorësh, dhe ka njëherazi nivelin më të 
lartë të të punësuarve, sidomos në sektorin shtetëror. Ndër faktorët ndikues duhet 
marrë në konsideratë dhe karakteri malor e i izoluar i rajonit, duke penguar në këtë 
mënyrë zhvillimin ekonomik të tij. Edhe përqindja e popullsisë jo ekonomikisht 
aktive, rreth 28.5% për pjesën perëndimore, dhe 57.8% për atë lindore, dhe në nivel 
mesatar për rajonin në 44% për vitet ‘01-‘02, përbën një tregues negativ, i cili rëndon 
në sektorin ekonomik të familjeve në rajon, në veçanti për pjesën lindore të rajonit, i 
cili ka dhe numrin më të madh të popullsisë në rajonin në studim. Faktorët pengues 
lidhen qoftë me faktin e dhënies përparësi të punësimit të popullsisë me kombësi 
maqedonase, qoftë edhe duke shpërfillur kombësitë e tjera, dhe në veçanti atë me 
kombësi shqiptare.  

Duke u bazuar tek të dhënat e popullsisë e cila merret me aktivitet, sipas përbërjes 
kombëtare për vitin ’02 dalim në disa përfundime: Megjithëse popullsia me kombësi 
shqiptare përbën 62% për të gjithë pjesën lindore, vetëm 40.3% e popullsisë së aftë 
për punë merret me aktivitet, kur ajo maqedonase zë 26.9% dhe me aktivitet merren 
49.2%, dhe pjesa tjetër në total si, turq, boshnjakë, vllahë, serbë etj. zënë gati 10%.  

Po të krahasojmë komunat nga niveli i punësimit në sektorin shtetëror, rezulton se 
komuna Vefçani për nga numri i popullsisë renditet ndër të fundit në zonë, me 10% të 
totalit, por nga përqindja e punësimit në shtet është e para, duke zënë 23%, të 
personave të cilët janë të punësuar në sektor. Pra kemi popullsi me një numër të vogël 
edhe nivel shumë më të artë në përqindje, krahasuar me komunat e tjera: kemi të 
bëjmë me një politikë jo të drejtë të punësimit në këtë sektor, duke i dhënë prioritet 
vetëm popullsisë me kombësi maqedonase, krahasuar me popullsinë me kombësi 
jomaqedonase.  
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Për komunat e tjera këta tregues janë në këto nivele: komuna Veleshtë me 99.8% 
shqiptarë, me gati 40% të popullsisë së zonës, ka të punësuar në shtet rreth 20% të 
popullsisë e cila merret me aktivitet ekonomik, por të mos harrojmë se përbën 
afërsisht gjysmën e popullsisë së kësaj zone. E njëjta dukuri na shfaqet edhe për 
komunën Llabunishtë me mbi 95% shqiptarë, e cila ka gati 42% të totalit të 
popullsisë, 54% të punësuarve në shtet, për të gjithë zonën, por me trefishin e 
popullsisë krahasuar me komunën Vefçan.  

Të gjitha këto bëjnë që një pjesë e mirë e popullsisë së kësaj zone, kryesisht 
meshkujt aktivë për punë, të largohen në emigracion apo në zona të tjera të 
Maqedonisë, si Shkup, Ohër etj., për t’u punësuar. Numri më i madh i të punësuarve 
në të gjithë rajonin për vitin ‘01-‘02 gjenden në komunat e Ostrenit me 38,2% dhe 
Vefçanit me 44% e popullsisë e aftë për punë. Tek kjo e fundit arsyeja shpjegohet me 
numrin e ulët të popullsisë së aftë për punë, krahasuar me komunat e tjera, si dhe 
stimulimin nga pushteti maqedonas për t’i punësuar, kur dihet se tek kjo komunë 
mbizotëron popullsia me kombësi maqedonase. I gjithë rajoni në total e ka 50%. 
Treguesin më negativ e ka pjesa lindore me 28.5%, dhe atë më pozitiv pjesa 
perëndimore me 71.5%. Vëmë re që një përqindje relativisht të madhe zë edhe 
popullsia jo ekonomikisht aktive, sidomos në pjesën lindore me 71.6% të popullsisë 
së aftë për punë. Po për të njëjtën periudhë, rajoni në tërësi ka një tregues mesatar prej 
50%. Më pozitiv këtë tregues e ka pjesa perëndimore me 28.4%, dhe në veçanti 
komuna Ostren, e cila e ka 17,4%. 

Në aspektin e punësimit në rajon për vitin ‘01 dhe ‘02, sipas gjinisë vëmë re se 
meshkujt e rajonit janë punësuar në masën mesatare 73%, kur femrat përbëjnë 27% të 
të gjithë të punësuarve. Për pjesën perëndimore, në kuadrin e të punësuarve në total, 
arrijnë 58,3% të të gjithë popullsisë aktive, meshkujt zënë peshën kryesore. Femrat e 
punësuara zënë 51,2% të popullsisë aktive të tyre. Përqindja më e madhe e meshkujve 
të punësuar lidhet ngushtë edhe me angazhimin e tyre në aktivitetet e përditshme të 
familjes, me aktivitetin prodhues, dhe për faktin tjetër se për nga vetë natyra e tyre ata 
kryejnë punë, të cilat nuk mund të bëhen nga femrat. Gjithashtu përqindja më e madhe 
e punësimit tek meshkujt shpjegohet edhe me faktorin tjetër psikologjik dhe social i 
cili e konsideron atë si boshtin kryesor të familjes, mbi të cilin mbështet pesha më e 
madhe e mbajtjes së saj. Ndërkohë femrat merren më shumë me punët familjare, që 
nuk i kryejnë meshkujt.  

Megjithatë, ky fenomen, pavarësisht nga të gjithë këta faktorë të lartpërmendur, 
nuk e justifikon kurrsesi këtë përqindje të punësimit tek femrat. Po kështu e ndjeshme 
është edhe përqindja e popullsisë jo ekonomikisht aktive tek femrat, e cila përbën 40, 
3% në pjesën perëndimore, kur në atë lindore është 65% dhe kjo kërkon patjetër një 
zbutje të saj. Duke e parë punësimin e meshkujve në nivel komunash konstatojmë: 

Përqindjen më të madhe të të punësuarve në rajon për vitin ‘01-‘02 e kanë 
komunat Llabunishtë me 44% dhe ajo Ostren me 38,4%, kur i gjithë rajoni në total e 
ka 73%. Mesataren më të lartë e ka pjesa lindore e rajonit me 79% dhe pastaj ajo 
perëndimore me 65,5% për meshkuj  

Përqindjen më të vogël të të papunëve për meshkujt e ka komuna Steblevë në anën 
perëndimore me 1,8%, kur në atë lindore e ka komuna Llukovë 10% kur i gjithë 
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rajoni mesataren e ka 14% për meshkujt. Numrin më të vogël e të punësuarve në 
komuna e ka ajo e Trebishtit me 12,1%, në perëndim të rajonit, në atë lindore komuna 
Llukovë me 10% kur e gjithë zona e ka 73% të të gjithë meshkujve. Përqindja më e 
vogël e të papunëve në komunën e Steblevës në raport me dy komunat e tjera në 
perëndim të rajonit lidhet me disa sektorë të tjerë punësimi, si p.sh. shfrytëzimi i 
pyjeve apo shfrytëzimi i mineralit të kuarcit në këtë komunë. Për rrjedhojë mundësia 
për punësim është më e madhe. Kurse në pjesën lindore komuna e Llabunishtit ka 
treguesin më pozitiv, sepse në territorin e saj një numër i konsiderueshëm i tyre, janë 
të punësuar në fabrikën e përpunimit të aluminit “Alumina”, e cila gjendet në këtë 
komunë, apo në HEC-in e Spiles, apo minierat e qymyrit në afërsi të Dibrës së 
Madhe. Punësimi sipas grupmoshave për vitin ‘01-‘02 për rajonin ndërkufitar ka disa 
veçori: Përqindjen më të madhe të të punësuarve e ka grupmosha 30-44 vjeç, që 
përbën nga 35% në pjesën perëndimore, 32% në atë lindore, dhe si rajon mesatarisht 
arrin në 34% të kontingjentit të punësuar në të gjithë rajonin. E dyta vjen grupmosha 
20-29 vjeç me 22,2% të të gjithë të punësuarve në pjesën perëndimore, dhe 23.6% në 
atë lindore. Si rajon kjo grupmoshë mesatarisht arrin në nivelin prej 23% të punësimit, 
më tej vijnë grupmoshat e tjera. Kjo lidhet me mundësinë më të madhe fizike për të 
përballuar punët e rënda fizike në bujqësi, në fushën e ndërtimtarisë apo në 
shfrytëzimin e pyjeve, që përbëjnë drejtimet kryesore të punësimit; niveli profesional 
më i lartë e këtyre grupmoshave51; mundësia më e shpejtë e tyre për t’u përshtatur me 
vështirësitë etj. Përqindjen më të vogël të të punësuarve e zë grupmosha 55-64 vjeç, 
me 6,7% në perëndim dhe 5.8% në atë lindore, si rajon mesatarisht me 6% dhe nga 
grupmosha mbi 65 vjeç, për gjithë rajonin afërsisht 0,7%. Kjo kuptohet lidhet 
kryesisht me pamundësinë e tyre fizike për të punuar, duke pasur parasysh edhe 
kushtet shumë të rënda e të vështira natyrore në veçanti në anën perëndimore të tij. 
Grupmoshat e reja 15-19 vjeç zënë nga 18% të të punësuarve në perëndim, në 14.8% 
në atë lindore. Mesatarisht si rajon ky grup zë 16.6% të të punësuarve. Theksojmë se 
ky grup kërkon vëmendje më të madhe, me qëllim shmangien e abuzimeve në disa 
drejtime. Shkak kryesor i cili e detyron këtë grupmoshë të punësohet është gjendja 
ekonomike e vështirë. Po ta shohim problemin e punësimit në bazë grupmoshash, por 
tashmë sipas gjinisë, do të vëmë re se për popullsinë e meshkujve, përqindjen më të 
madhe të të punësuarve e përbën grupmosha 30-44 vjeç, e cila zë rreth 39%52 për 
pjesën perëndimore, dhe 36.5% për atë lindore. Si rajon ky nivel arrin në 37.3% të të 
gjithë meshkujve të punësuar. Kjo lidhet me potencialin më të madh fizik të tyre dhe, 
nga ana tjetër, me përgjegjësinë e tyre më të madhe si kryefamiljarë.Pas kësaj 
grupmoshe vjen ajo 20-28 vjeçe, cila përbën 20,4% në perëndim, dhe 24.3% në lindje, 
të të gjithë meshkujve të punësuar në rajon. Po ta krahasojmë me shkallën e punësimit 
tek femrat për këto grupmosha, vëmë re se përqindja e këtyre të fundit të punësuara në 
të njëjtat grupmosha është më e ulët. Kjo lidhet me arsyen se femrat merren si me 
veprimtarinë ekonomike në familje,ashtu dhe me edukimin dhe rritjen e fëmijëve. 
                                                 
51 INSTAT, Popullsia e Shqipërisë, prefektura Dibër dhe Elbasan, rezultatet e regjistrimit të popullsisë 
dhe banesave, 2001. 2) Zavod na Statitika u Republika Makedonia Skopje ‘02. 
52 INSTAT, Popullsia e Shqipërisë, prefektura Dibër dhe Elbasan, rezultatet e regjistrimit të popullsisë 
dhe banesave, 2001. 2) Zavod na Statitika u Republika Makedonia Skopje ‘02. 
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Gjithashtu ndikojnë në këtë nivel të ulët punësimi dhe shumë faktorëve të tjerë 
psikologjikë dhe socialë,apo me nivelin e ulët të investimeve, kryesisht në pjesën 
perëndimore të rajonit ndërkufitar të Gollobordës e në mënyrë të veçantë në 
ekonominë bujqësore etj. Me qëllim zbutjen këtij problemi kaq të mprehtë për rajonin, 
do të duhej: 

- Niveli më i lartë i investimeve nga ana e dy shteteve përkatës, më e ngutshme 
kjo, në anën perëndimore të rajonit, ku kemi një kontrast të madh të nivelit ekonomik, 
krahasuar me pjesën lindore të tij. Në këtë mënyrë, do të ulej ndjeshëm largimi i 
popullsisë nga rajoni. Koordinimi dhe hartimi i projekteve të përbashkëta midis dy 
qeverive, për të ofruar investitorë të huaj, në frymën e bashkëpunimit dhe integrimit 
evropian, do të krijonte mundësi më të mëdha që rajoni të ngrihet ekonomikisht dhe të 
funksionojë si një i tërë. Mbështetja me kredi dhe subvencione për të gjitha ato 
veprimtari private apo biznese të cilat janë çelur apo kërkojnë të çelen në të ardhmen. 
Ridimensionim i drejtë i tyre, sidomos në pjesën lindore, duke shmangur investimet 
kryesore vetëm në drejtim të komunave apo fshatrave me popullsi maqedonase, si në 
rastin e komunës Vefçani. Përkrahja nga ana e instancave shtetërore veçanërisht, në 
anën shqiptare të rajonit, për të gjithë ata individë të cilët sapo kanë filluar investimet 
e para në fushën e turizmit malor dhe zhvillimin e sporteve dimërore, kur dihet që 
zona ka kushte tepër favorizuese në këtë drejtim. Nxitjen e zhvillimit nëpërmjet 
masave favorizuese për përhapjen e mëtejshme të disa drejtimeve të reja, si rritja e 
peshkut apo përpunimi i bimëve medicinale. Përshpejtimi i procesit të hapjes së pikës 
kufitare të Steblevës. Nga ana tjetër kjo do të shoqërohej me forcimin e 
marrëdhënieve ndërkufitare midis dy popujve fqinj. Kjo do të ndihmonte në zgjerimin 
e aktiviteteve të tregtisë, dhe lidhjeve në tërësi të të dyja anëve të rajonit. 

Niveli i papunësisë për vitin 2010, pjesa perëndimore e rajonit 
Duke analizuar të dhënat mbi nivelin e papunësisë, për anën lindore të rajonit, për 

vitet ‘01 dhe ‘10 sipas të dhënave të INSTAT-it ‘01 dhe atyre të pushteteve vendorë 
për vitin ‘10 vërejmë se:  

- Zona në tërësi është përfshirë nga një rritje tepër e konsiderueshme e nivelit të 
papunësisë në ditët e sotme, krahasuar me vitin ‘01. Ky tregues arrin në 41.8% si 
mesatare e zonës, në vitin ‘10, kur në vitin ’01 ka qenë 18.4%, pra me një rritje mbi 
2.7 herë më të madhe. Por kjo shifër mund të jetë më e madhe po të kemi parasysh që 
një pjesë e popullsisë së re të kthyer nga emigrimi nuk deklarohet si e papunë. Ky 
tregues bën që zona në vitin 2010 të renditet ndër të parët në nivel republike për 
numrin e lartë të të papunëve. Nivelin më të lartë ndër komunat e saj e ka komuna 
Trebishtë me 43% të popullsisë aktive të papunë. Krahasuar me vitin ‘01; rritjen më të 
madhe të papunësisë e ka komuna e Steblevës, me 36.2%. Kjo më tepër lidhet me 
mbylljen e veprimtariv të shfrytëzimit të pyjeve pas marrjes së statusit “Park 
kombëtar” për territorin pyjor të saj. Faktorët me të cilët lidhet kjo situatë ka të bëjnë 
me krizën e përgjithshme ekonomike që ka përfshirë vendin dhe gjithë rajonin, uljen e 
numrit të të punësuarve në sektorin shtetëror, si dhe mbylljen e shumë aktiviteteve të 
vogla private nga mospërballimi i kostove financiare. 
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Tab. 4.18. - Niveli i papunësisë, pjesa perëndimore e rajonit, vitet 2001 dhe 2010 
 

Komunat Papunësia ’01 në % Papunësia ’10 në % 
Ostren 25% 41% 

Trebishtë 25% 43% 
Steblevë 5. 30% 41. 50% 

Zona në % 18. 40% 41. 80% 
 

Burimi: INSTAT ’01, pushteti vendor i zonës, 2010. 
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Graf. 4.18. - Niveli i papunësisë, pjesa perëndimore e rajonit, vitet 2001 dhe 2010 
 
 

Tab. 4.19. - Popullsia e punësuar në bazë komune, pjesa perëndimore e rajonit, viti 2010 
 

Komuna Mes. e Komun % Mes. e zonës në % 

Ostren 59% 
59% Trebishtë 57% 

Steblevë 62. 50% 
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Graf. 4.19. Popullsia e punësuar, pjesa perëndimore e rajonit, viti 2010 
 
 

IV.12. Struktura fetare e popullsisë  

Jeta shpirtërore e sociale e popullsisë së rajonit, midis të tjerash, është e lidhur dhe 
me strukturën fetare, si dhe marrëdhëniet midis besimeve të ndryshme të saj. Që në 
fillim duhet nënvizuar fakti se kjo popullsi jeton në një harmoni të plotë fetare. Rajoni 
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ndërkufitar i Gollobordës dallohet për mbizotërimin e besimit të fesë islame. Nga të 
dhënat mbi regjistrimin e fundit në Republikën e Maqedonisë, botuar në vitin 2004, si 
dhe nga organizimi i anketimit të kryer nga ana jonë në vitin 2005, theksojmë në 
mënyrë të përafërt se rezulton: 

- Popullsia me përqindjen më të madhe është ajo e besimit mysliman me 69.7%, 
ajo me besim të krishterë është 30.3%. Si përqindje, pavarësisht nga numri absolut që 
zënë popullsitë sipas dy anëve të rajonit, besimi islam është më i madh në pjesën 
perëndimore të rajonit, me 87%, kur ajo e krishterë arrin 13%. Për pjesën lindore ky 
raport ndryshon disi. Kështu popullsia islame përbën 62.4%, kurse ajo e krishterë 
37.6%. Në të gjithë rajonin, brenda besimit islam sekti bektashian, përbën 7.3% të 
këtij besimi. Popullsia e krishterë në të gjithë rajonin mbizotërohet nga ortodoksët me 
mbi 96% dhe afërsisht rreth 4% e përbëjnë popullsia katolike, dhe këta, më së shumti, 
të ardhur në periudhat më të hershme nga trevat veriore të Shqipërisë, për t’i shpëtuar 
gjakmarrjes. Për pjesën perëndimore të rajonit popullsia e besimit ortodoks më tepër 
është e përqendruar në dy fshatra: Klenjë dhe Gjinavec. Kurse në pjesën lindore në 
komunën Vefçani me rreth 99% dhe Jabllanicë me 91% përqindjen më të ulët e kanë 
fshatrat si Llabunishta e Veleshta me përkatësisht me 2% dhe 1.4%. Popullsinë më të 
madhe islame e ka Veleshta me 98.6% dhe fshati Llabunishtë me 98%. Këtu gjendet 
dhe numri më i madh i popullsisë islame në të gjithë rajonin. Në pjesën perëndimore 
kjo popullsi ushtron të gjitha ritet e saj fetare në kultet e veta dhe në harmoni të plotë 
me popullsinë islame të zonës. Në atë lindore, nga disa qarqe të caktuara sllavo-
shoviniste, shfaqen pikëpamje të cilat përmbajnë ngarkesa nacionaliste, kundrejt 
besimeve fetare. Megjithatë në tërësi në të gjithë rajonin, mbizotëron një harmoni 
fetare.  

Në shumicën e fshatrave të rajonit janë ndërtuar objektet e kultit të të dyja feve, 
dhe popullsia ka ditur t’i ruajë drejt marrëdhëniet midis tyre, duke respektuar njëri-
tjetrin dhe duke shprehur një tolerancë mes tyre.  

 
 

Tab. 4. 20. Përbërja fetare e rajonit viti ‘01-’02 
 

Rajoni Islamë Të krishterë 
Nr. Në % Nr. Në % 

Pjesa AL 7400 87. 00% 1000 13. 00% 
Pjesa MK 11651 62. 40% 4053 37. 60% 

Totali 2004 18751 69. 70% 5053 30. 30% 
 

Burimi. Anketimi i kryer në zonë në vitin ‘2004, Zavod na Statistike u Rapublika Makedonia,Skopje ‘04 
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Graf. 4.20. Përbërja fetare e rajonit vitit 2001-2002 
 
 

IV.13. Përbërja kombëtare e popullsisë 

Rajoni në studim, në këtë aspekt, paraqitet shumë i veçantë, krahasuar me zona të 
tjera kufitare të Shqipërisë. Kjo për vetë faktin se këtu kemi të bëjmë me një popullsi 
e cila për arsye historike ka lëvizur dhe është vendosur në këtë rajon, fillimisht si fise 
baritore, dhe këtu kemi parasysh popullsinë bullgare. Por jo vetëm, gjatë pushtimit 
nga mbretëria serbo-kroato-sllovene, në këtë rajon u vendosën një numër popullsie me 
origjinë sllavo-serbe, kryesisht në fshatin Vefçan. Nëpërmjet argumenteve të 
pamohueshme, në paragrafin mbi dygjuhësinë dhe historinë e popullimit të rajonit, 
dalim në përfundimin se, me gjithë ndikimin që kanë pasur këta faktorë, popullsia 
autoktone mbizotëruese është ajo shqiptare. Me gjithë vështirësitë e hasura, për të 
mbledhur të dhëna sa më të sakta mbi këtë problemi, veçanërisht në pjesën lindore të 
rajonit, i jemi përmbajtur parimit të një analize objektive, të pavarur, duke u 
mbështetur kryesisht në këto drejtime kryesore.  

Së pari: Në faktet historike e shoqërore të dokumentuara, veçanërisht tek të dhënat 
e hershme mbi regjistrimin e popullsisë së vitit 1536 dhe 1583 kryer nga Perandoria 
Osmane, apo zhvendosjet hapësinore të popullsisë në rajon. Nga të gjitha këto, del 
qartazi se bëhet fjalë për popullsinë me kombësi shqiptare, dhe se popullsia qoftë ajo 
bullgare e pretenduar, apo ajo sllavo-maqedonase janë të ardhur kryesisht pas 
periudhave pushtuese të tyre në rajonin në studim.  

Së dyti, jemi bazuar në anketimin e kryer në pjesën perëndimore të rajonit në vitin 
2001, duke e shtrirë atë edhe në pjesën lindore, në vitin 2009-2010, por për shkak të 
vështirësive të hasura, ai nuk u përfundua, dhe në këtë mënyrë kemi marrë në 
konsideratë dhe vetëdeklarimet e popullsisë së kësaj zone mbi këtë problem.  

Së treti, për të qenë sa më objektivë, janë marrë për bazë të dhënat zyrtare të 
regjistrimit të popullsisë në vitin 2002 në Republikën e Maqedonisë, me gjithë 
rezervat e mëdha, sepse në to vërehet një ulje e dukshme, kryesisht e qëllimshme, e 
numrit të popullsisë me kombësi shqiptare. Duke iu referuar të gjitha këtyre burimeve, 
kemi hartuar tabelat e mëposhtme.  
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Tab. 4.21. Perberja kombetare e popullsise së rajonit vitet, 2001-2002 
 

 
Shqip. 

Nr. 
% 

Maq. 
Bull. Nr. 

% 
Të tjerë 

Nr. 
% 

Total 
Nr. 

Pjesa P 7100 87 1052 13 0 0 8152 
Pjesa L 9916 62. 4 4245 26. 7 1705 10. 7 15866 

Rajoni % 17016 71 5297 22 1705 7 24018 
 

Burimi: Anketimi i kryer në anën perëndimore të rajonit në vitin ‘01, Zavod na Statistike u Rapublika 
Makedonia, Skopje ‘04 

 
 

 
 

Graf. 4.21. - Perberja kombetare e popullsise, pjesa lindore e rajonit lindor ne %, viti 2002 
 
 

Tab. 4.22. - Perberja kombetare e popullesise pjesa lindore e rajonit, viti 2002 
 

Fshatrat Gjithsej Shqiptarë Maqedon Turq Romë Vlleh Serbë Boshnjakë Të tjerë 

Bezevë 54 0 53 - - - - -- 1 
Borovec 569 74 193 175 - - - - 187 
Drenok 2 - 2 - - - - - - 

Jabllanicë 583 - 545 - - - - - 7 
Llakajcë 3 - 3 - - - - - - 
Llukovo 447 - 444 - - - 1 - 2 
Modric 25 - 25 - - - - - - 
Nerez 213 - 212 - - - 1 - - 

Potgorc 2160 573 376 564 - 7 - 41 599 
Veleshtë 5834 5758 1 - 1 - - - 74 
Vefçani 2433 3 2419 - - 1 3 - 7 
Zhepin 424 423 - - - - - - 1 

Llabunisht 3119 3085 1 1 - - - - 32 
Gjithsej 15866 9916 4274 740 1 8 5 41 910 
Në % 100% 62. 40% 26. 90% 4. 6% 0. 06% 0. 05% 0. 03% 0. 20% 5. 7% 

 
BURIMI: Zavod na Statistike u Rapublika Makedonia, Skopje ‘04 
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Graf. 4.22. - Perberja kombetare e popullsise, pjesa lindore e rajonit lindor ne %, viti 2002. 
 
 

Mbi bazën e të dhëna të mësipërme, mbi përbërjen kombëtare të popullsisë në 
rajon, veçojmë se: 

Rajoni në tërësi mbizotërohet nga popullsi me kombësi shqiptare, që përbëjnë 
70.8% të të gjithë popullsisë. Popullsia sllave, ku futen maqedonas, serbë, bullgarë, 
përbëjnë 22%, dhe popullsi me kombësi “të tjera”, ku futen boshnjakë, turq, vlleh, 
romë përbëjnë vetëm 7%. Sipas dy pjesëve të tij, rajoni përbëhet: pjesa perëndimore, 
nga 87% shqiptarë, dhe popullsia bullgar dhe maqedonase 13%. Popullsitë me 
kombësi “të tjera” mungojnë ose janë të papërfillshme.  

Duam të sqarojmë se, të dhënat mbi përbërjen kombëtare të popullsisë në pjesën 
perëndimore të rajonit për këtë vit, janë të përafërta. Ato bazohen kryesisht në të 
dhënat e përgjithshme të përbërjes së popullsisë së regjistrimit nga ana e INSTAT-it 
në vitin 2001. Por dihet që në to nuk jepen të dhëna të specifikuara në bazë komune 
apo rajoni. Kurrsesi nuk marrim përsipër të dalim me një përfundim të saktë numerike 
të popullsisë sipas etnisë së tyre, por duke u bazuar tek pyetësori ynë i zhvilluar, si 
dhe tek të dhënat e përafërta nga pushteti vendor, jemi përpjekur të analizojmë këtë 
problem. Nga analiza e përgjigjeve rezulton se përqindja më e madhe e të deklaruarve 
me kombësi maqedonase apo bullgare i përkasin grupmoshave nga 20 deri 45 vjeç. 
Kjo bie në kundërshtim me deklarimin e dhënë në shumicën e rasteve nga prindërit e 
tyre, të cilët janë shprehur për kombësi shqiptare. Të pyetur për këtë fakt një pjesë e 
konsiderueshme e tyre kanë dhënë këtë preferencë të nisur nga fakti se, duke qenë 
dygjuhësh, kanë mundësuar marrjen e kombësisë bullgare, duke i mundësuar në këtë 
mënyrë vetes liri më të madhe lëvizjeje jashtë vendit, pa qenë nevoja e pajisjes me 
vizë dalëse për në vendet e BE-së. Në veçanti, pas hyrjes së Bullgarisë në Bashkimin 
Evropian u rrit numri i aplikantëve për të marrë kombësinë bullgare. 

Pra, del qartë se shkaku kryesor lidhet me lehtësimin e kalimit për në vendet e BE-
së me këto dokumente. Mbetemi gjithashtu të rezervuar edhe nga fakti se, në jo pak 
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raste, shoqata të cilat për qëllimet e tyre, kryesisht përfitime të përkrahjes ekonomike, 
mbështetjes me të drejta studimi falas jashtë vendit, ka çuar në rritjen artificiale të 
numrit të popullsisë joshqiptare në këtë pjesë të rajonitNë pjesën lindore të rajonit 
shqiptarët përbëjnë pjesën më të madhe të popullsisë me 62.4%, pastaj maqedonasit 
me 26.7% dhe popullsia me etni të tjerë10.7%. Të bie në sy fakti se një përqindje 
relativisht të mirë përbën popullsia me nacionalitet turk. Këta më tepër janë të 
vendosur në fshatrat Podgorc dhe Borovec. Shpesh ky grup i popullsisë nga 
maqedonasit cilësohen si “Torbesh”, që do të thotë, sipas tyre, “popullsi maqedonase 
e islamizuar”. Të gjitha këto të dhëna janë sipas Institutit për Statistika në Maqedoni, 
të regjistrimit të fundit të vitit 2002. Me gjithë përpjekjet e mëdha nga ana e shtetit 
maqedonas për të ulur artificialisht numrin e shqiptarëve, përsëri ata mbeten 
dominues, pikërisht në vendlindjen e tyre. Reminishencat e vjetra të shfaqura shpesh 
nga qeveria maqedonase, në drejtim të popullsive të tjera jomaqedonase, dhe 
veçanërisht asaj shqiptare, nuk kontribuon në krijimin e një fryme pozitive në 
bashkëjetesën paqësore midis tyre. Pasojë e kësaj politike janë diferencat e mëdha të 
cilat ekzistojnë në pothuaj të gjitha fushat e jetës, që nga punësimi, arsimimi, 
përdorimi i gjuhës shqipe, e cila, edhe pse me ligj, është e detyrueshme të përdoret në 
institucionet e larta të shtetit, përsëri lë shumë për të dëshiruar.Rezultat i kësaj politike 
të ndjekur ndër vite ndaj popullsisë me kombësi shqiptare apo në tërësi i asaj 
jomaqedonase është largimi i madh i tyre jashtë vendit, kryesisht në perëndim apo në 
Turqi. Këtë fakt e paraqet më së miri tabela dhe grafiku përkatës, që shpreh numrin e 
të larguarve sipas nacionalitetit dhe vendeve ku ata kanë emigruar nga kjo pjesë e 
rajonit ndërkufitar në studim.  

 
 

  
 

Graf. 4.23. - Popullsia e emigruar jashte vendit, pjesa lindore e rajonit sipas nacionalitetit, 
ne %, viti 2002 

 
 

Nga grafiku del qartë se pjesën më të madhe të popullsisë së larguar e përbëjnë 
shqiptarët. Pas tyre vijnë maqedonasit, por, duke e krahasuar me vlerën absolute që 
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përbëjnë popullsinë në zonën në studim, kuptohet që si numër është ulët. Përsëri, kemi 
rezerva të mëdha për shumë arsye.  

Së pari, numri i shqiptarëve të larguar duhet të jetë disa herë më i madh se numri i 
pretenduar nga autoritet shtetërore, prej 266 personash. Kjo sepse nga të dhënat që 
disponon arkiva e fshatit Veleshtë dhe Llabunishtë, për vitet 1990-2000, vetëm prej 
këtyre dy komunave janë vendosur në Gjermani, Zvicër, Itali dhe Austri mbi 187 
familje, me një numër afërsisht 1350 personash në total. Po t’u shtojmë dhe numrin e 
personave të larguar në fushatat spastruese të ndërmarra ndaj shqiptarëve në vitet ‘50-
‘60 nga kjo pjesë e rajonit, ky numër shtohet në disa herë. Po sipas të dhënave, e 
theksojmë, joreale të vitit ‘02, numrin më të madh të personave të larguar jashtë 
vendit e kanë komunat Veleshtë dhe Llabunishtë me mbizotërim të ndjeshëm të 
shqiptarëve ndërsa romët, serbët apo vllehtë e kanë fare të ulët.  

 
 

Tab. 4.23. - Popullsia e emigruar jashte vendit, pjesa lindore e rajonit sipas nacionalitetit, ne 
% viti 2002 

 .  

Komuna Nacionaliteti i të larguarve jashtë 

Shtetet Totali Maqedon Shqiptarë Turq Romë Vlleh Serbë Boshnjak 
Pa 

dokumenta
Vefçan 97 97 - - - - - - - 
Europë 92 92 - - - - - - - 

Amerikë 3 3 - - - - - - - 
Vend i 

panjohura 
2 2 - - - - - - - 

Veleshtë 148 - 141 6 - - - 1 - 
Europë 14.5 - 140 4 - - - 1 - 

Amerikë 1 - 1 - - - - - - 
Vend i 

panjohura 
2 - - 2 - - - - - 

Llabunisht 327 55 125 75 - - - 3 70 
Europë 325 54 125 75 - - - 3 70 

Amerikë - - - - - - - - - 
Vend i 

panjohura 
2 1 - 1 - - - - - 

Llukovë 65 65 - - - - - - - 
Europë 65 65 - - - - - - - 

Amerikë - - - - - - - - - 
Vend i 

panjohur 
- - - - - - - - - 

Totali zona 637 214 266 81 - - - 4 70 
Totali në % 100.00% 33.50 41.70 12.7 0% 0% 0% 0. 6 10. 9 

 
Burimi: Zavod na Statistike u Rapublika Makedonia, Skopje ‘04 
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V. EKONOMIA DHE SFIDAT E ZHVILLIMIT 
 
V.1. Vlerësimi i kushteve natyrore në zhvillimin e ekonomisë 

Rajoni ndërkufitar i Gollobordës ofron resurse të mëdha natyrore për zhvillimin 
ekonomik të tij.Ndër to theksojmë:  

Pozicioni gjeografik rajonal i favorshëm, që bën të mundur lidhjen e zonave të 
brendshme të vendit tonë me territoret shqiptare në Maqedoni e më gjerë, dhe që 
shërben si nyje lidhëse midis pjesës veriore dhe juglindore të vendit, si Dibrës së 
Madhe dhe rajonit ekonomik Strugë, Ohër dhe Manastir. 

Ndërtimi gjeologjik i larmishëm ofron pasuri minerare shumë të dobishme, si: 
qymyrguri në zonën midis Veleshtës dhe Dibrës së Madhe, pasuritë e gjipsit në lindje 
të rajonit, boksidet në Llangë dhe Fushë-Studën, granite, gëlqerorë dhe gurë 
dekorativë në perëndim të tij.  

Relievi me karakterin kodrinor-malor mjaft të copëtuar ofron shanse për 
zhvillimin e blegtorisë, për shtrirjen e pyjeve, pra për ekonomi pyjore; për zhvillimin 
e turizmit, sidomos dimëror, për ushtrimin e sportit të skisë për të cilin ka tradita të 
hershme në pllajat e mëdha të Kusarit, Draganit, Ostranit, të Fushë- Studnës etj. 
Kushte më të mira për zhvillimin e bujqësisë kanë zona fushore e Veleshtës, fusha 
përgjatë luginës së Drinit të Zi dhe komuna Ostren, ku relievi fushor ofron sipërfaqe 
bujqësore shumë më të madhe se në fshatrat e tjerë në rajon.  

Klima e ftohtë e rajonit ndikon negativisht në zhvillimin e disa kulturave 
bujqësore, por ajo favorizon ndjeshëm kultura të tilla, si: patatja, thekra, misri, fasule, 
etj, ndërsa dëbora e shumtë favorizon turizmin malor dimëror. Më e favorshme ajo 
shfaqet në territoret më fushore, si: Veleshtë, Ladomiricë, Ostren, zona këto që 
përfaqësojnë dhe hapësirat bujqësore më të zhvilluara në rajon.  

Pasuritë e mëdha ujore të krijuara nga reshjet dhe shkrirja e dëborës, në disa raste 
shfrytëzohen nga ekonomi të zonës për rritjen e peshkut, kryesisht troftës. Të shumta 
janë burimet e fuqishme karstike, si ato të Llangës, Stëblevës dhe Borovës në pjesën 
perëndimore, apo të Jabllanicës, Oktisit, Llabunishtit në lindje. Ato mund të zgjidhin 
më mirë nevojat për ujë të pijshëm dhe prodhimin e energjisë elektrike, në veçanti në 
pjesën shqiptare të rajonit ku nevojat paraqiten më të mëdha. 

Tokat në përgjithësi janë të pasura me lëndë organike dhe në to rritet një bimësi e 
larmishme dhe e pasur pyjore dhe kullosore. Gjithashtu janë të pasura me kafshë të 
egra që favorizojnë zhvillimin e sportit të gjuetisë në rajon. 

Si përfundim, mund të themi se kushtet natyrore që ofron në tërësi rajoni 
ndërkufitar i Gollobordës janë të favorshme për zhvillim ekonomik më të madh të tij, 
por në këtë zhvillim ndikojnë edhe faktorë të tjerë, sidomos politikë dhe shoqërorë, që 
kanë kushtëzuar zhvillimin e disa degëve të caktuara, si: bujqësi, shfrytëzimin e 
pyjeve dhe shumë pak të mineraleve të zonës. Këto grupe faktorësh kanë ndikuar me 
intensitet të ndryshëm për periudha të caktuara. Ato kanë kushtëzuar kryesisht 
zhvillimin e bujqësisë dhe shumë pak të degëve të tjera të ekonomisë (shfrytëzimit të 
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pyjeve dhe kërkimeve minerare). Është kjo arsyeja që do të përqendrohemi në 
zhvillimin e bujqësisë.  

Për të krijuar një panoramë sa më të plotë mbi zhvillimin ekonomik, do ta 
analizojmë këtë zhvillim gjatë tri periudhave kryesore: deri më 1945, vitet 1945-1990 
dhe periudha e tranzicionit 1990 – 2010. 

 
V.2. Vlerësimi i kushteve historike dhe shoqërore në zhvillimin ekonomik të 
rajonit 
 
V.2.1. Gjendja e ekonomisë bujqësore deri në vitin 1945 

Situata e ekonomisë bujqësore në këtë periudhë dallohet për nivel shumë të ulët të 
prodhimit. Kjo dukuri është më e shprehur në anën perëndimore për shkak të 
karakterit më malor, por dhe më të izoluar. Ajo shprehet në sipërfaqen e kufizuar të 
tokës së punueshme për frymë të popullsisë dhe në mënyrën primitive të punimit të 
saj, e shoqëruar me rendimente shumë të ulëta të prodhimeve.  

Rajoni në tërësi, në periudhën në fjalë, ka strukturë të kufizuar të degëve të 
bujqësisë dhe të nëndegëve të saj. Ky tipar i saj shprehet në numrin e pakët të 
kulturave bujqësore, me drithërat e bukës, sidomos misri që në vitin 1945 zinte 95% 
të sipërfaqes së kultivuar dhe shumë pak të kulturave të tjera: pemët frutore, patatet, 
perimet etj. Njëherazi veçori dalluese për bujqësinë ishin: punimi i tokës tërësisht me 
krahë ose me kafshë pune, niveli tepër i ulët i përdorimit të plehrave, mungesa e 
vaditjes në pjesën më të madhe të rajonit, si dhe mungesa totale e specialistëve të 
mirëfilltë në fushën e agronomisë apo zooveterinarisë. Këto vështirësi ndikuan 
drejtpërdrejt në prodhimin e ulët bujqësor e blegtoral, dhe si rezultat situata 
ekonomike ishte e vështirë.  

Brenda kuadrit të ekonomisë bujqësore të rajonit në studim, vërehet se në fshatrat 
më fushore të tij, në veçanti në pjesën lindore, kishte përparësi bujqësia, ndërsa në 
pjesën më të madhe të tij, duke filluar nga zona malore e Jabllanicës e Belicës në 
lindje, dhe në pjesën më të madhe shqiptare të rajonit mbizotëronte blegtoria. Kjo, si 
pasojë e karakterit të thyer të relievit të kësaj pjese të rajonit. Blegtoria shfrytëzonte 
kullotat natyrore si një pasuri e madhe për mbarështimin e blegtorisë së imët. Më e 
theksuar kjo dukuri shfaqet në disa zona: Jabllanicë, Raduç, Prodan, Stëblevë, 
Llabunishtë etj. 

 
V.2.2. Gjendja e ekonomisë bujqësore në periudhën 1945-1990 
Periudha kohore në fjalë përkon me vendosjen e sistemit komunist në të dyja anët 

e rajonit, me disa specifika të dallueshme midis tyre si dhe në dukuritë e popullsisë. 
Edhe në aspektet ekonomike ka ngjashmëri që lidhen me sistemin socialist të instaluar 
në të dy anët e kufirit, me mentalitetin e përbashkët të së njëjtës popullsi shqiptare në 
të dy pjesët e rajonit, por edhe me ndryshimet jo shumë të mëdha të ofertës natyrore. 
Njëherazi jeta e ndarë e rajonit për gati një shekull në dy shtete me aplikime jo të 
njëjta të sistemit komunist (filozofi, politika, legjislacion, praktika sociale, ekonomike 
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etj.) kushtëzoi jo pak ndryshime në nivelin e zhvillimit ekonomik dhe në veçoritë e 
këtij zhvillimi.  

Viti 1949 shënon ndarjen përfundimtare të rajonit ndërkufitar në dy pjesë: lindore 
dhe perëndimore. Në thelb ato vazhduan të kishin tipare të përbashkëta në disa 
aspekte, sepse në të dy vendet në të cilin bën pjesë rajoni u zbatua sistemi komunist i 
centralizmit ekonomik. Zbatimi i këtij sistemi ndryshoi tërësisht strukturën 
ekonomike në krahasim me periudhën e mëparshme. Në këtë ndryshim të madh, rol 
kanë luajtur sidomos faktorë të rinj të kushtëzuar nga sistemi politik i vendosur, më të 
theksuara këto në pjesën perëndimore. Në vazhdim do të flasim për ndryshimet dhe 
për ngjashmëritë midis dy pjesëve kryesore të rajonit, duke vënë theksin në shkaqet:  

Reforma agrare që ndikoi drejtpërdrejt në gjallërimin e ekonomisë bujqësore duke 
shënuar rritje shumë të ndjeshme në raport me periudhën e mëparshme. Zbatimi i saj 
përgatiti kushtet për vendosjen e marrëdhënieve socialiste në bujqësi, në 
kolektivizimin e bujqësisë, në krijimin e kooperativave bujqësore. Mbas kryerjes së 
kësaj reforme, në anën shqiptare të rajonit u vërejt gjallërim i prodhimit, sepse 
fshatarët ndiheshin “zotër të tokës”. Gjithsesi kjo rritje e prodhimit ishte e vogël, e 
kufizuar, për shkak të veprimit të disa faktorëve: mungesa e mjeteve financiare për 
teknikë dhe teknologji bujqësore, mungesa e kuadrit të kualifikuar bujqësor, ujitjes, 
plehërimit etj.  

Kolektivizimi i bujqësisë shënoi reformën tjetër me ndikim përcaktues në 
zhvillimin e prodhimit bujqësor. Toka dhe blegtoria e zonës u bashkuan në ekonomi 
të përbashkëta në kooperativa bujqësore. Kjo reformë e madhe u krye si në pjesën 
shqiptare, ashtu edhe maqedonase. Por realizimi i saj u bë me ritme, përmbajtje, 
organizim dhe shkallë të ndryshme të shoqërizimit të mjeteve të prodhimit bujqësor. 
Ndaj ndikimi i saj ishte jo i njëjtë në dy anët e kufirit. 

Kooperativa e parë bujqësore e zonës shqiptare u krijua në Tuçep, në vitin 1965 
dhe deri në fund të 1966 përfshiu gjithë zonën shqiptare të Gollobordës. Në fillim të 
kolektivizimit kooperativat u mbështetën nga shteti me investime për teknikën 
bujqësore, ujitjen, plehërimin, farën, përgatitjen e kuadrit të mesëm dhe të lartë 
bujqësor. Ndaj në fazën e parë prodhimi bujqësor shënoi edhe suksese: u arrit që mbi 
60-65% e sipërfaqes bujqësore të punohej me mekanikë bujqësore; u hapën toka të 
reja, të cilat, edhe pse në rrugë të gabuar, e rritën sipërfaqen e tokës së punueshme; u 
hapën kanale e rezervuarë për ujitje; u hapën rrugë të reja nëpër fshatra dhe sektorë 
kryesorë brenda tyre; u përgatitën kuadro të kualifikuara (në periudhën 1970-1990 në 
pjesën shqiptare numëroheshin mbi 42 kuadro të lartë bujqësor53). Pa dyshim, të gjitha 
këto sollën rritjen e prodhimit bujqësor.  

Në vitet pasuese u thellua vazhdimisht shoqërizimi i mjeteve të prodhimit 
bujqësor, deri në zhveshjen e fshatarësisë në mënyrë totale nga pronësia mbi tokën 
dhe mjetet e tjera të jetesës. Ndikim negativ pati shkurtimi i vazhdueshëm i oborrit 
kooperativist, deri në krijimin e të ashtuquajturave “arrëzat” dhe “tufëzat” e 
blegtorisë, që krahas shumë faktorëve të tjerë, solli varfërimin skajor të popullsisë 

                                                 
53 Arkivi i rrethit Peshkopi,Vjetarët statistikor të viteve 1970-1990, Sektori i Bujqësisë, pranë ish-
komiteteve ekzekutive të rrethit. 
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fshatare deri në mosplotësimin e nevojave të saj me prodhime bujqësore e blegtorale. 
Për pasojë, ra interesi i familjeve fshatare për pronën kooperativiste “e të gjithëve dhe 
e askujt”, ra interesi për punën dhe jetën kolektive, si dhe për rritjen e prodhimit 
bujqësor. Kjo dhe shumë faktorë të tjerë të sistemit komunist, si: sistemi i 
centralizuar, politika të gabuara bujqësore dhe sociale, etj., sollën probleme të mëdha 
deri në degradimin e plotë të prodhimin bujqësor. Më i theksuar ky degradim ishte në 
zonat kodrinore e malore të thella të vendit. Të njëjtin fat pësoi bujqësia edhe në 
pjesën shqiptare të rajonit të Gollobordës.  

Edhe në pjesën maqedonase, pjesa më e madhe e tokës iu nënshtrua procesit të 
kolektivizimit. Por ky kolektivizim nuk pati ndonjë ndikim shumë të madh në 
shkallën e zhvillimit të prodhimit bujqësor. Kjo sepse reforma e kolektivizimit, por 
edhe reformat e tjera në bujqësi ishin shumë më të buta. Pjesa më e madhe e 
popullsisë vazhdoi të ruante pronën e saj private mbi një pjesë të sipërfaqes bujqësore, 
e cila i ndihmonte familjet rurale të plotësonin nevojat me prodhime bujqësore. 

Midis dy pjesëve të rajonit kishte edhe shumë dallime të tjera të cilat kushtëzuan 
nivele jo të njëjta të zhvillimit të bujqësisë në dy anët e kufirit politik. Ndër këto 
ndryshime theksojmë faktin se në pjesën shqiptare gjithçka përcaktohej nga kriteri 
politik që u konkretizua me sloganin “të mbështetemi në forcat tona” në fillim, më pas 
“të mbështetemi kryesisht në forcat tona”, dhe më pas “të mbështetemi tërësisht në 
forcat tona”. Në zbatim të kësaj filozofie u ndërtuan strategji dhe politika të gabuara 
të vlerësimit dhe shfrytëzimit të resurseve natyrore dhe njerëzore, të mundësive reale 
të zhvillimit ekonomik. Si kudo në vend, nëpërmjet centralizimit skajor u imponua 
struktura e prodhimit bujqësor, e cila, duke u përcaktuar nga kritere politike, edhe pse 
nuk kishte kushte e leverdi ekonomike, dominohej në masën mbi 80% nga drithërat54; 
të gjitha ekonomitë bujqësore ishin të detyruara të siguronin me çdo kusht bukën e 
banorëve të vet. U nënvleftësuan mundësitë e mëdha të disa sektorëve, si: 
mbarështimi i blegtorisë, bimëve medicinale apo drufrutoreve, etj., të cilëve u lihej 
shumë pak vend dhe pesha e tyre ishte pothuaj e papërfillshme. Në këtë kohë as që 
bëhet fjalë për zhvillimin e turizmit. Pra u vendosën prioritete jo të drejta të sektorëve 
në ekonominë e kësaj zone. 

Në zbatim të kësaj politike të gabuar dhe të detyruar u hapën toka të reja në 
shpate, të cilat, shumë shpejt u shpërlanë nga erozioni, u varfëruan dhe u degraduan 
vazhdimisht. Ky degradim i tokave u kushtëzua edhe nga kultivimi me bimë 
bujqësore që e lënë tokën të zhveshur në periudhën më të lagët të vitit, nga teknologjia 
e vjetër e punimit dhe e kultivimit të tokave, nga metodat e papërshtatshme të ujitjes 
dhe plehërimit të bimëve, etj.  

Të njëjtat synime dhe kritere politike përcaktuan shpërndarjen dhe destinimin e 
prodhimit bujqësor, të cilat asnjëherë nuk e nxitën prodhimin, por përkundrazi e 
penguan atë.  

Në pjesën maqedonase vepronin filozofi dhe koncepte të tjera, të cilat, me gjithë 
kufizimet e sistemit socialist, përsëri kishin elemente stimuluese të prodhimit. 
Centralizimi komunist kishte karakter disi më liberal vetadministrues të 

                                                 
54 Regjistrimi i popullsisë dhe ekonomisë, INSTAT 1989, Tiranë 1990. 
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kooperativave, që i jepte lirshmëri përcaktimit të prioriteteve të zhvillimit nga vetë 
kooperativat bujqësore. Ekonomitë bujqësore, duke u vetadministruar, ishin të lira për 
ta vendosur vetë strukturën e prodhimit bujqësor mbi bazën e kushteve natyrore, por 
edhe të leverdisë ekonomike e kërkesave të tregut. Të njëjtat koncepte përcaktuan 
prodhimin, shpërndarjen, destinimin dhe shpërblimin, të cilat edhe këto, me gjithë 
kufizimet e sistemit, përsëri kishin elemente nxitëse të zhvillimit.  

Ndryshime jo të vogla kishte edhe në mënyrën e organizimit të ekonomive 
bujqësore në të dy anët e kufirit. Në pjesën lindore u formuan kolektiva bujqësore 
(procesi filloi në vitin 1949 dhe përfundoi në vitin 1953), fillimisht sipas shembullit 
sovjetik, por që më pas pati diferencime me atë që u quajt “tipi i “zadrugave”, ku u 
krye bashkimi i pjesshëm i tokës së punuar dhe mjeteve të punës. Për punën kolektive 
shpërblimi ishte sipas punës, por edhe sipas cilësisë së tokës së futur në kolektivë, të 
sasisë së mjeteve dhe kafshëve të punës. Toka në kolektivë vazhdonte të ishte pronë e 
pronarit privat. Prodhimi i realizuar në kolektivë i takonte shtetit dhe pjesërisht 
anëtarëve të kolektivës, por kolektiva kishte të drejtën të dilte edhe vetë të tregtonte.  

Në të gjithë pjesën lindore të rajonit (në rajonin e Strugës) u formuan disa njësi të 
tilla: kooperativa bujqësore “Fadil Nivica” në Veleshtë, “Svetlost” në Vefçan dhe 
“Drimkoll” në Llukovë. Kjo nxiti disi shtimin e prodhimit bujqësor.  

Kjo mënyrë e organizimit të ekonomisë bujqësore në këtë pjesë të rajonit ka 
vazhduar gjer nga mesi i viteve 50’ të shekullit të XX-të dhe është cilësuar si 
“Periudha administrativo-centraliste”. Në të njëjtën kohë, pronarët privatë mbajtën një 
sasi të tokës së punuar dhe të bagëtisë në pronësi të tyre (i ashtuquajturi në Shqipëri 
“oborri kooperativist”).  

Pas vitit 1950 politika ekonomike e Jugosllavisë u mbështet në parimin bazë që u 
quajt “formimi i bashkësive vetëqeverisëse”, politikë që hyri në funksionim nga mesi 
i viteve 50’ të shekullit të XX-të. Në parim kjo politikë më së shumti preku industrinë 
dhe sektorin e shërbimeve, por gradualisht në të u përfshi edhe sektori kolektiv i 
bujqësisë. Kjo solli që 70-72% e sipërfaqes bujqësore të punohej me mekanikë 
bujqësore55; u rrit numri i kuadrove të kualifikuara. Në periudhën 1975-1990 punonin 
36 agronomë të lartë56.  

Në pjesën perëndimore të rajonit, pas zbatimit të Reformës Agrare, që nuk pati 
ndonjë ndryshim të madh në pronësinë mbi tokën, filloi propaganda për organizimin e 
sistemit socialist të bujqësisë në llojin e kooperativave bujqësore tipike socialiste të 
prodhimit. Si zonë e thellë malore, kjo pjesë e rajonit filloi të kolektivizohej në vitin 
1965, duke krijuar fillimisht kooperativë bujqësore në çdo fshat, që më vonë kaluan 
në procesin e bashkim-zmadhimit. Këto organizma ishin tipike socialiste: u 
kolektivizuan tokat, inventari i blegtorisë, veglat, kafshët e punës dhe shpërblimi 
bëhej mbi bazën e njësisë “ditë pune” të uniformëzuar, mbështetur vetëm në masën e 
realizimit të normës ditore.  

Më vonë, sipas Kushtetutës së vitit 1976 çdo lloj pronësie e kooperativës kaloi në 
pronësi të shtetit. Planifikimi i ekonomisë, prodhimit, shpërndarjes, strukturës bëhej i 

                                                 
55 RZG opshtestveni zemjodelski organizacii 1969-1989,god,152,168,189:Struga Strushko 211 
56 RZG opshtestveni zemjodelski organizacii 1969-1989,god,152,168,189:Struga Strushko 211 
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centralizuar. Ekonomitë bujqësore ishin: kooperativa bujqësore e bashkuar Ostren, në 
përbërje të së cilës ishin fshatrat Ostren i Madh dhe Ostren i Vogël, Tuçepi dhe 
Ladomorica; kooperativa bujqësore e bashkuar Klenjë, ku bënin pjesë fshatrat: 
Trebisht, Klenjë Gjinavec dhe Sebisht.  

Më pas, në vitet 80’ u bashkuan disa ekonomi në një të vetme: kooperativa 
bujqësore e Klenjës me Stëblevën. Ky bashkim nuk solli ndonjë përparim të 
ndjeshëm, pasi sistemi kooperativist në këtë kohë i kishte shpenzuar të gjitha energjitë 
e sistemit socialist dhe pas viteve 80’ të shekullit të XX-të, filloi të ndjehej kriza e 
përgjithshme e sistemit dhe kishte filluar rënia e tij.  

Nevoja për të rritur prodhimin bujqësor kushtëzoi disa drejtime të aktivitetit, ndër 
të cilat theksojmë: 

• Përpjekje në të dy anët e kufirit për të rritur sipërfaqen e tokës së punueshme, 
por me rrugë, mënyra dhe objekt përfitimi të saj krejt të ndryshëm.  
o Në pjesën lindore, për përfitimin e tokës së punueshme vëmendja u 

përqendrua në sistemimin dhe drenazhimin e tokave të punueshme. 
Rëndësi të madhe pati tharja e kënetës së Strugës, punimet e së cilës 
filluan në vitin 1959 dhe përfunduan në vitin 1964. Nga kjo punë e madhe 
u përfituan mbi 2.700 ha tokë, nga të cilat rreth 937 ha në fshatrat buzë 
lumit Drin i Zi. Nuk munguan edhe prita të ndryshme, sidomos në zonën 
fushore të fshatit Veleshtë e Podgorc. 

o Edhe në pjesën perëndimore të rajonit u bënë përpjekje të mëdha për të 
rritur sipërfaqen e tokës së punueshme, por objektivi politik për të siguruar 
me çdo kusht bukën nga çdo ekonomi dhe veçoritë natyrore kushtëzuan 
hapjen e tokave të reja në shpatet e maleve. Në periudhën 1960–1990 u 
hapën 853 ha, të gjitha në shpate mjaft të pjerrëta. Kjo pati jo vetëm kosto 
shumë të lartë, por edhe rezultate shumë të vogla në rritjen e prodhimit 
bujqësor. Madje aktivizimi i erozionit i varfëroi këto toka, derisa punimi i 
tyre nuk justifikohej me prodhimin bujqësor. Edhe përpjekjet për të luftuar 
erozionin, me gjithë rëndësinë e tyre, nuk mundën ta zgjidhnin problemin 
e efekteve negative të erozionit. Kështu u ndërtuan prita sidomos në zonën 
kodrinore të komunës së Ostrenit, etj. 

• Përpjekje në të dy anët e rajonit për të rritur sipërfaqen e ujitur. Për këtë 
qëllim u ndërtuan kanale ujitëse dhe ujëmbajtës. Në këtë drejtim u dallua pjesa 
perëndimore e rajonit, ku kanalet ujitëse dhe ujëmbajtësit në vitin 1985 ujitën 
1300 ha ose 20-23% e të gjithë tokës së punueshme të saj.  

• Përpjekje në të dy anët e rajonit për futjen e teknologjive të reja të punimit të 
tokës dhe të kultivimit të bimëve bujqësore dhe rritjen e përdorimit të plehrave 
kimike. Por në këtë aktivitet kishte edhe ndryshime: 
Në pjesën perëndimore ky aktivitet ishte më i kufizuar, sepse vazhdoi punimi i 
tokës sipas pjerrësisë me traktorë të rëndë që e ngjishnin tokën, duke krijuar 
kushte për rrjedhje sipërfaqësore, pra për erozion; vazhdoi që të aplikohej 
ujitja me rrjedhje apo gravitacion, që ujit tokën dhe shumë pak bimën, duke 
konsumuar shumë ujë dhe duke ndikuar në degradimin e tokës dhe kripëzimin 
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e saj. Si zgjidhje për të rritur prodhimin u gjet shtimi i plehërimit, sidomos me 
plehra kimike, shpesh mbi normën shkencore. Kjo dha rezultat vitet e para, 
por tejplehërimi kimik solli degradimin e mëtejshëm të tokave të kultivuara. 

Për shkak të kushteve më të përshtatshme natyrore, por sidomos nga mundësitë 
më të mira për të siguruar burime financiare, të lidhura me prodhimin më të madh dhe 
nga vetadministrimi i ekonomive, në pjesën lindore shkalla e përdorimit të 
teknologjive të reja bujqësore ishte shumë më e madhe, pasi teknika administrohej 
nga shteti nëpërmjet SMT-së. Përdorimi i mekanikës bujqësore shkon nga 57% në 
Vefçani, në 61% në Llabunishtë, fshatra këta me reliev malor, deri në 86% në 
Veleshtë e Podgorc me reliev kryesisht të sheshtë. 

Struktura e prodhimit bujqësor duke u ndikuar fuqimisht nga kushtet natyrore, 
sidomos klima e ftohtë veçanërisht në zonën malore, ka ngjashmëri, por edhe 
ndryshime jo të vogla, të kushtëzuara nga politikat bujqësore të aplikuara në dy anët e 
kufirit.  

o Në strukturën e prodhimit bujqësor gjenden: misër, patate, thekër, fruta 
(mollë, kumbulla, dardha etj.), të gjitha të mundshme në rajon. Klima e 
ftohtë malore ka ndikuar në shndërrimin e saj në një nga rajonet më të 
rëndësishme prodhuese të patates. Prodhimi vjetor i kësaj kulture për vitet 
80’-90’ të shekullit të kaluar luhatej nga 170 deri në 200 kv/ha57 në pjesën 
perëndimore, në 150 -170 kv/ha në atë lindore. I gjithë rajoni arrinte një 
prodhim mesatar vjetor në 180 kv/ha. Suksese u shënuan edhe në rritjen e 
rendimentit të misrit. Në raport me periudhën e paraluftës, ka rritje të 
rendimentit të misrit, nga 15-20 kv/ha shkoi në 45-60 kv/ha.  

o Struktura e prodhimit të përgjithshëm bujqësor në pjesën perëndimore të 
rajonit, në krahasim me strukturën e këtij prodhimi në pjesën lindore, 
dallohet nga përqindja me e ulët e prodhimit blegtoral në të. Në prodhimin 
bujqësor të kulturave të mbjella vendin kryesor e zinin drithërat e bukës 
me 17% në të gjithë sipërfaqen e mbjellë me kultura të para, ndërsa në 
lindje ky grup kulturash zë 32%58. Kjo lidhet me faktorin politik ku parimi 
bazë ishte: “sigurimi i bukës në vend”, i cili kushtëzoi këtë strukturë edhe 
në tërësinë e prodhimit të përgjithshëm bujqësor, ku blegtoria zinte rreth ⅓ 
e këtij prodhimi.  

Siç shihet, nga këto të dhëna dhe nga grafikët, në pjesën lindore prodhimi 
blegtoral zë përqindje të konsiderueshme,çka lidhet me kërkesat e mëdha të tregut në 
atë pjesë dhe liberalizimin e tregtimit si nga banorët, edhe nga njësitë kolektive.  

Në prodhimin bujqësor vend të dukshëm zë edhe prodhimi i perimeve, për të cilat 
dallohen komuna e Veleshtës, ku rendimenti i tyre u rrit nga 5-7 kv/ha në vitet 60’, 
deri në 17-28 kv/ha në fund të viteve 70’ të shekullit të kaluar. Padyshim në këtë rritje 
ka ndikuar vetadministrimi i ekonomive, afërsia me tregun konsumues urban, por 
edhe turistik të këtyre perimeve (qyteti i Strugës, Ohrit dhe industria turistike e tyre), 
si dhe infrastruktura rrugore mjaft e mirë.  

                                                 
57 Instituti i Statistikave Tiranë, Regjistrimi i Popullsisë dhe Ekonomisë, viti 1989, Tiranë 1990. 
58 DZS Poljodelstvo,ovoshtarstvo i lozarstvo vo. SRM,1989 god. Skopje, 1990. Statistiçki pregled 202. 
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Për prodhimin e grurit, në të njëjtën periudhë dallohen fshatrat me karakter më 
fushor, si: Veleshta, Podgorci, Nerezi në lindje, apo Tuçep, Ladomiricë, Ostren, në 
perëndim të tij. 

Po kështu, në vitin 2001, në perëndim të rajonit ka rritje të sipërfaqes së mbjellë 
me drithëra buke dhe foragjere, deri në trefishimin e saj krahasuar me periudhën e 
paraçlirimit, ndërkohë që në lindje të tij kemi një rritje graduale, në veçanti tek 
fshatrat me karakter të thyer malor, si: Llakaicë, Jabllanicë, etj., ku mbizotëron 
ekonomia blegtorale. Kjo lidhet me sigurimin e bazës ushqimore të blegtorisë përgjatë 
dimrit. Kjo u shoqërua me rritje të ndjeshme të prodhimit dhe sidomos të cilësisë së 
këtyre prodhimeve. Në pjesën perëndimore dallohej komuna Ostren, që nga 4-5 kv/ha 
para Çlirimit, në vitet 70’ arriti në 15-20 kv/ha perime. 

Po kështu, në pjesën perëndimore ka rritje të sipërfaqes së mbjellë me foragjere 
deri në trefishimin e saj në raport me periudhën para Çlirimit, ndërkohë që në lindje 
është dallues fakti se kemi një rritje graduale, sidomos në komunat dhe fshatrat e 
veçantë me karakter tipik të thyer malor, si: Llakaicë, Jabllanicë, etj., ku mbizotëron 
ekonomia blegtorale. Kjo lidhet me sigurimin e bazës ushqimore të blegtorisë për në 
stinën e ftohtë dhe të gjatë të dimrit. 

  
V.2.3. Ekonomia bujqësore pas vitit 1990 
Ndryshimet e mëdha politike dhe demokratike që ndodhën pas vitit 1990 të 

shekullit të kaluar sollën ndikim të madh edhe në ekonominë e jetën e banorëve në 
rajon. Në perëndim ato kishin të bënin vetëm më ndryshime politike të sistemit, 
ndërsa në lindje, krahas këtij ndryshimi, ato lidheshin edhe me ndarjen nga Federata 
Jugosllave si shtet i pavarur dhe krijimin e ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë. 
Të gjitha këto u shoqëruan me një ndryshim të madh në konceptet dhe interesat e 
popullsisë së tij. Si rrjedhojë ndodhën shumë dukuri pozitive, por edhe negative, siç 
ishte shpopullimi i zonës në anën shqiptare të tij, rënia e aktivitetit prodhues në disa 
kultura bujqësore, etj. Dukuritë kryesore të kësaj periudhe janë: 

• Zhvendosje e popullsisë nga rajoni drejt rajoneve fushore, qyteteve, por edhe 
jashtë shtetit. Kjo lëvizje e popullsisë nuk është bërë me të njëjtin ritëm dhe 
madhësi në të dy anët e kufirit. 
o Në lindje të rajonit, fenomeni i largimit të popullsisë drejt vendeve të tjera, 

kryesisht për t’u punësuar ishte më i hershëm. Kjo ishte krejtësisht e lirë. 
o Në perëndim të tij, pikërisht në vitet e para postkomuniste, u krijua 

mundësia e lirisë së lëvizjes së njerëzve brenda dhe jashtë vendit. Kjo çoi 
në krijimin e një tabloje të re edhe për ekonominë bujqësore të saj. Jo pak 
banorë emigruan jashtë vendit, ose u zhvendosën drejt qyteteve kryesore 
apo zonave fushore të vendit, duke braktisur kështu zonën në fjalë, e cila u 
shoqërua edhe me pasoja negative. Në aspektin social mungesa e forcave 
të punës në këtë anë të rajonit solli braktisjen e tokave të punueshme, të 
cilat, duke iu nënshtruar erozionit intensiv po kthehen në vatra erozioni. 

• Privatizimi i tokës bujqësore dhe i mjeteve të tjera hapi rrugën për rritjen e 
interesit të fshatarëve për të rritur prodhimet e tyre individuale. Tashmë 
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rishfaqet apo forcohet interesi personal i familjeve dhe motivimi më direkt i 
tyre.  
o Në lindje ky proces kishte evoluar më herët, për pasojë, prodhimi bujqësor 

dhe blegtoral paraqitet në nivele më të mira.  
o Rajoni në studim, sidomos tani edhe pjesa perëndimore, duke patur 

shansin e madh për zhvillimin e turizmit dimëror, por edhe pozicionin 
gjeografik të tij si nyje lidhëse lindje-perëndim, tashmë ka një realitet të ri 
ekonomiko-shoqëror, i cili, me koncepte krejt të reja të ekonomisë së 
tregut dhe konkurrencës, filloi të realizojë vlerësim dhe shfrytëzim të plotë 
të burimeve natyrore dhe njerëzore. 

Në perëndim të rajonit këto ndryshime i dhanë shtytje zhvillimit ekonomik, 
fillesën e të cilave e përbëjnë:  

 Vlerësimi i sektorit të bujqësisë si burimi kryesor e më i rëndësishëm i të 
ardhurave në nivel zone.  

 Ndryshimi i strukturës së prodhimit bujqësor duke u orientuar drejt nevojave 
të tregut. 

 Blegtoria merr rëndësi të veçantë e bazuar në kullotat natyrore që ofron i tërë 
rajoni ndërkufitar në tërësi, dhe veçanërisht pjesa malore në perëndim të tij.  

 Në lindje të rajonit vërehet prirja për të investuar në bujqësi, sidomos në 
mekanikën bujqësore, me synim përdorimin e mjeteve më të reja në punimin e 
tokës, duke rritur ndjeshëm prodhimin bujqësor. 

• Në zhvillimin ekonomiko-shoqëror të rajonit në fjalë, rol mjaft të madh luan 
numri i njësive ekonomike, pasi me të lidhet dhe potenciali njerëzor për të 
patur arritje më të mëdha në prodhimin bujqësor e blegtoral. Nëse do të 
shohim numrin e këtyre njësive ekonomike të rajonit për vitet 2001-2002, 
sipas komunave përkatëse do të vëmë re se:  

 Numrin më të madh të njësive ekonomiko-familjare në pjesën lindore e kanë 
komunat: Llabunishtë me 1.962 njësi, ose 28% në nivel të përgjithshëm rajoni 
dhe 43% të pjesës lindore; Veleshtë me 1.536 njësi, ose 22% si rajon dhe 
33,8% të fermerëve të pjesës lindore. 

 Në pjesën shqiptare të tij, komuna Ostren ka numrin më të madh me 1.378 
njësi ose 20% të njësive të gjithë rajonit, ose 56% të kësaj pjese. Kjo lidhet me 
faktin se komunat e mësipërme kanë shtrirjen më të madhe në sipërfaqe në 
kuadrin e të gjithë rajonit apo zonës përkatëse, dhe nga ana tjetër ka përqindje 
më të madhe të popullsisë. Midis të tjerash, kjo shpjegohet edhe me ofertën 
më të madhe me tokë bujqësore, si dhe klimën më të favorshme të tyre.  

Për vitin 2011, numrin më të vogël të këtyre njësive ekonomike e vërejmë në 
komunën e Stëblevës me 419 njësi ose 6% të njësive të rajonit, dhe 10% të tyre në 
pjesën perëndimore. Kjo lidhet me faktin, se përveç karakterit malor të saj, kushteve 
klimatike tepër të ftohta, sipërfaqes më të vogël bujqësore, ka dhe migrim më të madh 
të popullsisë në drejtim të rajoneve të tjera.  

Në vitin 2001-2002, numri i përgjithshëm i fermave bujqësore si rajon ishte 7.008 
njësi, prej të cilave 65% e përbëjnë ato në pjesën lindore, ose 4.535 njësi, dhe 35% 
ose 2.473 njësi në anën perëndimore.  
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Sipas të dhënave të regjistrimit të fundit në Republikën e Shqipërisë për vitin 
2011, në perëndim të rajonit ka një numër të përgjithshëm prej 1080 njësish 
ekonomiko-familjare. Krahasuar me vitin 2001 këto njësi janë pakësuar me 74%, 
pasojë kjo e migrimit të brendshëm e të jashtëm. Mendojmë se në vitet ne vazhdim, si 
rrjedhojë e vazhdimit të zhvendosjes së popullsisë në zona të tjera të vendit, prirje do 
të jetë ulja e mëtejshme e numrit të këtyre njësive. 

Për pjesën lindore, sipas shifrave të pushtetit vendor del se në vitin 2010 nuk ka 
ndonjë ndryshim të madh të numrit të njësive ekonomike, nga -2% në Llabunishtë në 
-18% në komunën e Vefçanit të banuar me popullsi kryesisht maqedonase. Kjo tregon 
se njësia ekonomike në pjesën lindore të rajonit është më e stabilizuar dhe më e sigurt 
ekonomikisht, prandaj dhe është më e qëndrueshme. Ose migrimi është periodik për 
një pjesë të fuqisë punëtore, pa cenuar gjithë njësinë ekonomike familjare.  

Ujitja dhe përdorimi i plehrave luajnë rol të madh në zhvillimin e bujqësisë duke 
ndihmuar në ripërtëritjen e aftësitë prodhuese të tokës. Pavarësisht se rajoni në studim 
dallohet për reshje të konsiderueshme, për periudhën e verës del e nevojshme ujitja e 
kulturave bujqësore.  

Duke analizuar të dhënat e vitit 2001 për pjesën perëndimore dhe të dhënat e vitit 
2002 për pjesën lindore të rajonit, për sipërfaqen e ujitur në nivel komunash dalim në 
disa konkluzione:  

- Njësitë ekonomike me përdorim më të madh të ujitjes janë komuna Ostren në 
perëndim dhe ajo e Veleshtës në lindje të rajonit. Kjo lidhet me sipërfaqen më 
të madhe të tokës së punueshme, si dhe me numrin më të madh të ekonomive 
familjare në to, si dhe klimën disi më të thatë në raport me komunat e tjera.  

- Grup-kulturat për të cilat përdoret më shumë ujitja janë perimet. Kjo lidhet me 
kërkesat e tyre për ujë. Më pak ujitja përdoret tek foragjeret dhe në grupin e 
quajtur “të tjera”.  

Nga kulturat bujqësore, vendin e parë për sipërfaqen e vaditur në nivel rajoni e 
zënë drithërat e bukës, sidomos misri me 47% të totalit të sipërfaqes së ujitur në lindje 
dhe 36,2% të sipërfaqes së ujitur në perëndim të rajonit. Si rajon për këtë grup, 
mesatarja arrin në nivelin e 42% të sipërfaqes së përgjithshme të ujitur. Sipërfaqen më 
të vogël të ujitur e zënë perimet me 4,8%, dhe pastaj kulturat e tjera me 0,21% të 
sipërfaqes në perëndim dhe 5,2% në lindje.  

Sipas të dhënave të Ministrisë së Bujqësisë në anën perëndimore të rajonit, për 
vitin 2010, komuna Ostren ka rritje të sipërfaqes së ujitur nga 242 ha në 266 ha, ose 
22%; komuna Stëblevë me rritjen më të madhe në të gjithë rajonin, nga 94,4 ha në 
210 ha, pra me mbi 110%. Ka ulje të sipërfaqes së ujitur vetëm në komunën Trebisht, 
nga 143 ha në vitin 2001, në 110 ha në vitin 2010. Për anën lindore, sipas të dhënave 
të përafërta të komunës Strugë, prej nga varen pjesa më e madhe e fshatrave, ka rritje 
që varion nga 31,3% në fshatin Veleshtë, në 14,8% në Drenok. 
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Tab. 5.1. - Struktura e siperfaqes bujqesore ne komunat e pjeses lindore te rajonit ne ha, viti 
2002 

 

Komunat 
Sip.bujq 

ha 

Sipërfaqja punuese në ha 

Gjith Arra % Pem % Vresh % Livadh % Kullota 

Vefçan 616 528 312 59 25 4.7 57 10.7 134 25.3 88 

Veleshtë 1,403 1,322 1,147 86.7 33 2.5 11 0.8 131 10.0 81 

Llabunishtë 917 624 415 66.5 40 6.4 9 1.4 160 25.6 293 

Llukovë 1,873 1,276 844 66 59 4.6 5 0.4 368 28.8 597 

Gjithë zona 4,809 3,750 2,718 157 82 793 1,059 

Ne % 100.0% 77.9% 72.4% 4.2% 2.1% 21.4% 22.1% 
 
 

   
 

Graf. 5.1. - Struktura e siperfaqes bujqesore ne komunat e pjeses lindore te rajonit ne ha, viti 
2002 

 
 

Tab. 5.2.- Struktura e siperfaqes bujqesore, pjesa lindore e rajonit, viti 2010 
 

Komunat 
Sipe 
buj 

Sipërfaqja punuese në ha 

Gjith Ara % Pem % Vresh % Livadh % Kullota 

Vefçan 624 528 310 58.7 30 4.9 57 10.7 142 26. 98 
Veleshtë 1403 1322 1113 86.8 47 3.4 11 0.8 131 10.0 81 

Llabunishtë 917 624 415 66.5 45 6.8 4 1.0 160 25.6 293 
Llukovë 1873 1267 840 65.8 63 4.7 5 0.4 368 28.8 597 

Gjithë zona 4817 3750 70.4% 6.5% 2.% 21.3% 1053 
 

Burimi: Pushteti vendor i komunës Strugë, Pushteti vendor komuna Vefçani viti 2010. 
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Graf. 5.2. - Struktura e siperfaqes bujqesore, pjesa lindore e rajonit, viti 2010. 
 
 

V.3. Problemet ujitëse në pjesën perëndimore të rajonit për vitin 2010 

Duke u bazuar në të dhënat statistikore të Ministrisë së Bujqësisë për vitin 2010, 
arrijmë në disa përfundime: në komunat në perëndim të rajonit kapaciteti ujitës 
paraqitet shumë i ulët, ujitet vetëm 15,5% e të gjithë sipërfaqes së përgjithshme 
bujqësore të zonës. Kjo tregon, se pothuaj të gjitha komunat e kanë problemin e 
ujitjes, gjë që ndikon në nivelin e ulët të prodhimit bujqësor. Po ta vërejmë problemin 
në bazë komune, komuna Ostren ka sipërfaqen më të madhe të ujitur me ujë, rreth 
21,84% të sipërfaqes së punuar. Pas saj vjen komuna Stëblevë me 16,4% të saj. 
Arsyet kryesore me të cilat lidhet kjo situate janë:  

• Niveli i ulët i investimeve të kryera në zonë për zgjerimin e kapaciteteve 
ujitëse dhe drenazhuese të tokës. 

• Në disa raste, sistemi ujitës ekzistues, i cili përkon me periudhën para vitit 
1990, paraqitet tepër i amortizuar, në shumë sektorë i dalë jashtë funksionit, 
dhe, si i tillë nuk është efektiv. 

• Mundësia e pakët financiare dhe teknike nga ana e fermerëve të zonës për të 
investuar në mënyrë private. 

• Vështirësive i shtohen edhe pengesa të karakterit subjektiv nga vetë fermerët e 
zonës, që lidhen me problemet e pronësisë së tokës nëpër të cilën kalojnë 
kanalet vaditëse. 

Zona, si pjesë përbërëse e rajonit në studim dallohet për mundësitë ujitëse shumë 
herë më të mëdha, për shkak të burimeve të shumta karstike dhe shkrirjes së dëborës, 
por sipërfaqja faktike e ujitur paraqitet e vogël. Në të gjithë pjesën perëndimore të 
rajonit, në vitin 2010 ka kapacitet të përgjithshëm ujitës prej 995 ha, kur faktikisht 
arrihet të ujitet rreth 586 ha ose 15,5% e gjithë sipërfaqes bujqësore.  

Nga sa analizuam më lart, dilet në konkluzionin se pjesa perëndimore e rajonit 
ndërkufitar në studim, në ditët e sotme, ka kapacitete të mëdha ujitëse që nuk 
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përputhet me sipërfaqen reale të ujitur. Duke krahasuar problemin në fjalë me pjesën 
lindore të rajonit, për të njëjtën periudhë, vërejmë se kapacitet ujitëse në këtë pjesë 
janë më të mëdha. Arrihet të mbulohet rreth 58% e të gjithë sipërfaqes bujqësore. 
Këto shifra janë sipas të dhënave të vitit 2010 të komunës Strugë, nga e cila 
administrohet mbi 90% e territorit të kësaj pjese. Dallohen në veçanti zona fushore, si: 
Veleshta, Llukova dhe fshatra të tjerë të vegjël përgjatë luginës së Drinit të Zi. Në 
gjendje më të mirë paraqitet dhe sistemi kullues e drenazhues. Duke iu referuar këtyre 
të dhënave rezulton se zona fushore e fshatrave përreth Veleshtës dhe Llabunishtës, 
që përfaqësojnë rreth 68-70% të totalit të sipërfaqes bujqësore në pjesën lindore të 
rajonit, është në funksion të plotë. 

Së fundi, do të theksonim se uji për vaditjen e kulturave bujqësore sigurohet 
kryesisht nga burimet karstike të Borovës, Tuçepit, Stëblevës, Jabllanicës, Visharicës, 
etj. Rrjedhjet lumore, kryesisht Drini i Zi, shfrytëzohen më tepër në lindje të rajonit. 
Ai merret me kanale dhe çohet në destinacion. Sot një pjesë e rrjetit ujitës është i 
dëmtuar për shkak të erozionit dhe mosmirëmbajtjes së tyre. Më i shprehur ky 
fenomen është në komunat Ostren dhe Stëblevë në perëndim, apo në fshatrat Llakaicë 
e Jabllanicë në lindje. Për të përmirësuar këtë situatë ka nevojë që të rikonstruktohet 
dhe të mirëmbahet ky rrjet ekzistues vaditës. E pajustifikueshme është neglizhenca 
nga ana e dy qeverive të rajonit, të cilat nuk kanë gjetur mekanizmat e nevojshme për 
të siguruar financimin në rehabilitimin dhe zgjerimin e tyre. Tokat bujqësore në 
rajonin ndërkufitar të Gollobordës, për nga vetë veçoritë e tyre janë të varfra me lëndë 
ushqyese. Kjo e bën të domosdoshëm plehërimin e tyre me qëllim rritjen e 
rendimenteve prodhuese. Analiza krahasuese e të dhënave për vitet 2001-2002 dhe 
2010, për këtë problem, tregon se në vitet 2001-2002, në nivel rajoni, plehërimi kimik 
i tokës arrinte në 91%.  

Sipas pjesëve të rajonit, në perëndim, rreth 88,6% e njësive fshatare përdorin 
plehërimin kimik, ndërsa në anën lindore e përdorin rreth 92,2%. Kjo tregon faktin se 
tokat e rajonit, përjashto ato buzë lumit Drin i Zi në anën maqedonase, nuk janë 
shumë të pasura. Si të tilla, lind domosdoshmëria e plehërimit kimik të tyre, por dhe të 
kuptuarit drejt nga ana e popullsisë së tij për rëndësinë e plehërimit, për rritjen e 
prodhimit bujqësor. Pjesa më e madhe e njësive ekonomike e përdorin plehërimin tek 
drithërat dhe patatet. Mesatarisht, në nivel rajoni, përdorimi i tyre nga njësitë 
familjare është në nivelet 41% me 30%. Kjo lidhet me domosdoshmërinë e këtyre 
kulturave për një sasi më të madhe plehu kimik, si dhe me mbizotërimin e këtyre 
kulturave për nga sipërfaqja e mbjellë në të gjithë zonën tonë. Pas tyre vijnë foragjeret 
me 13,3% dhe fasulet me 11%. Kulturat e perimeve dhe kategoria “të tjera” me nga 
5,4% dhe 2%. Numrin më të madh të njësive ekonomike që përdor plehërimin e ka 
komuna e Veleshtës dhe ajo e Ostrenit. Më të ulët e ka komuna Llukovë në lindje dhe 
ajo e Stëblevës. Pikërisht këtu janë edhe rendimentet më të mëdha të prodhimit. 
Niveli i ulët ekonomik i familjeve në anën perëndimore të rajonit ka ndikuar në uljen 
e përdorimit të këtyre plehrave për shkak të kostos së lartë të tyre.  

Sipas të dhënave të vitit 2010 nga pushteti vendor i kësaj pjese të rajonit, vërehet 
një ulje e përdorimit të plehrave kimike nga 50% deri në 55% krahasuar me vitin 
2001, kryesisht në drithëra e patate. Në perëndim të rajonit rreth 90% e njësive 
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ekonomike përdorin plehërimin organik. Kjo shpreh rëndësinë që ka ky lloj plehërimi 
dhe faktin që nuk ka shumë kosto tek familjet e zonës. Duke analizuar grafikun e 
sipërfaqes së plehëruar me pleh organik, të shprehur në përqindje, vëmë re se 38% e 
gjithë sipërfaqes plehërohet me pleh organik, ndërsa sipas kulturave përqindjen më të 
madhe e zënë drithërat e bukës me 39,3% dhe pastaj patatja me 31,8%. Kjo shpreh 
dhe mbizotërimin e këtyre dy kulturave tradicionale në këtë zonë. 

 
Tab. 5.3. - Aftësia ujitëse, pjesa perëndimore e rajonit (në ha dhe %), viti 2010 

 

Komunat Sip. tok ha Akt ujit ha Aktu ha Sip. fakt ha Sip. fak% 
Ostren 1.518 480 380 266 21,84 

Trebisht 985 203 125 110 11,2 

Stëblevë 1.276 312 230 210 16,45 
Zona 3.779 995 735 586 15,5 

 
Burimi: Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, Tiranë 2010. 

 
 

 
 

Graf. 5.3. - Aftësia ujitëse, pjesa perëndimore e rajonit (në ha dhe %), viti 2010 
 
 

Tab. 5.4. - Sip. e plehërimit sipas kulturave (në %), total rajoni, viti 2001-2002 
 

RAJONI 
KULTURAT SIP në % 

DRITHËRA PATATE FASULE PERIME FORAGJERE TË TJERA GJITHSEJ

Pjesa AL 39,3 31,8 11,4 5 12,4 0,1 100 
Pjesa MK 41,3 26,4 9,2 5,8 14,3 3 100 

Mes Raj% 40,3 29,1 10,3 5,4 13,3 1,6 100 
 

Burimi: INSTAT, 2001; Zavod na Statistika u Republika Macedonia, Skopje 2002. 
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Graf. 5.4. - Sip. e plehërimit sipas kulturave (në %), total rajoni, viti 2001-2002 
 
 

Tab. 5.5. - Sip. e plehërimit organik (në ha dhe %), pjesa perëndimore e rajonit, viti 2001 
 

KOMUNAT 
KULTURAT 

DRITHËRA 
(HA) 

PATATE FASULE PERIME FORAGJERE TË TJERA GJITHSEJ 

KLENJE 46,3 55,8 13,5 5,5 5,5 0 125,6 

OSTREN 91,3 10,1 21,2 9,9 40,3 0,6 173,3 

STEBLEVE 26,4 67 13,1 5,5 6,3 0 18,3 

ZONA HA 164 132,9 47,8 20,9 52,1 0,6 417,2 

ZONA% 39,3 31,8 11,4 5 12,4 0,14 100 
 

Burimi: INSTAT, 2001. 
 
 

 
 

Graf. 5.5. - Sip. e plehërimit organik (në ha dhe %), pjesa perëndimore e rajonit, viti 2001 
 
 

Duke patur parasysh se në zhvillimin e saj një rol jo të vogël luan madhësia e 
sipërfaqeve të komunave, e në mënyrë të veçantë e sipërfaqes bujqësore të përdorur, 
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atëherë në bazë të të dhënave të tabelës përkatëse që shpreh këtë dukuri, dalim në disa 
përfundime:  

- Rajoni në vitet 2001-2002 ka patur në total 4.928 ha tokë të punueshme, prej 
të cilave në anën perëndimore ajo përbënte 24% të totalit ose 1158,1ha, kurse 
ajo lindore 76% ose 3.770ha. Kjo lidhet më tepër me karakterin më fushor të 
kësaj ane të rajonit, në veçanti komuna Veleshtë me 1.342ha ose me 36% të 
kësaj kategorie toke për anën lindore. Pastaj vjen komuna Llukovë me 34%. 
Në perëndim të tij dallohet komuna e Ostrenit me 511,1ha ose 45% të saj, 
ndërsa më pak ka komuna e Stëblevës me 237,6ha ose 21%.  

- Në rast se e krahasojmë me numrin e përgjithshëm të njësive ekonomike të 
zonës, atëherë në vitin 2001, çdo njësie i takon afërsisht 0,5ha tokë. Për vitin 
2010 kjo sipërfaqe kurrsesi nuk është e mjaftueshme dhe nxitëse për shtimin e 
prodhimit bujqësor, sepse nuk mund të motivojë investimet për teknikë 
bujqësore dhe teknologji të reja. Jo vetëm kaq, brenda kuadrit të kësaj 
sipërfaqeje të punueshme, e gjithë pjesa në perëndim, krahasuar me atë në 
lindje, ka shumë pak sipërfaqe toke të përshtatshme për t’u shfrytëzuar me 
efikasitet.  

Konstatojmë se rreth 12,5% e tokës së punueshme në pjesën perëndimore të 
rajonit, në vitin 2001, krahasuar me vitin 1989 është braktisur, pra nuk punohet. Si e 
tillë, ajo po gërryhet me shpejtësi duke u degraduar vazhdimisht.  

Mënyra e punimit të tokës përbën një faktor të rëndësishëm prej të cilit varet 
ndjeshëm prodhimi bujqësor. Ndaj analiza e tij ka rëndësi të madhe. Nga të dhënat 
mbi mënyrën e punimit të tokës për vitet 2001-2002, vërejmë se në nivel rajoni, 
përdorimi i mekanikës bujqësore arrin mesatarisht në 31% të ekonomive bujqësore. 
Por duhet theksuar fakti se ka dallim të madh midis dy anëve të rajonit. Në lindje të 
tij, rreth 62%59 e ekonomive familjare aplikojnë mekanikën bujqësore, kur në 
perëndim, po për të njëjtën periudhë, konstatojmë se mbizotërojnë ekonomitë që e 
punojnë tokën me krahë (29,2%) dhe me kafshë pune (67,5%), ndërsa me mekanikë 
2,6% e tyre60. Kjo lidhet me shumë faktorë: 

- Së pari, në lindje të rajonit, niveli ekonomik i familjeve paraqitet shumë më i 
mirë se në perëndim dhe një pjesë e mirë e kësaj mekanike është ruajtur, por 
dhe rinovuar. 

- Së dyti, në pjesën maqedonase, që nga periudha e ish-Jugosllavisë, kreditimi 
dhe mbështetja financiare e fermerëve për mekanikën bujqësore dhe në disa 
aspekte të tjera ndihmëse ka qenë më e madhe. Por dhe sipërfaqja më e madhe 
dhe e rrafshët e tokave në lindje e ka bërë të imponueshëm përdorimin më të 
gjerë të tyre.  

Në perëndim të tij, sipërfaqja shumë e vogël e tokës që kanë fermerët, gjendja 
shumë e vështirë ekonomike, niveli shumë i ulët i kreditimit të fermerëve të zonës për 
të blerë mjete e mekanikë bujqësore, përqindja e lartë ose afati i shkurtër i kredisë, 
etj., janë faktorët kryesorë të cilët kanë ndikuar në këtë aspekt. Si rrjedhojë, jo pak 

                                                 
59 Zavod na Statistika na Republika Makedonia, Skopje 2002 
60 INSTAT, Regjistrimi i Popullsisë dhe banesave 2001, Tiranë 2002. 
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ekonomi fshatare janë detyruar t’i shesin këto mjete, në disa raste dhe me çmime më 
të ulëta, por me barrën e kredisë për t’i shlyer ato.  

Nga e gjithë zona në fjalë dallohet për nivel disi më të mirë të përdorimit të 
mekanikës bujqësore komuna e Stëblevës me 31 njësi ekonomike dhe komuna e 
Klenjës me 27 njësi ekonomike. Për vitin 2010, duke marrë për bazë të dhënat nga 
vetë pushteti vendor, në të dy anët e rajonit ndërkufitar rezulton se në pjesën lindore 
është ruajtur po ai nivel mesatar i përdorimit me një rritje prej 3% në fshatin Veleshtë 
dhe 2,7%61 në fshatin Llukovë. Në perëndim ka ulje të përdorimit të tyre duke arritur 
në 2,1%62 në nivel mesatar.  

Si përfundim, mund të veçojmë se rajoni ndërkufitar i Gollobordës karakterizohet 
nga dy pamje shumë të ndryshme midis dy anëve të tij. Në perëndim ka një nivel 
shumë të ulët të përdorimit të mekanikës bujqësore, që reflektohet si në rendimentet e 
ulëta të prodhimit, ashtu edhe në gjithë procesin e zhvillimit të bujqësisë. Ndërsa në 
lindje ka një përdorim shumë më të madh, dhe kjo pasqyrohet dhe në produktin 
bujqësor të tij. 
 

V.4. Struktura e prodhimit aktual bujqësor 

Mënyra e përdorimit të fondit të tokës bujqësore krijon mundësi të mëdha 
zhvillimi, dhe për rrjedhojë kushte më të mira jetese. Prandaj është me rëndësi fakti se 
në ç’mënyrë dhe si menaxhohet sipërfaqja e tokës nga pikëpamja e përdorimit. E 
thënë ndryshe, si shfrytëzohet sipërfaqja e tokës në bazë të kulturave bujqësore që 
mbillen në të. Për të nxjerrë sa më në pah këtë tipar kaq të rëndësishëm i referohemi të 
dhënave të tabelës që shpreh përdorimin e sipërfaqes së tokës. 
 
 

Tab. 5.6. - Sipërfaqja e tokës sipas mënyrës së përdorimt (në ha), pjesa perëndimore e 
rajonit, viti 2001. 

 

KOMUNAT BIMË ARASH DRU FRUTOR LIVADHE 

KLENJË 292 14,3 79,4 

OSTREN 201,9 4,5 21,3 

STËBLEVË 375,4 29,1 52,1 

ZONA ha 869,3 48 74 

ZONA% 82% 5% 13% 
 

Burimi: INSTAT, 2001. 
 

                                                 
61 Pushteti vendor, komuna Strugë, komuna Vefçani Maqedoni, dhjetor 2010. 
62 Pushteti vendor, komuna Ostren, Trebisht, Steblevë, Shqipëri dhjetor, 2010. 
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Graf. 5.6. - Sipërfaqja e tokës sipas mënyrës së përdorimt (në ha), pjesa perendimore e 
rajonit, viti 2001 

 
 

Tab. 5.7.- Sipërfaqja e tokës sipas mënyrës së përdorimt (në ha dhe %), pjesa lindore e 
rajonit, viti 2002 

 

KOMUNAT BIMË ARASH DRU FRUTOR LIVADHE, PYJE 
LLUKOVE 415 40 164 

LLABUNISHT 844 59 373 
VELESHTE 1.147 33 142 
VEFÇANI 312 25 199 

GJITHSEJ ha 2.718 157 878 
GJITHSEJ PJESA L% 72,00% 4,70% 22,30% 

RAJONI ha 3.588 205 952 
RAJONI% 77,9% 5% 17,1% 

 
Burimi: Zavod na Statistika u Republika Makedonia, Skopje 2002. 

 

 
 

Graf. 5.7. - Sipërfaqja e tokës sipas mënyrës së përdorimit (në ha dhe %), pjesa lindore e 
rajonit, viti 2002 
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Graf. 5.8. - Sipërfaqja e tokës sipas mënyrës së përdorimit, i gjithë rajoni mesatarisht në 
%.viti 2001-2002 

 
Nga e gjithë sipërfaqja e përdorur e tokës bujqësore (SBP), rëndësi kryesore në 

këtë fond ka sipërfaqja e mbjellë me bimë arash, e cila e shprehur në madhësi absolute 
zë 3.094 ha tokë ose 77,9% e gjithë sipërfaqes së punuar të rajonit. Pastaj vijnë 
livadhet dhe vreshtat me 17,1%, dhe në fund drufrutorët me 5%.  

Përqindja relativisht e madhe e livadheve shpjegohet me terrenin kodrinor-malor 
të rajonit, veçanërisht në perëndim, i cili i jep përparësi zhvillimit të blegtorisë duke 
përdorur kullota natyrore. Në perëndim të rajonit, sipërfaqja e mbjellë me bimë arash 
zë 869,3ha tokë ose 79% e gjithë sipërfaqes prej 1.100ha. Pastaj vijnë livadhet me 
13% dhe në fund drufrutorët me 5%. 
 
Tab. 5.8. Struktura e sipërfaqes së punueshme (në ha dhe%), pjesa perëndimore e rajonit, viti 

2001 
 

 Sip. totale  SBP SBB Bimë Arash Livadhet Pemë 

Zona 1.258 1.100 158,1 869,3 149,6 81,1 
Në% 100 87,5 12,5 79 13,8 4,3 

 
Burimi: INSTAT, 2001. 
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Gra. 5.9. Raporti midis sipërfaqes bujqësore të përdorur (sbp) dhe asaj të braktisur (sbb) (në 
ha dhe%), pjesa perëndimore e rajonit, viti 2001 

 
 

E përbashkëta e tri komunave është përqindja e vogël e sipërfaqes bujqësore të 
përdorur që zënë drufrutorët, ndonëse ka kushte tepër të favorshme për zhvillimin e 
tyre. Kjo, sepse përsëri mbizotëron mentaliteti i vjetër tek familjet e kësaj zone për të 
siguruar (prodhuar) bukën vetë, kur nga anketimet e bëra rezulton se kostoja e blerjes 
së miellit të gatshëm është më e lirë sesa ajo e prodhuar nga drithërat e tyre. Gjithsesi, 
në këto 5 vitet e fundit interesi për drufrutorët është rritur në mënyrë të ndjeshme dhe 
kjo shprehet në krijimin e blloqeve të reja me drufrutore në zonë.  

Po ta shohim problemin të detajuar në bazë komunash do të vëmë re se:  
- Komuna Klenjë me bimë arash ka të zënë 75,6% të SBP, me livadhe 20,5% 

dhe drufrutore 3,9% të kësaj sipërfaqeje. 
- Komuna Ostren, 77,1% të SBP e zënë bimët e arave, 10,7% livadhet dhe 5,9% 

drufrutoret e kësaj sipërfaqeje. 
- Komuna Stëblevë, 88,6% të SBP e zënë bimët e arave, 9,3% livadhet dhe 

1,9% drufrutoret e kësaj sipërfaqeje. Nga të gjitha këto të dhëna, të bie në sy 
se përqindjen më të madhe në kultivimin e bimëve të arave e ka komuna 
Ostren me 77,1%, ndërsa për sa i takon livadheve përqindjen më të madhe e ka 
komuna Klenjë me 20,5%, dhe për drufrutorët komuna Ostren me 5,9%. 

Një veçori tjetër dalluese që tregon prirjen e popullsisë për të kultivuar bimët e 
tyre tradicionale e japin pasqyrat e hartuara sipas sipërfaqes së mbjellë me kulturat e 
para. 
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Tab. 5.9. - Sipërfaqja e mbjellë me kultura të para (në ha), pjesa perëndimore e rajonit, viti 
2001 

 

Komunat 
Drithëra bukë ha   Bimë industriale ha Perime ha  

Gjithsej Grurë Patate Fasule Gjithsej Duhan Gjithsej Sera Foragjere 
Klenje 574 212 553 480 1 0 523 1 437 
Ostren 1.072 156 797 935 3 3 1.052 1 928 

Stebleve 279 0 394 321 1 1 326 0 236 
Gjithsej 1.925 368 1.744 1.736 5 4 1.901 2 1.601 

Burimi: INSTAT, 2001. 
 
 

Tab. 5.10. - Sipërfaqja e mbjellë me kultura të para (në ha), pjesa lindore e rajonit, viti 2002 
  

 Drithëra buke ha 
Misër 
dhe 

Patate Bimë industriale ha Perime ha  

Komunat Gjith Grurë 
Drith 

të 
tjera 

Fasule Gjith Duhan Gjith Sera 
Foragjere 

ha 

Veleshte 385 260 125 235 68,5 - 79 - 207 
Llabunish

t 
105 42 63 54 8,4 - 10,6 - 28 

Llukovo 112 65 47 167 18,5 - 20,6 - 97 
Vefcani 174 120 54 68,5 7 - 10,5 - 51,4 
Gjithsej 776 487 289 525 103  121  384 

 
Burimi: DZS, Skopje 2002. 

 
 

 
 

Graf. 5.10. - sipërfaqja e mbjellë me kultura të para (në ha), pjesa lindore e rajonit, viti 2002 
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Graf. 5.11. - Sipërfaqja e mbjellë me kultura të para (në ha), pjesa perëndimore e rajonit, viti 
2001 

 
 

Tab. 5.11. - Sipërfaqja e mbjellë me kultura të para (në ha dhe %) , total rajoni,  
viti 2001-2002 

 

 Drithëra ha   Bimë indust ha Perime ha  
Rajoni Gjithsej Grurë Patate Fasule Gjith Duhan Gjith Sera Fora 

Pjesa perënd 1925 368 1744 1736 5 4 1901 2 1601
Pjesa lindore 776 487 385 140 103 23 121 12 384 
Total rajoni 2701 855 2129 1876 108 27 2022 4 1736

Rajoni% 31%  25%  0.80%  23%  20% 
 

Burimi: Drzhaven Zavod na Statistika u Makedonia, Skopje2002; INSTAT, Tiranë, 2001. 
 
 

 
 

Graf. 5.12. - Sipërfaqja e mbjellë me kultura të para (në ha dhe %), total rajoni, viti 2001-
2002 
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Nga të dhënat e tabelave që tregojnë numrin e ekonomive familjare dhe që 
kultivojnë kultura të para, si dhe nga të dhënat që tregojnë sipërfaqen e mbjellë në ha, 
për vitin 2001-2002 dalin këto përfundime kryesore: 

• Në nivel rajoni. 
- Vendin kryesor e zënë drithërat me 31% të sipërfaqes së mbjellë me 

kultura të para. 
- Pas saj vjen patatja me 25%, perimet 23% dhe foragjeret me 20%.  
- Kjo më tepër shpjegohet me faktin se dy kulturat kryesore, drithërat dhe 

patatja janë kulturat tradicionale. E para si ushqim i përditshëm në 
prodhimin e bukës dhe e dyta për shkak të klimës së ftohtë të rajonit që 
mundëson kulturën në fjalë, duke e shndërruar atë në prodhues të 
rëndësishëm në të dy anët e kufirit shtetëror.  

- Kulturat e drufrutoreve. Rajoni në tërësi, për vetë tiparet klimatike dhe 
tokësore, krijon vështirësi në ekonominë bujqësore të tij, por nga ana tjetër 
ndihmon zhvillimin e drufrutoreve. Ky rajon, që në periudhat e hershme 
është dalluar për kultivim masiv në pemë frutore, si: molla, dardha, dhe 
për masive të mëdha me arra, pyje, gështenja, lajthi etj. Historikisht tregjet 
e Dibrës së Madhe, Strugës, Elbasanit dhe Peshkopisë janë furnizuar 
kryesisht nga prodhimet e këtij rajoni, ku në mënyrë të veçantë dallohej 
molla. 

• Për pjesën perëndimore. 
- Në komunat Klenjë dhe Ostren numri më i madh i ekonomive familjare 

merret me kultivimin e drithërave të bukës. Kjo shpjegohet, midis të 
tjerave, edhe me faktin se ato (veçanërisht Ostreni) janë zona më të ulëta 
dhe më të favorshme për këto kultura, por edhe sepse kanë sipërfaqen e 
tokës së punueshme më të madhe etj. Në komunën Stëblevë, mbizotërojnë 
ekonomitë që merret me kultivimin e patates. Kjo lidhet me karakterin më 
të ftohtë të klimës së saj, e cila e favorizon ndjeshëm zhvillimin e kësaj 
kulture. 

- Tipar i përbashkët për të tre komunat e zonës perëndimore është fakti se 
njësitë ekonomike që merren me kulturën e patates dhe të fasules është më 
i madh se numri i ekonomive që merren me kultivimin e kulturës së grurit. 
Kjo dukuri shpjegohet kryesisht me leverdinë më të madhe ekonomike që 
kanë këto kultura në raport me grurin, dhe me koston e prodhimit të grurit 
më të lartë se e blerjes. Këtu shtojmë edhe kushtet më specifike që duhen 
për zhvillimin e kulturës së grurit që nuk favorizohen nga klima e kësaj 
zone.    

- Vendi që zënë perimet është gati i njëjtë me ato të drithërave të bukës, 
24,9ha ose 3,5% e të gjithë sipërfaqes së mbjellë me kultura të para.  

- Përgjithësisht perimet kultivohen në ambiente të hapura dhe vetëm dy 
ekonomi fshatare përdorin serat. Ky fenomen lidhet me shpenzimet më të 
mëdha që kërkojnë këto të fundit, si dhe me vështirësitë për të dalë në treg 
me këto prodhime. Nga ana tjetër, si rezultat i klimës së ftohtë, koha e 
nxjerrjes së këtyre prodhimeve është e vonë, prandaj dhe popullata e kësaj 
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zone në mjaft raste i siguron perimet nga blerja e tyre në zonat e tjera 
përreth.  

- Gati te gjitha familjet i kultivojnë perimet për të plotësuar nevojat e tyre 
familjare, gjë që kryesisht e realizojnë. Ndërsa sipërfaqja e kufizuar 
shpjegohet me faktin se ato prodhojnë vetëm për konsum vetjak dhe jo për 
treg, kjo e ndikuar nga largësia si dhe kushtet klimatike më të ftohta. 

- Bimët foragjere zënë 219,9ha qe përbëjnë 31,3% të gjithë sipërfaqes së 
mbjellë me kultura të para. Kjo do të thotë se për shkak të karakterit 
kryesisht malor, të shoqëruar me një dimër të gjatë e të ftohtë, kjo zonë 
është e detyruar të mbjellë foragjere në sipërfaqe të ndjeshme, me qëllim 
që të sigurojë bazën ushqimore për blegtori për periudhën e gjatë të dimrit. 
Prirja është drejt rritjes së kësaj sipërfaqeje, që flet për rritjen e rolit të 
prodhimit blegtoral në peshën e përgjithshme të prodhimit bujqësor.  

- Drithërat e bukës zënë 230ha dhe përbëjnë 32,8% e të gjithë kulturave të 
para. Me kultivimin e grurit merren 368 ekonomi me një sipërfaqe në total 
60,3ha, që përbën 23% të sipërfaqes së mbjellë me kultura të para. Në 
kulturat e drithërave vendin kryesor e zënë thekra dhe misri. 

- Me patate merren 1.744 njësi, me një sipërfaqe në total 592 ha dhe që 
përbëjnë 22,7% të sipërfaqes së mbjellë me kultura të para, ndërsa me 
fasule merren 173 njësi me një sipërfaqe në total 65,8 ha dhe që përbëjnë 
9,3% te sipërfaqes së mbjellë me kultura të para.  

- Me kultivimin e kulturave industriale merren 5 njësi, me një sipërfaqe në 
total 2,4 ha dhe që përbëjnë 0,057% të sipërfaqes së mbjellë me kultura të 
para. Duke iu referuar të dhënave të mësipërme, në sipërfaqet e mbjella me 
kultura të para të bie në sy fakti se komuna e Ostrenit është e para në 
kuadrin e kultivimit të tyre. Kjo lidhet me sipërfaqen e saj më të madhe në 
total dhe për rrjedhojë edhe të sipërfaqes bujqësore, me relievin më të butë, 
me numrin më të madh të ekonomive fshatare dhe me shkallën më të vogël 
të degradimit të tokës.  

Në të tri komunat mbizotëron sipërfaqja e mbjellë me patate, fasule, dhe pas tyre 
vijnë drithërat dhe foragjeret. Kjo shpjegohet me faktin se, këto grupe kulturash 
përbëjnë bazën për jetesën e popullsisë së zonës së kondicionuar, kjo nga faktorët 
specifikë të përmendur me sipër. 

Për drufrutoret zona perëndimore ka kushte te përshtatshme dhe tradita të 
hershme. Megjithatë, krahasuar me vitin 1990, në vitin 2001 vihet re se numri i pemëve 
drufrutore ka pësuar një rënie të ndjeshme dhe vetëm këto tre vitet e fundit ka rritje te 
tyre. Kjo lidhet me mungesën e industrisë përpunuese në zonë për këto prodhime, që e 
detyron popullsinë e saj ta shesë prodhimin me çmime shumë të ulëta, ndërsa pjesa e pa 
shitur kalbet nëpër shtëpitë e fermerëve. Megjithatë, në anën shqiptare të rajonit, kohët 
e fundit po bëhen përpjekje të vazhdueshme nga ana e ekonomive fshatare për 
grumbullimin e tyre, dhe në ndonjë rast ka dhe përpunime në mënyrë artizanale, si p.sh. 
vetëm tharje të kumbullës nga disa ekonomi fshatare në Tuçep, Ostren, Klenjë, si dhe 
tharjen e mollës në Stëblevë, Ostren, Gjinavec, dhe në shumë raste, prodhimin e rakisë 
së kumbullës pothuajse në të gjithë zonën. Për të dhënë një tablo më të qartë për 
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kulturat drufrutore i referohemi të dhënave mbi njësitë ekonomike që merren me to, si 
dhe numrin e rrënjëve drufrutore në këtë zonë. 

 
 

Tab. 5.12. - Njësitë ekonomike me drufrutore (në nr.), pjesa perëndimore e rajonit, viti 2001 
 

Komunat Mollë Dardha Kumbulla Fiq Arra tjera Pjergulla 

Klenje 326 120 310 26 132 14 274 
Ostren 781 284 1.048 26 521 332 552 

Stebleve 337 238 336 3 135 96 252 
Gjith. Nr 1.446 642 1.694 55 788 442 1.078 

 
Burimi: INSTAT, 2001. 

 
 

Tab. 5.13. - Njësitë ekonomike me drufrutore (në %), pjesa perëndimore e rajonit, viti 2001 
 

Komunat Mollë Dardha Kumbull Fiq Arra tjera Pjergulla 
Klenje 1.224 238 2.871 253 291 64 941 
Ostren 1.661 438 5.280 87 1.216 1.037 11.919 

Stebleve 761 386 942 6 174 153 1.160 
Gjithsej 3686 1.062 9.093 346 1.681 1.254 14.020 
Në % 11,8 3,4 29,1 1,1 5,4 4 45 

 
Burimi: INSTAT, 2001. 

 
 

  
 

Graf. 5.13. - Siperfaqja e mjelle me dru frutor pjesa perendimore e rajonit ne rrenje dhe %, 
viti 2001 

 
 

Për pjesën lindore 
Ashtu si dhe në pjesën perëndimore mbizotërojnë drithërat me 40% të sipërfaqes 

ose 776 ha, pastaj vijnë patatet me 21% ose 385ha dhe foragjeret me 19% ose 383ha. 
Dy komunat me prodhimin më të madh të tyre janë Veleshta dhe Lukova. Kjo lidhet 
si me sipërfaqen më të madhe bujqësore, ashtu dhe me klimën e tyre disi më të butë 
krahasuar me komunat e tjera. E veçanta për anën lindore të rajonit është fakti se 
kulturat industriale zënë një përqindje më të madhe krahasuar me pjesën tjetër të 
rajonit, afërsisht 5%. Perimet kultivohen më pak se në pjesën tjetër. Ato përbëjnë 
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vetëm 3% të sipërfaqes. Ndonëse në kushte të përshtatshme natyrore, krahasuar me 
vitin 1990, vihet re se numri i pemëve drufrutore ka pësuar një rënie të ndjeshme dhe 
vetëm këto tre vitet e fundit shohim një rritje te tyre. Ky fenomen është më i shprehur 
në pjesën perëndimore, ndërsa në lindje të rajonit nuk paraqitet në këto përmasa. Kjo 
edhe për shkak se në zonën e Strugës janë ndërtuar dy fabrika të përpunimit dhe të 
ruajtjes, kryesisht të frutave dhe perimeve. 

 

 
Tab. 5.14. - Pemët frutore sipas llojit (në nr dhe%), pjesa lindore e rajonit, viti 2002 

 

Komunat Mollë Dardha Kumbulla Fiq Arra Të tjera Pjer& vresht
Veleshtë 1.035 287 1.154 28 324 241 11 ha 

Llabunisht 1.878 452 1.327 - 451 178 3 
Llukovë 967 197 1.206 0 127 106 5 
Vefçani 872 206 674 0 143 124 8 
Gjithsej 4.752 1.142 4.361 28 1.045 748 27 

Zona në% 40% 10% 37% 1% 9% 3% 27 ha 
 

Burimi: Drzhaven Zavod na Statistika u Makedonia, Skopje, 2002. 
 
 

 
 

Graf. 5.14. - Pemët frutore sipas llojit (në nr dhe%), pjesa lindore e rajonit, viti 2002 
 
 

Tab. 5.15. - Pemët frutore (në nr. dhe %), total rajoni, vitet 2001-2002 
 

Rajoni Mollë Dardha Kumbulla Fiq Arra Të tjera Pjergulla 
Pjesa lindore 4.752 1.142 4.361 28 1.045 748 27 ha 

Pjesa perëndimore 3.686 1.062 9.093 346 1.681 1.254 14.020 rrënjë
Total rajoni 8.438 2.204 13.454 374 2.726 2.002  

Në% 29% 8% 46% 2% 10% 1% 4% 
 

Burimi: INSTAT, Tiranë 2001; DZS, Skopje 2002. 
Sqarim: Kategoria “Vreshta dhe pjergulla” në anën lindore është e shprehur në ha. Përllogaritja në % 

është kryer në mënyrë të përafërt, bazuar në kriterin sipërfaqe me numër rrënjësh. 
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Graf. 5.15. - Pemët frutore sipas llojit (në %), total rajoni, vitet 2001-2002 
 
 

Duke analizuar të dhënat e vitit 2001-2002 mbi numrin e njësive fshatare që merren 
me kultivimin e këtyre kulturave shohim disa tipare dalluese për to, si:  

• Në perëndim të rajonit. 
- Numrin më të madh të ekonomive fshatare që merret me kultivimin e 

drufrutoreve e ka komuna e Ostrenit me 552 ekonomi fshatare ose 51% e 
gjithë numrit të ekonomive të zonës që merren me këto kultura. Nga kjo, 
pjesa më e madhe e tyre merret me tepër me prodhimin e kumbullës. Kjo e 
ka zanafillën në traditën e hershme që ka e gjithë zona në kultivimin e saj 
dhe prodhimin e rakisë. Jo vetëm kaq, një pjesë e prodhimit tregtohet në 
qytetet Peshkopi dhe Librazhd.  

- Gjithashtu vëmë re se numrin më të vogël të ekonomive fshatare që merren 
me kultivimin e drufrutorëve e ka komuna Klenjë. Por duhet thënë se kjo 
komunë, nga ana tjetër dallohet shumë për kultivimin dhe prodhimin e 
mollëve në rang zone.  

- Me rëndësi është të theksohet fakti se tipar i përbashkët i tyre është numri i 
madh i ekonomive fshatare që merret me kultivimin e mollëve dhe arrave. 
Ky tipar shpjegohet me klimën e përshtatshme në këtë zonë dhe bën të 
mundur që të zhvillohen në mënyrë natyrore dhe traditat e zonës. 

- Numrin më të vogël të këtyre rrënjëve në kulturat drufrutore e ka kultura e 
fikut me 346 rrënjë. 

- Për sa i takon pjergullës kemi vërtet një numër të madh rrënjësh, por 
produktiviteti i tyre është gati sa ½ e gjithë numrit të tyre. 

• Në lindje të rajonit. 
- Numrin më të madh të drufrutoreve e ka komuna e Llabunishtit me 4.286 

rrënjë ose 33,6% të numrit të përgjithshëm të tyre në anën lindore të rajonit, 
ndërsa numrin më të vogël e ka komuna Vefçan me 2.019 rrënjë ose 17%. 
Komuna Veleshtë vjen e dyta me 26%. Komunat e para kanë tradita në këtë 
drejtim, por dhe klima malore i favorizon ato.  
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Për të gjithë rajonin në total, mund të thuhet se vendin kryesor e zënë kumbullat me 
46%, e në veçanti pjesa perëndimore me gati dyfishin e pjesës lindore të rajonit. Më pas 
vijnë mollët me 29% dhe në fund kulturat e tjera me 1%. 

Si përfundim, mund të themi se vetë kushtet natyrore të zonës, të gërshetuara me 
traditën e hershme të rajonit ndërkufitar të Gollobordës kanë bërë që të mbizotërojnë 
drufrutore të tilla, që i janë përshtatur një klime tepër të ftohtë, si: kumbulla, molla, 
dardha. Prirja e sotme, por edhe për të ardhmen shkon drejt rritjes së numrit të rrënjëve 
të këtyre grup-kulturave, por nga ana tjetër një interes më i madh duhet t’i kushtohet 
përpunimit të tyre në këtë rajon dhe pastaj tregtimit në zonat e tjera të rajoneve përreth.  

 
V.4.1.  Sipërfaqja e mbjellë me drithëra buke dhe rendimentet prodhuese për 

vitin 2010 

Sipërfaqen më të madhe me drithëra buke për periudhën e marrë në analizë e ka 
komuna e Ostrenit me 111 ha, ose 50,4% e të gjithë sipërfaqes së mbjellë në të gjithë 
zonën. Pjesën tjetër, rreth 49,5% e ndajnë komunat Stëblevë me 39,5% dhe Trebishti 
me 10%.  

Duke analizuar problemin sipas kulturave të veçanta, brenda kuadrit të drithërave 
vërejmë se sipërfaqen më të madhe të mbjellë e përbën kultura e misrit, e cila, me 
drithërat e bukës mbizotëron jo vetëm në pjesën shqiptare, me 75% të të gjithë 
kulturave, por njëherazi dhe në atë maqedonase me 86% për të njëjtin vit.  

Vendin e dytë për nga sipërfaqja e përbën kultura e thekrës me 16,8% dhe tagjitë 
me 6,1% të sipërfaqes me drithëra buke. Duke e shtrirë analizën në nivel komune, 
vërejmë se sipërfaqen më të madhe e kemi të përqendruar në komunën Ostren. Kjo 
për më tepër lidhet me dy arsye: së pari, me mundësinë më të madhe të sipërfaqes 
bujqësore që ka ajo, si dhe me karakterin më fushor dhe klimën më të butë brenda 
zonës. Së dyti, me numrin me të madh të mjeteve bujqësore, si dhe me numrin e madh 
të familjeve në përbërje të saj. Ndryshime të theksuara vërehen sidomos në kultura të 
veçanta brenda këtij grupi. Kështu, sipërfaqen më të vogël të mbjellë e përbëjnë gruri 
dhe tagjitë, me respektivisht 3,1% dhe 6,1% të totalit të mbjellë me drithëra buke për 
periudhën e marrë në analizë.  
Si përfundim: 

• E gjithë pjesa perëndimore e rajonit ndërkufitar karakterizohet nga 
mbizotërimi i kulturës së misrit, kjo brenda grupit të drithërave. Kjo 
shpjegohet më tepër me karakterin tradicional me të cilën popullsia e kësaj 
pjese të rajonit ushtron aktivitetin bujqësor. 

• Nga ana tjetër ajo lidhet me faktin se një pjesë e mirë përdoret si ushqim për 
blegtorinë, si dhe për të prodhuar bukë për familjet. 
 

V.4.2. Sipërfaqja e mbjellë me perime/patate/fasule, viti 2010-2011 

Megjithëse këto kultura për vitin 2010-2011 zinin një pjesë të mirë në sipërfaqen 
bujqësore, përsëri vërehet një diferencim i theksuar në sipërfaqen e mbjellë për 
kultura të veçanta brenda tyre. Pjesën më të madhe e zënë bimët foragjere me 64,1% 
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të totalit të mbjellë me bimë arash, ose 22,1% e të gjithë sipërfaqes bujqësore të zonës 
për vitin 2010. Dhe për vitin 2011 kemi të njëjtat nivele, por duke zbritur në 62,5% 
ose rreth 21,3% të totalit të sipërfaqes bujqësore krahasuar me vitin 2010.Pas tyre 
vjen kultura e patates me 14% e të gjithë sipërfaqes së përgjithshme të mbjellë me 
kulturat e arave. Dallohet komuna e Stëblevës, e cila zë vendin e parë për vitin 2010-
2011. Kjo lidhet më tepër me faktorët shumë të favorshëm klimaterikë e tokësorë që 
ofron kjo komunë, krahasuar me të tjerat.Për sa i takon rendimenteve prodhues, ato 
arrijnë nga 2.530kv/ha deri në 250kv/ha. Ky tregues e rendit ndër zonat me 
prodhimtarinë më të lartë në nivel republike e më gjerë. Sipërfaqen më të vogël të 
mbjellë me kulturat në fjalë e kanë perimet me 2% dhe fasulet me 3% të sipërfaqes. 
Përgjithësisht, bimët industriale kanë një sipërfaqe pothuajse të papërfillshme. Nga 
kjo analizë e këtyre treguesve dalim në disa përfundime : 

• Për shkak te karakterit malor dhe klimës së ftohtë, zona edhe për periudhën 
2010-11’ ka ruajtur traditën e saj në kultivimin e kulturës së misrit, 
foragjereve dhe patates, pavarësisht disa ndryshimeve të vogla në sipërfaqe, 
krahasuar me vitin 01’. 

• Patatja dhe foragjeret aktualisht kanë sipërfaqe të konsiderueshme, kjo për 
shkak të përdorimit të gjerë të tyre si bazë ushqimore në blegtori. 

• Kultura e fasules ka pothuajse përhapjen më të gjerë në të gjitha fshatrat e 
zonës, duke përbërë bazën e strukturës ushqimore të familjeve, pas kulturës së 
patates. 

• Duke krahasuar dy anët e rajonit ndërkufitar, në bazë të të dhënave të vitit 
2010, dalim në përfundimin se në të gjithë rajonin mbizotëron sipërfaqja e 
mbjellë me kulturat: misër, patate dhe foragjere. Por, duke mos harruar dhe 
kulturat e drufrutoreve për të cilat ka një traditë të hershme. Për sa i përket 
vreshtarisë, në pesë vitet e fundit vihet re rritja e interesit për të rritur 
sipërfaqen e mbjellë me vreshta, por kjo vetëm në zonën fushore të Veleshtës, 
në lindje të rajonit. 
 
 

 
 

Graf. 5.16. - Sipërfaqja e mbjellë me bimë arash (në ha), pjesa perëndimore e rajonit, 
viti 2010 
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Graf. 5.17. - Sipërfaqja e mbjellë me bimë arash (në ha), pjesa lindore e rajonit, viti 2010 
 
 

 
 

Graf. 5.18. - Sipërfaqja e mbjellë me bimë arash (në %), total rajoni, viti 2010 
 

 

V.4.3 Sipërfaqja e mbjellë me drufrutore dhe sasia e prodhimit për vitin 2010 

Për sa u takon kulturave të drufrutorëve, për shkak të kushteve klimaterike është 
ruajtur edhe sot tradita, sidomos ajo e mollëve dhe e kumbullave. Kjo vërehet sot në 
të gjithë rajonin, e në veçanti në blloqet masive të mbjella edhe përgjatë luginës së 
Drinit të Zi në pjesën maqedonase, deri në afërsi të qytetit të Strugës.  

Duke analizuar përhapjen e tyre në nivel komunash, vërejmë se Ostreni është 
komuna e cila për vitin 10’ ka sipërfaqen më të madhe, dhe ashtu si në vitin 01’ 
pjesën më të madhe e përbëjnë mollët, kumbullat, arrat, dardhat, por edhe gështenjat. 
Për sa i takon vreshtave, më së shumti mbizotërojnë në formë pjergulle. Komuna e 
Trebishtit ka 11,3ha, ose 25% të sipërfaqes me këtë kulturë në kuadër të drufrutoreve, 
dhe ajo e Stëblevës me sipërfaqe të papërfillshme prej 1%. Këto tipare të vreshtarisë 
shpjegohen me dy arsye:  
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Së pari, me sipërfaqen bujqësore më të madhe të tyre, si dhe me numrin më të 
madh të ekonomive familjare në komunat Ostren dhe Trebisht. 

Së dyti, mundësia për të dalë në treg në një kohë më të shpejtë, kryesisht në 
Bulqizë dhe Peshkopi, nxit fermerët e këtyre komunave për të rritur interesin në 
drufrutore. Për komunën malore të Stëblevës largësia nga tregjet është më e madhe 
dhe infrastruktura rrugore është tepër e amortizuar. Këta faktorë në shumicën e 
rasteve kanë çuar në mosshitjen dhe kalbjen e prodhimit duke ulur interesin e 
fermerëve për to. Duke qenë se një pjesë e mirë e kulturave drufrutore është kultivuar 
që në periudhën para viteve 90’, një pjesë e tyre kanë dalë jashtë ciklit prodhues. Këtë 
e dëshmon fakti se nga e gjithë sipërfaqja e trashëguar e pemëtarisë, vetëm 32% e saj 
ndodhet në prodhim, kur i gjithë fondi i tyre i trashëguar para viteve 90’ përbën 45% 
të totalit të kësaj sipërfaqeje sot. Në këtë mënyrë është i pashmangshëm procesi i 
rinovimit dhe shtimit të sipërfaqeve me këtë grup-kulturë.  

Nga vëzhgimet e kryera në terren, si dhe mendimet e dhëna nga specialistët e 
bujqësisë në këto komuna, mund te themi se në disa raste jo të gjitha plantacionet janë 
në prodhim. Kjo ka çuar në përgjysmimin e sipërfaqes së mbjellë me to, si p.sh. në 
komunën Stëblevë, e cila nga 4,3% që përbën grupi i pemëtarisë, vetëm 2% e tyre 
ndodhet në prodhim. Duke i përmbledhur të gjitha këto fakte e tregues, dalim në disa 
përfundime: 

• Në tërësi, pjesa perëndimore e rajonit ndërkufitar karakterizohet nga kushte të 
favorshme për kultivimin e drufrutoreve, në veçanti të atyre që i rezistojnë 
klimës së ftohtë, si : molla, dardha, kumbulla etj. 

• Me gjithë kushtet e favorshme natyrore, sipërfaqja që zënë drufrutoret në këtë 
pjesë të rajonit paraqitet e vogël, vetëm 11,9% e të gjithë sipërfaqes bujqësore 
të saj për vitin 2010. Kjo do të thotë se pengesa lidhet më tepër me shkaqe 
subjektive, të cilat kapërcehen lehtësisht. 

• Në disa komuna konstatojmë ulje të sipërfaqes aktuale në prodhim, kryesisht 
për shkak të zvogëlimit të sipërfaqes së mbjellë si edhe lënies pas dore të tyre. 
Kjo më tepër ka të bëjë me koston për mbajtjen e tyre, apo dhe largimin e 
popullsisë në rajonet e tjera të vendit. 

• Pjesa perëndimore e rajonit, në kushtet e një relievi malor dhe pothuaj të 
izoluar nga pjesët e zhvilluara të vendit tonë, e ndjen vështirësinë për të dalë 
në treg me prodhimet e veta. Kjo për shkak të largësisë nga qendrat e mëdha 
urbane, por dhe për arsye të infrastrukturës rrugore të amortizuar. Të gjitha 
këtyre u shtohet mungesa e pikave të grumbullimit me shumicë, apo e 
magazinimit dhe e ruajtjes së tyre. 

• Së fundi po vërehet një dukuri negative, përballja me konkurrencën e madhe 
nga prodhimet bujqësore maqedonase, si rezultat i procesit të tregtisë së lirë 
ndërkufitare. Kjo sepse çmimet e tyre janë më konkurruese, pasi shteti 
maqedonas aplikon skema ndihmëse dhe mbrojtëse për prodhimet bujqësore të 
fermerëve të saj. 
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Tab. 5.16. - Numri i pemëve drufrutore (në %), pjesa perëndimore e rajonit, viti 2010 
 

Kom.trebisht Kom. Ostren Kom. Stebleve Totali Në% 
Mollë 5.500 Mollë 10.170 Mollë 1.740 Mollë 17.410 39% 

Dardhë 1.265 Dardhë 700 Dardhë 300 Dardhë 2.265 5% 
Ftonj 211 Ftonj 780 Ftonj 210 Ftonj 1.201 3% 

Kumbulla 5.500 Kumbulla 9.420 Kumbulla 1.150 Kumbulla 16.070 36% 
Qershi 1.550 Qershi 1.380 Qershi 100 Qershi 3.030 7% 
Pjeshkë 20 Pjeshkë 145 Pjeshkë 0 Pjeshkë 165 0% 

      Të tjera 4.704 10% 
   Totali 44.845 100% 

 
Burimi: Ministria e Bujqësisë e Ushqimit dhe e Mbrojtjes së Konsumatorit, Tiranë 2010. 

 
 

 
 

Graf. 5.19. - Numri i pemëve drufrutore (në %), pjesa perëndimore e rajonit, viti 2010 
 
 

V.4.4. Gjendja dhe aftësia ujitëse për rajonin ndërkufitar në tërësi për vitin 
2010 

Duke e parë këtë proces si një proces të domosdoshëm për prodhimin bujqësor, 
analiza e plotë e tij përbën një domosdoshmëri për të shpjeguar zhvillimin e bujqësisë 
ditët e sotme dhe në vazhdim. Mbi bazën e të dhënave statistikore të vitit 2010 nga 
Ministria e Bujqësisë në Republikën e Shqipërisë, rezulton se në të tria komunat e 
pjesës perëndimore të rajonit kapaciteti ujitës paraqitet shume i ulët. Vetëm 15,5% e 
të gjithë sipërfaqes së përgjithshme bujqësore është e mbuluar me ujë. Kjo tregon se 
pothuajse të gjitha komunat e kanë problem ujitjen, e për pasojë, ajo reflektohet në 
nivelin e ulët të prodhimeve bujqësore.  

Po ta shohim problemin në nivel komunash, vërehet se komuna e Ostrenit ka 
sipërfaqen më të madhe të mbuluar me ujë, rreth 17,5% të sipërfaqes bujqësore. E 
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dyta renditet komuna Stëblevë me 16,4% të sipërfaqes. Arsyet kryesore me të cilat 
mundet të shpjegohet kjo situatë kanë të bëjnë me: 

• Nivelin e ulët të investimeve të kryera në këtë drejtim midis viteve 2001-2010, 
periudhë që shpreh qartë gjendjen në këtë aspekt, veçanërisht në zgjerimin e 
kapaciteteve ujitëse dhe drenazhuese, sidomos në pjesën më të ulët të saj. 

• Në shumë raste, sistemi ujitës ekzistues, i cili përkon me periudhën para viteve 
90’, ndodhet në gjendje tepër të amortizuar dhe në shumë raste i dalë jashtë 
funksionit.  

• Mundësia e dobët financiare, por dhe teknike nga ana e fermerëve të zonës për 
të kryer mirëmbajtjen përbën një tjetër shkak të kësaj situate. 

• Në jo pak raste, këtyre problemeve u shtohen edhe pengesa të cilat me tepër 
kanë karakter subjektiv. Ato kanë të bëjnë me mosgjetjen e “gjuhës” për 
çështjet e pronësisë së tokës në të cilat kalojnë kanalet vaditëse. 

Megjithëse në zonë burimet e rrjedhjet sipërfaqësore të ujërave janë të mëdha, 
duke u shtuar atyre edhe shkrirjen e dëborës, përsëri sipërfaqja faktike e ujitur 
paraqitet e ulët. Në total, e gjithë pjesa perëndimore e rajonit, për vitin 2010, arrin të 
mbulojë me ujë vetëm 995 ha tokë bujqësore. Por sipas specialistëve të bujqësisë, në 
këto komuna arrijnë të vihen nën ujë vetëm 586 ha, e thënë ndryshe 15,5% e të gjithë 
sipërfaqes bujqësore në zonë.  

Nga kjo, dalim në përfundimin se pjesa perëndimore e rajonit ndërkufitar 
karakterizohet nga mundësi të mëdha ujitëse, por që nuk përputhet me aftësinë reale 
ujitëse me të cilën ajo paraqitet sot. Duke e krahasuar problemin me pjesën lindore te 
rajonit, pra atë maqedonase, për të njëjtën periudhë vërejmë se kapacitetet ujitëse të 
saj janë më të mëdha. Arrihet të mbulohet një sipërfaqe shumë më e madhe, rreth 58% 
e të gjithë sipërfaqes bujqësore të mbjellë. Në veçanti dallohen rajonet fushore, si: 
Veleshta, Vefçani, dhe më pak Llabunishta dhe fshatrat e tjerë të vegjël të cilët janë 
buzë luginës së Drinit të Zi.  

Në gjendje më të mirë paraqitet dhe sistemi kullues e drenazhues në këtë anë të 
rajonit. Duke u bazuar tek të dhënat e vitit 2010-2011 rezulton se zona fushore e 
fshatrave Veleshtë dhe Llukovë, të cilat përfaqësojnë rreth 68-70% të totalit të 
sipërfaqes bujqësore të mbjellë. Ky sistem gjendet në funksion të plotë. 
 

V.5. Veçori të përgjithshme të blegtorisë dhe struktura e saj 

Rajoni në studim, në aspektin ekonomik nuk mundet të kuptohet dhe analizohet pa 
degën e saj shumë të rëndësishme, atë të blegtorisë. Kushtet natyrore të tij, sipërfaqet e 
mëdha të kullotave natyrore, si dhe tradita e hershme blegtore e popullsisë ka bërë që 
kjo degë të luajë rol shumë të madh në zhvillimin ekonomik të tij.  

Në tërësi rajoni dallohet për një shumëllojshmëri të kafshëve e të shpendëve që 
mbarështohen, dhe të gjitha së bashku plotësojnë nevojat e popullsisë. Jo vetëm kaq, një 
pjesë e mirë e prodhimit të tyre shiten në tregjet e zonave përreth. Kjo është e vështirë 
për anën perëndimore të rajonit për shkak të infrastrukturës së dobët dhe largësisë nga 
qendrat e mëdha urbane. Në lindje të tij ka një tablo tjetër, krejtësisht e kundërt me të 



RAJONI NDËRKUFITAR I GOLLOBORDËS  –  STUDIM GJEOGRAFIK 

145 

parën. Afërsia e saj me qendra të tilla, si: Dibra e Madhe, Struga apo Ohri, mundëson 
shitjen apo grumbullimin e produkteve blegtorale në sasi dhe me një kohë të shpejtë.  

Pas ndryshimeve të mëdha të ndodhura në vitet 90’, vërehet prirja e rritjes së peshës 
së prodhimit blegtoral në kuadër të prodhimit të përgjithshëm bujqësor të rajonit (më e 
theksuar në perëndim të rajonit), për shkak se kultivimi i kulturave bujqësore kërkon 
shpenzime më të mëdha financiare. Kjo shprehet në rritjen e krerëve në blegtori dhe në 
prodhimin blegtoral.  

Të gjithë treguesit flasin për një prirje pozitive të qëndrueshme në rritje të kësaj 
peshe edhe për të ardhmen, kjo si pasojë e kërkesave gjithnjë e në rritje të këtyre 
produkteve cilësore e tradicionale të rajonit. Duke analizuar të dhënat e vitit 2001 për 
anën perëndimore të rajonit dhe të vitit 2002 për anën lindore të tij, dhe duke e shtrirë 
analizën krahasuese me vitin 2010, vërejmë disa tipare: 

Pjesa perëndimore për vitin 2001 
Sipas të dhënave të tabelës që tregon numrin e blegtorisë për periudhën 1993-2003, 

vërehet prirja drejt rritjes së numrit të krerëve në blegtori, sidomos të gjedhëve. Kjo 
sepse prodhimtaria e tyre është më e lartë. E njëjta gjë ndodhi edhe me dhentë dhe të 
dhirtat. Por rënia e numrit të tyre në periudhën 2001-2003 lidhet më së shumti me 
largimin e popullsisë së kësaj zone në drejtim të rajoneve të tjera të vendit, dhe për 
pasojë u zvogëlua ky aktivitet. Megjithatë, mbas vitit 2003 vëmë re një rritje të tyre, 
sepse një pjesë e mirë e popullsisë së larguar rikthehet në periudhën prill-shtator, duke u 
marrë kështu me rritjen e blegtorisë së imët si dhe përpunimin e qumështit.  
Ky fenomen specifik për zonën në fjalë ka çuar në rritjen numerike të krerëve të 
blegtorisë, e në mënyrë të veçantë të asaj të imët. Në muajt e ftohtë të dimrit, kjo 
popullsi, së bashku me blegtorinë, zhvendoset në zonat më të ulëta të vendi 
 

Tab. 5.17. - Njësitë ekonomike që merren me blegtori sipas llojit dhe numrit, pjesa 
perëndimore e rajonit, viti 2001 

 

Komunat Gjedhë Të leshta Të dhirta 
 Gjithsej Lopë Gjithsej Dele pella Gjithsej Dhi pella 

Trebisht 572 549 417 411 361 359 
Ostren 984 947 686 684 792 789 

Steblevë 313 309 310 310 115 115 
Zona në nr. 1.869 1.805 1.413 1.405 1.268 1.263 

Në % 41%  31%  28%  
 

Burimi: INSTAT, 2001. 
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Graf. 5.20. - Njësitë ekonomike që merren me blegtori sipas llojit dhe numrit, pjesa 
perëndimore e rajonit, viti 2001 

 
 

Të dhënat e tabelës që pasqyron numrin e blegtorisë sipas llojit për periudhën e vitit 
2001 flasin për disa tipare: 

- Numrin më të madh e zënë gjedhët dhe kryesisht lopët, rreth 97% e të gjithë 
gjedhëve të zonës. Pas tyre, si numër krerësh vijnë të leshtat, prej të cilave 
99,4% e përbëjnë delet. Dhe në fund vijnë të dhirtat.  
Nga këto të dhëna rezulton se ka një kontradiktë për sa i takon numrit të 
dhenve, të cilat duhet të ishin më të mëdha në numër për vetë karakterin 
kodrinor e malor të zonës dhe kushteve klimatike që ajo ofron. Kjo shpjegohet 
me rëndësinë që i ka kushtuar popullsia e zonës rritjes së gjedhëve, e lidhur 
kjo me prodhimin më të madh të qumështit dhe të mishit prej tyre.  
Nga ana tjetër, duhet theksuar se numri më i madh i tyre është përqendruar në 
zonën e ulët të Gollobordës, pikërisht në komunën Ostren me numrin më të 
madh të ekonomive fshatare. Një faktor tjetër ndikues është edhe mentaliteti i 
popullsisë së zonës në lidhje me llojin e blegtorisë për të cilën kanë 
preferencë.  

- Për të gjitha llojet e blegtorisë numrin më të madh e ka komuna Ostren. Kjo 
lidhet me kushtet e veçanta klimatike e tokësore të saj, me numrin më të madh 
të njësive fshatare dhe afërsinë më të madhe me tregun e shitjes së produkteve 
blegtorale. 
Në llojet e tjera të blegtorisë (derra, njëthundrakë, shpendë) dallohen shpendët 
dhe njëthundrakët. Kjo lidhet me lehtësinë e mbarështimit të shpendëve, me 
karakterin e thyer të relievit dhe me mungesën e mundësive të tjera të 
transportit.  

- Numri i vogël i derrave (rreth 60 krerë) shpjegohet me faktorin fetar dhe 
mungesën e traditës për rritjen e tij. Ky numër i reduktuar është më tepër i 
përqendruar në dy fshatra: Klenjë dhe Gjinavec me popullsi kryesisht 
ortodokse. 
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- Të dhënat mbi prodhimin e qumështit për periudhën 2002-2003 flasin për një 
tendencë në rritje. Kështu, brenda një viti, në total ka një rritje prej mbi 2.000 
kv qumësht ose gati 2% e gjithë sasisë së qumështit të prodhuar në vitin 2002.  
Vendin kryesor në prodhimin e qumështit e zë ai i prodhuar nga lopët, që zë 
88% të gjithë qumështit të prodhuar, ndërsa qumështi i prodhuar prej deleve 
përbën gati 5%, dhe i dhive 7% të të gjithë sasisë së përgjithshme të qumështit 
të zonës. Kjo tregon se lopët vazhdojnë të luajnë rolin parësor në prodhimin e 
qumështit pavarësisht relievit të thyer dhe klimës më të ftohtë në këtë zonë.  

- Prodhimi i mishit në nivel zone është në nivele të kënaqshme, plotëson nevojat 
e popullsisë dhe tepron edhe për treg. Duke i krahasuar periudhat e viteve 
2002-2003 sipas llojit të mishit të prodhuar, mund të themi se në total në vitin 
2002 zona ka prodhuar 23.359 kv mish, ndërsa në vitin 2003 ky prodhim arriti 
24.071 kv mish. Pra, siç shihet, ka rritje me 5% të prodhimit të tij në të gjithë 
zonën.  
Rritje deri në 10% ka edhe në prodhimin e mishit të deles. Pra ka një rritje më 
të madhe të ritmeve të prodhimit në mishin e të imtave, që shpjegohet me 
tendencën në rritje numerike të tyre. Peshën më të madhe në prodhimin e 
mishit e japin gjedhët me 74,2%, ndërsa 25,8% e japin shpendët, derrat dhe të 
imtat së bashku.  

- Në kushte klimatike të ftohta, përparësi ka marrë mbarështimi i deleve të racës 
fijegjatë. Të dhënat për vitet 2002-2003 tregojnë se në vitin 2003, prodhimi i 
leshit është 4,2% më i madh në raport me prodhimin e vitit 2002. Mbi 95% e 
zë prodhimi i leshit nga delet.  

- Prodhimi i vezëve, po për të njëjtat periudha, ka rritje më të ndjeshme. 
Theksojmë se ekzistojnë kushte shumë të favorshme, sidomos në pyjet e larta 
të komunës, për një rritje më të madhe të prodhimit të mjaltit. Në vitin 2003 
është prodhuar 253 kv mjaltë. 

 
V.5.1. Situata në vitin 2010 

Duke analizuar numrin e blegtorisë sipas llojit të tyre, përqindjen më të madhe për 
këtë vit e përbëjnë të leshtat me rreth 60,5% të të gjithë gjësë së gjallë që rriten në 
zonë. Pas tyre vijnë të dhirtat me 24%, dhe përqindjen më të ulët e kanë përsëri 
gjedhët me 16%. Pra është ruajtur e njëjta peshë strukturore si në vitin 2001 Kjo 
dukuri ka për t’u ruajtur edhe më tej, për shkak të klimës dhe relievit malor. 

Sipas komunave dallohet Stëbleva, e cila ka numrin më të madh të dhenve në të 
gjithë zonën me rreth 47% të totalit të tyre. Përsëri ruhen po ato nivele si në vitin 01’ 
për numrin e tyre, jo vetëm në anën perëndimore, por dhe në tërësi si rajon ndërkufitar 
për vitin 2010. Kjo dukuri lidhet më tepër me sipërfaqet e mëdha të kullotave 
natyrore, kryesisht në malet Raduç, Kallkan, Llakaiç, Kusar, si dhe traditën e hershme 
të rritjes së tyre në këtë komunë. 

Sigurisht që përqindja e ulët e gjedhëve (vetëm 16% e të gjithë totalit të rajonit) 
shpjegohet me karakterin malor që ka zona dhe me vështirësitë në rritjen e tyre, sepse 
kërkojnë sasi të mëdha ushqimi për periudhën e gjatë të dimrit. Numri më i madh i 
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tyre është i përqendruar pikërisht në fshatrat me reliev më të ulët e klimë të butë, në 
komunën Ostren dhe Trebisht. Gjithashtu numri më i madh i tyre në këto dy komuna 
lidhet edhe me numrin më të madh të ekonomive familjare që kanë ato. 

Si konkluzion i përgjithshëm, mund të thuhet se pjesa perëndimore e rajonit 
dallohet për mbizotërim të blegtorisë së imët, dhe prodhimi i qumështit, më së shumti, 
sigurohet nga blegtoria e trashë. Në vitin 2010 zona siguronte një sasi te përgjithshme 
të prodhimit të qumështit prej 19.281 kv, prej të cilave 82% e japin gjedhët, 9% të 
dhirtat dhe 7,8% dhentë. Për vitin 2011, prodhimi i përgjithshëm i qumështit arrin në 
21.364 kv, prej te cilave 83% e japin gjedhet. Pra kemi një rritje me 10% krahasuar 
me vitin 2010.Po ta krahasojmë për të njëjtën periudhë (me vitin 2010) me pjesën 
lindore të zonës, e cila siguron një prodhim prej 26.134 kv, rezulton një ndryshim i 
ndjeshëm. Ky raport paraqitet 43% për anën perëndimore dhe 57% për atë lindore. 
Kjo ka të bëjë më tepër me numrin më të madh të gjedhëve në lindje të rajonit. 

 
 

Tab. 5.18. - Numri i krerëve të blegtorisë sipas llojit (në %), pjesa perëndimore e rajonit,  
viti 2010. 

 

 Llojet eblegtorisë    Njëthundrakë   
Komunat Gjedhë Të leshta Dhirta Derra Kuaj Mushka Gomarë Bletë Shpend

Ostren 1.000 2.600 2.000 0 50 100 50 150 8.000 
Trebisht 500 1.200 400 0 20 50 30 50 2.000 
Stëblevë 450 3.600 450 0 50 25 5 1.100 2.000 
Gjith Nr. 1.950 7.400 2.850 0 120 175 85 1.300 12.000 

Në% 16% 60% 24% 0% 32% 46% 22%   
 

Burimi: Ministria e Bujqësisë dhe e Mbrojtjes së Konsumatorit, Tiranë, Dhjetor 2010. 
 
 

Tab. 5.19. - Rendimentet prodhuese në blegtori, pjesa perëndimore e rajonit, viti 2010 
 

 
Burimi: Ministria e Bujqësisë dhe e Mbrojtjes së Konsumatorit, Tiranë, dhjetor 2010. 

 
 

Në drejtim të prodhimit të mishit, për vitin 2010, kjo anë e rajonit e siguron sasinë 
më të madhe nga gjedhët me 50,1%, pas tyre vijnë delet me 23,7%, dhe në fund 
shpendët me 4,5%. Zona dallohet për traditat e saj në tharjen e mishit, e veçanërisht 
prodhimin e pastërmasë së deles, si një mënyrë efikase për ta ruajtur gjatë stinës së 
gjatë të dimrit. 

Komunat Qumësht kv Mish kv Lesh kv Vezë 000
 Total Lopë Dele Dhie Total Gjedhi Dele Dhie Shpend Total Dele Dhie Vezë 

Ostren 12.445 9.800 950 1.595 1.570 700 530 250 90 30.6 27 3.6 700 
Trebisht 6.180 5.400 450 330 661 420 176 50 15 12.6 12 0.6 150 
Steblevë 656 510 108 38 127 62.5 55.2 7 2.4 5.8 5.7 0.5 136 
Gjithsej 19.281 15.810 1.508 1.963 2.358 1.182 5.612 307 107.4 49 44.7 4.3 986 

Në% 100% 82 7.8 9 100% 50.1 23.7 13 4.5 100% 91.2 8.8  
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Graf. 5.21. - Numri i blegtorisë dhe prodhimi (në kv), komunat Trebisht, Ostren, Stëblevë,  
viti 2010. 

 
 

   

   
 

Graf. 5.22. Strukture e prodhimit blektoral,pjesa perendimore e rajonit, viti 2010 
 
 

Rritja e peshkut ka filluar të zhvillohet si aktivitet kryesisht këto pesë vitet e 
fundit. Pasuritë e mëdha ujore të zonës, temperaturat e tyre të ulëta, si dhe pastërtia 
shumë e madhe, kanë favorizuar rritjen e peshkut, kryesisht të troftës në rasate.  
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Ana perëndimore e rajonit ka traditë më të hershme në këtë drejtim. Për rrjedhojë, 
në disa fshatra të zonës: Borovë, Ostren, Tuçep, janë ngritur ekonomitë e para të 
rritjes së troftës. Sipërfaqja e përgjithshme e këtyre impianteve, sipas të dhënave të 
pushtetit vendor, në vitin 2010 arriti rreth 270m2, ndërsa në vitin 2003 ishte 230m2, 
pra ka një rritje me gati 18%. Prodhimi i peshkut në vitin 2004 ishte rreth 13kv dhe në 
vitin 2010 arrin në 15,5kv. Kërkesat për peshk po vijnë drejt rritjes, prandaj zgjerimi i 
këtij aktiviteti po bëhet një domosdoshmëri e kohës. Problem mbetet largësia e tyre 
ndaj tregut të shitjes. 

Në anën lindore, përllogaritjet e përafërta për vitin 2010 sipas komunës Strugë 
japin shifrën prej 342m2 rasati për rritjen e troftës, me një prodhim të përgjithshëm 
22kv në vit. Mundësitë janë për një prodhim më të madh, por duke qenë se një pjesë e 
popullsisë furnizohet me peshk nga liqeni i Ohrit, kuptohet që dhe preferencat për të 
janë më të mëdha. 

Rëndësi të veçantë në këtë zonë ka dhe rritja e bletëve. Vetë tiparet natyrore të saj, 
me shumëllojshmëri të madhe bimësh e lulesh (sidomos në muajt prill-shtator), 
kushtëzojnë resurset e mëdha në këtë drejtim. Tipar të veçantë përbën shtegtimi i 
bletarisë në zonat fushore të vendit në stinën e ftohtë të dimrit, ndërsa në muajt e 
verës ka dyndje të madhe edhe nga zonat e tjera të vendit në drejtim të Gollobordës. 
Ndonëse nuk ka të dhëna të sakta për numrin e zgjojeve, mendohet se ato afërsisht i 
kalojnë 275 të tilla, ndërsa prodhimi vjetor arrin në 60-65kv. 
 

V.6. Tregtimi i prodhimeve bujqësore dhe blegtorale 

Një nga problemet më të mprehta, në veçanti në anën perëndimore të rajonit 
ndërkufitar, është finalizimi i prodhimeve blegtorale, pra dalja në treg dhe shitja e 
tyre. Mungesa e infrastrukturës në zonë vështirëson shitjen e produkteve bujqësore e 
blegtorale. Sikur të mos mjaftonte vetëm kjo, ende në ditët e sotme nuk po merren 
masa për zbatimin e politikave mbrojtëse të prodhimit vendas, i cili ka cilësi shumë të 
mirë, por del me kosto më të lartë për shkak të mungesës së mekanikës së prodhimit 
dhe të infrastrukturës rrugore e përpunuese të këtij prodhimi.  

Në mënyrë të veçantë, duhet stimulimi nga ana e shtetit dhe e organizmave të tjera 
për shitjen e prodhimit shumë të madh të patates së kësaj zone. Dihet që prodhimtaria 
e këtyre komunave është shumë e madhe në rang republike. Megjithëse prodhimi i 
tyre është me shije dhe cilësi shumë të veçantë, ato po konkurrohen nga prodhimi i 
importit që ka çuar në mbetjen stok të tyre.  

Po të vërejmë tabelën, e cila sqaron njësitë që shesin prodhimet e tyre sipas 
destinacionit, do të shohim se:  

- Për vitin 2001 vetëm 347 njësi ekonomike të zonës, ose 25,3% e tyre, arrijnë 
të shesin produktet blegtorale, kur në vitin 2010, sipas zyrave të statistikës së 
pushtetit vendor, ajo është ulur afërsisht nga 25% në komunën Ostren deri në 
43% në komunën Stëblevë, ndërsa pjesa tjetër prodhon për konsum vetjak. 

- Për pjesën lindore ky problem nuk paraqitet shqetësues, për arsye se fshatrat e 
kësaj pjese të rajonit ndodhen shumë pranë, si me qendrat e mëdha të tregtimit 
e të grumbullimit (Struga, Dibra e Madhe apo Ohri), ashtu dhe me 
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infrastrukturën në tërësi dhe me atë rrugore në veçanti. Prandaj situata 
paraqitet në një nivel shumë herë më të mirë se në anën shqiptare të rajonit. Në 
pjesën lindore ajo arrin nivelet 72%. 

- Numri i ekonomive fshatare në perëndim që tregton produkte blegtorale tek të 
tretët zë gati 50% të njësive ekonomike që tregtojnë produkte blegtorale për 
vitin 2001. Kjo lidhet kryesisht me largësinë e komunave me qendrat urbane 
më të zhvilluara. Natyra delikate e produkteve përbën një tjetër vështirësi në 
këtë aspekt. 

- Për vitin 01’, ato që realizonin më tepër shitjen e produkteve direkt tek 
konsumatori ishin ekonomitë fshatare të komunës Stëblevë. Kjo lidhet me 
afërsinë më të madhe të saj me qytetin e Librazhdit, si dhe me punën më të 
mirë të tyre për t’i shitur vetë këto produkte tek konsumatori.  

- Vetëm 627 njësi ekonomike të zonës, ose 45,7% e tyre, shesin prodhimet e 
tyre bujqësore, ndërsa pjesa më e madhe, rreth 54,3%, prodhon për konsum 
vetjak. Por edhe komuna e Stëblevës ka pësuar një rënie të ndjeshme pas vitit 
2010. 

Kjo, siç e shpjeguam, lidhet me të njëjtët faktorë si tek shitja e prodhimeve 
blegtorale. Prandaj është e domosdoshme ngritja e pikave të grumbullimit në vetë 
zonën në fjalë, dhe pastaj të realizohet shitja e tyre në treg. Kjo përbën mënyrën më të 
përshtatshme, duke ulur kështu shpenzimet në transport të këtyre prodhimeve.  

Sipas anketimit tonë të kryer me popullsinë e zonës, rezulton se vetëm 397 njësi 
ekonomike fshatare të zonës, ose 29% i shesin produktet e tyre bujqësore dhe 
blegtorale të përpunuara, ndërsa në vitin 2010 vetëm 21% arrijnë të shesin prodhimet 
e tyre në treg. Mungesa e lidhjes me tregun, për shkak të largësisë, i detyron këta 
banorë që t’i shesin këto produkte të papërpunuara ose me çmime shumë të ulëta. 
 

V.7. Ekonomia pyjore - degë e rëndësishme në zhvillimin ekonomik të rajonit 

I gjithë rajoni ndërkufitar i Gollobordës përfaqëson një hapësirë të 
konsiderueshme me pasuri të madhe pyjore. Këtë e favorizon së tepërmi klima e 
lagësht, karakteri malor, si dhe shumë faktorë të tjerë që kanë të bëjnë me veçoritë e 
tokave. Në total, për këtë vit, rajoni ka një sipërfaqe të përgjithshme prej 15.427ha, 
nga të cilat 69% në perëndim dhe 31% në lindje të tij. 

E gjithë zona perëndimore përfshin në përbërje të saj një pasuri të përgjithshme 
pyjore prej 10.600ha, nga të cilat 8.200ha, ose mbi 80% e këtij fondi ndodhet në 
komunën e Stëblevës, dhe vetëm 1.200ha në komunën e Ostrenit dhe të Klenjës. 
Ndërsa fondi pyjor në lindje të tij, për vitin 2001, arrin në 4.827ha.  

Përqendrimin më të madh të sipërfaqeve pyjore e ka komuna e Stëblevës në 
perëndim, e Llabunishtit dhe e Vefçanit në lindje, dhe më pak komuna e Klenjës, 
Ostrenit dhe Llukovës. Në komunën e Stëblevës ekonomitë pyjore më të mëdha janë 
ato të Prodanit me mbi 4.200ha, pastaj vjen ajo e Draganit me mbi 4.000ha. Kjo 
sipërfaqe e tillë e konsiderueshme përbën një resurs të madh për zhvillimin ekonomik 
të kësaj zone.  
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Tradicionalisht komuna e Stëblevës në zhvillimin e vet ka patur dy drejtime bazë: 
shfrytëzimin e lëndës drusore nga këto pyje dhe prodhimin e patates dhe produkteve 
blegtorale në sektorin bujqësor. Për rëndësinë që ka patur dhe vazhdon të ketë 
shfrytëzimi i pyjeve flet fakti se, që në vitin 1953 u krijua sektori i Ndërmarrjes së 
Shfrytëzimit Pyjor me qendër në Stëblevë, e cila numëronte në fillimet e saj 280 
punonjës, derisa në vitin 1980-1985 ky numër u dyfishua. Po kështu, në qoftë se në 
vitet e para të krijimit të saj ndërmarrja arriti të prodhonte deri në 10.000m3 lëndë 
drusore, me shtimin e makinerive dhe të fuqisë punëtore, në vitin 1985 arriti të 
shfrytëzojë e të nxjerrë rreth 21.000m3 lëndë drusore. Për rrjedhojë, të ardhurat e 
siguruara nga kjo degë ishin shumë herë më të larta se ato të siguruara nga sektori i 
prodhimit bujqësor.  

Drejtimi kryesor i shfrytëzimit pyjor në Gollobordë është ai i prerjes së lëndës 
drusore, në pak raste në prodhimin e dërrasës nga gatrat e zonës. Pjesa më e madhe 
dërgohet në Librazhd e Elbasan për t’u shitur e përpunuar. 

Në lindje të rajonit janë ngritur punishte për prodhimin e mobilieve, enterierëve 
për arredimin e lokaleve të shërbimit (në Veleshtë), apo ndërmarrja e përpunimit të 
drurit “Jabllanica”. 

Pas viteve 1990, në perëndim të rajonit, u kalua në ekstrem duke bërë prerje të 
pakontrolluara masive që çuan në degradimin e tyre. Është e pajustifikueshme që 
subjektet private, në shumë raste kanë abuzuar duke mos e tërhequr lëndën drusore, 
sidomos në ekonominë pyjore të Draganit, gjë që ka çuar në kalbjen e saj.  

Këtij fenomeni i shtohet dhe prerja e fidanëve të rinj, gjë që çon në degradimin e 
vazhdueshëm të pyllit. Vetëm në ekonominë e Draganit dhe të Kusarit llogaritet të 
jenë kalbur mbi 7.500m3 lëndë drusore. Nisur nga fakti i sigurimeve të fitimeve të 
çastit nga këto firma, apo edhe nga vetë popullsia e zonës, është lënë pas dore procesi 
i ripërtëritjes dhe i pastrimit të këtyre pyjeve, gjë që ndikon negativisht në ruajtjen e 
këtij fondi të madh pyjor në Gollobordë.  

Megjithatë është për t’u vlerësuar fakti që Banka Botërore dhe Drejtoria e 
Përgjithshme e Pyjeve kanë akorduar fonde për mbjelljen e fidanëve të rinj, me qëllim 
ripërtëritjen e këtyre pyjeve. Lipset nga ana e popullsisë vendase, si dhe strukturave 
përkatëse, një ndërgjegjësim më i madh për ruajtjen e këtij fondi pyjor. Për vitin 2010 
ka rritje të lehtë të sipërfaqes pyjore në perëndim të rajonit me 220ha, kryesisht në 
komunën Stëblevë, ndërsa në lindje sipërfaqja e tyre ka një rritje me të vogël, 26ha, 
kryesisht në zonën e Jabllanicës.  

Krijimi i parkut natyror Shebenik-Jabllanicë, me shtrirje në të dy anët e kufirit, ka 
ndikuar pozitivisht në ruajtjen dhe rritjen e këtyre sipërfaqeve në rajonin në studim.  
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VI. SEKTORI TERCIAR 

 
VI.1. Koncepti mbi sektorin terciar 

Sipas trajtimit gjeografik, organizimi i ekonomisë mbështetet në tre sektorë: 
primar, sekondar dhe terciar, ku “në sektorin terciar të ekonomisë bëjnë pjesë të 
gjitha aktivitetet ekonomike të shërbimit, si: transporti, tregtia, turizmi etj”63. 

Duke marrë në analizë morinë e pikëpamjeve që ekzistojnë mbi përcaktimin e 
konceptit “sektor terciar”, pavarësisht disa dallimeve midis tyre, e përbashkëta 
qëndron në faktin se sektori terciar është pjesë e ekonomisë, që zakonisht nuk 
prodhon të mira materiale dhe produkte me natyrë fizike, por krijon në proces 
produkte përgjithësisht të paprekshme dhe mundëson funksionimin e ekonomisë në 
tërësi dhe të sektorëve përbërës të saj në veçanti.  

Sektori terciar përbën sot sektorin në të cilin janë të punësuar pjesa më e madhe e 
popullsisë së venave më të zhvilluara të botës. Sektorin terciar mund ta përkufizojmë 
si ajo pjesë e ekonomisë, që zakonisht nuk prodhon të mira materiale dhe produkte me 
natyrë fizike, por krijon në proces produkte përgjithësisht të paprekshme dhe 
mundëson funksionimin e ekonomisë në tërësi e të sektorëve përbërës të saj në 
veçanti. Degët përbërëse të sektorit terciar të ekonomisë janë:  

- tregtia, që mundëson blerjen dhe shitjen e mallrave dhe shërbimeve duke 
siguruar lidhjen midis prodhuesit e konsumatorit;  

- transporti, i cili përfshin lëvizjen apo zhvendosjen e njerëzve dhe mallrave 
nga një vend në një tjetër duke ndikuar në lehtësimin e veprimtarisë së 
shoqërisë, ose duke rritur vlerën e produktit;  

- ky sektor lidhet drejtpërdrejt me nivelin ekonomik dhe shkallën e punësimit, 
duke zbutur ndikimet negative të krizave ekonomike;  

- aktivitet i rëndësishëm ekonomik në përbërje të këtij sektori është turizmi, i 
cili përbën faktor të pazëvendësueshëm në ripërtëritjen fizike e shpirtërore të 
popullsisë në botë. Në rastin e rajonit ndërkufitar të Gollobordës, ku 
mundësitë reale fiziko-natyrore nuk ofrojnë mundësi për zhvillimin e 
sektorëve primar dhe sekondar, padyshim që sipas prirjes, e ardhmja e tij 
shkon drejt këtij sektori, në veçanti drejt turizmit malor dhe ekoturizmit. Kjo e 
favorizuar më së shumti nga klima, format e relievit dhe pasuritë e mëdha 
historike dhe etno-kulturore. Duke e parë në këtë këndvështrim edhe prirjen e 
ekonomisë së rajonit ndërkufitar është me rëndësi analiza mbi konceptin bazë 
të këtij sektori të ekonomisë. 

Sot ekzistojnë disa mendime të cilat shprehin mënyra të ndryshme përcaktimesh 
për këtë sektor të ekonomisë. Kjo lidhet me faktin se ekonomistët, gjeografët dhe 
sociologët kanë koncepte të ndryshme në lidhje me degët që përfshihen në sektorin 
                                                 
63 B. Draçi, Dh. Doka, E. Yzeiri, Bazat e gjeografisë humane, ShBLU, 2001, fq. 127. 
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terciar. Kështu, sipas Word Bosk Encyclopedia 2000, “shërbimet përfshijnë: 
shërbimet komunitare, të biznesit dhe ato individuale, financat, qeverisjen, tregun, 
transportin, komunikimin si dhe përdoruesit”64. Ky sektor, sipas Nouvelle 
Encyclopedie Bordas, përkufizohet: “Sektori terciar përfshin kategorinë e punonjësve 
që nuk prodhojnë të mira materiale, por që lejojnë që me punën e tyre të ekzistojë 
sektori primar (bujqësia) dhe sekondar (industria, minierat). Ata sigurojnë shërbimet: 
arsimin, postën, transportin etj”65. 

Sektori terciar gjen hapësirën e vet të veprimit në degët tipike të ekonomisë, si: 
transporti, tregtia, turizmi dhe shërbimet. 
 

VI.2. Shërbimi tregtar 

Ndonëse me një natyrë kryesisht malore dhe me vështirësi relativisht të mëdha në 
komunikim, rezultat i infrastrukturës së dobët në perëndim të rajonit, ky lloj shërbimi 
është shtrirë pothuajse në të gjithë rajonin. Brenda tij ekzistojnë dallime të dukshme 
midis dy anëve.  

Në lindje shërbimi tregtar paraqitet i konsoliduar, me rrjet të mirë lokalesh 
shërbimi, në përputhje me standardet që kërkohen. Kjo lidhet me shumë arsye, si: 
traditën më të hershme të këtij aktiviteti, kryesisht privat, që në periudhën e ish-
Jugosllavisë, me mundësitë financiare më të mëdha të këtyre banorëve për shkak të 
emigracionit të hershëm, apo dhe nga afërsia me Strugën, Dibrën e Madhe dhe 
Ohrin.Në perëndim të rajonit gjendja është ndryshe. Këtu është ngritur shërbimi 
privat i tregtimit, kryesisht për mallrat e konsumit të gjerë, duke filluar nga prodhimet 
ushqimore, si: sheqer, oriz, vaj, kripë, miell; në tregtimin e pijeve freskuese e 
alkoolike, dhe duke vazhduar deri tek mallrat elektroshtëpiake. Për plotësimin e 
nevojave te tyre, konsumatorët e zonës i blejnë ato në tregje të hapura, larg kushteve 
higjieno-sanitare, ndërsa për prodhimet e tyre kanë gjetur treg shitjeje në të gjithë 
territorin e vendit. Jo vetëm kaq, një pjesë e tyre eksportohet edhe jashtë vendit, si në 
Maqedoni e Bullgari. Si të tilla, mund të përmendim prodhimet prej brumi të një lloji 
të veçantë makaronash të quajtura “jufka”. Rajoni në tërësi ka tradita të mira në 
prodhimin e fasules, mollëve, kumbullave, një pjesë e të cilave tregtohen në gjendje të 
thatë. Megjithëse ka prodhime shumë cilësore të prodhuara në zonë, përsëri 
mbizotërojnë mallrat që vijnë nga zona të tjera, sidomos nga qyteti në drejtim të 
zonës. Kjo paraqitet më e theksuar në perëndim të rajonit. Mungesa e një organizimi 
të mirë të punës ka bërë që, shpeshherë, produktet e tyre të mos shiten, e për rrjedhojë 
ato të prishen. Resurset e mëdha që gjenden këtu kërkojnë patjetër ndërtimin e një 
strategjie dhe një programi integrimi ndërkufitar nga të dy shtetet respektive, duke e 
shndërruar në një shembull zhvillimi dhe afrimi të popujve në Ballkan e më gjerë. 
Vënia në zbatim e ligjit mbi tregtinë e lirë midis dy shteteve ka rritur ndjeshëm 
aktivitetin tregtar midis dy pjesëve të rajonit, por, nga ana tjetër, ky aktivitet është 
shoqëruar me disa fenomene negative, si: konkurrenca jo e drejtë e mallrave 
maqedonase ndaj atyre vendase shqiptare, kalimi ilegal i mallrave etj.Me vlerë do të 
                                                 
64 Word Book Encyclopedia 2000, Çikago, fq. 315. 
65 Nouvelle Encyclopedie Bordas, Paris, 1988, fq. 5446.  
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ishte dhe organizimi i panaireve të përbashkëta sezonale për të reklamuar prodhimet e 
tyre, duke nxitur rritjen e aktivitetit jo vetëm ekonomiko-tregtar, por dhe më gjerë. 
Strategjia e zhvillimit duhet të përfshijë edhe nxitjen e industrisë përpunuese të 
prodhimit të lëngjeve, kompostove, turshive etj. Kjo, jo vetëm që do të bënte të 
shtoheshin të ardhurat nga ky përpunim, por do të siguronte edhe mbrojtjen nga 
prishja të këtyre prodhimeve, do të ndihmonte në rritjen e të punësuarve në zonë, e 
për rrjedhojë, edhe rritjen e të ardhurave ekonomike. Shembull pozitiv përbën ngritja 
e fabrikave apo “punëtorive” familjare në fshatrat Veleshtë dhe Llabunishtë, në lindje 
të rajonit, kryesisht në përpunimin e frutave, konservimin e tyre, apo përpunimin e 
qumështit. Rëndësia që paraqesin degë të tilla, si tregtia dhe shërbimet, së bashku me 
turizmin dhe shërbimet e tjera, shprehen në të dhënat e vitit 2010 të tabelës së 
mëposhtme. Sipas tyre, peshën më të madhe në strukturën e përgjithshme të këtij 
sektori e përbëjnë pikërisht ato. Sqarojmë se të dhënat janë marrë nga pushtetet 
vendore në të dyja anët e rajonit, duke i unifikuar ato.Në nivel rajoni, për vitin 2010, 
tregtia dhe shërbimet përbëjnë 81% të strukturës së përgjithshme të sektorit terciar. 
Turizmi dhe shërbimet e tjera përbëjnë 19%.Për pjesën perëndimore ky raport është 
87% me 12,8%, ndërsa në lindje të tij ndodhet në nivelet 76% me 24%. 

 
 

Tab. 6.1. - Pesha e degëve në strukturën e përgjithshme të sektorit terciar, rajoni sipas 
pjesëve (në %), viti 2010. 

 

Pesha e degëve në sektorin 
terciar 

Tregtia dhe shërbimet 
(%) 

Turizmi dhe të tjera 
(%) 

Golloborda Perëndimore 87.5 12.5 
Golloborda Lindore 76 24 

Rajoni mes % 81 19 
 

Burimi: Sektori ekonomik i pushtetit vendor Ostren, Trebisht, Steblevë, viti 2010. Pushteti vendor i 
komunës Strugë dhe Vefçani, Maqedoni, Viti 2010. 

  

 

  
 

Graf. 6.1. - Pesha e degëve në strukturën e përgjithshme të sektorit terciar ne rajon (në %), 
viti 2010. 
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Graf. 6.2. - Pesha e degëve në strukturën e përgjithshme të sektorit terciar sipas pjesëve 

 (në %), viti 2010. 
 

 

VI.3. Furnizimi me ujë i popullsisë 
Përgjithësisht, i gjithë rajoni dallohet për rezerva të konsiderueshme ujore. Sasia e 

borës që bie përbën një rezervë të madhe si për vaditjen e tokave, ashtu edhe për ujin 
e pijshëm. Nivelet dhe prurjet e burimeve të shumta malore nuk pësojnë ndonjë 
luhatje të madhe në prurjet e tyre, qoftë kjo edhe në periudhën e verës. Ky shërbim 
paraqet problematikën e vet, sidomos në anën shqiptare të rajonit.  

Në lindje pothuaj të gjitha fshatrat furnizohen me ujë të pijshëm. Sipas të dhënave 
të vitit 2002 nga Instituti i Statistikës së Maqedonisë, fshatrat e kësaj pjese të rajonit 
janë të gjitha të furnizuara me ujë të pijshëm. Pothuaj mbi 77,3% e banesave e kanë 
ujin brenda. Sipas të dhënave të regjistrimit të popullsisë dhe ekonomisë, rezulton se 
në rastet mbizotëruese, banesat dallohen për ujin e pijshëm brenda tyre. Kështu, në 
komunën Veleshtë afërsisht rreth 78,4% e tyre e kanë ujin brenda, në Llabunishtë 
rreth 77,2%, ndërsa në komunën Vefçan arrin në 77,4%, Llukova me 79% të banesave 
me ujë brenda.  

Më problematike gjendja paraqitet në perëndim, në veçanti fshatrat e komunës 
Ostren, e sidomos pjesa lindore e saj. Investimet për ndërtimin e ujësjellësave në këtë 
zonë nuk janë në nivelet e duhura. Përmendim faktin se tre investimet kryesore me ujë 
të pijshëm për zonën janë: ujësjellësi i Klenjës me gjatësi mbi 13 km, që e merr ujin 
nga mali i Raduçit; ujësjellësit në komunën e Ostrenit, sidomos i Ostrenit të Madh, që 
furnizon me ujë popullsinë e pjesës më të madhe të fshatrave të kësaj komune, si dhe 
ujësjellësit e Borovës dhe Sebishtit në komunën Stëblevë.  

Investimet e kryera në këtë fushë nga vitet 1992-2001 kapin shifrën e 23 milionë 
lekëve të reja, që përfshin veprat e marrjes dhe të transmetimit të ujit në lagjet 
kryesore të fshatrave në zonë. Për periudhën 1998-2001, vlera e investimeve të kryera 
në zonë është gati 30% më e lartë sesa ajo e kryer gjatë viteve 1991-1997.  

Po t’i referohemi të dhënave të INSTAT-it për vitin 2001, rezulton se banesat që 
kanë siguruar ujë brenda në shtëpi ndodhen në komunat: Klenjë me 5-10 shtëpi, ose 
rreth 3-3,4%; Ostren me 1-5 shtëpi, ose 1,5% e tyre; Stëblevë me 10-20 shtëpi, pra 
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7,2% e të gjithë numrit të përgjithshëm të banesave. Mesatarja e zonës për banesat me 
ujë brenda arrin në 4%. Nga këto të dhëna, del qartë se numrin më të madh të atyre 
shtëpive që e kanë uji brenda e ka komuna e Stëblevës dhe ajo e Klenjës. Numri më i 
vogël i banesave me ujë në komunën e Ostrenit shpjegohet me faktin se ka rezerva më 
të vogla ujore në raport me dy komunat e para, popullsi më të madhe, dhe, si 
rrjedhojë, furnizimi me ujë bëhet vetëm me çezma publike. Në total, rajoni për vitin 
2001-2002 kishte mesatarisht 40% të familjeve me ujë të pijshëm brenda banesës. 
Dukshëm vërehet se në lindje të rajonit kemi një përqindje disa herë më të lartë se në 
perëndim të tij. 

Nga viti 2002 deri në vitin 2010, vlera në total e investuar në këtë drejtim nuk 
arrin as 16 milion lekë. Prej tyre, mbi 62% janë financime nga shoqata apo donatorë 
të huaj. Kjo padyshim reflekton një nivel jo të pranueshëm në këtë drejtim.  

Sipas të dhënave të CENSUS-it të vitit 2011, për pjesën perëndimore të rajonit, 
vërehet një përmirësim i situatës. Niveli mesatar në bazë zone për banesat me ujë 
brenda tyre arrin në 19%, sipas komunave: Ostreni 13%, Trebishti 26% dhe Stëbleva 
28,7%. Ndërtesat me ujë të pijshëm jashtë banese, në nivel mesatar janë rreth 16%; 
me rrjet ujësjellës, por jashtë ndërtesës janë 42%; me sistem të llojit tjetër janë 12% 
dhe pa asnjë lloj sistemi janë po 12%. Në të gjithë pjesën perëndimore, për këtë vit 
mbizotërojnë banesat me rrjet furnizues jashtë banese. Krahasuar me vitin 2001, 
përqindja mesatare e banesave me ujë të pijshëm brenda tyre nga 4% arrin në 19%, 
pra kemi një rritje prej 15%.  

Nuk duhet të harrojmë faktin se vërtet kemi një rritje në këtë drejtim, por kemi 
dhe një ulje numerike të familjeve, pasi një pjesë e tyre gjatë këtyre viteve është 
larguar nga zona. Më problematike duket kategoria e familjeve të cilat nuk kanë 
furnizim me asnjë lloj sistemi. Kjo kategori paraqitet më problematike në komunën 
Ostren me 17%, dhe më pak në komunën Stëblevë me 5%. 
 
 

Tab. 6.2. Banesat e banuara sipas komunave dhe sistemit të furnizimit me ujë, pjesa 
perëndimore e rajonit, viti 2011. 

 

Komuna 

Sistemi i furnizimit me ujë 

Gjithsej 
Rrjet 

brenda 
banesës 

Rrjet jashtë 
banesës, por 
në ndërtesë 

Rrjet 
jashtë 

ndërtesës 

Sistem i 
llojit 
tjetër 

Pa asnjë 
lloj 

sistemi 
OSTREN 663 86 46 312 107 112 

TREBISHT 215 55 91 67 2 - 
STËBLEVË 188 54 26 82 18 8 
GJITHSEJ 1,066 195 163 461 127 120 

ZONA Në % 100 19 16 42 12 12 
 

Burimi: Regjistrimi i popullsisë dhe i banesave në Shqipëri, viti 2011. 
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Graf. 6.3. - Banesat e banuara sipas komunave dhe sistemit të furnizimit me ujë, pjesa 
perëndimore e rajonit, viti 2011. 

 
 

Për pjesën lindore, për vitin 2010, të dhënat e pjesshme të marra i referohen 
pushteteve vendore të komunave Strugë dhe Vefçan, por sqarojmë se ato nuk janë të 
plota për të gjitha kategoritë e banesave, sidomos në nivel fshatrash në komunën e 
Strugës. 

 
 

Tab. 6.3. - Banesat që kanë ujin e pijshëm brenda tyre (në %), pjesa lindore e rajonit, 
viti 2010. 

 

Banesat 
Fshatrat Me ujë brenda (%) Me ujin jashtë (%) 
Veleshtë 86 14 

Llabunisht 87 13 
Llukovë 83 17 
Vefçan 86,4 13,7 

Zona mes % 86% 14 

Burimi Pushteti vendor Strugë, Pushteti vendor Vefçan, Viti 2010. 
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Graf. 6.4. - Banesat që kanë ujin e pijshëm brenda tyre (në %), pjesa lindore e rajonit, 
viti 2010. 

 
 

Duke marrë për bazë të dhënat e mësipërme për vitin 2010, i gjithë rajoni 
ndërkufitar ka një rritje në këtë drejtim, krahasuar me vitet 2001-2002. Kemi rritje të 
përqindjes së atyre banesave të cilat kanë ujin brenda tyre. Për pjesën perëndimore 
nga 4% në vitin 2001 në 19% në vitin 2010, pra vërehet një përmirësim me 15%. Në 
lindje të tij, nga 77,3% në vitin 2010 arrin në 86%, pra një rritje me 9%. Rritjen më të 
madhe e vërejmë në perëndim të rajonit, por, megjithatë, ai paraqitet shumë herë më i 
vogël se në lindje të tij. 

Si rajon, mesatarisht, në vitin 2010 përqindja e banesave me ujë të pijshëm brenda 
arrin në 53%, ku përsëri përqindjen më të madhe të tyre e ka pjesa lindore. Faktorët që 
kanë ndikuar në këtë drejtim kanë të bëjnë me:  

• Në perëndim të rajonit investimet për ujësjellës në periudhën e viteve 2001-
2010 kanë qenë në nivele të ulëta. Në total 16 milion lekë, kur nevojat janë 
shumë më të mëdha. 

• Përgjithësisht, niveli ekonomik i familjeve në perëndim të tij është shumë më i 
ulët se në atë lindore dhe mundësia si për furnizim nga vetë familjet, por edhe 
në futjen e tij brenda banesave është e vogël. 

• Në lindje të rajonit përqindja e lartë e furnizimit me ujë të familjeve, si dhe 
futjen e tij brenda banesës lihet me nivelin më të mirë ekonomik të këtyre 
familjeve, me të ardhurat e siguruara nga emigracioni, por dhe nga investimet 
e kryera që në periudhat e mëparshme në këtë drejtim. 

• Faktori më pozitiv për të gjithë rajonin lidhet me atë natyror, dhe pikërisht me 
burimet e shumta ujore të cilat e kanë zanafillën e tyre nga shkrirja e dëborës 
nga malet e larta, si: Jabllanica, Kallkani, Visharica, Letmi, Kusari etj. 

 
VI.4. Furnizimi me energji elektrike 
Plotësimi i nevojave të popullsisë së rajonit me energji elektrike përbën një faktor 

të rëndësishëm për zhvillimin e saj. Dukshëm vërehet një dallim midis dy anëve të 
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rajonit. Pjesa perëndimore posedon brenda territorit të saj dy hidrocentrale zonale, por 
që nuk i plotësojnë nevojave e popullsisë, prandaj më së shumti varet nga rrjeti 
kombëtar shpërndarës. Problemi qëndron tek amortizimi i madh i tyre, e në veçanti te 
rrjeti transmetues.  

Vetëm këto dy vitet e fundit, me privatizimin e disave prej tyre është bërë e 
mundur që në disa fshatra të përmirësohet ndjeshëm furnizimi me energji elektrike. 
Nevojat gjithnjë e në rritje kërkojnë një sasi më të madhe energjie, e për rrjedhojë, një 
ndërhyrje të shpejtë e afatgjatë në procesin e transmetimit të energjisë. Në mjaft raste, 
kur ka dimër të gjatë e me reshje të dëborës, “është bërë normale” që për disa javë në 
fshatra të caktuara të mungojë energjia elektrike.  

Në tërësi, pjesa perëndimore e rajonit ofron pasuri të shumta ujore sipërfaqësore, 
të cilat kanë një shpejtësi të madhe të rrjedhjes, për shkak të karakterit të thyer malor 
nëpër të cilin rrjedhin. Kjo pasuri e madhe ujore ka filluar të shfrytëzohet për 
prodhimin e energjisë elektrike nëpërmjet HCE-ve lokalë, të cilët kanë filluar të 
ndërtohen në zonë pas vitit 2010.  

Kështu, vetëm mbi lumin e Borovës është dhënë leja e ndërtimit për gjashtë 
hidrocentrale, me një fuqi të përgjithshme 3466 megavat. Ka filluar ndërtimi i objektit 
të parë, dhe ndodhen në fazat e para të punës dy HEC-e të tjera. Në vitin 2014 ka 
përfunduar dhe është vënë në shfrytëzim HEC-i i ri në komunën Trebisht, me një fuqi 
3,5 mega. Nuk duhet harruar fakti që vazhdon të jetë në funksionim dhe HEC-i 
ekzistues, i ndërtuar në mesin e viteve 60’ në fshatin Tuçep, komuna Trebisht. Pas 
përfundimit të ndërtimit të sistemit mbi lumin e Borovës, parashikohet që kapaciteti 
prodhues i energjisë elektrike në zonë të arrijë mesatarisht në 45 megavat në orë. 

Niveli i përdorimit të pajisjeve elektroshtëpiake në vitin 2011, për pjesën 
perëndimore të rajonit, ka pësuar një rritje me gati 28%67, krahasuar me vitin 2001. 
Sipas të dhënave më të fundit të bazuara në rezultatet e CENSUS-it të vitit 2011, 
rritjen më të madhe e kanë pajisjet e tilla, si makinat larëse dhe frigoriferët me 41% 
dhe 28%68, krahasuar me vitin 2001.  

 

Tab. 6.4. Shkalla e përdorimit të pajisjeve afatgjata, pjesa perëndimore e rajonit (në nr.), 
 viti 2011. 

 

Pajisjet afatgjatë / shërbimet 

Komuna Frigorifer Lavatriçe 
Boiler 
elekt 

Tv 
Tv 

dekod 
Tel 
fiks 

Celular Kompj Makina 
Asnjë 

nga këto 
Ostren 463 140 35 622 146 12 533 4 54 35 

Trebisht 141 95 9 192 75 0 138 0 7 20 
Stëblevë 137 67 8 114 77 0 166 2 20 17 
Gjithsej 741 302 52 928 298 12 837 6 81 72 

 
Burimi: INSTAT, Regjistrimi i popullsisë e i banesave në Shqipëri për vitin 2011, Tiranë 2013. 

                                                 
66 Ministria e Industrisë së Energjetikës, Minierave dhe Transportit, Drejtoria e Statistikave , Tiranë, 
Qershor 2014. 
67Instituti i Statistikave i Shqipërisë, Rezultatet e CENSUS, viti 2011, Tiranë, 2013. 
68 Instituti i Statistikave i Shqipërisë, Regjistrimi i Popullsisë dhe i Banesave 2001, prefekturat Dibër 
dhe Elbasan, Tiranë, 2002.  
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Numrin më të vogël të përdorimit e kanë pajisje të tilla, si kompjuterët, me gjashtë 
të tillë në të gjithë zonën, apo telefonat fiks dhe bolierët elektrikë. Pajisje të tilla, si: 
tharëse rrobash, mikrovalë, panele diellore dhe kondicionerë, nuk gjejnë fare 
përdorim. Numri i familjeve që nuk posedojnë asnjë prej këtyre pajisjeve është 72. 
Këto përfaqësojnë njësitë ekonomike familjare me nivelin më të ulët ekonomik, thënë 
ndryshe 7% të numrit të përgjithshëm të familjeve të zonës prej 1.080 njësish69.Si 
konkluzion,mund të themi se për pjesën perëndimore, niveli i përdorimit të energjisë 
elektrike është rritur në krahasim me vitin 2001. Kjo duket dhe tek rritja e përdorimit 
të pajisjeve elektroshtëpiake, por kjo nuk i përgjigjet nivelit dhe cilësisë së furnizimit 
me energji në zonë. 

Së fundi, duhet theksuar se vetë pushteti vendor duhet të koordinojë punën me 
shtetin dhe t’i bëjë sa më efiçente këto hidrocentrale zonale, pa qenë nevoja që ata të 
varen nga rrjeti qendror i furnizimit. Në pjesën lindore ky aspekt paraqitet i 
stabilizuar, me furnizim normal dhe pa ndërprerje të tij. Ndonëse nuk kemi numër të 
madh të hidrocentraleve lokalë, ajo furnizohet direkt nga rrjeti qendror i 
shpërndarjes.Objekti më i madh hidroenergjetik i zonës është hidrocentrali 
“Glloboçica”, i ndërtuar mbi lumin e Drinit të Zi. Ky HEC, i ndërtuar në vitin 1965, 
gjatë periudhës 1965-1995 arriti një prodhim prej 174.257.168 kwh70 dhe nivelin më 
të lartë të prodhimit të tij në vitin 1986 me 250.168.000 kwh71. Niveli i përdorimit të 
energjisë në pjesën lindore të rajonit është disa herë më i madh se në atë perëndimore. 
Kjo shprehet me faktin se në vitin 2002, pothuaj mbi 87% e njësive familjare ishin të 
pajisura me pajisje të tilla, si: frigorifer, lavatriçe, televizor, bolier elektrik72. Në 
përgjithësi furnizimi me energji i kësaj pjese të rajonit paraqitet shumë here më i mire 
se në anën tjetër të tij. 
 

VI.5. Shërbimi postar dhe telefonik 

Ky lloj shërbimi, në kushtet e sotme të lëvizjes, informimit dhe zhvillimit në 
tërësi, merr një rëndësi të veçantë. Në veçanti për anën perëndimore të tij, pasi kjo 
lidhet me pozicionin gjeografik të veçuar, relievin tepër të thyer dhe me vështirësi të 
mëdha komunikimi. 

Në lindje të tij, ky shërbim pothuaj paraqitet normal, rreth 87%73 e familjeve janë 
të pajisura me telefona fiks. Po kështu mundet të themi dhe për shërbimin postar, i cili 
mbulon gjithë pjesën lindore të rajonit. Në perëndim,në shumicën e rasteve, shërbimi 
postar është zëvendësuar midis vetë të afërmve, dhe vetëm në pak raste kryhet në 
qendrat e komunave. Akoma më i mprehtë paraqitet shërbimi telefonik në këtë zonë të 
rajonit. Në këtë pjesë të tij ka tri qendra të shërbimit postar dhe të shërbimit telefonik, 
përkatësisht në qendrat e komunave: Ostren, Trabisht dhe Stëblevë, të cilët jo pak 
herë nuk janë në gjendje efikase.Është e pajustifikueshme që për arsye subjektive 
                                                 
69 Instituti i Statistikave i Shqipërisë, Regjistrimi i popullsisë dhe i banesave në Republikën e 
Shqipërisë, viti 2011, Tiranë, 2013. 
70 H. Kica, Rajoni i Strugës dhe i Ohrit, Strugë, 2006, fq. 200. 
71 Po aty. 
72 DZS Skopje, Potpis na naselenje u Makedinija 2002, Skopje, 2004. 
73 Pushteti vendor, komunat Strugë dhe Vefçan, viti 2012. 
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është lënë në harresë vendosja e radio-releve, që janë praktike dhe funksionale për 
zonën në fjalë. Është paradoks fakti që banorët e kësaj zone, edhe pse jetojnë brenda 
territorit të vendit, për një periudhë të gjatë kohe kanë komunikuar ndërmjet tyre dhe 
me zonat e tjera brenda vendit nëpërmjet shërbimit celular maqedonas.Sipas të 
dhënave më të fundit nga regjistrimi i popullsisë dhe i banesave në Republikën e 
Shqipërisë për vitin 2011, në gjithë zonën perëndimore të Gollobordës, vetëm 12 
familje ishin të pajisura me telefona fiks, ose 1,2% e numrit të përgjithshëm të 
familjeve. Ndërsa në pjesën lindore ai është në 87%. Niveli i shërbimit postar nuk 
mund të krahasohet me pjesën lindore, pasi në çdo fshat ka objekte të veçanta të këtij 
shërbimi. Pra, afërsisht në 12 të tillë.Sipas të dhënave të vitit 2012 nga komuna 
Strugë, mbi 73% abonentëve familjarë u ofrohet shërbimi i internetit. Një gjë e tillë, 
në perëndim të rajonit, është pothuaj në nivele të papërfillshme.Nga treguesit e tabelës 
mbi nivelin e përdorimit të pajisjeve shtëpiake, në pjesën perëndimore, për vitin 2011, 
rezulton se asnjë familje nuk ka shërbim interneti, ndërkohë që aparate celuarë 
posedojnë 837 familje74.Duket qartë se në këtë zonë, mënyra e vetme e komunikimit 
të popullsisë është shërbimi celular, i cili është edhe më i kushtueshëm.Mundësia e 
mbulimit me sinjal tokësor televiziv në rajon, në këto dy vitet e fundit, ka njohur një 
përmirësim krahasuar më vitet 1990-2000. Kjo, në veçanti, në pjesën perëndimore të 
rajonit, ku për gati një dekadë popullsia ka qenë e detyruar të informohet vetëm 
nëpërmjet valëve satelitore të televizioneve private të vendit, apo nëpërmjet valëve të 
televizionit maqedonas.Prandaj, në mënyrë urgjente, është e domosdoshme rivënia në 
funksionim e repetitorëve të televizionit publik, me qëllim që banorët e kësaj zone të 
informohen në mënyrë të vazhdueshme.Në pjesën lindore ky shërbim nuk paraqet 
problem. E gjithë zona mbulohet me sinjal televiziv shtetëror, por edhe me atë privatë, 
e në veçanti operatorët televizivë lokalë . 
 

VI.6. Shërbimi i transportit 

Rajoni ndërkufitar i Gollobordës, me pozitën e tij shumë të favorshme si një urë 
lidhëse midis bregdetit Adriatik dhe viseve të tjera të brendshme të Ballkanit, e ka 
patur të domosdoshëm transportin, kryesisht atë rrugor. Duke e analizuar problemin 
sipas dy anëve të tij, mund të themi se ekziston një dallim shumë i madh cilësor midis 
tyre.Në perëndim, vetë karakteri malor i zonës e vështirëson shërbimin e transportit të 
njerëzve, por kurrsesi nuk mund të themi se ai përbën faktorin kryesor për situatën e tij 
në zonë. Arteri kryesor, i cili kalon në zonë dhe lidh tri komunat midis tyre, është rruga 
Librazhd-Peshkopi. Brenda territorit të zonës, me gjatësi prej 43,7km, rruga është 
tërësisht e amortizuar, e pashtruar, me gropa të shumta, me rrjedhje të ujërave 
sipërfaqësore sipër tyre etj. Gjatësia e përgjithshme e rrugëve brenda zonës që lidhin 
fshatrat me njëri-tjetrin dhe zonat e tjera në vitin 2001 i kalon 112km75, ndërsa në fund 
të vitit 2010 ai ka arritur në 142km76. Pra, janë hapur vetëm 30km rrugë, prej të cilave 

                                                 
74Instituti i Statistikave i Shqipërisë, Regjistrimi i popullsisë dhe i banesave në Republikën e 
Shqipërisë, viti 2011, Tiranë, 2013. 
75Drejtoria rajonale e rrugëve dhe e prefekturave Dibër dhe Elbasan, viti 2001. 
76Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Rrugor Tiranë për qarqet Elbasan dhe Dibër, Korrik 2011. 
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80% nga financimi i aktiviteteve private në ekonomitë pyjore të zonës. Në këtë shifër 
nuk përfshihen rrugët provizore, të cilat lidhin stabilimentet e pyjeve me qendrat e 
komunave.Problemi më urgjent në perëndim të Gollobordës është mungesa e një 
borëpastrueseje, sepse gjatë dimrit të gjatë dhe me dëborë të shumtë nuk mund të 
pastrohet me mjete të tjera.  

Shpallja e rrugës Librazhd-Peshkopi si rrugë kombëtare i jep shanse asaj për t’u 
asfaltuar, dhe, nga ana tjetër, kjo do të ndikonte në përmirësimin e komunikimit të 
banorëve të saj. Çelja e pikës doganore të Stëblevës e bën të domosdoshme asfaltimin e 
rrugës, pasi në të supozohet të kalojë një fluks jo i vogël kamionësh dhe mjetesh të 
transportit për pasagjerë. Në pjesën lindore infrastruktura rrugore paraqitet mjaft e 
rregullt, krahasuar me anën perëndimore. Përgjithësisht, rrugët kryesore që lidhin 
fshatrat midis tyre janë të asfaltuara dhe me bandiera mbrojtëse. 

 
 

Tab. 6.5. - Dendësia e rrjetit rrugor, pjesa perëndimore e rajonit, viti 2001. 
 

Komuna Klenja km Ostren Stëblevë Zona 

Gjatësia e rrugëve (km) 36, 8 km 50.5 km 24, 7 km 112 km 

Dendësia (km/km2) 0, 22 0, 38 0, 16 0, 27 
 

Burimi: Drejtoria rajonale e rrugëve e prefekturave Dibër dhe Elbasan, Viti 2001. 
 
 

Tab. 6.6. - Dendësia e rrjetit rrugor, pjesa perëndimore e rajonit, viti 2010. 
 

Komuna Trebishti Ostren Stëblevë Zona 

Gjatësia e rrugëve (km) 42, 8 km 68.7 km 29, 7 km 142 km 

Dendësia (km/km2) 0, 25.7 0, 58 0, 21 0, 30 
 
Burimi:Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Rrugor Tiranë e Qarqeve Elbasan dhe Dibër, Korrik 2011 
 
 

Tab. 6.7. - Dendësia e rrjetit rrugor ne km pjesa lindore e rajonit, viti 2001. 
 

Komunat Gjat përgj Asfalt Kalldrëm Me gurë Rrugë toke Të thjeshta
Llabunisht 28 8 2 4 7 7 
Llukovë 92 29 0 3 40 20 
Veleshtë 30 18 0 0 11 1 
Vefçani 15 2 0 7 6 0 

Zona km 165 57 2 14 64 28 
 

Burimi: Transporti i drugi komunikaci vo RM.2001-2002, Skopje 2003. "Ndërrmarja Makdonija Pat", 
Strugë-Ohër 2005. 
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Tab. 6.8. - Dendësia e rrjetit rrugor ne km pjesa lindore e rajonit, viti 2010. 
 

Komunat Gjat përgj km Asfalt Kalldrëm Me gurë Rrugë toke të thjeshta
Llabunisht 31,5 9,5 2 4 7,5 8 

llukovë 96,7 30,7 1 3 40 21 
Veleshtë 36,4 19,4 1,5 1,5 12 3 
Vefçani 18,3 3 1,5 7 6 0,5 

Zona km 183 63 6 15,5 66,5 34 
 

Burimi: Pushteti vendor i komunave Strugë dhe Vefçan, viti 2011. 
 
 

  
 

Graf. 6.5. - Gjatësia e përgjithshme e rrugëve (në km), pjesa lindore e rajonit, 
viti 2002 dhe 2010. 

 
 

  
 

Graf. 6.6. - Gjatësia e rrugëve (në km), pjesa perëndimore e rajonit, vitet 2001-2010. 
 
 

Tab. 6.9. - Gjatësia e rrugëve (në km), rajoni në total, viti 2001-2002. 
 

Gjatësia e përgjithshme Viti 2001-2002 (km) Viti 2010 (km) 

Pjesa Perëndimore (rrugët në km) 112 142 
Pjesa Lindore ( rrugët në km) 165 183 

Total km 277 325 
 

Burimi:1. Drejtoria rajonale e rrugëve e prefekturave Dibër dhe Elbasan,Viti 2001; 2. Transport i 
drugi komunikaci vo RM.2001-2002,Skopje 2003,Ndërrmarrja Makdonija Pat",Strugë-Ohër, 2005; 3. 
Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Rrugor Tiranë e Qarqeve Elbasan dhe Dibër, Korrik 2011; 4. 

Pushteti vendor i komunave Strugë dhe Vefçan, Viti 2011. 
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Rajoni, viti 2002    Rajoni, viti 2010. 

  
 

Graf. 6.7. - Gjatësia e përgjithshme e rrugëve (në km), rajoni në total, vitet 2002 dhe 2010. 
 
 

Në tërësi, rajoni në vitin 2001-2002 ka patur një gjatësi rrugësh automobilistike 
prej 277 km, prej të cilave 94 km të asfaltuara. Në lindje të rajonit gjenden 67km, ose 
72% e kësaj kategorie rrugësh, ndërsa në atë perëndimore 37km, ose 23% e të gjithë 
gjatësisë së këtyre rrugëve. Në perëndim të rajonit, megjithëse rruga që lidh tri 
komunat e saj me Bulqizën dhe Librazhdin bën pjesë në kategorinë e rrugëve 
kombëtare të asfaltuara, amortizimi i madh ka bërë që sot ajo të humbasë normat dhe 
parametrat e kësaj kategorie rruge.  

Pra, si konkluzion i përgjithshëm, për sa u takon rrugëve automobilistike të pjesës 
perëndimore të rajonit, sot ato paraqiten në një gjendje tejet të amortizuar dhe me 
shembje në disa pjesë të veçanta të saj. Krejt ndryshe paraqitet situata në lindje të tij, 
ku rrugët, pavarësisht kategorive të tyre, mirëmbahen mirë, kryhen ndërhyrje të 
rregullta periodike nga strukturat shtetërore, më tepër në magjistralin kryesor Strugë-
Dibër e Madhe, por dhe nga pushteti vendor brenda komunave të tyre.  

Sipas të dhënave nga Transporti dhe Komunikacioni në Republikën e Maqedonisë 
për vitin 2002, duke krahasuar të dhënat mbi këto rrugë sipas kategorive me ato të 
vitit 2010 nga pushtet vendore të zonës, dalim në disa përfundime të rëndësishme:  

Së pari, pjesa lindore ka një rritje në shtimin e gjatësisë së rrugëve në vitin 2010, 
krahasuar me vitin 2002, nga 165 km në 183 km, pra me 18 km, afërsisht 12%. 
Rritjen më të madhe e ka kategoria “rrugë e asfaltuar”, nga 57 km në vitin 2001, në 63 
km në vitin 2010. Pra, kemi rritje me 6 km ose 9,5 e totalit, ndërkohë që e gjithë rritja 
e gjatësisë së rrugëve është 18 km. Pra, gati 50% e rrugëve të shtruara i përkasin 
kategorisë me “asfalt”. Duke e krahasuar me pjesën perëndimore të rajonit, ku gjatësia 
e rrugëve për vitet 2001 deri në viti 2010 është rritur me 30 km ose 28%, e gjitha i 
përket rrugëve me kalldrëm ose atyre provizore. 

Së dyti, në vitin 2010, krahasuar me vitin 2001, rritje kanë patur kategoritë: rrugë 
me kalldrëm me 2 km, “rrugë me gurë” me 1,5 km, “rrugët e thjeshta” me 6 km, etj. 
Kjo tregon se krahas zgjerimit të rrugëve të cilësisë së mirë me asfalt, nuk janë lënë 
pas dore dhe rrugët brenda komunave, kryesisht ato të karakterit malor. 
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Së treti, midis viteve 2001-2002 dhe vitit 2010 kemi një shtim të gjatësisë së 
përgjithshme të rrugëve me 48 km, prej të cilave 18 km në lindje të rajonit dhe 20 km 
në perëndim. Por të mos harrojmë se kategoria “me asfalt” i përket tërësisht pjesës 
lindore. 

Së katërti. Një dallim i madh midis dy anëve të rajonit qëndron jo vetëm tek 
cilësia e tyre, por dhe tek funksionimi pa ndërprerje i rrugëve në lindje, duke e 
pastruar pa ndërprerje gjatë periudhës së ftohtë e me reshje dëbore. 
 

VI.6.1. Kategoritë dhe numri i mjeteve të transportit rrugor 

Transporti kryesor i banorëve kryhet kryesisht me automjete të tipit fugon dhe 
autovetura. Në lindje funksionojnë linja të rregullta të shoqërive të transportit me 
destinacion Veleshtë-Strugë, Llabunishtë-Strugë, Vefçan-Strugë dhe Llukovë-Strugë. 
Njëkohësisht, në perëndim të rajonit funksionon linjë e rregullt autobusi me drejtim: 
Elbasan-Trebishtë, Librazhd-Stëblevë, Ostren-Maqellarë, Trebisht-Maqellarë, Ostren-
Klenjë.  

Tipar kryesor është fakti që këto vitet e fundit, për vetë karakterin malor të zonës, 
kanë gjetur përdorim më të madh makinat e tipit fuoristradë, për shkak të dëborës që 
bie. Duke qenë se shërbimi është tërësisht privat dhe amortizimi i mjeteve nga rruga e 
keqe është e madhe, kjo ndikon edhe në koston e udhëtimit dhe të jetesës në zonë.  

Nga të dhënat e pushtetit vendor për vitin 2001, në pjesën perëndimore të rajonit 
kanë qenë rreth 120 automjete që kanë kryer transportin e mallrave dhe të njerëzve. 
Numrin më të madh të tyre e kanë ekonomitë fshatare të komunës Ostren që 
posedojnë mbi ½ e mjeteve të transportit të zonës. Për nga numri, vendin e dytë e 
zënë kamionët me 31 mjete, pastaj vijnë traktorët me 15 mjete, dhe në fund 
motoçikleta në 4 mjete. Të gjitha këto janë të lidhura ngushtë me vetë karakterin e 
zonës dhe gjendjen e amortizuar të rrugëve të saj. 

Në vitin 2010 ka rritje të numrit të përgjithshëm të mjeteve me gati 100%, 
krahasuar me vitin 2001. Rritjen më të madhe e kanë autoveturat, me pothuajse 
njëherë më tepër se në vitin 2001. Nga 112 mjete të përgjithshme transporti në vitin 
2001, numri është rritur me 209 mjete. Rritjen më të madhe numerike e kanë patur 
kategoritë e autoveturave, nga 52 në 112 në vitin 2010. Kjo rritje lidhet me nevojat 
familjare, si dhe përdorimin e tyre në aktivitetin prodhues. Po kështu rritje kanë patur 
të gjitha kategoritë e tjera. Numrin më të madh të tyre vazhdon ta mbajë komuna e 
Ostrenit si për vitin 2001, ashtu edhe për vitin 2010.  

Në tërësi, zona perëndimore, në vitin 2010, krahasuar me vitin 2001, ka një nivel 
më të lartë të përdorimit të mjeteve të punës e të transportit. Pas autoveturave, një 
rritje ka pësuar kategoria e mjeteve të transportit “autobusë”. Kjo lidhet me faktin se 
përdorimi i tyre paraqitet më efikas, sidomos në komunat Ostren dhe Trebisht, për 
shkak të karakterit më pak të thyer të relievit, por edhe numrin më të madh të 
pasagjerëve që lëvizin me to, në transport dhe në punimin e tokës. 

Për pjesën lindore, në vitin 2010, duke iu referuar gjithnjë të dhënave të zyrës për 
transport të komunës Strugë dhe Vefçan, numri i përgjithshëm i mjeteve të transportit 
shkon në 4.812 të tillë. Pra, gati çdo familje posedon një mjet transporti pavarësisht 
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kategorisë së tyre. Më tepër se ½ e tyre janë autovetura. Vetëm numri i mjeteve 
bujqësore në vitin 2010 arrin në 1.404, prej të cilave numrin më të madh e posedojnë 
fshatrat Veleshtë dhe Llabunishtë. Pa dyshim që ky përbën një faktor pozitiv në 
zhvillimin e bujqësisë së zonës. Numri më i madh i mjeteve në këtë pjesë të rajonit 
shpjegohet me nivelin më të mirë ekonomik të saj, ndihmën e madhe për periudha të 
gjata kohore nga të ardhurat e emigracionit, si dhe sistemin më produktiv të kreditimit 
agrar. 

 
 

Tab. 6.10. - Numri i mjeteve të transportit, pjesa perëndimore e rajonit ndërkufitar, viti 2001.  
 

Komuna Gjithsej Autovet. Kamionë Autobusë Traktorë Motoçikleta 

TREBISHT 20 9 6 2 3 - 
OSTREN 68 32 17 7 8 4 

STËBLEVË 24 11 8 1 4 - 
ZONA 112 52 31 10 15 4 

Burimi: Pushteti vendor, viti 2001. 
 
 

Tab. 6.11. - Numri i mjeteve të transportit, pjesa perëndimore e rajonit ndërkufitar, viti 2010. 
 

Komuna Gjithsej Autovet. Kamionë Autobusë Traktorë Motoçikleta

TREBISHT 41 21 9 4 7 - 
OSTREN 121 62 25 10 10 4 

STËBLEVË 47 29 7 3 5 3 
ZONA 209 112 41 17 22 7 

Burimi: Pushteti vendor, Viti 2010, komuna Ostren, Trebisht, Stëblevë. 
 
 

Tab. 6.12. - Numri i mjeteve të transportit, pjesa lindore dhe rajoni në total, viti 2010. 
 

Komuna Gjithsej Autovetura Kamionë Autobusë Mjet buj Të tjera 
VEFÇAN 503 287 13 8 147 48 
FSH. TË 
TJERË 

4.309 2.564 104 31 1.257 347 

ZONA 4.812 2.851 117 39 1.404 395 

RAJONI 5.021 2.963 158 56 1.426 402 
Burimi: Pushteti vendor, komuna Strugë dhe komuna Vefçan, Viti 2010; Pushteti vendor, komuna 

Ostren, Trebisht, Stëblevë, viti 2010. 
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Tab. 6.8. - Mjetet motorike ne nr,sipas llojit dhe pjeseve te rajonit per vitin 2010 

 
 

Nga analiza e këtyre të dhënave dalim në disa përfundime:  
Së pari, rajoni karakterizohet nga një shpërndarje jo e njëjtë e mjeteve të 

transportit. Më i madh numri i tyre paraqitet në pjesën lindore. Ky ndryshim është gati 
10 herë më i madh nëse i referohemi të dhënave të vitit 201077. Ky ndryshim vjen për 
shkak se në lindje të tij, një pjesë e madhe e tyre janë që përpara vitit 1990, në veçanti 
ato bujqësore. Në këtë aspekt ka ndikuar jo pak gjendja e mirë ekonomike e familjeve 
në lindje të rajonit, për shkak të dërgesave financiare nga të afërmit e tyre në Zvicër, 
Gjermani, Austri etj. Edhe sistemi i kreditimit nga shteti për makineri bujqësore ka qenë 
tejet stimulues.  

Së dyti, organizimi i transportit të udhëtarëve në dy anët e rajonit ndryshon 
tërësisht. Sipas të dhënave të vitit 2010, ky transport kryhet nga shoqëri transporti 
udhëtarësh me linja të rregullta dhe autobus komod. Në këtë pjesë të rajonit kanë 
qendrën e tyre shoqëria “Euro-Bus, e cila nga 7 autobusë në vitin 2005, ka rreth 13 të 
tillë78 në 2010. Linjat kryesore të tij janë drejt vendeve: Zvicër, Gjermani, Austri. 
Numri i të punësuarve, nga 16 që ishte në vitin 2005, ka arritur në 27 në vitin 2010. 
Ndërmarrja e transportit “Rasim-Turizëm”, me qendër në Veleshtë, disponon sot mbi 
12 autobusë, nga 7 që kishte në vitin 200579. Përgjithësisht, ky organizim i mirë i tij e 
ka bazën në seriozitetin, punën dhe sistemin e licensimit për periudha të gjata kohore. 
 

VI.7. Shërbimi shëndetësor 
Megjithëse përbën prioritetin kryesor për popullsinë e çdo vendi, në tërësi, shërbimi 

shëndetësor paraqitet me problematika, sidomos në dallimet që ekzistojnë midis dy 
anëve të rajonit. Ai është ngritur dhe funksionon në bazë komunash. Ky sistem përfshin 
brenda tij ngritjen dhe funksionimin e qendrave shëndetësore, shërbimit ambulator, 
shtëpive të lindjes, konsultoret e grave, shërbimin e urgjencës etj. Karakteri i thyer e 
malor, në veçanti i zonës perëndimore të rajonit, dhe veçimi deri diku i saj nga pjesët 
e tjera të vendit tonë, e detyron popullsinë e saj të përballet me vështirësi të shumta. 
Kjo duket në mungesën e investimeve për objekte të reja shëndetësore, ku pothuajse 
                                                 
77Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Rrugor Tiranë për qarqet Elbasan dhe Dibër, Korrik 2011; 
Pushteti vendor i komunave Strugë dhe Vefçan, viti 2011. 
78Pushteti vendor, komuna Strugë, viti 2010. 
79Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Rrugor Tiranë për qarqet Elbasan dhe Dibër, Korrik 2011;  
 Pushteti vendor i komunave Strugë dhe Vefçan, viti 2011. 
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85% e të gjitha qendrave shëndetësore janë të amortizuara dhe të ndërtuara para 
viteve 90’. Organizimi i ri, duke e përqendruar shërbimin vetëm në qendrat më të 
mëdha të banuara, si dhe vështirësitë e komunikimit kanë bërë që disa fshatra në zonë 
të mbeten pa këtë shërbim mjekësor.  

Nëse do të shohim të dhënat mbi numrin e institucioneve dhe të personelit për 
vitin 2004, dalim në këto përfundime:  

• Shërbimi shëndetësor funksionon mbi bazën e parimit të numrit të popullsisë 
në bazë zone. Në bazë të saj varet numri i qendrave shëndetësore si dhe 
personeli mjekësor. Këto shërbime ndodhen në qendrat e komunave të zonës. 
Numrin më të madh të personelit të mesëm infermier e ka komuna e Ostrenit 
me 15 punonjës dhe 2 mjekë80 me arsim të lartë. Këtu është edhe qendra më e 
madhe shëndetësore e të gjithë zonës, për shkak të numrit më të madh të 
popullsisë. 

• Në zonë funksionojnë në mënyrë të pjesshme vetëm me disa shërbime bazë 4 
ambulanca, ambientet e brendshme të së cilave lënë shumë për të dëshiruar. 
Në rastin e komunës Stëblevë, kjo qendër, për një periudhë gati 5-vjeçare 
(2006-2011), ishte pothuajse e rrënuar dhe jashtë funksionit. 

• Numrin më të madh të personelit mjekësor për këtë vit e ka komuna Ostren me 
17 punonjës, ose 57% e numrit të përgjithshëm në zonë. Dy komunat e tjera, 
Trebisht dhe Stëblevë, së bashku kanë 43% të tyre. Kjo lidhet me numrin e 
vogël të popullsisë në këto komuna. 

• Problematike paraqitet mospasja e asnjë lloj shërbimi për sa i takon 
konsultoreve për fëmijët e moshës nga 0 deri në 3 vjeç, apo ato të 
konsultoreve për nënat e reja dhe shtatzënë. Kjo situatë i detyron nënat e reja 
t’i ndjekin problemet e tyre dhe të foshnjave në qendrat përkatëse Librazhd 
dhe Peshkopi. 

 
VI.7.1. Shërbimi shëndetësor në vitin 2010 dhe problemet e tij sot 

Në perëndim të rajonit ndërkufitar në studim, pas një periudhe gati 10-vjeçare, 
niveli i këtij shërbimi paraqitet si vijon:  

• Ndonëse nevoja për përmirësimin e objekteve shëndetësore paraqitet tepër e 
domosdoshme, vetëm 6 objekte të reja janë ndërtuar, ndërkohë që nevojat për 
rinovimin e tyre paraqiten pothuajse në të gjitha objektet shëndetësore. Këto 
janë në funksionin e ambulancave. Në vitin 2010 numri i tyre arrin në 10 81, 
ndërsa në vitin 2004 ishin 4 të tilla.Në katër prej tyre, të ndërtuara midis viteve 
2005-2010, janë shfaqur defekte serioze, që pasqyrohen në rrënimin e shpejtë 
të tyre, veçanërisht në qendrën e komunës Stëblevë. 

• Sot komunat e zonës kanë mundësuar vetëm meremetime të pjesshme, për 
shkak të pamundësisë për një ndërhyrje të plotë.Problem kryesor në ditët e 

                                                 
80Ministria e Shëndetësisë, Drejtoria e Statistikave, Tiranë, 2006. 
81Ministria e Shëndetësisë, Drejtoria e Statistikave, Tiranë, 2010. 
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sotme përbën mungesa e mjeteve dhe pajisjeve për diagnostikimin e 
sëmundjeve, si dhe mjetet më të domosdoshme për punë. Po t’i shtojmë këtyre 
edhe shkallën e madhe të amortizimit të objekteve dhe atyre pak mjeteve që 
ekzistojnë, atëherë dalim në përfundimin që zona ka probleme të mëdha në 
këtë drejtim.  

Për vitin 2010, përsëri vazhdon të mbetet problem i pazgjidhur mospasja e 
konsultoreve për fëmijët e moshës nga 0 deri në 3 vjeç, si dhe e konsultoreve për 
nënat e reja dhe gratë shtatzëna. 

• Ky shërbim, i cili duhet thënë se vazhdon të mbetet në nivele të ulëta, ka bërë 
që kujdesi ndaj popullatës të ulet, duke ndikuar në rritjen e numrit të 
personave me aftësi të kufizuar në punë, apo të kategorisë së personave të 
paaftë për punë. Sipas të dhënave më të fundit të CENSUS-it për vitin 2011, 
rreth 10% e popullsisë së grupmoshës aktive janë me aftësi të kufizuara, nga të 
cilat 56% e përbëjnë femrat dhe 44% meshkujt.  
 
 

Tab. 6.13. - Shërbimi shëndetësor, pjesa perëndimore e rajonit ndërkufitar të gollobordës, 
viti 2004.  

 

Komuna 
Qend. 

Shëndet. Ambulancë
Kons. 

Fëmijësh 
Kons. 
Grash 

Mjek 
Pers Inf. 

Mami 
Trebisht 1 1 - - 1 5 
Ostren 1 2 - - 2 15 

Stëblevë 1 1 - - 1 6 

Zona 3 4 4 26 
 

Burimi: Ministria e Shëndetësisë, Viti 2005. 
 
 

Tab. 6.14. - Shërbimi shëndetësor, pjesa perëndimore e rajonit ndërkufitar të gollobordës, 
viti 2010. 

 

Komuna 
Qend. 

Shëndet. 
Ambulancë

Kons. 
Fëmijësh 

Kons. 
Grash 

Mjek Inf. Mami 

Trebisht 1 3 - - 1 5 
Ostren 1 4 - - 1 15 

Stëblevë 1 3 - - 1 6 
Zona 3 10 - - 3 26 

 
Burimi: Ministria e Shëndetësisë e Republikës së Shqipërisë, Viti 2010. 
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Tab. 6.15. Popullsia banuese (mbi 15 vjeç) sipas komunës, gjinisë dhe gjendjes së aftësisë së 
kufizuar, pjesa perëndimore e rajonit, viti 2011. 

 

Komuna 

Gjinia dhe gjendja e aftësisë së kufizuar 

Gjithsej Meshkuj Femra 
Pa aftësi 

të 
kufizuar 

Me aftësi 
të 

kufizuar 

Pa aftësi 
të 

kufizuar 

Me aftësi 
të 

kufizuar 

Pa aftësi 
të 

kufizuar 

Me aftësi 
të 

kufizuar 
OSTREN 2.015 198 1.046 84 969 114 

TREBISHT 680 58 350 28 330 30 
STËBLEVË 630 52 331 22 299 30 
GJITHSEJ 3.322 308 1.724 134 1.598 174 

Në % 90 10 51 44 49 56 
Burimi: INSTAT, Regjistrimi i popullsisë dhe banesave në Shqipëri, Viti 2011. 

 
 

  
 

Graf. 6.9. - Popullsia banuese (mbi 15 vjeç) sipas aftësisë në punë dhe llojit, pjesa 
perëndimore e rajonit, viti 2011. 

 
 

VI.7.2. Shërbimi shëndetësor në anën lindore të rajonit, vitet 2002-2012 

Në përgjithësi, kjo pjesë e rajonit paraqitet me një infrastrukturë më të mirë të 
këtij shërbimi në pothuajse të gjitha drejtimet e tij. Nga viti 2002 deri në vitin 2010, 
rregullisht janë kryer ndërhyrje për mirëmbajtjen e objekteve shëndetësore, në veçanti 
në qendrat kryesore, si: Vefçani, Veleshta e Llabunishta.Problemi më i madh qëndron 
në faktin se objektet më të rëndësishme shëndetësore dhe me një staf mjekësor 
profesional, nuk janë vendosur pranë fshatrave me popullsi më të madhe, por, edhe në 
këtë drejtim, qeveria maqedonase i ka dhënë prioritet vetëm fshatrave me popullsi 
maqedonase, pavarësisht numrit shumë më të vogël të popullsisë së tyre krahasuar me 
fshatrat e tjerë, e në veçanti atyre me popullsi shqiptare.Sipas të dhënave statistikore 
të zyrës për shërbim shëndetësor dhe arsim të komunës Strugë për vitin 2010 dhe 
201282, në të gjitha fshatrat e zonës ka vetëm një spital. Ky objekt është ndërtuar në 
komunën Vefçan, afërsisht me një popullsi prej 2.450 banorësh, dhe mbulon 

                                                 
82Pushteti vendor i komunave Strugë dhe Vefçan, sektori për shëndetësi, vitet 2010-2012, Strugë, 2013. 
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shërbimet për fshatra të tillë, si Veleshta me 8.150 banorë, apo Llabunishti me 8.935 
banorë. Pra, nuk merret fare parasysh kriteri kryesor, ai i ngritjes së qendrës 
shëndetësore në përputhje me numrin e banorëve që duhet për t’u shërbyer. 

 
 

Tab. 6.16. - Objekte shëndetësore dhe personeli sipas profilit (në nr.), viti 2010-2012. 
 

 
Objekte shëndetësore dhe personeli sipas profilit (në nr), Viti 2010-2012. 

 
Ambul. Qendër shënd. Konsultore Mjek Inferm 

Llabunisht 1 0 0 2 2 

Lukovë 1 0 0 1 1 

Veleshtë 1 0 0 1 1 

Vefçani 1 1 1 20 40 

Zona 4 1 1 24 44 
 

Burimi: Pushteti vendor i komunave Strugë dhe Vefçan, sektori për shëndetësi, Vitet 2010-2012,  
Strugë 2013. 

 
 

Kjo politikë e ndjekur nga qeveria maqedonase, dukshëm paraqet dhënien e 
përparësisë vetëm ndaj vendbanimeve me popullsi maqedonase. Haptazi paraqitet 
fakti se në komunën e Vefçanit, ku numri i popullsisë është gati 3,5 herë më e vogël 
se fshatrat me mbizotërim të popullsisë shqiptare, është ndërtuar qendra e vetme 
spitalore për të gjithë këtë zonë. Megjithatë, në të gjitha fshatrat në pjesën lindore të 
rajonit janë të ndërtuara dhe funksionojnë qendrat shëndetësore (rreth trembëdhjetë të 
tilla).  

Shërbimi ambulator, nga viti 2010 deri në 2012, mbulohet nga një qendër kryesore 
për të tria komunat83, që përfaqësohet nga spitali i komunës së Vefçanit. Numri i 
objekteve që shërbejnë si ambulanca është 4 dhe i konsultoreve është 1, dhe kjo 
gjendet në komunën e Vefçanit. Numri i personelit shëndetësor dhe infermier arrin në 
68, prej të cilëve 24 janë mjek dhe 44 janë infermierë84. Mbi 90% e numrit të mjekëve 
dhe infermierëve janë në objektet shëndetësore të komunës Vefçan. Pra, kemi të 
bëjmë me një favorizim të ndjeshëm të kësaj komune, e përbërë tërësisht me popullsi 
maqedonase, por me numrin më të vogël të popullsisë në raport me fshatrat e tjera të 
mbizotëruara nga popullsi shqiptare. 

                                                 
83Po aty. 
84Po aty. 
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Graf. 6.10. - Numuri i objekteve shendetesore,dhe i personelit,sipas profilit pjesa lindore e 
rajonit viti 2012 

 
 

Si përfundim, mund të themi se rajoni në tërësi karakterizohet nga probleme të 
cilat lidhen sidomos me nivelin e lartë të amortizimit fizik të objekteve shëndetësore, 
më e theksuar në pjesën perëndimore. Shpërndarja e personelit mjekësor në rajon 
paraqet një mangësi të shprehur më dukshëm në pjesën maqedonase të tij, ku komuna 
Vefçan, ndonëse ka numrin më të ulët të popullsisë në zonë, ka jo vetëm spitalin, por 
dhe numrin më të madh të mjekëve. Kjo shpreh dukshëm politikën e njëanshme 
shëndetësore të kësaj qeverie, duke favorizuar popullsinë me kombësi maqedonase. 
Në pjesën perëndimore problemet paraqiten si në investimet e pakta të kryera në këtë 
fushë, ashtu edhe në mungesën e personelit të kualifikuar.  
 

VI.8. Potencialet e turizmit dhe zhvillimi i tij në rajon 
Pozita gjeografike, peizazhet shumë të bukura natyrore, klima tepër e 

shëndetshme e gërshetuar më së miri me një larmi të pasur të botës bimore e shtazore, 
trashëgimia e pasur natyrore, përbëjnë potenciale me vlera të mëdha turistike për 
zonën. Në Gollobordë takohen peizazhe shumë të bukura e piktoreske, si: gryka të 
thella e të ngushta (e Lunikut, Borovës etj), pllaja të mëdha dhe fusha karstike (Studna 
dhe Klenja). Malet e larta me dëborë dhe pyjet plotësojnë tërë tablonë turistike të 
zonës.  

Në kuadrin e pasurive të shumta dhe të larmishme që bëjnë pjesë në trashëgiminë 
natyrore të zonës, dallohen format shumë individuale të relievit që reflektojnë vlera të 
mëdha shkencore, por edhe turistike. Midis shumë të tillave, mund të përmendim 
liqenet akullnajore të Kallkanit dhe Prodanit, grykën e ngushtë dhe format karstike të 
Studnës dhe Klenjës etj. Zona paraqitet e pasur edhe në burime të shumta ujore me 
vlera të mëdha rekreative e bukuri mahnitëse, midis të cilave mund të përmendim: 
burimet e Raduçit, të Llëngës, Ostrenit, Stëblevës, Borovës etj., në të cilat rritet një 
sasi e madhe peshku. 

Kësaj pasurie të madhe natyrore i shtohet dhe trashëgimia materiale shpirtërore e 
popullsisë së kësaj zone. Kjo lidhet me popullimin e hershëm të kësaj treve, me 
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ruajtjen dhe përcjelljen e këtyre traditave e zakoneve deri në ditët e sotme. E pasur 
është zona me objekte të shumta arkeologjike dhe historike.  

Zbulimet arkeologjike të kryera në zonë kanë evidentuar shumë objekte të 
ndërtuara që nga periudha e shekullit të IV-t p. e. r, siç është “qyteza e Borovës”. Në 
këtë objekt duken shumë qartë gjurmët e një vendbanimi të hershëm ilir. Nga ana 
tjetër, tumat e vjetra të gjetura në fshatrat Trebishtë dhe Ostern, si dhe vendbanimi i 
hershëm ilir i Orvenikut në Stëblevë (shek. IV), plotësojnë këtë pasuri arkeologjike në 
zonë. Kjo tregon se kjo zonë ka një popullim të hershëm dhe reflekton një kulturë e 
histori të vjetër. Të gjitha këtyre u shtohen legjendat e shumta mbi qëndresën e 
popullsisë vendase ndaj dyndjeve sllave, e në mënyrë të veçantë kundër shovinistëve 
serbë e bullgarë. 

Pasuritë e mëdha etnografike dhe folklorike e bëjnë atë që të dallohet nga të gjitha 
zonat përreth, sidomos me larminë e zakoneve dhe riteve, veshjeve, valleve dhe 
këngëve, apo në objektet e kulturës materiale. Ana më e veçantë janë sidomos dasmat, 
gjatë të cilave kryhen rite interesante, si: marrja e bajrakut, pra e flamurit kombëtar, 
tek njeriu më i vjetër i fshatit. Ky rit flet për trashëgiminë brez pas brezi të flamurit 
tonë. Një rit tjetër dallues është edhe konkurrimi i mundjes së “pehlivanëve” midis të 
rinjve të fshatit. Ky rit synon të nxjerrë djalin më të fortë në dasmë, etj.  

E gjithë kjo pasuri materiale e shpirtërore kërkon që të ruhet dhe të transmetohet 
në brezat e rinj, sepse trysnia e madhe nga kulturat e tjera do të sillte venitjen e kësaj 
pasurie të madhe. Të gjitha këto, të marra së bashku, përbëjnë një arsye më të madhe 
për të tërhequr vizitorët me interesa kulturore e sportive. 

Ndër potencialet e tjera turistike të zonës, theksojmë:  
- Pozita e përshtatshme gjeoturistike, me rrugë në kalimet më të vjetra që lidhin 

Ballkanin me Adriatikun, ofron shanse shumë të mëdha për shtimin e flukseve 
turistike. Ekzistenca e rrugës që lidhte Dibrën e Madhe me pjesën e 
brendshme të vendit ka bërë që kjo zonë të gravitojë kulturë e histori të vjetër. 
Kalimi përmes saj, i rrugës që lidh Librazhdin me Peshkopinë, përbën një 
arterie të rëndësishme komunikimi midis zonave të Shqipërisë së mesme dhe 
zonave verilindore e veriore të saj. 

- Popullsia e re dhe e emancipuar përbën një shans tjetër me vlera të veçanta 
për zhvillimin e turizmit, kur dihet që kjo fushë kërkon mosha të reja për t’u 
shërbyer e për të kënaqur turistët, kërkon njerëz me arsim e kulturë që njohin 
gjuhë të huaja. Kjo zonë ofron shanse të tilla.  

- Prodhimet cilësore dhe biologjike përbëjnë një ofertë tepër joshëse për të 
gjithë turistët apo kalimtarët e rastit. Po të shtojmë këtu dhe menynë tepër të 
veçantë dhe tradicionale të zonës, të ardhurit do të mbeteshin shumë të 
kënaqur dhe me dëshirën për t’u kthyer sërish.  

Mundësi më të mëdha zhvillimi ka turizmi malor, dhe, në veçanti, turizmi i 
bardhë. Për këtë veçohet zona e Stëblevës, me pllaja të mëdha që e favorizojnë këtë 
sport. 

Të gjitha këto arsye, të marra së bashku, përbëjnë shkakun kryesor që në këtë 
komunë kanë filluar investimet e para në këtë drejtim. Ndërkohë, ky fillim i mbarë po 
përballet me vështirësi të shumta: situata tepër e rëndë e infrastrukturës rrugore, 
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bllokimi i saj për një periudhë të gjatë nga reshjet e dëborës, si dhe vështirësitë e 
furnizimit me energji elektrike të të gjithë zonës së Gollobordës. 

Zhvillimi i turizmit në këtë rajon kërkon një vëmendje më të madhe të politikës 
dhe të pushtetit qendror dhe vendor, në mënyrë të veçantë në pjesën perëndimore të 
rajonit, si dhe kryerjen e studimeve më të detajuara për të përcaktuar qartë strategjinë 
dhe planin e zhvillimit turistik të kësaj zone. Sepse ekzistojnë të gjitha mundësitë për 
ta ngritur turizmin e kësaj zone në nivele shumë më të larta. E nënvizojmë këtë fakt 
për disa arsye:  

• Krahasuar më pjesën lindore, vërehet një kontrast i madh në këtë drejtim. Në 
lindje, investimet në fushën e turizmit malor janë më të hershme, gjë që ka 
krijuar një traditë pozitive në menaxhimin turistik të site-ve dhe vlerave të 
veçanta natyrore, si: liqenet akullnajore të Jabllanicës, pyjet e ahut në Radiç, 
apo Llabunishtës. 

• Përpjekje serioze po bëhen në perëndim të rajonit, e në veçanti nga banorët e 
komunës Stëblevë, për ngritjen e aktiviteteve që lidhen drejtpërdrejt me 
turizmin malor. Strategjia e zhvillimit të kësaj komune për të ardhmen 
parasheh si drejtim kryesor të zhvillimit të saj pikërisht turizmin. 

• Pyjet e zonës me sipërfaqet mbi 10.000 ha, dhe përfshirja e tyre brenda Parkut 
Kombëtar Shebenik-Jabllanicë, hap mundësi të mëdha drejt kësaj fushe. 
Faktorë shumë favorizues për zhvillimin e tij, krahas natyrës dhe pasurisë 
etnografike e kulturore, janë:  
- Së pari, vendndodhja e rajonit midis qendrave të tilla ekonomike dhe 

urbane, si: Elbasani, Struga, Ohri apo Librazhdi, dhe afërsia me to, 
garantojnë një frekuentim të vazhdueshëm turistik. 

- Së dyti, afërsia e tij me aeroportin e Strugës dhe me qendra turistike 
bregliqenore, si Struga dhe Ohri, u ofron mundësinë turistëve, që, krahas 
turizmit liqenor e atij historiko-kulturor, të shfrytëzojnë turizmin malor në 
një hapësirë gjeografike shumë të afërt. 

- Së treti, rehabilitimi i plotë i rrugës nacionale Librazhd-Peshkopi, si dhe 
përmirësimi i dukshëm i infrastrukturës së viteve të fundit, i shoqëruar me 
hapjen e pikës së kalimit kufitar të Stëblevës, do të mundësojë afrimin e tij 
me zonat bregdetare të Adriatikut dhe ato liqenore të Ohrit e Strugës. Nga 
ana tjetër, do të plotësonte më së miri vazhdimësinë e pikave turistike 
Prespë-Pelister-Ohër-Strugë-Jabllanicë-Stëblevë, duke përfunduar në 
pikën turistike të Mavrovës. Kjo do të krijonte një “zinxhir turistik” në të 
gjithë zonën kufitare Shqipëri-Maqedoni. Padyshim, kjo do të nxisë, si 
zhvillimin ekonomik, ashtu dhe afrimin e integrimin e popullsisë në të dy 
anët e kufirit. 

 
VI.8.1. Niveli i zhvillimit të turizmit sot në rajon 

Kërkesat gjithnjë në rritje të popullsisë për një jetë më të mirë dhe me rekreacion, 
ka bërë që turizmi, në ditët e sotme, të jetë një nga sektorët më fitimprurës në 
ekonominë e një vendi. Rajoni ndërkufitar i Gollobordës ofron mundësi të mëdha, në 
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veçanti në drejtim të turizmit malor-dimëror, por edhe në atë kulturor e historik. Sot 
ekzistojnë dallime të mëdha midis dy pjesëve të rajonit në fushën e turizmit.  

Kështu, në pjesën perëndimore, me gjithë mundësitë e mëdha që ofron, ky sektor 
gjendet në fillimet e tij. Në vitin 2012, në zonë funksionon vetëm një hotel, i cili është 
ngritur në qendër të fshatit Fushë-Studën, me një kapacitet prej shtatë dhomash dhe 
numër shtretërish 24. Hapat e para drejt investimeve të qëndrueshme në këtë fushë 
janë hedhur në fshatin Stëblevë. Është drejt përfundimit një kamping dimëror prej 
gjashtë shtëpish të tipit “alpin”, me financime nga banorë të këtij fshati. Sot turizmi, 
në këtë pjesë të rajonit, është përqendruar më tepër në komunën Stëblevë, për shkak të 
klimës, sipërfaqeve pyjore të mëdha, si dhe objekteve arkeologjike që ndodhen në 
fshatin Borovë. Megjithatë më tepër kemi të bëjmë me turizëm ditor, dhe më pak me 
turizëm me ditë qëndrimi më të gjata. Sipas të dhënave nga kjo komunë, flukset më të 
mëdha janë në stinën e verës dhe të vjeshtës. Sipas të dhënave nga kjo komunë, numri 
i turistëve në vitin 2013 arriti mbi 7.500, prej të cilëve, rreth 70% 85 e tyre ishin ditorë. 

Pjesa lindore e rajonit dallohet për një qëndrueshmëri dhe zhvillim të këtij 
sektori. Dy janë drejtimet më kryesore të tij: së pari, në ngritjen e hoteleve me një 
komoditet pritës, sipas kërkesave të sotme, dhe së dyti, në ndërtimin e shtëpive verore 
në pllajat e maleve Jabllanicë e Visharicë. Përveç përdorimit vetjak, vitet e fundit ato 
shfrytëzohen edhe nga turistë të ardhur enkas nga Maqedonia, apo dhe nga zonat 
kufitare përreth, si Librazhdi e Pogredeci. Në këtë pjesë të rajonit është ngritur dhe 
konkurron denjësisht hotel “Diplomat”, i cili gjendet buzë rrugës Strugë-Dibër e 
Madhe, në zonën e quajtur “Veleshta e Re”. Ky hotel është i kategorisë B, ka 30 
dhoma dhe 13 apartamente, me kapacitet të përgjithshëm prej 90 vendesh, dhe dy 
salla me kapacitet të përgjithshëm prej 900 personash. E veçanta qëndron në faktin se 
ky hotel e ushtron aktivitetin e tij gjatë gjithë vitit, sidomos gjatë stinës së verës, për 
shkak të afërsisë me qytetin e Strugës dhe liqenin e Ohrit. Po kështu, në këtë fshat 
zhvillojnë aktivitetin e tyre dy hotele të tjera: “Joni” dhe “Arbëria”.  
 

VI.9. Roli i sektorit terciar në punësimin e popullsisë së rajonit ndërkufitar 

Mbi bazën e të dhënave të marra nga institucionet e pushtetit vendor mbi numrin e 
popullsisë të punësuar sipas sektorëve të ekonomisë në vitin 2012, të pasqyruara në 
tabelën e mëposhtme, mund të themi se:  

• Në të gjithë rajonin ndërkufitar në studim, numri më i madh i të punësuarve i 
përket sektorit të parë të ekonomisë, me rreth 81% e të gjithë forcave të afta 
për punë. Në perëndim të tij arrin në 88%, dhe në lindje rreth 74, 6%. Kjo, më 
së shumti, ka të bëjë me mundësitë më të mëdha që ofron kjo anë e tij për t’u 
marrë me aktivitetet në sektorin e dytë dhe sidomos në sektorin e tretë. 

• Sektori i dytë ekonomik, në nivel rajoni, por edhe sipas pjesëve të tij, vërehet 
se ka nivelin më të ulët të të punësuarve me 4,7 %. Kjo ka të bëjë me faktin se 
i gjithë rajoni në përgjithësi, për shkak të pozitës gjeografike dhe pasurive jo të 

                                                 
85Pushteti vendor, komuna Stëblevë, viti 2014. 
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mëdha me burime minerare, është i fokusuar drejt sektorit të parë dhe atij të 
tretë.  

Më konkretisht, në perëndim të rajonit vetëm 3,4% janë të punësuar në këtë 
sektor, ndërsa në lindje të tij 6,1%. Ata merren kryesisht me nxjerrjen dhe përpunimin 
e gjipsit; janë të punësuar në hidrocentralin e Glloboçicës, në fabrikën e montimit 
“Alumina” në Llabunisht, në punëtoritë e vogla të përpunimit të hekurit në Veleshtë, 
Strugë e Llabunishtë, si dhe në fabrikat e përpunimit të qumështit në Strugë dhe 
Veleshtë, dhe padyshim në degën tradicionale të rajonit, atë të ndërtimtarisë. 

• Me sektorin e tretë, si rajon, merren rreth 17% e popullsisë aktive. Sipas 
pjesëve të tij, në perëndim të rajonit arrin 8,6%, dhe në lindje të tij 24%. 
Fushat kryesore të punësimit në këtë sektor janë: tregtia dhe shërbimet.  

Pavarësisht shifrave të mësipërme duam të theksojmë faktin se prirja për t’u marrë 
me aktivitetet e sektorit terciar është drejt rritjes. Mund të shprehemi se për të 
ardhmen, rajoni do të fokusohet drejt zhvillimit turistik, për shkak të resurseve 
natyrore dhe kulturore të mëdha, por dhe kontingjentit të konsiderueshëm të 
grupmoshës së re. 
 
 

Tab. 6.16. - Niveli i punësimit sipas sektorëve ekonomikë në rajonin ndërkufitar të 
gollobordës (në %), viti 2012. 

 

Punësimi në % Sek. Primar (%) Sek. Sekondar (%) Sek. Terciar (%)

Golloborda Perëndimore 88 3,4 8,6 

Golloborda Lindore 71,3 4 24 

Rajoni në % 80 3,7 17 
 

Burimi:Pushteti vendor i komunave Ostren,Trebisht dhe Stëblevë,Republika e Shqipërisë, Nëntor 
2012;Pushteti vendor i komunave Strugë dhe Vefçan në Republikën e Maqedonisë, Dhjetor 2012. 

 
 

 
 

Graf. 6.11. - Niveli i punësimit sipas sektorëve ekonomikë në rajonin ndërkufitar të 
gollobordës (në %), viti 2012. 
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PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 
 

Studimi i rajonit ndërkufitar të Gollobordës, në tërësinë e vetë, i përmbahet 
koncepteve të reja të rajonit gjeografik. Analizohen të gjithë komponentët fizikë e 
humanë, duke evidentuar lidhjen dhe ndikimin e ndërsjellë midis tyre. Ëshë dhënë 
identitetin i plotë i rajonit në raport me rajonet e tjera brenda dhe jashtë Shqipërisë, 
duke paraqitur me fakte dhe të dhëna shkencore dallimet që vërehen në të dy anët e 
këtij rajoni ndërkufitar, si dhe të përbashkëtat midis tyre. Nëpërmjet fakteve historike 
shprehet qartë se rajoni në studim përfaqëson një “trevë” me kulturë e histori të 
përbashkët, që pavarësisht se shtrihet në dy territore të ndryshme shtetërore, ka 
funksionuar si një i vetëm për periudha të gjata kohore. 

• Rajoni ndërkufitar i Gollobordës shtrihet në pjesën lindore të vendit tonë, duke 
përfshirë malësinë me të njëjtin emër dhe vazhdon edhe në Republikën e 
Maqedonisë, nga fshati Velesht (komuna Strugë) në jug, dhe vazhdon drejt 
veriut me territorin e komunës së Vefçanit deri në fshatin Konjarë, në afërsi të 
Dibrës së Madhe. Brenda këtyre kufijve, rajoni ka sipërfaqe 487,4 km2, prej të 
cilave 300 km2 janë brenda kufirit shtetëror dhe 187,4 km2 bëjnë pjesë në 
territorin e Maqedonisë. Kjo pozitë gjeografike ofron kushte pozitive, por dhe 
negative për zhvillimin e tij social dhe ekonomik.  

• Pavarësisht nga periudha historike dhe veçoritë e tyre, rajoni i Gollobordës ka 
patur rolin e një nyje lidhëse midis territorit të vendit tonë dhe viseve të tjera 
shqiptare, jashtë tij dhe më gjerë. 

• Ndërtimi gjeologjik i larmishëm ka kushtëzuar larminë e peizazheve dhe ofron 
resurse të shumta, si: lëndë ndërtimi, argjila, gëlqerorë, por edhe minerale të 
tjera që lidhen me ultrabazikët, apo flishet e vjetra dhe gëlqerorët. Rajoni në 
studim është i pasur edhe me pasuri të tjera, si lëndë të para për materiale 
ndërtimi: gëlqere, gurë dekorativë etj. Ndërsa në pjesën maqedonase të rajonit, 
pikërisht në veri të tij, gjejmë minierën e qymyrit të gurit, i cili ndodhet në 
afërsi me Dibrën e Madhe. Po kështu, në këtë pjesë të rajonit ka pasuri gjipsit, 
i cili është shumë cilësor dhe përdoret në industrinë e ndërtimit. 

• Relievi i rajonit ndërkufitar të Gollobordës është malor dhe dallohet për 
karakterin e tij tepër kompleks si në aspektin morfologjik, ashtu edhe 
morfogjenetik. Larmia e tij morfografike është e dukshme dhe shprehet në të 
gjitha dukuritë: në mënyrën e grupimit dhe të organizimit të elementeve të 
relievit, në drejtimin dhe formën e tyre. Mbizotërimi i vlerave të larta 
morfometrike në relievin e tij ka kushtëzuar proceset e erozionit, duke ndikuar 
në vendosjen e vendbanimeve dhe në infrastrukturën rrugore. Ai shtrihet nga 
niveli hipsometrik deri në 500 m, i cili përbën 16% të territorit, dhe mbi 2000 
m mbi nivelin e detit, i cili zë 8% të sipërfaqes së tij.  

• Njëherazi, evidentohet qartë fakti se faktori human ka luajtur rol të 
rëndësishëm në dallimet që ekzistojnë në zhvillimin ekonomik midis dy anëve 
të tij, pavarësisht kushteve fiziko-natyrore gati të përafërta midis tyre. 
Kryesisht vendbanimet janë të përqendruara në gropa, fushat karstike, luginat.  

• Rajoni bën pjesë në zonën klimatike mesdhetare paramalore dhe malore. 
Klima e saj dallohet për ndryshime të dukshme nga një sektor në tjetrin, por 
këto ndryshime janë më të theksuara në drejtimin vertikal. Kjo 
ndryshueshmëri e saj është më e dukshme sidomos të reshjeve dhe të 
temperaturave.  
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• Ndër pasuritë klimatike, veçojmë ndryshimet të mëdha klimatike që 
reflektohen, si në bimësinë e kultivuar, ashtu edhe në atë natyrore. Sasia e 
konsiderueshme e reshjeve të shiut dhe dëborës krijon mundësi për rezerva 
ujore që shfrytëzohen në periudhën e thatë të vitit. Edhe reshjet e shumta të 
dëborës dhe zgjatja e madhe e shtresës së saj ofrojnë potenciale të mëdha për 
zhvillimin e turizmit dimëror. Ndikimi negativ i saj pasqyrohet në vlerat e 
kufizuara të temperaturave të ajrit në rajon, që pengojnë zhvillimin e kulturave 
termofile. Dëbora e shumtë dhe zgjatja e madhe e saj e kufizon numrin e 
blegtorisë dhe izolimin e fshatrave, kryesisht në perëndim të tij. 

• Rrjeti hidrografik përbëhet më tepër nga përrenj që dallohen për fryrjen e 
menjëhershme dhe prurje jo të vogël të ngurtë. Dallohet hidrografia e 
territoreve karstike, kryesisht në perëndim, dhe territoreve terrigjene në lindje 
e veri të rajonit. Tek të parët hidrografia është e varfër në sipërfaqe, por e 
pasur në thellësi të masivëve karstikë. Rrjedhjet sipërfaqësore janë të 
përkohshme, me fryrje të menjëhershme dhe rënie shumë të shpejtë të 
prurjeve. Gjithashtu, duhet të vlerësohet rënia e madhe e shtretërve të 
rrjedhjeve ujore, që përbën një vlerë e mundësi jo të vogël për prodhimin e 
energjisë elektrike nëpërmjet hidrocentraleve. Deri tani, kjo mundësi është 
shfrytëzuar shumë pak në tri hidrocentrale të vogla lokale, të ndërtuara vite më 
parë në perëndim të rajonit, në komunën Ostren, por tashmë, duke i shtuar dhe 
një numër të konsiderueshëm të atyre që janë në ndërtim, si në: Borovë, 
Stëblevë apo Trebisht. 

• Tokat janë të larmishme. Kjo duket si në brezat e tokave, ashtu edhe në disa 
nënlloje brenda të njëjtit brez. Ato fillojnë nga kati i tokave të kafenjta, duke u 
ngjitur deri tek ato livadhore malore. Padyshim që kjo përbën një pasuri jo të 
vogël natyrore të zonës. Por shfrytëzimi pa kriter i bimësisë natyrore dhe i 
mundësive potenciale të tokave, në kushtet e një mjedisi tepër delikat, ka 
kushtëzuar degradimin e vazhdueshëm të tyre, në jo pak raste deri në 
dezertifikimin e tyre. 

• Bota bimore. Vetë kushtet natyrore të saj, si: ndërtimi gjeologjik, copëtimi i 
madh i relievit i shoqëruar me një larmi të pasur klimatike, me reshje të mëdha 
të dëborës etj., kanë kushtëzuar shumëllojshmëri të mëdha të botës bimore në 
rajonin ndërkufitar të Gollobordës. Kjo dukuri gjen shprehjen e vet në 
biodiversitetin e theksuar, i shprehur si në drejtim vertikal, ashtu edhe në atë 
horizontal. 

• Bota shtazore. Pasuria që ka kjo zonë në aspektin klimatik, në atë të tokave, të 
florës etj., ka krijuar kushte shumë të favorshme për zhvillimin e një bote 
shtazore shumë të larmishme. Kjo ka ndikuar në llojshmërinë e shumë 
specieve të veçanta, nga më të ulëtat dhe deri tek gjitarët më të zhvilluar të 
zonës. Të diferencuara sipas karakterit të habitatit do të dallonim: botën 
shtazore të shkurreve, të pyjeve të dushkut, të ahut dhe të halorëve, botën 
interesante të kullotave alpine dhe të habitateve ujore. Gjejmë kafshë, si: 
lepuri i egër, dhelpra, ariu, apo derri i egër, dhe shpendë të tillë, si: shqiponja, 
skifteri, etj. 

• Në aspektin historik, rajoni përfaqëson një trevë me banim të hershëm. Nga të 
dhënat arkeologjike dhe historike, rezulton se Golloborda përbën një trevë të 
trungut iliro-arbëresho-shqiptar, me një trashëgimi të pasur kulturore dhe 
historike që zë fill që në periudhat më të hershme, pikërisht në ato të 
qytetërimit ilir të saj. Ekzistojnë dëshmi të shumta dhe mjaft të qarta të 
kulturës ilire në këtë rajon me rrënoja të vendbanimeve ilire “urbane” të 
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kohës, apo rrënojat “e qytezave” dhe fortifikimeve, si: qyteza e Borovës, 
Gradishta e Trebishtit dhe e Kojavecit. Në periudhën e antikitetit rajoni 
banohej nga fisi ilir i Penestëve. Golloborda është një nga trevat e pakta të 
shtrira dhe jashtë kufirit të vendit tonë, si: Himara dhe Luma, ku takohet 
dygjuhësia, tipar që i dallon ato nga trevat e tjera të vendit. 

• Duke u nisur nga faktet e pamohueshme historike e arkeologjike të 
mësipërme, mund të themi se dygjuhësia në këtë trevë është një fenomen 
historik i shfaqur në një periudhe të caktuar. Shqipja dhe bullgarishtja shfaqet 
mbas ardhjes së sllavëve në viset autoktone të banuara me popullsi ilire në 
këtë rajon, dhe është rrjedhojë e veprimtarisë ekonomiko-sociale të përditshme 
midis shqiptarëve autokton dhe bullgaro-maqedonasve të ardhur në 
Gollobordë. Ashtu si në Himarë, apo në Lumë, edhe në Gollobordë dy 
gjuhësia është objekt studimi midis studiuesve seriozë dhe atyre të vënë në 
shërbim të politikave aneksuese sllave ndaj trojeve etnike shqiptare. 

• Popullimi i rajonit ka ndjekur rrugën e kalimit nga stanet drejt vendbanimeve 
të përhershme, të cilët me kalimin e kohës u rritën e u zgjeruan. Pra, ka 
ndjekur po të njëjtën rrugë të popullimit në vendin tonë. 

• Kryesisht, qendrat e banuara janë të vendosura midis lartësive 851-1.000 m, 
tërësisht vendbanime të tipit fshatar. Në ditët e sotme, tipar i përbashkët i tyre 
është fakti se ato janë përqendruar pranë qendrave të komunave, buzë rrugës 
nacionale, apo në udhëkryqet për të pasur lehtësi në komunikim midis tyre. 

• Si rezultat i pozitës gjeografike dhe i faktorëve të ndryshëm historikë e 
ekonomikë, popullsia e këtij rajoni, në periudha të ndryshme, është përfshirë 
nga disa lëvizje masive. Jo të pakët kanë qenë ata që kanë ardhur në 
Gollobordë për t’i shpëtuar masakrave të pushtuesve, myslimanizmit në 
periudhën e mesjetës turke, apo për t’i shpëtuar gjakmarrjes mes fiseve. 
Përgjithësisht, në pjesën lindore, popullsia është autoktone, përveç disa fiseve 
të ardhura nga Elbasani, Mokra, në vitet 1920-1930. 

• Në periudhën e viteve 1916-1920 rajoni pushtohet nga bullgarët, të cilët sollën 
më vete kolonë të popullsisë së tyre, që u vendosën nëpër stanet malore si 
popullsi nomade.  

• Në vitet 1930-1945 bie numri i popullsisë së larguar nga rajoni, i cili lidhet me 
disa faktorë: së pari, me mbylljen përfundimtare të kufirit shtetëror midis 
Shqipërisë dhe ish-Republikës Federative Jugosllave në vitin 1949, duke 
ndërprenë lëvizjet e popullsisë nga pjesa perëndimore e rajonit për të punuar 
në botën e jashtme. Së dyti, rajoni ndahet në dy pjesë, që ndërpreu lëvizjen e 
popullsisë në të dyja anët e tij. 

• Popullsia e rajonit ka ndryshuar vazhdimisht nga pikëpamja numerike. Në 
vitin 1945-1948 rajoni ka patur një popullsi prej 21.734 banorësh, ndërkohë që 
në vitin 1989 ai arrin nivelin më të lartë me 32.542 banorë, duke shënuar një 
rritje me afërsisht 50%, me një ritëm mesatar vjetor 0.7-0.8%, ose me një rritje 
numerike prej 10.808 banorë. Ky ritëm i shtimit është më i vogël se mesatarja 
e shtimit të popullsisë në vendin tonë, me rreth 2 %. Kjo shpjegohet me faktin 
se popullsia e rajonit, për shkak të faktorëve ekonomikë dhe atyre historikë, 
është karakterizuar nga një migrim i vazhdueshëm. 

• Rajoni në tërësi dallohet për burime të mëdha njerëzore. Popullsia nën moshën 
e punës, në të gjithë rajonin, në vitin 2001-2002 ka qenë 36%. Në vitin 2011 
kemi të dhëna zyrtare vetëm për pjesën shqiptare, ku sipas regjistrimit të 
fundit të popullsisë, kjo moshë arrin në 25%. Pra, kemi një rënie të moshës së 
punës afërsisht me 9%. Nga 59,9% në vitin 01’, arrin në 66% në vitin 2011. 
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Pra, kemi një rritje me 6,5%. Grupi mbi moshën e punës, nga 6,3% në vitin 
01’, ka pësuar rritje me 9%. Kjo, më së shumti, lidhet me largimin e moshave 
të reja në emigracion dhe drejt zonave të tjera të vendit.  

• Duke iu referuar disa të dhënave në lindje të rajonit për vitin 2011, theksojmë 
se ato nuk janë të dhëna zyrtare nga Instituti për Statistikë në Maqedoni (pasi 
regjistrimi i fundit, i planifikuar për t’u zhvilluar në vitin 2012, nuk u 
realizua), por të marra në konsideratë vetëm në mënyrë të përafërt dhe kurrsesi 
jozyrtare, grupi nën moshën e punës, nga 37,4% ka zbritur në 34,6% në vitin 
2011; grupi në moshën e punës, nga 48,8% në vitin 2002 arrin në 51,6%; 
mosha e tretë, nga 11,1% arrin në 13%. 

• Popullsia me arsim 8 dhe 9-vjeçar përbën rreth 40% të të gjithë popullsisë së 
arsimuar në rajon. Me arsim të mesëm janë rreth 7,2%, rreth 3% janë me arsim 
të lartë, ndërsa pjesa tjetër përbëjnë kategoritë e tjera. Niveli i popullsisë 
analfabete paraqitet më i vogël në pjesën perëndimore të tij, me 3%, ndërkohë 
që në atë lindore është më i madh. Vend të konsiderueshëm në pjesën lindore 
të rajonit zë kategoria “persona të cilët nuk janë në shkollë”, që përbëjnë rreth 
67%. 

• Rreth 81,3% e popullsisë aktive të punësuar në rajon merret me bujqësi dhe 
blegtori, 4,7% merret me sektorin e dytë të ekonomisë, dhe 14% merret me 
aktivitete të ndryshme në sektorin terciar. Të papunët zënë rreth 53% të të 
gjithë popullsisë së aftë për punë. Nivelin më të ulët të punësimit e vërejmë në 
perëndim të tij, ku dallohet komuna Trebisht me 43%. Kryesisht, rritja e 
ndjeshme e papunësisë në rajon lidhet me mbylljen e disa ndërmarrjeve të 
vogla prodhuese me karakter agroushqimor e industrial, me minierat në 
Martanesh, ajo e qymyrit në afërsi me Dibrën e Madhe, ndërmarrjen e 
montimit “Alumina” në Llabunisht, si dhe ndërprerja e shfrytëzimit pyjor në 
pjesën perëndimore të rajonit. 

• Rajoni dallohet për mbizotërimin e popullsisë me besim fetar islam në nivelin 
69,7%, ndërsa besimi i krishterë përbën 30,3%, kryesisht besim ortodoks. 

• Përbërja kombëtare e tij paraqitet shumë e veçantë, për shkak të faktorëve 
historikë që sollën nëpërmjet dyndjeve sllave apo luftërave të tyre me 
popullsinë vendase një vendosje të kësaj popullsie në rajon. Dukshëm 
mbizotëron popullsia autoktone me kombësi shqiptare me 70,8% të popullsisë, 
popullsia me kombësi maqedonase e bullgare të marra së bashku arrin në 22%, 
ndërsa popullsia me kombësi “të tjera”, si: boshnjakë, serbë, turq, romë, etj. 
arrin në 7%.  

• Gjendja e ekonomisë bujqësore deri në vitin 1945 është karakterizuar nga një 
nivel shumë i ulët prodhimi, më e shprehur në anën perëndimore, për shkak të 
karakterit më malor, por dhe më të izoluar të tij. Në tërësi, në periudhën në 
fjalë, rajoni është karakterizuar nga një strukturë e kufizuar e degëve të 
bujqësisë dhe e nëndegëve të saj. Ky tipar është ndikuar edhe nga numri i 
pakët i kulturave bujqësore, si drithërat e bukës, sidomos misri, që në vitin 
1945 zinte 95% të sipërfaqes së kultivuar në rajon. 

• Rajoni, nga viti 1949 e në vazhdim, funksionon si i ndarë në të dy anët e 
kufirit shqiptaro-maqedonas, dhe paraqitet me tipare dalluese midis dy pjesëve 
të tij. Megjithatë ai karakterizohet nga tipare të njëjta në disa drejtime: në 
futjen e teknologjive të reja të punimit të tokës dhe të kultivimit të bimëve 
bujqësore, në rritjen e përdorimit të plehrave kimike, apo në sistemimin dhe 
drenazhimin e tokave të punueshme. Një rëndësi të madhe për ekonominë e 
rajonit pati tharja e kënetës së Strugës, punimet e së cilës filluan në vitin 1959 
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dhe përfunduan në vitin 1964, prej së cilës u përfituan mbi 2.700 ha tokë, dhe 
rreth 937 ha ishin në fshatrat buzë lumit të Drinit të Zi. 

• Ekonomia bujqësore e rajonit deri në fund të viteve 80’ shënon një rritje prej 
2,3 herësh, ku rritjen më të madhe e ka patur pjesa lindore me gati 3 herë, 
krahasuar me periudhën e paraçlirimit. 

• Pas viteve 90’, ndryshimet demokratike të ndodhura në dy anët e kufirit u 
shoqëruan me ndryshime dhe dukuri pozitive, por edhe negative. Largimi i 
popullsisë, në veçanti nga ana perëndimore e tij, u shoqërua me braktisjen e 
tokave. Një pjesë e tyre sot po erodohen. Njëherazi, marrëdhëniet e reja të 
pronësisë mbi tokën hapën rrugën për një interes më të madh në rritjen e 
prodhimit bujqësor. Ndonëse prodhimi bujqësor vazhdon të ruajë përparësi në 
raport me degët e tjera në ekonominë e tij, dukshëm vërehet prirja për të 
investuar në sektorin terciar, e veçanërisht në drejtim të turizmit malor. 
Mangësitë që shfaq rajoni në pjesën perëndimore në drejtim të infrastrukturës 
rrugore përbëjnë një pengesë serioze për zhvillimin e tij. Në tërësi, rajonit i 
duhet hartimi i një plani strategjik zhvillimi, ku të përcaktohet qartë roli i 
turizmit në ekonominë e tij, rritja e financimeve për bujqësinë dhe 
bashkërendimi i veprimtarive të dy qeverive në dobi të rajonit ndërkufitar, si 
shembulli më i mirë i integrimit evropian. 

• Rajoni karakterizohet nga mbizotërimi i bujqësisë, ku prioritet kanë drithërat e 
bukës, patatja dhe foragjeret, të cilat përbëjnë mbi 78-80% të sipërfaqes 
bujqësore të kultivuar. 

• Sektori sekondar në rajon nuk ka peshë të madhe, kryesisht, aktivitet të 
përpunimit agro-ushqimor, si dhe në “punëtoritë” familjare të prodhimit të 
mobilieve, montimit të profileve të aluminit etj. 

• Sektori terciar karakterizohet nga një ngritje e vazhdueshme, ku drejtimet 
kryesore janë ato të tregtisë dhe shërbimeve, dhe ka ardhur drejt përmirësimit 
turizmi dhe transporti rrugor.  
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ANEKS 
 

Harta të ndryshme të rajonit ndërkufitar të Gollobordës. 
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