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H y r j e

Analiza komplekse e rajoneve dhe e krahinave të ndryshme, jo vetëm në vendin tonë,

por edhe në botë po merr gjithmonë e më tepër vëmendje nga studiues të shkencave të

ndryshme midis tyre vend qendror po zënë gjeografët.

Studimet gjeografike rajonale synojnë trajtimin e integruar të tre komponentëve:

natyrë, popullsi dhe aktivitet jetësor dhe prodhues i kësaj popullsie. Në kushtet

aktuale, por edhe në prespektivë, këto studime, për avantazhet e mëdha që ato ofrojnë,

janë bërë domosdoshmëri. Kjo sepse ndryshimet e sistemit pas vitit 1990, u shoqëruan

me ndryshime të mëdha në shpërndarjen gjeografike të popullsisë dhe të strukturës së

saj, me ndryshime në strukturore të ekonomisë, të drejtimeve të zhvillimit por edhe të

shpërndarjes së saj gjeografike etj. Të gjitha këto kanë ndryshuar dhe po ndryshojnë

me shpejtësi karakterin, funksionet dhe shtrirjen e rajoneve gjeografike, duke

ndryshuar kështu dhe riorganizuar vetë hapësirën gjeografike shqiptare. Zhvillimet

kanë qënë dhe janë jo vetëm të shpejta por edhe spontane, madje dhe kaotike. Ndaj

edhe pasojat negative nuk janë të pakta dhe të shtrira në të gjitha aspektet. Nëse nuk

do të studiohen dhe të drejtohen shkencërisht zhvillimet kaotike, këto pasoja do të

thellohen e bëhen shumë më të vështira për t’u zgjidhur. Kjo do të kërkonte patjetër

edhe ndihmesën e studimeve gjeografike, të cilat me trajtime dhe analiza të thelluara

shkencore të problemeve gjeografike, i bën ato të aplikueshme dhe të afta për të dhënë

ndihmesë në përballimin e sfidave gjithmonë e më të mëdha, gjithmonë e më të

vështira me të cilat përballet dhe do të përballet vazhdimisht shoqëria njerëzore.

Para viti 1990, duke u përcaktuar nga filozofia marksiste-leniniste sunduese për
kohën, në gjeografinë shqiptare, rajonizimi natyror dhe ai human ishin krejtësisht të
ndara nga njeri-tjetri. Ndërsa pas këtij viti, duke u mbështetur në konceptet e
gjeografisë perëndimore, filluan të rikonceptoheshin parimet dhe kriteret e
rajonizimit, me synimin rajonizimin gjeografik të Shqipërisë, i cili i trajton dhe i
analizon të integruara tiparet natyrore, sociale dhe ekonomike të hapësirave apo
territoreve, të përcaktuara si rajone gjeografikë. Mbi këtë bazë u realizua rajonizimi i
parë gjeografik1 i vendit, sipas të cilit dallohen katër rajone të mëdha (kategoria e
parë): Rajoni Verior e Verilindor, Rajoni Juglindor, Jugor dhe Perëndimor. Por nëse
ky rajonizim i ka të qarta njësitë e mëdha (rajonet e rangut të parë), ende mbeten tepër
evazive dhe të papërcaktuara qartë nënnjësitë përbërëse të tyre.
Si i pari, natyrisht, ky rajonizim ka vlerat dhe mangësitë e veta. Por analiza e tij del

jashtë kuadrit të punimit tonë. Gjithsesi do të theksonim se rajonizimi në fjalë është

një bazë mjaft e mirë për të thelluar më tej studimet në drejtim të rajonizimit

gjeografik sa më real dhe shkencor të vendit tonë.

Është rasti të theksojmë se në këtë gjendje të studimeve regjionale dhe sidomos të
rajonizimit gjeografik të vendit tonë, në të cilin nënjësitë përbërse të rajoneve janë
dhënë tepër evazive, Mallakstrën ne e marrim dhe e trajtojmë si një tërësi gjeografike
pa përcaktuar rangun dhe as pozicionin e saj në shkallën hierarkike të rajoneve dhe

1
. Qiriazi.P, Doka .Dh, Laçi .S, Gjeografia 12, Tiranë 2004.
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nënrajoneve të vendit tonë. Ky problem do të kërkonte studime të detajuara rajonale
përtej njësisë sonë të marrë në studim, madje në gjithë hapësirën gjeografike të
Shqipërisë.
Mallakastra, si njësi fiziko-gjeografike me kufij të qartë natyrorë, njëherazi ofron
identitetin e saj të veçantë human, që e individualizon atë edhe si njësi apo nënrajon
gjeografik. Duke e parë dhe trajtuar Mallakastrën, si njësi apo nënrajon gjografik,
analizohen të integruara sistemet fizike (ndërtimi gjeologjik, relievi, klima,
hidrografia, tokat, flora, fauna) dhe resurset e tyre për popullim dhe aktivitet prodhues
e jetësor të popullsisë me sistemet humane (popullsia, ekonomia, kultura, tradita,
koshienca rajonale etj). Në këtë këndvështrim, studimi ynë përbën ndihmesë në
fushën e Gjeografisë së Shqipërisë, në gjetjen e rrugëve dhe mjeteve më të mira të
menaxhimit dhe administrimit shkencor të resurseve natyrore dhe humane, duke
ndihmuar kështu përcaktimin e rrugëve më efektive për të siguruar zhvillimin e
qendrueshëm rajonal aktual dhe për të zvogëluar në minimum pabarazitë e mëdha
egzistuese në shkallën e këtij zhvillimi rajonal në vendin tonë.
Për realizimin e këtij studimi rajonal na është dashur të analizojmë dhe të zgjidhim

probleme nga më të ndryshmet dhe shpesh mjaft të ndërlikuara. Ndër të cilat

theksojmë:

 Përcaktimi i kritereve dhe rrugëve të identifikimit të Mallakastrës si nënnjësi

rajonale të vendit tonë. Për këtë qëllim na u desh të trajtojmë dhe krahasojmë

një mori treguesish natyrorë, socialë, ekonomikë, kulturorë, por ndihmesë të

veçantë na dha analiza e koshiencës rajonale, që, për mendimin tonë, përbën

kriterin kryesor. Ndërkohë nëpërmjet analizës në planin historik të konceptit

etno-gjeografik “Mallakastër” dhe rezultateve të anketës së zhvilluar me

synimin kryesor evidentimin e gjendjes dhe shtrirjen aktuale të këtij koncepti

në vetëdijën apo koshiencën rajonale të banorëve, përcaktuam jo vetëm

identitetin e Mallakstrës si njësi gjeografike qartësisht të individualizuar, por

edhe kufijtë e shtrirjes së saj, të cilët rezultuan: të qartë, të diskutueshëm dhe

përjashtues.

 Mbledhja, seleksionimi verifikimi, homogjenizmi dhe përpunimi i të dhënave

statistikore, të siguruara nga burime të ndryshme (pushteti lokal, INSTAT,

ekspeditat e përsëritura në të gjithë territorin dhe qendrat e banuara, bisedat

dhe konsultat me studiues dhe specialistë të fushave të ndryshme, anketat etj)

dhe paraqitja hartografike e grafike e tyre ndihmoi në nxjerrjen e

konkluzioneve dhe përgjithësimeve mbi shkaqet dhe pasojat, ndryshimeve në

kohë dhe hapësirë të tipareve gjeografike të njësisë, prirjen e tyre në të

ardhmen.

 Analiza e integruar e tre komponentëve bazë: natyrorë, socialë dhe

ekonomikë, duke evidentuar dhe spjeguar ndikimin e ndërsjelltë midis tyre

dhe rolin e këtij bashkëveprimi në krijimin e tipareve të veçanta të njësisë

gjeografike rajonale të marë në studim.



16

 Krahasimi i rezultateve të analizave të integruara të tre komponentëve dhe

evidentimi i ndryshimeve hapësinore brenda vetë Mallakstrës na ndihmoi të

dallonim nënnjësitë përbërse të saj, me kufij të qartë dhe tipare karakteristike

të veçanta.

 Analiza e detajuar e problemeve mjedisore, të para në planin kohor dhe

hapësinor, ndihmoi në përcaktimin e gjendjes mjedisore, shkallës së urgjencës,

shkaqet dhe shkaktarët, si dhe të mundësive e rrugëve të minimizimit të

efekteve e pasojave negative, të mbrojtjes dhe rigjenerimit të vlerave të

dëmtuara.

 Analizat komplekse dhe të integruara të problemeve natyrore, sociale dhe

ekonomike me synimin realizimin e vlerave të shumëfishta të punimit, jo

vetëm në planin teorik (ndihmesë në studimin dhe rajonizimin gjeografik të

vendit), por edhe në rrafshin praktik, që ai të jetë i vlefshëm për të ndërtuar

strategji lokale dhe rajonale për zhvillimin e qendrueshëm dhe të harmonizuar

social–ekonomik të Mallakastrës, për të ndihmuar në realizimin e ndarjes sa

më efikase administrative të saj, që të jetë në funksion të aktivitetit ekonomik

dhe të forcimit të lidhjeve shpirtërore e kultuore të banorëve të vendbanimeve

të ndryshme; për të ndihmuar në zgjidhjen e problemeve të mëdha mjedisore

të saj etj.

Ky punim trajton tërrësinë e problemeve natyrore, sociale dhe ekonomike dhe

konkretisht:

Koncepti “Mallakastër” dhe evolucioni i tij në shekuj. Duke u mbështetur në studime

dhe të dhëna arkeologjike e historike, në hartat e botimeve të ndryshme, në rezultatet

e anketave dhe bisedat e konsultimet me specialistë e banorëve të zonës kemi ndjekur

hap pas hapi evolucionin tepër interesant të konceptit ”Mallakastër”, nga zanafilla e tij

dhe deri në ditët tona. Kjo na ndihmoi të përcaktonim kufijtë e sotëm të njësisë, të

cilët, siç theksuam më lart, shtrihen deri atje ku shumica e popullsisë së qendrave të

banuara kufitare e quan dhe e ndjen veten “Mallakstriot”. Vëmëndje e veçantë i është

kushtuar raporteve dhe lidhjeve që ekzistojnë midis emërtesës së kësaj krahine, njësie

fizike gjoegrafike dhe njësie administrative.

Pozita gjeografike. Theksohet karakteri tranzitor i kësaj pozite në aspektin natyror,

por edhe human. Vëmëndje e veçantë i është kushtuar vlerësimit të rolit të kësaj

pozite gjeografike në veçoritë fiziko-gjeografike, ndërsa roli i saj në shkallën e

popullimit e zhvillimit social-ekonomik u trajtua në aspektin historik dhe, natyrisht,

aktual.

Sistemet fizike. Trajtimi i tyre bëhet, duke vënë theksin në evidentimin dhe spjegimin

e rolit të ofertës së tyre për popullimin dhe aktivitetin jetësor të popullsisë. Në

këndvështrimin e vlerësimit aktual, vemëndje e veçantë i është kushtuar trashëgimisë
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natyrore dhe gjendjes aktuale të të gjitha resurseve natyrore, mundësive që ato ofrojnë

për jetesë dhe për drejtimet e reja të zhvillimit aktual dhe në perspektivë.

Sistemet humane. Qysh në fillim trajtohen në rrafshin kronologjik, por edhe

horologjik (në hapësirë), popullimi dhe popullsia, ecuria e treguesve demografikë dhe

lidhja e tyre me kushtet natyrore, kushtet historike, zhvillimet politike dhe ekonomike

në Mallakastër, në rajonet përreth, në vendin tonë, por edhe më gjerë. Njëherazi në

mënyrë të detajuar analizohet situata aktuale dhe jepen vlerësime për të tashmen dhe

të ardhmen.

Vendbanimet. Analiza e tyre bëhet, duke i parë në planin e evolucionit historik:

shfaqia dhe faktorët kushtëzues, origjina, shpërndarja gjeografike në raport me

faktorët natyrorë por edhe humanë etj. Gjendja aktuale e vendbanimeve zë vendin

kryesor dhe fokusohet në përmasat, strukturën urbanistike e arkitektonike të banesave

e ndërtesave të ndryshme, tiparet tradicionale dhe shkalla e rujajtjes e ndryshimit të

tyre, roli e funksionet aktuale, lidhjet me qendrat e tjera të banuara dhe drejtimet e

gravitimit të tyre brenda Mallakastrës dhe jashtë saj; prirjet e këtyre qendrave në të

ardhmen etj.

Trashëgima kulturore. Analizohet në dy format e saj, materiale dhe shpirtërore, duke

vënë theksin në vlerat e saj, në përcaktimin e identitetin kulturor dhe për qëllime

turistike e edukuese, në gjendjen, shkallën e dëmtimit dhe mundësitë e mbrojtjes e

përdorimit të saj për qëllime të ndryshme.

Aktiviteti ekonomik analizohet sipas sektorëve të ekonomisë: bujqësi, industri dhe

shërbime. Në këtë kapitull vlerësohen potencialet natyrore dhe humane për zhvillimin

ekonomik, evidentohen aktivitet ekonomike kryesore, ecuria e tyre në kohë dhe

hapësirë dhe prespektiva e tyre në të ardhmen. Vemëndje e veçantë i kushtohet

krahasimit të tipareve ekonomike të nënjësive të ndryshme përbërse të Mallakastrës

dhe, mbi këtë bazë, evidentohet dhe shpjegohet shkalla e ngjajshmërisë dhe e

ndryshimit midis tyre; shkalla e kompaktësisë si njësi natyrore, kulturore dhe

ekonomike, përcaktohen sektorët ku përputhen tiparet natyrore, sociale, ekonomike,

kulturore, shpirtërore dhe sektorët, në të cilët ka ndryshime të dukshme në këto tipare,

pra ka mospërputhje të nënnjësive natyrore me ato humane. Mbi këtë bazë janë

përcaktuar nënjësitë përbërëse dhe karakteri i kufijve midis tyre. Duke u mbshtetur

edhe për këto nënnjësi përbërse të Mallakastrës, në analizën e integruar të tre

komponëntëve: natyrë, popullsi dhe ekonomi, janë trajtuar tiparet më kryesore

gjeografike të tyre.

Punimi mbyllet me përfundime dhe rekomandime, të cilat kanë dalë nga anailza e

integruar e gjendjes aktuale, e shkallës së diferencimit hapësinor të saj; nga vlerësimi

mbi bazën e koncepteve të reja, por edhe në këndvështrimin hapësinor të potencialeve

të resurseve natyrore, humane dhe ekonomike; nga shqyrtimi i raporteve midis

faktorëve natyrorë, human, ekonomikë, politikë, kulturorë, shpirtërorë që veprojnë
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dhe ndikojnë në Mallakastër. Trajtimi i lidhjeve administrative, ekonomike, kulturore,

shpirtërore, zakonore midis nënjësive të Mallakstrës krijoi mundësinë e formulimit të

mendimeve dhe propozimeve për organizmin ekonomik, administrativ, kulturor,

social dhe komunikativ të saj. Duke anailizuar raportet, lidhjet, marëdhëniet aktuale

dhe të mundëshme në të ardhmen midis Mallakstrës dhe rajoneve përreth saj, të gjithë

vendit dhe më gjerë janë dhënë mendime për integrimin e Mallakstrës në strukturat,

tregun dhe rrjetet e komunikimit kombëtar dhe rajonal.

Kemi bindjen se punimi ynë do të jetë i vlefshëm për studimin e thelluar rajonal dhe

rajonizimin gjeografik të vendit tonë, do të ndihmojë në ndërtimin e strategjive dhe

politikave reale, shkencore dhe efektive të zhvillimit rajonal; për studiuesit e

Mallakastrës e më gjerë në fushat jo gjeografike, si: natyrës, popullsisë, ekonomisë,

historisë, etnografisë; do të ndihmojë mësuesit dhe nxënësit, studentët etj.

Së fundi do të desha të falenderoj të gjitha ata që më kanë ndimuar në realizimin e

këtij studimi: institucionet e ndryshme si qarkun, bashkitë Fier, Ballsh, komunat e

Mallakastrës, studjues, kolegë dhe të afërmit e mi për ndihmën, sugjerimet e tyre me

shumë vlerë; banorët e Mallakastrës për bujarinë dhe disponiblitetin që kanë treguar

për të më ndihmuar etj. Njëherazi gjej vend të falenderoj për orientimet, sugjerimet e

mendimet shumë të vlefshme, drejtuesin Prof.dr Perikli Qiriazi, studiues dhe

shkencëtar me energji të pashtereshme. Një falenderim i veçantë i takon familjes sime

për suportin moral e financiar.

Duke qënë i pari studim rajonal për Mallakastrën dhe ndër të paktit në shkallë vendi,

kemi bindjen se ka vend për vërejtje dhe sugjerime, të gjitha janë të mirëpritura.

Paraprakisht i falenderoj të gjithë autorët e këtyre sugjerimeve dhe i siguroj se do t’i

konsideroj me kënaqësi ato.

A u t o r i
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I Koncepti Mallakastër dhe evolimi i tij në shekuj

I.1. Koncepti rreth rajonit të Mallakastrës

Për emërtimin e njësisë gjeografike “Mallakastër”, në literaturën aktuale, por edhe nё 
atë tё kaluar përdoren emërtime nga më të ndryshmet: “Territori kodrinor midis 
Vjosës dhe Osum-Semanit2; "krahina e Mallakastrës"3, "kodrat e Mallakastrës4",
“zona e Mallakastrës", "rrethi Mallakastrës" (jo plotësisht), etj. Menjëherë të lind
pyetja: si ka mundësi që pёr një rajon tё diferencuar në shekuj, ende nuk është gjetur 
një përcaktim i saktë, përgjithësues dhe gjithëpërfshirës.
Nga shqyrtimi i këtyre emërtimeve konstatojmë, se me përjashtim të studimit fiziko-
gjeografik të prof.Kristos, të gjitha emërtimet e tjera kanë në bazë emërtimin
“Mallakastër”. Këtë emërtim, siç do ta trajtojmë në vazhdim, e gjejmë qysh herët,
duke i rezistuar kohës dhe si i tillë, mendojmë se duhet të shërbejë edhe në vazhdim
për të emërtuar këtë njësi gjeografike. Tashmë dalin disa çështje që kërkojnë zgjidhje.
Midis tyre theksojmë: përcaktimin e saktë të konceptit “Mallakastër”, shtrirjen
hapësinore tё saj, evolimin në shekuj dhe natyrisht, përcaktimin e kufijve të sotёm të 
kësaj njësie gjeografike. Lidhur me zgjidhjen e këtyre problemeve, që përbëjnë edhe
objektin e këtij sythi, qysh në fillim do donim të sqarojmë disa çështje kryesore:
 Në kushtet kur ende nuk është përcaktuar saktë dhe në mënyrë të argumentuar

shkencërisht shkalla hierakike e njësive dhe e nënnjësive gjeografike të Shqipërisë,
rajonin tonë të studimit do ta quajmë thjesht njësi gjeografike. Përcaktimi i vendit
të kësaj njësie në këtë shkallë hierakike rajonale në vendin tonë është jashtë
objektit të tezës sonë të doktoraturës.

 Ende tek ne nuk është përcaktuar përmbajtja e saktë e koncepteve: krahinë, zonë,
nënzonë, territor dhe rangu hierarkik i tyre. Ato përdoren shumë shpesh, por në
shumicën e rasteve me kuptime dhe përmbajtje të ndryshme, jo rrallë
kontradiktore. Edhe përcaktimi i tyre në monografinë “Gjeografia Fizike e
Shqipërisë”5, u mbështet më tepër në marrëveshje midis autorëve të saj, sesa në
argumente shkencorё. Në këto kushte, duke dalë nga objekti ynë, pёr kёtё problem 
jo tё vogël tё studimeve gjeografike shqiptare, ne do të përdorim termin “Njësia 
Rajonale e Mallakstrës” ose thjesht “Mallakastra”.

 Kriteret e përcaktimit të kufijve të njësive rajonale gjeografike janë të ndryshëm.
Ato ende nuk janë përcaktuar qartë, në mënyrë të prerë dhe të pranuar, të paktën
nga shumica e gjeografëve rajonalistë të vendit tonë. Në këto kushte, ne zgjodhëm
kriterin sociogjeografik të përcaktuar mbi bazën e “të ndjerit mallakstriot” nga
banorët e qendrave të banuara të kësaj njësie. Këtë ne e evidentuam me ndihmën e
anketës gjithpërfshirëse në shumë plane: gjeografike, kulturore, sociale, arsimore,
ekonomike etj. Midis pyetjeve të tjera, ne theksuam pyetjen “e ndjeni veten
mallakstriot?”. Duke i përpunuar të dhënat e kësaj ankete, dalluam tre raste, të cilat
do t’i diskutojmë në vazhdim.

Sigurisht që emërtimi i një areali të tillë nuk është rastësor. Kjo lidhet me të kaluarën
historike, ku Mallakastra përfaqëson një krahinë më vete në hapsirën territoriale të
Shqipërisë. Togëfjalëshat e sipërpërmendur, ku përdoret rëndom fjala Mallakastër e
prezantojnë atë si njësi më vete. Nëse do të përpiqemi të analizojmë dhe të kuptojmë

2 Kristo.V, Veçoritë fiziko-gjeografike të territorit kodrinor Vjosë-Osum- Seman, Tiranë fq 5,viti 1980
3 Tirta. M, Etnologjia e shqiptarëve, fq 135, viti 2003
4 Qiriazi .P, Gjeografia fizike e Shqipërisë, vol II, fq 298, viti 1998
5 Qendra e Studimeve Gjeografike, Gjeografia Fizike e Shqipërisë, Tiranë 1990
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esencën e tyre, do të gjendemi përballë pikëpyetjeve të shumta ku konvencioni me
orgjinë historike (Mala)E keqe +(Castrum) Kështjellë (me prejardhje që nga periudha
e pushtimeve romake në Iliri) përfaqëson një hapsirë deri diku të diferencuar qartë, ku
jeton një popullsi me lidhje kulturore, gjuhësore, zakonore, historike, administrative
dhe me tipare të njëjta. Ajo gjithashtu shpreh unitetin e kushteve fiziko -gjeografike të
kësaj hapsire me karakter pak a shumë homogjen. Pikërisht "kuptimi, kufijtë, kushtet,
evolimi dhe tendenca" e këtyre termave të përgjithshëm që shoqërojnë fjalën
Mallakastër dhe rilevimi i tyre sipas "shtresave " natyrore, kulturore, ekonomike,
humane do të jetë fokusi i studimit tonë. Kjo përbën një problematikë e cila lidhet me
termin “regjion i integruar” i cili merr në shqyrtim disa kritere të ndryshme. Një pjesë
të veçantë të këtij studimi do të përbëjë panorama historike krahas asaj gjeografike.
Këtu do të synohet që të përdoren faktet, ngjarjet historike duke i modeluar ato në
hapsirën gjeografike, që mesa duket në Mallakastër janë ndërthurur mjaft mirë. Gjatë
evolucionit të saj historik, do të njihemi me të dhëna të tilla si: struktura e popullsisë,
dinamika e ndryshimeve të popullsisë, roli në rritje i banorëve që kanë jetuar në këtë
trevё, krijimi, shpopullimi, ndryshimi i vendbanimeve të ndryshme etj. 
Evolimi territorial i krahinës së Mallakastrës në periudha të ndryshme historike,
krahasimi saj me kufijtë natyorë të përcaktuar nga gjeografia, si dhe hapsira e
përcaktuar nga ndjesia e popullsisë në periudhën aktuale, do të përbëjë një aspekt
tepër interesant të këtij studimi. Sigurisht që studimi do të përqëndrohet në situatën
dhe kushtet aktuale të saj, por pa injoruar apo shmangur të kaluarën ekonomike,
humane, historike, politike apo administrative dhe kulturore të saj. Kjo do të ndihmojë
në realizimin sa më të plotë dhe më të saktë të këtij studimi.

I.2 Si lindin dhe formësohen krahinat

Popullsia në hapsira të caktuara është e organizuar në formë të tillë si: familje, lagje,
fshat, rrethina, krahina, superkrahina dhe kombësi etj6. Krahinat lindin dhe zhvillohen
duke pasur parasysh trashëgiminë materiale, shpirtërore, etnografike dhe kulturore.
Territorin që ka një popullsi me tradita dhe me veçori të përbashkëta vendore populli
e quan krahinë. Krahinat janë mbeturina të grupeve të ndryshme ekonomike shoqërore
me bazë gjeografike, që janë formuar historikisht në gji të popullit si rrjedhim i
bashkëjetesës dhe i mardhënieve të rregullta ekonomike dhe shoqërore7. Është me
rëndësi të theksohet se krahinat si njësi të veçanta gjeoetnologjike janë formacione që
krijohen e zhvillohen për shekuj me radhë, para se t’u jetë dëshmuar emri në
dokumente8. Zanafilla e krijimit të tyre të çon drejt antikitetit, pavarsisht se emërtimi i
krahinave të ndryshme dhe grupimi etnik “Arbër” u formësua aty nga shek XI, ndërsa
ndarjet krahinore shfaqen në shek IX. Në mesjetë pasardhësit e ilirёve autoktonë arbërit, 
identifikohen me emërtimin e grupimeve kishtare si romane, bizantine etj9.
Duke marrë në konsideratë burimet e ndryshme historike, vëmë re se formësimi i
krahinave në vendit tonë lidhet më tepër me elementё të ndryshëm natyrorë, të cilët 
kanë qenë të një rëndësie jetike për banorët e këtyre krahinave që në lashtësi. Ato
zakonisht merrnin emrat e lumenjve të cilët përshkonin territore të caktuara. psh Mati
në lashtësi del edhe si emër province e Maqedonisë(Emathia tek Ovidi) kurse Mathis
si emër lumi. Në mesjetë kemi Matia(1306)si emër lumi dhe Emathia(1258) si emër

6 Tirta .M, Etnologjia e shqiptarëve, fq 188, viti 2003
7 Tirta .M, Etnologjia e shqiptarëve, fq 122, viti 2003
8 Tirta .M, Etnologjia e shqiptarëve, fq 110, viti 2003
9 Tirta .M, Etnologjia e shqiptarëve, fq 50, viti 2003
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krahine10. E njëjta gjë vihet re edhe për lumenjtë Ishëm, Devolli (Eordai11 (antikitet),
Deabolis viti 1019 12). Ndoshta edhe emrat e vjetër të Gjanicës (Argyas, Belagnica),
kanë shërbyer për të emërtuar territorin e Mallakastrës gjatë antikitetit dhe mesjetës.
Burimet historike tregojnë se emrat me origjinë ilire që janë trashguar brez pas brezi
deri më sot, janë kryesisht emrat e qёndrave të mëdha të banuara pa ndërprerje, 
emrat e lumenjve dhe maleve me rëndësi, si dhe mbeturinat e emrave të fiseve13etj.
Si rrjedhim emrat e krahinave iu kanë rezistuar ndër shekuj asimilimeve gjuhësore,
kulturore të pushtuesëve të ndryshëm, të cilët kanë ushtruar presion në transformimin
apo përdorimin e emrave ekuivalent apo analog për to.
Sipas etnografit M.Tirties i cili ka shqyrtuar organizmin territorial të vendbanimeve
duke marrë si bazë të përbashkëtat kulturore, zakonore, ritet, gjuhën, origjinën dhe
prejardhjen e njëjtë, dallohen këto njësi të cilat janë pjesë përbërëse e një grupi
etnologjik iliro-shqiptar:
a)Rrethinë apo krahinëz . Kjo është përdorur për një grupim të vogël fshatrash, pesë,
dhjetë, njëzet apo tridhjetë sipas rastit. Ato kanë fizionomi të njëjtë ose lidhje shumë të
forta ekonomike, shpirtërore, etnografike mjedisore etj. Rrethinat janë të grupuara në
krahina të vogla a të mëdha .
b)Dheu. I marrë nga populli dhe ndoshta një fjalë autentike ilire-shqiptare, është
përdorur në kuptimin e një grupimi të vogël ose të madh fshatrash, deri në madhësinë e
krahinës. Fjala dhe përdorej në Mesjetë si sinonim i fjalës krahinë psh. Nga cili dhe
je? Por ajo përdorej edhe për të identifikuar karakteristikat fizike, gjeografike të
territoreve të ndryshme psh “dheu i poshtër (krahinë fushore) ose dheu i epër (për
krahinë malore)14

c)Termi krahinë është përdorur për areale të mëdha në mbi 50, 100 deri në 150 fshatra e
më tepër .
d)Ka mandej areale më të mëdha të cilat mund të jenë disa krahina, siç është Toskëria
apo Shqipëria e Jugut që shtrihet në Jug të Shkumbinit. Ajo përbën një megakrahinë të
trojeve shqiptare me dialektin toskë, gjithashtu shërben si një njësi taksonomike më e
madhe sesa një krahinë15.
Toskëria: Sipas Hahn baza e vjetër e Toskërisë gjendej diku gjatë Vjosës (bëhet fjalë
për këtë nënkrahinë të megakrahinës së madhe të Toskërisë). Nga kjo bazë ajo erdhi
duke u shtrirë në formë rrathësh koncentrik. Kufijtë e vjetër të Toskërisë u shtrinë nga
veriu deri në Shkumbin, kurse nga jugu deri në Vjosë, nga lindja kufiri u përhap deri
tek kreshta e Malit të Thatë dhe Gramozit, ndërsa nga perëndimi arriti deri tek vargu i
kodrave në kufi me fushën e Myzeqesë16.
Toskëria e vjetër nuk qe formacion ekonomik-shoqëror i përhershëm, por rrjedhojë e
shkrirjes në mes tyre të krahinave më të vogla. Krahinat e vogla që morën pjesë në
formimin e parë qenë: Gora, Opari, Skrapari, Tomorrica, pellgjet e Pogradecit,
Korçës, Devollit, Kolonja, Vakëfët, Dangëllia. Ndërsa në një zgjatim më të vonshëm
u përfshinë edhe Mokra, Polisi, Shpati, Vërça, Sulova, Mallakastra e me radhë17.

10 Luka .D, Studime gjuhësore , vol IV, fq 214, viti 2003
11 Kalleris .N .J ,Ancient Macedoniens, Nga harta antike e Ballkanit e hartuar në kohën e FilipitII, fq

106, viti 1988
12 Luka .D, Studime gjuhësore , vol IV ,fq 18, viti 2003
13 Luka .D, Studime gjuhësore , vol IV, fq 15, viti 2003
14 Tirta .M, Etnologjia e shqiptarëve, fq 108, viti 2003
15 Tirta .M, Etnologjia e shqiptarëve, fq 104, viti 2003
16 Tirta .M, Etnologjia e shqiptarëve, fq 135, viti 2003
17 Tirta .M, Etnologjia e shqiptarëve, fq 135, viti 2003
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Mallakastra si pjesë përbërëse e megakrahinës së Toskërisë, ashtu si dhe Myzeqeja
bën pjesë sipas hierarkisë në rangun e një krahine. Ajo gjendet e lokalizuar midis
Beratit, Labërisë dhe Myzeqesë me të cilat ka shumë të përbashkëta, por edhe veçori
identifikuese që dallojnë atë nga krahinat përreth.
Megjithëse këngët dhe dialektin i ka të ndryshme nga Labëria, këto treva kanë
ngjashmëri të mëdha. Kjo vihet re në lidhjet e krushqisë që bëhen në të dyja brigjet.
Edhe feja bektashiane e cila vihet re pjesërisht në brigjet e Vjosës është një element i
përbashkët midis Labërisë dhe Mallakastrës18.
Për të bërë diferencimin e krahinës së Mallakastrës nevojitet një punë sa komplekse
aq edhe e vështirë, pasi ajo është karakterizuar nga ndryshime të vazhdueshme që
kanë të bëjnë :
a) Zgjerimi dhe tkurrja e territorit si rezultat i zhvendosjes së popullsisë ,brenda për
brenda Mallakastrës, midis krahinave, apo drejt zonave kufitare e ka ndryshuar
fizionominë e saj në mënyrë të vazhdueshme dhe mbi të gjitha territorin që përfshinte
kjo krahinë.
b) Krijimi i vendbanimeve të reja sidomos në territoret kufitare midis krahinave, i ka
bërë ato të konceptohen si tokë e askujt dhe shpesh herë të diskutueshme. Kjo vihet re
më tepër në pjesën veriore dhe perëndimore të Mallakastrës .
c) Përfshirja në njësi administrative të ndryshme i vendbanimeve të Mallakastrës, për
qëllime ekonomike, politike, pushtimi, ka prishur kohezionin midis tyre duke
asimiluar apo dyzuar trashgiminë kulturore. Nuk janë të pakta rastet kur banorët
pyeten për përkatësinë krahinore, e ngatërrojnë atë me emërtesën e njësive
administrative ku përfshihet vendbanimi i tyre.
d) Mospërcjellja e mirë e zakoneve dhe traditave të krahinës nga njëra gjeneratë në
tjetrën, përzierja e tyre me ato të krahinave të tjera ka ndikuar që shumë prej
vendbanimeve të krahinës së Mallakastrës të jenë të përfshira në më shumë se një
zonë kulturore.
e) Rrjeti i dobët e transportit dhe komunikacionit ka bërë të mundur që qendrat
gravitative kulturore të zonës ta humbasin shpesh herë ndikimin e tyre në hapësirat
periferike .
Diferencimi në aspektin natyror, kulturor, ekonomik (duke i marrë në konsideratë të
tre këta elementë njëkohësisht) ka qenë dhe mbetet një temë tepër e diskutueshme për
studiuesit e fushave të ndryshme. Mallakastra si njësi fizike-gjeografike ka tipare më
të spikatura që e diferencojnë, ndërsa si krahinë ajo mbetet gjithmonë një temë e
hapur diskutimi. Në aspektin kulturor dhe human, diferencimi i këtij rajoni do të
marrë në konsideratë kritere të ndryshme si: indentifikimi i banorëve nëpërmjet
anketave të ndryshme, toponimia e vendbanimeve, lidhjet kulturore dhe shpirtërore,
zakonet dhe traditat, afërsitë gjuhësore, veshjet, këngët, vallet dhe elementë të tjerë
kulturorë, trashëgimia administrative dhe përkatësia në periudha të ndryshme, origjina
e banorëve dhe lëvizja mekanike e tyre etj.
Sigurisht që kjo çështje nuk mund të qartësohet plotësisht, por kombinimi i këtyre
faktorëve do të na japë një rezultante e cila do të jetë sa më pranë të vërtetës. Këtu ka
ndikuar edhe fakti se për banorët që jetojnë në një territor çfarëdo, përcaktimi i
përkatësisë krahinore është thejsht një konvencion kulturor që nuk sjell ndonjë pasojë
pozitive apo negative nëse indentifikohen pro apo kundra. Një përcaktim i tillë iu
intereson studjuesve, pushtetarëve, gjuhëtarëve, koleksionistëve të folklorit etj që të

18 Ceka .N, Gazeta “ Shekulli” Pak histori për krahinën e Mallakastrës, fq 18, 8 Gusht 2006
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shohin evolimin në kohë dhe hapësirë të elementëve kulturorë, gjuhësorë dhe zakonor
me qëllim që të përcaktojnë strategji sa më efikase për të, në të ardhmen.
Elementët orgjinalë kulturorë të krahinave, ndasitë dhe të përbashkëtat që ato kanë me
njëra-tjerën krahas kushteve natyrore, ekonomike etj, do të shërbejnë për të bërë një
ndarje administrative, lokale, rajonale në mënyrë më racionale dhe të argumentuar të
tyre. Kjo do të çojë në një harmonizim dhe bashkëveprim më të mirë të krahinave, të
cilat janë sa të ngjashme aq dhe të ndryshme midis tyre.
Për të pasqyruar këtë rajonizim do të na ndihmojnë edhe dokumentat arkeologjike,
hartat antike, rregjistrimet e popullsisë, statistika të ndryshme të cilat do të përdoren
për përcaktimin e kufijve logjikë apo imagjinar të krahinës së Mallakastrës, si një ndër
më të të lashtat në vendin tonë (ku në antikitet njihej me emrin Antitania19).
Përsa i përket krijimit, origjinës dhe kufijve të Mallakastrës, të dhënat për të janë të
mjegullta dhe jo të sqaruara plotësisht, megjithëse fakte dhe ngjarje historike të
orientojnë për evolimin e saj në kohë dhe në hapsirë. Nëse Bylisi në antikitet ka
shërbyer si qendër e rëndësishme e kësaj krahine ku ishte përqëndruar forca politike,
ekonomike, administrative dhe kulturore dhe konioni i bylinëve si hapsirë bazë në
formësimin e Mallakastrës, në periudhat e mëvonshme bërthama e saj është
zhvendosur në mënyrë të vazhdueshme. Gjatë Mesjetës kryeqendra e territorit
kodrinor të Mallakastrës u transferua nga Bylisi drejt Ballshit, e cila kishte një rëndësi
peshkopale20 për një territor shumë më të gjerë sesa kjo trevë. Pas pushtimit turk u rrit
edhe rivaliteti midis vendbanimeve kryesore të Mallakastrës, të cilat synonin të luanin
rolin e liderit në këtë krahinë. Mallakastra tashmë del në pah jo vetëm si krahinë, por
edhe si njësi administrative më vete.
Në fund të shek XIX fshatra me peshë si Fratar, Kutë, Ballsh dhe Cakran synonin të
ktheheshin në qendra gravitacionale të kësaj krahine dhe të rrisnin superioritetin e
tyre, jo vetëm me vendbanimet e kësaj krahine që ishin të dorës së dytë, por edhe
midis tyre, ku secila synonte të merrte rolin e liderit. Kjo konkurrencë midis këtyre
vendbanimeve kishte në thelb konfliket dhe kontradiktat midis familjeve të ndryshme
feudale, të cilat donin që brenda zotrimeve të tyre të kishin qendrën ekonomike,
administrative, tregtare 21.
Duhet theksuar se familjet feudale me reputacion të madh kanë synuar gjithmonë që
kjo krahinë të këtë një farë pavarësie nga pushtuesit, por edhe një nivel të lartë
përfaqësimi si ndarje administrative. Kështu psh. hekalasit, që ishin pauses direkt të
bylinëve kanë synuar gjithmonë që qendra e Mallakastrës të ishte Ballshi. Pra të ishte
qendër e pavarur administrative dhe të mos ndikohej nga familjet feudale të krahinave
të tjera, të cilat ishin të favorizuara nga ekzistenca në mënyrë të vazhdueshme të
kryeqendrave si Berati, Vlora, Kanina, zotrues tё të cilave ishin Vrionasit, Vlonjatёt 
etj. Këto familje kanë pasur nën influencën e tyre krahinat e Mallakastrës dhe
Myzeqesë, të cilat gjatë pushtimit turk nuk kishin ndonjë qytet me rëndësi. Megjithëse
hekalasit kishin krijuar famë dhe pushtet më parë se Vrionasit, Vlonjatёt, këta të 
fundit ishin fuqizuar më tepër se ata. Pas hekalasve vijnë cakranjotët, oxhaku më me
rëndësi i Mallakastrës ndonëse ata u ngritën vonë. Midis hekalasve dhe cakranjotëve
ka pasur kontradikta dhe konflikte për prona dhe pozitë22.
Sigurisht qytetet e mëdha dhe të rëndësishme të cilat shërbenin edhe si qendra
administrative, ishin simbole të zhvillimit, ku përqëndroheshin shtresat e pasura

19 Ceka .N, Muçaj .S, Bylisi, fq 12, viti 2004
20 Ceka .N, Muçaj .S, Bylisi, fq 20, viti 2004
21 Muçaj .R ,Mallakastra vend kështjellash, viti 2006
22 Muçaj .R ,Mallakastra vend kështjellash, fq 82, viti 2006
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feudale, mjeshtrat e zanateve të ndryshme ,administrata, tregjet, institucionet fetare,
arsimore dhe kulturore të krahinave apo trevave të ndryshme, duke rrezatuar zhvillim
për gjithë hapsirën përreth.
Në krahinën e Mallakastrës nuk ka pasur ndonjë vendbanim që të ketë pasur ndonjë
avantazh të veçantë për t’u diferencuar nga vendbanimet e tjera gjatë të gjitha
kohërave. Kjo lidhet me faktin se fuqizimi ekonomik i tyre ka qenë i përkohshëm dhe
jo me diferenca të mëdha nga vendbanimet e tjera. Faktor tjetër është se vendbanimet
që kanë synuar të formojnë qendrat gravitacionale të Mallakastrës si: Aranitas, Fratar,
Cakran, Ballsh, Kutë etj, nuk kanё shënuar rritje progresive të numrit të popullsisë, 
gjë e cila rrit peshën dhe rëndësinë rajonale të tyre. Shtimi dhe pakësimi i popullsisë
së vendbanimeve, të cilat synonin të bëheshin qendra për një hapsirë të caktuar të,
përforcon idenë se ato kanë pasur avantazhe komparative të përkohshme. Faktorët e
tjerë që kanë favorizuar apo penguar vendbanimet për t’u diferencuar nga të tjerat
kanë qenë për një kohë të shkurtër. Një gjë e tillë është kushtëzuar edhe nga
mosvazhdimësia e dominimit të familjeve feudale për një kohë të gjatë. Edhe
administrata turke duke e parë Mallakastrën si një territor të vështirë për ta nënshtruar,
i interesonte që familjet feudale të ishin gjithmonë në rivalitet midis tyre dhe pa
forcuar pozitat e asnjërës prej tyre në mënyrë të dukshme. Ajo për të pakësuar
kohezionin e ka ndarë Mallakastrën midis krahinave të ndryshme, apo në njësi
administrative të ndryshme si Berati,Vlora, Kanina, Klisura.
Në vitin 1905 cakranjotët i kërkuan Turqisë që qendra e Mallakastrës të bëhej Cakrani
dhe jo Ballshi (ai e kishte humbur rëndësinë e tij pas shek XIII),i cili tani ishte një hiç
dhe pazari bëhej në Selishtë. Ndërhyrja e hekalasve e cila u kthye në një tragjedi të
vërtetë duke e transformuar pazarin në një shesh beteje midis tyre, bëri që
administrata turke ta transferonte qendrën e pazarit për në Krahës, pranë qendrës
bektashiane dhe më vonë drejt Ballshit23.
Arsye tjetër është se Turqia nuk i kushtonte ndonjë rëndësi të madhe kësaj treve, si një
krahinë rebele, duke synuar që ato të mbetet në hije gjatë gjithë kohës dhe e
keqorganizuar.

I.3 Origjina e toponimit Mallakastër

Orvajtjet e shumta të studjuesve të lëmeve të ndryshme për të zbërthyer origjinën e
toponimit Mallakastër nuk kanë dhënë rezultate përfundimtare dhe të vertetuara
shkencërisht, pasi nuk ekzistojnë të dhëna të plota arkeologjike, gjuhësore,
etnografike, fakte historike që çojnë në shpjegimin e këtij nocioni. Çelësi qëndron në
evidentimin e saktë kohor kur është shfaqur për herë të parë ky toponim, gjithashtu
dhe në zbërthimin e kuptimit tё tij. Në këtë çështje do të parashtrojmë disa hipoteza 
rreth domethënies së toponimit Mallakastrës, por pa mundur ta sqarojmë plotësisht.

1) Mallakastra përbëhet nga (fjala greke) Malla (e keqe)+(dhe ajo latine) Kastrum
(fortesë, kështjellë) (fortesë e keqe, e vështirë për tu pushtuar). Meqënëse romakët
gjatë luftrave iliro- romake dhe maqedono- romake, hasën një rezistencë të madhe në
këtë krahinë kodrinore të mbushur me fortesa, ata e përshkruanin atë si një territor të
vështirë për t’u pushtuar. Aq e madhe ishte rezistenca dhe vështirësia për nështrimin e
këtyre fortesave, saqë Paul Emili (viti 167p.e.s) kur pushtoi krejtësisht këto vise
urdhëroi ç’themelimin apo djegien e shumë qyteteve ilire24. Megjithëse kjo tezë është

23 Muçaj .R, Mallakastra vend kështjellash, fq 84, viti 2006
24 Muzeu Fier ,Fieri Arkeologjik, fq. 65
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tepër e lakuar, ajo duket se nuk vërtetohet, pasi ndikimi i kulturës romake (latine) dhe
asaj greke (bizantine) vihen re në periudha të ndryshme historike. Këtë e mbështet
edhe prof. N.Ceka, i cili shprehet se“Teza që e lidh me latinishten “ kastrum” dhe
“malla” nga greqishtja ,( “qytet i keq”fortesë e keqe” ) është një teori e pabazë”25.

2) Sipas prof N.Ceka emri Mallakastër del për herë të parë në shek XIII-të , në një
kryengritje që ndodh në këtë zonë, gjatë të cilës rrënohet kështjella e Mylit ose
Mylokastra e cila ndodhet në zonën e Cakranit, por pa u lokalizuar ekzaktësisht. Kjo
kështjellë ka mundësi të jetë krijuar në shek XII dhe XIII dhe pastaj shkatërrohet
përfundimisht me një zjarr të fuqishëm që është konstatuar nga gërmimet
arkeologjike. Pra mundësia është që Mallakastra lidhet më tepër me Kështjellën e
Mylit (të dyja shfaqen në të njëjtën periudhë historike), ku fjala “myl” “myll”në
shqipen mesjetare nuk dihet ç’kuptim kishte 26.

3) Në periudhën e pushtimit romak kjo krahinë quhej Antitani dhe nuk ka burime që ajo
të jetë përmendur me emër tjetër. Në Mesjetën e Vonë përdoret edhe emri Antitani
dhe Mallakastër njëkohësisht.

4) Mallakastra mund ta ketë marrë emrin nga ndonjë vendbanim që gjendej brenda
territorit të saj. Toponimi Mallakastër del disa herë në burimet historike të shek XIII-
XIV, në ngjarjet që zhvillohen në Çamërinë e sotme, por edhe në shtegëtimin e
mallakastriotëve drejt rrethinave të Atikës. Mallakastriotët e shpërngulur iu kanë vënë
vendbanimeve të reja të krijuara të njëjtët emra si fshtrat e origjinës, psh. Malakastër,
Hekal, Varibop, Kraps etj. Toponime të njëjta me vendbanimet e Mallakastrës
gjenden edhe në vendbanimet e arbëreshëve 27.

5) Duke marrë në analogji emërtimin dhe formësimin e krahinave Eordaia (nga lumi
Eordai) Emathia (nga lumi Emathis) etj, në mënyrë të tërthortë arrijmë në
përfundimin se edhe Mallakastra si krahinë e ka origjinën që nga lashtësia. Emri i saj
ka shumë gjasa të këtë lidhje të drejtpërdrejta me emrat e lumenjve që e përshkojnë
atë, ndoshta me lumin Gjanica, (Argyas28 si njihej ndryshe në antikitet) ose me emrin
e fisit të Bylinëve. Se çfarë lidhje gjuhësore , kuptimore, etimologjike ekziston midis
lumit Argyas dhe fisit Bylin kjo është enigmatike, ndoshta do të duhen studime shumë
herë më të thelluara për ta bërë këtë. Nëse do ti qëndronim të njëjtës llogjikë, se
krahinat i marrin emrat nga lumenjtë që kalojnë pranë tyre, atëherë dalim në
konkluzionin se toponimi Mallakastër mund të këtë pasur në antikitet ndonjë sinonim
të tij që lidhet me toponimin Argyas =argos= argeos29 (grq) (pra lumi i Bardhë), gjë e
cila vërtetohet edhe në burimet historike mesjetare, ku Gjanica identifikohet me emrin
Bellagnica30 (sllav)( pra lumi i bardhë) .
Pra nga kjo rrjedh fakti se edhe Mallakastra mund të jetë quajtur krahina e “lumit të
Bardhë “ose Mallakastrum=Malla(balla=e bardhë)+Castrum(kështjellë) pra “krahina
e kështjellës së bardhë”.
Jo më kot në territorin e kësaj krahine edhe sot e kësaj dite qarkullojnë toponime
vendesh, vendbanimesh, të cilat lidhen me fjalët ballë, mall, i/e bardhë etj, të cilat
duhet të jenë fjalë të vjetra që e kanë origjinën nga ilirishtja e vjetër. Sesi renditen ato,
çfarë të përbashkëta dhe dallime kanë, si janë huazuar apo transformuar nga helenët,
romakët, bizantinët, sllavët dhe turqit që kanë qëndruar si pushtues në periudha më të

25 Ceka .N, Gazeta “ Shekulli” Pak histori për krahinën e Mallakastrës, fq 18, 8 Gusht 2006
26 Ceka .N, Gazeta “ Shekulli” Pak histori për krahinën e Mallakastrës, fq 18, 8 Gusht 2006
27 Ceka .N, Gazeta “ Shekulli” Pak histori për krahinën e Mallakastrës, fq 18, 8 Gusht 2006
28 Luka .D, Studime gjuhësore, vol IV, fq 16 , viti 2003
29 Luka .D, Studime gjuhësore, vol IV, fq 241 ,viti 2003
30 Instituti i Historisë “Rregjistri kadastror i sanxhakut të Vlorës viti 1583”(në shqip), fq 98,99
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gjata historike në vendin tonë, është një çështje e cila qëndron pezull dhe përsëri
kërkon zgjidhje. Këtu mbeten edhe shumë gjëra të tjera të pasqaruara si psh. lidhja e
lumit të Bardhë me krahinën, pse është quajtur kështu ai, çfare lidhjesh ekzistojnë
midis emrit të fisit të Bylinëve me emrin e lumit, dhe me emrin e krahinës. Të gjitha
këto të dhëna historike nuk kanë gjetur përgjigje deri në periudhën aktuale. Ndoshta
emri Bullinion =bylin=Buliake=Bylis=Belidos=Ballsh etj, kanë si rrënjë të tyre fjalën
i/e Bardhë. Pra dalim në përfundimin se emri i këtij fisi dhe emri i lumit që
përshkonte territorin që zotronte ky fis ka pasur në përdorim së tepërmi fjalën “i
Bardhë” ose “Ballë”.
Arsyeja pse Gjanica është quajtur lumi i Bardhë ndoshta lidhet me burimet sulfurore
që mund të kenë ekzistuar përgjatë luginës së saj, të cilat i kanë dhënë ujit të lumit
ngjyrë tjetër. Atë e përforcon edhe fakti se fjala argos=argeos=argyas etj, haset jo
vetëm në këtë krahinë si emër lumi31, por edhe qyteti32 në treva të tjera të Ballkanit.
Edhe domethënia e toponimit aktual Gjanica është një çështje tjetër që kërkon
zgjidhje. Këtu kërkohet një zbërthim i mirfilltë gjuhësor duke vendosur emërtimet e
ndryshme të këtij lumi në analogji me burimet dhe shtresat historike të ndryshme.
Ndoshta dalja në pah e fakteve të reja arkeologjike, gjuhësore, historike, etnografike
etj, do të mundet të sqarojё këtë çështje dhe të ftilloj gjithë këtë lëmësh mendimesh 
dhe hipotezash që qarkullon në mendjen e studiuesve, por pa ia gjetur askush fillin.

I.4 Mallakastra dhe Myzeqeja

Meqënëse urat e lidhëse kulturore midis Mallakastrës dhe Myzeqesë kanë qenë të
shumta, po marrim në analizë vetëm këto dy krahina ku do tregojmë të përbashkëtat
dhe dallimet midis tyre. Një kriter që do të merret për diferencimin e tyre janë
zakonet, traditat të cilat kanë qenë sa të ngjashme dhe të ndryshme, të tilla si:

1) Tradita e përdorimit të mokrrës për të bluar drithin është përdorur deri vonë në
fshatrat e Fierit dhe sidomos në Mallakastër33.

2) Element tjetër i përbashkët në kulturën shpirtërore të banorëve të këtyre anëve ka
qenë edhe thyerja e enëve mbi varre gjatë ceromonisë së varrimit. Kjo traditë ka
vazhduar deri vonë në Mallakastër dhe mendohet që ky zakon mund ta ketë
zanafillën që nga antikiteti34.

3) Veshjet e sotme të grave të Myzeqesë kanë ngjashmëri dhe afërsi me veshjet që
kanë përdorur gratë ilire në Apolloni (para ardhjes së helenëve aty), si dhe në viset
përreth. Në një reliev të shek II p.e.s të gjetur në Apolloni paraqitet figura e një
gruaje të thjeshtë, veshja e së cilës me tërë hollësinë e saj është e njëjtë me
veshjen e sotme të vajzës së Myzeqesë. Kjo lloj veshje ngjason me ato të cilat
gjenden në territorin ku kanë jetuar taulantët si, Berat, Durrës, Vlorë35.

4) Element tjetër që vihet re ka të bëj me botëkuptimin që kishin bylinët apo
taulantët( ilir të Apollonisë), i cili i diferencon ata midis tyre.

5) Një zakon i sjellë nga helenët kur ndërtuan qytetin e Apollonisë ishte që çdo qytet
i madh dhe i vjetër të quante si themelues të tij një nga heronjtë e mitologjisë së
vjetër vendase apo helene. Edhe banorët e Bylisit përpara se të zgjedhin si

31 Luka .D, Studime gjuhësore, vol IV, fq 16, viti 2003
32 Luka .D, Studime gjuhësore, vol IV, fq 10, 16, viti 2003
33 Sadiku .T, Mallakastra dhe Myzeqeja në rrjedhat e historisë deri në 1840, fq 10, viti 2009
34 Sadiku .T, Mallakastra dhe Myzeqeja në rrjedhat e historisë deri në 1840, fq 38, viti 2009
35 Sadiku .T, Mallakastra dhe Myzeqeja në rrjedhat e historisë deri në 1840, fq 44, viti 2009
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stërgjysh dhe themelues të Bylisit Neoptolemin (birin e Akilit të ardhur nga Troja
qё kishte zbritur në Epir e Molosi) kishin si hero një djalosh autokton vendas, i cili 
mendohet se ka themeluar dhe ndërtuar qytetin e Bylisit36.

6) Nymfeun (i cili ishte në tokat e bylinëve) në kufi me Apolloninë, bylinët e
përjetësuan në një nga tipat e monedhave të prera në qytetet e tyre .Në shpinën e
monedhës paraqitet zjarri i Nymfeut që digjet vazhdimisht, qё ushqehet nga 
burimet bituminoze . I njëjti simbol gjendet edhe në emblemën e Muzakajve , ku
paraqitet në formë burimi37. Ndoshta Nymfeu i dikurshëm ose Frakulla në ditët
tona ka qenë si kufi midis krahinës së Mallakastrës dhe Myzeqesë.

7) Feja është një një element kulturor tepër i fuqishëm që ka konturuar kufijtë e
jashtëm të kësaj krahine, por edhe kufijtë midis nën krahinave të saj. Kështu psh.
në letrën që dërgonte konsulli Ramci më 2 Janar 1905 theksonte se Mallakastra
është vend kodrinor midis Vlorës dhe Beratit, popullsia e së cilës në kundërshtim
me Myzeqenë fqinje është e gjitha fshatare, muhamedane dhe e lirë38.

8) Myslimanizmi në Mallakastër u nda në dy rryma, nё atë bektashiane dhe synitë. 
Mallakastra e egër përqafoi më tepër bektashizmin, gjë që është ndikuar nga
miqësia e fratarakëve me frashërllinjtë, ndërsa Mallakastra e poshtme mbajti atë
hoxhallarёve39.

9) Nga kultura materiale shohim se Myzeqeja ruan deri sot takijen konike që quhet
“myzeqare, ndërsa Toskëria (pjesë e së cilës është edhe Mallakastra) deri në fillim
të shekullit përdorte takijen rrafshatake që nga Myzeqeja quhet “ takije toske”.
Ndërsa Labëria përdorte qeleshen (qylafin) e leshtë të thurur ose të rrahur40.

10) Dallimet midis këtyre krahinave kufitare si pjesë përbërse e krahinës së madhe të
Toskërisë vihen re gjithashtu në objektet e kulturës materiale, në banesa, në enë,
orendi, vegla pune, veshje etj. Psh si mbulojë të rëndë Toskëria përdor gunën çile,
ndërsa Myzeqeja gunën e larë, kurse Labëria brucën. Ndryshime midis tyre vihen
re edhe tek fustanella, të cilat mund të jenë sipër gjurit, deri tek gjuri ose poshtë
gjurit.

11) Ndryshime vihen re edhe tek kultura artistike. Në Labëri më tepër këndohen
këngë të karkterit epik, ndërsa në Toskëri dhe Myzeqe përdoren më tepër këngë
lirike. Një gjë e tillë vihet re edhe në veglat muzikore që i shoqërojnë përkatësisht
fyelli dhe cylja etj41

Duke qenë se e kaluara e Mallakastrës dhe Myzeqesë është e mjegullt dhe një sërë
problemesh ende janë të pazgjidhura lidhur me formimin, evolimin, origjinën dhe
ndikimin që ato kanë pasur tek njëra-tjetra, duke mos i shpëtuar dot edhe
hamendësimeve apo aludimeve lidhur me to, do të mundohemi të hedhim sado pak
dritë në formësimin e tyre. Duke u çliruar nga opinioni aktual për këto dy krahina apo
rajone që rrjedhin nga rezultantja e një sërë kriteresh, do ti trajtojmë ato sipas një
kriteri të vetëm, të cilin mendojmë se ka qenë përcaktues në diferencimin e tyre. Duke
u konsultuar me burimet historike, arkeologjike dhe gjeografike dalim në konluzion se
kriteri administrativo-politik ka qenë i një rëndësie parësore në diferencimin e tyre
në shekuj.

36 Sadiku .T, Mallakastra dhe Myzeqeja në rrjedhat e historisë deri në 1840, fq 51, viti 2009
37 Sadiku .T, Mallakastra dhe Myzeqeja në rrjedhat e historisë deri në 1840, fq 69,viti 2009
38 Muçaj .R, Mallakastra vend kështjellash fq 82,83, viti 2006
39 Muçaj .R, Mallakastra vend kështjellash fq 58, viti 2006
40 Tirta .M, Etnologjia e shqiptarëve, fq 134, viti 2003
41 Tirta .M, Etnologjia e shqiptarëve” fq 134, viti 2003
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Siç dihet Mallakastra kufizohet me krahina apo territore të tjera në lindje, jug, apo në
veri të saj, por lidhjet e shumta, të përbashkëtat dhe dallimet që ajo ka me Myzeqenë
na intrigon që të bëjmë një diferencim midis tyre. Edhe ndarjet administrative që kanë
ekzistuar në të kaluarën historike, shpesh herë këto dy krahina i trajtonin së bashku.
Sigurisht ato kanë pasur dhe kanë individualitetin e tyre, megjithëse shpesh herë
trajtohen si të pandara. Dallimi midis Mallakastrës dhe Myzeqesë është një
sipërmarrje e vështirë, i cili kërkon një interpretim të plotë të fakteve gjuhësore,
historike, kulturore, fiziko-gjeografike etj . Këto dy krahina në periudhën aktuale nuk
njohin kufinj të saktë, saqë nuk dihet se ku mbaron njëra dhe ku fillon tjetra .
Për të zgjidhur këtë ngërç duhet të pikënisemi nga antikiteti, ku krahinat kishin si
kufij të tyre elementët natyrorё si, relievi, lumenjtë etj, krahas atyre politikё dhe 
administrativё, të cilët mendojmë se kanë qenë më të rëndësishëm për diferencimin e 
tyre. Mallakastra dhe Myzeqeja kanë pasur territore të identifikuara qartësisht në
antikitet. Fiset që popullonin territoret e këtyre krahinave ishin taulantët, bylinët dhe
antitanët, të cilët kishin si kryeqendra, Apolloninë dhe Bylisin. Këto dy qytete me fuqi
të madhe politike dhe ekonomike në gjithë trevat e Ilirisë, shërbenin si bërthama për
arealet me reliev të ulët fushor dhe kodrinor të Myzeqesë dhe Mallakastrës . Ndërsa
Apollonia qëndronte përballë fushës Gylakeia (emri antik i Myzeqesë së Vogël),
Bylisi sundonte një territor kodrinor të përbërë nga kështjella dhe vendbanime antike
si, Margëlliç, Kalivaç, Mashkjezë, Rabije etj. Për tё shpjeguar formimin e këtyre 
krahinave, çështja duhet parë në disa prizma kryesorë:
1) Toponimia, origjina dhe domethënia e këtyre nocioneve historike, gjeografike ,
kulturore, administrative dhe evolimi i tyre në kohë të ndryshme .Ngërçi më i madh
ka të bëjë me vakumin që ekziston në lidhje me daljen në pah të këtyre nocioneve, të
cilat sipas burimeve, historike arkeologjike, gjuhësore dhe folklorike janë
identifikuese të këtyre hapsirave gjeografike me tipare sa të ngjashme dhe të
ndryshme midis tyre. Se si lindi toponimi Mallakastër dhe çfarë shpreh ai:
a) emërtimin të një vendi, b) tiparet e kushtet natyrore të një territori, si psh. relievin
kodrinor, c) një territor të vështirë për t’u nënshtruar dhe komanduar, e cila lidhet me
rezistencën e madhe dhe trimërinë e banorëve të kësaj krahine d) lidhet me ndonjë
send, objekt, si psh. sipas historianit prof N.Ceka (Mallakastër = Myl (emër kështjelle
+Castrum (Kështjellë), d) emër udhëheqësi, etj do të përbëjë një sfidë për studiuesit,
jo vetëm në të tashmen ndoshta edhe në të ardhmen.
Emri Mallakastër është i gjuhës shqipe dhe shumë i vjetër, pra vend kështjellash. Nga
studimi i E.Çabej siç pohon ai, është e vështirë të jenë latine ,dalmatine toponimet si,
Mallakastër, Patos, Petrosa, Kastrat, Domini, Surrela etj, në kundërshtim me
G.Weigandi. Këto toponime janë të gjuhës shqipe pasi vetëm rregullat gramatikore të
saj shpjegohen, ndryshimet që ato kanë pësuar. Fjala kastër e cila kishte një përdorim
të gjerë në antikitet si, në toponimet Mallakastër, Gjirokastër, Paleokastër etj, filloi të
zёvendësohej gjatë sundimit turk me fjalën kala. Pra ajo është më e hershme, sesa 
periudha kur filloi pushtimi turk.42

2)Një tjetër problem është gjetja e bërthamës nga janë shfaqur toponimet e këtyre
trevave dhe vazhdimësia e tyre në periudha të ndryshme . Fjala Mallakastër përveç si
krahinë është përdorur edhe si emër fshati edhe në këtë krahinë ku Margëlliçi quhej
ndryshe Mallakastër, siç del në rregjistrat turk të viteve 1431dhe 157043. Ky emërtim

42 Sadiku .T, Mallakastra dhe Myzeqeja në rrjedhat e historisë deri në 1840, fq 100, viti 2009
43 Sadiku .T, Mallakastra dhe Myzeqeja në rrjedhat e historisë deri në 1840, fq 100, viti 2009
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ekuivalent i Margëlliçit ndoshta është përdorur edhe në antikitet, dhe është përhapur
në të gjithë krahinën duke i dhënë edhe emrin asaj.

3) Një mendim tjetër ka të bëjë me një origjinë të mëvonshme të Mallakastrës (ose
Antitania siç njihej në antikietet). Sipas prof N.Ceka është kështjella e Mylit në shek
XIII që gjendej në zonën e Cakranit, që i huazoi emrin kësaj krahine 44.
E njëjta logjikë për çudi vepron edhe për shfaqjen e emrit të Myzeqesë, pak a shumë
në të njëtat periudha analoge. Edhe në Myzeqe janë gjetur fshatra apo vendbanime në
territorin e saj nga të cilët mund të ketë marrë emrin kjo krahinë, si psh. Muzhaqi (në
Bubullimën e sotme, ku mendohet se ka jetuar fisi Lal Muzhaqi në luginën e poshtme
të Semanit), apo në fshatin Grëm (Afrim i sotëm), të cilat kanë shërbyer si origjinë për
emërtimin e fushës midis Vjosës dhe Semanit (Myzeqesë së vogël), apo edhe më
gjerë. Vendbanime me emrat Mallakastër dhe Myzeqe janë gjetur edhe jashtë këtyre
trevave duke e vështirësuar së tepërmi këtë problem.
Fjala Mallakastër gjendet edhe si emër fshati në rrethin e Dibrës (pranë fshatrave
Zhabokikë dhe Zogaj). Gojëdhënat tregojnë se fshati ka qenë pronë e familjes së
Kastriotëve. Pra ky emër i cili ndeshet edhe në krahina të tjera është i periudhës antike
dhe jo asaj mesjetare.45. Ky fenomen vihet re në vendin tonë ku ka shumë vendbanime
me të njëtin emër . Të gjesh zanfillën, arsyet e përsëritjes së tyre, është një problem i
dyfishtë dhe kërkon njohuri tepër të thelluara, jo vetëm të historisë shqiptare por
ndoshta edhe asaj ballkanike.
4) Koha e shfaqjes së këtyre toponimeve duket shumë kontradiktore dhe në një
zinxhir kronologjik me hallka të shkëputura. Sipas burimeve historike, del se ato
ndjekin një vazhdimësi kronologjike duke filluar nga Mesjeta e vonë . Me formimin e
kombit të Arbërit, pra pas formimit të principatës së Arbrit shek XI-XIV u ndryshuan
edhe emrat me orgjinë ilire që përmenden për këto treva nga autorë antikë .Treva e
bylinëve u quajt Mallakastër, ndërsa fusha bregdetare e banuar nga ilirë taulantë u
quajt Myzeqe46.
Meqënëse këto hapësira kanë një histori ndër më të lashtat e vendit tonë, duke filluar
nga koha e Neolitit të Mesëm (kultura e Cakranit) 47 nuk mund të kenë ekzistuar pa
ndonjë emërtim, i cili mund të ketë qenë edhe thjesht konvecional.
Duke u nisur nga burime të shumta, historike, arkeologjike, anketat me banorët e
zonës etj, jemi të mendimit se këto toponime janë antike, pavarsisht faktit se nuk
rezultojnë në burime të shkruara.
Siç theksuam edhe më lart, Mallakastra dhe Myzeqeja janë emërtuar me emra të
ndryshëm në periudha të ndryshme historike, ose dy emra njëkohësisht në të njëtën
periudhë historike. Këto emërtime mund të personifikojnë elementë esencialё, 
kulturorë, historikë, apo të tregojnë perceptimin e banorëve për këto treva.
Sipas rregjistrit turk të vitit 1431, shohim që Mallakastra dhe Muzakija (Myzeqeja) e
në vazhdim, kanë pasur të njëtin emër dhe nuk ka pësuar ndryshime fonetike48.
Ndërsa para kësaj periudhe këto toponime kanë pasur ndryshime në periudha të
ndryshme historike. Por ajo që ngatërron studiuesit, është se emri i Mallakastrës është
zёvendësuar shpesh herë edhe nga toponimet, apo emrat e njësive administrative dhe 
politike që e kanë përfshirë atë nën varësinë e tyre.

44 Ceka .N, ”Gazeta Shekulli“ Pak histori për krahinën e Mallakastrës, fq 18 , 8 gusht viti 2006
45 Sadiku .T, Mallakastra dhe Myzeqeja në rrjedhat e historisë deri në 1840, fq 100, viti 2009
46 Sadiku .T, Mallakastra dhe Myzeqeja në rrjedhat e historisë deri në 1840, fq 98, viti 2009
47 Muzeu Fier “Fieri Arkeologjik”, fq. 2
48 Inalçik .H, Harta e ”Arvanid Sanxhak” viti 1431, në shqip
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psh Gjeografi i shquar Ptolemeu (shek II e.s), në trevën e Elimisë përfshinte edhe
Mallakastrën, ku qendër ishte Elimia, një qytezë në fshatin Velmish (aktualisht pranë
Roskovecit). Kjo krahinë shtrihej nën Maqedoninë, nga deti Jon deri në Dyrrah, ku
përfshiheshin vendbanime të Ilirisë, dhe Epirit. Trojet e bylinëve emrin Elimi e kanë
mbajtur për pak kohë. E njëjta gjë ka ndodhur edhe në fund të shek IVe.s, kur
territoret e Ilirikut u përfshinë në perandorinë Bizantine dhe Mallakastra në njësinë
administrative të Epirit të Ri, i cili fillonte nga veriu i Vlorës deri në luginën e lumit
Mat49.
5) Nuk është dukuri e re në vendin tonë që emërtimi i krahinës të përdoret për njësinë
administrative. Kjo dukuri ka sfond të theksuar historik, të paktën që nga pushtimi
turk kur krahinat Mallakastër dhe Myzeqe kanë dalë në mënyrë të vazhdueshme në
dokumenta të shkruara si njësi administrative. Nëse në periudhën aktuale njësitë
administrative, rrethi Fier apo Lushnjë të cilat bëjnë pjesë në krahinën e Myzeqesë
kanë marrë emrat e qendrave urbane me të njëjtin emër, për rrethin Mallakastër
akoma vazhdon të përdoret emri i krahinës për emërtimin e kësaj njësie administrative
(pavarësisht mospërputhjes së arealeve që zënë ato) .

I.5 Myzeqeja

Ekzistojë disa mendime të ndryshme në lidhje me origjinën e emrit Myzeqe:
1. Fusha e Myzeqesë ose Muzhaqi e ka marrë emrin nga fisi i Lal Muzhaqit, i cili

popullonte të dyja anët e lumit Seman, ku vendasit edhe sot e quajnë “dheu i butë”.
Ky fis si degëzim i taulantëve mori emrin Muzhaqi dhe banorët e saj u quajtën “lalё”. 
Kjo popullsi me kalimin e kohës u përhap në të gjithë Myzeqenë e sotme, duke
shërbyer si bërthama e saj. Një pjesë e banorëve që kanë jetuar pranë Semanit, ku
mbiemri Muzaki, Muzhaqi haset shumë shpesh, madje ai është përdorur edhe për të
emërtuar vendbanime të ndryshme, si vendbanimi Muzhaqi pranë fshatrave
Bubullimë, apo Grëm (afër Libofshës) pra në luginën e poshtme të Semanit).
Gjithashtu në kodikun e Shën Kozmait të shek XIX, vihet re se në juridiksionin e tij
figurojnë familje që mbajnë mbiemrin Muzhaqi. Por kjo fjalë ndeshet edhe në
territoret jashtë Myzeqesë, si psh. fshati Muzhaq i Elbasanit.etj. Një gjë e tillë e
ndërlikon më tepër sqarimin e këtij problemi.

2. Në mendimet e historianëve qarkullon ideja se Myzeqeja lidhet me sundimin e
Muzakajve, i cili ndonëse ishte jetëshkurtër, bëri që aty nga fundi i shek XIV në këtë
territor të përgjithsohej emri “Myzeqe”50.

3. Mendim tjetër, i cili duket edhe më i sakti, është se Myzeqeja- Savër-(Tomonista51)-
Muzakia-Muzakiti-Muzhaqi-Molosia-Gylakia dhe fusha ilirike52 ka ndryshuar emrat
vazhdimisht që nga antikiteti deri në ditët e sotme. Fusha e Gylakias (emër i vendosur
nga mbreti Glaukia), ose ndryshe Myzeqeja e vogël midis Semanit dhe Vjosës, ka
pasur këtë emër deri nё shkatërrimin e Apollonisë53 (megjithëse ajo mund të jetë
emërtuar edhe me emër tjetër si Mëzaki ( nga fjala mëzak, mëzat që do të thotë viç )
ose Molosije (emër i marrë nga fisi ilir i molosёve). Mbas kësaj periudhe ajo 
emërtohet me emra të tillë si, Mëzaki, Muzakiti, Musaka, Muzhaqi etj. Periudha pas

49 Sadiku .T, Mallakastra dhe Myzeqeja në rrjedhat e historisë deri në 1840, fq 99,viti 2009
50 Xhufi .P, Nga Paleologët tek Muzakajt”(Berati dhe Vlora në shekujt XII-XV) fq 22, viti 2009
51 Hopf .Ch, Chroniques greco-romanes, (Breve momoria de li descendenti de nostra casa Musachi)

fq 334, viti 1873
52 Xhufi .P, Nga Paleologët tek Muzakajt, (Berati dhe Vlora në shekujt XII-XV) fq 22, viti 2009
53 Sadiku .T, Mallakastra dhe Myzeqeja në rrjedhat e historisë deri në 1840, fq 107,108 ,viti 2009
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shkatërrimit të Apollonisë deri në mes të shek XIV është e mjegullt për këtë krahinë
dhe emrat që ajo ka pasur54. Kontradikta, nëse fjala Muzeqe është shfaqur në mesjetë
apo në antikitet, është e pranishme edhe në ditët e sotme. Nëse kjo fjalë është e
mesjetës, atëherë lidhja më logjike të çon tek familja e Muzakajve. Një pjesë e madhe
e studiuesëve mendon se Muzakajt e kanë marrë mbiemrin nga kjo fushë dhe jo e
kundërta. Për këtë dëshmon një prej pinjollëve të familjes së Muzakajve, i cili rendit
faktet historike dhe emrat që ka pasur kjo fushë nga antikiteti deri në mesjetë.”… zoti
Andrea Molosachj (Mosaki) ishte sebastion cratos dhe zot i Epirit që në gjuhën
shqipe quhet“pylloria“zotëronte gjithë Mosochia (Myzeqenë) dhe vende të tjera në
cilën jetojnë (pasardhësit e molosëve) në vendin e quajtur Molossia. Meqënëse ne
muzakajt jemi pasardhës të molosёve dhe zotërues të një territori të përbashkët 
quajtur Molosia, kemi marrë mbiemrin Molosachj nga emri i fushës. Ky emër në
gjuhën shqipe është transformuar në molosije- molosak- mosak-muzhak55”.
Toponimet Gulakia (Molosije apo Muzhaqi) janë antikё dhe ekuivalent, ku herë 
përdorej njëri dhe herë tjetri, ndoshta sipas kushteve historike ku kjo trevë ka rënë
nën influencen e mbreterisë ilire, apo asaj Molose (Epirit), deri në shkatërrimin e
Apollonisë (viti 345)56. Pas shkatërrimit të saj kjo trevë mori emrin Myzeqe, madje u
zgjerua edhe matanë kufijve të asaj që quhet Muzeqeja e Vogël. Ajo që vlen të
theksohet është se Myzeqeja ka pasur emra të tjerë jo vetëm në antikitet por edhe në
mesjetë. Kështu “ Kur mbreti Frederik i Aragonës, tashmë princ, shkoi me ushtrinë e
mbretit Ferrante (babai i tij) për t’u marrë Durrësin venedikasve ,unë (Gjon Muzaka )
gjendesha në vendin tonë të quajtur Mosachia e Vogël, e quajtur ndryshe Tomonista
nga zonja e Venedikut, e cila në atë kohë ndodhej në Durrës 57 ”. Në burimet e
shkruara, treva midis Shkumbinit dhe Vjosës shënohej ndryshe Savër, por vendasit e
kanë quajtur atë edhe Myzeqe, shumë kohë para se të dilte në skenë familja e
Muzakajve dhe principata e tyre 58.

4. Mendim tjetër është se Myzeqeja duhet ta ketë marrë emrin nga mëzak –mëzat apo
viç. Fakti se monedhat që përdorën Apolloniatët kanë pasur në njërën anë të stemës
figurën e viçit apo të lopës dhe në anën tjetër zjarrin e Nymfeut, tregon se këto
simbole kanë qenë të një rëndësie të madhe për krahinën, ku ndoshta donin të thonin
se në njërën anë të Apollonisë shtrihet krahina fushore, blegtorale e Myzeqesë dhe nё 
krahun tjetër, pra në shpinën e Apollonisë krahina kodrinore e bylinëve, Mallakastra.
Nymfeu ka qenë kufiri dhe elementi ndarës midis tyre. Nuk ka si të shpjegohet
ndryshe, që autorë të ndryshëm antikë si, Plini, Straboni etj, i japin një rëndësi kaq të
madhe kësaj dukurie (krijimit të zjarrit nga djegia e gazit natyror) në përshkrimet e
tyre, i cili mund të ketë qenë si kufi midis Mallakastrës dhe Myzeqesë. Si për çudi
edhe në emblemën e Muzakajve (1274 -1476) është vendosur zjarri i Nymfeut .
Ndoshta edhe Myzakajt e kanë pasur si pikë referimi Nymfeun për të ndarë territoret
me princërit e Mallakastrës, siç ka qenë familja e Aranitëve. ( pavarsisht faktit që
Muzakajt i shtrinë territoret e tyre përgjatë luginës së Vjosës deri në Selenicë dhe në
lindje të Mallakastrës)59.

54 Sadiku .T, Mallakastra dhe Myzeqeja në rrjedhat e historisë deri në 1840, fq 48, viti 2009
55 Hopf .Ch, Chroniques greco-romanes, (Breve momoria de li descendenti de nostra casa Musachi)

fq 278, viti 1873
56 Gjika .I, Fieri në shekuj, fq 29, viti 2004
57 Hopf .Ch, Chroniques greco-romanes,(Breve momoria de li descendenti de nostra casa Musachi)

fq 276, viti 1873
58 Sadiku .T, Mallakastra dhe Myzeqeja në rrjedhat e historisë deri në 1840, fq 110, viti 2009
59 Sadiku .T, Mallakastra dhe Myzeqeja në rrjedhat e historisë deri në 1840, fq 110, viti 2009
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Duke u konsultuar me një mori të dhënash historike dhe gojëdhëna popullore, mendoj
se historia e emërtimit të Myzeqesë dhe Mallakastrës ka origjinë të hershme,
pavarsisht faktit se burimet e shkruara janë në vazhdimësi duke filluar nga mesjeta e
vonë. Sido që të jetë lidhja apo renditja e këtyre fakteve, krahina e mori emrin nga
mazak (viç) ,i cili ndoshta ka qenë një kafshë personifikuese dhe identifikuese me të
cilin lidhet karkateri bujqësor apo blegtoral i zonës, apo ndonjë emër vendi apo fisi,
mbreti etj. Ajo që na interson të themi është se ky toponim është antik dhe jo i
periudhës mesjetare.

1.6    Mallakastra nё shekuj 
I.6.1 Mallakastra në antikitet

Megjithëse kjo krahinë është populluar shumë herët, ka qenë një periudhë realtivisht e
gjatë derisa ajo filloi të organizohej politikisht dhe administrativisht. Shfaqja e
mardhënieve skllavopronare në shek VII-V p.e.s çoi në lindjen e tipeve të rinj tё  
vendbanimeve që kanë formën e kështjellave të vogla si, kalaja e Margëlliçit, qyteza e
Cakranit, Gurëzezës, dhe Gradishta e Belishovës etj. Gjatë kësaj periudhe lindën edhe
një sërë vendbanimesh të tipit fshatar si, Kutë, Kasnicë, Drenovë, Lalar, Ngjeqar etj60.
Fillimi i shek V p.e.s përbën një fazë të re të zhvillimit të shoqërisë njerëzore në këtë
krahinë. Vendbanimet protourbane filluan t’ia lënë vendin qytetit të mirëfilltë ilir. Në
këtë periudhë u krijua edhe konioni bylinëve dhe antitania, të cilat banoheshin nga
fiset respektive të bylinëve dhe antitanёve, të cilët krijuan një njësi politike të 
përbashkët.
Trevat e bylinëve gjatë periudhës V-II p.e.s kanё pasur një shtrije gjeografike të njëjtë
me fazën protourbane, me kufij të cilët ishin: Vjosa në jug, Apollonia në perëndim
duke vazhduar përgjatë vijës që kalon nëpër fshatrat Frakull e Madhe, (Nymfeu)
Peshtan, Kraps, për të vazhduar në veri me fshatrat, Roskovec, Strum, Kurjan,
Allambres, Luar dhe për t’u kufizuar në lindje nga fshatrat Izvor, Gllavë, Rabija, dhe
Kalivaç në jug61.
Siç shihet njësia politike e konionit të bylinëve duhet të ketë qenë pikënisja e
formësimit të kësaj krahine, e cila ka kufijё të përcaktuar mirë gjeografikisht, por 
edhe etnografikisht62.
Ndërsa kufijtё e organizmit politik të Antitanisë së dikurshme, e cila sipas 
historianëve të Greqisë së Vjetër si (Thuqididi, lib II, Kr 80) dhe atij romak (Livi,
XLV,30,7) shtrihej nga deti Adriatik deri në Skrapar nga Aos (lumi Vjosa) deri në
Apsus ( lumi Seman) (ku përfshihej edhe bashkësia e bylinëve)63.
Ajo quhej ndryshe edhe vendi i kështjellave dhe kalave, të cilat ishin ndërtuar në të
gjitha pikat strategjike dhe kufitare të tilla si, Margëlliçi, Gurëzeza, Belishova, Bylisi,
Nikaia, Kalivaçi, Isfir, Rabia, Dimali,etj. Ndoshta ky territor i zotёruar nga këto 
kështjella, të cilat ishin si pika kufitare, ka shërbyer për emërtimin e Mallakastrës, tё 
cilёn mund ta quajmë Malla (mall) +kastër (kështjellë), pra malli apo prona e 
kështjellave.
Këto kështjella, vendbanime edhe ndërtime antike si, ura, diga (Krapsit, Patosit) etj)
lidheshin me njëra-tjetrën me një sistem të mirëkordinuar rrugësh. Ato kanë pasur një
rëndësi shumë të madhe duke i dhënë rrezatim kësaj krahine, e cila tejkalonte kufijtë e

60 Muzeu Fier “Fieri Arkeologjik” fq ,7
61 Sadiku ,T, Mallakastra dhe Myzeqeja në rrjedhat e historisë deri në 1840, fq 57, viti 2009
62 Muzeu Fier “Fieri Arkeologjik” fq ,17
63 Sadiku .T, Mallakastra dhe Myzeqeja në rrjedhat e historisë deri në 1840, fq 110, viti 2009
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saj lokalё. Rrugët kryesore që kanë përshkuar territorin e Mallakastrës në antikitet 
janë:

1)Rruga Egnatia (Candvia ). Apolloni-Stephanaphana-Apsus-Gensius- Klodiana
Kjo rrugë fillon pranë Apolonisë në luginën e Kryegjatës, nëpër qafën e vogël drejt
Radostinës dhe prej andej vazhdon për në Fier. Këtu rruga kapërcen Gjanicën, pastaj
vazhdon midis vargut të kodrave të Sheqishtës dhe liqenit Porthica (këneta e
Portëzës), ndjek 3 km rrugën e sotme moderne. Pasi kalon Mbyetin, ajo devijon
rrugën aktuale duke vazhduar drejt Verbasit- Novoselës, pastaj në Kuman ngjitur me
përroin e Allambresit dhe arrin tek hani i sotëm i Roskovecit (Stephanaphana)64 . Nga
Roskoveci njëri degëzim i kësaj rruge kalonte në fushën e Roskovecit, kalonte Apsus
(Seman) në Kutalli të Beratit, e prej andej nëpër tokat e parthinëve, përgjatë krahut të
majtë të Devollit . Në afërsi të Gostimës ajo bashkohej me degën kryesore të rrugës
Egnatia në Scampin (Elbasan)65. Figura 1.1.

2)Apolloni-Bylis- Dimal-Antipatrea
a)Në antikitet Apollonia lidhej me luginën e Osumit me anën e 2 degëve. Njëra
variant fushor, shkëputej tek ura e Kuçit dhe duke ndjekur anën e majtë të Seman-
Osumit futej në Berat tek ura e Goricës. Kjo rrugë në fshatin Poshnjë kalonte mbi
urën e Poshnjës (e Kaurrit ose e Frëngut) e antikitetit të vonë.(periudha e antikitetit të
vonё II p.e.s-VI e.s).  
b)Varianti kodrinor që lidhte Apolloninë me Beratin kalonte nga vendbanimet antike
Bylis- Dimal- Sinjë (fshat derven që mirëmbante rrugët), ku ruhen gjurmët e një ure të
hershme, pastaj për në Velabisht ku takohej me rrugën fushore që vinte nga Poshnjë66

.

3)Apolloni –Stephane (Levan)-Aulona
Një rrugë që vazhdonte nga Apollonia për nga jugu shkonte rrëzë kodrave të
Shtyllasit për në Stefanë (Levan), vazhdonte për në Aulonë, akoma më tej për në
Akrokeraune (Llogara)67.

4)Apolloni-Bylis-Antigone-Adrianopol (rruga e Aos)
Ajo kishte këtë itinerar: Apolloni-Kryegjatë-Levan(Samar)-Frakull Pasha (Nymfeu)-
Kafaraj-Frakull e vogël-Ahmetbejas-Varibop-Cakran(Muxhita)Vreshtas-Gorishovë-
Rromës-Mollaj-Bylis (Hekal i sotëm). Nga Bylisi ajo kishte dy degëzime ku njëra
shkonte në drejtim të VL për në Dimal. Ndërsa tjetra vazhdonte itinerarin Bylis-Klos-
Gryka e Povlës-Mukaj-Symizë-Damës-Bejar dhe vazhdonte në krahun e djathtë të
Vjosës, ku vazhdonte në Antigone dhe stacionin e fundit për në Adrianopojë68.

64 Praschniker .C, Mallakastra dhe Myzeqeja, fq 79, viti 1918
65 Muzeu Fier “Fieri arkeologjik “,fq 39
66 Shtylla .V, Rrugët dhe urat e vjetra në Shqipëri, fq 30,48,49, viti 1998
67 Muzeu Fier “Fieri arkeologjik”,fq 39
68 Sadiku .T, Mallakastra dhe Myzeqeja e Vogël në rrjedhat e historisë deri në 1840, fq 70, viti 2009
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Figura 1.1

Burimi :Sipas përshkrimeve të C. Praschniker dhe V.Shtylla

Se sa përkojnë kufijtë e konionit të bylinëve, antitanisë, apo njësitë e tjera
administrative me kufijtë e krahinës së Mallakastrës në periudhën aktuale, do ta
vërtetojmë nëpërmjet metodës së anketimit me banorët e këtyre trevave.
Nëse taulantët janë paraardhësit e territorit fushor nga lumi Mat deri në Luginën e
poshtme të Vjosës ( ku bën pjesë edhe Myzeqeja e vogël e sotme) Bylinët dhe
antitanët kanë jetuar në territorin kodrinor që quhet, kodrat e Mallakastrës. Kjo
vërtetohet edhe nga historianё të shquar të botës antike, ku sipas Aristotelit “Fqinjë të
Apollonisë ishin taulantët dhe antitanët, të parët zotër të fushës, ndërsa të dytët në
zonën kodrinore (të Mallakastrës)69”.
Historia e bylinëve dhe antitanëve që kanë banuar trevën e Mallakastrës është e
mbushur me ngjarje të shumta, të cilat kanë tërhequr vemendjen e shumë studiuesve
dhe historianëve antikë. Në ngjarjet e vitit 429 p.e.s të lidhura me luftën e Peleponezit,
Antitania gjendej nën sundimin molos, ndërsa pas vitit 385 p.e.s kur mbreti Bardhyl
shpartalloi ushtrinë molose kjo krahinë fitoi pavarsinë dhe pati një zhvillim të shpejtë
të jetës qytetare.

69 Muzeu Fier “Fieri Arkeologjik” fq 42
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Rreth vitit 270 p.e.s konioni i bylinëve ka prerë të holla dhe ka pasur tregëti të gjerë
me ilirët e tjerë dhe kolonitë greke. Ato ishin me simbole krejt të ndryshme nga ato të
Apollonisë70.Një tip monedhe ka pasur në një faqe kokën e një nymfe , ndërsa në
shpinë paraqet zjarrin e nymfeut (Frakull Pashaj) të famshëm, i cili sipas Plinit
gjendej në kufirin ndërmjet Apollonisë ,bylinëve,dhe amantëve barbarë71.
Deri në pushtimin romak kjo njësi politike me emrin koinon ka pasur zhvillime të
rëndësishme, si dhe ngjarje të cilat herë e kanë favorizuar për të bërë një jetë të
pavarur dhe herë e kanё kaluar nën sundimin e mbretërive të ndryshme ilire apo të 
huaja. Kështu në vitin 314 p.e.s e gjithë kjo trevë ashtu si dhe Apollonia dhe Dyrrahu
u pushtuan nga mbreti maqedon Kasandri, i cili kishte thyer ushtrinë e mbretit ilir
Glaukia. Dy vjet më vonë Glaukia dëboi maqedonasit duke ruajtur sundimin mbi
Dyrrahun dhe duke lënë të lirë Apolloninë. Pasardhësi i Glaukias , mbreti Monun,
nënshtroi edhe Apolloninë dhe vendosi rezidencën e tij në qytetin bylin të Gurëzezës.
Në një periudhë të mëvonshme treva e bylinëve u pushtua nga Pirro i Epirit dhe djali i
tij Aleksandri, ngjarje të cilat u pasuan pas 270 p.e.s me rivendosjen e sundimit tё 
mbretit Mytil (mbret ilir), i cili vazhdonte të kontrollonte Dyrrahun dhe Apolloninë72.
Nga shkrimet e vjetra të gjeografëve dhe historianëve, del se Antitanët herë shënohen
si fise epirote (Straboni lib VII, Kr VI, f 17 dhe Prokreni historiografi i Pirros) dhe
herë iliriane (Livius, Appiani,Likofroni 35). Në kohën e sundimit te Pirros (295-
271)Antitania përfshihet në shtetin e fortë të Epirit. Ndërsa në kohën e mbretërve ilirё 
Agronit dhe Teutës, kur mbretëria ilire arriti kulmin duke u shtrirë deri në Epir,
Antitania u përfshi në këtë mbretëri.
Përkatësia e dyzuar e territorit të Mallakastrës midis Ilirisë dhe Epirit del qartë edhe
në shprehjet popullore që përdoren në ditët sotme, kur banorët e krahinave të
ndryshme janë përzierё në një vend thuhet “Janë bërë tosk- mollos”, pra përderisa
fjala mollos tregon për fisin eipirot në antikitet, ateherë edhe fjala Toskëri, ndoshta
edhe Mallakastër duhet të jetë e kësaj periudhe. Nga kjo rrjedh se Antitania ndodhej
midis Ilirisë dhe Epirit. Ajo ka rënë nën varësinë e njërës ose tjetrës, nё këto mbretëri 
të cilat në fragmete të caktuara të historisë kanë qenë më të fuqishme sesa antitanët
dhe bylinët.
Edhe në periudhën e invazionit romak Antitania loz një rol të rëndësishëm duke u
bërë “mollë sherri’ ndërmjet rivalëve të mëdhenj, si Roma dhe Maqedonia që ndeshen
midis tyre. (Polibi lib VII,9,13). Në vitin 229 p.e.s kur romakët zbarkuan në Apolloni
e gjithë treva ilire në lindje të saj, e njohur si Antitania u bashkua me ta kundër
Mbretërisë Ilire të Teutës. Për gati 90 vjet treva e bylinëve u bë shesh lufte ndërmjet
ushtrive romake dhe atyre maqedonase , të cilat vlerësonin rëndësinë strategjike të
kësaj treve për zotërimin e Apollonisë. Në vitin 205 p.e.s romakët shkëputën nga ky
territor qytetet Bargul(Gurëzeza) dhe Eugen (Margëlliçi).
Ndërsa në 168 p.e.r një kontigjent trupash byline morën pjesë krahas trupave romake
kundër mbretit Gent, dhe një vit më vonë antitanët ishin lidhur me molosët dhe
maqedonasit në një kualicion antiromak. Paul Emili pasi theu trupat e këtij kualicioni
shkatërroi 70 qytete në Molosi, iu drejtua Antitanisë, ku edhe këtu veproi në të njëjtën
mënyrë. Për mëse një shekull pas ngjarjeve tragjike të vitit 167, burimet e shkruara
heshtin për fatin e Bylisit dhe të Bylinëve( deri në 54 p.e.s në letrën e Ciceronit).

70 Ceka .N, Muçaj .S ,Bylisi, fq 10, viti 2004
71 Ceka. N, Muçaj.S , Bylisi, fq 11 viti 2004
72 Ceka .N, Muçaj. S ,Bylisi, fq 10, viti 2004
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Të dhënat arkeologjike dëshmojnë së pjesa më e madhe e qendrave byline u braktis
dhe vetëm Bylis u rindërtua73.
Gjatë periudhës së sundimit të perandorisë romake kjo trevë ka bërë pjesë në
organizime të ndryshme politike apo administrative, të cilat kanë qenë ose jo nën
juridiksionin romak.si psh në trevën e Elimisë shek IIe.s, e cila përfshinte një territor
shumë më të gjerë se Antitania, (e cila njihej si identifikuese e kësaj krahine në atë
periudhë) pra në territorin e Maqedonisë, ndërsa banorët quheshin elimiotë. Në fund
të shek IVe.s krahina e Antitanisë bënte pjesë në atë që quhej Epiri i ri. Pas vitit
395 p.e.s ku perandoria romake e Perëndimit ra si rezultat i dyndjeve të fiseve barbare
ostrogotëve dhe visigotëve edhe Mallakastra si provincë e kësaj perandorie pati të
njëjtin fat. Ndarja e perandorisë romake në dy pjesë dhe përfshirja e Mallakastrës në
perandorinë romake të lindjes (Bizantine) pati impaktin e vet edhe në këtë krahinë dhe
në vazhdimësinë kultuore, ekonomike të kësaj treve. Ajo në periudha të ndryshme
kohore ka qenë herë nën sundimin bizantin dhe fiseve barbare. psh nga 400-460
Mallakastra u pushtua nga Gotët, 460-473 nga Hunët74 apo të sllavëve, normanëve etj
të cilët kanë diktuar jo vetëm organizimin hapsinor të saj, por edhe futjen e
elementëve kulturorë gjuhësorё etj. Janë jo të pakta rastet kur vendbanimet apo 
krahinat marrin emra të ndryshëm, si p.sh Ballshi i cili ngatërrohet edhe nga
përdorimi i toponimeve të ndryshme ( Ball +shi) ( pra një fjalë që ka në përbërje një
fjalë me origjinë nga ilirishtja dhe një prapapshtesë slave-rumune) 75 në Mesjetë
indentifikohet me Gllavinicën ( bullgarisht) apo Kefalini76 nga gjuha greke bizantine.
Zbulimi i plotë dhe i saktë i domethënies së toponimeve të ndryshme dhe lidhja e tyre
sipas zinxhirit kronologjik do të jetë një sfidë e radhës për gjithë studiuesit, jo vetëm
shqiptarё por edhe ata të huaj.  
Dhënia e këtyre fragmenteve historike nuk ka për qëllim të trajtojё ngjarje apo 
fenomene të ndryshme historike. Ato kanë rëndësi për të parë impaktin e tyre në
diferencimin e kësaj krahine ndër shekuj (e cila përbëhej nga bylinët dhe antitanët).
Një arsye tjetër ka të bëjë me nxjerrjen e ndonjë hipoteze të mundshme për origjinën e
toponimit Mallakastër. Kështjella e Mylit që përmend historiani N.Ceka ndoshta është
ndërtuar nga mbreti Mytyl (270 p.e.s) 77 , e cila i ka dhënë emrin krahinës së
Mallakastrës (Mytyl+Kastrum (kështjella e mbretit Mytyl). Për çudi vendndodhja e
qendrës nga ka qeverisur Mytyli dhe kështjella e Mylit përputhen me zonën e
Cakranit, ndoshta Gurëzeza. Kjo i mbetet historianëve, arkeologëve dhe gjuhëtarve
për ta saktësuar.
Në studimin tonë do të marrim si të mirëqënë mendimin se Mallakastër është një fjalë
me origjine ilire e cila nënkupton një vend me shumë kështjellash sipas shpjegimit të
prof .Çabej, i cili na duket më bindës dhe më i argumentuar.
Pra dalim në konluzionin se, ndarja me “marrëveshje”midis fisit të bylinëve dhe
antitanve nga njëra anë dhe tualantëve nga ana tjetër do të shërbejë si një kufi i
“hekurt për shekuj me radhë për diferencimin e krahinave të quajtura Mallakastër dhe
Myzeqe.Megjithëse në periudhën aktuale lëvizja, bashkëpunimi i popullsisë, integrimi
administrativ, lidhjet shpirtërore, ekonomike, etj midis këtyre krahinave janë
intensifikuar përsëri, kufijtё kanë mbetur pothuajse statik.  

73 Ceka. N, Muçaj. S , Bylisi, fq 12, viti 2004
74 Muzeu Fier “Fieri Arkeologjik” fq 40

75 Sadiku .T, Mallakastra dhe Myzeqeja e Vogël në rrjedhat e historisë deri në 1840, fq 103, viti 2009
76 Ceka. N, Muçaj .S, Bylisi, fq 20, viti 2004
77 Ceka. N, Muçaj. S, Bylisi, fq 8, viti 2004
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Pikat e triangulacionit ekonomik, politik dhe kulturor që kanë konturar Myzeqenë e
identifikuar si fushë dhe Mallakastrën si territor tranzitor dhe kodrinor, jo vetëm që
janë shtuar me kalimin e kohës me elementë tillë si, rrugë antike, mesjetare, qendra të
banuara, orakuj (Numfeu), fortesa apo fortifikata, por kanë shërbyer edhe si ndarëse
midis tyre.

I.6.2 Mallakastra në Mesjetë

Gjatë periudhës shek V–XIV e cila ka qenë e errët jo vetëm pёr vendin tonë por për 
gjithë Evropën, Mallakastra ka qenë objekt i sulmeve dhe pushtimeve të ndryshme.
Ajo është drejtuar përkohësisht nga Bizanti (një perandori në rënie), gjithashtu edhe
nga pushtues të ndryshëm si, norman, sllav, bullgarë, etj. Ata kanë lënë gjurmët e tyre
duke dobësuar pozitat e dikurshme të saj. Gjatë shekujve XIV- XV Mallakastra u
shkel nga pushtuesit turq. Ajo u kthye në një qendër të rëndësishme shqiptare sidomos
në kohën e Skënderbeut.78.
Mesjeta duke qenë një periudhë historike, që karakterizohet nga ndryshime në etnosin
ilir dhe kalimin nga ilir në arbër shek XI, u shoqërua me ndryshime të rëndësishme
edhe gjuhësore, ku filloi të përdorej gjuha arbërore si një dialekt i ilirishtes së vjetër
(si ndërmjetëse midis ilirishtes dhe shqipes së sotme) ,nuk ka si të mos pasqyrohet në
terma të përgjithshëm apo të veçantë që kanë të bëjnë me vendin tonë dhe në veçanti
me Mallakastrën.
Kështu termat, si “dhe”, “bota”përdoreshin në Mesjetë si sinonime të krahinave,
krahinëzave, apo njësive etnologjike më të mëdha apo më të vogla, apo në kuptimin
etnik si emërtim i kombësisë dhe mëmëdheut79.
Nëse në këtë periudhë kemi ndryshime apo dalje në pah të fjalëve apo toponimeve të
reja me karakter të përgjithshëm (psh fjala krahinë, mëmëdhe etj), e njëjta gjë mund të
ketë ndodhur në toponime specifike si, fjala Mallakastër. Emri i Mallakastrës si njësi
e vogël krahinore brenda meganjësisë së Toskërisë, e cila përfshin një hapsirë më të
madhe, sigurisht që duhet të ketë pësuar ndryshime. Kjo mund të jetë diktuar ndoshta
edhe nga pushtuesit e ndryshëm, apo nga ndikimi i përzierjes së kulturave vendase
arbërore me ato të huaja. Një tjetër veçori është se gjatë shekujve XI- XV vërejmë se
krahinat etnologjike kanë prirje të zgjerohen sipas zotrimeve të mëdha, e kështu
zbehin krahinat e rrethinat e vogla psh. Myzeqeja nën zotrimet e Muzakajve
përgjithësohet në një hapsirë të madhe. Pra njёhsimi politik ka ndikuar edhe në 
shkrirjet uniforme, krahinore e ndërkrahinore. Gjithashtu krahinat identifikoheshin me
zotёrimet e feudalëve, ose me qytetet dhe qendrat urbane që luanin rolin e qendrës 
ekonomike, administrative etj80.
Është e kuptueshme se në shtrirjen e njësive krahinore në bashkësinë, ose në
copëzimin kanë luajtur një rol të veçantë dhe organizimet politike, administrative,
kishtare, por nga ana tjetër duhet pranuar fakti se vetë ndarjet krahinore kanë luajtur
rol të rëndësishëm në organizimet, administrative, politike dhe kishtare. Vërejmë në jo
pak raste, që organizimet administrative ndryshojnë nga koha në kohë, por emërtimet
e krahinave mbeten në shekuj81.

78 Muzeu historik Fier
79 Tirta .M, Etnologjia e shqiptarëve, fq 108, viti 2003
80 Tirta .M, Etnologjia e shqiptarëve, fq 112, viti 2003
81 Tirta .M, Etnologjia e shqiptarëve, fq 109, viti 2003
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Duke pasur një pozitë të rëndësishme tranzit dhe duke qenë një krahinë nga e cila
mund të kontrolloheshin shumë rrugë tregtare, Mallakastra ka qenë gjithmonë një
mollë sherri për pushtues, të ndryshëm të cilët kanë synuar ta kenë nën sundimin
e tyre. Ajo është bërë arenë betejash dhe luftrash të ndryshme, jo vetëm nga rezistenca
dhe qëndrueshmëria heroike e popullit liridashës të kësaj krahine, por edhe midis vetë
pushtuesve.
Duke filluar nga shek V, Mallakastra ishte nën sundimin Bizantin. Ajo u rivlerësua
për shkak të pozitës gjeostrategjike, megjithëse nuk arriti shkëlqimin që ka pasur në
antikitet. Perandori Justinian (me origjinë nga Iliria) i kushtoi rëndësi të veçantë edhe
Mallakstrës si një krahinë duke rindërtuar fortesat e dikurshme, të cilat kanë qenë
tepër të vështira për t’u pushtuar nga invadorët e dikurshëm romakё. Ato do të 
shërbenin si fortifikata kundra sulmeve barbare që tashmë vinin nga Evropa Qendrore,
Lindore etj82. Ekzistenca e fortifikimeve dhe rrugëve përgjatë luginës së Semanit në
Mesjetë tregon se kjo luginë vazhdon të jetë me rëndësi strategjike, gjë e cila nuk
ndodh me luginën e Shkumbinit, ku rruga Egnatia e kishte humbur rëndësinë e
dikurshme. Nëpër luginën e Devollit kaluan në fund të shekullit të XI kryqëtarët
romanë me në krye Beomundin, e po këtej në Gllavinicë kaluan forcat bizantine në
fillim të shek XII me në krye Kantakuzenin83.
Nëse Mallakastra në periudhën antike bënte pjesë në këto organizime politike apo
administrative si: Bylakia (ku përfshiheshin edhe territore të tjera), Konioni i
bylinëve, Antitania, mbretëria Ilire, Elimia shek II e.s, Epiri i Ri shek IVe.s etj
(ndoshta qarkullonte për këtë krahinë edhe emri ekuivalent Mallakastrum). Kjo mund
të ketë ndodhur edhe në mesjetë, ku ajo bënte pjesë në ndarje administrative si ;
Kutmiçevica, Thema e Durrësit shek IXe.s , Principata e Arbrit XI-XIV, pjesërisht në
Principatën e Muzakajve shek XIII-XV.

I.6.3 Mallakastra nga shek XV- XIX-të

Nëse në periudhat e mëparshme faktet dhe dokumentat historike për emrin krahinës sё 
Mallakastrës mungojnë ose dalin në mënyrë fragmentare, pas ardhjes së pushtuesve
turq ato dalin në vazhdimësi. Kadastra turke në shek XV-XVI i shënon emrat e
krahinave apo të rrethinave ashtu siç i gjeti, e nuk krijoi emra të rinj84. Pas ardhjes së
pushtuesve turq deri në periudhën aktuale emërtimi Mallakastër filloi të përdoret
gjithnjë e më shumë në funksione si krahinë, njësi administrative, njësi fizike
gjeografike, territor kodrinor, njësi kulturore etj. Gjatë këtij sundimi vëmë re se
hapësira territoriale e kësaj krahine ka ndryshuar në mënyrë të vazhdueshme. Kjo
lidhej me faktin se administrata turke nuk i kushtonte rëndësi kufijve dhe kohezionit
social brenda krahinave, lidhjeve historike midis vendbanimeve për të bërë ndarjen
administrative të vendit tonë. Shpesh emrat e krahinave shërbenin si emërtuese të
ndarjeve administrative, sesa përfaqësonin një hapësirë homogjene me lidhje të
shumëfishta kulturore, gjuhësore, ekonomike, hisorike etj. Izolimi i shkaktuar si
rezultat i pushtimit, dobësoi kohezionin midis vendbanimeve brenda një krahine duke
krijuar edhe nënkrahina. Gjatë kësaj periudhe na përforcohet ideja, se kriteti
administrativ ka pasur një rol përcaktues në shtrirjen territoriale të krahinave. Këtu
kanë ndikuar një sërë faktorësh :

82 Muzeu Fier “Fieri Arkeologjik”
83 Shtylla .V, Rrugët dhe urat e vjetra në Shqipëri, fq 60, viti 1998
84 Tirta .M, Etnologjia e shqiptarëve, fq 112, viti 2003
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 Nëse në antikitet organizimi politik i bylinëve dhe atintanëve, shërbyeu si bërthamë
për formësimin e kësaj krahine, në mesjetë apo në periudhën pas shek XV territoret
respektive të tyre janë trajtuar së bashku në të njëjtat njësi administrative, gjë e cila ka
ruajtur kompaktësinë dhe homogjenitetin e kësaj krahine.

 Nga të dhënat që marrim nga rregjistrat e Turqisë gjatë viteve 1519, 1570, 1583,
1683, 1747 etj, mësojmë se Mallakastra përmendet si krahinë, njëkohësisht si njësi
administrative (nahije, viti 151985 ,1583) pjesë përbërëse e kazave, vilajeteve apo
sanxhakëve të Beratit, Vlorës86, Kaninës, Këlcyrës etj, e diferencuar nga krahina e
Myzeqesë dhe krahinat e tjera përreth saj.

 Në antikitet nuk bëhej fjalë për një diferencim tё qartë midis krahinave, pavarësisht se 
njësitë administrative dhe politike e luanin këtë rol dhe respektonin lidhjet dhe ndasitë
midis vendbanimeve të caktuara. Kjo ndërgjegje krahinore u formësua gradulalisht
ndër shekuj, por në thelb ka të kaluarën dhe lidhjet historike.

 Megjithëse gjatë sundimit turk kanë qenë të dokumentuara saktë, jo vetëm
përbërja e vendbanimeve, numri i banorёve, struktura e popullsisë ,gjithashtu edhe 
përkatësia e vendbanimeve sipas krahinave, përsëri shohim që ka pasaktësira të
mëdha sidomos në rregjistrin e parë turk në 1431. Disa fshatra në Mallakastër dhe
Myzeqe kundërshtuan që në fillim rregjistrimin e tokave mirie (shtetërore) dhe
vendosjen e timarit . Në rregjistrat e vitit 1431-1432 nuk figurojnë të rregjistruar
Peshkopia (Ballshi) Kashi, Kalenja, Gorishova, Aranitasi. Këto fshatra nuk
shënohen, megjithëse ishin në kufi dhe të rrethuara nga fshatra të tjerë ku ishte kryer
rregjistrimi. Ndërsa në vitin 1570 ato figurojnë të rregjistruara .
Rregjistrimin e vitit 1431 e refuzuan edhe familje të veçanta, sepse nuk ka si
shpjegohet ndryshimi kaq i madh i banorëve dhe shtëpive të tyre për një periudhë prej
140 vjetësh. Si psh. Drenova në 1431 kishte 32 shtëpi, ndërsa në 1570, 314 shtëpi,
Kurjani nga 14 shtëpi në 175, Rromës nga 26 shtëpi në 106 shtëpi87 Shih tabelën 1.1

 Në rregjistrat e kadastrës e në dokumente të tjera osmane nuk përfshihen të gjitha
fshatrat. Midis tyre mungojnë fshatra të mëdha që në dokumenta të ndryshme
figurojnë që nga koha e Bizantit (disa dhe më përpara) si, Zhupani, Aranitasi, Fratari,
Drizari, Gorishova etj88.

85 Bayir . O, simpozium, Toleranca në aktet administrative osmane, artikull ,Gjendja administrative e
zonës së Shqipërisë së jugut në periudhën klasike dhe mënyrae drejtimit të perandorisë osmane në
Shqipëri, fq 167, viti 2005

86 Instituti i Historisë, Rregjistri kadastror i Sanxhakut të Vlorës viti 1583, në shqip
87 Sadiku .T, Mallakastra dhe Myzeqeja e Vogël në rrjedhat e historisë deri në 1840, fq 164, viti 2009
88 Sadiku .T, Mallakastra dhe Myzeqeja e Vogël në rrjedhat e historisë deri në 1840, fq 208, viti 2009

Tab 1.1 Vendbanimet Mallakastrës dhe Myzeqesë së Fierit sipas rregjistrit të sanxhakut të
Beratit viti 1431-1432
Nr Fshati Shtëpi Vejusha Nr Fshati Shtëpi Vejusha

1 Belishovë 26 - 27 Siqecë 11 -
2 Patos-Kasnicë 15 - 28 Graçan 14 1
3 Drenovë (pjesë) 32 1 29 Roskovec - -
4 Lofkënd 7 - 30 Panahor 14 -
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Burimi: T.Sadiku”Mallakastra dhe Myzeqeja e Vogël në rrjedhat e historisë deri më
1840” fq 212-215.
Shënim: Në rregjistrimin e vitit 1431,Mallakastra dhe Myzeqeja nuk figurojnë të ndara nga njëra
tjetra. Këtë ndarje e ka bërë T.Sadiku duke marrë të dhëna të tërthorta rreth pagimit të taksave. Sipas tij
fshatrat e Myzeqesë paguanin më shumë se 100 akçe në vit, pasi quheshin të pasura, ndërsa ato të
Mallakastrës më pak se 100 akçe, pasi konsideroheshin të varfëra. Nga 49 vendbanime, 35 vendbanime
i takojnë Mallakastrës dhe 14 Myzeqesë ku, 11 prej tyre janë lehtësisht të dallueshmë për shkak të
vendndodhjes në Myzeqe. Fshatrat me indeks(1,2 etj) janë marrë nga libri i David Luka N=4 “Studime
Filologjike” fq 160- 169, viti 2003.

 Në periudhën e pushtimit turk del në mënyrë të dukshme se Mallakastra më tepër
është përdorur si një konvencion për të dalluar këtë territor nga ato fqinjë, gjithashtu
edhe si njësi administrative (kaza nahije etj). Administratës turke nuk i ka interesuar
shumë që këtë krahinë ta diferencojë nga krahinat e tjera tashmë tё kristalizuara si, 
Myzeqeja, Labëria etj.

 Në hartën e vitit 1431(fig.1.2) Myzeqeja del si njësi administrative ndërsa
vendbanimet e Mallakastrës përfshihen kryesisht në vilajetin e Belgradit dhe Kaninës.

89 Luka .D, Studime filologjike, Nr IV, fq 160-169, viti 2003
90 Luka .D, Studime filologjike, Nr IV, fq 160-169, viti 2003
91 Po aty
92 Po aty
93 Po aty

5 Peshtan 35 - 31 Vlash 4 -
6 Riban (pjesë) 10 3 32 Rromës 26 -

7 Kurjan 14 1 33 Gjerbës (pjesë) 27 2
8 Luar 11 1 34 Floq(189) - -

9 Metoq 5 - 35 Vreshtas(290) - -

10 Ngjeqar-Gjergjan 20 - 36 Varibop(391) - -

11 Mbërsë 14 - 37 Karsh(492) - -
12 Hekal (pjesë) 39 - 38 Buzëmadh(593) - -
13 Panahor 14 - 39 Mbyet(6)(Myzeqe) - -
14 Klos (pjesë) 7 - 40 Libofshë (Myzeqe) 13 -
15 Greshicë - - 41 Petovë(Myzeqe) 14 2
16 Lavdar 16 - 42 Vanaj (Myzeqe) 21 1
17 Mallakastër,

(Margëlliç)
1 - 43 Libofshë(Myzeqe) 11 -

18 Klos (pjesë) 26 2 44 Verbas (Myzeqe) 24 3
19 Drenovë (pjesë) 31 1 45 Begrih Myzeqe)?? 23 2
20 Gjerbës (pjesë) 12 2 46 Vlask (Myzeqe) 4 -
21 Klos (gjysma) - - 47 Kuman(Myzeqe) 12 2
22 Gjerbës (pjesë) 12 - 48 Strum (Myzeqe) 32 1
23 Sfir 27 20 49 Velmish (Myzeqe) 92 2

24 Kuqar(pjesë) 17 1
25 Kuqar (pjesë) 29 1
26 Kreshpan (pjesë) - -



41

Figura 1.2

Burimi: Harta e Arvanid Sanxhak viti 1431 H.Inalçik

Shënim. Në hartën e vitit 1431 vendbanimet paraqiten më të sakta ndërsa rregjistri turk ka pasaktësira.
Kjo lidhet me mungesën ose me ekzistencën jo te plotë të vendbanimeve të paraqitura në rregjister.
Mospranimi i familjeve apo vendbanimeve të ndryshme për t’u rregjistruar nën adminstraten turke,
pasktësirat në përkthim, përmendja e te njëjtit vendbanim disa here e kanë vështirësuar këtë problem.
Një veshtirësi tjetër janë edhe kufijtë administrativ të vilajeteve . Duke mos pasur kufij të saktë për
krahinën dhe njësinë administrative (nahija e Mallakastrës) kemi vendosur kufirin e kodrave të
Mallakastrës për ta pasur si referencë.

Të dhëna shumë të rëndësishme për Mallakastrën vijnë edhe nga rregjistri i vitit 1519.
Sipas tij Mallakastra, jo vetëm që identifikohet si njësi administrative e Sanxhakut të
Vlorës në kuadrin e një nahije, por diferencohet dukshmën nga nahija e Myzeqesë.
Edhe kufijtë e nahijes së Mallakastrës mund të konsiderohen si piketa për të krijuar
një ide të përgjithshme rreth shtrirjes së kësaj krahine, por pa pretenduar të përputhen
midis tyre. Në vitin 1519 Mallakastra përfshinte një territor shumë më të gjerë,
ndoshta më të madhin, gjatë gjithë historisë së saj. Brenda territorit të saj
përfshiheshin edhe një pjesë të vendbanimeve aktuale që bëjnë pjesë në rrethin e
Përmetit, Tepelenës, Fierit dhe Beratit. Shih tab 1.2. Pra nga 35 venbanime që
figuronin në vitin 1431, nahija e Mallakastrës në vitin 1519 përfshin 146 vendbanime,
nga të cilat 101 prej tyre janë identifikuar. Këto vendbanime shtrihen në një territor
shumë mё të gjerë se rrethi i Mallakastrës së sotme, ndoshta edhe se kufijtë aktualё të 
kësaj krahine. Ajo që të bie në sy, është se shumica e vendbanimeve të nahijes së
Mallakastrës janë tipike kodrinore, çka tregon tiparet e ngjashme mjedisore, lidhjet
ekonomike, kulturore, ndoshta edhe krahinore që ato kanë midis tyre.

Harta e Sanxhakut të Shqipërisë
Viti 1431 (pjesërisht) sipas H. Inalçik

Mallakastra



42

Tab 1.2 Vendbanimet e nahijes së Mallakastrës në vitin 1519
Nr Vendbanimi Nr Vendbanimi

1 Ipolona (Pojani) 41 Jelishova (Belishova)

2 Komani (Kumani) 42 Karish (Kash)

3 Ostromenos (Osmënzeza) 43 Kazniniç nd Kaznis (Kasnicë lagje)

4 Çirosh (Çorrush) 44 Kasznis (Kasnicë)

5 Kalivaç 45 Siline nd Raveniçe (Selishtë )

6 Margëlliç 46 Çakrani (Cakran)

7 Pisin (Poshnjë) 47 Mojine nd Çakrani ( Muxhitë)

8 Vllah Boliç (Lapulec) 48 Lor (Luar)

9 Goriçani 49 Kokar I Vogël (Kuqar I Vogël)

10 Kuçova 50 Romis (Rromës)

11 Kekani (Ngjeqar) 51 Pishtani (Peshtan)

12 Çirnogllavë (Gllavë) 52 Torani (Tojkan)

13 Vojnugan Çirnogllav (Gllavë e vogël) 53 Gorishova nd Islaniçe (Gorishovë)

14 Luhtani (Luftinja) 54 Ishpasari i vogël Pishtani (Peshtan Bregas)

15 Islaniçe (Slanicë) 55 Pishtan i vogël (Peshtan I Vogël)

16 Lalar 56 Drenova

17 Krishjan (Kreshpan) 57 Varipot (Varibop)

18 Çoklat (Cukalat) 58 Hlamirez (Allambrez)

19 Kiraminiç nd Rereje (Rrërëza) 59 Syzer (Symizë) ???

20 Rereje (Rrerrës) 60 Kashishnë (Kamshisht)

21 Hekal 61 Kato Vilko Poli (Aranitas)

22 Novoselë 62 Panahor

23 Mashkullorë 63 Kurjani

24 Zabokik Dolani (Zhabokikë) 64 Iskir (Cfir)

25 Dolani (Mbolan) 65 Kokani (Kuqar)

26 Visoka nd Makera (Visokë) 66 Reskovaç (Roskovec)

27 Piskobi nd Jalash (Ballsh lagje) 67 Durakorik (Dorëz)

28 Jalash ( Ballsh) 68 Velkopoliç (Vokopola)

29 Osojë nd Sundani ( Osojë) 69 Margiliç (Margëlliç)

30 Klos I Madh 70 Klos I Vogël

31 Volosh (Vlosh) 71 Rujde (Ruzhdije)

32
Levan I Vogël nd Shitmirne Krakolur
(Levan)

72
Karaminar (Kremenar)

33 Shitmirne Krakolur (Frakull e Madhe) 73 Kahna (Krahës)

34 Mituh (Metoh) 74 Bistroviçe (Bistrovicë)

35 Graçan (Ngraçan) 75 Kirbis (Gjerbës)

36 Ribani nd Firesht (Riban) 76 Hekal nd Zumar (Hekal lagje)

37 Firesht (Ngraçije) 77 Levan I Madh (Levan )

38 Kapandaris (Kapaj) 78 Pijashova (Mbjeshova)

39 Kirekar (Gjynaqar) 79 Ismojejede (Osmënzezë)

40 Pobrad (Pobrat) 80 Kosinë
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Nr Vendbanimi Nr Vendbanimi

81 Sinançi (Seniçani) 116 Bihonush

82 Lipostuvani 117 Neparit Hokas

83 Kotali nd Suvimir (Kutalli) 118 Hokas

84 Ribani 119 Iradnas Ishtotor

85 Osoje tjeter (Osojë Tjetër ) 120 Ishtotor

86 Tirinishte (Tremisht ) 121 Bisolkas

87 Izlusha (Mokricë) 122 Bilish nd Bisolkas

88 Pavri (Pavari) 123 Jalani

89 Malishova 124 Ishir Hekal

90 Margiliçani (Margëlliçani) 125 Isfanariçe

91 Lipvani 126 Hitka

92 Baçomid 127 Kameniçe

93 Grabova 128 Karanani

94 Kalihimne (Kalenjë) 129 Fote

95 Osoye nd Kalihimne (Kalenjë ) 130 Povoni

96 Kokani (Kuqar) 131 Oshkolgra

97 Hotova 132 Oshtonoz

98 Bodari 133 Mavrumat

99 Kosnishte (Koznisht Përmet) 134 Sividani nd Ishitor

100 Piskoris nd Oshtonoz (Piskovë) 135 Erze

101 Dienova e Madhe (Drenova e Madhe 136 Zumar

102 Iskrojani 137 Horiçe ,Levan i Madh

103 Selanik 138 Suvimir

104 Pozhimat 139 Proviçko

105 Sitine 140 Firaçil

106 Sikniq 141 Hirpeshka

107 Tushine 142 Lagos

108 Ishtuk 143 Makera

109 Islaniçe 144 Sundani nd Jalash

110 Ishtor Kahna 145 Bosor

111 Dirine 146 Kaluk

112 Virgari Shpjegim i Tabelës

113 Vinis 1
Ipolona (Pojani) = vendbanim
identifikuar

114 Raveniçe nd Liposhka 102 Iskrojani = vendbanim i paidentifikuar

115 Liposhka
Burimi : Simpoziumi “Toleranca në aktet administrative osmane” artikulli “Gjendja administrative e
zonës së Shqipërisë së jugut në periudhën klasike dhe mënyrae drejtimit të perandorisë osmane në
Shqipëri” fq 172-188, viti 2005.
Për saktësimin e vendanimeve u konsultova me arkeologun prof.dr Skënder Muçaj
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 Meqënëse nuk kemi të dhëna të sakta për kufijtë e krahinës së Mallakastrës gjatë
pushtimit turk, me marrëveshje do të përfshijmë brenda kësaj krahine të gjitha
vendbanimet që kanë bërë pjesë në njësinë administrative të Mallakastrës. Ndërsa në
periudhën aktuale nuk do të mjaftohemi me kufijtë administrativё tё Mallakastrës për 
të përcaktuar shtrirjen territoriale të saj. Tashmë me anë të anketimit, i cili synon të
testojё vetëdijen e banorëve rreth përkatësisë krahinore, do të përcaktojmë kufijtë 
aktual të kësaj krahine.
Në rregjistrin turk të vitit 1519, Mallakastra figuron si njësi administrative me një
shtrirje territoriale më të gjerë se në periudhat e mëvonshme, apo ndarja
administrative aktuale. Mund të themi se ajo ka pasur shtrirjen territoriale më të
madhe në të gjitha kohërat. Në hapsirën e saj përfshiheshin edhe vendbanime të cilat
historikisht nuk kanë pasur lidhje me Mallakastrën. Të dhënat që vijnë nga burimet
historike dhe nga regjistrat turkё, tregojnë se Mallakstra është trajtuar më tepër si njësi 
administrative sesa si krahinë, pavarsisht faktit se bërthama e saj ka qenë e njëjta gjatë
gjithë kohërave . Problemi qendron tek periferitë e saj, të cilat kanë shfaqur gjithmonë
një dyzim përsa i përket përbërjes krahinore. Këto territore ndikoheshin më tepër nga
njëra-tjetra për arsye ekonomike, administrative, lidhje zakonore, afërsia në
komunikim etj, arsye këto që i kanë diferencuar herë në njërën krahinë dhe herë në
tjetrën. Ndoshta në ndarjet administrative të periudhave të ndryshme i është kushtuar
rëndësi vetëm lidhjeve ekonomike dhe tipareve mjedisore të vendbanimeve që
grupoheshin në një njësi administrative, duke mënjanuar aspektet e tjera të traditës
dhe kulturës së përbashkët që i lidh qendrat e banuara me njera- tjetrën.

 Kështu nga krahasimi i disa regjistrave në periudha të ndryshme, krijojmë një ide më
të qartë për konturimin e kufjve të kësaj krahine, duke marrë në konsideratë kritere të
ndryshme, duke përcaktuar hapsirën që ka qënë gjithmonë pjesë e Mallakastrës dhe
hapsirat që kanë bërë pjesë përkohësisht tek ajo. Shih tabela 1.3.
Nё rregjistrin e vitit 1583 shohim se Mallakastra kishte një numër më të vogël 
qendrash të banuara, krahasuar me vitin 1519. Në vitin 1583 Mallakastra kishte 80
vendbanime duke e përfshirë edhe 10 venbanimet e paidentifikuara94, ndërsa në vitin
1570 dhe 1740 ajo kishte 56 vendbanime (të cilat janë të njëjta me ato të vitit 1583).
Në rregjistrimet e mëvonshme këto 10 vendbanime nuk përmenden si pjesë përbërëse
e nahijes së Mallakastrës. Ndoshta ato përmenden me emra të tjerë, ose janë përfshirë
në njësi të tjera administrative.
Gjatë këtyre rregjistrimeve, 14 vendbanime kanë ndryshuar përkatësinë adminis-
trative. Kështu në vitin 1583 ato ishin pjesë e Mallakastrës, ndërsa në rregjistrat e vitit
1570 dhe 1747 ato ishin pjesë përbërse e nahijes së Myzeqesë, e cila numëronte 37
vendbanime duke përfshirë edhe 14 vendbanimet e sipërpërmenduara. Arsyet e
përfshirjes së këtyre vendbanimve në njësi administrative të ndryshme janë:

94 Instituti i Historisë, Rregjistri kadastror i Sanxhakut të Vlorës viti 1583, në shqip
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Tab 1.3 Vendbanimet e nahijes së Mallakastrës dhe Myzeqesë në vite të ndryshme

Viti 1583 Periudha 1570-1740

Nr Fshati Mallakas Myzeqe Nr Fshati Mallakas Myzeqe

1 Lofkënd 1583 1 Lofkënd 1570

2 Gjergas (Gjerbës) 1583 2 Gjergas (Gjerbës) 1570
3 Kutë 1583 3 Kutë 1570

4
Pelshani
(Hikel)Hekal 1583 4 Pelshani (Hikel)Hekal 1570

5 Drenovë 1583 5 Drenovë 1570

6 Peskopja (Ballsh) 1583 6 Peskopja (Ballsh) 1570

7 Osoja 1583 7 Osoja 1570

8 Kreshtani (Kreshpan) 1583 8 Kreshtani (Kreshpan) 1570

9 Kilos (Klosi) 1583 9 Kilos 1570

10 Selinë ( ,Selishtë) 1583 10
Selinë
(Ravesiçë,Selishtë) 1570

11 Siqecë 1583 11 Siqecë 1570
12 Graçan 1583 12 Graçan 1570

13 Kilos i Madh 1583 13 Kilos i Madh 1570

14 Kremenar 1583 14 Kremenar 1570

15 Gjerbës 1583 15 Gjerbës 1570

16 Isfir 1583 16 Isfir 1570

17 Gjirokar (Gjinoqar) 1583 17 Gjirokar (Gjinoqar) 1570
18 Çorrush 1583 18 Çorrush 1570

19 Kilos i Vogël 1583 19 Kilos i Vogël 1570

20 Aranitas 1583 20 Aranitas 1570

21 Kuqar I Madh 1583 21 Kuqar I Madh 1570
22 Karsh 1583 22 Karsh 1570
23 Floq 1583 23 Floq 1570

24 Dernije (Drenije) 1583 24 Dernije (Drenije) 1570
25 Margëlliç 1583 25 Margëlliç 1570

26 Mashkullorë 1583 26 Mashkullorë 1570

27 Rozhdije (Ruzhdije) 1583 27 Rozhdije (Ruzhdije) 1570

28 Kuqar I Vogël 1583 28 Kuqar I Vogël 1570

29 Varibop 1583 29 Varibop 1570

30 Dorakryq 1583 30 Dorakryq 1570

31 Kalehna (Kalenja) 1583 31 Kalehna (Kalenja) 1570

32 Cakran 1583 32 Cakran 1570
33 Kapandaras (Kapaj) 1583 33 Kapandaras (Kapaj) 1570

34 Visoka 1583 34 Visoka 1570

35 Belishova 1583 35 Belishova 1570

36 Buzimadh (Buzmadh) 1583 36 Buzimadh (Buzmadh) 1570
37 Fratar 1583 37 Fratar 1570

38 Metoh 1583 38 Metoh 1570

39 Greshicë 1583 39 Greshicë 1570
40 Kaznica (Kasnica) 1583 40 Kaznica (Kasnica) 1570

41 Islanica (Gorishovë) 1583 41 Islanica (Gorishovë) 1570
42 Panahor 1583 42 Panahor 1570
43 Kilos i Vogël 1583 43 Kilos i Vogël 1570

44 Levan (???Tepelenës) 1583 44 Levan ( Tepelenës) 1570
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Nr Fshati Mallakas Myzeqe Nr Fshati Mallakas Myzeqe

45 Bulugasi (Dukas) 1583 45 Luar 1570

46 Goriçani 1583 46 Selitë 1570

47 Lavdani i Vogël 1583 47 Patos 1676

48 Cukalat 1583 48 Riban 1676

49 Donofrosë 1583 49 Lapulec 1676

50 Hallambresi 1583 50 Mollaj 1680

51 Sinjë 1583 51 Bigor 1681

52 Bistrovicë 1583 52 Rinat 1681

53 Milgjeq (Bolan) 1583 53 Bregas 1681

54 Lavdan === 54 Lavdan 1570

55 Pobrat 1583 55 Rromës 1675-1676

56 Dukas 1583 56 Dukas 1570 1675-1676

57 Karamenicë (Rrerëza) 1583 1 Karamenicë (Rrerëza) jo 16750-1676
58 Vlosh 1583 2 Vlosh jo 1570

59 Kumani I Vogël 1583 3 Kumani I Vogël jo 1570

60 Kraps 1583 4 Kraps jo 1570

61
Levan(Shën Mëria
Ferakulit) 1583 5

Levan (Shën Mëria
Ferakulit) jo 1570

62 Kurjan 1583 6 Kurjan jo 1570

63 Kumani 1583 7 Kumani jo 1570

64 Apollona (Pojan) 1583 8 Apollona (Pojan) jo 1570

65 Radostinë 1583 9 Radostinë jo 1570
66 Gjeqari 1583 10 Gjeqari jo 1570

67 Novoselë 1583 11 Novoselë jo 1570
68 Lalari 1583 12 Lalari jo 1570

69
Ras-Kovaç
(Roskovec) 1583 13

Ras-Kovaç
(Roskovec) jo 1570

70 Istok 1583 14 Strum jo 1675-1676

71 Berzani 1583 15 Suh (Suk) jo 1675-1676

72 Rigan (Karshen) 1583 16 Peshtan jo 1679

73 Tudas 1583 17 Bishan jo 1699

74 Evlan Bedlica 1583 18 Peshtan I Madh jo 1679
75 Rash 1583 19 Velmish jo 1680

76 Veliko- Bolica 1583 20 Seman jo 1681

77 Ishran 1583 21 Shtyllas jo 1686

78 Vinok (Vojnak) 1583 22 Mbersë jo 1686

79 Mekuras 1583 23 Frashër jo 1688
80 Maromat ??? 1583 24 Çiflik jo 1688

1 Libofsha 1583 25 Grizë jo 1747

2
Grëmsh (Afrim ose
Muzhaqi) 1583 26 Frakull jo 1747

3 Vanari 1583 27 Qarr jo 1747

4 Shushnik ( Brostar) 1583 28 Shushnik ( Brostar) jo 1570
5 Gjozë 1583 29 Portëz jo 1747

30 Kërkutas jo 1747

31 Kafaraj jo 1747

32 Ferras jo 1747
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33 Hasalli jo 1747

34 Hamil jo 1747

35 Zhupan jo 1747

36 Rosamën jo 1747

Burimi: H.Inalçik . Rregjistri kadastral turk të vitit 1583
T.Sadiku"Mallakastra dhe Myzeqeja e Vogël në rrjedhat e historisë deri në 1840"fq 334-335

a) Zgjerimi i çifligjeve në tokat e kontestueshme që mbeteshin nga devijimi i lumenjve
nga shtrati. Një sipërfaqe e tillë ishte edhe toka afër çifligut Mbrostar Ura, ose siç
quhet ndryshe Shushman. Kjo tokë ndodhej në vendin ku bashkohej lumi Seman me
Gjanicën dhe që kishte mbetur në anën e Mallakastrës (Kjo periudhë i takon
periudhës së dytë të formimit të çifligut shek XVII-XVIII)95, ndërsa në rregjistrat e
tjerë ky vendbanim gjendet në Myzeqe. Ky dokument dëshmon për lëvizjen e kufijve
të Mallakastrës. Megjithatë ka shumë pak gjasa që Mallakastra si krahinë të ketë
pasur një shtrirje deri në Mbrostar Ura.

b) Në rregjistrin e vitit 1737 fshatrat si Radostinë, Kraps, Bishan, Lalar, Frakull, Shtyllas,
Bunacë etj, përfshihen në rregjistrat e nahijes së Mallakastrës që varej nga kazaja e
Beratit. Kjo shpjegohet me faktin se Myzeqeja e Fierit u formua vonë si njësi
administrative më vete, ku përfshiheshin fshatrat e mësipërme dhe ato që ndodheshin
në hyrje të Lushnjës. Nga të dhëna të tërthorta, del se bërthama e qendrës së
Myzeqesë së Fierit u bë Frakulla, e cila në fillim të shek XVIII ishte më e madhe se
një fshat dhe më e vogël se një qytet96. Pra Fieri figuronte si një fshat i dorës së dytë
deri në vitin 1860 kur mori statusin qytet97.

c) Një pjesë e vendbanimeve, sidomos ato kufitare midis Mallakastrës dhe Myzeqesë,
për të shmangur taksat dhe detyrimet ndaj Turqisë kalonin sa herë tek njëra dhe tek
tjetra njësi administrative. Psh “Të krishterët e Mallakastrës që ngarkoheshin me
pagimin e xhizjes për vitin 1686 u përkasin fshtrave Pojan, Peshtan ,Novoselë,
Shtyllas, Rrërëz, Kasnicë, Kuqar, Lofkënd, Patos, Strum Levan etj, një vit më vonë
jepen së bashku me fshtrat e Fierit98”

d) Ndryshimi i statusit të vendbanimeve të ndryshme, të cilat herë figuronin si çiflig dhe
herë si timar, ku dihet se çifligu është aplikuar në fshtrat e Muzeqesë, ndërsa ai i
timarit në fshatrat e Mallakastrës.

e) Pagesa e taksave të përgjithshme, ku çdo hane në Mallakastër dhe Myzeqenë e vogël
duhet të jepte të njëjtën vlerë. Kështu administrata turke fshatrat e këtyre krahinave i
përfshinte brenda të njëjtës ndarje administrative, ose herë tek njëra dhe herë tek tjetra
(fig 1.3). Kështu nё fshatrat e nahijes së Mallakastrës dhe Myzeqesë, çdo hane 

95 Sadiku .T, Mallakastra dhe Myzeqeja e Vogël në rrjedhat e historisë deri në 1840, fq 259, 260, viti
2009

96 Sadiku .T, Mallakastra dhe Myzeqeja e Vogël në rrjedhat e historisë deri në 1840, fq 272, 273, viti
2009

97 Gjika .I, Fieri në shekuj, fq 99 viti 2004
98 Sadiku .T, Mallakastra dhe Myzeqeja eVogël në rrjedhat e historisë deri në 1840, fq 332, viti 2009

Nr Shpjegues i tabelës 1.3
3 Kutë= Vendbanim i nahijes së Mallakastrës në vitin 1583, 1740

60 Kraps = Vendbanim i Mallakastrës në vitin 1583 ndërsa në 1570 figuron në Myzeqe

29 Portëz = Vendbanim i Myzeqesë në vitin 1747

70 Istok = Vendbanim i Paidentifikuar i Mallakastrës në vitin 1583
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paguante rreth 1565 akçe avariz, ndërsa një hane e nahijes së Beratit (i cili ka qenë
kryeqendra e sanxhakut) paguante 1640 akçe avariz99.

Figura 1.3

Burimi: Rregjistri kadastral i Sanxhakut të Vlorës viti 1583 H.Inalçik
T.Sadiku"Mallakastra dhe Myzeqeja e Vogël në rrjedhat e historisë deri në 1840"fq 334-335

f) Krijimi i vendbanimeve të reja, ose ndarja e atyre ekzistuese për t’u shpëtuar taksave
specifike psh. Kumani (Kumani i Madh, Kumani i Vogël). Kjo ishte një mënyrë për
t’u shpëtuar taksave gjithmonë në rritje që vendoste administrata turke. Nga të dhënat
e regjistrave turkё ku figuronin edhe pagesat e taksave sipas fshtrave, rezulton se në 
Mallakastër ka pasur më shumë fshatra të mesëm dhe të varfër, ndërsa Muzeqeja ka
pasur një numër të madh të fshtrave të pasur100. Kështu që një pjesë e fshatrave midis
këtyre dy krahinave rregjistroheshin si pjesë e Mallakastrës për t’iu shpëtuar
detyrimeve më të larta.

g) Lëvizja hapësinore e popullsisë ka përzierë ,ka ndryshuar shpesh traditat dhe zakonet
e vendbanimeve ekzistuese, apo edhe atyre të krijuara rishtas, sidomos ato në kufijtë
midis zonës kodrinore dhe fushore (kufinjë Mallakastër Myzeqe). Kjo i ka dhënë një

99 Sadiku .T, Mallakastra dhe Myzeqeja eVogël në rrjedhat e historisë deri në 1840, fq 333,viti 2009
100 Sadiku .T, Mallakastra dhe Myzeqeja e Vogël në rrjedhat e historisë deri në 1840, fq 215,viti 2009
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fizionomi të re këtyre vendbanimeve, të cilat janë ndikuar edhe nga kultura e
banorëve të ardhur.

h) Rol të rëndësishëm në përzierjen e kuturave midis krahinave, ka pasur edhe sistemi i
komunikacionit, i cili intesifikon ndërveprimin kulturor midis krahinave. Në
periudhën shek XV-XIX transporti në këtë krahinë ka njohur një zhvillim më të
madh, krahasuar me periudhën mesjetare. Rrugët që përshkonin këtë trevë imitojnë
rrugët antike duke i rikthyer rëndësinë e dikurshme Mallakasktrës. Disa nga rrugët
kryesore që dallohen në këtë periudhë janë:
 Rruga Vlorë-Berat-Korçë, përshkonte këtë itinerar: Vlorë-Babicë kalonte
Shushicën –Picar-Armen, në Murtajas hidhte Vjosën-Selishtë-Hekal-Ballsh-Aranitas
kalonte Gjanicën -Qafa e Sinjës–Sinjë(ku kalonte në një urë guri)-Bolinjan(ndoshta
Mbolan)-Velabisht(urë shek XVIII)-ura e Osumit -Berat. Lumin e Osumit në Berat
gjatë shek XVII kalonte në një urë druri, ndërsa gjatë shek XVIII-XIX mbi një urë me
gurë me shumë harqe. Kjo rrugë vazhdonte për në Korçë në të djathtë të Osumit.
 Edhe rruga e luginës së Vjosës gjatë kësaj periudhe ka qenë e një rëndësie të
veçantë për gjithë Shqipërinë e Jugut. Ajo lidhte skelën e Vlorës me një varg
krahinash në thellësi si, me Mallakastrën, Tepelenën, me luginën e Drinosit dhe
Përmetin101.

1.6.4 Mallakastra në periudhën aktuale

Gjatë shekullit XX-të, nocioni Mallakastër gjen një përdorim të gjithanshëm, jo
vetëm si njësi administrative por gjithashtu edhe si krahinë, zonë dhe njësi fizike,
gjeografike. Megjithëse kanë kaluar shekuj dhe kjo trevë ka pësuar ndryshime të
konsiderueshme, ajo përsëri ka ruajtur elementët fondamental. Përfshirja e saj në njësi
administrative të ndryshme, përveç aspektit ekonomik ka ndikuar në homogjenitetin,
në territorin dhe ndryshimin e kufijve të saj, elementë këta që kanë qenë dinamik në
mënyrë të vazhdueshme.
Gjatë këtij shekulli ndarja administrative ka marrë gjithmonë e më pak në konsideratë
kohezionin krahinor midis vendbanimeve që bëjnë pjesë në këtë krahinë. Një gjë e
tillë ka ndikuar në prishjen e kompaktësisë, lidhjeve ekonomike, shpirtërore, kulturore
midis pjesëve të kësaj krahine, sё cilёs janë dashur shekuj me radhë që të 
kristalizohen. Në ditët e sotme krahina më tepër konsiderohet si nocion, apo shërben
si referencë për organizimet politike dhe administrative, sesa një ndarje së cilës i
duhet i kushtuar një rëndësi e veçantë, pasi ajo përfaqëson një identitet kulturor.
Meqënëse nuk ekzistojnë studime të cilat konturojnë kufijtë e krahinës së
Mallakastrës në periudhën aktuale, e vetmja zgjidhje për përcaktimin e tyre është
nëpërmjet metodës së anketimit. Si territor reference për organizimin e anketave kemi
marrë kufijtë e konionit të bylinëve, për të cilin mendojmë se ka qenë bërthama e
krahinës së Mallakastrës në antikitet. Në secilin nga vendbanimet skajore kemi
mbledhur informacione për zgjerimin apo tkurrjen e kufijve të krahinës së
Mallakastrës, krahasuar me kufijtë e këtij konioni, duke e zgjeruar apo ngushtuar
hapësirën e anketimit.
Nga 1035 të anketuar në 52 venbanime (tab 1.4), kemi përpiluar hartën e krahinës së
Mallakastrës, e cila nuk përkon plotësisht as me konionin e bylinëve dhe antitanëve,
as me rrethin e Mallakastrës dhe as kufijtë fiziko-gjeografik të kodrave të
Mallakastrës. (Figura 1.4).

101 Shtylla .V, Rrugët dhe urat e vjetra në Shqipëri, fq 85, viti 1998
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Tab 1.4 Vendbanimet ku janë zhvilluar anketimet për përcaktimin e kufijve të krahinës së Mallakastrës

Nr Vendbanimi
Të
anketuar Nr Vendbanimi Nr Vendbanimi

Të
anketuar

1 Patos 12 19 Ferras 1 37 Gllavë 1

2 Rushdije 1 20 Luftinjë 5 38 Cukalat 4

3 Zhupan 11 21 Selcë 3 39 Zhulaj 5

4 Fier 23 22 Izvor 14 40 Kalivaç 3

5 Vidhishtë 1 23 Vasjar 4 41 Krahës 10

6 Driza 3 24 Malas 1 42 Kamçisht 1

7 Mbyet 14 25 Dervishaj 1 43 Iliras 1

8 Baltëz Hysen Bej 1 26 Rrapaj 6 44 Koshtan 1

9 Portëz 24 27 Kashisht 1 45 Sinjë 9

10 Kashisht 5 28 Qesarat 8 46 Velçan 1

11 Sheq Musa Lalaj 12 29 Toç 3 47 Roskovec 10

12 Frakull e Vogël 12 30 Bejar 4 48 Sqepur 5

13 Peshtan 7 31 Ninësh 7 49 Kutalli 3

14 Frakull e Madhe 3 32 Levan(Tp) 4 50 Kuman 7

15 Kafaraj 8 33 Allkomemaj 2 51 Poshnjë 4

16 Adë 1 34 Zhabokikë 2 52 Paftal 2

17 Levan (Fr) 15 35 Amonikaj 3 Totali 1035

18 Kuta 2 36 Strum 1

Nëse do ta krahasojmë territorin e krahinës së Mallakastrës me ndarjet administrative,
do konstatojmë se territori i saj nuk përputhet me asnjërën prej këtyre njësive
administrative. Ndarja administrative aktuale e ka copëtuar krahinën e Mallakastrës,
jo vetëm brenda njësive administrative të rangjeve më të ulëta ku kohezioni është më
lartë midis vendbanimeve, por edhe në rangjet më të larta administrative si rrethe dhe
prefektura. Kjo krahinë gjendet tepër e fragmentarizuar Ajo shtrihet pjesërisht në 3
qarqe (Fierit, Gjirokastrës dhe Beratit), 4 rrethe (Fier, Mallakastër, Tepelenë, Berat)
(pjesërisht), 3 bashki(Patos, Ballsh, Urë Vajgurore), 19 komuna dhe 102 vendbanime.
Shih Tab 1.5 dhe figurën 1.4.

Tab 1.5 Përbërja administrative e krahinës së Mallakastrës në vitin 2013

Qarku Rrethi Bashki Komuna

Fier Fier Patos Kurjan, Kuman, Ruzhdie Portëz, Levan ,
Frakull, Cakran

Mallakastër Ballsh Ngraçan, Qendër, Aranitas, Greshicë, Selitë,
Fratar, Kutë, Hekal

Gjirokastër Tepelenë ------ Krahës

Berat Berat Urë
vajgurore

Sinjë , Cukalat, Kutalli
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Figura 1.4

Duke parë shpërndarjen territoriale mendoj se gjatë ndarjes së re territoriale të vendit
tonë, prishja e këtij fragmetarizimi duhet të jetë një nga prioritetet më të rëndësishme
për studiuesit, pushtetarët dhe rregulluesit e territorit. Është jo normale që një krahinë
e formësuar në shekuj të copëtohet në një formë të tillë. Rrethi i Mallakastrës si ndarje
mё vete administrative, nuk përfaqëson gjë tjetër veçse bërthamën e kësaj krahine. 
Megjithëse në periudhën aktuale lidhjet dhe bashkëveprimi midis banorëve,
venbanimve apo njësive administrative janë intensifikuar duke eleminuar deri diku
ndarjet krahinore, kjo nuk do të thotë që ato të shpërbëhen apo të humbasin identitetin
e tyre. Ripërtëritja e ndjesisë së përkatësisë krahinore do ti shërbente jo vetëm
lidhjeve kulturore, shpirtërore të popullsisë që jeton në këtë territor, por gjithashtu
edhe prosperitetit ekonomik, menaxherial, dhe integrimit më të mirë të popullsisë,
gjithashtu administrimit më efektiv në planifikimin dhe rregullimin e territorit. Në
realitetin aktual ndarjet administrative, duhet të ndikojnë në prosperitetin ekonomik
nëpërmjet shfrytëzimit të resurseve natyrore dhe humane. Nga ana tjetër duhet të
merren në konsideratë kufijtë krahinorë, sepse mosrespektimi i tyre dëmton pasurinë
folklorike, kulturore, gjuhësore, trashgiminë shekullore të krahinave si Mallakastra që
dallohet për vlera autentike .
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I.7 Nënndarjet krahinore të Mallakastrës

Nga anketat e kryera me banorët e kësaj krahine rezulton se ajo diferencohet në dy
nënkrahina, të cilat përveç tipareve të përgjithshme që i kanë të përbashkëta , kanë
edhe dallime jo esenciale midis tyre.
a) Mallakastra e Egër b) Mallakastra e Butë, thekson jo vetëm panoramën e kushteve
natyrore, riteve, zakoneve, dokeve dhe temperamentin e banorëve që jetojnë në këtë
krahinë, por gjithashtu tregon edhe ndikimin që kanë pasur krahinat rrethuese të
Mallakastrës. Kështu Mallakastra e egër është influencuar më tepër nga Berati,
Labëria dhe Skrapari ,ndërsa Mallakastra e Butë ka pasur lidhje të forta me
Myzeqenë. Kjo nëndarje krahinore nxjerr në pah, jo vetëm kohezionin dhe
homogjenitetin e kësaj krahine, por edhe diversitetin e saj.
Është e kuptueshme se në shtrirjen e njësive krahinore, në bashkimin apo në
copëzimin e tyre kanë luajtur një rol të veçantë dhe organizimet administrative,
politike, e kishtare. Vёrejmë në jo pak raste që organizimet administrative ndryshojnë 
nga koha në kohë, por emërtimet mbeten për shekuj me radhë102 . Një faktor tepër i
rëndësishëm i cili ka pasur rol të rëndësishëm në ndarjen e Mallakastrës në dy
nënkrahina dhe ka shërbyer ndoshta si faktor përcaktues në diversitet edhe brenda saj,
lidhet edhe me pushtimin osman, ku krahinat u copëzuan në të vogla, e u mbyllën mes
maleve për arsye rreziku dhe pasigurie103

a)Mallakastra e egër ( Ndoshta kjo nënkrahinë përbën epiqendrën e kësaj krahine, e
cila përfshin pellgun ujëmbledhës të lumit Gjanica). Hapësira territoriale e kësaj
nënkrahine përputhet pak a shumë me njësinë administrative të rrethit Mallakastër në
periudhën aktuale104.
1)Vendbanimet në V dhe L të kësaj krahine kanë lidhje të forta kulturore me Beratin
dhe Skraparin.
2)Pjesa J është ndikuar dhe ka pasur lidhje më të fuqishme me Labërinë . Kjo vihet re
në doket , zakonet, ritet, këngët, vallet, gjuha etj.

b)Mallakastra e butë ka qenë një hapsirë e ndërmjetme midis Mallakastrës së egër,
Labërisë dhe Myzeqesë, ku më këtë të fundit ka pasur shumë lidhje. Kjo është
favorizuar edhe nga relievi i ulët fushor përgjatë luginës së poshtme të Vjosës.
1)Pjesa P dhe JP komunikonte më tepër me Labërinë dhe Myzeqenë dhe me ndikim të
konsiderueshëm edhe nga Mallakastra e egër.
2)Pjesa P dhe VP ka pasur mardhënie të ngushta me Labërinë dhe Myzeqenë.
Konturimi i kufijve të jashtëm të krahinës së Mallakastrës dhe kufijtë midis dy
nënkrahinave të saj kërkon studime të thelluara etnografike dhe kulturore të kësaj
krahine, por edhe të krahinave përreth. Vendosja e kritereve dhe piketave që bëjnë
diferencimin midis tyre është e vështirë të bëhet me saktësi edhe nga studjuesit e
mirfilltë që merren me këtë tematike. Në optikën e gjeografisë, kjo ndarje do të na
ndihmonte të kuptojmë lidhjet e popullsisë me ambientin dhe impaktin që ato kanё tek 
njera-tjetra. Kështu rekomandimet për organizimin administraitv, rregullimin
territorial, strategjitë për zhvillimin ekonomik etj, do të ishin më racionale dhe më të
argumentuara shkencërisht, pasi e kaluara historike, lidhjet shpirtërore, gjuhësore ,
kulturore etj, janë faktorë që nuk duhen injoruar krahas atyre natyror.

102 Tirta .M, Etnologjia e shqiptarëve, fq 112 , viti 2003
103 Tirta .M, Etnologjia e shqiptarëve, fq 108, viti 2003
104 Xhaferraj .M, Muzeu Ballsh, Një studim për Mallakastrën, fq 1 viti 2011 (dorëshkrim)
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1.8 Përfundime
Duke parë në kompleksitet faktet dhe detajet historike në të gjithë diapazonin kohor
për Mallakastrën arrijmë në këto konkluzione kryesore:
a)Mallakastra është një krahinë e formësuar që në antikitet. Territori i fisit dhe
konionit të Bylinëve ka shërbyer si bërthamë e krahinës së Mallakstrës, e cila gjatë
periudhave të ndryshme historike e ka zgjeruar dhe ngushtuar territorin e saj.
b)Mallakastra është një toponim i cili është ekuivalent i Antitanisë, pra është antik dhe
ndoshta bashkëshoqërues i saj.
c) Mallakastra si njësi administrative del në rregjistrin e vitit 1519 e në vazhdim deri
në periudhën aktuale .Ndërsa si krahinë ajo duhet të jetë përmendur që nga periudha e
antikitetit.Vështirësia qendron nëse emri i kësaj krahine ka qenë i njëjtë me atë të
sotmin, apo është përdorur toponim tjetër apo ekuivalent të saj. Duhet theksuar se
hapësira territoriale e kësaj krahine me atë të njësive administrative ku kanë bërë
pjesë vendbanimet e saj asnjëherë nuk janë përputhur midis tyre.
d) Krahina e Mallakastrës është formësuar në një territor kodrinor nё kufijtë midis 
fushës së Myzeqesë në Perëndim dhe Veri dhe maleve në lindje dhe Vjosës jug. Në
këtë territor jetojnë pasardhësit e bylinëve dhe antitanëve. Kjo krahinë e krijuar në një
reliev kodrinor ka qenë sa e izoluar aq edhe e hapur nga ndikimet e krahinave përreth.
e)Kështjellat, rrugët, urat dhe një sërë objektesh antike dhe mesjetare, apo edhe
aktuale janë si konturues të saj në pjesët periferike, sidomos në kufinjtë midis
Mallakstrës dhe Myzeqesë së Vogël, gjë e cila përkon në ndarjen midis relievit
kodrinor dhe atij fushor.
f) Kufijtë historikё, administrativë, natyrorё, të Mallakastrës shërbejnë vetëm si piketa 
për përcaktimin e kufinjve të kësaj krahine ndër shekuj.
g)Kufijtë natyrorë si, lumenjtë, kreshta të vargjeve kodrinore etj, kanë shërbyer
gjithmonë si kufijёndarës, jo vetëm administrativë por edhe kulturorë etj.  
h)Krahina e Mallakastrës ndahet në dy nënkrahina që marrin emrat respektiv
“Mallakastra e Egër dhe Mallakstra e Butë. Kjo ndarje midis këtyre nënkrahinave nga
njëra anë shpreh nuancat kulturore të këtyre hapësirave ku jetojnë banorë me
temperament deri diku të ndryshëm, nga ana tjetër ato duket sikur konturojnë kufijtë e
një mjedisi më të egër në pjesën lindore dhe jugore të kësaj krahine, dhe një territor
fushor-kodrinor nё veri dhe në perëndim. 
i)Krahasuar me antikitetin dhe mesjetën, ku Bylisi dhe Ballshi ka pasur një fuqi më të
madhe gravitative në aspektin ekonomik, politik dhe kulturor, në kohët moderne kjo
krahinë ka një qendër kulturore në pozita më të dobëta se qytetet përreth. Kjo ndikon
në dobësimin e bërthamës së kësaj krahine, ndikimi i së cilës ndihet gjithmonë e më
pak, sidomos në vendbanimet periferike, të cilat shpesh herë shfaqen me mungesë
identiteti krahinor të spikatur dhe fuqimisht të ndikuara nga krahinat përreth.
j)Vendndodhja e krahinës së Mallakastrës midis Toskërisë në lindje dhe jug, Labërisë
në jugperëndim dhe perëndim ,dhe Myzeqesë në veri, i jep kësaj krahine sa tipare të
ngjashme aq edhe të ndryshme me to. Sigurisht që difuzioni kulturor ka pasur një rol
të madh në gërshetimin e elementëve të këtyre krahinave, të cilat pavarsisht se kanë
pasur lidhje intesive në përiferitë e tyre përsëri nuk kanë mundur ta tjetërsojnë
orgjinalitetin kulturor të kësaj krahine, e cila ka tentuar të jetë e diferencuar ndër
shekuj.
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II Pozita gjeografike e Mallakastrës

II.1 Roli i pozitës gjeografike në krahinën e Mallakastrës

Krahina e Mallakastrës ofron një mozaik të larmishëm dhe intersant vlerash kulturore
dhe shpirtërore në vendin tonë. E lokalizuar në pjesën JP të Shqipërisë, ajo përfaqëson
një njësi krahinore tepër të rëndësishme brenda megakrahinës së Toskërisë duke i
dhënë shumë tipare identifikuese kësaj megakrahine. Ajo kufizohet me krahinën e
Labërisë në Jug, Toskëria në Lindje, Shpiragu në VL dhe Myzeqeja në V dhe P.
Mallakastra ofron tipare sa të ngjashme aq edhe të ndryshme me këto krahina fqinje,
me të cilat ka qenë krahë për krahë përgjatë rrjedhave të historisë.
Nga rezultatet e anketimit rezulton se krahina aktuale e Mallakastrës shtrihet në një
hapësirë e cila nuk përkon as me kufijtë fiziko-gjeografik të kodrave të Mallakastrës
(pjesë përbërse e Ultësirës Perëndimore), zona kodrinore midis Vjosë-Osum-Seman,
apo me ndonjë nga njësitë administrative të rangjeve më të ultëta apo më të larta .
Shih figurën 2.1.

Figura 2.1
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Kufijtë e saj janë:
Lumi i Vjosës në jug (sektori nga fshati Kalivaç deri në fashtin Kashisht), vazhdon
me fashtrat Sheq Musalalaj, Frakull e Vogël, Peshtan, (përgjatë vargut kodrinor
Peshtan-Frakull- Buzëmadh) .
Ndërsa si kufi P dhe VP shërbejnë fshatrat, Portëz, Patos, Kuqar, Vidhishtë, Kutalli,
Sqepur (përafërsisht me rrëzën e kodrave të Mallakastrës që ndahet nga Myzeqeja e
Vogël).
Në veri përgjatë vijës që lidh fshatrat Sqepur-Vokopolë, Skrevan (afërsisht përgjatë
kreshtës së vargut kodrinor Allambres-Donfrosë-Ura e Kuçit), për të vazhduar me
kreshtën e Shpiragut dhe qafën e Sinjës që shërben si kufi në VL. Ndërsa në lindje
kufiri vazhdon përgjatë fshatrave Velçan-Osmënzezë-Allkomemaj-Levan (burimet
Lumarës dhe Metohut, ku ndahet pellgu ujëmbledhës i Gjanicës me ato të Molishtit
dhe Luftinjës ) për të vazhduar fshatrat Krahës i Sipërm, Çorrush (rrjedhja e sipërme e
përroit të Krahësit dhe kodrat e Çorrushit).
Vlen të përmendet fakti se kufirin VP dhe Perëndimor të zonës në studim, që e morëm
afërsisht rrëzë kodrave të Mallakastrës, përveç anketimit na vijnë në ndihmë edhe
burime historike . Në antikitet sipas Aristotelit, fqinjë të Apollonisë ishin taulantët
dhe antitanët, të parët zotër të fushës, ndërsa të dytët në zonën kodrinore ( të
Mallakastrës)105.
Një element tjetër që e përforcon këtë argument, është ndërtimi i rrugëve antike dhe
mesjetare përgjatë kësaj vije demarkacioni, ku gjendeshin nyje të rëndësishme
komunikacioni si Numfeu (Frakulla Pashaj), Stephanë (Levan i Fierit) Porthica
(Portëza) Stephanaphana (Roskoveci) Elimia (Velmishi)të kushtëzuara nga shkaqe të
ndryshme si, politike, administrative, natyrore (sepse Muzeqeja ka pasur këneta) ,por
gjithashtu edhe kulturore, ekonomike etj. Ato jo rastësisht janë ndërtuar rrëzë kodrave
në një territor amortizues (dmth në kufirin midis relievit fushor dhe kodrinor) duke
shërbyer sa bashkuese, aq edhe diferencuese midis hapësirave të ndryshme. Jo për
koincidencë, në shumë raste ato shfrytëzojnë kufinjtë midis llojeve të ndryshme të
relievit.
Krahina e Mallakastrës përfshin një sipërfaqe rreth 757 km2 ose 2,6% e sipërfaqes së
territorit të vendit tonë. Ka gjatësi V-J 44 km dhe gjerësi L-P 31.6 km. Duke e marrë
sipas lokacionit absolut, kordinatat e zonës sonë të studimit janë: pika më jugore
ndodhet në Vjosë (pranë fshatit Kalivaç ku φ= 40°20΄36˝, pika më veriore ndodhet në 
fshatin Sqepur φ=40° 51́ 40˝, pika perëndimore në kodrat e Peshtanit me gjatësi 
gjeografike lindore λ= 19° 31΄ 05˝, ndërsa ekstremi lindor i zonës në fjalë gjendet 
pranë fshatit Plashnik i Madh me gjatësi gjeografike 19° 57΄24 ˝ .  
Duke bërë një vëzhgim të territorit ku shtrihet krahina e Mallakastrës në periudhën
aktuale, si dhe nga dëshmitë e mbledhura nga banorët e kësaj krahine dhe ato kufitare
konkludojmë, se termat që përdoren për Mallakastrën janë: vend kodrinor, vend
kështjellash, territori i bylinëve, territor i pellgut ujëmbledhës të Gjanicës, hapësirë
midis katër qafave Koshovicës, Lalarit, Sqepurit, Sinjës, rruga nacionale Levan-Fier-
Patos-Roskovec-Kutalli-Poshnjë-Berat e ndan atë nga Myzeqeja, territori i rrethit të
Mallakastrës, territor tranzit, vend ku nuk ka pasur pronar të mëdhenj të tokave,
territor i vështirë për tu pushtuar dhe komanduar etj, janë fakte që tregojnë më së
miri se kjo krahine etnogjeografike nuk përputhet plotësisht me asnjë nga këto
definicione. Ato kanë mbetur si piketa në memorien historike të banorëve që kanë
jetuar dhe jetojnë në këtë krahinë. Këto elementë referues tregojnë koshiencën e

105 Muzeu Fier ,Fieri Arkeologjik, fq. 42
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mallakastriotëve për të diferencuar krahinën, duke marrë për bazë jo vetëm elementët
e mjedisit natyror por edhe human, të ndërthurur përgjatë rrjedhave të historisë.
Krahina e Mallakastrës e përfaqësuar nga një reliev fushor-kodrinor posedon një
pozicion gjeostrategjik tepër të rëndësishëm në trevat shqiptare dhe më gjerë. Duke
pasur afërsi me portet kryesore të vendit tonë si, Vlora, Durrësi (të cilët kanë qenë
porta hyrëse në Ballkan gjatë të gjithë kohërave) gjithashtu e përshkuar nga një rrjet i
pasur lumor në skajet e saj dhe në brendësi, e favorizuar nga një reliev i ulët fushor-
kodrinor, zona në fjalë ka qenë një hapësirë tepër e preferuar, jo vetëm për popullim,
por gjithashtu është një kryqëzim i rëndësishëm rrugësh. Faktet e shumta historike të
grumbulluara gjatë shekujve dëshmojnë mjaft qartë se kjo hapësirë, (e populluar rreth
mijëvjeçarit V p.e.s), përbën një ndër territoret më të lakmuara për vendosjen e
popullsisë, zhvillimin e degëve të ekonomisë, duke shërbyer njëkohësisht edhe si një
hapësirë tranzitore midis trevave shqiptare.
Nëse do ta shohim lokacionin e Mallakastrës sipas kriterit fiziko-gjeografik, apo
rajonal, mund të themi se ajo përbën zonë kodrinore me një pozitë kalimtare nga
Ultësira Perëndimore për në territoret e Rajonit Jugor. Ky element i jep Mallakastrës
karakter tranzitor, e ndodhur midis fushës dhe maleve106. Ngritja progresive e relievit
nga perëndimi drejt lindjes shoqërohet me ndryshimin e të gjithë elementeve tё tjerë 
të kushteve natyrore të zonës në fjalë si, klima, tokat, flora, fauna etj. Ky diferencim
hipsometrik i shprehur nëpërmjet zonalitetit vertikal, ka kontraste më të vogla brenda
Mallakastrës, ndërsa në raport me hapësirat përreth është më i theksuar.
Duke qenë se kushtet natyore kushtëzohen nga pozita gjeografike, mund të themi se
Mallakastra është një hapësirë tipike mesdhetare. Afërsia me detet Adriatik dhe Jon,
(pa barriera hipsometrike), dhe relievi kodrinor janë dy komponetet bazë që kanë
ndikim më të madh në të gjithë elementët e mjedisit. Karakteri mesdhetar i shprehur
në resurset klimatike si, temperaturat, bilanci termik, shpërndarja e lagështirës etj,
regjimi i pasurive hidrike si, lumenj, liqene, ujëra nëntokësorë, në llojshmërinë e
florës dhe të faunës dhe të tokave, kushtëzon në mënyrë direkte dhe indirekte
aktivitetin e shoqërisë njerëzore.
Nëse do të analizojmë vetëm sistemin e transportit dhe komunikacionit të
Mallakastrës gjatë periudhave të ndryshme historike, konkludojmë se ajo ka pasur në
mënyrë konstante një pozitë lokale dhe rajonale tepër të vlerësuar. Luginat lumore si
Vjosa, Gjanica, kanë qenë korridore tepër të rëndësishme gjatë gjithë kohërave, duke
mundësuar komunikimin e trevave fushore dhe bregdetare me territoret në brendësi të
vendit tonë. Rrugë të tilla antike si ajo e Aos, (Apolloni-Stephane-Bylis-Antigone-
Hadrianopol), degëzimi i rrugës Egnatia (Candavia), Apolloni-Stephanaphanë-
Klodiana, apo rrugë të tjera si, Apolloni- Stephanaphanë-Antipatrea, Apolloni-
Stephane –Aulona etj, kanë shërbyer si ura lidhëse midis qyeteve dhe qёndrave më të 
rëndësishme të Ilirisë, Epirit apo mbretërive që kanë ekzistuar në Ballkan apo me
gjerë. Mallakastra apo Antitania siç njihej në antikitet, rrezatonte një zhvillim në të
gjitha provincat e Ilirisë, gjë e cila mundësohej dhe nga infrastruktura që përshkonte
kryq e tërthorё territorin e saj. Këtu kalonin flukse të mëdha mallrash, njerëzish si, 
pushtues, tregtarë, udhëtarë të ndryshëm, duke e shndërruar këtë hapësirë në një
kryqëzim për gjithë trevat shqiptare.
Rrugët që kanë ekzistuar gjatë mesjetës të tilla si, Vlorë-Ballsh-Sinjë-Berat ,si dhe
rruga e Aos ( me rëndësi më të pakët) demonstrojnë përsëri rëndësinë rajonale që ka
pasur kjo hapësirë (pavarsisht se ka qenë më e vogël krahasuar me antikitetin).

106 Qiriazi .P, Gjeografia Fizike e Shqipërisë, vol 2, fq 299, viti 1998
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Megjithëse pozita gjeografike e një hapësire ka oshilacionet e veta gjatë rrjedhave të
historisë, mund të themi se zona në fjalë me gjithë faktorët, historikё, politikё, 
ekonomikё të cilët e kanë kushtëzuar, përsëri mbetet një hapësirë atraktive dhe e 
rëndësishme për gjithë trevat shqiptare. Pasuritë e mëdha natyrore (toka, minerale,
pasuri hidrike etj) që ajo posedon kanë rëndësi lokale, por edhe kombëtare.
Ndryshimet politike dhe ekonomike që shoqëruan vendin tonë pas vitit 1990-të,
sigurisht që janë reflektuar edhe në Mallakastër. Këto ndryshime shihen në
rivlerësimin e degëve të ndryshme të ekonomisë, gjithashtu edhe në rrjetin e
transportit, popullimin e kësaj hapësire e cila filloi të ridimensionohej. Segmenetet e
transportit me karakter nacional, të ndërtuara përgjatë luginave të lumenjve që
kufizojnë Mallakastrën, kanë rritur aksesin e shoqërisë njerëzore në mjedis në
funksion të ekonomisë, gjithashtu kanë shtuar më tej shancet për një popullim më të
dendur dhe një ekonomi më të zhvilluar.
Ndërtimi i segmentit të ri rrugor Levan-Damës (37,8 km107) dhe përpilimi i projektit
për aksin Elbasan-Kuçovë-Berat-Memaliaj si boshti qendror për Shqipërinë, do të
krijojë shance më të mëdha zhvillimi për gjithë krahinës e Mallakastrës. Konturimi
me rrugë të një rëndësie nacionale përgjatë periferive të Mallakastrës do ti japë asaj
një frymëmarrje më të plotë, do të decentralizojё zhvillimin dhe përqëndrimin e 
aktiviteteve ekonomike dhe vendosjen e vendbanimeve .
Rivlerësimi i pozitës gjeografike në periudhën aktuale sjell një dimension të ri për
këtë hapësire, e cila do të përshkohet kryq e tërthor nga rrugë të karakterit nacional të
tilla si, rruga Levan-Cakran-Damës-Krahës-Memaliaj-Tepelenë, Berat-Urë Vajgurore
-Rroskovec-Fier-Levan-Vlorë, Berat-Sinjë-Memaliaj. Ato formojnë një trekëndësh
me kulmet kryesore Berat-Fier-Memaliaj dhe me përmesoren Patos-Ballsh Memaliaj.
Rëndësia nacionale që kanë rrugët do të intensifikojё më tepër lëvizjen e mallrave , 
ideve dhe njerëzve, jo vetem midis qendrave ekonomike më të rëndësishme të vendit
tonë, portet apo me kryeqytetin, gjithashtu edhe me vendbanimet në brendësi të
Mallakastrës. Duke pasur parasysh relievin e ulët fushor–kodrinor të luginës së
Vjosës, vendosjen e një sërë qendrash urbane dhe ekonomike përgjatë saj, sugjerojmë
se ndërtimi i një hekurudhe do krijonte premisa më të mira për të lidhur trevat e
Shqipërisë së Jugut midis tyre, por edhe komunikimin e tyre me portet e vendit tonë,
areoportin, dhe kryeqytetin. Kjo hekurudhë do të krijonte shance më të mëdha për
lidhjen e Shqipërisë me Greqinë fqinje, duke bërë pjesë në rrjetin transeuropian të
hekurudhave. Ky lloj transporti alternativ dhe masiv në këtë trevë do të riforconte
pozitën rajonale të Mallakastrës, e cila do të kishte shance më të mëdha zhvillimi në të
ardhmen.
Një aspekt tjetër i rëndësishëm është edhe dendësia e rrjetit të komunikacionit që do të
ndikojё në shfrytëzimin e burimeve natyrore dhe potencialeve ekonomike në 
përgjithësi. Rifuqizmi i pozitës tranzitore të kësaj treve do të krijojё shance më të 
mëdha për një popullim më të dendur dhe zhvillim të një game më të gjerë të degëve
të ekonomisë, sidomos periferitë e Mallakastrës që kanë burime ekonomike të
pashfrytëzuara. Aksesi i shfrytëzimit të resurseve ekonomike si, turistike, bujqësore,
blegtorale, pemtaria etj, do të krijojë premisa zhvillimi jo vetëm për këtë hapësirë, por
edhe pёr ato kufitare.  
Ballshi si kryeqendra e Mallakastrës, megjithëse ka lidhje dyfishe komunikacioni
(transporti rrugor dhe hekurudhor) me hapësirat ekonomike dhe humane më të
rëndësishme të vendit tonë si, kryqytetin ,portet e Durrësit dhe të Vlorës, arterien e

107 http://www.devex.com/en/projects/supervision-of-construction-of-levan-tepelene-road-in-albania
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Korridorit tё 8-të, mbetet një qytet dytësor në Shqipërinë e Jugut. Megjithëse roli i 
kësaj qendre historike, kulturore dhe ekonomike është vlerësuar dhe zhvlerësuar në
periudha të ndryshme, përsëri Ballshi mbetet bërthama dhe gjeneratori i kësaj krahine.
Ndërtimi i aksit rrugor Levan-Damës do të ketë impakt të rëndësishëm dhe të
pashmangshëm në të ardhmen e kësaj qendre urbane, kulturore, dhe ekonomike të
Mallakastrës duke zhvlerësuar rolin e saj. Mënjanimi i fluksit të udhëtarëve, mallrave
drej këtij aksi të ri rrugor, do të nxjerrë në pah nyjet e komunikacionit si, Levan,
Cakran dhe Fratar, të cilat do të zёvendësojnë rolin dhe rëndësinë e Ballshit. E vetmja 
zgjidhje e kësaj qendre urbane dhe historike është ndërtimi i një segmenti rrugor sa
më të shkurtër, që mundëson lidhjen me “aksin e zhvillimit” përgjatë Vjosës. Kjo
rrugë do të ofronte akses më të shpejtё drejt rrugëve nacionale, krahasuar me rrugët 
ekzistuese që kalojnë në një reliev monoton dhe shpesh herë të rrezikshëm për
qarkullim. Ndoshta aksi Ballsh-Cakran do të vinte përsëri në provë këto dy qendra, se
cila do të merrte rolin e liderit në krahinën e Mallakastrës.
Edhe barazlargësia e Ballshit me periferitë e Mallakastrës, me qendrat ekonomike dhe
administrative si, Fieri, Berati,Vlora, Tepelena etj, si dhe me qytetet satelit si, Patosi,
Roskoveci, Ura Vajgurore, Memaliaj etj, krijon shance zhvillimi duke mundësuar një
arritshmëri më të mirë dhe një menaxhim më efikas. Elementё të tjerë të cilët shtojnë 
rëndësinë rajonale apo nacionale të Mallakastrës, janë resurset ekonomike që ajo
posedon. Ekzistenca e mineraleve të vlefshme si, nafta, gazi natyror, ujëra minerale
etj, përpunimi i tyre brenda kësaj hapësire rrit interesin për këto produkte, jo vetëm
për konsum të brendshëm por edhe për eksport. Kjo gjë rrit flukset tregëtare tё 
Mallakastrës, e cila shihet si furnizuese kryesore me naftë dhe gaz natyror në vendin
tonë. Këtu shtohen edhe prodhimi i bimëve të ndryshme bujqësore apo industriale, si
dhe drurët frutorë, ku Mallakastra dallohet edhe si eksportuese.
Ekzistenca e arterieve të rëndësishme të komunikacionit me karaker nacional apo më
gjerë, krijon shance shumë të mira edhe për shfrytëzimin e potencialeve turistike të
Mallakastrës . Lugina e poshtme dhe e mesme e Vjosës do të kthehet në një “bosht
zhvillimi” në të ardhmen, me një ndikim të madh në tё gjithë Shqipërinë e Jugut. 
Rikthimi i fuqisë tek “gjigandi i jugut të Shqipërisë” nëpërmjet një qarkullimi më të
natyrshëm, do të rrisë intesitetin e qarkullimit, do të krijojë lirshmëri në qarkullim, do
të rinxjerrë vlerat e historisë dhe mbi të gjitha do të bashkojë në mënyrë organike
territoret, të cilat historikisht kanë qenë tepër të lidhura. Ato do të intensifikojnë më
tepër lidhjet ekonomike, kultuore, humane të saj me hapësirat përreth, do të rrisë më
tepër shfrytëzimin efektiv të potencialeve natyrore dhe humane në funksion të
zhvillimit. Kjo do të ndikojё edhe në shkurtimin e distancave, kohës, afërsinë e 
tregjeve, porteve dhe qendrave të mëdha të banuara me lëndët e para, dhe resurset e
tjera si, shtimin e fluksit të qarkullimit të mjeteve, turistëve apo popullsisë në
përgjithësi.
Me gjithë dallgët e historisë që e kanë goditur këtë krahinë, sa mbartëse të qytetrimit
dhe kulturës iliro-shqiptare aq edhe zhvillimit, ajo ka mbijetuar dhe ka riforcuar
pozitën e saj pavarsisht nga oshilacionet e ndryshme që ka pasur.
Në kuadër të organizimit administrativ në vendin tonë, Mallakastra dallohet për një
fragmentarizim të dukshëm, jo vetëm sipas njësive administrative të rangjeve të larta,
siç janë qarqet, por edhe në ato më të ulëta.Ajo përfaqësohet nga rrethi i Mallakastrës,
që përbën bërthamën e kësaj krahine, ndërsa rrethinat e saj bëjnë pjesë në rrethet,
Berat, Tepelenë, Fier. Kjo gjë ka dëmtuar homegjenitetin e kësaj krahine. Vendosja e
barrierave administrative pengon në menaxhmin e natyrshëm dhe organik të saj,
gjithashtu dëmton pozitën lokale dhe rajonale të saj. Nga ana tjetër riorienton
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zhvillimin, aktivitetin e shoqërisë njerëzore në kahe të kundërta me bërthamën
krahinore, administrative, historike dhe ekonomike të kësaj hapësire, i formësuar nga
trashëgimia historike në relacion të ngushtë me kushtet natyrore.
Duke parë në kompleksitet pozitën rajonale të Mallakastrës, mund të themi se ajo
është e favorshme, e cila garantohet nga afërsia me rrugët kryesore të transportit dhe
komunikacionit, me qendrat e mëdha ekonomike të vendit tonë, me portet dhe
aeroportin, ekzistenca e një rrjeti të dendur transporti i cili ka tendencë që të
intensifikohet në të ardhmen. Edhe shkalla e lartë e përdorimit dhe e arritshmërisë së
burimeve ekonomike dhe e tregjeve krijon premisa shumë të mira për perspektivën e
kësaj njësie rajonale. Ekzistenca e relievit fushor kodrinor të përshkuar nga një rrjet të
dendur hidrografik krijon lehtësira për ndërtimin e një rrjeti të dendur komunikacioni,
jo vetëm rrugor, hekurudhor por edhe të transportit me tubacione, i cili do të shërbejë
për transportimin e rezervave të mëdha të naftës, të cilat nxirren dhe përpunohen në
Mallakastër. Gjithashtu ekzistenca e një mjedisi mesdhetar të përshtatshëm me të
gjithë elementët e tij, krijon shance të mëdha zhvillimi për një gamë të gjerë degësh të
ekonomisë, dhe për një përqëndrim të madh të popullsisë. Sigurisht që çelësin e
pozitës së favorshme për krahinën e Mallakstrës e përbën forcimi i pozitës rajonale të
Ballshit, duke mos lejuar zhvendosjen e qendrës së gravitetit të kësaj krahine drejt
periferive. Një gjë e tillë do të shmangte zbehjen e mëtejshme të zhvillimit ekonomik
të kësaj krahine, gjithashtu do të pengonte tkurrjen e mëtejshme të territorit të saj.
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III. SISTEMET FIZIKE DHE OFERTA E TYRE PËR POPULLIM DHE
ZHVILLIM SOCIAL EKONOMIK

III.1. Ndërtimi gjeologjik

III.1. 1.Veçoritë strukturore

Njohja e ndërtimit gjeologjik, strukturës dhe e litologjisë me vetitë e saj fizike,
mënyra e vendosjes dhe e rënies së shtresave, si dhe format e ndryshme të ndërthurjes
së tyre ka rëndësi të madhe, sepse ndihmon të shpjegohen shumë dukuri të
komponentëve të tjerë natyrorë, si: relievit, hidrografisë, tokave dhe ndikimi i tyre në
aspektet humane të peizazheve, si dhe të përcaktohet saktë oferta e tyre për popullim
dhe zhvillim social –ekonomik.
Gjithë trevat shqiptare, bëjnë pjesë në sistemin e rrudhosur alpin, i cili shtrihet nga
ngushtica e Gjibraltarit e deri në Azinë e Vogël dhe vazhdon me Tauridet (Turqi), në
Iran dhe në Himalaje. Ky sistem orogjenik ndahet në dy degë kryesore: veriore dhe
jugore108 . Në këtë të fundit bën pjesë edhe degëzimi Dinarido-Albanido-Helenid.
Albanidet formojnë një nyje të veçantë brenda degëzimit te rrudhosur alpino-
mesdhetar. Brezi alpin, ndër më të rinjtë e globit, dallohet për tektonikë tepër të
ndërlikuar dhe shtrihet ndërmjet përkuljeve paramalore, anësore dhe platformave të
moshave të ndryshme109.Vend të veçantë këtu zë tektonika diferencuese e pliocen-
kuaternarit.
Edhe Mallakastra, si pjesë përbërse e Albanideve të Jashtme, ka të njëjtat
karakteristika, duke qënë pjesë e miogjeosinklinaleve 110 , nga të cilat trashëgon
llojshmërinë e nënstrukturave gjeologjike dhe larminë litologjike. Regjimi tektonik në
shtypje, i cili vihet re në Mallakastër, ka krijuar struktura të rrudhosura si, antiklinale
dhe sinklinale. Lëvizjet tektonike me moshë të re, të cilat vazhdojnë edhe në ditët e
sotme, tentojnë t’i ndërlikojnë gjithmonë e më shumë strukturat e rrudhosura dhe për
pasojë relievin.
Në zonën tonë të studimit janë konstatuar edhe shkëputje tektonike. Ato nga njëra anë
tregojnë se trualli i Mallakastrës nuk është i stabilizuar, nga ana tjetër tregojnë se
territori i kësaj zone mund të përfshihet vazhdimisht nga lëvizje sizmike. Lokalizimi i
këtyre thyerjeve tekonike, gjatësore dhe tërthore e ndihmon shoqërinë njerëzore të
kufizojё aktivitetin e saj në këto territore që konsiderohen si më tё kërcënuara nga 
tërmetet, proçeset e shpatit, derformimet e mëtejshme të relievit, etj.

III.1. 2. Veçoritë litologjike
Në përbërjen litologjike të Mallakastrës marrin pjesë shkëmbinjtë karbonatikë dhe
terrigjenë (flish, flishoid, molasë, midis tyre edhe depozitimet kuaternare). Ato kanë
shtrirje gjeografike jo të njëjtë.
 Shkëmbinjtë karbonatikë kanë përhapje të kufizuar. Në to përfshihen, gëlqerorët e

Jurasikut të Sipërm, Kretakut dhe të Paleogjenit (paleocen dhe eocen), të cilët
mbyllin prerjen e kompleksit karbonatik të zonës në studim. Shkëmbinjtë e Jurasikut
të sipërm ndërtojnë vetëm strukturën antiklinale të Kremenarës, kurse ato të Kretakut
shtrihen në atë të Kremenarës dhe pjesërisht në strukturën antiklinale të Shpiragut.
Në përgjithësi këta shkëmbinj janë shtresёtrashë ose të mesëm, me çarshmëri të 

108 Vranaj .A, Shallo .M, Xhomo .A, Gjeologjia e Shqipërisë, fq. 16, 17, viti 1997
109 Melo.V, Aliaj.Sh, Sulstarova.E, Gjeologjia strukturore dhe gjeotektonika, fq 207 viti 1990
110 Vranaj. A , Shallo.M , Xhomo.A, Gjeologjia e Shqipërisë, fq. 16,17, viti 1997
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madhe, karakteristika që favorizojnë zhvillimin e procesit të karstit me intesitet të
lartë. Shkëmbinjtë karbonatikë të paleogjenit, kanë përhapje më të madhe dhe
ndërtojnë kulmet e krahët e antiklinaleve. Këta shkëmbinj gjenden në strukturën
antiklinale të Kalivaçit, Shëndëllisë, Plashnikut, etj. Trashësia e këtyre shtresave
lëviz, nga 10-50 cm dhe rrallë herë shkon në 100 cm111. Figura 3.1.

Figura 3.1

Burimi : Harta gjeologjike e Shqipërisë me shkallë 1:200000

 Shkëmbinjtë terrigjenë të llojeve të ndyshme:
o Depozitimet flishore dhe flishoidale. Në to bëjnë pjesë depozitime me moshë të Eocenit

të sipërm- akuintanian dhe kanë përhapje shumë të madhe në këtë zonë. Mbi pakon
mergelore kalimtare dhe të papërshkueshme, ndodhen flishet e oligocenit të poshtëm
që përfaqësohen nga argjila dhe alevrolite, të cilat janë më të përhapura në krahët e

111 Kristo.V, Veçoritë fiziko gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum -Semanit, fq. 7,8.
viti 1980.
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strukturave antiklinale të brezit të Beratit. Depozitimet e Oligocenit të mesëm
përfaqësohen nga flishi ranor, kurse ato të oligocenit të sipërm nga flishi ranoro-
argjilor. Këto vihen re në sinklinalin e Çorrushit etj.

o Depozitimet molasike. Më të përhapura janë në pjesën veriore dhe veriperëndimore të
Mallakastrës dhe i përkasin periudhës së zhvillimit gjeosinklinal të vonshëm. Ato
kanë përhapje relativisht të madhe dhe përbëhen nga depozitimet me moshë miocen i
mesëm, i sipërm dhe Pliocen, Tortonian-Mesinian–Pliocen(Suita Helmas-
Rrogozhina). Depozitimet e Miocenit të mesëm dhe të sipërm, janë kryesisht ranore të
shkrifët, deri në rëra, konglomerate gjysmë të çimentuara, e më pak argjila. Në këto
depozitime relativisht të reja, ujёrat qarkullojnë lirisht. Trashësia e tyre arrin deri në 
1000 m.112

III.1.3 Vetitë fiziko-kimike të shkëmbinjve të Mallakastrës
Meqënse litologjia kushtëzon dukuri të shumta të peizazheve natyrore dhe të
aktivitetit human, e ndjejmë të nevojshme të analizojmë edhe vetitë fiziko-kimike të
shkëmbinjve të kësaj zone. Studimi dhe klasifikimi i shkëmbinjve sipas kritereve të
tilla si, fortësia, përshkushmëria, tretshmëria, etj, do të shërbejë në shpjegimin e
shumë dukurive fiziko-gjeografike dhe humane të peizazhit të Mallakastrës. Njohja e
vetive fizike-kimike të shkëmbinjve, do të ndihmojë në shfrytëzimin në mënyrë
racionale të truallit të Mallakastrës në funksion të aktivitetit human. Nga ana tjetër, do
të shërbejë si një guidë për komunitetin vendas për minimizimin e ndërhyrjeve pa
kriter në mjedis, duke i bërë pritë intesifikimit të proceseve të shpatit, degradimit të
tokave, erozionit, etj. Roli i shkëmbinjve lidhet ngushtësisht me ndërtimin gjeologjik,
relievin, klimën, ujërat sipërfaqësorё e nëntokësorё, tokat dhe bimësinë. Këta 
komponentë natyrorë ushtrojnë rolin e tyre të padiskutueshëm në formësimin e
peizazheve natyrore dhe humane.
Një aspekt tepër i rëndësishëm në këtë syth, do të përbëjë edhe lokalizimi i
shkëmbinjve me veti fizike-kimike të ndryshme. Një gjë e tillë na jep mundësinë të
gjykojmë rreth proçeseve të ndryshme gjeologjike që ndodhin në territorin e
Mallakastrës, në shpjegimin e formave të ndryshme të relievit që takohen në sektor të
veçantë të saj, si dhe intesitetin e veprimtarisë së faktorëve të jashtëm. Vlerë të madhe
ka  nxjerrja e tё dhёnave sasiore pёr shkёmbinjtё me veti fizike tё ndryshme, pёrpilimi 
i hartave tё cilat tregojnё shpёrndarjen gjeografike tё tyre dhe krahasimi i kёtyre 
hartave me ato fizike dhe social ekonomike.
Duke e kombinuar, krahasuar dhe kryqëzuar informacionin që marrim prej tyre me
elementët mjedisorë, do të japim vlerësime konkrete për gjendjen e mjedisit në
periudhën aktuale në Mallakastër, por edhe në të ardhmen. Theks i veçantë, do t’iu
kushtohet dukurive natyrore dhe pasojave të tyre. Larmia gjeologjike që vihet re në
Mallakastër, ka mundësuar krijimin e një shumëllojshmërie peisazhesh natyrore por
edhe humane, ku ndikimi i shoqërisë njerëzore ka qenë me intensitet jo të njëjtë. Pas
një konsulte të gjatë me literaturën dhe specialistë gjeologë, u përpilua tabela 3.1, ku
jepen llojet e shkëmbinjve me vetitë e tyre, dhe u ndërtuan hartat përkatëse.
Kategorizimi i shkëmbinjve në tre grupe, përkatësisht sipas fortësisë,
përshkueshmërisë dhe tretshmërisë, u realizua nëpërmjet analizës së karakteristikave
të tyre fizike- kimike, si dhe ndaj shkallës së ndikimit që ata kanë ndaj faktorëve të
jashtëm si, ujërat, temperaturat, era, bimësia, bota shtazore, aktiviteti human, etj.

112 Vranaj.A , Shallo.M, Xhomo.A, Gjeologjia e Shqipërisë,fq. 342, viti 1997
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113 Konomi .N, Gjeologjia inxhinierike, fq. 166, viti 2002
114 Konomi .N, Gjeologjia inxhinierike, fq. 178, viti 2002
115 Konomi. N, Gjeologjia inxhinierike, fq. 171, viti 2002

Tabela Nr =3.1 Vetitë fizike të shkëmbinjve të Mallakastrës
Nr Lloj i shkëmbit Sipas fortësisë Sipas tretëshmërisë Sipas përshkueshmërisë Sipërfaqja

m2

Të
fortë

Mesata
r

Të
butë

Të
tretshëm

Mesat
ar

Të
Patretshë
m

Të
përshk
ueshëm

Mesatar Të
papërshk
ueshëm

1

Qh(Holocen) depozitime
proluviale,aluviale rëra,
zhavore, alevrite)

po po po
44995888.4

Qh (Holocen),depozitime
aluviale, alevrite, rëra
zhavore

po po po

2

Qp-h Plestocen Holocen
Depozitime të përziera
aluviale- proluviale,
rëra, zhavore, alevrite

po po po 48049254.0

3

N2
2-rr (Pliocen i mesëm

(formacioni Rrogozhina.
Ranorë, konglomeratë )

po po po113 80884317.6

4

N1
2-h(Pliocen i poshtëm)

formacioni Helmasi,
Argjila, alevrolite dhe
ranorë)

po
114 po po 2359940.9

5
N3

1m Mesinian,
Ranorë,argjila,evaporite

po po po 47438092.4

6

N3
1 t Tortonian Ranorë,

argjila, konglomeratë, dhe
gëlqeoror me litotamie

po po po 31463400.8

7

N2
1sSerravalian,Argjila,

ranorë dhe argjilorë me
litotamnie në zonën Jonike
dhe Ultësirën Adriatike

po115 po po
100252257.

8

8
N2

1 l Langian Argjila
mergelorë,argjila dhe ranorë

po po po 16892005.0

9

N1
1b Burdigalian.

Mergele,argjila mergelorë,
alevrolite dhe gëlqeror
litotamnik e
makroforaminiferikë

po po po 48882947.9

10

N1
1a Akuitanian. Ranorë,

alevrolite,argjila dhe
konglomerate

po po po 54268137.1

11

Pg3
3 Oligocen i sipërm

Flish argjilo-ranor me
shtresa gëlqerorësh, ranorë
masiv në zonën Jonike

po po po 135009432

12

Pg2
3 Oligocen i Mesëm

Flish argjilo-alevrolito-ranor
me horizonte vidhisës dhe
konglomerate në zonën Jonike

po po po 61036892.5
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13

Pg1
3 Oligocen i Poshtëm

Flish argjilo-alevrolito-
ranorë me horizonte
vidhisëse dhe olistolite
gëlqerorësh

po po po
41594677.1

14

Pg2 Eocen Gëlqerorë
biomikritikë dhe turbiditikë
në zonën Jonike

po
po po

19742310.9

15

Pg1.Paleocen. Kryesisht
gëlqeror turbitidikë me
hosizonte vidhisës
në zonën Jonike;

po po po
2752357.6

16

Cr2 .Kretak i sipërm .
Gëlqerorë shtresor dhe
pllakor biomikritikë
gëlqerorë tubiditik dhe
silicor në zonat Jonike

po po po
7852199.2

17

Cr1.Kretak i poshtëm.
Gëlqeror argjilor e
gëlqeror porcelanikë dhe
silicorë në zonën Jonike

po116 po po
7230140.5

18

J3 Jurasik i sipërm.
Silocorë,apoka e trepele,
reshpe argjilore dhe
gëlqeoror

po po po
5885498.7

19

J2 Jurasik i mesëm.
Gëlqeror me bivalvorë,
palegjik,silicor,
radiolaritik

po po po
164705.5

Burimi: Harta Gjeologjike e Shqipërisë me shkallë 1:200000 dhe mendimi i
specialistëve gjeolog.

Gjithashtu kemi bërë diferencimin e këtyre shkëmbinjve në nënlloje, për të parë
shkallën e qëndrueshmërisë së tyre ndaj aktiviteti të faktorëve të jashtëm apo
shoqërisë njerëzore. Këto të dhëna kanë vlera praktike, pasi tregojnë territoret që
përbëhen nga shkëmbinj vulnerabël ose të qëndrueshëm, në funksion të aktivitetit
human, duke na orientuar për masat ndërhyrëse qё mund tё ndёrmarrim në mjedis. E 
parë në këtë kontekst, mund të themi se Mallakastra është një territor i ndërtuar
kryesisht nga shkëmbinj lehtësisht të përpunueshëm nga faktorët e jashtëm dhe nga
veprimtaria e njeriut.
Sipas prof. Nikolla Konomi117 , i cili merr në analizë shkëmbinjtë nga sipërfaqja deri
5 m thellësi, sipas fortësisë ata mund të ndahen në katër grupe kryesore: shkëmbinj të
fortë, mesatarisht të fortë, të shkrifët pa lidhje kohezionale dhe të shkrifët me lidhje
kohezionale. Për lehtësi studimi, dy grupet e fundit do t’i fusim në një kategori dhe do
t’i quajmë shkëmbinj të butë (tab 3.1). Klasifikimi dhe shtrirja e llojeve të
shkëmbinjve sipas veçorive fiziko-kimike118

III.1.3.1 Klasifikimi i shkëmbinjve sipas fortësisë
Shkëmbinjtë e fortë. Karakterizohen me qëndrueshmëri të madhe ujore, me deformim
të vogël, me masë vëllimore mbi 2,6 gr/cm3, rezistencë në shtypje mbi 500 bar,

116 Konomi .N, Gjeologjia inxhinierike, fq. 175, viti 2002
117 Konomi. N, Gjeologjia Inxhinierike, fq. 172, viti 2002
118 Ky klasifikim u arrit me ndihmën e prof.dr Shaqir Nazaj,viti 2013
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koefiçent Puasani 0.1-0.2, fortësi mbi 8, me shpate të pjerrët deri shumë të pjerrët,
sillen si trupa elastikë. Shpejtësia e valëve sizmike tërthore në to është mbi 400m/s119.
Në Mallakastër shkëmbinjtë e fortë zënë një sipërfaqe 38 km2 ose 5% të sipërfaqes së
saj(figura 3.2). Ata përfaqësohen nga gëlqerorët e Kretakut dhe të Jurës, të cilët
gjenden në JP dhe VL të Mallakastrës si dhe nga gëlqeorët e Eocenit, të cilët gjenden
në zemër të zonës në studim (figura 3.3). Këta shkëmbinj konsiderohen si të
qëndrueshëm ndaj proçeseve të jashtme dhe në mënyrë të veçantë ndaj erozionit.
Përveç gëlqerorëve, shkëmbinj të fortë mund të konsiderohen edhe ranorët e
çimentuar apo konglomeratet120 me fortësi 6-9, të cilët zënë sipërfaqe shumë të vogla
në zonën tonë të studimit.

Figura 3.2 .Pesha specifike e shkëmbinjëve të Mallakastrës sipas fortësisë
Burimi : Harta Gjeologjike e Shqipërisë me shkallë 1: 200000

Shkëmbinjtë mesatarisht të fortë. Kanë dendësi që varion nga 2.2 në 2.6 g/cm3,
porozitet deri 25%, qëndrueshmëri të ulët ndaj ujit, rezistencë në shtypje që varet nga
gjendja fizike e shkëmbit, me sjellje elastiko- plastike, dhe me shpejtësi përhapjesh
valësh sizmike nga 200-400m/s. Në këtë grup hyjnë të gjithë shkëmbinjtë që kanë
rezistencë në shtypje njëboshtore deri 500 bar 121 . Këta lloj shkëmbinjësh në
Mallakastër zënë rreth 582 km2 ose 77%, dhe përfaqësohen kryesisht nga flishet dhe
molasat. Shumica e tyre u përkasin periudhave gjeologjike të Paleogjenit dhe
Neogjenit. Meqënëse shkëmbinjtë mesatarisht të fortë zënë pjesën dërrmuese të
territorit të Mallakastrës (fig 3.2) konkludojmë se trualli i zonës në studim ka një
ndikim mesatar nga faktorët e jashtëm. Kështu shkëmbinjtë paraqiten mesatarisht të
qëndrueshëm ndaj ujërave rrjedhëse, fenomeneve atmosferike, botës së gjallë dhe
veprimtarisë së njeriut. Këto tipare fizike- kimike të shkëmbinjve shprehen në vlerat
mesatare të erozionit, tjetërsimit, denudimit, etj. Edhe shkalla e ndikimit të shoqërisë
njerëzore ndaj truallit të Mallakastrës paraqitet në vlera mesatare në veprimtari të tilla,
si: përdorimi i tokës, ndërtimi i vendbanimeve, infrastruktura, shfrytëzimi i
mineraleve të dobishme, etj. Kjo lidhet drejtpërdrejtё më vetitë fiziko-kimike të 
shkëmbinjve, rënien e shtresave, trashësinë, ndërthurjen tyre dhe ekzistencёn e 

119 Konomi. N, Gjeologjia inxhinierike, fq. 172, viti 2002
120 Hoxhaj. J, Kuliçi. H, Cara. F, Depozitimet Kuaternare përgjatë strukturës Gjeolologjike të

Albanideve, fq. 129, viti 2009
121 Konomi. N, Gjeologjia inxhinierike, fq. 175, viti 2002

Fortësia Sipërfaqja km²

I butë 137.0

Mesatar 582.0

I fortë 38.0

Shuma 757.0
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formave të ndryshme të relievit, prania e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore, etj.
Në shkëmbinjtë e fortë veprimtaria humane paraqitet më e kufizuar, sepse litologjia
në këto territore paraqitet më pak mikpritëse nga ndikimit antropogjen. E kundërta
ndodh me shkëmbinjtë e butë, të cilët zënë një sipërfaqe 137 km2 ose 18% të
sipërfaqes sё Mallakastrës. Në shkëmbinjtë e fortë, si rezultat i qëndrueshmërisë së 
tyre, proçese të tilla si, erozioni, shplarja, rrëshqitjet denudimi, etj, janë me vlera më
të vogla, krahasuar me shkëmbinjtë e llojeve të tjera. Edhe shoqëria njerëzore tenton
ta shmang veprimtarinë e saj në këta lloje shkëmbinjsh, pasi ndërhyrja është më e
vështirë dhe e kushtueshme.
Këtij fakti i shtohen edhe argumenta të tjera si, relievi më pak i modeluar nga faktorët
e jashtëm, ekzistenca e tokave në sipërfaqe të vogla, bimësia e pakët, etj. Megjithatë
edhe shkëmbinjtë e fortë kanë përparësitë e tyre si, psh. truall të qëndrueshëm për
ndërtimin e vendbanimeve dhe veprave infrastrukturore, janë më rezistente ndaj
proçeseve të shpatit, erozionit, etj. Duhet theksuar, se arealet e shfrytëzueshme në
zonat me reliev pozitiv dhe shkëmbinj të fortë janë më të pakta se në format negative
të relievit. Për pasojë, hapsira e ndikimit të shoqërisë njerëzore në mjedis paraqitet më
e kufizuar.
Shkëmbinjtë e butë. Kanë dëndësi 1.1-2.0 gr/cm3, porozitet me interval të madh, ku
tek ata pa lidhje kohezionale shkon nga 25-40%, ndërsa tek shkëmbinjtë me lidhje
kohezionale shkon nga 25-80%. Tek shkëmbinjtë me lidhje kohezionale lagështia
natyrore shkon deri 80% dhe kanë pjesërisht aftësi bymimi dhe tharje122. Shkëmbinjtë
pa lidhje kohezionale në Mallakastër, përfaqësohen nga depozitimet kuaternare me
lloje të tilla si, rëra, zhavoret, guralecat dhe poplat, të cilat janë të përhapura kryesisht
në fushat aluvionale përgjatë Vjosës, si dhe në pjesën veriore të zonës, në kufirin
midis zonës kodrinore dhe fushës së Myzeqesë. Ndërsa shkëmbinjtë me lidhje
kohezionale kanë përhapje më të kufizuar. Ata përfaqësohen kryesisht nga argjilat dhe
suargjilat. Shkëmbinjtë e butë, të përqëndruar kryesisht në format negative të relievit
luajnë një rol tepër të rëndësishëm në funksion të aktivitetit antropogjen. Ata
kushtëzojnë praninë e ujërave sipërfaqësorë dhe nëntokësore, shkallën e ndërhyrjes së
njeriut në mjedis, llojshmërinë e bimësisë natyrale apo të kultivuar, kushtet edafike
dhe agronomike, që ato kërkojnë, gjithashtu edhe shkallën e ujitjes, drenazhimit,
kullimit, etj. Pra territoret ku gjenden shkëmbinj të butë përkojnë me relievin e ulët,
me sipërfaqe të mëdha tokash bujqësore, dhe jo rastësisht të tranformuara më tepër
nga shoqëria njërëzore. Ato kërkojnë vëmendje maksimale, jo vetëm në kuadër të
shfrytëzimit të resurseve por edhe në aspektin e mbrojtjes, pasi janë më delikate dhe
më të brishta. Kjo nuk do të thotë se territoret e tjera, të përbëra nga shkëmbinj
mesatar apo të fortë nuk janë të ndjeshёm ndaj ndërhyrjes së njeriut. Duke vlerësuar 
tiparet fizike, shkallën e çimentimit, si dhe shtrirjen e këtyre shkëmbinjve, mund të
themi se territoret që përbëhen nga shkëmbinj të butë janë më të rrezikuarit nga
faktorët e jashtëm. Me ata lidhen fenomene të tilla si, erozioni, denudimi, degradimin
e tokave, krijimin e bedlendeve, rrëshqitjet, rrëzimet, shembjet, etj. Kur këto
fenomene janë me përmasa të mëdha, sjellin pasoja të rënda si, dëmtimin e rrugëve,
urave, gryerrjen, shplarjen,degradimin dhe dezertifikimin e tokave, ndryshimin e
konfiguracionit të mikrorelievit etj.

122 Konomi. N, Gjeologjia inxhinierike, fq. 178, viti 2002
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Figura 3.3

Burimi: Harta Gjeologjike e Shqipërisë me shkallë 1:200000 dhe tabela 3.1

Territoret që janë më të rrezikuara në Mallakastër, si rezultat i veprimit të ndërsjelltë i
faktorëve të brendshëm dhe të jashtëm, janë pikërisht ato areale ku bëhet kalimi i
menjëhershëm nga shkëmbinjtë e fortë tek ata të butë.
Ndërthurja e shkëmbinjve me fortësi të ndryshme dhe në mënyrë të veçantë tek ata me
fortësi ekstreme, krijon premisa të mëdha për zhvillimin e erozionit diferencial, i cili
gjen kushte të përshtatshme në një reliev kodrinor me pjerrësi të madhe dhe me
mungesë bimësie. Erozioni diferencial paraqitet më intensiv edhe në ato territore ku
shoqëria njerëzore ka përqëndruar aktivitetin e saj. Veprimtari të tilla si, hapja e
tokave të reja, ndërtimi i rrugëve, qendrave të banuara, krahas faktorëve të
sipërpërmendur, i jep vlera maksimale erozionit diferencial dhe fenomeneve të
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shpatit. Si shembuj tipikё, mund të përmendim kodrat flishore të Allambrezit, të 
Hekalit dhe në kodrat midis Drenijes dhe Mbërsit, etj.
Duke parë në kompleksitet rolin e shkëmbinjve në mjedis, konkludojmë se territoret e
përbëra nga shkëmbinj të fortë duhet të jenë më pak të shfrytëzuara dhe më pak të
populluara nga shoqëria njerëzore. Në këto territore numri i vendbanimve është i
vogël dhe për pasojë hapësirat e humanizuara janë më të pakëta. Me këto
karakteristika paraqitet pjesa JP dhe VL e Mallakastrës.
Ndërsa në shkëmbinjtë e butë të cilët zënë një përqindje të madhe të territorit, të
Mallakastrës faktorët e jashtëm dhe shoqëria njerëzore kanë ndikimin të madh.
Ndërhyrja e pakontrolluar, iracionale, shfrytëzimi pa kriter i resurseve, sidomos në
territoret potecialisht të rrezikuara nga forcat e jashtme, e bën natyrën t’i kundërvihet
njeriut me një forcë dhe ashpërsi më të madhe, ku pasojat do të ndjehen jo vetëm në të
tashmen por edhe të ardhmen.

III.1.3.2 Klasifikimi i shkëmbinjve sipas përshkueshmërisë

Nëse do të shohim tabelën e klasifikimit të shkëmbinjve sipas përshkueshmërisë, e
cila është përpiluar në konsultë më specialistë gjeologë, dhe figurën 3.5 dalim në disa
përfundime kryesore:
a) Lidhur me përshkueshmërinë, Mallakastra ofron një tablo më të balancuar,
b) Duke iu referuar figurës 3.4 konstatojmë se shkëmbinjtë e përshkueshëm përbëjnë
16 % të territorit të Mallakastrës ose 119 km2, me përshkueshmëri mesatare 51% ose
385 km2 dhe shkëmbinjtë e papërshkueshëm rreth 33 % ose 253 km2.
c) Në hartën 3.5 konstatojmë se kontakti midis shkëmbinjve me pëshkueshmëri
mesatare, të cilët dominojnë në Mallakastër, me llojet e tjera të papërshkueshëm apo
ata të përshkueshëm, në shumicën e rasteve, është i menjëhershëm. Një dukuri e tillë
kushtëzon qarkullimin e ujërave sipërfaqësore apo nëntokësore, rolin që ato kanë në
mjedisin natyror e atë human, dhe në mënyrë të veçantë, në reliev, bimësi, etj.
d) Shkëmbinjtë me përshkueshmëri mesatare, së bashku me ata të papërshkueshëm,
zenë rreth 84 % ose 638 km2 nga 757 km2 të territorit të Mallakastrës. Kjo na lë të
kuptojmë, se në Mallakastër mbizotrojnë ujërat sipërfaqësore. Një dukuri e tillë
kushtëzon larminë e relievit, peizazheve dhe komponentëve të tyre, në të cilët vihen re
ndryshime midis territoreve ujëmbajtëse dhe atyre të thata kryesisht karstike. Format e
relievit si, lumor, litologjik, torrencial zënë sipërfaqe të mëdha, krahasuar me relievin
karstik, i cili haset në mënyrë fragmentare në Mallakastër.
e) Një aspekt tepër tё rëndësishëm në Mallakastër, përbën prezenca e ujërave 
mbitokësore gjatë stinëve të ndryshme të vitit. Litologjia me vetitë fizike-kimike luan
rol tepër të rëndësishëm në praninë e ujërave, krahas faktorëve të tjerë si, klima,
relievi, pjerrësia e shpateve, etj. Karakteristike në Mallakastër është prania e vogël e
ujërave mbitokësorë gjatë peridhës së verës. Thatësira në këtë periudhë të vitit ndihet
në pakësimin e prurjeve të lëngëta dhe të ngurta, tharjen e degëve të ndryshme të
lumenjve apo përrenjve të ndryshëm, ulje e nivelit të liqeneve, mungesë lagështire të
tokave, gjithashtu tek bimësia e kultivuar, por edhe në shumë aktivitete të shoqërisë
njerëzore. Mungesa e reshjeve dhe pakësimi i ujërave sipërfaqësorё, ka ndikim të 
drejtpërdrejtё edhe tek ujërat nëntokësorё, të cilët gjatë periudhës së thatë të vitit 
gjenden në thellësi më të madhe dhe në rezerva më të pakta. Më e theksuar kjo dukuri
vihet re në  shkëmbinjtë  me aftësi ujëbajtëse të vogël si ranorë, gëlqerorё, 
konglomerate, etj dhe format pozitive të relievit me pjerrësi të madhe. Kështu në
shumicën e vendbanimeve kodrinore të Mallakastrës, të cilat janë vendosur në
formacione mesatarisht të përshkueshme migrimi i ujërave nëntokësorё në thellësi 
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gjatë periudhës së ngrohtë të vitit çon në tharjen e shumë puseve, burimeve dhe për
pasojë ndjehet mungesa për ujë të pijshëm.

Figura 3.4 Pesha specifike e shkëmbinjve të Mallakastrës sipas përshkueshmërisë
Burimi : Harta Gjeologjike e Shqipërisë me shkallë 1: 200000

f) Nga përpilimi i hartës sipas përshkueshmërisë së shkëmbinjve në Mallakastër,
marrim informacion të bollshëm për praninë e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore
në zonën tonë të studimit. Kështu nëse do të bëjmë një paralelizëm midis grupeve të
shkëmbinjve sipas përshkueshmërisë dhe pranisë së ujërave sipërfaqësore dhe
nëntokësore, konkludojmë:
1) Territoret e përbëra nga shkëmbinj të përshkueshëm mund t’i quajmë si peizazhe të
thata. Në shkëmbinjtë e përshkueshëm, të cilët janë gëlqerorë, ranorë, konglomeratë,
ujërat migrojnë midis shtresave të shkëmbinjve, jo vetëm në planin vertikal por edhe
në atë horizontal. Lëvizja e ujërave në shkëmbinjtë gëlqerorë kushtëzon veprimtarinë
e karstit mbitokësor, prezencën e pakët të ujërave, dendësinë e vogël të rrjedhjeve
sipërfaqësore, vlera të ulëta të copëtimit horizontatal, rrjedhje ujore vetëm gjatë
intervalit kohor kur bien reshje ose disa orë mbas përfundimit të tyre, si dhe veçoritë e
tokave, bimësisë, etj.
Migrimi i ujërave sipërfaqësore në brendësi të shkëmbinjve të përshkueshëm shërben
si një fond shumë i mirë në daljen e këtyre ujërave në formë burimesh karstike apo
arteziane, sidomos në ato territore ku vihet re kontakti direkt me shkëmbinjtë e
papërshkueshëm. Kjo vihet re në luginën e mesme dhe të poshtme të Vjosës, rrëze
kontaktit të gelqërorve të Shpiragut me flishet, në Poçem, etj. Këto ujëra shërbejnë për
furnizimin me ujёra tё pijshëm, jo vetëm të Mallakastrës por edhe të Myzeqesë. Pra, 
periferitë furnizojnë pjesën dërrmuese të territorit të Mallakastrës me ujë. Si territore
tipike të thata në Mallakastër janë: mali i Shpiragut, kodrat e Kremanarës, kodrat e
Klosit, Aranitas etj.
2) Peizazhe gjysëm të thata janë arealet që përbëhen nga shkëmbinj gjysëm të
përshkueshëm, të cilët në Mallakastër zënë rreth 51% të sipërfaqes së saj. Të tillë
janë, ranorët, argjilorët e mesinianit dhe tortonianit, mergelet e langianit, flishet e
oligocenit të sipërm etj .(tab 3.1) Ata janë të përhapur gjatë gjithë territorit të
Mallakastrës, sidomos në pjesën jugore, veriore dhe verilindore . Ajo që vlen të
theksohet është se në territoret e përbëra nga shkëmbinj të tillë ujërat sipërfaqësore
nuk vihen re vetëm gjatë periudhës së reshjeve, por edhe në stinët e tjera të vitit, për

Përshkueshmëria Sipërfaqja km²

I përshkueshëm 119

Mesatar 385

I papërshkueshëm 253

Shuma 757
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pasojë edhe tokat mbajnë lagështirë në një interval më të gjatë kohor, sesa në
peisazhet e thata.

Figura 3.5

Burimi: Harta Gjeologjike e Shqipërisë me shkallë 1:200000 dhe tabela 3.1

3)Peizazhe të lagëta. Janë ato territore që përbëhen nga shkëmbinj të papërshkueshëm
të tillë si,flishet e oligocenit të poshtëm dhe të mesëm, argjila, alevrolite të pliocenit të
poshtëm, mergelet dhe argjilat e burdigalianit etj,. Këto peizazhe karakterizohen nga
një qarkullim minimal i ujërave nëntokësore. Atje ku gjënden ujëra nëntokësore si
ujërat, freatike, arteziane, etj, filtërimi i ujërave bëhet përgjatë planit të shtrirjes së
shtresave dhe më pak midis tyre. Në këto territore, lumenjtë, përrenjtë kanë ujë gati
gjithë vitit dhe prurjet e tyre janë në propocion të drejtë me regjimin e reshjeve.
Peizazhe të tilla hasen përgjatë rrjedhjes së mesme dhe të poshtme të Gjanicës,
Vjosës, në fushat aluvionale Cakran-Gorishovë, Frakullës,etj, si dhe në rrjedhjet e
poshtme të përrenjve të tilla si, ai i Zharrzës, Drenijes, Mbërsit, Kurjanit, etj.
Si përfundim theksojmë, se kategorizimi i peizazheve sipas prezencës së ujërave
sipërfaqësore dhe nëntokësorё në korelacion me shkëmbinjtë sipas përshkueshmërisë 
nuk përkon plotësisht, pasi këtu kanë ndikim edhe faktorë të tjerë si, sasia e
reshjeve,relievi, pjerrësia e shpateve, vetitë specifike të shkëmbinjve të ndryshëm, etj.
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g) Nëse do të analizojmë praninë e ujërave sipërfaqësore sipas llojeve të ndryshme të
shkëmbinjve që përbëjnë truallin e Mallakastrës konstatojmë se në territoret e përbëra
nga shkëmbinj të papërshkueshëm prezenca e ujërave sipërfaqësore është më e madhe
dhe në një interval më të gjatë kohor gjatë vitit, krahasuar me shkëmbinjtë e
përshkueshëm. Këtu ndikojnë edhe faktorë të tjerë si regjimi i reshjeve, relievi,
konsumi i ujit nga bimësia etj. Meqënëse reshjet janë përqëndruar gjatë periudhës
së ftohtë të vitit edhe volumi i ujërave rrjedhëse është më i madh gjatë kësaj
periudhe të vitit. Një dukuri e tillë favorizohet edhe nga kërkesat e pakëta të bimësisë
për ujë gjatë kësaj periudhe. Ky volum i konsiderueshëm ujërash sipërfaqësorë krijon
kushte për intesifikim të proçeseve të tilla si: erozioni, proceset e shpatit, shplarja e
tokave etj. Në periudhën e lagësht të vitit ujërat sipërfaqësore “tregojnë forcën” ndaj
shkëmbinjve të butë, të papërshkueshëm dhe produkteve të tjetërsuara të krijuara gjatë
vitit. Fryrja e shtretërve të lumenjve dhe përrenjve me ujë, dhe qarkullimi i tyre në një
territor kodrinor me pjerrësi të konsiderueshme i bën ata të rrëmbyeshëm dhe më
tepër agresivë, gjë e cila nuk vihet re gjatë periudhës së ngrohtë të vitit kur prurjet e
tyre janë minimale.
Ndërsa në arealet e përbëra nga shkëmbinj të përshkueshëm ujërat sipërfaqësore
mungojnë gati gjatë gjithë vitit. Në këto areale ujërat sipërfaqësore gjenden vetëm
gjatë orëve ose ditëve të vitit kur bien reshje dhe shumë pak kohë pas tyre. Ky
volum i pakët i ujërave sipërfaqësore dhe me një kohëzgjatje të vogël në sipërfaqe i
bën këto areale që të ndjehet përherë thatësira. Kështu veprimtaria e tyre është
minimale dhe për pasojë edhe format e relievit erozio-denudues janë pak të zhvilluara.
Përjashtim bëjnë ato territore, në të cilat kemi daljen e ujërave nëntokësore në
sipërfaqe në formën e burimeve. Këto territore konsiderohen si të privilegjuara, pasi
prania e ujërave vihet re gjatë gjithë vitit.
h)Duke i analizuar shkëmbinjtë sipas periudhave gjeologjike, mund të themi se ata të
Jurës, Kretës, Eocenit (gëlqerorë) dhe të Pliocenit të mesëm (ranorë, konglomeratë),
janë kryesisht shkëmbinj të përshkueshëm. Ndërsa shkëmbinjtë me përshkueshmëri
mesatare dhe të papërshkueshëm,(alevrite,zhavore,mergele,etj) i përkasin kryesisht
Paleogjenit, Neogjenit dhe Kuaternarit.

II.1.3.3 Klasifikimi i shkëmbinjve sipas tretshmërisë
Duke iu referuar të dhënave sasiore të grafikut të shkëmbinjve sipas tretshmërisë (fig
3.6 dhe hartës së Mallakastrës figura 3.7 e përpiluar sipas këtij kriteri, arrijmë në disa
përfundime kryesore:

Figura 3.6 Pesha specifike e shkëmbinjve të Mallakastrës sipas tretshmërisë
Burimi : Harta Gjeologjike e Shqipërisë me shkallë 1: 200000

Tretshmeria Sipërfaqja km²

I tretshëm 30.0

Mesatar 149.0

I patretshëm 578.0

Shuma 757.0
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a) Trualli i Mallakastrës është i përbërë kryesisht nga shkëmbinj të patretshëm, të cilët
zënë rreth 76 % ose 578 km2 të territorit të saj; shkëmbinjtë me tretëshmëri mesatare
dhe të lartë zënë përqindje të ulëta: përkatësisht 20% ose 149 km2 dhe 4% ose 30 km2.
Duke pasur raporte të tilla, mund të themi se tretja apo karsti në Mallakastër përfshin
sektor të izoluar, të cilët korespodojnë me shkëmbinj të fortë gëlqerorё, të cilët janë 
edhe të përshkueshëm. Ndërsa territoret e përbërë nga flishi dhe molasat, të cilët zënë
pjesën dërrmuese në Mallakastër, kanë këto karakteristika kryesore: janë të butë, të
patretshëm, mesatarisht të përshkueshëm ose të papërshkueshëm.

b) Duke parë shpërndarjen e shkëmbinjve të patretshëm në Mallakastër, vëmë re se ata
janë më të përhapur, sidomos në pjesën veriore dhe qendrore të saj, si dhe përgjatë
rrjedhjes së mesme dhe të poshtme të Vjosës, ku mbizotrojnё kryesisht shkëmbinj me 
moshë të re, të Neogjenit dhe Kuaternarit. Shkëmbinjtë me tretshmëri mesatare, vihen
re në formë damarësh në pjesën qëndrore dhe jugore të Mallakastrës. Ndërsa
shkëmbinjtë e tretshëm, gjenden kryesisht në JP,VL të Mallakastrës. Grupi i
shkëmbinjve me tretshmëri mesatare dhe ata të tretshëm i përkasin periudhave
gjeologjike të Jurës, Kretës, si dhe Paleogjenit.

Figura 3.7

Burimi : Harta Gjeologjike e Shqipërisë me shkallë 1:200000 dhe tabela 3.1.
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c) Një tipar tjetër që të bie në sy në Mallakastër është edhe ndërthurja e shkëmbinjve të
llojeve të ndryshme, si dhe kalimi i menjëhershëm midis shkëmbinjve me veti fizike e
kimike skajore. Psh. nga shkëmbinj të fortë në atë atë butë, ose nga ata të
papërshkueshëm në ata të përshkueshëm. Pra nuk ka një kalim gradual të tyre. Një
fenomen i tillë intensifikon aktivitetin e forcave të jashtme, gjë e cila pasqyrohet mjaft
dukshëm në reliev, bimësi, pasurinë ose varfërinë e ujërave rrjedhëse apo
nëntokësore, si dhe dukuritë që lidhen me aktivitetin e tyre. Kjo reflektohet edhe në
aktivitetin e shoqërisë njerëzore, në vendosjen e vendbanimeve, bujqësi, pemtari,
ndërtimin e rrugëve, si dhe në shkallën e përqёndrimit të popullsisë.  

d) Pjesa dërrmuese e territorit të Mallakastrës është e varfër me ujëra nëntokësorё, duke 
krijuar vështirësi në furinizimin me ujë të pijshëm të kësaj krahine, në të cilën, në
shumicën e rasteve, ujërat nëntokësorё gjenden ose larg nga vendbanimet ose në 
thellësi të konsiderueshme, atje ku vihet re kontakti midis shkëmbinjve me
përshkueshmëri të ndryshme.

e) Këto karakteristika të shkëmbinjve kushtëzojnë edhe vlerat e copëtimit horizontal
dhe shkallën e përpunimit të truallit nga veprimtaria e ujërave rrjedhëse.

III.1. 4. Tektonika e Mallakastrës

Trualli i Mallakastrës si pjesë e Albanideve të jashtme trashëgon të njëjtat
karakteristika të përgjithshme me to. Ndër këto veçori theksojmë:
 Në Mallakastër mbizotron regjimi tektonik në shtypje, i cili shprehet mjaft qartë në

strukturat gjeologjike, të cilat janë antiklinale dhe sinklinale.
 Drejtimi i përgjithshëm i strukturave të rrudhosura të Albanideve (ku bën pjesë edhe

Mallakastra) është veriperëndim-juglindje afromeridionale 123 karakteristikë e cila
shprehet dukshëm në reliev. Ky drejtim vihet re edhe tek Dinaridet, Helenidet, të
cilat formojnë lineamentin Dinarido-Albanido-Helenid124. Megjithatë brenda zonës
në studim vёrehen devijime nga kjo ligjësi, siç është rasti i Brahianantiklinalit të 
Kremenarës, sinklinali i Çorrushit etj125.

 Strukturat antiklinale dhe sinklinale janë përcaktuese të formave kryesore të relievit
në Mallakasktër. Kështu antiklinalet shprehen në reliev me vargje kodrinor, kodra të
vetmuara, etj, ndërsa sinklinalet me fusha, lugina lumore. Në strukturat e rrudhosura
të tipit drejtvijor takohen rrudha simetrike, asimetrike, shpesh me asimetri
perëndimore dhe struktura të rrudhosura me përmbysje lindore -verilindore.

 Strukturat e zonës miogjeosinklinale të Albanideve jugore përmbysen drejt
perëndimit në drejtim të përkuljes anësore të Ultësirës Pranëadriatike. Pikërisht në
këtë zonë kontakti midis Zonës Jonike dhe Ultësirës pranadriatike, vihen re struktura
tektonike të varrosura, siç mund të përmendim antiklinalin e Buzmadhit, Kreshpanit,
dhe antiklinalin e Patos-Verbasit. Përgjatë këtij kontakti tektonik relievi paraqitet i
butë dhe me një pjerrësi të vogël, ku vihet re ulja graduale e lartësisë drejt fushës së
Myzeqesë së Vogël. Shih hartën tektonike fig 3.8.

 Në Mallakastër vihen re një numër i konsiderueshëm shkëputjesh tektonike gjatësore.
Ato kanë lënë gjurmë në format e ndryshme të relievit, pozitive apo negative qofshin
këto, në diferencimin hipsometrik, duke ndikuar në uljen graduale të relievit nga L
drejt P, e cila i jep territorit një pamje të shkallëzuar. Pra relievi kodrinor-paramalor

123 Vranaj .A, Shallo. M, Xhomo. A, Gjeologjia e Shqipërisë, fq. 43, viti 1997
124 Melo .M, Aliaj .Sh, Sulstarova. E, Gjeologjia strukturore dhe gjeotektonika, fq. 169, viti 1990
125 Kristo .V, Veçorite fiziko gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum –Semanit, fq.10,

viti 1980.
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në lindje, zëvendësohet me atë tipik kodrinor, duke ia lënë vendin atij fushor-
kodrinor përgjatë luginës së poshtme të Vjosës. Ajo që bie në sy është se shkëputjet
tektonike janë më të komplikuara dhe kanë një shtrirje lineare më të madhe në
territoret lindore, krahasuar me ato perëndimore, për pasojë relievi dallohet për
lartësi dhe kontraste të mëdha.

 Në Mallakastër dallohen 3 breza shkëputjesh tektonike gjatësore, të cilat i kemi
emërtuar sipas lokacionit. (fig 3.8).
Brezi lindor ku përfshihen: Drenovicë-Allambrez-Ngjeqar-Levan,Osmënzezë-
Gllavë, Sinjë-Velçan-Osmënzezë. Këto thyerje tektonike janë vazhdimësi e njëra-
tjetrës dhe shërbejnë si kufi tektonik, litologjik dhe pse jo si kufi morfologjik midis
pjesës kodrinore-malore që gjendet në lindje të Mallakastrës me pjesën tjetër të
territorit.
Brezi qëndror ku kalon thyerja Ngraçije-Ballsh- Hekal-Kremenar. Kjo thyerje
tektonike ka një gjatësi më të vogël se ajo e brezit lindor dhe është më pak e
shprehur në reliev, sidomos në pjesën veriore të Mallakastrës.
Brezi perëndimor përfaqësohet nga shkëputja tektonike Lalar- Belishovë, Drenovë-
Romës dhe Kreshpan–Drizë (Shih hartën tektonike fig 3.8). Shkëputjet tektonike të
këtij brezi, karakterizohen nga forma harkore, mosvazhdimësi të njëra - tjetrës dhe
shtrirja e tyre përgjatë krahëve të rrudhave sinklinale dhe antiklinale.

Figura 3.8

Burimi : Harta tektonike e Shqipërisë viti 1999
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 Nuk përjashtohen thyerjet tërthore, të cilat ndërpresin strukturat, si psh. Kapaj-Bejar-
Çorrush, e cila ka drejtim VL-JP. Sigurisht që shkalla e ndikimit tё thyerjeve 
tektonike në formimin e relievit është e ndryshme. Nëse ato kalojnë në kufijtë midis
antiklinaleve dhe sinklinaleve, përgjatë krahëve të tyre dhe në kontakte litologjike
midis shkëmbinjve të ndryshëm, kontrastet në reliev janë të dukshme dhe të
menjëherëshme. Kjo reflektohet në intesitetin e proçeseve të jashtme si proçeset e
shpatit, erozioni, karsti, etj, gjithashtu edhe në veçoritë e luginave lumore. Këtu
mund të përmendin rrjedhën e sipërme të Gjanicës, degët e Metohut dhe të Lumarës,
si dhe disa degë në rrjedhën e sipërme të lumit të Povlës, etj.

 Trualli i trevës së Mallakastrës gjendet pjesërisht në dy zona tektonike kryesore,
përkatësisht në pjesën jugore të Ultësirës Pranadriatike dhe në pjesën VP të zonës
Jonike (Shih fig 3.9)126.

 Zona Jonike përfaqëson një hulli, që vendoset ndërmjet dy kurrizoreve, asaj të
Krujës në lindje, dhe të Sazanit ne perëndim. Në veri ajo mbulohet nga depozitimet e
Ultësirës Paramalore. Nënnjësitë e zonës tektonike Jonike që shtrihen përgjatë truallit
të Mallakastrës janë: brezi antiklinal i Beratit, brezi sinklinal i Memaliaj dhe brezi
antiklinal i Kurveleshit.
- Brezi antiklinal i Beratit. Ky brez, në zonën e studimit, hyn nga jugu gati në tërë
gjerësinë e tij dhe karakterizohet nga struktura të vendosura në mënyrë drejtvizore,
me rrafshe boshtore të tyre që priren nga JP127. Struktura e brezit antiklinal të Beratit
në përgjithësi është asimetrike e tipit sëndukore (me kulm të gjerë). Krahu lindor
është më i qetë dhe bie nga lindja me kënd 40-60°, ndërsa krahu perëndimor është me
kënd rënie më të madhe , deri të përmbysur , i komplikuar me prishje tektonike të tipit
të mbihipjes, që bien në lindje me kënd 30-35°128. Në sektorin e këtij brezi që shtrihet
në zonën tonë të studimit takohen këto struktura: vargu antiklinal Plashnik-Molisht-
Kullës (pjesërisht) dhe vargu antiklinal i Shpiragut.
Vargu antiklinal Plashnik-Molisht-Kullës formon një rrudhë me pamjen e një
syndyku, që zgjatet gati meridionalisht me pak devijime për në JL( VP-JL). Krahu
perëndimor i tij është më i pjerrët sesa ai lindor. Në pjesën jugore ky varg ndërlikohet
nga një tektonikë shkëputëse. Ndarja e tij me strukturën e Kullësit (Kulës) në veri dhe
të Plashnikut në jug shprehet në reliev me qafa të buta.
Struktura gjeologjike e këtij antiklinali shprehet me forma pozitive të relievit, të cilat
përfaqësohen nga vargu kodrinor i Plashnikut, Kulës dhe Molishtit (dy të i fundit nuk
bën pjesë në Mallakastër). Pra këtu kemi përputhje të relievit me struktrat gjeologjike.
Vargu antiklinal i Shpiragut. Në perëndim të vargut të ngushtë sinklinal të Paftal –
Mbreshtanit, i cili është i brezit antiklinal të Beratit, gjendet harku tektonik i
Shpiragut129. Struktura e Shpiragut shprehet qartë në reliev në formën e një kurrizi të
lartë, me shtrirje veri-jug rreth 6km, që mbizotron kodrat përreth130. Ai ka një prishje
tektonike në perëndim, që në pjesën më të madhe i jep strukturës pamjen e një
monoklinali.
-Brezi sinklinal i Memaliajt. Ky brez shtrihet brenda zonës në studim dhe vazhdon
dhe jashtë saj. Në pjesën lindore të tij kalon një prishje e madhe tektonike, që e vë në

126 Qiriazi .P, Vranaj.A, Gjeografia fizike e Shqipërisë , vol I, fq. 11, viti 2011
127 Kristo .V, Veçorite fiziko gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum -Semanit, fq. 10,

viti 1980.
128 Meçaj .N, Pellgu i Vjosës,Pasuritë natyrore dhe veçoritë gjeomorfologjike, fq. 57, viti 2003
129 Vranaj .A, Shallo. M, Xhomo.A, Gjeologjia e Shqipërisë, fq. 331, viti 1997
130 Qiriazi. P, Gjeografia fizike e Shqiperise vol I, fq. 300,Viti 2011
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kontakt këtë brez me njësitë strukturore të brezit antiklinal të Beratit. Si nënnjësi e
këtij brezi sinklinal në Mallakastër, bën pjesë vetëm vargu antiklinal i Osmënzezës.
Vargu antiklinal i Osmënzezës përfaqësohet në reliev me vargun kodrinor Berzen-
Plashnik i Vogël131. Ky varg kodrinor përbëhet nga formacione flishore, të cilat janë
tё paqëndrueshme ndaj proçeseve të shpatit dhe në mënyrë të veçantë ndaj erozionit, 
sidomos në pjesën jugore dhe perëndimore, ku gjenden disa thyerje tektonike dhe
pjerrësia e shpateve të kodrave është më e madhe.
- Brezi antiklinal i Kurveleshit. Brenda zonës në studim shtrihet pjesa veriore e tij, e
cila përfaqësohet nga këto struktura: Vargu antiklinal Kremenar-Shëndëlli, vargu
sinklinal i Çorrush132 antiklinali i Ballshit dhe antiklinali Patos-Verbas.
-Brahianantiklinali i Kremenarës. Është pjesë përbërse e vargut antiklinal Kremenar-
Shëndëlli. Ai shtrihet në territorin e fshatrave Kremenar-Drizar. Ka kulme të gjera dhe
përbëhet nga gëlqerorët e jurasikut të sipërm-kretakut, eocenit, ndërsa në krahë nga
depoizitime flishore të Paleogjenit. Krahu perëndimor i rrudhës së këtij
brahianantiklinali përbëhet nga depozitimet e Eocenit. Ai është shumë më i pjerrët
sesa lindori dhe ka rënie deri në të përmbysur. Këto tipare të ndërtimit rrudhosës janë
pasqyruar në reliev, ku format e relievit karstik janë më të pakta dhe me dimensione
më të vogla për shkak të qëndrimit për një kohë të shkurtër të ujërave në sipërfaqe.

Figura 3.9

Burimi: Sipas hartës Gjeologjike të Shqipërisë133

Vargu sinklinal i Çorrushit gjendet midis hundës strukturore të Kalivaçit në jug dhe
vargut antiklinal Kremenar-Shëndëlli. Duke pasur një pozitë të tillë tektonike ky
sinklinal përfaqësohet në reliev me fushën e Kutë-Çorrushit e cila përbëhet nga
depozitime kuaternare dhe është pak a shumë e sheshtë. Fushat e Kutës dhe Çorushit
nuk janë vazhdim i njera- tjetrës, gjë që diktohet nga struktura. Ato ndërpriten nga
kodrat e Çorushit, të cilat përfaqësojnë mospërputhje të morfologjisë së relievit me

131 Kristo.V, Veçorite fiziko gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum –Semanit, fq. 89,
viti 1980.

132 Kristo.V,Veçorite fiziko gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum–Semanit,fq.11,
viti 1980

133 Instituti i Kërkimeve Gjeologjike, Instituti i Naftës dhe Gazit Fier, Fakulteti i Gjeologjisë, Harta
Gjeologjike e Shqipërisë,viti 2002
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strukturën. Këto kodra dallohen për pjerrësi të vogël dhe me një rënie graduale të
lartësisë në drejtim të perëndimit. Një gjë e tillë reflektohet në vlerat e ulëta të
proceseve të shpatit dhe në ekzistencën e një relievi të butë .
Antiklinali i Ballshit përfaqëson vazhdimin verior të vargut antiklinal të Fterës. Ky
antiklinal është i mbuluar nga depozitimet e para mollasike të burdigalian –helvecian-
tortonianit, të vendosura transgresivisht mbi depozitimet flishore të oligocenit. Kjo
strukturë ka formën e një brahirrudhe me gungëzime në pjesën kulmore dhe zhytje
graduale drejt periklinalit jugor dhe verior. Në zhytjen e periklinalit jugor vërehet
gungëzimi i Hekalit134 .
Antiklinali i Patos-Verbasit përfaqëson një strukturë mjaft të zhvilluar , pjesa kulmore
e së cilës është eroduar deri në nivelin e karbonateve të mesozoit, e për pasojë mbi
këto depozitime me mospajtim të qartë këndor e azimutal vendosen depozitimet
mollasike të Ultësirës Pranëadriatike. Ky periklinal pëson një harkim drejt
verilindjes135.
 Ultësira Pranadriatike. Përfaqëson një ultësirë paramalore që shtrihet mbi
zonat e Sazanit, Jonike, Kruja dhe basenin e Adriatikut jugor. Në pjesët anësore,
depozitimet molasike të ultësirës vendosen transgresivisht mbi vazhdimin e
strukturave të zonës Jonike (Cakran, Kreshpan, Patos-Verbas,etj). Vendosja
trasgresive e këtyre depozitimeve mbi ato të ashtuquajtura të tortonianit të vjetër ose
seravelianit, më qartë dallohet në afërsi të qafës së Visokës, ku vërehet
mospajtueshmëri këndore dhe azimutale 136 . Në tërësi Ultësira Adriatike, duke u
gjykuar nga ndërtimi tektonik dhe sidomos nga mardhëniet me katin e poshtëm
strukturor, mund të ndahet në tre sektorë. Mallakastra bën pjesë vetëm në sektorin
lindor dhe qendror.
Sektori lindor: Shtrihet pranë buzës lindore të Ultësirës, duke filluar nga Kanina-
Treblova, Selenicë-Kreshpan, Ardenica, Marinzë-Bubullimë-Këmishtaj. Në
veriperëndim të muldës së Kuçovës nëpërmjet ngritjes së Karbunarës dhe urës së
Kuçit bëhet lidhja me pjesën tjetër të Ultësirës Adriatike që vjen nga Lushnja, e
vazhdon në jug deri në Visokë-Gurët e Zesë. Këtu (Gurët e Zesë) depozitimet e
Mesinianit vendosen transgresivisht mbi depozitimet e katit tё poshtëm strukturor. 
Nga veriu në jug shplahen nivele të ndryshme të flishit dhe gëlqerorëve të antiklinalit
të Patos-Verbasit, të cilat pasohen në jug-perëndim me monoklinalin Selenicë-
Cakran-Kreshpan, ku depozitimet e miocenit të sipërm vendosen transgresivisht mbi
flishet e flishoidalet e katit të poshtëm strukturor. Edhe këtu vërehet zhytja e
depozitimeve drejt veriut dhe maskimi i pjesshëm i tyre për efekt te mbihypjes së
depozitimeve në katin e poshtëm tektonik.
Sektori qendror : Këtu përfshihet rajoni i ultësirës nga buza e orogjenit dhe më në
veri, ku ultësira vijon mbi zonën e Adriatikut Jugor. Në juglindje të vargut Ardenicë-
Divjakë zhvillohet antiklinali i Frakull-Trevllazër-Panaja,( gjendet pjesërisht në
Mallakastër), nga të cilat antiklinali i Frakullës ka dimensione relativisht të mëdha
(15x5 km). Ai ndërtohet kryesisht nga depozitime të Miocenit tё sipërm me krah 
lindor më të qetë dhe krah perëndimor të komplikuar me shkëputje tektonike. Në
Frakull nga te dhënat e shumë puseve, vërehet se në krahun lindor takohen shkëputje
tektonike me amplitudë më të vogël (300-400 m)137. Disa nga strukturat kryesore të
Ultësirës Adriatike, të cilat përfshihen në truallin e Mallakastrës janë monoklinalet e:

134 Vranaj .A ,Shallo.M, Xhomo.A, Gjeologjia e Shqipërisë,fq. 335, viti 1997
135 Vranaj.A, Shallo.M, Xhomo.A. Gjeologjia e Shqipërisë,fq. 335, viti 1997
136 Vranaj.A, Shallo.M, Xhomo.A, Gjeologjia e Shqipërisë,fq. 195, viti 1997
137 Xhomo.A, Dimo.Ll, Xhafa.Z , Melo.V, (Grup autorësh) ,Gjeologjia e Shqipërisë Tiranë, 2002
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Cakranit, Patos-Marinëzës, Frakullës, Kreshpanit, Roskovecit, Cfirit. 138Monoklinali i
Cakranit ka formuar kurrizin kodrinor Belishovë-Drenovë-Klos. Ky varg kodrinor ka
formën e një harku me një asimetri të thekuar të shpateve, ku shpatet lindore janë me
pjerrësi më të madhe se ato perëndimore dhe JP.
Antiklinali i Frakullës dhe Kreshpanit. Përfaqësohet në reliev me anë të vargut
kodrinor Peshtan-Frakull-Buzmadh, i cili karakterizohet nga një reliev i butë dhe
pjerresi të vogël të shpateve. Duhet theksuar se strukturat në pjesën V dhe VP të zonës
në studim përgjithësisht janë me ndërtim të qetë, shumë pak të komplikuara, me
prishje tektonike (antiklinali i Frakullës), me rënie të buta 20-500.

Këtu bën përjashtim monoklinali i Qafë Sqepurit –Allambres, që ka rënie pingul deri
në të përmbysur. Një strukturë e tillë shprehet me ndryshimin e menjëhershëm të
relievit në perëndim të vargut kodrinor Bistrovicë-Allambres–Kutalli –Qafa e
Sqepurit, i cili karakterizohet nga shpate me rënie të buta të krahëve dhe me një
pjerrësi të vogël139.

III.1.5. Rreziku sizmik

Vendi ynë ndodhet në brezin sizmik Alpino-Mesdhetar, që përfshin një zonë të gjerë
kontakti midis pllakave të Afrikës dhe Euroazisë. Sizmiciteti i vendit tonë është i
lidhur kryesisht me kontaktin e Adrias me orogjenin e Albanideve. Ky kontakt është
faktori kryesor i akumulimit të deformimeve përgjatë thyerjeve gjatësore dhe tërthore.
Këto akumulime të vazhdueshme të deformimeve tektonike, nëpërmjet thyerjeve
tektonike aktive gjenerojnë tërmetet, duke konfiguruar në përgjithësi sizmicitetin e
territorit shqiptar140. Albanidet përfaqësojnë treva me sizmicitet relativisht të lartë, por
jo i gjithë territori goditet nga tërmete me magnitudë dhe intensitet të njëjtë141. Duke
mos pasur një uniformitetet në shpërndarjen e termeteve dhe në intesitetin e tyre,
vendi ynë diferencohet në zona dhe vija sizmogjene. Mallakastra bën pjesë në zonën
sizmogjene Joniko-Adriatike me lëvizje të reja, fuqimisht të diferencuara, që kanë si
rregull gradient të lartë me epiqendra të shumta dhe të shpeshta tërmetesh, ku kanë
rënë tërmete të fuqishme dhe mesatare. Si pjesë përbërse e Albanideve të jashtme, të
cilat janë në kufi me platformën alpine apuliane, Mallakastra karakterizohet nga një
sërë thyerjesh tektonike të rendit të parë. Në territorin e zonës sizmogjene Jonike-
Adriatike kalojnë vija sizmogjene, në të cilat epiqendrat e tërmeteve vendosen në
trajtë brezash të ngushta gjatë vijave tektonike aktive të tilla si: Delvinë-Selenicë-
Durrës dhe Dragot-Lushnjë 142 (Fig 3.10). Duke pasur një pozitë të tillë sizmike
Mallakastra kërcënohet nga tërmetete me intensitet mesatar dhe të lartë

138 Kristo.V,Veçorite fiziko gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum – Semanit, fq. 128.
viti 1980

139 Kristo.V, Veçorite fiziko gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum – Semanit, fq. 12
13. viti 1980

140 Sulstarova.E, Kociaj.S, Aliaj.Sh, Rajonizimi sizmik i Shqiperise, Botim i Akademise se Shkencave,
Tiranë viti 1980.

141 Vranaj .A, Shallo .M, Xhomo.A, Gjeologjia e Shqipërisë,fq. 44, viti 1997
142 Sulstarova.E, Kociaj.S, Aliaj.Sh ,Rajonizimi sizmik i Shqiperise, Botim i Akademise se Shkencave,

Tiranë fq. 99, 103 viti 1980.
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Figura 3.10

Skema e kategorive të nyjeve tektonike
të Shqipërisë (sipas E Sulstarova,S.Koçiaj,Sh Aliaj)

Territoret më të rrezikuara nga aktiviteti sizmik në Mallakastër janë: Frakulla,
Cakrani, Fieri, etj, që përbëjnë buzët e ultësirës Pranëadriatike143.Gjithashtu brezat e
ngushtë ku kalojnë vijat sizmogjene, sidomos në nyjet aktive tektonike tërthore dhe
gjatësore i përkasin pliocen-kuaternarit144. Aktiviteti i tërmeteve me instesitet të lartë
që mund të ndodhin në të ardhmen në Mallakastër, do të shkaktojë ndryshime në
truallin, relievin por edhe veprat e shoqërisë njerëzore. Një nga pasojat më direkte të
veprimit të tërmeteve në bazamentet e objekteve të ndryshme është lëngëzimi i
truallit, i cili vjen si rezultat i veprimit të lëkundjeve të forta sizmike. Kodet e
projektimit për objektet e reja (industriale, sociale, banimi, infrastrukture etj) kërkojnë
vlerësimin e potencialit lëngëzues të truallit, në zonat ku gjenden depozitime të
shkrifta kuaternare me mundësi lëngëzimi. Ky fenomen lind sidomos kur sizmiciteti i
zonës i kalon 7 ballë145(Fig 3.11) çka do të thotë që i gjithë trualli i Mallakastrës është
i rrezikuar. Ndërtimi i pallateve shumëkatëshe dhe dëndësia e ndërtesave për njësi
sipërfaqe, ndikon direkt në lëgëzimin dhe në rritjen paqëndrueshmërisë së truallit, çka
përbën një kërcënim për aktivitetin human, i cili duhet pasur gjithmonë në
konsideratë. Duke analizuar hartat e sizmicitetit të Mallakastrës gjatë shek XX-të,
arrijmë në këto përfundime kryesore:

 Mallakastra ka një truall të pastabilizuar dhe mosuniformitet të shpërndarjes së
lëkundjeve sizmike.

 Lëkundjet sizmike janë ndjerë më tepër në periferi të Mallakastrës, sidomos në VP
dhe JL, që përkon me periferitë e zonave apo strukturave gjeologjike.

 Shumica e tërmeteve janë me magnitudë 3-4, të cilat konsiderohen mesatare dhe me
një rrezikshmëri jo të lartë. Por nuk përjashtohet mundësia e tërmeteve të fuqishёm 
dhe shkatërrues, të cilёt mund të sjellin dëme materiale apo njerëzore.  

143 Sulstarova. E, Kociaj.S, Aliaj.Sh, Rajonizimi sizmik i Shqipërisë, Botim i Akademisë së Shkencave
- Tiranë , fq. 113, viti 1980.
144 Sulstarova.E, Kociaj.S, Aliaj.Sh, Rajonizimi sizmik i Shqipërisë, Botim i Akademise së Shkencave

Tirane, fq. 120 viti 1980.
145 Konomi .N, Gjeologjia inxhinierike fq. 43,viti 2002

Një ndikim dytësor në intensitetin e tërmeteve luan
fortësia e formacioneve shkëmbore dhe thellësia e
ujërave nëntokësore .Kështu në shkëmbinjtë e butë
dhe me një nivel të cekët të ujërave nëntokësore
intensiteti i tërmeteve është gati 1 ballë më i lartë
sesa në shkëmbinjtë e fortë ku këta të fundit
përbëjnë rreth 5 % të shkëmbinjve të Mallakastrës
kundrejt 18% atyre të butë. Në Hartën e Rajonizimit
sizmik te Shqipërisë, me shkallë 1:500 000,të
përpiluar në vitin 1980 Mallakastra gjendet në
zonën, ku brenda 100 viteve të ardhshëm priten
tërmete me intensitet maksimal të mundshëm 8
ballë për kushte mesatare trualli, dhe deri 9 ballë
MSK-64 për kushte të këqija të truallit. Duke marrë
parasysh parashikimet sizmike të kryera, si dhe
fenomenet sizmike të dokumentuara mund të themi
se trualli i saj është i pastabilizuar dhe në kërcënim
të vazhdueshëm. Këto fenomene të papara-
shikueshme kanë impakt direkt në vendbanimet,
popullsinë por edhe aktivitetet ekonomike të zonës
në fjalë.
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Figura 3.11

146

Harta neotektonike e Shqipërisë( Sh.Aliaj,V.Melo,A.Hyseni)

Këtu duhen pasur parasysh territoret ku kalojnë thyerjet tektonike aktive, gjatësore
apo tërthore, në shpatet e thepisura dhe me kontraste të mëdha hipsometrike, si dhe në
kontaktin midis shkëmbinjve me veti fizike të ndryshme, pasi lëkundjet sizmike
përveç pasojave të tyre direkte mund të shkatojnë edhe shumë pasoja indirekte si,
rrëshqitjet, rrëzimet, shembjet, etj.

Figura 3.12 Figura 3.13

Sizmiciteti i Shqipërisë për periudhën 1901-1975
147

Sizmiciteti i Shqipërisë për periudhën 1976-2000148

146 Aliaj.Sh, Melo.V, Hyseni.A, Harta neotektonike e Shqipërisë, Sh. 1:200000, viti 1999
147 Sulstarova. E, Kociaj.S, Aliaj.Sh, Rajonizimi sizmik i Shqipërisë,. Botim i Akademisë së Shkencave

Tiranë, fq. 80 viti 1980.
148 Milushi I, Dushi. E, Seismicity and Seismic Hazard in Albania, workshop, Romë 2010

 Intesiteti i tërmeteve varet jo vetëm nga pozita
gjeologjike e Mallakastrës në raport me
Albanidet apo brezin e rrudhosur alpin, por edhe
nga litologjia. Një faktor tjetër që rrit
paqëndrueshmërinë e truallit të Mallakastrës
është edhe krijimi i boshllëqëve nëntokësore në
basenet naftëmbajtëse, fenomen i cili rrit në
mënyrë indirekte intesitetin e tërmeteve.

 Marrja në konsideratë e fakteve historike dhe
studimeve tё thelluara gjeologjike, do të 
orientojnë shoqërinë njerëzore të minimizojë
aktivitetin e saj, në territoret me denduri dhe
intesitet të lartë të tërmeteve. Në këto territore
duhet të shmanget ndërtimi i vendbanimeve,
urave, rrugëve dhe aktiviteteve ekonomike, psh.
tubacionet që transportojnë naftën në zonën
Patos-Marinëz, etj, me synimin që dëmet e
shkaktuara nga tërmetet të jenë minimale. (Fig
3.12, dhe 3.13)
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f) Tërmetet sado të rralla të jenë si fenomene, përsëri mbeten dukuri natyrore që
ndikojnë në peizazhet gjeografike të Mallakastrës si, proceset e shpatit, qarkullimin e
ujërave nëntokësore, apo në veprat e shoqërisë njerëzore, si: rrugë, ura, ndërtesa, etj.

III.1.6. Pasuritë minerare të Mallakastrës dhe roli i tyre në ekonomi
E kushtëzuar nga ndërtimi gjeologjik, mund të themi se kjo zonë ka pasuri të madhe
mineralesh, të cilat janë: nafta, gazi natyror, rëra bituminoze, argjilat, ujërat e
ndryshme etj. Sigurisht këto minerale janë jetike për të garantuar zhvillimin dhe
perspektivën ekonomike të popullsisë që jeton në Mallakastër por edhe më gjerë.
Pasuria e madhe e mineraleve kaustobiolite, përbën një burim shumë tё rëndësishëm, 
jo vetëm fitimi por edhe punësimi për banorët e Mallakastrës. Nga ana tjetër
shfrytëzimi i këtyre mineraleve duke mos respektuar kriteret mjedisore, ka sjellë
ndikim tepër negativ në zhvillimin e aktivitetit jetësor të florës dhe faunës, madje ka
ndikuar direkt edhe në standartet jetësore të popullsisë që jeton në këto territore.
Vendburimet e naftës dhe gazit natyror
Gjenden në formacionet karbonatike të zonës tektonike Jonike, pjesë e së cilës është
edhe Mallakastra, me përjashtim tё disa grumbullimeve sekondare në depozitimet 
flishore. Nga ana stratigrafike, shtratimet e naftës gjenden në gëlqerorët e Kretë -
Paleogjenit. Depozitat e naftës janë të vendosura në dy vargje strukturore: vargu
lindor Karbunarë-Hekal-Ballsh-Patos-Verbas dhe vargu perendimor Amonicë-
Gorisht-Kocul - Cakran -Mollaj (Shih figurën 3.14).
Në vargun Karbunarë –Hekal-Ballsh-Patos-Verbas gjenden këto vendburime:
-Vendburimi i Karbunarës, që ndodhet në JP të vendburimit të Ballshit, nën shtratin e
lumit Vjosa. Pjesa më e madhe e tij shtrihet në mbihipjen e gëlqerorëve të
Kremenarës në thellësi 1700-2100m.
-Vendburimi i Hekalit shtrihet midis Ballshit në veri dhe Karbunarës në jug. Kolektori
ndërtohet nga depozitime karbonatike të eocenit, paleocenit dhe kretakut të sipërm.
-Vendburimi i Ballshit, i zbuluar në 1964, gjendet në strukturën e varrosur të Ballshit.
Kolektori përbëhet nga depozitime karbonatike të eocenit, paleocenit, kretakut të
sipërm dhe pjesës së sipërme të kretakut të poshtëm. Shtrihet në veri të vendburimit tё 
Hekalit dhe në jug të Visokës. Kati naftëgazmbajtës është i madh dhe arrin në 830 m,
me kontakt nafte - ujë 1250 m. Nafta e vendburimit te Ballshit është e tipit asfalto –
rrëshinor, e biodegraduar, me peshe specifike 0.960-0980 gr/cm³. Shtratimi i naftës
shoqërohet nga kapele gazore, e përbërë nga gaz i thatë dhe i tipit yndyror. Parametrat
e shkëmbit gëlqeror prezantohen më të mira se sa strukturat naftëmbajtëse fqinje, gjë
që shprehet si në përmbajtjen e naftës në shkëmb, ashtu dhe në debitet e puseve 149.
-Vendburimi Visokë-Zharrëz-Sheqishtë (pjesërisht). Përfaqësohet nga shtratimet e
Visokës, Sheqishtës, Kallmit, Verrisë dhe Kolonjës. Si kolektorë të tyre shërbejnë
gëlqerorët e eocenit, paleocenit, kretakut të sipërm dhe pakoja kalimtare mergelore.
Nga këto vendburime në Mallakastër bën pjesë vetëm ai i Visokës, i cili përbën
vendburimin e parë në gëlqerorë të zbuluar në vendin tonë në vitin 1963. Shtratimi
shtrihet në periklinalin jugor të strukturës së Patos - Verbasit, duke formuar një
vendburim unikal përsa i përket tipit të kurthit. Struktura e Patos-Verbasit është
struktura më e madhe naftëgazmbajtëse e vendit tonë, me një nje shtrirje 40 km dhe
gjerësi disa km. Shtratimi i naftës në Visokë është masiv hidrodinamik, me kat
naftëmbajtës të ndryshueshëm për shkak të kontaktit të pjerrët naftë - ujë. Trashësia e

149 Sulejmani .A, Popullimi human dhe humanizimi i popullsisё nё rajonin e Fierit, fq. 18, mikrotezë  
viti 2007
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katit naftëmbajtës është 200-300 m, rezervat e llogaritura janë 28.362.316 ton, ndërsa
rezervat e nxjerra 5.992.956 ton150.(fig 3.14)

Figura 3.14
Në vargun Cakran-Mollaj-
Kreshpan takohen në
depozitime karbonatike të
kretak-paleogjenit dhe
depozitimet flishoidale të
oligocenit- burdigalianit si:
Shtratimi Cakran-Mollaj. Është
shtratim nafte me kapele
gazokondesati, energjia e të
cilit është ajo e ujërave fundore
aktive e kapeles gazokondesate
dhe e gazit të tretur në naftë.
Vendburimet e naftës dhe gazit
natyror në Ballsh, gjenden në
formacione flishore edhe
terrigjene të moshës Oligocen-
Miocen. Vendburimet e naftës
dhe gazit natyror gjenden edhe
në formacionet molasike të
Ultësirës Pranadriatike, pjesë e
së cilës është edhe zona jonë e
studimit. Këto formacione të
miocen –pliocenit kanë

vendosje trasgresive dhe jo trasgresive duke formuar përkatësisht dy breza kryesorë.

a)Brezi Lindor
Vendburimet e naftës dhe gazit natyror, të cilat bëjnë pjesë në Mallakastër janë:
-Vendburimi i naftës Patos. Shtrihet në JL të vendburimit të Marinzës.Ky vendburim
është i lidhur tërësisht me suitën Driza, që shtrihet stratigrafisht mbi suitën Marinza.
Trashësia e ranorëve arrin 5-7 m deri 10-12 m, e madje deri ne 20-25 m. Të gjitha
shtratimet janë naftё me gaz të tretur, ku nafta është viskoze e tipit të asfaltike, me 
peshё specifike 0.985 -1.020gr/cm³. Është naftë e biodegraduar asfalto-rrëshinore, me 
perqindje të lartë squfuri, që arrin deri në 6 %. Gazi është yndyror me përmbajtje të
lartë metani deri 85%151. Puset e parë të cekët në këtë vendburim kanë filluar të
shpohen që në vitin 1924, por shpimi u intesifikua në vitet 1939-1943 nga shoqëria
italiane AIPA. Shtresat produktive në vendburimin e Patosit janë të lidhura plotësisht
me suitën Driza të monoklinlit Patos-Marinëz. Në disa puse janë vërtetuar
grumbullime gazi në formën e ndonjë kapeleje të vogël gazore. Në vendburimin e
Patosit është naftëmbajtëse edhe suita Garani152. (fig 3.14)

150 Gjoka .M, Dhimulla .I, Vaso .P, Sanxhaku .P, Piperi .Dh, Ndërtimi gjeologjik dhe prespektiva
naftëgazmbajtëse e rajonit Selenicë-Patos-Q. Stalin, Fier 1998

151 Sota. T, Papa N, Ndërtimi gjeologjik dhe prespektiva naftëgazmbajtëse në formacionet mollasike
dhe flishore, Fondi AKBN, Fier, 1978

152 Leka .Gj, Serjani .A, Mineralet dhe shkëmbinjtë industrial të Shqipërisë, Fondi SHGJSH, Tiranë
2005
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b) Brezi Perëndimor
Vendburimet e gazit janë të përhapura në dy vargje strukturore antiklinale: vargu
lindor,Vlorë-Panaja-Trevëllazër-Frakull-Ardenicë-Divjakë-Kryevidh-Durrës, dhe
vargu perëndimor Poro-Povelçë-Seman–Karavasta, që nuk bën pjesë në Mallakastër.
Vendburimi i Frakullës shtrihet në vargun lindor të strukturave neogenike dhe ka
reflektim të qartë në gjeologjinë sipërfaqësore në depozitimet e Pliocenit. Pusi më i
thellë në këtë vendburim është 5300 m. Shtratimet e gazit janë me përmasa volumore
nga më të ndryshmet, nga 0. 5 - 100 milion m³ gaz. Kolektori ndërtohet nga ranorë me
veti kolektorale tё mira, me porozitet që luhatet nga 20 - 28 %. Gazi është i pastër deri 
99 % metan153.

Rërat dhe ranorët Bituminozë.
Në Shqipëri ka shfaqje të shumta të bitumit natyror, që rrjedh nga shndërrimet
natyrore të naftës në zonat naftëmbajtëse,veçanërisht pranë shkëputjeve të mëdha
tektonike. Ato ndodhen midis gëlqerorëve dhe dolomiteve bituminoze, në reshpet dhe
ranorët. Kjo lëndë është në gjendje gjysëm të lëngëshme dhe mjaft viskoze, ndërsa në
daljet pranë sipërfaqësore paraqitet plastike deri e ngurtë154 . Në shkëmbinjtë ku
gjendet bitumi ai përbën 8-12% të vëllimit të tyre, por ka raste edhe 25% .
Vendburimet e rërave bituminoze gjenden në formacione që i përkasin Oligocenit në
Osmënzezë, miocenit në Greshicë, Patos,etj. Ranorët bituminozë të Patosit janë të
përhapur në zonën Kasnicë-Patos(fshat) dhe Visokë. Ato shtrihen në një strukturë
monoklinale të përbërë tërësisht nga depozitime mollasike tё Tortonianit, të 
vendosura transgresivisht mbi depozitime më të vjetra dhe kontaktojnë në disa vende
me strukturën karbonatike të Patos Verbasit. Sasi të konsiderueshme bitumi nxirren në
impiantin e ngritur në Patos, i cili shërben për shtrimin e rrugëve dhe izolime të
ndryshme etj. (fig 3.15)

Qmyrguri Shfaqje qymyrmbajtëse janë gjetur në strukturën e Allambrezit, por tani për
tani të pavlerësuara nga pikëpamja cilësore dhe sasiore.

Torfa Është vënë në dukje në luginën e Vjosës, me trashësi 0,5 m, në një sipërfaqe
relativisht të konsiderueshme.

Rërat kuarcore
Janë të pranishme pranë pakove te ranorëve, me çimentim tё dobët të formacionit 
mollasik të Tortonian -Mesinianit dhe të Pliocenit. Ranorët e suitës Driza në
vendburimin e ranorëve bituminoze të Patosit (fshat)–Visokë (me më shumë se
100000 tonë rezerva 155), me moshë të mesinianit, janë studjuar për mundësinë e
përdorimit për tulla silikate të ranorëve kuarcor pas heqjes së bitumit dhe duke i
bashkuar me gëlqerorë të pastër kimikisht. Ranorët kuarcorë gjenden edhe në Qafën e
Koshovicës, të cilët janë pjesë e suitës ranoro-konglomeratike të Rogozhinës.
Trashësia e pakove produktive është mbi 20 m, me rënie dhe shtrirje të madhe156.

153 Muhameti .P, Bako .P, Ndërtimi gjeologjik dhe prespektiva naftëgazmbajtese në formacionet
karbonatike, Tiranë, viti 1975

154 Vaso.P, Raport mbi studimin gjeologo - mineral të ranorëve bituminoze Patos -Visokë; Tiranë
viti 1989

155 Lleshi.B,Shkëmbinjtë dhe mineralet industriale(jo metalorë) të Shqipërisë, fq. 138, viti 2010
156 Sulejmani.A, Popullimi human dhe humanizimi i popullsisё nё rajonin e Fieri ,fq. 17, Mikrotezë 

viti 2007
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Konglomeratet e suitës Rogozhina në Mallakastër gjenden në kodrat e Peshtanit, etj.
Ato shfrytëzohen kryesisht si lëndë ndërtimi dhe stabiliment rrugësh. Përdorimi i tyre
ka gjetur prakticitet në ndërtimin e rrugëve lokale përgjatë kodrave të Peshtanit, në
rrugën nacionale Levan-Damës (sektori Levan- Poçem), etj.

Figura 3.15

Argjilat. Janë shumë të përhapura në vendin tonë dhe të shumëllojshme, si nga
formimi ashtu edhe nga përbërja minerare. Ato janë njohur dhe përdorur qysh në
kohët e lashta, dhe përdoren edhe sot për qëllime të ndryshme industriale. Argjilat
aluviale takohen në depozitimet lumore në gjithë vendin dhe përdoren për prodhimin
e tullave dhe tjegullave të zakonshme me metoda artizanale. Disa nga vendburimet
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më të rëndësishme të argjilave, që gjenden në Mallakastër, janë ato të Krapsit me
moshë pliocenike dhe rezerva rreth 3.5 milion ton157) Margëlliçit,Visokës, etj.

Tufet Vullkanike
Spikasin vendburimet e Ballshit, Ngjeqarit me rezerva të konsiderueshme të këtij
minerali, i cili shërben si lëndë e parë për industrinë e çimentos158.

Shkëmbinjtë gëlqerorë. Shërbejnë për industrinë e materialeve të ndërtimit. Këta
shkëmbinj janë të moshave të ndryshme si, ata të Eocenit në Kremenarë, Burdigalianit
në Ballsh, Greshicë, Aranitas, etj . Gëlqerorët e Aranitasit paraqiten pllakëholle disa
cm deri 30 - 40 cm të trashë159. Shfrytëzimi i gëlqerorëve është bërë edhe përgjatë
luginës së Përroit të Thatë për ndërtimin e segmentit rrugor Poçem- Damës. Nga njëra
anë kjo solli leverdi ekonomike për firmën ndërtuese të rrugës, pasi lënda e parë ishte
shumë pranë, nga ana tjetër u prishën ekuilibrat delikatё natyrorё në shpatet e kodrave 
me pjerrësi të madhe, ku ndërthuren shkëmbinj me veti fizike të ndryshme. Kjo
ndërhyrje e pastudjuar plotësisht është kthyer në një bumerang për shoqërinë
njerëzore, pasi aktivizimi i proçeseve të shpatit, sidomos gjatë periudhës së reshjeve,
ka dëmtuar rrugën në sektor të veçantë, duke përbërë rrezik edhe për udhëtarët.
Kështu që ngritja e pritave dhe marrja e masave mbrojtëse, ka qenë një
domosdoshmëri që nuk mund të shmangej.

Inerte lumore (rërë dhe zhavore)
Gjenden në rezerva të mëdha në luginën e mesme dhe të poshtme të Vjosës, në
sektorin nga Poçemi deri në Kashisht. Këto materiale inerte janë përdorur për ndërtim,
jo vetëm nga banorët e zonës përreth Vjosës por edhe më gjerë.Shfrytëzimi i inerteve
te shtretrit e lumenjve ka pasoja të mëdha ekologjike (shkatërron ekosistemet lumore),
pasoja në shkatërrimin e veprave tё infrastruktures, intensifikon erozionin detar, etj. 
Ndaj, në vendet e zhvilluara, është e ndaluar kategorikisht shfrytëzimi i tyre. Përveç
zgjerimit tejet normales së shtratit, Vjosa ka përmbytur dhe gërryer fushat pjellore
përreth sa,j duke sjellë pakësimin e sipërfaqeve të punueshme (sektori Hambar-
Kafaraj) .
Rërat apo zhavoret po shfrytëzohen edhe në kodrat pranë fshatrave Cakran, Varibop,
Frakull, Kafaraj, etj, të cilat janë mbetje e depozitimeve të Vjosës në periudha
gjeologjike. Jemi të mendimit se shfrytëzimi i resurseve natyrore përgjatë luginës së
Vjosës, duhet t’i nënshtrohet një planifikimi territorial dhe një studimi racional.
Ndërtimi i një rruge me karakter nacional përgjatë kësaj lugine, do të sjellë
transformime të rëndësishme social–ekonomike por edhe mjedisore, të cilat duhet të
paraprihen nga një plan rregullues, me qëllim që të minimizohen pasojat negative.

Resurse ujore
Këto ujëra kanë përmbajtje të tretjes së thatë, më pak se 1g/l dhe formojnë dy
horizonte ujëmbajtëse : horizonti i parë i ujërave freatike, dhe horizonti i dytë nën
këtë, me trysni që quhen ujëra arteziane.
-Ujërat freatike gjenden kryesisht në shkëmbinjtë e shkrifët e të çimentuar dobët, si në
depozitimet zhavorore të Vjosës.

157 Lleshi .B, Shkëmbinjtë dhe mineralet industriale(jo metalorë) të Shqipërisë, fq. 73, 74.viti 2010
158 Lleshi .B, Shkëmbinjtë dhe mineralet industriale(jo metalorë) të Shqipërisë, fq. 80, viti 2010
159 Caka .B; Raport gjeologjik mbi vendburimet e gëlqerorve Aranitas; Tiranë viti 1989
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-Ujërat karstike, të cilat vihen re të dalin në kontaktin e gelqerorve me terrigjenët.
- Ujëra të mineralizuara të naftës. Këtu bëjnë pjesë ujërat metanore e jodobromurore,
të cilat takohen në shpimet e thella të kërkimit të naftës në një sipërfaqe të gjerë të
Ultësirës Pranadriatike si në Patos. Këto ujëra janë zakonisht me mineralizim shumë
të lartë dhe në disa raste përmbajnë tepër jod dhe brom, në sasi me rëndësi
industriale160

Konkluzione
 Duke parë shumëllojshmërinë e mineraleve jometalore dhe kaustobioliteve që

gjenden në Mallakastër, vlerësojmë se ajo ka potenciale të mëdha për zhvillim
ekonomik, jo vetëm në të tashmen por edhe në të ardhmen. Shfrytëzimi i këtyre
resurseve nëntokësore do të garantojë jetësën e një popullsise në rritje në këtë
territor, gjithashtu do të kontribuojë në ekonominë mbarë kombëtare.

 Nafta dhe gazi natyror si dy minerale shumë të rëndësishëm do të shërbejnë si lëndë
e parë, jo vetëm për funksionimin e industrisë përpunuese por gjithashtu edhe si
lëndë djegëse apo burim energjitik për termocentralet rajonalë. Mineralet e tjera si,
argjilat, konglomeratet apo inertet e ndryshme janë burime të rëndësishme për
ndërtimtarinë.

 Shfrytëzimi i rezervave mbitokësore dhe nëntokësore duhet të shoqërohet me
respektimin e kritereve mjedisore. Nuk janë të pakta rastet, ku katastrofat mjedisore
që janë shkaktuar për dekada me radhë nga shfrytëzimi i naftës dhe gazit natyror
kanë sjellë pasoja tepër të rënda në mjedis, në aktivitetin e shoqërisë njerëzore dhe
në cilësinë e jetës së banorëve, duke u bërë shpesh burim sëmundjesh të ndryshme.
Mund të përmendim ndotjen e lumit të Gjanicës, në të cilin derdhja e mbetjeve të
naftës nga puset dhe uzina e Ballshit, ka sjellë pasoja alarmante mjedisore. Zhdukja
e faunës përgjatë shtratit të këtij lumi, ndotja e bimësisë, tokave, përhapja e një
arome të rëndë në mjedis, janë shembuj për të sjellë në kujtesë të banorve vendas,
dhe organeve qeverisëse, se tendenca për një zhvillim të shpejt, të pakontrolluar,
dhe me kosto të ulët mjedisore, sjell pasoja afatgjata dhe ndoshta të paripaureshme
në mjedis dhe tek shoqëria njerëzore. Kështu zhvillimi merr sens të kundërt ,dmth
antizhvillim.

 Janë të shumta rastet e keqpërdorimit dhe shfrytëzimit pa kriter të mjedisit dhe
burimeve të tij në territorin e Mallakastrës. Ato takohen jo vetëm në territoret ku
shfrytëzohet nafta dhe gazi natyror të tilla si, Ballsh, Patos, Visokë, etj, por edhe
arelalet ku kalojnë tubacionet e këtyre mineraleve. Shfrytëzimi pa kriter i inerteve
nga lavatriçet e instaluara në Peshtan, Adë, Kafaraj, Cakran të cilat nxjerrin
materiale ndërtimi përgjatë shtretërve të lumenjve, kodrat e përbëra nga depozitimet
e dikurshme lumore, guroret në Shpirag, Kremenar etj.tregojnë se pasojat që lë
shoqëria njerëzore në mjedis nuk maten me elementin kohë, por edhe shkallën e
intesitetit dhe racionalitetit me të cilën ndërhyhet.

 Ujërat nëntokësorë janë një aset tepër i vlefshëm për garantimin e ujit të pijshëm të
qendrave urbane si, Patos, Fier, Ballsh, apo edhe fashtrave përreth, gjithashtu edhe
për eksportimin e tyre. Në Mallakastër gjenden edhe ujëra termale si ato tё Povlës, 
të cilat mund të përdoren për vlerat kurative që ato kanë .

 E gjithë kjo gamë e mineraleve jometalore që gjendet në Mallakastër krijon premisa
të mëdha për zhvillim. Rinovimi i teknologjisë nxjerrëse dhe përpunuese të këtyre

160 Leka .Gj, Serjani .A, Mineralet dhe shkëmbinjtë industrial të Shqipërisë, Fondi SHGJSH, Tiranë
viti 2005
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resurseve, trajtimi racional i mbetjeve, si dhe shfrytëzimi i kontrolluar i këtyre
pasurive minerare, janë sfida me të cilat duhet të përballet Mallakastra në të
tashmen dhe në të ardhmen, pasi cilësia e mjedisit është e rrezikuar seriozisht,
sidomos nga ndotja e naftës dhe gazit natyror.

III. 2 RELIEVI

Nëse do t’i përmbahemi rajonizimit të Shqipërisë sipas njësive taksonomike nga rendet
më të larta tek ato më të ulëta, mund të themi se zona jonë e studimit bën pjesë në
Ultësirën Perëndimore, brenda njësisë fiziko-gjeografike “kodrat e Mallakastrës”161.
Territori i Mallakastrës, i cili përbëhet kryesisht nga kodra, gjendet midis fushës së
Myzeqesë së Vogël në perëndim dhe territoreve malore që e kufizojnë atë në lindje dhe
në jug. Ky karakter tranzitor i relievit shprehet jo vetëm në ndryshimin e lartësive sipas
drejtimit P-L dhe VP-JL, por gjithashtu edhe në kalimin gradual nga njëri lloj i relievit
tek tjetri (fushor, kodrinor, paramalor, malor). Rolin kryesor në formimin e relievit të
Mallakastrës e ka luajtuar pozita, ndërtimi gjeologjik, si dhe aktiviteti i faktorëve të
jashtëm, të cilët kanë vepruar me intesitet të ndryshëm. Meqënëse trualli i zonës sonë të
studimit gjendet në një pozitë gjeologjike tranzitore, d.m.th. në kufirin midis dy zonave
tektonike, asaj Jonike dhe Ultësirës Pranëadriatike, edhe relievi merr një karakter të
ndërmjetëm, pra kodrinor. Duhet theksuar se strukturat rrudhosëse kanë pasur rolin
kryesor në formësimin e relievit të Mallakastrës, ndërsa ato shkëputëse një rol më të
kufizuar. Ndikimi i tektonikës rrudhosëse shprehet në shtrirjen dhe përmasat e njësive
morfologjike, drejtimin, lartësinë, pjerrësinë, diferencimet hipsometrike, etj. Regjimi
tektonik në shtypje ka vepruar në gjithë territorin e zonës sonë të studimit, duke
krijuar një reliev monoton të përbërë kryesisht nga kodra. Ndërsa regjimi në tërheqje
ka pasur rol dytësor në formësimin e relievit, nëpërmjet shkëputjeve tektonike
gjatësore dhe tërthore, që janë më të shpeshta në pjesën lindore dhe juglindore të
Mallakastrës. Ndikimi i tyre shprehet në pjerrësinë e shpateve të kodrave, në
formimin e pragjeve, rritjen e kontrasteve hipsometrike, dhe më pak në drejtimin e
njësive të relievit.Karakteristike për Mallakastrën është përputhja e relievit me
strukturat gjeologjike. Strukturat antiklinale shprehen me forma pozitive në reliev si,
vargje kodrinore, kodra të vetmuara, grumbuj kodrinor,etj, ndërsa në strukturat
sinklinale janë krijuar forma negative të relievit si, fusha, lugina etj. Në shumicën e
rasteve, kurrizi i kodrave përputhet me boshtin gjatësor të antiklinaleve, psh. kodrat
antiklinale të Shpiragut, Molishtit, Plashnikut etj, ndërsa në vargun kodrinor Frakull-
Peshtan përgjatë krahëve të rrudhave antiklinale. Rastet e mospërputhjes së relievit me
strukturën janë të pakta. Si të tilla janë kodrat e Çorrushit, të cilat gjenden në një
strukturë sinklinale. Formimi i tyre lidhet me erozionin selektiv, i cili ka vepruar me
intensitet jo të njëjtë në shkëmbinjtë me fortësi të ndryshme. Një vend të rëndësishëm
në relievin e kësaj zone zënë luginat e përrenjve dhe lumenjve. Këto lugina
ndryshojnë midis tyre nga tiparet morfologjike, ndërtimi gjeologjik, origjina, etj.
Gjatësia, gjerësia, pjerrësia e tyre varen nga strukturat ku ato janë formuar dhe
përbërja litologjike e tyre. Shumica e luginave në Mallakastër gjenden përgjatë
boshteve ose krahëve të sinklinaleve, duke krijuar forma negative të relievit, me
dimensione të konsiderueshme, ndërsa në sektorë të caktuar krijohen në struktura
antiklinale, duke formuar lugina depërtuese. Si të tilla mund të përmendim luginën
antecedente të Vjosës në Kremenar, Povla dhe përroi i Thatë në Kremenar. Këto

161 Qiriazi .P ,Gjeografia Fizike e Shqipërisë, Vol 2 , fq. 298, viti 1998.
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lugina janë më të vjetra ose të një moshe me strukturat që çajnë. Pjesa tjetër janë
epigjenetike, si psh. përroi i Sinjakut, i cili çan strukturat e Molishtit dhe
Plashnikut162. Ato dallohen për profil tërthor në formën e shkronjës V, të ngushta, ose
formojnë kanione dhe shpatet e tyre kanë një pjerrësi të madhe.
Fushat në Mallakastër, për nga përmasat dhe shtrirja, krahasuar me kodrat dhe luginat,
konsiderohen si të dorës së dytë. Ato gjenden në krahun e djathtë të Vjosës dhe janë
formuar nga sedimentet e sjella nga ky lumë. Origjina e tyre aluvionale i bën ato të
sheshta, me një pjerrësi të vogël në drejtim të shtratit të lumit si dhe përgjatë rrjedhjes
së tij. Lartësia e tyre shkon nga 70-80 m në fushën Kutë-Çorrushit, duke vazhduar me
ato tё Hekalit, Rromësit, ku lartësitë varjojnë nga 51-24 m, Gorishovës 60-25 m dhe 
Cakranit 75-38 m, etj. Fusha e Buzmadhit(30-15m) dhe Varibopit(30-8m), përbëjnë
territoret më të ulëta të Mallakastrës. Duhet theksuar se të gjitha këto fusha janë
vazhdim të njëra-tjetrës, duke formuar një brez paralel me lumin Vjosa. Ato zgjerohen
në drejtim të rrjedhjes së poshtme të lumit, por herë pas here vihen re devijme nga kjo
prirje. Në sektorë të veçantë, shfaqen kodra apo vargje kodrinorë shumë pranë
brigjeve të Vjosës, si kodrat e Drizarit, Selishtës, Buzmadhit, etj, të cilat prishin
monotoninë e shtrirjes së fushave.

III. 2.1 Morfografia e relievit të Mallakastrës

Disa nga karakteristikat morfografike të relievit të Mallakastrës janë:

a) Kodrat në Mallakastër formojnë vargje kodrinore, të cilat kanë drejtimin JL-VP .
Drejtimi i tyre përputhet me strukturat përkatëse që i kanë formuar. Nga ky drejtim
vihen re devijime vetëm në pjesën lindore të Mallakastrës, ku vargjet kodrinore kanë
drejtim V-J.

b) Luginat e përrenjve dhe lumenjve janë gjatësore, dmth. paralel me drejtimin e
vargjeve kodrinore. Si të tilla mund të përmendim, Gjanicën, përroi i Zharrzës,
Kurjanit, Slanicës, Aliut, Skrevanit, Konjakut, përroi i Zi, etj, tё cilёt kanë drejtim 
JL-VP. Megjithatë në Mallakastër nuk mungojnë edhe luginat tërthore, ku rrjedhjet
ujore ndërpresin forma të ndryshme të relievit, duke krijuar peisazhe tepër
interesante, si psh. lumi i Povlës, përroi i Thatë, përroi i Madh që kanë drejtim L-P.

c) Ulja graduale e relievit vihet re qartazi përgjatë luginave sesa tërthorazi, duke kaluar
nga një pellg ujëmbledhës në tjetrin.

d) Rrjedhjet ujore dytësore që kalojnë në Mallakastër kanë drejtime të ndryshme nga
ato të sipërpërmendura. Ato karakterizohen nga një shkallë e ulët e përpunimit të
relievit, rënie të menjëhershme të lartësisë, si dhe ndryshime të herëpashershme të
drejtimit të tyre. Drejtimi kryesor i tyre është J-V,V-J si dhe VL-JP apo e kundërta.
Kështu rrjedhjet ujore të pellgut ujëmbledhës të Vjosës kanë drejtime; V-J rrjedha e
sipërme e përroit të Krahsit, VL-JP përroi i Vashnicës, Dulaj, Shehaj, pёrroi i Thellë, 
Shehaj, i Korijes së Madhe, përroi i Turbullt, i Kreshpanit, Kalinorës etj. Edhe
rrjedhjet dytësore të Gjanicës, Zharrzës, Kurjanit (lumenj këta pjesë e pellgut
ujëmbledhës të Semanit), dallohen për drejtime të ndryshme. Lumara, Metohu,
Mbjeshova, Toplica, Cfiri, etj, e kanë kursin J-V apo V-J. Degët dytësore në krahun e
djathtë të Gjanicës ku mund të përmendim përroi i Bostanit, Lapulecit, Samarit,
Visokës, Ngraçijes, etj, kanë drejtimin VL-JP, e kundërta ndodh me degët në krahun

162 Kristo.V, Veçoritë fiziko gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum -Semanit fq. 18,
viti 1980
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e majtë të saj, ku veçojmë përroi i Mezhdës, Belishovës, Thanave, Prrallit, etj, dukuri
e cila vihet re edhe në degët e përroit të Zharrëzit, Kurjanit, Mathikës, etj.

e) Devijim nga ulja e lartësisë në drejtim të P dhe VP, përbëjnë kodrat dhe vargjet
kodrinore që gjenden në pjesën qendrore të Mallakastrës, ku mund të pёrmendim 
malin e Shëndëlliut, Goricës, Cfirit, vargun kodrinor Belishovë–Drenovë-Klos me
majat e Gradishtës, Shkëmbi Larashit, Kreu i Vendit, etj. Dalja e shkëmbinjve të
fortë në majat e këtyre kodrave, ka mundësuar krijimin e një relievi më të ashpër dhe
me lartësi më madhe. Këto kodra përbëjnë kulmet e një çatie të dytë hipsometrike në
Mallakastër, megjithëse më e ulët se ajo që gjendet në territoret lindore të formuara
nga mali i Shpiragut, vargu i Plashnikut, etj.

III.2.2 Veçoritë morfometrike të relievit të Mallakastrës

Nëse do të shohim hartën fizike të Mallakastrës, do të konstatojmë se relievi i saj i
përngjason një grumbulli kodrinor, në të cilin vihen re vargje kodrinorё, grumbuj 
kodrash, kodra të vetmuara dhe lugina lumore, që kalojnë përgjatë, ose tërthor këtyre
formave pozitive. Disa nga karakteristikat kryesore morfometrike të relievit të zonës
sonë të studimit janë:

 Relievi i Mallakastrës është kodrinoro-fushor, ku kodrat mbizotërojnë. Ndërsa
lartësitë mbi 1000 m, që në diferencimin morfologjik të vendit tonë hyjne tek malet,
gjenden vetëm në kreshtën e Shpiragut, e cila shërben si kufi lindor i kësaj krahine.

 Kuotat skajore të relievit ndryshojnë nga 8 m në rrjedhën e poshtme të Vjosës pranë
fshatit Kashisht, në 1198 m në malin e Shpiragut. Siç shihet, këto vlera takohen në
skajin perëndimor dhe lindor të Mallakastrës. Kjo amplitudë jo e vogël hipsometrike,
prej 1190 m, në një distancë relativisht të vogël, lidhet me evolucionin e relievit nga
lindja në perëndim, me zvogëlimin e amplitudës dhe kohëzgjatjes së lëvizjeve ngritëse
neotektonike në këtë drejtim. Nga ky ndryshim i lartësive shfaqet zonaliteti vertikal i
cili shpreh ndikimin e tij në klimë, hidrografi, toka dhe mbulesën bimore. Njëherazi ai
kushtëzon ndryshimet sociale dhe ekonomike, në drejtim vertikal.

 Ulja graduale e lartësisë nga L- P si dhe JL-VP. Kështu relievi malor dhe paramalor
në lindje dhe juglindje të Mallakastrës, ia lë vendin kodrave me lartësi të madhe e
mesatare në pjesën qendrore dhe jugore, ndërsa në veri, perëndim takohet relievi i ulët
fushor. Një dukuri e tillë lidhet me faktorët e përmendur më lartё dhe me zhytjen e 
strukturave në hullinë Pranadriatike. Edhe thyerjet tektonike kanë një rol të
rëndësishëm në formësimin e llojeve të ndryshme të relievit dhe krijimin e
kontrasteve hipsometrike në Mallakastër. Ato janë më pak të dukshme dhe më pak të
shprehura në reliev, në drejtim të perëndimit.

II.2.2.1/a Katet hipsometrike
Diferencimi i kateve hipsometrike është një tregues shumë i rëndësishëm morfometrik
i relievit. Ato na mundësojnë të dallojmë llojet dhe format e relievit, gjithashtu të
kuptojmë rolin e faktorëve relievformues dhe pasojat e tyre, tek relievi dhe mjedisi në
tërësi. Përcaktimi i kateve të relievit do të na shërbejë për të kuptuar ligjësitë e
ndryshme që vihen re në formimin e llojeve të klimave, tokave, bimësisë, botës
shtazore, gjithashtu për të kuptuar proçeset e ndryshme gjeologjike, në të cilat relievi
luan një rol kryesor në intesitetin dhe shpërndarjen e tyre. Aktiviteti i shoqërisë
njerëzore, lokalizimi i qendrave të banuara, ndërtimi i infrastrukturës, zhvillimi i
degëve të ekonomisë si, bujqësia, blegtoria, etj, janë të lidhura ngushtë me tiparet e
relievit dhe mbi të gjitha me lartësinë e tij. Zonaliteti vertikal në Mallakastër, ka
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diktuar edhe intesitetin e ndërhyrjes së shoqërisë njerëzore në mjedis, aktivitet i cili
shpesh herë është shoqëruar me pasoja negative, të cilat janë kthyer në bumerang për
shoqërinë njerëzore. Fenomene të tilla si, prerja e bimësisë, hapja e tokave të reja në
lartësi, ndërtimtaria në shpatet me pjerrësi të madhe dhe me rënie të menjëhershme
hipsometrike, etj, kanë sjellë degradimin e mjediseve, shpërdorimin e resurseve
natyrore, të cilat kushtëzojnë jetesën dhe ekonominë e shoqërisë njerëzore, jo vetëm
në të tashmen por edhe në të ardhmen. Njohja e kateve të relievit dhe karakteristikave
të tyre, do të shёrbejë në dhënien e prognozave të sakta, për një ndërhyrje sa më 
racionale në mjedis, në funksion të një zhvillimi të qëndrueshëm, ku synohet të
sigurohet një ekuilibër midis natyrës dhe njeriut, i cili shpesh herë është i brishtë.
Nga analiza e hartës topografike, ku dallohen ndryshimet e formave të relievit,
pjerrësive të shpateve, kreshtave dhe rrëzave të vargjeve kodrinorё, si dhe kontrastet 
hipsometrike gjatë kalimit nga kuotat më të ulëta, drejt atyre më të larta ose midis
tyre, e kemi diferencuar Mallakastrën në 3 kate hipsometrike. (tab 3.2 dhe fig. 3.16)

Burimi: Hartat topografike me shkallë 1:25000 Figura 3.16 Katet hipsometrike në Mallakastër

Nga të dhënat që na ofron tabela e mësipërme konstatojmë:
 Në Mallakastër mbizotrojnë format e relievit me lartësi mesatare, të cilat gjenden në

katin hipsometrik 151-500 m. Ky kat hipsometrik përfaqësohet nga kodrat, vargjet
kodrinore dhe luginat lumore. Ato zënë 401,2km2 ose 53% të territorit kundrejt
relievit të ulët fushor- kodrinore që zë 244.5km2 ose 32.3% dhe atij kodrinor-malor që
zë një sipërfaqe të vogël prej 14.7%.

 Nga llogaritjet e bëra, del se lartësia mesatare e relievit të Mallakastrës është 277 m.
Ky element tregon se relievi në Mallakastër mund të indentifikohet me kodra të ulëta
deri mesatare, të cilat dominojnë në krahasim me fushat apo kodrat e larta.

 Ekzistenca e një relievi të tillë, ku kodrat e ulëta dhe mesatare, dmth. deri 500 m
përbëjnë rreth 85.3% të sipërfaqes ose 645.7km2 na jep informacion të përgjithshëm
se shumica e territorit të Mallakastrës mund të shfrytëzohet në funksion të aktiviteteve
humane si, bujqësia, blegtoria, pemtaria, ndërtimi i vendbanimve, veprave
infrastrukturore, etj. Duhet theksuar se lartësia e relievit është vetëm një indikator, që
tregon se mjedisi është i përshtatshëm ose jo për aktivitetin e shoqërisë njerëzore.
Këtu hyjnë në lojë edhe shumë tregues të tjerë të mjedisit si, pjerrësia dhe ekspozimi i
shpateve, kontrastet hipsometrike, prezenca e ujërave, tokave, llojshëmëria e
shkëmbinjve, etj. Kështu koefiçenti i shfrytëzimit të peisazheve natyrore në dobi

Tab 3.2 Katet kryesore hipsometrike në Mallakastër

Lloji i katit Sipërfaqet
në %

Sipërfaqe km2

Fushat dhe
kodrat e ulta 0-
150 m

32.3 244.5

Kodrat mesatare
151-500 m

53 401.2

Kodrat e larta
>500 m

14.7 111.3

Totali 100 757
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të interesave të shoqërisë njerëzore, është më i vogël nga ai që vlerësohet
potencialisht.

 Territoret me lartësi 8-150m që përbëhen kryesisht nga fushat, kodrat e ulëta dhe
luginat e mesme dhe të poshtme të lumenjve, konsiderohen gati plotësisht të
shfrytëzueshme nga shoqëria njerëzore. Kjo lidhet me faktin se ato territore që kanë
lartësi të vogla ofrojnë në përgjithësi kushte mjediore më të përshtatshme, në funksion
të aktivitetit të shoqërisë njerëzore. Këto lartësi në Mallakastër zënë një sipërfaqe të
vogël 244km2 ose 32.3%, krahasur me 67.7% të sipërfaqes ose 512.3km2, që e zë
relievi tipik kodrinor.

 Kati hipsometrik >500m, konsiderohet si territor pjesërisht i shfrytëzueshëm nga
aktiviteti human. Gjithashtu këto territore janë më të rrezikuara edhe nga forcat e
jashtme, pasi dallohen për një pjerrësi mesatare deri të lartë të shpateve të kodrave,
kontraste hipsometrike, ndryshime të shpejta të lartësive, etj. Edhe litologjia luan një
rol të rëndësishëm në dukuritë natyrore që shfaqen në këtë brez naltimetrik.

II.2.2.1/b Nënkatet hipsometrike

Duke parë me hollësi tiparet e relievit të Mallakastrës, konstatojmë se edhe brenda
kateve hipsometrike vihen re nuanca ndryshimesh morfografike dhe morfometrike.
Ky fakt, na nxit të mendojmë se katet mund të diferencohen me nënkate. P.sh. brenda
katit hipsometrik < 150 m, i cili përbëhet nga fusha dhe kodra të ulëta, krahas tipareve
tё përbashkëta që ato kanë si, relievi i butë, i ulët, me pjerrësi dhe kontraste të vogla 
hipsometrike, i diferencojnë tipare si, origjina e formimit, pjerrësia, llojshmëria e
shkëmbinjve, etj (shih tabelën 3.3 dhe fig 3.17)

Burimi: Hartat topografike me shkallë 1:25000 Figura 3.17

Këta elementë shërbejnë si argumenta për një diferencim më të detajaur hipsometrik.
Është pikërisht izolinja 50m, e cila shërben si një vijë demarkacioni, midis një relievi
gati të rafshët dhe atij të valëzuar, që shënon edhe fillimin e kodrave . Këtë izohips e
kemi marrë si kufi midis dy nënkateve që formohen në brezin naltimetrik, nga 8-
150m. Ndërsa në katet e tjera nëndarjet kanë të bëjnë më tepër me pjerrësinë e

Tab 3.3 Nënkatet hipsometrike në
Mallakastër
Lloji i

katit
Nënkati Sipërfaqet

% km2

Fushat dhe
kodrat e
ulta
0-150m

Fushat -50m
10.4

78.8

Kodrat e ulëta
51/150m

21.9
165.8

Kodrat
mesatare
151-500m

Kodrat
mesatarisht të
ulëta 151-300m

27.9
211.2

Kodra mesatare
301-500m

25.1
190

Kodrat e
larta
>500m

Kodrat
mesatarisht të
larta 501-600m

7.1
53.7

Kodrat e larta
>600m

7.6
57.5
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shpateve, formën e luginave, intesitetin e faktorëve të jashtëm, si dhe kontrastet
hipsometrike, etj. Kritere këto që na kanë ndihmuar, për të bërë një analizë më të plotë
dhe më të detajuar të relievit. Kështu në secilin nga katet hipsometrike kemi dalluar
edhe 2 nënkate. Në këto nënkate vihen re ndryshime të vogla, por jo esenciale që t’i
diferencojmë më vete.

III.2.2.2 Dëndësia e copëtimit

Ky tregues morfometrik na jep informacion të bollshëm për shkallën e copëtimit të
relievit dhe rolin që ai ka në aktivitetin human. Dendësia e copëtimit, e cila varet
kryesisht nga prezenca e ujërave sipërfaqësore, shfaqet jo e njëjtë, në territore me
kushte mjedisore të ndryshme. Duhet theksuar se dendësia e copëtimit, përveç
gjatësisë së rrjedhjeve ujore, përfshin edhe gjatësinë e përthyerjeve te relievit, të cilat
nuk kanë rrjedhje ujore. Faktorët që ndikojnë në vlerat e dendësisë së copëtimit janë:
klima me regjimin e temperaturave dhe reshjve, ndërtimi gjeologjik, llojshmëria e
shkëmbinjve dhe vetitë e tyre fizike -kimike (sipas fortësisë, përshkueshmërisë,
tretshmërisë), relievi, bimësia, tokat, aktiviteti i njeriut, etj. Nëse do të bëjmë
kategorizimin e faktorëve që ndikojnë në dendësinë e copëtimit në territorin e
Mallakastrës, mund të themi se rolin kryesor e luan litologjia dhe relievi. Pra
ekzistenca e shkëmbinjve me veti fizike të tilla si, fortësi të vogël, papërshkueshmëri
të lartë dhe tretshmëri të ulët deri mesatare ,si dhe pjerrësia e konsiderueshme e
relievit ka kushtëzuar vlerat e larta të dendësisë së copetimit. Në territoret e përbëra
nga shkëmbinj argjilorë, ujërat duke mos pasur mundësi të depërtojnë në brendësi të
shkëmbinjve të papërshkueshëm, krijojnë një rrjet të dendur dhe të komplikuar të
rrjedhjeve sipërfaqësore, duke pasur një impakt të madh në shkallën e përpunimit të
relievit dhe mjedisit në tërësi. Roli i litologjisë del dukshëm, në vargjet kodrinorё 
Drenije-Kraps, Belishovë-Drenovë, të cilët dallohen për lartësi të ulët deri mesatare,
dhe dendësi të madhe të copëtimit. Krahasuar me pjesën lindore apo jugore të
Mallakastrës, këto kodra kanë vlera të vogla të këtij treguesi morfometrik .
Relievi me elementët e tij si, lartësia, pjerrësia e shpateve, kontrastet hipsometrike,
etj, luan një rol të rëndësishëm në dendësinë e copëtimit në Mallakastër. Kështu vlerat
maksimale të dendësisë së copëtimit takohen kryesisht tek relievi kodrinor, me
shkëmbinj të papërshkueshëm. E kundërta vihet re për vlerat minimale të dendësisë, të
cilat spikasin në relievin fushor dhe kodrat e ulëta, të përbëra nga shkëmbinj të
papërshkueshëm. Bëjnë përjashtim nga kjo ligjësi, ato territore të cilat përbëhen nga
shkëmbinj karstik. Këtu ujërat filtërojnë për në brendësi të shtresave shkëmbore, duke
pasur një aktivitet minimal në shkallën e përpunimit të relievit.
Përsa i përket klimës, mund të themi se ajo ka një rol dytësor. Megjithëse në
elementët klimëformues si, temperaturat dhe reshjet, vihen re nuanca të cilat ndikojnë
në diferencimin e klimës mesdhetare fushore dhe kodrinore, përsëri ato nuk përbëjnë
faktorë përcaktues në prezencën dhe sasinë e ujërave sipërfaqësore që qarkullojnë në
territorin e Mallakastrës. Kjo lidhet me faktin, se litologjia është përcaktuese në
pasurinë dhe varfërinë e ujërave sipërfaqësore. Shembull konkret për këtë është
stacioni i Sinjës, në të cilin vihen re 1300 mm reshje në vit, dendësia e copëtimit është
në vlera minimale 0,3km/km2, ndërsa në kodrat e përbëra nga argjilat, përreth
stacionit meteorologjik të Cakranit, me 1000 mm reshje në vit, vihen re vlera të
mëdha të dendësisë së copëtimit.
Edhe bimësia, duhet vlerësuar si një faktor që ndikon në dendësinë rrjedhjeve ujore
sipërfaqësore. Arealet me bimësi të pakët dhe të degraduar në Mallakastër,
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korrespodojnë me ato territore, ku dendësia e copëtimit është në vlera mesatare dhe të
larta. Ato gjenden kryesisht në vargjet kodrinorё me lartësi të vogël, ku presioni i 
shoqërisë njerëzore ka qenë më i madh dhe i vazhdueshëm. Ndërsa në kodra të larta,
me bimësi pak të degraduar, shkalla e përpunimit të relievit është e vogël, pasi
bimësia amortizon aktivitetin e ujërave rrjedhëse sipërfaqësore, gjithashtu konsumon
sasira të konsiderushme uji, sidomos gjatë periudhës së verës.
Nëse do të analizojmë hartën e dëndësisë së copëtimit (Fig 3.18) konstatojmë:

a) Dendësia e copëtimit në Mallakastër kap vlera ekstreme, nga 0,1-6,2 km/km2. Vlerat
më të ulëta 0,1- 0,3km/km2 gjenden kryesisht në pjesën lindore të Mallakastrës, në
vargun Shpirag-Plashnik, kodrat e Aranitasit, si dhe në pjesën jugore dhe
jugperëndimore Kremenar, Drizar, Çorrush, pra përgjithësisht në ato territore, ku
dalin shkëmbinj gëlqerorë, të cilët dallohen për përshkueshmëri dhe fortësi të madhe.

Figura 3.18

Burimi: Hartat topografike me shkallë 1:25000 viti 1984
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b) Vlerat maksimale të dendësisë së copëtimit, gjenden kryesisht nё P dhe VP të 
Mallakastrës, në vargjet kodrinorё midis luginës së mesme e të poshtme të Gjanicës 
dhe rrjedhjes së poshtme të Vjosës. Ato kulmojnë në pellgun ujëmbledhës të Gjanicës,
përkatësisht në përroin e Visokës 6.2km/km2, në përroin e Gjorgozit 5,3km/km2, për
të vazhduar me rrjedhën e sipërme të përroit të Ballanit dhe Samarit me 4,8km/km2.
Vlera të larta të copëtimit gjenden edhe në veri të Mallakastrës, si përroi Shullënjave,
Drenijes,(pellgu ujëmbledhës i përroit të Zharrzës), përroi i Shabanit (prr Kurjanit)
dhe Skrevanit. Duhet theksuar se në pellgjet ujëmbledhës të Zharrzës dhe të Kurjanit,
vlerat e dendësisë së copëtimit ndryshojnë në mënyrë të menjëhershme. Kjo dukuri
lidhet kryesisht me alternimin e shkëmbinjve me veti fizike të ndryshme .

c) Në Mallakastër mbizotrojnë vlerat mesatare të dendësisë së copëtimit,1-3 km/km2, që
zёnë rreth 523 km2 ose 69% të territorit të Mallakastrës. (Shih tab 3.4, fig 3.19).

Burimi:Hartat topografike 1: 25000 Fig 3.19. Dendësia e copëtimit në Mallakastër

Territoret me dendësi copëtimi mesatar gjenden gjithandej në Mallakastër, ndër to
përmendim: luginat e lumenjve të Lumarës, Metohut, përroi i Mbjeshovës, përroi i
Shadrit, Cfirit, përgjatë luginës sё Gjanicës në sektorin ku bashkohet Lumara me 
Metohun deri në Belishovë, në rrjedhën e sipërme të përroit të Drenijës (përroi i
Buallit, Zërishtes), përroi i Slanicës, Mathikës, kryesisht në luginën e lumit të
Kurjanit, përroi Aliut, etj; në pellgun ujëmbledhës të degëve të Vjosës: Përroi i Madh,
rrjedha e mesme dhe e poshtme e lumit të Povlës, përroi i Lladovës, përroi i Konjakut,
përroi i Marushës, rrjedha e poshtme e lumit të Thatë, përroi i Shehaj, përroi i
Mashkezës, Përroi i Turbullt, i Thanave, etj, (fig 3.18).

d) Vlerat e ulëta të dëndësisë së copëtimit 0,1- 1km/km2 , të cilat zënë 23% të sipërfaqes
së Mallakastrës ose 171 km2 takohen në rrjedhën e sipërme të përroit të Thatë (përroi
Kamisa), përgjatë vargut tё Shpiragut, në rrjedhën e sipërme të përroit të Kurjanit 
(përroi Zanit), në përroin e Slanicës, në krahun e djathtë të rrjedhës së mesme të
përroit të Drenijes, si dhe në territoret fushore përgjatë luginës së Vjosës, kodrat e
Aranitasit, kodrat Drizarit, mali i Shëndëlliut, Plashnikut 163.

e) Territoret me dëndësi të madhe të copëtimit >3km/km2 përbëjnë rreth 8% të
sipërfaqes së Mallakastrës ose 63 km2. Siç shihet vlerat e larta të dendësisë së
copëtimit zënë areale të vogla. Ato vihen re në rrjedhën e sipërme të përroit tё 
Ngraçijes (Përroi i Semit dhe Samarit), në përroin e Thellë, përroi i Madh (përgjatë
rrjedhës së sipërme dhe të mesme të tyre), përroi i Kreshpanit, përroi i Turbullt, si dhe
përrenjtë që derdhen në rrjedhën e mesme të Gjanicës të tillë si, përroi i Prallit, përroi
i Krapsit, rrjedha e sipërme e përroit Kalinora, përroi i Gjinoqarës, rrjedha e mesme e

163 Kristo .V, Veçoritë fiziko gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum-Semanit fq 21.
viti 1980

Tab 3.4 Dendësia e copëtimit në Mallakastër

Lloji i copëtimit Sipërfaqe

km2

% Totali

km2

I ulët -1km/km2 171 23

757Mesatar
1-3km/km2

523 69

I lartë >3km/km2 63 8
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përroit të Skrevanit, etj. Territore ku vlerat e copëtimit janë mbi 3km/km2 gjenden
gjithashtu në perëndim të rrjedhjes së sipërme të lumit të Plashnikut, kodrat midis
rrjedhjes së poshtme të Përroit të Xhaxhait, përroi i Shabanit, etj.
Nga analiza e dendësisë së copëtimit arrijmë në këto konkluzione kryesore:

1) Nga krahasimi i hartës së dëndësisë së copëtimit me hartat litologjike të Mallakastrës,
përkatësisht të fortësisë, përshkueshmërisë, tretshmërisë, vëmë re se ka përputhje gati
totale midis vetive mesatare të shkëmbinjve dhe vlerave mesatare të dendësisë së
copëtimit, çka thekson rolin e madh që ka litologjia në këtë parametër morfometrik.
Në vlerat ekstreme të dendësisë së copëtimit, marrin rëndësi edhe faktorë të tjerë, si
psh. thyerjet tektonike, lloji i relievit, pjerrësia e shpateve, etj.

2) Atje ku dendësia e copëtimit ka vlera të mëdha, ekzistojnë kushte për një rrjet të
dendur hidrografik. Pra ujërat nëntokësore dhe ujërat e pijshёm gjenden në sasira të 
vogla, si psh. në kodrat e Krapsit, Peshtanit, Cakranit, Belishovës, Drenovës, Drenijes
dhe Mbërsit. E kundërta ndodh në territoret me dendësi të vogël të copëtimit, ku ujërat
nëntokësore janë në sasi më të mëdha, pavarsisht faktit nëse janë të shfrytëzueshme
apo jo. Si të tilla mund të përmendim: kodrat e Krememarës, Klosit, Aranitasit,
Vargun Allambrez-Dronofos, malin e Shpiragut, Plashnikut, etj.

3) Ekzistenca e vlerave mesatare të dendësisë së copëtimit, në pjesën më të madhe të
territorit të Mallakastrës, tregon se trualli i saj ka një shkallë mesatare përpunimi nga
ujërat rrjedhëse. Kjo reflektohet direkt tek erozioni dhe fenomenet e shpatit, të cilat
paraqiten në vlera të moderuara. Një gjë e tillë kushtëzon shkallën e shfrytëzimit të
mjedisit nga shoqëria njerëzore, e cila shumicën e territorit mund ta përdorё për 
qëllimet e veta, pa rrezikuar seriozisht ekuilibrat mjedisorё. 

4) Atje ku ekzistojnë vlera të larta të këtij parametri morfometrik, shoqëria njerëzore
duhet të bëj kujdes kur ndërhyn në mjedis. Në këto territore trualli konsiderohet si i
paqëndrueshëm, për ndërtimin e vendbanimeve, infrastrukrurës, hapjen e tokave të
reja, kultivimin e bimëve bujqësore, etj.

II.2.2. 3 Thellësia e copëtimit të relievit

Për ndërtimin e hartës së thellësisë së copëtimit të relievit, u përdoren harta
topografike me shkallë të madhe 1:25000 (botim i vitit.1984). Nga studimi i kësaj
harte, dalim nё një sërë konkluzionesh:  

 Vlerat skajore të thellësisë së copëtimit ndryshojnë nga 2-3 m/km2 në fushat e sheshta
pranë brigjeve të Vjosës (fshati Kashisht) deri në 531 m/km2 në perëndim të malit të
Shpiragut.

 Vlerat maksimale dhe minimale të këtij parametri përkojnë me skajin perëndimor dhe
atë lindor të Mallakastrës. Sigurisht, kontrastet hipsometrike në reliev, nuk lidhen
vetëm me llojin e relievit, pjerrësinë e tij që mbizotron në një territor të caktuar, por
në thelb ato varen nga faktorët që kanë formësuar atë, si: regjimi tektonik, strukturat
gjeologjike, linjat e shkëputjeve tektonike, llojshmëria e shkëmbinjve, ndërthurja e
tyre, si dhe roli i forcave të jashtme që kanë modeluar relievin. Kombinimi dhe
intesiteti i veprimit të këtyre faktorëve ka qenë i ndryshëm, dhe për pasojë vlerat e
energjisë së relievit variojnë në intervale të mëdha.

 Duke pasur parasysh tiparet e relievit të Mallakastrës, i cili karakterizohet nga një ulje
graduale në drejtimin L-P dhe JL-VP, e njëjta gjë vihet re në vlerat e thellësisë së
copëtimit. Pra në territorin ku gjenden kuotat maksimale të relievit (mali i Shpiragut
1198 m) takohen vlerat më të larta të thellësisë së copëtimit, ndërsa në drejtim të
kodrave të ulëta dhe territoreve fushore ajo zvogëlohet për të arritur vlerat minimale.
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 Ndryshimet kaq të theksuara të lartësisë së relievit dhe thellësisë së copëtimit në një
distancë lindje -perëndim rreth 30 km, tregojnë se tektonika ka luajtur rolin kryesor nё 
modelimin dhe përpunimin e relievit.

 Vlerat minimale të thellësisë së copëtimit deri 100 m/km2, pothuajse mungojnë në
lindje dhe jug të Mallakastrës. Edhe në ato raste ku takohen, formojnë areale ishullore
dhe me sipërfaqe të vogël. E njëjta gjë vihet re edhe për vlerat e mëdha dhe shumë të
mëdha të thellësisë së copëtimit, të cilat mungojnë në territoret fushore-kodrinore në
perëndim apo veri të Mallakastrës.
Duke parë ndryshimet e theksuara të thellësisë së copëtimit, diferencohen 4 kategori
kryesore të territoreve (Tabela 3.5).

Burimi: Hartat topografike 1: 25000 Fig 3.20. Thellësia e copëtimit të relievit
në Mallakastër

 Vlerat e ulëta të thellësisë së copëtimit pra < 100 m/km2, zënë një sipërfaqe të
konsiderueshme të territorit të Mallakastrës prej 182 km2 ose 24% nga 757 km2 të
sipërfaqes së përgjithshme. Ato vihen re në territoret fushore përgjatë luginës së
Vjosës, si në fushën e Kutës, Çorrushit, Varibopit, Frakullës, etj. Gjithashtu takohen
edhe në pjesën veriore të Mallakastrës, ku kodrat e ulëta ia lënë vendin relievit
fushor. Për vlera të ulëta të thellësisë së copëtimit, dallohen edhe rrjedhjet e
poshtme të përrenjeve, si: Kurjanit, Mbërsit, Zharrëzës, Slanicës dhe Gjanicës. Në
fushat e Frakullës, Varibopit, Çorrushit vihen re vlerat më të ulëta të energjisë së
relievit, përkatësisht 3-7m/km2.

 Ndërsa vlerat e mëdha të thellësisë së copëtimit, 201-300 m/km2, vihen re në vargjet
kodrinore me lartësi mesatare, si: në vargun kodrinor Cakran-Belishovë-Drenovë-
Klos, kodrat e Kremenarit dhe Drizarit, kodrat e Kutës, etj. Këto kanë përhapje më
të madhe në vargun kodrinor Mbjeshovë-Osmënzezë, Berzen –Plashnik i Vogël, në
kodrat e Drenijes, si dhe përgjatë luginave të përrenjve: Povla, Lumara, Gadurova,
Lladova, Konjakut, Përroi Zi, Përroi i Thatë, etj.

 Vlera tepër të larta të thellësisë së copëtimit, shkojnë nga 301-531m/km2. Ato
kulmojnë në perëndim të malit të Shpiragut, përkatësisht midis kuotave 1001m dhe
470 m. Ajo që dallohet dukshëm në hartë, është se vlerat tepër të mëdha të thellësisë
së copëtimit gjenden kryesisht përgjatë kreshtave të vargjeve kodrinore, të cilat kanë
lartësi mesatare deri të madhe. Si të tilla përmendim: malin e Shpiragut 1197 m,
kodrat e Plashnikut 972m, Mullëzës 993m, Dervenit 720m, majën e. Gjerbësit 631m ,
Goricës 688m, Gremali 413 m, Krekëza 389m, Kremenar 486m, Mogut 598m, Kalaja e
Xhaxhajt 736 m, kodrat e Shëndëlliut, kodrat e Aranitasit.etj

Tabela 3.5 .Thellësia e copëtimit të relievit
në Mallakastër

Kategoritë e

energjisë

Sipërfaqe

km2

% Totali

km2

E ulët -100 m/km2 182 24

757

Mesatare 101-200
m/km2

325 43

E lartë 201-300
m/km2

204 27

Shumë e lartë >300
m/km2

46 6
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Figura 3.21

Burimi: Hartat topografike me shkallë 1:25000 viti 1984

 Duhet theksuar se faktorët që ndikojnë në vlerat tepër të larta të thellësisë së
copëtimit, jo gjithëkund veprojnë njëlloj. Në pjesën lindore dhe jugperëndimore të
Mallakastrës, ato i atribuohen më tepër lëvizjeve ngritëse neotektonike, ndërsa në
kodrat e Belishovës, Drenovës, vlerat shumë të larta të thellësisë së copëtimit lidhen
me shkëputjet tektonike, ndërthurjen e shkëmbinjve me veti fizike të ndryshme .

 Vlerat e thellësisë së copëtimit 101-200 m/km2 zënë pjesën dërrmuese të sipërfaqes së
Mallakastrës, pra 325 km2 ose 43% të sipërfaqes totale. Sigurisht ky fenomen nuk
është rastësor. Nëse do të shqyrtojmë shpërndarjen gjeografike të arealeve që dallohen
për vlera mesatare të thellësisë së copëtimit, do të vëmë re përputhje gati totale me
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sipërfaqet që zënë elementët mjedisorë me vlera të mesme të tilla si, dendësia e
copëtimit, me shkëmbinjtë sipas fortësisë, përshkueshmërisë, teritoret me lartësi
mesatare, etj. Territoret ku mbizotrojnë vlerat e mesme të thellësisë së copëtimit janë,
vargu kodrinor Peshtan-Frakull-Buzëmadh, kodrat e Cakranit, Gorishovës, Hekalit, në
kodrat e Bejarit, kodrat e Protoduarit, sektorin ujëmbledhës të përroit Mbërsit,
Drenijes, Aliut, etj. Për vlera të tilladallohen edhe lugina e mesme e Gjanicës, së
bashku me degët që bashkohen me të si: përroi i Lapulecit, Bostanit, Krapësit,
Gjinoqarës,Samarit, Përrallit, kodrat e Margëlliçit, Krapsit, etj.
Nga analiza e parametrave morfometrikë, dendësisë dhe thellësisë së copëtimit në
Mallakastër, dalim në disa konkluzione kryesore:

1) Kjo zonë karakterizohet nga vlera mesatare dhe të larta të dendësisë dhe thellësisë së
copëtimit.

2) Vlerat më të mëdha të dendësisë së copëtimit takohen në territoret e përbëra nga
depozitime terrigjene, dhe më të vogla në gëlqerorë. Kjo tregon se roli i litologjisë
është më i madh sesa i hipsometrisë.

3) Nëse në territoret e përbëra nga terrigjenët thellësia dhe dendësia e copëtimit të
relievit mund të takohen në vlera të larta, tek gëlqerorët vetëm thellësia e copëtimit
mund të arrijë vlera të tilla.

4) Nga krahasimi i hartës së dendësisë së copëtimit me atë të thellësisë së copëtimit,
konstatojmë se vlerat e larta të tyre nuk kanë të njëjtën shpërndarje gjeografike, madje
vihet re e kundërta. Pra, atje ku gjenden vlerat e larta dhe shumë të larta të thellësisë
së copëtimit, vihen re vlerat minimale të dendësisë së copëtimit. (Fig 3.22). Një
dukuri e tillë është tipike për mjediset karstike të Mallakastrës ku rrjedhjet
sipërfaqësore janë të pakta. Megjithatë, ka edhe përjashtime nga kjo prirje e
përgjithshme. Kështu, në VP dhe P të Mallakastrës, vlerat mesatare dhe të larta të
dendësisë së copëtimit përputhen me vlerat e mesme dhe të larta të thellësisë së
copëtimit. Në këto territore ndërthurja e shkëmbinjëve me veti fizike të ndryshme ka
favorizuar vlerat e larta të këtyre parametrave morfometrikё, pasi relievi kodrinor me 
lartësi të vogël deri mesatare nuk ofron kushte të tilla. Këtu vihet re, jo vetëm erozioni
sipërfaqësor por edhe ai në thellësi, duke i dhënë një sfond më të madh kontrasteve
hipsometrike dhe dendësisë së rrjedhjeve sipërfaqësore. P.sh. përroi i Thellë, e ka
marr emrin nga erozioni në thellësi.

5) Drejtimi i izolinjave të thellësisë së copëtimit, pak a shumë ndjek drejtimin e njësive
të relievit, gjë e cila nuk vihet re në mënyrë të dukshme tek izolinjat e dendësisë së
copëtimit. Një dukuri e tillë nxjerrë në pah, se lëvizjet ngritëse neotektonike janë
faktor deçiziv, jo vetëm për drejtimin e formave të relievit por edhe pёr ndryshimet e 
kuotave të tij.
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Figura 3.22

Burimi: Hartat topografike me shkallë 1:25000 viti 1984

III.2.3 Morfogjeneza e relievit

Duke parë në kompleksitet ndërveprimin e faktorëve gjenetikë në formimin e relievit
të Mallakastrës, dallojmë: tipin e relievit strukturor, litologjik - karstik, lumor, erozivo
- denudues etj.
 Relievi strukturor. Mallakastra bën pjesë në territoret e vendit tonë, në të cilat
morfologjia e relievit lidhet kryesisht me strukturën e rrudhosur, ku vihet re përputhje
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midis tyre. Kështu format pozitive, si: malet,vargjet kodrinore, kodrat, grumbujt
kodrinorë, janë krijuar në strukturat antiklinale, përgjatë boshteve ose krahëve të tyre.
Si të tillë përmendim: malin e Shpiragut, vargjet kodrinore Kremenar-Shëndëlli,
Peshtan-Frakull-Buzmadh, Berzen- Plashnik, Cfir-Drenije-Kraps, Kalaja e Xhaxhajt –
Skrevan etj. Forma pozitive të relievit vihen re edhe në strukturat monoklinale të tilla
si, monoklinali Gorishovë-Cakran-Kreshpan 164 . Ndërsa format negative të relievit
janë formuar në strukturat sinklinale, përgjatë akseve apo krahëve të tyre. Si të tilla
theksojmë: lugina e Lumarës, Toplicit, fusha e Frakullës, lugina e rrjedhjes së sipërme
e Marushës, sektorë të ndryshëm të luginës së Gjanicës (Aranitas-Visokë165), fusha e
Cakran-Gorishovës, etj.
Rastet e mospërputhjes së morfologjisë së relievit me strukturën janë të pakta: kodrat
e Kutës dhe Çorrushit, të formuara në strukturën sinklinale të Çorrushit; vargu i
kodrave Patos Fshat-Belishovë-Drenovë-Mollaj, të formuara përgjatë boshtit të
sinklinalit me të njëjtin emër, etj. Në këto mospërputhje, prania e shkëmbinjëve të
fortë (ranorë, konglomeratë, gëlqerorë) ka penguar faktorët e jashtëm që të veprojnë
me intensitet, dhe për pasojë janë krijuar forma pozitive të relievit, krahasuar me
territoret përreth, ku erozioni selektiv ka vepruar vrullshëm.
Relievi litologjik (karstik). Është ai lloj relievi ku litoligjia merr rol parësor në
formimin e tij. Këtu mund të përmendim rastin e shkëmbinjve të butë, ku zhvillohen
intensivisht proceset erozivo-denuduese, duke krijuar relievin erozivo-denudues.
Më i shprehur, ndikimi i litologjisë në morfogjenezën e relievit është në rastin e
shkëmbinjve të tretshëm, me të cilët lidhet relievi karstik. Aktiviteti i karstit
kushtëzohet nga shumë faktorë si: pastërtia e shkëmbinjve të tretshëm, rënia e
shtresave shkëmbore, pjerrësia e relievit, format e mysta ose të lugta të relievit,
reshjet, bimësia etj.
Në Mallakastër, shkëmbinjtë karstikё janë të moshave të ndryshme: jurës, kretës dhe 
paleogjenit, me tipare jo të njëjta fiziko-kimike. Ndaj proceset dhe format karstike,
ndryshojnë nga përhapja, evolucioni, përmasat, etj. Kështu në gëlqerorët e kretës,
sidomos të sipërme, aktiviteti i karstit është më intensiv, pasi ata kanë pastërti më të
madhe (90-95% CaCO3) krahasuar me ata të jurës apo paleogjenit, të cilët kanë
pastërti dhe copëtim më të vogël tektonik166.
Shkëmbinjtë e grupit të parë takohen kryesisht në kodrat e Kremenarit, Drizarit dhe në
malin e Shpiragut, ku vihen re forma të karstit sipërfaqësor dhe nëntokësor. Ndërsa në
shkëmbinjtë e grupit të dytë, që gjenden në majën e Shëndëllisë, Goricës, kodrat e
Skrevanit, etj, vihet re vetëm karsti nëntokësor. Duhet theksuar se në Mallakastër
dominon krasti nëntokësor. Ai shfaqet me forma të ndryshme të relievit si, shpella,
guva, galeri nëntokësore, ku gjenden stalaktite dhe stalagmite, por dhe rezervuarё 
ujërash nëntokësore.
Ndërsa karsti sipërfaqësor ka një zhvillim të kufizuar, pasi kushtet mjediore për
zhvillimin e tij janë pjesërisht të përshtatshme. Karsti gjen kushte të përshtatshme për
t’u zhvilluar në lartësitë >600m, ku reshjet janë më të shumta, sidomos ato të dëborës
dhe temperaturat janë më të ulëta, faktorë këta, që rrisin aftësinë tretëse të ujërave167.

164 Gjoka .M, Dimo.LL, Aliaj .Sh, Vaso.P, Kalaja.F, Dogjani.S, Hysi .M , Gjeologjia, territori, ambienti
dhe administrimi i tyre në shërbim të komunitetit në Qarkun e Fierit, fq. 74, Revista “Nafta shqiptare”

nr 1,viti 2014
165 Qiriazi .P, Gjeografia fizike e Shqipërisë , vol II, fq. 302,viti 2011
166 Qiriazi .P, Vranaj.A , Gjeografia fizike e Shqipërisë , vol I fq.78,viti 1998
167 Qiriazi .P, Sala.S, Melo.V, Laçi.S, Bego .F ,Ekosistemet karstike të Shqipërisë,fq. 12,viti 1999
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Në zhvillimin e pjesshëm të karstit sipërfaqësor ndikojnë edhe format e mysëta të
relievit të cilat favorizojnë largimin e shpejtë të ujërave në brendësi të shtresave
shkëmbore ose nëpërmjet rrjedhjeve ujore. Për pasojë, ujërat qëndrojnë në sipërfaqe
në një interval tepër të shkurtër kohor pa pasur mundësi të krijojnë forma të mëdha të
relievit karstik si, gropa, dolina, etj, por ato me përmasa të vogla deri mesatare si;
lapiezet dhe hinkat karstike. Edhe luginat e rrjedhjet ujore që kalojnë në territorin e
shkëmbinjve karstikë si; Povla, përroi i Thatë, Marusha, Vashnica, degët e
Mbjeshovës, etj më tepër i atribuohen tektonikës sesa karstit.

Relievi lumor. Meqenëse Mallakastra përshkohet nga një rrjet i dendur hidrografik, që
përfshin rrjedhje ujore kryesore si, Vjosa, Povla, Gjanica dhe përrenj si, Kurjani,
Zharrëza, Slanica, etj, si dhe një rrjet rrëkesh, mund të themi se format e relievit lumor
janë të pranishme kudo në Mallakastër. Format më të spikatura të relievit lumor vihen
re në rrjedhjet kryesore që përshkojnë territorin e saj. Këtu mund të përmendim, tarracat
lumore, meandret, zallishtet, si dhe fushat e ndryshme të krijuara nga veprimtaria
akumuluese e lumenjve, sidomos në krahun e djathtë të Vjosës, në të dyja anët e
Gjanicës, etj. Forma të relievit lumor takohen edhe në rrjedhjet e mesme dhe të sipërme
të lumenjve Gjanicë, përroit të Kurjanit, Zharrzës, etj, si dhe në rrjedhjet dytësore të
tyre. Këto forma të relievit lumor janë kryesisht, kone depozitimi në grykëderdhjen
rrjedhjeve ujore, tarraca lumore, gryka të ngushta. si dhe lugina të thella, të cilat zënë
sipërfaqe të vogla, krahasur me format e relievit lumor në rrjedhën e poshtme. Format e
relievit, të krijuara nga rrjedhjet ujore në sektorët e mesëm dhe të sipërm, i ngjasojnë
më tepër relievit torrencial.
Disa nga përfundimet kryesore për tipet kryesore gjenetike të relievit:
 Më i përhapur dhe më i zhvilluar në këtë zonë është tipi i relievit strukturor dhe

eroziv.
 Duke qenë se Mallakastra përbëhet nga reliev kryesisht kodrinor, nga shkëmbinj

tepër vulnerabël ndaj erozionit e proceseve shpatore. nevojiten masa mbrojtëse
ndaj  degradimit dhe dezertifikimit të  peizazheve, që kërcënojnë drejtpërdrejtё 
aktivitetin e shoqërisë njerëzore.

 Proçeset shpatore, sidomos rrëshqitjet, janë të përhapura në vargun e kodrave
Mbjeshovë-Osmënzezë, në vargjet kodrinore në rrjedhën së sipërme të Gjanicës
etj. Ndërsa rrëshqitjet më të mëdha janë evidentuar në Hekal, Greshicë168 dhe së
fundi në fshatin Ngraçaj (viti 2013).

 Karsti është një fenomen i cili takohet në Mallakastër, në areale tepër të kufizuara.
Ai vepron në shkëmbinjtë karbonatikë dhe me intesitet të lartë, sidomos përgjatë
prishjeve tektonike, të cilat kanë shërbyer si rrugë për drenimin e ujërave
nënëtokësore. Të tilla paraqiten burimet e Poçemit.

 Përhapja e terigjenëve me përmbajtje të lartë argjili, rrethimi i kodrave me baza të
ulëta të erozionit, si dhe aktiviteti i njeriut mbi bimësinë dhe tokat e kodrave, të
përbëra nga shkëmbinj të butë, ka favorizuar shtrirjen e madhe të relievit erozivo-
denudues. Një reliev i tillë, vihet re në kodrat e Osmënzezës, Drenijes, Mbërsit,
kodrat e Belishovës dhe Drenovës, Peshtanit, Cakranit, etj. Ai haset edhe në
luginat e përrenjve si, përroi i Gjinoqarës, përroi i Visokës, Përroi i Madh, i Ripes,
i Kreshpanit, i Kalinorës, i Semit, Skrevanit, etj, ku vihen re vlera të mëdha të
dendësisë së copëtimit.

168 Kristo .V, Veçoritë fiziko gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum – Semanit fq. 15,
viti 1980
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III.2.4 Njësitë e relievit të Mallakasktrës

Për territorin e Mallakastrës, të cilin e pëfshin njësia fiziko-gjeografike “kodrat e
Mallakastrës” nuk ekzistojnë studime të detajuara. Kështu ne do të marrim si
referencë studimin e prof .V. Kristo, i cili njësinë fizike-gjeografike kodrat e
Mallakastrës , e ka quajtur zona kodrinore midis Vjosës dhe Osum-Semanit, duke i ndarë
në rajone, nënrajone dhe nënnjësi fizike –gjeografike. Kontributi ynë do të
përqëndrohet në analizën detajuar të relievit dhe formave të tij, ku synohet
evidentimi i tipareve të plota të tyre, dhe roli që ato kanë tek gjeografia humane.
I)Rajoni Shpirag-Vjosë169

a) Nënrajoni Shpirag-Plashnik (nuk përfshihet plotësisht në zonën tonë të studimit)

b) Nënrajoni i Luftinjës dhe Krahësit (jashtë zonës së studimit)

II) Rajoni Seman-Vjosë

a) Nënrajoni Gjanicë-Vjosë

b)Nënrajoni Gjanicë-Seman170 (nuk përfshihet plotësisht në zonën tonë të studimit)

I / a Nënrajoni Shpirag –Plashnik, përbëhet nga këto njësi kryesore më të vogla:

1) Mali i Shpiragut. Ky është i vetmi mal në Mallakastër. Ai shtrihet në drejtimin
veri-jug me një gjatësi rreth 6 km171 , gjë e cila diktohet nga struktura ku bën pjesë, pra
në vargun antiklinal të Shpiragut. Kjo strukturë ngjason me një antiklinal të përmbysur në
pjesën qendrore dhe jugore ku vihet re një amplitudë të madhe tektonike, ndërsa në veri
merr formën e një periklinali172 (shih fig 3.8), ku lartësitë ulen në mënyrë graduale.
Shpatet perëndimore të këtij mali, dallohen për pjerrësi dhe kontraste të theksuara
hipsometrike, sidomos në lartësitë 600-900 m ku vihen re vlerat maksimale të thellësisë së
copëtimit në gjithë territorin e Mallakastrës, prej 531 m/km2. Në tiparet morfologjike të
malit të Shpiragut kanë ndikuar një sërë faktorësh, si: amplituda e lëvizjeve neotektonike,
thyerjet tektonike gjatësore, sidomos në perëndim të tij, ekzistenca e shkëmbinjve të fortë
gëlqerorë të përshkueshëm, çka ndikon në shkallën e ulët të përpunimit të relievit nga
ujërat rrjedhëse. Mali i Shpiragut dallohet për vlera të vogla të dendësisë së copëtimit,
asimetri të theksuar të shpateve, shpatet e pjerrta dhe kreshtën e mprehtë të tij. Lartësia e
kreshtës së Shpiragut vjen duke u rritur, nga veriu në drejtim të jugut, ku gjendet edhe
kuota më e lartë e tij, 1197.7m.
2) Vargu kodrinor Kalaja e Xhaxhajt-Skrevan. Ky varg kodrinor i përbërë nga
shkëmbinj gëlqerorё, gjendet në perëndim të Shpiragut, në kontaktin tektonik midis 
periklinalit të Shpiragut dhe antiklinalit të Skrevanit, i cili merr formën e një
mbulese173 (fig 3.8). Disa nga kodrat kryesore të këtij vargu kodrinor, në të cilin
lartësia ulet sipas drejtimit J-V janë; Kalaja e Xhaxhajt 736,7m, Skrevanit 431m, Bishti
i Malit 722m, Shkëmbi i Kuq 454m,maja e Goricës 665.2m, etj. (fig 3.23).
Në lindje të tij formohet një luginë tektonike. Ajo shtrihet pikërisht në vijën e
kontaktit midis rrudhave të ndryshme antiklinale.

169 Qiriazi .P, Gjeografia fizike e Shqipërisë , vol II fq. 300, viti 1998
170 Kristo .V, Veçoritë fiziko gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum- Semanit. fq. 106,

viti 1980
171 Qiriazi .P, Gjeografia fizike e Shqipërisë , Vol II, fq 300, viti 1998
172 Ministria e Energjitikës,Instituti i naftës dhe i gazit,fakulteti Gjeologji Miniera,Harta tektonike e

Shqipërisë, viti 1999
173 Ministria e Energjitikës,Instituti i naftës dhe i gazit, fakulteti Gjeologji Miniera,Harta tektonike e

Shqipërisë, viti 1999
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3) Vargu kodrinor i Plashnikut gjendet në JL të Shpiragut dhe ndahet nga ky mal nga
qafa e Sinjës. Në jug vazhdon deri afër Rabies 174 . Vargu i Plashnikut gjendet në
strukturën antiklinale të Plashnikut, ku vihet re përputhje e morfologjisë së relievit me
strukturën. Disa nga majat më të larta që spikatin këtu janë: maja e Mullëzës 992m,
Plashniku i Madh 972,6m. Në këtë varg kodrinor mbizotron aktiviteti erozivo-denudues,
por në areale të kufizuara konstatohet edhe fenomeni i karstit. Këtu nisin rrjedhjen
përrenjtë e Nesufit dhe të Mustës (degë këto të përroit të Sinjakut), të cilët formojnë
lugina gjatësore me një lartësi 700- 800 m.
4) Vargu kodrinor Berzen –Plashnik i vogël. Shtrihet në perëndim të vargut Molisht –
Plashnik, në planin tektonik që i përgjigjet antiklinalit të Osmënzezës. Ky varg kodrinor
ka drejtim VL-JP, deri V-J, ku dallohen një sërë thyerjesh tektonike, të cilat kanë lënë
gjurmë në format e ndryshme të relievit. Si të tilla mund të përmendim: thyerjen gjatësore
Sinjë-Velçan-Osmënzezë, si dhe atë tërthore Plashnik-Osmënzezë. Një strukturë tjetër që
ka ndikuar në formimin e relievit të këtij vargu kodrinor, është edhe periklinali i
Plashnikut. Ajo i ka dhënë relievit një ashpërsi më të madhe, sidomos në pjesën jugore,
gjë e cila favorizohet edhe nga dalja e shkëmbinjve të fortë në sipërfaqe. Kjo dëshmohet
në kodrat që gjenden midis lumit të Rehohës në perëndim dhe Nesufit në lindje. Ky varg
kodrinor përbëhet nga kodra 600-900m. Disa nga majat më të larta janë: Plashniku
992m, m.Mullëzës 993m, Kozhelit 908m, Bregu i Dushkut 813.9, Velçanit 903m,
Allkomemaj 795m, etj.
5) Vargu kodrinor Mbjeshovë –Osmënzezë. Ky varg fillon nga Kalaja e Xhaxhajt dhe
vazhdon deri në rrjedhën e përroit të Rehovës. Nga pikëpamja strukturore, ai i gjendet në
sinklinalin e Banajt dhe antiklinalin e Levanit Plak. Këtu dallohen një sërë thyerjesh
gjatësore dhe tërthore, si: Osmënzezë-Gllavë, Sinjë-Vleçan-Osmënzezë, etj, të cilat kanë
pasur ndikim të drejtpërdrejtё në veçoritë morfografike dhe morfometrike të relievit. Disa 
nga kodrat kryesore janë ato të Mbjeshovës, Metohut, Levanit Plak 897m, Velçanit dhe
Osmënzezës 813m175. Shkëmbinjtë më të përhapur në këtë varg kodrinor janë terrigjenët,
që kanë favorizuar një sërë proçesesh, si: erozioni, rrëshqitjet, rrëzimet, etj, Në disa raste
si, në kodrat e Osmënzezës, në rrjedhën e sipërme të përroit të Plashnikut janë
formuar bedlende176.
Lugina e Metohut. Lugina e këtij lumi gjendet midis vargut të Shpiragut në lindje dhe
vargut kodrinor Mbjeshovë Osmënzezë në perëndim. Nga pikëpamja strukturore ajo është
formuar kryesisht përgjatë sinklinalit të Banaj, duke krijuar luginë gjatësore. Por në
rrjedhën e mesme dhe të poshtme të saj, ajo formon luginë tërthore, duke ndërprerë
antiklinalin e Lavanit Plak. Këtu lugina e këtij lumi paraqitet e ngushtë, me shpate të
pjerrëta, pjerrësi të konsiderushme tё shtratit, etj. Në këtë sektor, Metohut i bashkohen një 
sërë rrjedhjesh ujore si, përroi i Toplici, Cfiri, Daza, Shadri, Lajthisë, etj, të cilët kanë
drejtime të ndryshme. Tepër interesante paraqiten luginat e Mbjeshovës dhe Toplicit, të
cilat janë formuar në krahët e sinklinalit të Banajt. Ndërsa në boshtin e këtij sinklinali
gjendet vargu kodrinor i Mbjeshovës, i cili shërben si ujëndarës midis këtyre përrenjve.
Për pasojë, këto lugina janë paralel me njëra tjetrën dhe kanë drejtim meridional. Në
rrjedhën e mesme lugina e Metohut pëson dy kthesa të forta, pikërisht ku bashkohet me

174 Kristo .V,Veçoritë fiziko gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum-Semanit fq. 87.
viti 1980

175 Kristo .V, Veçoritë fiziko gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum -Semanit fq. 89,
viti 1980

176 Qiriazi .P, Gjeografia fizike e Shqipërisë, Vol II, fq. 300, viti 1998
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Mbjeshovën, duke marrë lumi drejtimin VL-JP, L-P, dhe e dyta vihet re kur bashkohet
me Toplicin, duke marrë kursin VL-JP177. (fig 3.23)

Përfundime
a) Ky është territori më i lartë i zonës në studim, duke kulmuar në Shpirag, Plashnik. Në

drejtim të perëndimit lartësia e kodrave është më e vogël, ndërsa shumica dërrmuese
ka lartësinë 600-650 m. Tiparet e një territori paramalor reflektohen në klimë,
hidrografi, toka, bimësi, por gjithashtu edhe tek aktiviteti i shoqërisë njerëzore.

b) Në përbërjen litologjike dallohen gëlqerorët dhe terrigjenët. Strukturat e përbëra nga
terrigjenët janë shkatërruar shumë nga forcat e jashtme, ku rol të veçantë luan erozioni
dhe proceset e shpatit.Territore më të ndjeshme ndaj këtyre fenomeneve janë: kodrat e
Osmënzezës (me bedlende), lugina e Plashnikut, përroi i Velçanit, etj. Mos marrja e
masave mbrojtëse ndaj këtyre fenomeneve, dëmton seriozisht tokat bujqësore,
vendbanimet, infrastrukturën dhe mjedisin në tërësi.

c) Ky nënrajon paraqet perspektiva të dobëta në funksion të aktivitetit të shoqërisë
njerëzore. Këtu ndikojnë disa faktorë kryesorё: 

 Mbizotrimi i relievit kodrinor-malor, me shpate të pjerrëta, lugina të ngushta, ofron
sipërfaqe të pakta bujqësore dhe për pasojë më pak territore të shfrytëzueshme, në
funksion tё aktivitetit human. 

 Meqënese territoret e shfrytëzueshme për bujqësi janë të kufizuara, atëherë
ekonomia e këtij nënrajoni mund të mbështetet tek blegtoria, pemtaria etj.

 Infrastruktura e dobët e bën këtë nënrajon më të izoluar dhe më pak të preferuar për
shoqërinë njerëzore, e cila po zhvendoset në drejtim të fshatrave në lartësi më të
vogla, ose në qytete.

 Devijimi i rrugës nacionale Patos-Ballsh-Damës në rrugën e re Levan-Damës, e ka
bërë më të izoluar dhe më të distancuar këtë territor nga nyjet e komunikacionit, që
shërbejnë si bërthama zhvillimi.

II Rajoni perëndimor Seman-Vjosë
Ky rajon përbën një territor kodrinor, me lartësi të ulët deri mesatare. Shumica e
kodrave ka lartësi më të vogël se 600m. Vendin kryesor e zënë kodrat dhe vargjet
kodrinore nën 300m dhe me lartësi 300-500m. Drejtimi mbizotërues i vargjeve
kodrinorё është VP-JL, por takohen edhe kurrize me drejtim VL-JP dhe grumbuj 
kodrinorё. Pjesa dërrmuese e luginave kalon tërthor strukturave dhe kjo shoqërohet 
me ndryshime te dukshme në morfologjinë e tyre. Gëlqerorët zënë një hapsirë të
vogël, ndërsa karsti më i zhvilluar është ai nëntokësor.

II/a Nënrajoni Gjanicë-Vjosë
Njësitë kryesore të këtij nënrajoni janë:
1) Vargu kodrinor Peshtan- Frakull- Buzmadh. Brenda zonës sonë të studimit, ky

varg fillon që nga kodrat e Peshtanit në VP deri në kodrat e Buzmadhit dhe Vjosën
në JL. Këtij vargut kodrinor i përgjigjet rrudha antiklinale e Frakull-Buzmadhit,
çka shënon një përputhje të relievit me strukturën. Zhytja e kësaj strukture
antiklinale në hullinë Pranadriatike, ka bërë të mundur që amplituda e lëvizjeve
neotektonike të jetë e vogël. Për pasojë kodrat paraqiten të ulëta, me një pjerrësi të
vogël dhe me shpate që bien me një kënd të vogël drejt fushave kufizuese. Në

177 Ministria e Energjitikës,Instituti i naftës dhe i gazit, fakulteti Gjeologji Miniera,Harta tektonike e
Shqipërisë, viti 1999
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pjesën JL të këtij vargu kodrinor, vëmë re edhe alternim midis fushave dhe
kodrave, ku këto të fundit ngjasojnë më tepër me kodra të vetmuara, sesa pjesë e
ndonjë vargu kodrinor.Këtu mund të përmendim kodrat e Vjosës, Varibopit
230.9m, Buzmadhit 230,2m, etj.

Figura 3.23

Burimi: Hartat topografike me shkallë 1:25000 viti 1984
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Këto kodra janë formuar nga struktura antiklinale të Buzmadhit, dhe Kreshpanit.
Shumica e tyre kanë lartësi 150-200 m. Ato dallohen për pjerrësi të vogël të shpateve,
maja të rrumbullakosura, të cilat korrespodojnë me boshtet ose krahët e antiklinaleve.
Në këtë varg kodrinor kalojnë një sërë përrenjësh të tillë si: përroi i Kreshpanit,
Frakullës, Kalinora, etj. Ata dallohen për drejtimin V-J ose VL-JP.

2)Vargu kodrinor Belishovë-Drenovë-Klos. Shtrihet midis përroit të Cakranit
(Turbullt) në perëndim dhe Marushës, e lumit të Povlës në lindje. Ky varg kodrinor në
formë harku shtrihet përgjatë rrudhës antiklinale të Cakranit, e cila paraqitet si
monoklinal, në sinklinalin Patos-Belishovë-Drenovë-Mollaj, si dhe antiklinalin
asimetrik të Hekalit178. Në përgjithësi kemi një përputhje të relievit me strukturën. Kjo
vihet re qartazi në pjesët periferike, në kodrat e Cakranit, Gorishovës, Rromësit, të
cilat i përkasin monoklinalit të Cakranit. Ndërsa kodrat që fillojnë nga Patosi Fshat-
Belishovë-Drenovë-Mollaj, përfaqësojnë një mospërputhje të relievit me strukturën,
pasi gjenden në aksin e sinklinalit me të njëjtin emër. Ky kurriz kodrinor përbën
ujëndarësin midis Vjosës dhe Gjanicës. Disa nga majat kryesore janë: maja e
Gjorgozit 229m, Çuka e Pejës 472m, e Shkozës 489m, Belishovës 567m, Gushës
618m, dhe Bregu i Vendit 639,5m, që shënon lartësinë më të madhe në të gjithë këtë
varg kodrinor. ( fig 3.23). Pasi arrihet vlera maksimale, lartësitë vijnë duke u ulur
gradualisht drejt juglindjes, ku kodrat e ulëta 150-300 m ia lënë vendin relievit fushor.
Izohipsi 70 m shënon kufirin midis fushave të rrafshta pranë Vjosës dhe kodrave të
buta të Mollajt. Nëse do të shohim kodrat e Cakranit, Gorishovës dhe Rromësit,
krahasur me kodrat më të larta të vargut Patos Fshat-Belishovë-Drenovë-Mollaj,
mund të themi se ato mund të diferencohen nga njëra tjetra, për vetë faktin se bëjnë
pjesë në struktura të ndryshme, dhe për pasojë kanë dallime hipsometrike,
morfologjike, etj. Vargu kodrinor Patos-Belishovë-Drenovë-Mollaj ka formën e një
harku dhe asimetri të shpateve, ku ato perëndimore janë më të pjerrta se ato lindore.
Shpatet lindore të këtij vargu kodrinor janë formuar në zonën e kontaktit midis
sinklinalit Patos-Belishovë-Drenovë-Mollaj dhe antiklinalit të zhytur të Ballshit.
Luginat përbëjnë aspekte interesante të relievit. Drejtimet kryesore të rrjedhjeve ujore
që janë pjesë e pellgut të Vjosës janë, V-J ose VL-JP. Përrenjtë të tillë si, përroi i
Turbullt, Ripes, përroi i Thellë, i Korijes së Madhe kanë drejtim VL-JP, ndërsa
përrenjtë si, i Mashkezës, Shqopës, Shkozës, Shehaj, etj, e kanë kursin V-J. Shumica e
këtyre luginave janë tërthore, por nuk mungojnë edhe ato gjatësore si, Marusha,
Përroi i Madh, etj. Përroi i Prallit, Belishovës, Gones etj që kalojnë në veri dhe lindje
të vargut kodrinor Patos-Belishovë-Drenovë dhe i përkasin pellgut ujëmbledhës të
Gjanicës. kanë drejtimin J-V, ndërsa përroi i Drenovës e ka drejtimin JP-VL.
Përsa i përket kodrave të Hekalit dhe Klosit mund të themi se ato janë formuar nga
antiklinali asimetrik i Hekalit, i cili ka drejtimin V-J179 (fig 3.8) Lartësia mesatare e
kodrave shkon 200-400m, por nuk përjashtohen edhe lartësitë më të mëdha. Ato
konstatohen pikërisht atje, ku dalin në sipërfaqe të kreshtave shkëmbinj të fortë
gëlqerorë si, psh. në majën e Gradishtës 532m. Kodrat e Hekalit dhe Klosit kanë një
pjerrësi më të madhe në drejtim të jugut, ku relievi kodrinor ia lë vendin atij fushor,
pranë brigjeve të Vjosës. Në këto kodra takohen forma të ndryshme të relevit erozivo-
denudues dhe ato karstike të cilat gjenden shumë pranë njëra tjetrës ose ndërthuren

178 Ministria e Energjitikës, Instituti i naftës dhe i gazit, fakulteti Gjeologji Miniera, Harta tektonike e
Shqipërisë, viti 1999

179 Ministria e Energjitikës, Instituti i naftës dhe i gazit, fakulteti Gjeologji Miniera, Harta tektonike e
Shqipërisë, viti 1999
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midis tyre. Një ndër fenomenet më të spikatura, është edhe rrëshqitja e Hekalit në
vitet 1977-1978 në të djathtë të përroit të Marushës, me një gjatësi 550m dhe gjerësi
250-300m180.
Lumi i Povlës dhe dega e saj, Marusha, shërbejnë si kufi të këtij vargu kodrinor. Ato
dallohen për lugina tepër të ngushta, sidomos në rrjedhën e mesme dhe të poshtme,
ndërsa në rrjedhën e sipërme luginat e tyre janë të gjera. Kjo anomali, lidhet me daljen
në sipërfaqe tё shkëmbinjve të fortë gëlqerorё, ranorё, të çimentuar në këta sektorë, 
ndërsa në rrjedhën e sipërme shfaqen shkëmbinjtë e butë. Lugina e Marushës paraqitet
më tepër si tektonike, pasi në truallin ku kalon ajo, gjendet boshti i sinklinalit Ballsh-
Klos-Rexhepaj, duke i dhënë kësaj lugine një formë gjatësore.

3) Fusha Cakran –Gorishovë. Përbëhet nga fusha e Cakranit dhe e Gorishovës. Në
Vdhe L rrethohet nga vargu kodrinor Belishovë-Drenovë-Klos, në P dhe JP nga
kodrat e Varibopit dhe Buzmadhit. Ajo ka një shtrirje VP-JL 5-6km, gjerësi 2,5km
dhe lartësi mesatare 40-45m. Kjo fushë përbëhet nga depozitime aluvionale të
kuaternarit me trashësi të madhe. Përgjatë territorit të saj, mendohet që në kohëra
gjeologjike të ketë kalur Vjosa, duke u futur në një ngushticë që ndan kodrat e
Varibopit dhe Buzmadhit 181 . Në JL të fushës Cakran-Gorishovë, gjatë krahut të
djathtë të Vjosës shtrihet fusha e Rromësit, Mollajt dhe Hekalit. Edhe këto fusha kanë
përbërje aluvionale. Kodrat e Selishtës shërbejnë si ndarëse e këtyre fushave, me
dimensione më të vogla nga fusha e Cakran-Gorishovës.
4) Maja e Shëndëlllisë dhe kodrat përreth saj. Relievi i këtyre kodrave është modeluar
nga struktuara e vargut antiklinal Kremenar-Shëndëlli dhe pjesërisht nga antiklinali i
Ballshit. Këtu përfshihen kodrat që kufizohen nga rrjedhjet ujore si, Marusha në
perëndim, Lumara në lindje, lumi i Konakut në jug dhe Gjanica në veri. Shumica e
relievit përbëhet nga kodra 300-500m, por nuk përjashtohen edhe kodrat me lartësi
më të madhe. Si të tilla mund të përmendim maja e Goricës 688m, maja e Shëndëllisë
712m, maja e Shkëmbit 674,8m182. Përveç këtyre kodrave që kanë drejtimin veri-jug,
kodrat e tjera kanë drejtime të ndryshme dhe i përngjajnë më tepër një grumbulli
kodrinor.
Një dukuri tjetër që të bie në sy në këto kodra është larmia e shkëmbinjëve të tillë si,
ranor, argjilor, alevrite, alevrolite, deri tek gëlqerorët e eocenit. Ekzistenca e
shkëmbinjve me veti fizike të ndryshme, ka favorizuar erozionin, karstin, fenomenet e
shpatit, gjithashtu ka ndikuar në tiparet e relievit si, pjerrësinë e shpateve, formën e
kreshtave, kontrastet hipsometrike, ndryshimin e lartësive, dendësinë e copëtimit,
thellësinë e copëtimit, etj. Nuk është e rastësishme, që kodrat me lartësi më të madhe
janë ato në kulmet e të cilave dalin shkëmbinj të fortë gëlqerorё, në sipërfaqe si, maja 
e Shëndëllisë, Goricës, e Shkëmbit, etj. Majat e këtyre kodrave përbëjnë mbetje
erozive. Ndërsa kodrat e Greshicës, Aranitasit, Gjerbësit, Kapaj, etj, janë eroduar në
mënyrë të vazhdueshme, duke pakësuar lartësinë e tyre në mënyrë graduale. Në këto
kodra ka ndodhur rrëshqitja e Greshicës me gjatësi 150-180m dhe gjerësi 12-14m
është ndër më të mëdhatë në Mallakastër.

180 Kristo .V, Veçoritë fiziko gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum- Semanit fq. 113,
viti 1980

181 Kristo .V, Veçoritë fiziko gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum -Semanit fq. 113,
viti 1980

182 Kristo.V, Veçoritë fiziko gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum- Semanit fq. 114,
115, viti 1980
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Përsa i përket luginave mund të themi se ato karakterizohen nga ndryshime të herë pas
hershme të drejtimit të tyre. Psh. Vashnica në rrjedhën e sipërme ka drejtimin L-P, në
rrjedhën e mesme që identifikohet me emrin përroi i Dulaj ka drejtim VL-JP , për të
vazhduar në rrjedhën e poshtme në kursin V-J dhe përsëri VL-JP. Lladova formon një
luginë tërthore qё e ka kursin VL-JP, Konjaku JL-VP, përroi i Zi JL-VP. Ndërsa 
përroi i Kaushës, degë e përroit të Konjakut, që buron nga kodrat e Gjerbësit, dallohet
për rënie të menjëhershme të lartësisë përgjatë rrjedhës së tij dhe kthesa të forta,
sidomos në rrjedhën e poshtme, ku ndryshon drejtimin nga V-J në L-P.
Një ndër luginat kryesore që kufizon këtë grumbull kodrash nga lindja, është lugina
gjatësore e Lumarës (dega kryesore e Gjanicës) me drejtim JL-VP. Relievi ku kalon
ajo së bashku me degët e saj dytësore, karakterizohet nga veprimtari eroduese dhe
fenomene të shpatit në vlera mesatare.
5) Blloku kodrinor Kremenar –Kalivaç. Në këtë bllok gëlqerorësh përfshihet gjithë
territori kodrinor në jug të majës së Shëndëllisë. Vendin kryesor e zënë kodrat në
formë blloku, të cilat janë më të ulëta se 500m. Territoret veriore të tij përfshihen në
bllokun e Kremenarës, i cili ka shtrirje gjatësore rreth 10km dhe tërthore 5km183. Ky
bllok kodrinor përfaqëson strukturat e rrudhosura si, sinklinali i Çorrushit dhe
brahianantiklinali i Kremenarës, ku ky i fundit është një antiklinal i përmbysur.
Kodrat e përbëra nga gëlqerorët dallohen për shpate me pjerrësi të madhe , ulje të
menjëhershme të lartësive, gjë e cila nuk vihet re në kodrat e përbëra nga shkëmbinj të
butë. Shpatet me pjerrësi mesatare deri në 10° gjenden në kodrat pranë Kutës, ndërsa
ato me pjerrësi 20-30° gjenden në luginën e Vjosës, pranë grykës së Poçemit184. Në
kodrat e përbëra nga gëlqerorët, ashpërsia e relievit vihet re më tepër në shpatet e
kodrave dhe luginat lumore sesa në majat e kodrave, të cilat paraqiten të
rrumbullakosura dhe të lëmuara. Në këto kodra, më i zhvilluar është karsti
nëntokësor, ku janë formuar një sërë galerish nëntokësore, burime,guva, shpella
karstike, etj. Një ndër shpellat më të përmendura, është ajo e Poçemit185.
Në lindje dhe juglindje të bllokut të Kremenarës lartësohen një numër kodrash që
kanë marrë emrat e fshatrave siç janë kodrat e Bejarit, dhe Çorrushit, etj. Majat më të
larta janë: Maja e Mogut 491.1m, Maja e Gjatë 520.4m, Rosoberit 341,8m, Tumës
337,8m, Krekëzës 389m, etj.
Përsa i përket luginave të përrenjve, mund të themi se ato që kalojnë në formacione të
buta paraqiten të gjera, me një pjerrësi të vogël, me ulje graduale të lartësisë, si dhe
një aktivitet erodues mesatar si, psh. rrjedha e sipërme e përroit të Krahësit, Përroi i
Zi, i Damsit, përroi i Madh, etj. E kundërta ndodh në luginat që kalojnë në formacione
shkëmbore të fortë dhe në mënyrë të veçantë në shkëmbinj gëlqeror, ku mund të
përmendim, Përroi i Thatë, Kaçeli, Telies, etj. Tepër interesante paraqiten luginat, që
kalojnë në shkëmbinj me veti fizike të ndryshme. Psh. Përroi i Thatë, i cili në rrjedhën
e sipërme të tij përfaqësohet nga përroi Kamisa, ka një luginë më të gjerë sesa në
rrjedhën e mesme dhe të poshtme. Në përgjithësi drejtimi i rrjedhjeve ujore që
përshkojnë territorin e kodrave Kremenar-Kalivaç është VL-JP. Por ka raste si, psh.
Përroi i Thatë, kur ky drejtim ndryshon disa herë.
6) Fusha e Kutë -Çorrushit . Shtrihet në krahun e djathtë të Vjosës. Ajo ndahet në dy
pjesë nga kodrat e Teqes së Çorrushit me lartësi maksimale 202m. Këto fusha janë
formuar në sinklinalin e Çorrushit. Ato paraqiten të rrafshëta, me një pjerrësi të vogël,

183 Kristo .V, Veçoritë fiziko gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum-Semanit
fq 116-117 viti 1980.

184 Meçaj .N, Pellgu i Vjosës, Pasuritë natyrore dhe veçoritë gjeomorfologjike, fq. 64, viti 2003.
185 Meçaj .N, Pellgu i Vjosës, Pasuritë natyrore dhe veçoritë gjeomorfologjike, fq. 231, viti 2003.
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dhe përbëhen nga depozitime aluvionale të kuaternarit. Në të kaluarën kanë qenë të
pasistemuara dhe pjesërisht të moçalizuara, ku vërshonin lumenjtë që vinin nga zona
kodrinore186.
7) Lugina e Vjosës.. Ajo në zonën tonë të studimit shtrihet nga Dorza deri në fshatin
Kashisht, pra pjesërisht në sektorin e fundit të rrjedhës së mesme (Gryka e Dorzës-
Poçem) dhe pjesërisht në luginën e poshtme, në sektorin Poçem-Kashisht. Vjosa
mbasi kalon grykën e Dorzës, arrin në Çorrush dhe Kutë, ku janë formuar fushat me
të njëjtët emra. Sektori pasi Vjosa hyn në rrjedhën e poshtme, karakterizohet nga
tipare morfologjike të ndryshme nga pjesët e përshkruara më lartё . Në këtë këtë 
sektor vihen re tarraca, meandre dhe lugina ka gjerësi 3-4km187. Vitet e fundit në
rrjedhën e këtij lumi, po vihet re një aktivitet i fuqishëm eroziv, pasi marrja e inerteve
nga shtrati i lumit, ka prishur bilancet gërryrje-depozitim, ku duhet të mbizotronte
proçesi i akumulimit. Gërryerja e brigjeve të lumit, ndryshimi i rrjedhës, sidomos në
sektorin Hambar-Kashisht, ka sjellë dëme të madha ekonomike si, gërryeja e tokave
bujqësore, prishja e peneleve mbrojtës, ndryshimi i herë pas hershëm i shtratit të
lumit, dëmtimi i bimësisë etj.

Përfundime
a)Gjithë nënrajoni Gjanicë-Vjosë përfaqëson një territor kodrinor me lartësi mesatare,
në të cilin vendin kryesor e zënë blloqet kodrinore dhe vargjet kodrinore jo paralele
me njëri tjetrin.
b)Në areale të caktuara të këtij nënrajoni, erozioni dhe proçeset e shpatit janë shfaqur
me intesitet të lartë dhe shpesh herë me pasoja të rënda në mjedis edhe tek shoqëria
njerëzore. Lokalizimi i këtyre arealeve dhe marrja e masave mbrojtëse, është një
domosdoshmëri që duhet kryer.
c)Ky është i vetmi nënrajon ku gjenden fusha, gjë e cila e bën atë më të përshatshëm
për aktivitetin human.
d)Duke qënë se fushat në këtë nënrajon zënë sipërfaqe të konsiderueshme, krahasuar
me nënrajonet e tjera, territori paraqitet shumë i përshtatshëm, jo vetëm për krijimin
dhe zgjerimin vendbanimeve, por gjithashtu edhe për aktivitete të ndryshme, që mund
të ushtrojё shoqëria njerëzore. Ekzistenca e fushave aluvionale dhe kodrave të ulëta, 
të përbëra nga shkëmbinj të butë, garanton zhvillimin e degëve të ndryshme të
ekonomisë si, bujqësia, blegtoria, kultivimi i drurëve frutorё, etj. Bujqësia favorizohet 
edhe nga afërsia me lumin e Vjosa, ujërat e të cilit shfrytëzohen për ujitje artificiale.
e)E kundërta vihet re në vargjet kodrinore të Kremenar–Kalivaçit dhe kodrat e
Shëndëllisë, territore që kontrastojnë dukshëm me ato të sipërpërmendura. Këtu
lartësia mё e madhe e relievit, ekzistenca e shkëmbinjve të fortë, sipërfaqet e pakta të 
punueshme dhe ujërat sipërfaqësorё të paktё, krijojnë pengesa për aktivitete 
ekonomike, për pasojë janë më pak të përshtashme për shoqërinë njerëzore.

II /bNënrajoni Gjanicë- Seman
Nga pikëpamja tektonike, pjesa dërrmuese e këtij territori përfshihet në Ultësirën e
mbivendosur Pranёadriatike. Ai përbëhet nga këto njësi kryesore: 
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1) Vargu kodrinor Cfir-Drenije-Kraps, shtrihet midis Gjanicës dhe përroit të Zharrëzit
dhe shërben si ujëndarës midis tyre. Ai përputhet pjesërisht me kurrizin e strukturave
gjeologjike dhe pjesërisht jo. Drejtimi i kodrave është VP-JL, i cili i përgjigjet
strukturës monoklinale të Cfirit, si dhe antiklinalit Visokë-Margëlliç, i cili vazhdon në
drejtimin Marinëz-Bubullimë-Këmishtaj. Në këtë varg kodrinor dallohen disa
grumbuj kodrash, të cilat kanë lartësi dhe pjerrësi më të madhe të shpateve, krahasuar
me kodrat në drejtim të P dhe VP. Të tilla janë: kodrat e Cfirit, Lofkëndit, Drenijes,
etj.
Një tipar tjetër dallues për këtë varg kodrinor, është se lartësitë vijnë duke u ulur në
mënyrë graduale, nga JL drejt VP. Ato fillojnë me majën Cfirit 666.8m, Kalaj 606m,
maja e Folesë 581m, maja Maze 547m, maja e Gjinoqarës 477m, maja e Çukuvrait
462m, maja e Margëlliçit 218m, maja e Mapriut 144m dhe maja e Portzës 126m që
shënon fundin e këtij vargu kodrinor.
Kodrat e Ruzhdijes, Sigjecës, Drenijes dhe Gjinoqarës me lartësi nga 300-500m, i
përngjasojnë më tepër një malësie, pasi rrjedhjet ujore kanë drejtim rrezor. Megjithatë
ato nuk e plotësojnë kushtin e të qenurit malësi për shkak të lartësisë së vogël.
Në vargun kodrinor Cfir-Drenije-Kraps, gjenden një sërë qafash si: qafa e Dushkut,
Ribanjit, Rrapos, Shkallzës, Shpatit, Puzit, Lalarit, Labit, qafa e Vogël, etj. Interesant
është fakti, se shumica e tyre gjenden në pjesën lindore të këtij vargu kodrinor, ku
shënohen dhe lartësitë më të mëdha . Kjo i jep një karakter unikal këtij vargu kodrinor
në Mallakastër.
Duke marrë në konsideratë ndryshimet që vihen re në vargun kodrinor Cfir-Drenije -
Kraps si, lartësia, ekzistenca e qafave në kodrat e larta, drejtimin e kodrave dhe
karakteristikat e tyre morfografike dhe morfometrike, sugjerojmë se ai mund të ndahet
në dy nënnjësi më vete; vargu kodrinor Cfir-Drenije dhe Drenije Kraps. Përsa u përket
rrjedhjeve ujore që formohen në këtë varg kodrinor, mund të themi se ato kanë
drejtime të ndryshme. Luginat e mesme dhe të poshtme të tyre janë gjatësore dhe kanë
drejtim kryesisht V-J ose VL-JP. Përrenjtë e pellgut tё Gjanicës si, përroi Mufa, Imas, 
Gjinoqarës, Bostanit, Lapulecit, Visokës, Krapsit, etj, kalojnë në një reliev të butë me
një pjerrësi të vogël. Ndërsa degët e përroit tё Drenijes, kalojnë në një reliev më të 
ashpër, të pjerrët dhe me kontraste hipsometrike të mëdha. Si të tilla mund të
përmendim, përroi i Muçoçarit, Shullënjave, Shkezit, etj.
2) Vargu kodrinor Ngjeqar –Luar. Shtrihet midis përroit të Zharrëzit dhe të Kurjanit.
Në dallim nga vargu i mësipërm është më i vogël, më i ulët, dhe përbëhet nga një
numër kodrash më të pakta. Me përjashtim të kodrave të Ngjeqarit që arrijnë 429,7m,
kodrat e tjera kanë lartësi më të vogël se 300m. Territori ulet nga JL–VP188. Përveç
përroit të Zharrzës dhe Kurjanit që shërbejnë si kufizuese të këtij vargu kodrinor
formohen edhe një sërë luginash në krahët e sinklinalit Ngjeqar-Drenovicë, si përroi i
Buallit, Drenijes (degë të lumit të Zharrzës), dhe përroi i Mbërsit, Zerrës, etj, që kanë
formuar luginën në krahët e këtij sinklinali. Ndërsa lugina e përroit të Shabanit (degë
e përroit të Kurjanit), gjendet përgjatë aksit të sinklianlit Ngjeqar-Drenovicë.
3) Vargu kodrinor Allambres-Donofros-Ura e Kuçit. Shtrihet pjesërisht në territorin e
Mallkastrës. Ai ka drejtim meridional dhe i përgjigjet në përgjithësi monoklinalit,
Qafa e Sqepurit-Allambres. Ky varg kodrinor shërben si zonë lidhëse midis Ultësirës
Perëndimore dhe territorit të Shpiragut. Një karakteristikë tjetër e tij është zvogëlimi
gradual i lartësive në drejtimin jug- veri, ku kodrat mesatare ua lënë vendin atyre të
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ulëta, derisa këto të fundit zhyten në relievin fushor të Ultësirës Perëndimore. Disa
nga kodrat kryesore janë, kurrizi i Dunit 468m, kodrat e Bregasit 434m. Në veri deri
në Seman ngrihen një numër i madh kodrash, me lartësi më të vogël se 300m. Midis
tyre përmendim: kodrat e Donofrosës 251m, Stanit 254m Sqepurit, etj. Këtë varg e
përshkojnë tërthor përroi i Allambresit, Zerës, Sllanicës 189 , Mavrasit, i Mathikës
Protoduarit, etj, të cilët burojnë në perëndim të Shpiragut dhe të kodrave të Skrevanit.
Këto rrjedhje ujore në rrjedhën e sipërme të tyre dallohen për lugina të ngushta dhe
asimetrike dhe me drejtim JL-VP. Ndërsa kur ndërpresin kodrat e Allambrezit dhe
Donofrosës, ato kthehen në lugina tërthore. Tashmë këta përrenj marin kursin L-P dhe
VL-JP.
Lugina e përroit të Zharrëzit. Është lugina më e gjatë e këtij nënrajoni. Ajo ka drejtim
JL- VP dhe përzgjatet sipas drejtimit të strukturave gjeologjike.Vende -vende është e
ngushtë dhe në disa vende të tjera paraqitet e gjerë190

.

Lugina e përroit të Kurjanit. Ajo ka drejtim JL- VP .Në pjesën e poshtme është më e
gjerë se ajo e Zharrëzit. Ngushtimi i luginës së Kurjanit dhe të Zharrëzit në pjesën e
sipërme, shpjegohet se ato kalojnë në formacione të forta dhe marrin formën e
luginave antecedente.
Lugina e Gjanicës. Përveç dy degëve të sipërme të saj, Lumara dhe Metohu, të cilat
janë gjatësore, vetë Gjanica dhe rrjedhjet e saj dytësore, shfaqen herë gjatësore dhe
herë tërthore, duke ecur paralelisht apo duke ndërprerë forma të relievit, pozitive apo
negative qofshin këto. Lugina e Gjanicës gjendet në truallin e struktuave si, periklinali
i Panahorit, sinklinali i Ballshit, antiklinali Krapsit, etj191.
Në pjesën e sipërme deri afër Ballshit drejtimi i luginës është L-P. Kur kalon rrëzë
periklinalit të Panahorit, ajo formon një luginë erozive. Në përgjithësi, në rrjedhën
sipërme dhe të mesme lugina e saj paraqitet e ngushtë. Sektori më i gjerë i saj takohet
në fushën e Aranitasit 500-550m. Nga Ballshi deri në Visokë lugina kalon gjatë
strukturës sinklinale të Ballshit dhe merr formën e një luginë sinklinale, ku janë
formuar meandre, taraca erozive-akumuluese etj. Në sektorin e Visokës, ajo
ngushtohet shumë, duke kaluar përmes kodrave. Gjerësia e saj arrin 40-50m dhe
shtrati 8-10m. Drejt perëndimit lugina e Gjanicës përsëri zgjerohet. Që nga Visoka
deri në Kraps ajo zgjerohet, ku vihen re taraca akumuluese dhe meandre.

Përfundime
a) Ky nënrajon përfaqëson një territor kodrinor me lartësi dhe shkallë copëtimi të vogël,

dhe me ndërtim strukturor të qetë. Kodrat janë me shtrirje të vogël dhe me drejtime të
ndryshme.

b) E parë në aspektin human, relievi i këtij nënrajoni është pjesërisht i përshtatshëm për
aktivitetin e shoqërisë njerëzore. Këtu mungojnë fushat me sipërfaqe të madhe. Të
vetmet fusha, janë ato që formohen nё rrjedhjet e poshtme të Gjanicës, Kurjanit, 
Zharrëzit, Slanicës , etj.

c) Kodrat e Drenijes, Mbërsit, Cfirit dhe Lofkëndit të cilat përbëhen nga shkëmbinj të
butë, me shpate të pjerrëta, rrezikohen së tepërmi nga erozioni dhe fenomenet e
shpatit. Ruajtja e bimësisë dhe aktiviteti i kontrolluar human do të mënjanoj
degradimin e mëtejshëm të këtyre kodrave .
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d) Duhet të shmanget zgjerimi i vendbanimeve në drejtim të sipërfaqeve bujqësore dhe
në kodrat me pjerrësi të madhe. Vetëm kështu mund të ruhen sipërfaqet e pakta
bujqësore të cilat janë një burim tepër i rëndësishëm ekonomik për popullatën e këtij
nënrajoni, gjithashtu shmanget stimulimi i prceseve të shpatit.

e) Duhen mbajtur nën kontroll sipërfaqet bujqësore të cilat janë braktisur nga popullsia
dhe në mënyrë të veçantë ato që gjenden në shpatet e pjerrëta të kodrave,.

f) Duke pasur parasysh relievin e këtij nënrajoni konkludojmë se ai është më i
përshtatshëm për pemtarinë, blegtorinë dhe pjesërisht për bujqësinë.

III. 3 KLIMA
Klima e gjithë vendit tonë është rezultat i bashkëveprimit të faktorëve kozmikë,
planetarë dhe lokalë. Në formimin e tipareve të veçanta të klimës së rajoneve të
ndryshme, si Mallakstra, marin prioritet faktorёt lokalë. Ndaj, nisur nga karakteri i 
studimit tonë, vëmendjen do ta përqëndrojmë në analizën e faktorëve lokalë si,
ndikimi i detit dhe relievi me tërësinë e veçorive morfologjike.

III.3.1/a Faktorët kozmikë dhe planetar
Këta dy lloj faktorësh janë shumë të rëndësishëm dhe kushtëzojnë ndryshimet e
vlerave të elementëve klimatikё, për territore që kanë shtrirje të madhe gjeografike. 
Në rastin e një territori relativisht të vogël si vendi ynë, ku bën pjesë edhe
Mallakastra, këta faktorë veprojnë pothuajse me të njëjtin intensitet, duke kushtëzuar
formimin e një klime subtropikale mesdhetare, tiparet e së cilës modifikohen nga
faktorët lokalё dhe relievi në veçanti. Nëse do të shohim vlerat e rrezatimit diellor, në 
stacionin më të afërt meteorologjik me zonën tonë të studimit, atë të Fierit (pasi nuk
ka të dhëna për stacionet meteorologjike në Mallakastër), vëmë re se ato janë ndër më
të lartat në vendin tonë 596.5Kj/cm2192. Kjo vlerë e lartë e rrezatimit diellor kushtëzon
klimën e Mallakastrës, që është ndër më të ngrohtat në vendin tonë.
Faktorët planetarë që kanë të bëjnë me qarkullimin e masave ajrore, me origjinë dhe
veti të ndryshme, mund të themi se Mallakastra kushtëzohet nga regjimi ciklonik i
Islandës gjatë periudhës së dimrit, që sjell mot të lagësht dhe me vranësira, ndërsa
gjatë verës nga anticikloni i Azoreve, që sjell mot të nxehtë dhe të thatë (tiparet këto
themelore klimës mesdhetare). Në Mallakastër, si në gjithë vendin tonë, vihet re edhe
ndikimi i qendrave barike të përkohshme si, cikloni i Gjenovës apo anticikloni i
Siberisë, të cilёt kanë një ndikim të pjesshëm në klimën e saj.  

III.3.1/b Faktorët lokal
Relievi. Meqënëse Mallakastra ka një shtrije të vogël sipas zonalitetit horizontal
(jug-veri) ku faktorët klimëformues modifikohen pak ose aspak, kjo nuk mund të
thuhet për zonalitetin vertikal, ku relievi luan rolin kryesor. Elemetët e relievit si,
lartësia, ekspozimi i shpateve, drejtimi i formave, ekzistenca luginave gjatësore dhe
tërthore, kontrastet hipsometrike, etj, ushtrojnë një ndikim të madh në elementët
klimatikё si, temperaturat, reshjet, erërat, etj, dhe për pasojë edhe në diferencimin e 
llojeve të ndryshme të klimave.

 Mallakastra me një reliev kryesisht kodrinor, gjendet midis fushave në perëndim dhe
vargjeve malore në lindje dhe jug. Pozita gjeografike e një territori të tillë, i jep një
karakter të moderuar klimës, ku relievi luan një rol të padiskutueshëm. Fakti që
lartësia e relievit vjen gradualisht duke u rritur në drejtim të lindjes dhe jugut, tregon
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se masat ajrore që qarkullojnë në territorin e saj, janë kryesisht me origjinë detare sesa
kontinentale, për pasojë klima paraqitet më tepër detare.

 Ndryshimi i lartësisë së relievit duhet parë jo vetëm në raport me territoret përreth
Mallakastrës, por edhe brenda territorit të saj. Nëse do të marrim si kriter, vetëm
lartësinë e relievit dhe kontrastet hipsometrike midis kuotës minimale dhe maksimale
që është 1190m, do të konstatonim se temperaturat e ajrit midis perëndimit dhe lindjes
në Mallakastër do të ndryshonin me 6°, gjë e cila nuk është e vërtetë, pasi ndikimi
zbutës i detit vepron fuqishëm në gjithë territorin e Mallakastrës, duke zvogëluar
kontrastet, jo vetëm tek temperaturat por edhe tek reshjet, trysnia atmosferike etj.

 Një rol tepër të rëndësishëm në tiparet e klimës, luan edhe drejtimi i formave të
relievit. Meqënëse drejtimi i vargjeve kodrinorё, luginave në Mallakastër është VP-
JL, çka është karakteristikë për gjithë vendin tonë, mund të themi se relievi favorizon
më tepër depërtimin e masave ajrore perëndimore dhe veriperëndimore me origjinë
detare, sesa ato lindore apo veriore, të cilat janë kontinentale. Këtë dukuri e
favorizojnë edhe luginat lumore të tilla si, ajo e Gjanicës, përroi i Zharrëzës, Kurjanit,
lugina e Vjosës, etj, të cilat shërbejnë si korridore për depërtimin e masave ajrore me
origjinë detare, jo vetëm në Mallakastër, por në të gjithë Shqipërinë Jugut. Ato janë
më të gjera, me një lartësi më të vogël në perëndim dhe veriperendim të Mallakastrës,
se në lindje dhe jug të saj, ku bëhen më të ngushta, me kthesa të shumta dhe me
barriera hipsometrike. Edhe izotermat vjetore kanë drejtimin VP-JL, pothuajse
meridionale, të cilat korrespodojnë me drejtimin e formave të relievit193.

 Një element tjetër i relievit që ndikon tek klima, është ekspozimi i shpateve.
Konstatojmë se shpatet perëndimore, që i ekspozohen detit dhe ndikohen nga ai,
marrin një sasi më të madhe reshjesh dhe energjie, dhe për pasojë janë më të ngrohta
sesa ato lindore194, veriore dhe verilindore. Megjithatë ky rregull i përgjithshëm nuk
vihet re kudo, pasi këtu hyjnë në lojë edhe faktorë dytësore si, psh. drejtimi dhe
ndërthurja e formave të ndryshme të relievit, kanalizimi i masave ajrore në luginat
gjatësore dhe tërthore, kontrastet hipsometrike, pjerrësia e shpateve, ekzistenca e
bimësisë etj, të cilët modifikojnë deri diku tiparet e klimës.

 Ndikimi i detit. Mallakastra gjendet larg detit Ardriatik, 16 km në pjesën perëndimore
dhe 48 km në pjesën lindore të saj. Afërsia me detin, si dhe ekzistenca e një relievi të
ulët fushor dhe pa pengesa orografike në perëndim, bën të mundur shfaqjen e ndikimit
të plotë të detit tek klima e Mallakastrës, që është mesdhetare, me dimër të butë e të
lagësht dhe verë të nxehtë e të thatë. Ndikimi i detit shfaqet nëpërmjet ardhjes së
masave ajrore të ngrohta dhe me lagështirë, gjatë periudhës së lagësht të vitit, si dhe
masave ajrore të freskëta gjatë periudhës së verës. Mbizotrimi i masave ajrore me veti
fizike të tilla, ndikon në zbutjen e klimës gjatë gjithë vitit, rënien e një sasie të
konsiderushme reshjesh, pakësimin e fenomeneve ekstreme klimatike, si dhe shfaqjen
e erërave, siç është puhia e detit, etj .

 Bimësia. Shoqëria njerëzore dhe sipërfaqet ujore, janë faktorë dytësorё në formimin e 
klimës së Mallakastrës. Ndikimi i tyre është i papërfillshëm dhe vihet re më tepër në
mikroklimat.

193 Akademia e Shkencave, Instituti Hidrometeorologjik, Klima e Shqipërisë, fq. 90, viti 1975
194 Akademia e Shkencave, Instituti Hidrometeorologjik, Klima e Shqipërisë, fq. 14, viti 1975
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III.3.2 Elementët klimatikë

Temperaturat e ajrit. Karakterin e theksuar të klimës mesdhetare që vihet re në
Mallakastër, e shprehin më së miri elementët klimatikë, ku një ndër to është
temperatura e ajrit. Zona jonë e studimit, për shkak të pozitës gjeografike, relievit
kodrinor-fushor, vlerёs së lartë të diellzimit, ndikimit zbutës të deteve, etj, 
karakterizohet nga temperatura mesatare vjetore të ajrit, në vlera të larta. Temperatura
mesatare shumëvjeçare vjetore, ndryshon nga 15.8°C në Ballsh 195 në 15.5°C në
Roskovec196 . Ulja e temperaturave nga perëndimi për në lindje, lidhet me rritjen
graduale të lartësive sipas këtij drejtimi, me pakësimin e ndikimit të deteve në pjesën
lindore, pasi rritet largësia me të, me depërtimin e erave të ftohta në territoret lindore,
nëpërmjet luginave të përrenjve, etj.
Muaji më i ftohtë është janari. Temperatura mesatare e janarit lëviz nga 5.8°C në
Ballsh, 7,2° në Fier, deri në 7,3°C në Roskovec. Ndërsa muaji më i ngrohtë paraqitet
Korriku ose Gushti, 23.1°C në Fier, 24°C në Roskovec dhe 24.5°C në Ballsh197. Për
disa stacione, diferenca midis këtyre muajve është e vogël nga 0°-0,2°C. Fakti që në
shumicën e stacioneve, gushti është muaji më i ngrohtë i vitit, tregon ndikimin e madh
që ka deti Adriatik në elementët klimatikë të kësaj zone198. Shih tab 3.6 .

Tab 3.6 Temperaturat mesatare mujore shumëvjeçare në stacionet Fier dhe Ballsh(°C)
Stacion
i

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mes.
vjetore

Fier199 7.2 8.5 9.9 13.4 17.8 21.2 22.8 23.1 20.

5

15.

9

11.8 8.1 15.1

Ballsh 5.8 10.3 12.4 13.9 18.1 22.7 24.5 24.2 19.7 16 13.7 9.1 15.8

Burimi: Akademia e Shkencave “Atlasi Klimatik i Shqipërisë” viti 1988

Ky ndikim vihet re nëse do të krahasojmë temperaturat e stinës së pranverës me ato të
vjeshtës, ku në këtë të fundit ato arrijnё në vlerat më të larta. Kjo shpjegohet me 
vonesën e maksimumeve dhe minimumeve të temperaturave të sipërfaqes ujore të
detit Adriatik. Ndryshimi midis vjeshtës dhe pranverës lëviz nga 2,6°C në Roskovec,
në 2,9°C në Ballsh. (figura 3.24) Temperaturat mesatare të pranverës janë kudo më të
ulëta se vlerat mesatare vjetore, me 1,4°C në Levan dhe 1,6°C në Ballsh, ndërsa ato të
vjeshtës janë më të larta sesa ato vjetore me 1,3°C (Levan dhe Ballsh).
Temperatura mesatare maksimale vjetore, varion në vlera nga 19,8°C në Ballsh në
21°C në Roskovec, ndërsa temperaturat mesatare minimale vjetore, lëvizin nga 9,6°C
në Fier në 10,2°C në Levan. Kurse mesataret minimale të janarit, lëvizin nga 2,6°C në
Fier deri në 3,4°C në Levan.
Në Mallakastër konstatohen temperatura nën zero disa ditë në vit. Ulja e
temperaturave nën zero në stinën e dimrit, në Mallakastër shoqërohet me ngrica, të
cilat variojnë nga 18 ditë në Ballsh deri 23 ditë në vit në Sinjë. Ndërsa numri mesatar
vjetor i ditëve me temp ≥10 °C ,në përgjithësi është i madh dhe lëviz nga 252 ditë në 

195
Akademia e Shkencave, Atlasi Klimatik i Shqipërisë, viti 1988

196 Qarku i Fierit ,fq. 7
197

Akademia e Shkencave, Atlasi Klimatik i Shqipërisë, viti 1988
198 Kristo .V, Veçoritë fiziko gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum- Semanit fq. 37

viti 1980
199 Akademia e Shkencave, Atlasi Klimatik i Shqipërisë, viti 1988
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Roskovec në 273 ditë në Ballsh. Periudha sipër këtij kufiri, që përbën edhe zeron
biologjike për bimësinë e kultivuar, mesatarisht përkon me periudhën nga mesi i
marsit deri në fund të nëntorit200 , konsiderohet e favorshme për bujqësinë dhe degë të
tjera të ekonomisë.

Figura 3.24 Temperaturat mesatare mujore për stacionet meteorologjike Fier, Ballsh
Burimi : Akademia e Shkencave “Atlasi Klimatik i Shqipërisë” viti 1988.

Nëse do të shohim amplitudat mesatare vjetore të temperaturave, ato lëvizin nga
15,4°C në Levan, në 16,4°C në Ballsh. Amplituda më e lartë vihet re në vende të
mbyllura dhe ato lindore. Ndërsa amplituda mesatare ditore, lëviz nga 19°C në Ballsh
deri në 11,1°C në Fier201. Më të mëdha ato vihen re gjatë muajve të verës, kryesisht në
korrik- gusht dhe më të vogla gjatë periudhës nëntor-mars. Nisur nga ky fakt arrijmë
në përfundimin, se amplitudat e temperaturave të ajrit nuk konsiderohen të rrezikshme
për bimët bujqësore dhe aktivitetin ekonomik të shoqërisë njerëzore, pasi kontrastet
më të mëdha të tyre konstatohen jo në periudhën e vegjetacionit, por në periudhën e
verës. Luhatjet e temperaturave në këtë periudhë të vitit nuk pengojnё bimët 
bujqësore dhe drurët frutore që të maturohen. Megjithatë, nuk janë të pakta rastet kur
vlerat e amplitudave kanë dallime të mëdha nga njëra ditë në tjetrën, sidomos në
muajt mars-prill, periudhë e cila është shumë delikate për botën bimore që lulëzon.
Një ndër treguesit klimatikё tepër interesant, që vlen për t’u trajtuar, janë edhe 
temperaturat skajore të ajrit. Njoha e këtyre fenomeneve, na ndihmon të kuptojmë se
deri ku shkojnë limitet e vlerave të elementëve klimatikë, me qëllim që të përgatitemi.
Pasojat e tyre në përgjithësi janë katastrofike. Maksimumi absolut i temperaturave në
këtë zonë, vihet re në periudhën 15 korrik-15gusht. Maksimumi është rregjistruar në
Roskovec(18/07/1973) 42,8°C, ndërsa minimumi absolut gjatë muajit janar -13°C në
Fier (26/01/1954)202. Shih tab 3.7.

200 Kristo .V, Veçorite fiziko gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum-Semanit fq. 38,
39, viti 1980

201 Kristo .V, Veçoritë fiziko gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum –Semanit fq. 38
viti 1980.

202 Akademia e Shkencave, Instituti Hidrometeorologjik, Klima e Shqipërisë, fq. 131, viti 1975.
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Tabela 3.7.Maksimumet dhe minimumet absolute të temperaturave në Mallakastër.
NR Stacioni

meteorologjik
Maksimumet
absolute të temp
°C

Data e
rregjistrimit

Minimumet
absolute të temp
°C

Data e
rregjistrimit

1 Roskovec*203 42,8 18/07/1973 -10,4 26/01/1954

2 Ballsh 41,2 14/08/1957 -10 15/01/1968

3 Levan* 38,5 18/07/1973 ---------- ------

4 Fier* 40,8 18/07/1973 -13 26/01/1954

*Stacione meteorologjike që nuk përfshihen në zonën e studimit por shërbejnë si referencë për Mallakastrën .

Burimi : Atlasi Klimatik i Shqipërisë, viti 1988

Reshjet. Një element tepër i rëndësishëm klimëformues janë reshjet. Sasia e tyre
vjetore, stinore, ditore, llojet e reshjeve, intesiteti i rënies, etj, janë tregues që shprehin
karakterin e klimës. Meqënese temperaturat e ajrit në Mallakastër në shumicën e
ditëve të vitit janë mbi 0°C, atëherë edhe reshjet që bien në territorin e saj, janë
kryesisht ato të shiut, ndërsa breshëri dhe bora janë fenomene që hasen pak ose aspak.
Numri i ditëve me borë shkon nga 0,85 ditë në Fier në 7,2 ditë në Sinjë. Ndërsa
reshjet e breshërit bien 1,6 ditë në vit në Ballsh, deri në 3,7 ditë në Fier204.
Sasia më e madhe e reshjeve vjetore vihet re në brendësi të zonës, me tendencë rritje
drejt L dhe JL. Më tepër reshje janë rregjistruar në zonën e Shpiragut , 1300 mm/vit.
Ndërsa në pjesën JP të kësaj zone bien mbi 1000 mm reshje në vit ( stacioni i
Cakranit). Reshjet më të pakta janë vënë re në stacionin e Roskovecit 895mm, Fierit
985.3 mm dhe në Ballshit 1048.1 mm205. Një gjë e tillë tregon se sasia e reshjeve rritet
edhe sipas drejtimit veri- jug. Pra rritja e sasisë së reshjeve, nga territoret fushore të
Ultësirës Perëndimore drejt territoreve kodrinore, shpreh dukshëm zonalitetin që haset
në vendin tonë, kur kalohet nga klima mesdhetare fushore drejt asaj kodrinore206, ku
pengesat orografike luajnë një rol të rëndësishëm.
Nëse do të shohim sasinë e reshjeve për periudhën 30 vjeçare 1951-1980, konstatojmë
se në stacionin e Ballshit bien më tepër reshje se në atë të Fierit, dukuri e cila
përforcon konstatimin e bërë më sipër. Shih Tab 3.8.

Burimi: Akademia e Shkencave, Instituti Hidrometeorologjik, Veçori klimatike dhe
hidrologjike të Ultësirës Perëndimore, viti 1985

203 Akademia e Shkencave, Atlasi Klimatik i Shqipërisë, viti 1988.
204 Kristo.V, Veçoritë fiziko gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum-Semanit fq. 42,43,

viti 1980
205 Qarku i Fierit , fq. 7,
206 Qiriazi.P,Vranaj.A ,Gjeografia Fizike e Shqipërisë , Vol I, fq. 141, 142 viti 1998.
207 Akademia e Shkencave, Instituti Hidrometeorologjik, Veçori klimatike dhe hidrologjike të Ultësirës

Perëndimore, f 124, viti 1985

Tabela 3.8 Lartësia mesatare e reshjeve në stacionet meteorologjike të Mallakastrës për periudhën 30 vjeçare (1951-1980)207

S
tacion

i

Muajt Shuma
Vjetor
e

Stina e

Ngroht

ë

Stina

e

Ftoht

ë

Stinët

I II III IV V VI VI VI IX X XI XII D P V V
F

ier

127,

6

103,

7

87,7 77,2 53,3 28,

7

25,

6

32,

3

61,

4

100,

9

159,

3

127,

6

985,3 278,5 706,8 358,

9

218,

2

86,6 321,

6

B
allsh

126 118,

9

90,6 86,2 80,1 41,

5

28,

9

39,

4

58,

2

103,

8

148,

8

125,

7

1048,1 334,3 713,8 370,

6

256,

9

109,

8

310,

8
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Një aspekt tepër tё rëndësishëm, përbën edhe shpërndarja e reshjeve sipas stinëve, 
muajve të ndryshëm të vitit. Konstatojmë se në gjysmën e ftohtë të vitit tetor-mars
bien mesatarisht 2/3-3/4 e sasisë vjetore të reshjeve, kurse në gjysmën e ngrohtë bien
1/3-1/4 e tyre. Stina e verës është e thatë, por jo aq e thatë sa territoret e tjera të
Ultësirës Perëndimore. Gjatë kësaj periudhe bien 7-11% të sasisë vjetore të reshjeve
në Sinjë208, ndërsa në stacionin e Ballshit 10 %, dhe në atë të Fierit 8%209. Gjatë
stinëve të tjera të vitit bien 35-40% në dimër, 28-32% në vjeshtë, dhe 18-20% në
pranverë. Muaji me reshje më të bollshme është nëntori, ku bien mesatarisht 11-16%
të gjithë sasisë vjetore të reshjeve, ndërsa më pak bien në korrik, gusht, ku për secilin
muaj bien 2-3% të sasisë vjetore210. Shih fig 3.25.
Rënia e pakët e reshjeve gjatë periudhës së verës, shkakton fenomenin e thatësirës.
Kohëzgjatja e saj në Mallakastër shkon 2-3 muaj dhe më tepër. Si muaj të thatë, janë
marrë ato muaj ku sasia e reshjeve është më e vogël ose e barabartë me dyfishin e
temperaturave mesatare mujore (qershor, korrik, gusht).
Një karakteristikё tjetër, është se pjesa perëndimore e zonës në studim, nё muajt e 
verёs është më e thatë se pjesa lindore, dukuri e cila shton nevojën për ujitje 
artificiale. Dukuri tjetër klimatike, është edhe evidentimi i sasisë më të madhe të
reshjeve brenda 24 orëve. Maksimumi i reshjeve të rëna për 24 orë ka arritur në Ballsh
(23\05\1957) 175mm\24orë, në Fier 162mm\24orë (17\11\1979)211, në Roskovec 103
mm (29/09/1955)212 , etj. Kjo tregon karakterin shumë të rrëmbyeshëm të reshjeve, të
cilat mund të sjellin intesifikimin e proçeseve të ndryshme gjeologjike, përmbytje,
mbingopjen e tokave me lagështirë dhe dëme të shumta ekonomike, mjedisore, etj.

Figura 3.25. Reshjet mesatare mujore për stacionet meteorologjike Fier, Ballsh
në periudhën 1951-1980

Burimi: Akademia e Shkencave, Instituti Hidrometeorologjik, Veçori klimatike dhe
hidrologjike të Ultësirës Perëndimore, viti 1985

208 Kristo.V, Veçorite fiziko gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum-Semanit fq.
41, viti 1980

209 Akademia e Shkencave, Atlasi Klimatik i Shqipërisë, viti 1988
210 Kristo.V, Veçoritë fiziko gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum-Semanit

fq. 41. viti 1980.
211 Kristo .V, Veçorite fiziko gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum-Semanit fq. 43,

viti 1980.
212 Akademia e Shkencave, Atlasi Klimatik i Shqipërisë, viti 1988
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III.3.3 Zonimi klimatik i Mallakastrës.

Në vendin tonë elementët kryesorё klimëformues si, temperaturat dhe reshjet, shfaqin 
ndryshime të dukshme më tepër sipas zonalitetit vertikal sesa ai horizontal, për pasojë
edhe llojet e klimës diferencohen sipas këtij zonaliteti. Edhe Mallakastra, nuk bën
përjashtim në diferencimin klimatik sipas këtij zonaliteti. Duke marrë si referencë
zonimin klimatik të vendit tonë në bazë të relievit, territori i Mallakastrës bën pjesë në
dy zona kryesore klimatike:

a) Zona mesdhetare kodrinore, nënzona qendrore.
b) Zona mesdhetare fushore, nënzona qendrore213.

Sipas prof. V.Kristo, kufiri i këtyre zonave klimatike në territorin e Mallakastrës
kalon në linjën: në perëndim të Shpiragut, të Cfirit, Panahorit- Ballsh, Belishovë,
Kreshpan Vjosë214. Territoret që shtrihen në lindje dhe JL të kësaj vije i takojnë zonës
së parë, kurse të tjerat zonës së dytë.
Zona mesdhetare kodrinore, karakterizohet nga temperatura më të ulëta, reshje më të
bollshme dhe periudhë thatësire më të shkurtër se zona e dytë. Ndërsa në zonën
mesdhetare fushore, reshjet janë më të pakëta, temperaturat më të larta, amplituda më
të vogla, shpërndarje të reshjeve në raporte shumë të çrregullta gjatë vitit, me
vranësirë më të vogël dhe erëra me origjinë perëndimore si, psh. puhia e detit me një
ndikim më të fuqishëm. Dallimet midis këtyre klimave, pavarsisht se nuk janë shumë
të mëdha, kanë lënë gjurmë, tek bimësia, në regjimin e ujërave sipërfaqësore, proçeset
gjeologjike dhe mjedisin në tërësi.
Ekspozimi i drejtpërdrejtё i fushave dhe kodrave të ulëta, në perëndim,veriperëndim 
dhe veri të Mallkastrës ndaj ndikimit të detit dhe masave ajrore, na bën të mendojmë
se kufiri midis këtyre llojeve të klimës, duhet të jetë diku rreth izohipsit 300m. Një
argument tjetër është se kufiri i sipërm midis zonës klimatike mesdhetare fushore dhe
asaj kodrinore lihet evaziv, ku thuhet se në kodra ai mund të shkojё deri në 500m215 .
Për të arritur në një përfundim më të saktë dhe të argumentuar shkencërisht, nevojiten
të dhëna sasiore shumëvjeçare të elementëve klimatikë. Këto të dhëna mund të
sigurohen nga shtimi i stacioneve meteorologjike në brendësi të Mallakatrës dhe në
lartësi të ndryshme të relievit, të cilat jo vetëm nuk janë shtuar, por ka ndodhur
fenomeni i kundërt pas viteve 1990. Për pasojë diferencimi hapësinor i klimave,
mbetet evaziv.
Duke parë në kompleksitet tiparet e klimës në territorin e Mallakastrës, konstatojmë:

 Mallakastra ka klimë mesdhetare, e cila është e përshtatshme për popullim të dendur
dhe zhvillimin ekonomik. Klima e ngrohtë, me amplituda të vogla ditore dhe vjetore,
reshjet e konsiderueshme, etj, krijojnë kushte të përshtatshme për një sërë
aktivitetesh ekonomike gjatë gjithë vitit, pa ndërprerje.

 Degët e ekonomisë si, bujqësia, blegëtoria, ndërtimtaria, transporti, etj, nuk hasin
pengesa serioze për t’u zhvilluar, pavarësisht ndryshimeve të temperaturave dhe
reshjeve gjatë stinëve të vitit. Vëtëm ditët me mot të pazaktontë dhe fenomene
ekstreme atmosferike, shkaktojnë dëme të mëdha ekonomike dhe mjedisore në tërësi.

 Nëse kultivimi i drurërëve frutorë si, agrumet, fiku dhe ullinjtë shërbejnë si argument
për të treguar karakterin tipik të klimës mesdhetare në Mallakastër, e kundërta ndodh
me pemën e qershisë, e cila kërkon një klimë më të freskët. Këtë e pohojnë banorët e

213 Qiriazi .P, Vranaj.P, Gjeografia fizike e Shqipërisë ,vol I fq. 141, 142, viti 2011
214 Kristo.V, Veçoritë fiziko gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum-Semanit fq. 46,

viti 1980.
215 Akademia e Shkencave, Instituti Hidrometeorologjik, Klima e Shqipërisë, fq. 277, viti 1975.



119

fshatrave si, Vjosë, Varibop, Frakull, Peshtan, Kraps, Lalar, Kreshpan, Cakran,
Buzmadh, Gorishovë, Rromës, të cilët deklarojnë se qershia nuk bëhet në tokat e
tyre, pasi klima është e ngrohtë. Ndërsa në territoret në lindje dhe jug të
Mallakastrës, kjo pemë ka një përhapje të konsiderushme dhe jep prodhime të
kënaqshme.
E njëjta gjë mund të thuhet edhe për agrumet, të cilat gjenden në sipërfaqe të vogla
në lindje dhe jug të Mallakastrës. Ndoshta përcaktimi i saktë i arealeve që zënë këto
drurë frutorë, me kërkesa të ndryshme mjedisore, mund të na ndihmojë nё 
diferencimin hapësinor të klimave në Mallakastër, sipas lartësisë. Vetë fakti, që në
fshatrat e sipërpërmendur ekzistojnë edhe lartësi mbi 200m (që është kufiri midis
klimës fushore dhe asaj kodrinore), na bën të mendojmë se ky kufi gjendet në lartësi
më madhe dhe më në brendësi të Mallakastrës, sesa ai i përcaktuar. Kjo mbetet për
t’u vërtetuar, pasi bimësia nuk kushtëzohet vetëm nga klima, por edhe nga lloji i
tokave, thellësia e ujërave nëntokësorё, etj.  

 Ecuria e kundërt e reshjeve me temperaturat, është një ndër efektet negative tё klimës 
mesdhetare që vihet re në Mallakastër. Kjo dukuri është më e theksuar tek klima
fushore, sesa tek ajo kodrinore. Për ironi të fatit, në periudhën e ngrohtë të vitit, kur
bimësia e kultivuar ka kërkesat më të larta për ujë, bien më pak reshje, madje shfaqet
edhe fenomeni i thatësirës. Ndërsa në periudhën e lagësht të vitit, kur bimësia nuk ka
nevojë për sasi të mëdha lagështire, pasi temperaturat janë të ulëta, vihen re reshje më
të shumta. Kjo mungesë e lagështirës gjatë verës, është kompesuar deri diku nga
ujitja artificiale.

 Në të dyja zonat klimatike të Mallakastrës karakteri kapriçoz dhe agresiv i klimës
vlen për t’u marrë në konsideratë, jo vetëm për të ruajtur ekuilibrat e brishtë natyrorё 
por gjithashtu për të racionalizuar ndërhyrjen e njeriut në mjedis. Fenomenet e
jashtëzakonshme atmosferike si, temperaturat maksimale apo minimale, reshjet
intensive, thatësirat dhe ngricat e tejzgjatura, si dhe erërat e ftohta, të ngrohta dhe me
shpejtësi të madhe, mund të jenë shkatërrimtare për bimësinë e kultivuar, drurët
frutorë, agrumet, ullinjtë, etj, si dhe veprat e shoqërisë njerëzore. Kështu reshjet
intensive për një kohë të shkurtër, mund të tejmbushin shtretërit e përrenjve erozivë,
mund të përmbytin tokat, mbingopin ato me lagështirë, duke pakësuar aftësinë
prodhuese të tyre.

 Mungesa e reshjeve gjatë periudhës së verës shkakton mungesa për ujë edhe për
shoqërinë njerëzore. Kështu ekzistenca e shkëmbinjëve të papërshkueshëm, në
sipërfaqe të mëdha në Mallakastër, sjell difiçite për ujërat nëntokësore gjatë periudhës
së thatë të vitit. Tharja e puseve, burimve, sidomos në ato vendbanime që gjenden në
lartësi të konsiderueshme si, psh. Çërila, Drenova,Osmënzeza, Velçani, Cfiri,
Allkomemaj, Allambrez, Peshtani etj, krijon probleme në furnizimin me ujë të
pijshëm të këtyre vendbanimeve.

 Mungesa e lagështirës dhe reshjeve, më shumë se kudo tjetër ndihet në territoret
karstike, të cilat për nga vetë karakteristikat e shkëmbinjve, lejojnë ujërat
sipërfaqësorё të qarkullojnë për një kohë të shkurtër. Kjo dukuri vihet re në mënyrë të 
theksuar gjatë verës, ku reshjet bien në sasira minimale, çka e thekson më tepër
fenomenin e thatësirës.

III.3.4 Pasuritë klimatike të Mallakastrës

Diellzimi. Duke marrë për analogji stacionet meteorologjike, që janë kufitare me
zonën tonë të studimit, konkludojmë se Mallakastra dallohet për vlera të larta të
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ndriçimit gjatë vitit, duke iu afruar vlerave maksimale që janë hasur në vendin
tonë.shih tab 3.9.

 Sasia e madhe e rrezatimit diellor që vihet re në Mallakastër ka ndikim të
drejtpërdrejtë tek flora dhe fauna, të cilat zhvillohen në korelacion me mjedisin dhe
elementet e tij. Janë të shumta bimët e kultivuara në Mallakastër, që kanë kërkesa të
mëdha për një diellzim në vlera të larta, të tilla si, pambuku, luledielli, agrumet,
ullinjtë, etj.

*Stacione meteorologjike që
nuk përfshihen në zonën e
studimit por shërbejnë si
referencë për territoret skajore
të Mallakastrës

Burimi: Akademia e Shkencave, Atlasi, Klimatik i Shqipërisë, viti 1988

 Numri i madh i orëve me diell gjatë ditës, ka efekte edhe në aktivitetin e shoqërisë
njerëzore si, psh. kursimin energjisë elektrike gjatë ditës, pasi ekziston ndriçimi
natyral, në ngrohjen e ambienteve gjatë dimrit, përfitimin e energjisë elektrike
nëpërmjet paneleve diellore etj. Ndriçimi diellor mund të shfrytëzohet për banjo
diellore, përgjatë brigjeve tё lumit Vjosa, që janë të përshtatshme për turizëm. 
Pasuritë termike. Ka të bëjë me temperaturat mesatare vjetore të larta, të cilat janë të
përshtashme për jetesën dhe aktivitetin e shoqërisë njerëzore, gjithashtu edhe për
botën e gjallë në përgjithësi. Numri i madh i ditëve me temperatura > 10°C , që në
Mallakastër shkon deri 260-270 ditë në vit, është një tregues pozitiv për kultivimin e
bimëve bujqësore të ndryshme.
Pasuritë Pluvimetrike. Sasia e reshjeve, megjithëse më e ulët sesa mesatarja e vendit
tonë, konsiderohet si një pasuri klimatike. Përveç periudhës së verës, ku vihet re
fenomeni i thatësirës, reshjet plotësojnë nevojat e bimësisë me ujë, gjatë gjithë vitit.
Defiçiti i lagështirës gjatë verës, ndjehet jo vetëm tek bimësia, por edhe tek rrjedhjet
ujore sipërfaqësore që kalojnë në Mallakastër. Ndërsa gjatë periudhës së lagësht të
vitit, reshjet konsiderohen si rezerva hidrike për ujërat nëntokësore, ujëmbledhësit që
përdoren për ujitje, ndoshta edhe për digat e hidrocentraleve, që mund të ndërtohen në
shtretërit e përrenjëve që kalojnë në territorin e Mallakastrës.
Mbizotrimi i motit të kthjellët. Moti i kthjellët, me një numër të madh ditësh gjatë vitit,
është një faktor i rëndësishëm për vlerat e mëdha të diellzimit, dhe për pasojë edhe të
rrezatimit diellor që vjen në truallin e Mallakstrës. Ndriçimi për një kohë të gjatë i një
territori, gjatë ditës, luan rol pozitiv në shëndetin e banorëve të zonës , gjithashtu rrit
motivimin tek ata, për t’u marrë me aktivitete të ndryshme.

III.4 Hidrografia
Hidrografia e Mallakastrës karakterizohet nga pasuri e ujërave sipërfaqësore dhe
varfëri në rezervat e ujërave nëntokësorё. Një tregues i tillë është kushtëzuar nga 
përbërja gjeologjike, litologjia, klima, faktori topografik, etj.

216 Akademia e Shkencave, Atlasi, Klimatik i Shqipërisë, viti 1988

Tabela 3.9 Diellzmi për disa stacione meteorologjike në
rrethinat e Mallakastrës
Nr Stacioni Diellëzimi orë Zgjatja vjetore në %

1) Fier* 2840216 62-64

2) Roskovec* 2600-2800 62-64
3) Ura Mifolit* 2600-2800 62-64
4) Selenicë* 2600-2800 62-64
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III.4.1 Ujërat sipërfaqësore
Këto përfaqësohen nga një sërë rrjedhjesh ujore, basenesh dhe burime të ndryshme, të
cilat janë të shpërndarë në mënyrë jouniforme në Mallakastër.
Lumenjtë. Mallakastra dallohet për një rrjet të dendur lumenjsh, përrenjsh dhe
rrëkesh. Shpërndarja e tyre jouniforme është kushtëzuar nga ndërtimi gjeologjik, ku
dendësi më të madhe kanë ujërat sipërfaqësorё tek shkëmbinjtë terrigjenë. Për dendësi 
të madhe të rrjetit hidrografik, dallohen territoret në rrjedhën e sipërme të Gjanicës,
ndërsa përreth Shpiragut vihet re e kundërta. Edhe relievi ka pasur një rol të
rëndësishëm në rrjedhjet sipërfaqësore që kalojnë në territorin e Mallakastrës, të cilat
karakterizohen nga gjatësi e vogël dhe pellgjet ujëmbledhës me sipërfaqe jo të mëdha.
Sipas përmasave dhe prurjes së lëngët, lumenjtë e kësaj zone janë të vegjël. Shumica e
rrjedhjeve ujore janë të përkohshme. Vartësia e tyre e drejtpërdrejtё nga reshjet dhe 
shumë pak nga ujërat nëntokësorë, ka bërë të mundur që përrenjtë të kenë ujë gjatë
periudhës së lagësht të vitit, ku vihen re edhe plotat, ndërsa gjatë stinës së verës ato
kanë prurje minimale, për të mos thënë që thahen fare. Përjashtim bën Vjosa, ku
ujërat nëntokësore mbajnë një peshë të rëndësishme në prurjet e lëngta të saj. Në
mjediset karstike të Mallakastrës, prezenca e ujërave sipërfaqësore është tepër e pakët
dhe kohëzgjatja e tyre varion në disa orë ose ditë (në vartësi të reshjeve), duke krijuar
defiçite të mëdha hidrike. Duhet theksuar se prurjet e rrjedhjeve ujore në Mallakastër
janë të paparashikueshme, pasi sasia e reshjeve dhe intesiteti i tyre është i tillë
(karakteristikë e klimës mesdhetare). Kështu pёrrenjtë në momente të caktuara duken 
si lumenj të vërtetë, duke sjellë sasira të mëdha të prurjeve të ngurta dhe të lëngëta,
gjithashtu dallohen për një aktivitet të fuqishëm eroziv, ndërsa kur nuk kanë ujë duken
si shtretër të thatë të dikurshëm. Këto kontraste kaq të mëdha krijojnë rreziqe
natyrore( gjatë periudhës së reshjeve) si, rrëshqitjet, rrëzimet, erozioni, dëmtimi i
tokave, përmbytje, etj, duke lënë pasoja në mjedis dhe aktivitetin human. Lumenjtë
kryesorë që kalojnë në territorin e kësaj zone janë: Vjosa Gjanica, Povla, ndërsa të
tjerët janë të vegjël dhe përfshihen në grupin e përrenjëve.217 Shih tab 3.10

Tabela 3.10 Rrjedhjet ujore të pellgut të Semanit që kalojnë në territorin e Mallakastrës

Pellgu Lumi Degët kryesore Gjatësia në km Degët dytësore Gjatësia
në km

Gjanicës*
Prr Lumarës 15.4 Prr Rehovës 3.4

Prr Hasanit 3.8

Prr Çërrilës 4.5

Prr Velçanit 7

Prr Levanit 3.2

Prr Shpellas 2.7 ========== ====

Prr Kalenjës 3.2 ======== ====

Prr.Mezhdës 3.9 ===========
==

====

Prr Gones 3.2 ===========
=

====

Prr Madh 2.8 ===========
=

====

Prr.Belishovës 2.7 ===========
==

====

Prr Prallit 4 =========== ====

Prr Gremës 3 =========== ====

Prr. Gjorgozit 3.3 =========== ====

Prr Patosit Fshat 2.6 ===========

217 Kristo .V, Veçoritë fiziko gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum-Semanit fq. 52,
viti 1980
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i Semanit 52.4 Prr. Thanave 3.3 ========== 2.4

Prr Drizës 1.5 ========= ====

Prr Metohut 13.6 Prr Mbjeshovës 3.75

Prr Lajthisë 2.7

Prr Shadrit 3.1
Prr Daza 3.9
Prr Toplicit 2.9
Prr Cfirit 2.7
Prr Orei 3.6

Prr Muças 4.6 Prr Çuçeni 1.5
Prr Imas 9 Prr Xhamisë 4.12

Prr Prrallit 1.6

Prr Xhevadës 2.12

Prr Sheshas 1.87

Prr Bostanit 5.12 ======= ===
Prr Lapulecit 3.5 ======== =====

Prr Samarit 5.87 Prr Gurzës 1
Prr Semit 2

Prr Gjinoqarës 3.95 ====== ====

Prr Visokës 3.92 ====== =====
Prr Kumelit 2.5 ========

Prr Aliut* 4.62 Prr Frutores* 4.1

Prr Dukaj* 7 Prr Rrerësit 1.75

Prr Rrap Anës 1.3

Prr Zharrzës
19.75

Prr Hasan Kurës 2 Prr Bugjit 1.3

Prr Zërrishtës 1.4 ======= ====

Prr Buallit 6.57 ======= ====

Prr Aziso 2.17 ====== ====
Prr Drazës 1.3 ======= =====
Prr Stanës 1.2 ======= ====
Prr Drenijes 16.5 Prr Muçoçarit 3.25

Prr Shullënjave 3.2

Prr Rusës 1
Prr Kurjanit
21.8

Prr Leshlit 5.6 Prr Ballit 1.2
Prr Shabanit 3.12

Prr Allambrezit 8.47 Prr Granicës 3.87

Prr Mbërsit 13.1 Prr Suthit 1.9

Prr Zërrës 8.2 Prr Zanit 5.25
Prr Mustës* 2.9 ======== ====
Prr Nesufit* 3.62 ========= ====

Prr Slanicës Prr Slanicës* 8.25 Prr Mavrasit 2.5

Prr Skrevanit* 4.7 Prr Protoduarit 2.1

Prr Mathikës* 3.5 ========= ====

Prr Saratit* 2.55 ======== ====

Prr Prapadishtës* 2.5 ======== =====

Shënim: Rrjedhjet ujore që janë shënuar me simbolin * shtrihen pjesërisht në territorin e Mallakastrës.
Burimi: Hartat topografike me shkallë 1:25000

Lumi i Gjanicës, me një sipërfaqe prej 234,1km2 , ka një formë të përzgjatur nga JL-
VP. Koefiçenti i zgjatjes është 6,7. Prurja e lëngët shkon deri 2,99m3/ sek. Lumi i
Gjanicës në territorin e Mallakastrës shtrihet pjesërisht me një gjatësi 52.4km, nga
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66.7km që është gjatësia totale e saj218 . Lartësia mesatare e pellgut është 365m.
Gjanica, si lumё, fillon të njihet me këtë emër menjëherë pas bashkimit të Lumarës (e 
cila buron në veri të kodrave të Allkomemaj në lartësinë 800m) dhe përroit të Metohut
në gropën e Aranitasit. Në rrjedhën e mesme asaj i bashkohen një sërë përrenjësh si,
ai i Lapulecit, Ngraçijes, Gjinoqarës, etj. (Tab 3.10 dhe fig 3.26).
Prurjet më të mëdha vihen re në periudhën nëntor-maj, pra në sezonin e reshjeve.
Raporti midis prurjeve më të mëdha dhe më të ulëta është 9:1. Karakteristikë tjetër
është rritja e menjëhershme e prurjeve. Brenda ditës prurjet maksimale për Gjanicën
kanё qenë 392 m3/sek (dt 10/11/1969). Moduli mesatar i rrjedhjes së saj është 9,18
l/sek për km2 , kurse vlerat më të vogëla 9,13 l/sek/ km2. Arsyeja, që moduli i saj
është më i vogël, lidhet me faktin se ushqimi nga ujërat nëntokësorë është i vogël dhe
kushtet gjeologjike nuk janë të përshtatshme për grumbulllimin e ujërave
nëntokësore219. Ky lumё dallohet për ndotjen më të rëndë në Shqipëri, ku çdo muaj 
derdhen rreth 12587–18091 m³ mbeturina të lëngëshme me përmbajtje hidrokarburesh
dhe vajrash industriale220. Kjo ndotje shkakton probleme ekologjike tepër të mëdha,
përgjatë luginës së saj, në rrjedhën e poshtme të lumit Seman dhe në bregdet. Pasojë e
ndotjes është dëmtimi i florës dhe faunës, ndotja e tokave, bregdetit, etj. Ndotja në
vlera tepër të larta të këtij lumi, përbën një rrezik serioz pёr popullsisë që jeton dhe 
ushtron aktivitetin e saj në këto vise.
Lumi i Povlës. Është degë e lumit të Vjosës. Si fillim i saj merret përroi i Zi, i cili
buron në anën perëndimore të kodrave të Allkomemaj. Pas bashkimit të tij me përroin
e Konjakut dhe Lladovës, fillon dhe merr emrin lumi i Povlës me gjatësi 19,5km,
pjerrësi gjatësore 0,325m/km dhe koefiçent të zgjatjes 3,5. Degë kryesore të Povlës
janë edhe Vashnica, Marusha, Gurza, përroi i Thatë, etj. Tab 3.11 dhe fig 2.17.
Lartësia mesatare e pellgut ujëmbledhës është 353m221. Kjo tregon se territori ku
kalon ky lumë përbëhet kryesisht nga kodrat, të cilat shkojnë nga 300-700m222

. Në
rrjedhën e sipërme dhe të mesme Povla kalon në depozitime terrigjene, ndërsa në
rrjedhën e poshtme ajo kalon në formacione gëlqerore. Prania e gëlqerorëve krijon
mundësi që ky lumë të ushqehet nga ujëra nëntokësore, kur reshjet pakësohen ose
mungojnë. Prurja mesatare e lumit të Povlës ëshë 2,4m3 /sek. Prurjet më të mëdha
vihen re në periudhën e ftohtë të vitit, ku reshjet janë më të mëdha . Moduli i rrjedhjes
së Povlës është 22 l/sek/km2, ndërsa prurjet aluvionale 9,36 kg/sek ose 2700
ton/km2/vit.

Tabela 3.11 Rrjedhjet ujore të pellgut të Vjosës që kalojnë në territorin e Mallakastrës

Pellgu Lumi
Degët kryesore Gjatësia

në km
Degët dytësore Gjatësia

në km
Degët
tretësore

Gjatësia
në km

Prr Krahësit * 3.85 Prr Kobileshit 1.82 ====== ====
Prr i Madh 9.87 ============ ==== ======== =====

Prr Kutës 8,4 Prr i Bardhës 1.93 ====== ====

Prr Shizka 2.6 ====== =====

Prr.Kaçelit 3.5 ============= ==== ======= ====

Prr Çorrushit 4.12 ============ ==== ======== =====

218Kristo .V,Veçoritë fiziko-gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum –Semanit fq. 51,
viti 1980

219 Kristo .V,Veçoritë fiziko-gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum –Semanit fq. 53,
54, viti 1980

220 Miho .A, Gjendja mjedisore e disa lumenjve tё Ultësirës Adriatike Shqiptare;(Stat.1997 - 1998) 
221 Akademia e Shkencave, Instituti Hidrometeorologjik, Hidrologjia e Shqipërisë, fq. 303, viti 1984
222 Kristo.V, Veçoritë fiziko- gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum-Semanit fq. 54,

viti 1980
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i

Vjosës

Vjosa*

42.5

Povla 19.5

Prr Thatë 9.55 Prr Kamiso 3.6

Prr Konjakut 11.67 Prr Zi 2.65

Prr Gadurovës 3.45

Prr Garçës 3.92

Prr Kaushës 3.25

Prr Lladovës 6.75 Prr Shkozës 1.25

Prr.Thellë 2.75

Prr Galicës 2.62

Prr Dulaj 4

Prr Vashnicës 8.75 ======= ===

Prr Marushës 8.1 ======= ====

Prr. Madh 8.02 Prr Ballanit 2.12 ======= ====

Prr Shehaj 7.9 =========== ==== ====== ====

Prr Shkozës 7.12 =========== ==== ====== ===

Prr. Madh 8.5 Prr Gurzës 2.75 ===== ====

Prr Thellë 10.6 Prr Korijes së
Madhe

4.8 ====== ====

Prr Shqopës 3.2 ====== ====

Prr. Ripes 9.9 Prr Mashkezës 2.4 ====== ====

Prr Turbullt 9.25 ========= ==== ====== ====

Prr Kreshpanit 8.95 ======== ===== ===== ====

Prr Frakullës* 5.3 ========= ==== ====== =====
Prr Kalinora* 5.4 ======== ==== ======= ====

Prr Saratit* ==== Prr Rremës 3.4 ======= =====

Shënim: Rrjedhjet ujore që janë shënuar me simbolin * shtrihen pjesërisht në territorin e Mallakastrës.

Burimi: Hartat topografike me shkallë 1:25000 .

Lumi i Vjosës është lumi më i madh i Shqipërisë Jugore, me gjatësi 272 km dhe
pellg ujëmbledhës 6710 km². Ai shtrihet pjesërisht në zonën tonë të studimit, me një
gjatësi rreth 42.5km, nga Kalivaçi deri në Kashisht. Sektori nga Kalivaçi në Poçem
është pjesë e rrjedhës së mesme, ndërsa nga Poçemi në Kashisht i asaj të poshtme. Në
rrjedhën e mesme, Vjosa karakterizohet nga zgjerimi i luginës deri 1-2km si, në Kutë,
Poçem por edhe nga ngushtime të menjëhershme . Në rrjedhën e poshtme, Vjosa ka një
shtrat i gjerë, ku morfologjia e shtratit përbëhet nga dy elemente:
a) nga shtrati i vjetër dhe i gjerë, b)nga taraca e re, e cila në shumë raste është e mbuluar
nga argjila, duke formuar fusha të tëra. Lumi meandron mbi sedimentet e shtratit të
vjetër, duke formuar sedimentet e sotme. Në gjeomorfologjinë e shtratit kanë ndikuar
përrenjtë e shumtë si, Povla, Hekali, Gorishova, Kreshpani, Kalinora përroi i Turbullt
në krahun e djathtë të lumit223. Tab 2.10 dhe figura 3.26 .
Vjosa është një lumë tipik mesdhetar, me rregjim tepër të çrregullt, me oshilacione të
mëdha të prurjeve të lëngëta dhe të ngurta gjatë stinëve të vitit. Duhet theksuar, se
ushqimin kryesor për Vjosën e përbëjnë ujërat sipërfaqësore, me rreth 69%, ndërsa ato
nëntokësore rreth 31% 224. Ky raport shpjegon mjaft qartë ecurinë e prurjeve të lëngëta
gjatë vitit, të cilat varen kryesisht nga regjimi i reshjeve dhe sasia e tyre, gjithashtu na

223 Ministria e Bujqësisë dhe Ushqimit ,Instituti i Tokave, Raport,Vlerësimi i pasojave, ndikimit
mjedisor, problemeve hidrodinamike dhe rehabilitimi i gjendjes në shtretërit e lumenjve, (pellgun e
Vjosës) fq. 53, viti 2004
224 Gjoka .M, Dimo .LL, Aliaj .Sh, Vaso .P, Kalaja .F, Dogjani .S, Hysi .M, Gjeologjia, territori,
ambienti dhe administrimi i tyre në shërbim të komunitetit në Qarkun e Fierit,fq. 76,Revista , Nafta
shqiptare, nr 1, viti 2014
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jep informacion për aktivitetin e lumit, i cili paraqitet me kontraste të mëdha. Prurja
mesatare e lëngët e Vjosës, në Poçem është 171 m3/sek225 dhe ajo minimale 41.4 m³/s.
Vjosa ushqehet kryesisht nga reshjet e shiut dhe më pak nga ato të dëborës, të cilat
janë përqëndruar gjatë periudhës së ftohtë të vitit. Sasia mesatare e reshjeve, në
sektorin nga Dorza në Mifol, luhatet nga 1390-1340mm226.

Figura 3.26

Burimi: Hartat topografike me shkallë 1:25000

225 Akademia e Shkencave, Instituti Hidrometeorologjik, Hidrologjia e Shqipërisë, fq. 303,viti 1984
226 Qarku i Fierit; fq. 9
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Në periudhën e lagësht të vitit, tetor - maj, bien rreth 86 - 93% të rreshjeve, ndërsa
muajt me të lagësht janë janar –mars, ku bien rreth 10.7-18.5 % e rreshjeve vjetore.
Në verë prurjet janë minimale, për shkak të sasisë së vogël të rreshjeve. Muajt më të
thatë janë korrik-shtator, me rreth 4 - 8 % të rreshjeve vjetore. Edhe për prurjet e
ngurta vihet re e njëjta tendencë. Kështu prurja e ngurtë e aluvioneve pezull në
Poçem, shkon 190kg/sek, vëllimi vjetor shkon deri 5.96*106ton227, ndërsa rrjedhja e
ngurtë totale arrin vlerën, përafërsisht 3080-5550*103m3/ton/vit228.
Gjatë periudhës së lagësht të vitit kalon pjesa më e madhe e rrjedhjes së ngurtë, rreth
90% në Dorëz. Muaji me më shumë rrjedhje të ngurtë është dhjetori, me 20.1-25.9%
të rrjedhjes vjetore, ndërsa muaji me rrjedhje të ngurtë më të vogël është gushti, me
0.1-1.0% të rrjedhjes vjetore229.
Vjosa, në vjeshtë sjell një sasi më të madhe të rrjedhjes së ngurtë, sesa në pranverë.
Kjo dukuri lidhet me sasinë më të madhe të reshjeve gjatë muajve tetor-nëntor, e cila
korespodon me rritjen e prurjeve të lëngëta, dhe për pasojë atyre të ngurta230.

III.4.2 Ujërat nëntokësore
Mbi gjendjen dhe përhapjen e ujërave nëntokësore, jemi bazuar në të dhënat e
burimeve natyrale dhe puseve të hapura nga banorët e kësaj zone. Përhapja e gjerë e
depozitimeve terrigjene dhe grada e tyre ujёmbajtёse shumë e dobët, nuk ka 
favorizuar grumbullimin e ujërave të shumtё nëntokësorё. Kjo gjë reflektohet qartë në 
numrin e burimeve natyrale dhe në prurjet e pakta të tyre, mesatarisht 0,01 l/sek deri
në 0,1 l/sek. Kushte më të përshtatshme, për grumbullimin e ujërave nëntokësorë,
ekzistojnë kryesisht tek konglomeratët, ranorët dhe depozitimet konglomerato-ranore.
Në këta shkëmbinj vihet re dalja e ujërave nëntokësore në formë burimesh natyrale
ose puse të hapura nga fshatarët. Pasqyra e ujërave nëntokësore, ose nivelet statike të
ujit të puseve , lëviz nga 8-8,5m në kodrat Krapsit, 9-11m në kodrat e Allmabres, 12-
13m në ato të Lapulecit231. Regjimi i burimeve dhe i puseve është i paqëndrueshëm,
me luhatje të mëdha gjatë stinëve të vitit, por edhe nga njëri vit në tjetrin. Ato kanë
më shumë ujë në stinën e dimrit dhe më pak në stinën e verës, çka tregon varësinë e
tyre të drejpërdrejtë nga reshjet. Ujërat nëntokësorё, grumbullohen edhe atje ku haset 
gërshetimi i shkëmbinjve gëlqerorë me terrigjenët. Kur shtresat e shkëmbinjve me
përshkueshmëri të ndryshme dalin në sipërfaqe, krijohen kushte për formimin e
burimeve karstike. Disa prej burimeve janë:
Burimet e Poçemit. Këto burime bëjnë pjesë në grupin e ujërave karbonat-kalciumi-
magnezi. Ato dalin në të majtë të lumit të Povlës, në sektorin ku Povla bashkohet me
Vjosën, e cila sapo ka kaluar grykën e Kremenarës . Kuota e daljes së burimeve është
45m mbi nivelin e detit. Këtu takohen 8 burime, me dalje në një front 400 m të gjatë.
Burimi më i madh është burimi i Mullirit të Kashtës, me prurje 550 l/sek dhe të gjithë
së bashku 700 l/sek. Prurja e burimeve karakterizohet nga rregjim i qëndrueshëm
(prurja minimale 695 l/sek, prurja maksimale 970 l/sek dhe ajo mesatare 840 l/sek).
Fakti që burimet e Poçemit kanë prurje të madhe në një territor karstik me sipërfaqe të
vogël (në strukturën e Kremenarës 34km2), shpjegohet me zhvillimin intensiv të

227 Akademia e Shkencave, Instituti Hidrometeorologjik, Hidrologjia e Shqipërisë, fq. 303, viti 1984
228 Qarku i Fierit, fq. 9,
229 Akademia e Shkencave, Instituti Hidrometeorologjik,Hidrologjia e Shqipërisë fq. 303, viti 1984
230 Akademia e Shkencave, Instituti Hidrometeorologjik,Hidrologjia e Shqipërisë fq. 303,viti 1984
231 Kristo .V, Veçoritë fiziko gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum-Semanit fq. 48

viti 1980
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karstit, ku një rol të rëndësishëm luan edhe shkalla e lartë e çarshmërisë së
shkëmbinjëve. Temperatura e burimeve është 14-15°C232. Burimi i Poçemit furnizon
me ujë Uzinën e Përpunimit të thellë të Naftës-Ballsh. Një pjesë e këtyre ujërave
karstike përdoren si ujëra të pijshme. Ato, pasi përpunohen, i destinohen tregut vendas
dhe të huaj.
Nëse do të trajtojmë shpërndarjen e ujërave nëntokësore sipas kriterit litologo-
stratigrafik, në Mallakastër, dallojmë këto komplekse ujëmbajtëse:

a)Kompleksi ujëmbajtës i zhavorrëve aluvialë të Kuartenarit233

Ky kompleks ka përhapje të madhe në rrjedhën e poshtme të lumit të Vjosës, nga

fusha e Hekalit në lindje, deri në bregdet në perëndim. Ai pëfaqësohet gjithkund me

zhavorre aluviale, me veti të larta filtruese dhe me ujëmbajtje të madhe. Ushqimi

kryesor i tyre, janë ujërat e Vjosës që infiltrojnë në sektorin e kontaktit te zallishtores

së sotme me zhavoret e varrosura ujëmbajtëse, nga fusha e Hekalit deri ne

Adëbunacë234. Ndërsa ushqimi anësor, nga formacionet rrënjësore që i kufizojnë këto

zhavorre, është i papërfillshëm. Këto ujëra nëntokësorё janë pa presion dhe cilësia e 

tyre është e mirë, me përmbajtje kimiko –bakteriale, brenda normave të lejuara. Përsa

i përket mineralizimit, fortësisë dhe tipit hidrokimik, vërehet një zonalitet horizontal i

ujrave, nga lindja drejt perëndimit dhe nga periferitë drejt qendrës së pellgut aluvial të

Vjosës. Me largimin nga zona e ushqimit (në lindje), drejt drenimit të tyre në det,

ujёrat nga të ëmbla (Mp<0.5 gr/l) kalojnë gradualisht në ujёra të kripëzuara. Nga ky 

pellg furnizohet me ujë te pijshëm qyteti i Fierit, me sasine 900 - 1000 l/sek , Patosi

dhe fshatrat përrreth, me një rrjet tubacionesh që e kanë fillimin në qendrat e

pompimit në Varibop, Adë, Kafaraj, etj.

b) Kompleksi ujëmbajtës i konglomeratëve dhe ranorëve të Astjanit(suita Rrogozhina)
Ky kompleks përfaqësohet nga shtresa konglomeratesh dhe ranorë me ndërthurje
argjilash. Ato gjenden në kodrat e Buzëmadhit, ku trashësia e shtresës së
konglomerateve është nga disa metra, deri në 60-70 metra. Në sipërfaqe këta
shkëmbinj takohen në hundën strukturore të Krapsit, strukturën e Frakullës, në
monoklinalet Patos-Marinëz, Selenicë-Cakran-Kreshpan etj. Ranorët dhe konglomeratët
e suitës Rogozhina, janë shtresa ujëmbajtëse me presion artezian. Puset e shpimit japin
ujë me vetëardhje, me lartësi deri +8m mbi sipërfaqen e tokës. Burimet që ndodhen në
këto depozitime, kanë zakonisht prurje jo të mëdha, që luhaten nga 0.1-0.8 l/sek, të cilat
përdoren për ujë të pijshëm. Ato janë burime të tipit ngjitës (me presion), që dalin
pranë prishjeve tektonike235. Këto ujëra nëntokësorё ushqehen nga infiltrimet e reshjeve 
atmosferike, në vendet që ekspozohen në sipërfaqe, kurse drejtimi kryesor i lëvizjes së
tyre është paralel me lumin Vjosë, kurse deti Adriatik përbën zonën e drenimit të
tyre236.

232 Kristo .V, Veçorite fiziko gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum-Semanit fq. 49-50
viti 1980

233 Akademia e Shkencave, Stratobërdha .P, Pinguli .E, Mbi studimin hidroenergjitik të lumit Vjosa,
fq 27, Tiranë 2012

234 Keta .Z, Mitro S, Raport mbi punimet hidrogjeologjike në pellgun subartezian te Vjosës; Tiranë,
viti 1981

235 Akademia e Shkencave, Stratobërdha .P, Pinguli .E , Mbi studimin hidroenergjitik të lumit Vjosa,
fq.26-30, Tiranë 2012

236 Qarku i Fierit, fq. 15, 16
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c) Kompleksi i depozitimeve neogjenike të sinklinalit të Ballshit.
Është i mbivendosur mbi depozitimet e Oligocenit dhe pjesërisht të Akuitanian-
Burdigalianit. Në sipërfaqe dhe tek puset, vihet re prania e gëlqerorëve litotamnik me
ndërthurje të argjilave, deri mergelore dhe ranorё. Furnizimi me ujë i depozitimeve, 
bëhet nga kreshta e Hekal-Belishovës, nëpërmjet kolektorëve ranorё dhe gëlqerorëve 
litotamnikё, e ranorëve me litotamnie, që dalin në sipërfaqe dhe lidhen me ato të 
thellësisë në formën e një monoklinali237. Përveç burimeve sipërfaqësore, në puse janë
vёrejtur ardhje uji me debite të kënaqshme, dhe mund të thuhet se sinklinali i Ballshit 
përfaqëson një basen tipik ujëmbajtës me të gjithë elementët përsëritës, që janë: forma
sinklinale pothuajse e mbyllur, prania e shtresave rezervuare, gjithashtu vihen re
diferenca në nivel, midis zonës së ushqimit dhe shkarkimit. Në lidhje me regjimin, ai
duhet të jetë i ndryshëm nga ai me presion në perëndim, deri në nivel statik ose ardhje
të pakët238.
d) Kompleksi ujëmbajtës i ranorëve të Tortonianit dhe mesinianit.
Brenda zonës në studim, ranorët e tortonianit dalin në sipërfaqe në krahun djathtë të
Vjosës, konkretisht në antiklinalin e Frakullës. Ranorët janë kokërr-vogël dhe mesëm,
mesatarisht të çimentuara, me trashësi të shtresave nga 2-20 metra, duke formuar disa
horizonte ujëmbajtëse. Puset e shpimit, deri në thellësinë 250-300 metra, kanë dhënë
ujë të pijshëm me vetëderdhje, me prurje specifike 0.2 l/s239. Këto ujëra takohen edhe
tek ranorët, në zonën e Patos -Visokës. Ato dalin në sipërfaqe në formën e një brezi
JP-VL, nga Lalari në Rusinjë. Ato ushqehen nga rreshjet atmosferike, lëvizin drejt
veriperëndimit, dhe drenojnë në detin Adriatik. Dallohen për mineralizim të lartë, nga
4-50g/l deri 100g/l, të tipit tërësisht kloro-kalciumor240.

III.4.3 Liqenet artificiale

Në zonën në studim janë ndërtuar edhe disa ujëmbeldhës artificialё, të cilët janë 
destinuar për ujitjen e tokave bujqësore. Këto liqene artificiale janë krijuar kryesisht
në territoret kodrinore Mallakastrës, duke grumbulluar ujërat gjatë periudhës së
lagësht të vitit. Megjithëse kapaciteti ujëmbajtës i tyre nuk është i madh, përsëri mund
të themi se roli që ato kanë në ujitjen tokave të Mallakastrës është i madh. Krahas
vlerave ekonomike të tilla si, ujitje, peshkim, rekreacion, etj, këta ujëmbledhës kanë
edhe vlera ekologjike. Pas ndryshimeve demokratike të viteve 1990, një pjesë e
konsiderueshme e tyre janë tharë ose shkatërruar, duke zvogëluar në mënyrë të
konsiderueshme sipërfaqet bujqësore që ujiten. Rezervuari i Kurjanit është
ujëmbledhësi më i madh në Mallakastër. Ai ka një volum uji rreth 30 milion m3 dhe
furnizohet nga reshjet dhe një sërë përrenjsh që derdhen në të241. Ujëmbledhës të tjerë
më të vegjël dhe dytësorё për nga rëndësia, janë liqeni i Lumarës, Zharrzës, Çuçenit, 
Cakranit, Bejarit, etj (tab 3.12).

237 Gjoka .M, Dimo .LL, Aliaj .Sh, Vaso .P, Kalaja.F, Dogjani .S, Hysi .M, Gjeologjia,territori,
ambienti dhe administrimi i tyre në shërbim të komunitetit në Qarkun e Fierit, fq 77, Revista, Nafta
shqiptare, nr 1,viti 2014.

238 Qarku i Fierit,fq. 17,18
239 Akademia e Shkencave, Stratobërdha .P, Pinguli .E , Mbi studimin hidroenergjitik të lumit Vjosa,

fq 31,Tiranë 2012
240 Dakoli .H, Shtrepi .P ,Hidrogjeologjia e vendburimeve të naftës dhe gazit,fq. 187 vitit 1985
241 Qarku i Fierit, fq. 5
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III.4.4 Kanalet artificial

Pjesë e rrjetit hidrografik, janë edhe sistemi i kanalizimeve që përdoren për ujitjen
artificiale në Mallakastër. Nëpërmjet kanaleve, të cilët e kanë pikënisjen nga shtretërit
e lumenjve Seman, Vjosë dhe një sërë pёrrenjësh që përshkojnë territorin e 
Mallakastrës, devijohet një pjesë e ujërave të tyre për ujitjen e sipërfaqeve bujqësore.
Vetëm kanali Vjosë-Levan -Fier 32km i gjatë, ka një kapacitet 15m3/sek243. Duhet
theksuar se Vjosa ka qenë lumi që përdorej më shumë për ujitje disa dekada më parë,
me një kapacitet që arrinte 50-60m3/sek. Deri në vitet 1990-të nga ujërat e lumit Vjosa
ujiteshin rreth 40 mijë ha. Këtu përfshiheshin fushat e Cakranit-Gorishovës,
Varibopit, Frakullës edhe fushat në mbarë Myzeqenë eVogël. Gjatësia e kanaleve
vaditëse që merrnin ujë ngaVjosa arrinte në 60 km244.

III.5 Tokat

Ndikimi i zonalitetit vertikal tek tokat, shprehet jo vetëm në llojet, por
edhe nё karakteristikat që ato kanë. Tokat e Mallakastrës janë formuar në pjesën 
dërrmuese të tyre në depozitime flishore. Ato janë zhvilluar në kushtet e një relievi
kodrinor jo të lartë, me pjerrësi, ekspozime dhe pamje të ndryshme , nga një klimë e
butë , me verë të thatë, me dimër, me reshje të bollshme dhe të çrregullta, në një rrjet
të dendur përrenjsh dhe lumenjsh, me aftësi të madhe gërryese, transportuese dhe
akumuluese, e me ujëra freatike jo shumë të thella. Një rol të veçantë ka luajtur
shoqëria njerëzore nëpërmjet ndërhyrjeve në mjedis, të cilat kanë pasur karakter
pozitiv ose negativ në formimin e tokave. Pjesën më të madhe të tokave e zënë ato me
pjerrësi 5-25%, të cilat takohen kryesisht në kodrat e buta. Ndërsa tokat me pjerrësi të
vogël 0,5% , zënë areale të kufizuara dhe gjenden kryesisht në territoret fushore. Në
kodrat më të larta dhe më të thyera të Mallakastër, gjenden toka me pjerrësi më të
madhe se 25%. Ato janë të ekspozuara ndjeshëm ndaj erozionit dhe proçeseve të
shpatit, dukuri të cilat vihen re edhe në tokat me pjerrësi 5-25% , por me intesitet më
të vogël245. Tokat më të përhapura në këtë zonë janë:
a) Të hinjta- kafe,

b) Të kafenjta,

c) Tokat aluvionale,

d) Tokat kënetore

242 Kristo .V,Veçoritë fiziko gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum – Semanit fq. 58,
59, viti 1980

243 Meçaj .N, Pellgu i Vjosës,Pasuritë natyrore dhe veçoritë gjeomorfologjike, fq. 154, viti 2003.
244 Meçaj .N, Pellgu i Vjosës,Pasuritë natyrore dhe veçoritë gjeomorfologjike, fq. 218, viti 2003.
245 Kristo .V, Veçoritë fiziko-gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum-Semanit fq. 61,

viti 1980

Tabela 3.12. Rezervuarët artificial në Mallakastër

Emri i liqenit Sipërfaqja në ha Vëllimi i ujit në m3 Kapaciteti ujitës në ha

Kurjani 375242 33000 7400

Lumara nr 1 45 4000 1500

Lumara nr2 30 3500 870

Zharrëzi 30 1800 1550
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e) Tokat primitive me një përhapje shumë të kufizuar246.

a)Tokat e kafenjta, meqënse gjenden në kodrat e larta , kanë përhapje dhe një peshë

specifike më të vogël në zonën tonë të studimit. Nënllojet e këtij tipi tokash janë:

1)Tokat e kafenjta malore zënë një sipërfaqe shumë të vogël dhe janë më të
përhapura në lartësitë >600-700m, si p.sh. në Shpirag, Plashnik, etj. Ato gjenden në
formë vatrash, në një reliev kodrinor dhe paramalor, në kushtet e një bimësie të
përzierё, gjetherënëse, si dhe të shkurreve. Nga përbërja mekanike janë subargjilore të 
mesme deri në të rënda, dhe në raste të rralla subargjilore të lehta dhe argjilore.
Reaksioni i tyre është pak acid , neutral dhe bazik. Trashësia e tabanit dhe e horizontit
humusor ndryshon sipas pjerrësisë së territorit. Në përgjithësi horizontin humusor e
kanë të trashë. Pjerrësia e tyre arrin nga 15-45%.
2)Tokat e kafenjta livadhore. Edhe këto toka zënë një sipërfaqe të vogël në
Mallakastër. Ato janë të lokalizuara në Shpirag, Plashnik, etj, kanë një pjerrësi 10-
12% dhe janë të formuara mbi të njëjtat formacione gjeologjike si, dhe tokat e
kafenjta. Mbulesa bimore është e ngjashme me atë të tokave livadhore të kafenjta dhe
ujërat freatike gjenden nën 2m. Duke qenë si ndërmjetëse, midis tokave të kafenjta
malore dhe atyre livadhore të kafenjta, kanë horizontin dhe profilin më të trashë se
tokat kafe. Kanë përbërje mekanike subargjilore të mesme, e cila dominon, si dhe
subargjilore të lehtë. Reaksioni kimik është lehtësisht acid, neutral dhe lehtësisht
bazik. Këto toka janë të varfëra në humus 1-2% dhe të varfëra në fosfor247.

3)Tokat livadhore të kafenjta gjenden në formë vatrash, në ato territore ku takohen
edhe tokat e kategorisë e sipërpërmendur. Janë formuar kryesisht në formacione
sedimentare (karbonatike), e deluviale dhe në kushtet e bimësisë barishtore. Kanë
përbërje mekanike të mesme dhe me përmbajtje të rrallë gurësh. Këto toka janë të
thella, me horizont humusor të trashë. Ato kanë reaksion neutral dhe në mjaft raste
acid, lehtësisht bazik. Përbërja e lëndëve është e njëjtë me tokat e sipërpërmendura
por janë më pjellore 248 . Disa tipare të tjera të tyre janë, ngjyra karakteristike e
kuqërremtë, teksturë të rëndë, strukturë plisore dhe ngjeshmëri të lartë, përmbajtje të
lëndës organike 4-6%249.

b)Brezi i tokave të hinjta kafe. Përbëhet nga disa nënlloje tokash:
1) Tokat e hinjta kafe malore. Gjenden kryesisht në relievin, duke filluar nga 20-
30m deri në 600-700m, duke përbërë llojin me përhapje dhe sipërfaqe më të madhe në
Mallakastër. Ato janë formuar në formacione shtufesh, ranorё, argjilorё-ranorё, me 
përmbajtje të ndryshme karbonatike, si dhe mbi gëlqerorë. Këto toka në varësi të
lartësisë së territorit dhe pjerrësisë së tij, i janë nënshtruar erozionit me intensitet të
ndryshëm, ku rol të rëndësishëm luan litologjia, pjerrësia e relievit, prezenca e
bimësisë, etj. Nga përbërja mekanike janë më tepër subargjilore të mesme, por nuk
mungojnë dhe tokat me përbërje mekanike më të lehtë dhe më të rëndë. Reaksioni i
tyre është acid dhe neutral dhe dobësisht bazik. Vlerat e pH, luajnë nga 4,5-8,2.
Trashësia e profilit varet nga pjerrësia e relievit dhe shkon nga 60-150cm. Nga shkalla

246 Kristo .V, Veçoritë fiziko-gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum-Semanit fq. 62,
viti 1980

247 Kristo .V, Veçoritë fiziko-gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum-Semanit fq. 63,
64. viti 1980

248 Kristo .V, Veçoritë fiziko -gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum-Semanit fq. 63,
viti 1980

249 Gjoka .F, Cara .K, Tokat e Shqipërisë, fq 59, viti 2003
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e pjellorisë këto toka janë më tepër të varfëra e të mesme në humus, fosfor, azot, dhe
të pasura në potas250.
2)Tokat e hinjta kafe livadhore. Këto janë vazhdim i tokave të hinjta kafe-malore,
duke mbuluar rrëzat e kodrave dhe pjesët e sipërme të fushave me pjerrësi 10-12%
Ato i takojmë, si një brez i ngushtë rrëzë kodrave, nga Frakulla duke vazhduar në të
gjitha kodrat e Mallakastrës. Këto toka janë formuar nga depozitime deluviale dhe
proluviale dhe në disa raste nga aluvione të vjetra, duke u vendosur mbi formacione të
ndryshme sedimentare, karbonatike, flishe, etj251. Në përgjithësi këto toka horizontin
aktiv e kanë më të dallueshëm e më të trashë, dhe profilin më të thellë se tokat e
hinjta- kafe, të përshkruara më lart. Reaksioni i tyre luhatet nga acid në lehtësisht
bazik, por në shumcën e rasteve tokat paraqiten të varfëra deri në të mesme në fosfor,
e të pasura në potas252.
Në Kutë, Damës, Aranitas, Hekal, Ballsh, raporti i tokave subargjilore të mesme me
atë të rëndë është i barabartë, kurse fraksioni i lehtë është shumë më i vogël. Përbërja
mineralogjike e këtyre tokave përfaqësohet nga argjila kadimite dhe hidromite, të cilat
kanë ndikuar edhe në koefiçentët e tyre të këmbimit, që merr vlera mesatare. Në këto
toka, në shtresat e poshtme të profilit dallohen njolla glei, të cilat janë formuar nga
proçeset oksido-reduktuese. Një pjesë e vogël e tyre kanë edhe përmbajtje gurësh si,
në Damës, Hekal, etj253.
3) Tokat livadhore të hinjta kafe. Gjenden nën brezin e tokave të hinjta kafe
livadhore. Tokat kanë profil të diferencuar, ngjyrë që ndryshon nga e hinjtë e errët, në
sipërfaqe në të hinjtë të zverdhur në thellësi254 . Ato janë formuar në formacione
deluviale, aluvio-deluviale dhe aluvionale të vjetra, nën mbulesën e bimësisë
barishtore të livadheve si, tërfili , jonxha e egër, luleshqera, zhabina, krisja, grami, etj.
Meqënëse këto toka formohen në një reliev të përbërë kryesisht nga fusha, kërkojnë
një kujdes të veçantë, sidomos gjatë periudhës së lagësht të vitit, pasi janë të ngopura
me ujë. Gjatë kësaj periudhe të vitit niveli i ujërave freatike, shkon nga 60-12-cm. Një
dukuri e tillë, në tokat me drenazh natyror të dobët, ose pa sistem kullimi artificial,
sidomos në ato me strukturë të pazhvilluara e të ngjeshura, prish raportin ujë-ajër,
pengon aktivitetin mikrobiologjik, dhe për pasojë ndikon për keq në regjimin ushqyes
të vetë tokës. Prandaj kullimi i tokave në këtë periudhë është një masë e
domosdoshme255.
Nga përbërja mekanike këto toka janë më tepër subargjilore, të rënda dhe deri diku të
mesme. Nga shkalla e pjellorisë ato janë të varfëra ose mesatare në humus, azot, të
pasura në potas ,kurse në fosfor janë të varfëra.
c)Tokat livadhore aluvionale. Këto gjenden në të dyja anët e lumenjve, Gjanicës,
Vjosës, si dhe në sipërfaqe të vogla, në luginat e poshtme të përroit të Kurjanit,
Zharrzës, etj. Tokat aluvionale janë formuar nga materialet e ngurta të depozituara,
nga përmbytjet periodike të lumenjve. Në profilin e tyre vёrehet shtratifikimii 
aluvioneve dhe shpërndarja e çrregullt e lëndës organike. Në pjesën e sipërme të
sistemit lumor, tokat aluvionale janë normalisht të kufizuara në rripa të ngushtë,

250 Kristo.V, Veçoritë fiziko-gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum-Semanit fq. 64.
viti 1980

251 Kristo .V, Veçoritë fiziko-gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum- Semanit fq. 65,
viti 1980

252 Gjoka .F, Cara .K ,Tokat e Shqipërisë, fq. 69, viti 2003
253 Qarku i Fierit, fq. 34,
254 Gjoka .F, Cara.K ,Tokat e Shqipërisë, fq. 69, viti 2003
255 Gjoka .F, Cara.K , Tokat e Shqipërisë, fq. 62-63, viti 2003
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përbri shtratit aktual të lumit. Ndërsa në pjesën e mesme dhe të poshtme, sipërfaqja e
ndikuar nga përmbytjet është zakonisht më e gjerë256 . Tokat aluvionale janë me
moshë të re dhe dallohen për një pjerrësi të vogël, e cila ndryshon sipas relievit në të
cilin kalon lumi. Ato nuk kanë horizonte të diferencuara, pasi ridepozitimet e shpeshta
nuk kanë krijuar horizont humusor. Ato dallohen për vlera të ulëta dhe të mesme të
humusit, azotit, fosforit dhe vlera mesatare ose të larta të potasit. Reaksioni i tyre
është neutral deri në bazik, ku vlera e pH luan nga 7,2-8. Në përgjithësi tokat
aluvionale vuajnë nga lagështia e tepërt. Përbërja mekanike e tyre ndryshon nga
subranorët tek subargjilat e rënda. Sa më shumë të largohemi nga bregu i lumit, aq më
e rëndë paraqitet përbërja mekanike e tyre .
d)Tokat kënetore. Në Mallakastër këto toka zënë areale tepër të pakta, pasi kushtet
për formimin e tyre nuk janë të përshtatshme. Ato janë krijuar në territoret e ish
kënetave dhe moçaleve, të cilat shtriheshin përgjatë fushave, në krahun e djathtë të
luginës së poshtme të Vjosës si, psh. Varibop, Kashisht, etj. Këto toka, të cilat janë
kryesisht livadhore moçalike , formohen në materiale primare të përbëra nga mbetje
bimore të padekompozuara plotësisht, me ose pa përzierje rëre, lymi e argjile. Këtu
niveli i ujërave freatike është shumë afër sipërfaqes, shpesh herë jo më thellë se 50 cm
deri në sipërfaqe. Tokat kanë gjithashtu sasi të konsiderueshme CaCO3 dhe reaksion
neutral pH 7.5-7.9257. Pjelloria potenciale e tyre është e e lartë. Janë marrë masa për
kullimin dhe drenazhimin e tyre, etj.
e) Tokat Primitive. Këto toka kanë një përhapje shumë të kufizuar258. Ato gjenden në
rrjedhjen e lumenjve dhe në pjesët shkëmbore të zhveshura, e të patjetërsuara të
sistemit kodrinor të kësaj zone. Në zonën e Kutës, ato zënë një sipërfaqe prej 45ha.
Këto toka përbëhen nga material i trashë, kryesisht zhavorr, që arrin mbi 1 m
trashësi259.
Duke pasur parasysh vetitë fiziko-kimike të tokave në Mallakastër dhe shpërndarjen e
tyre sipas zonalitetit vertikal, sugjerojmë:
a)Trajtim i kujdesshëm i tokave, që gjenden në shpatet e kodrave me pjerrësi të
madhe, të cilat rrezikohen nga erozioni, shplarja, rrëshqitjet, rrëzimet, si dhe humbje e
vetive prodhuese të tyre. Këto toka bujqësore, të cilat në Mallakastër përbëhen
kryesisht nga tokat e kafenjta, duhet që të kalojnë nga fondi i tokës bujqësore, në atë
të livadheve dhe pyjeve, në varësi të kushteve konkrete të zonës.
b)Menaxhimi mbi baza shkencore i tokave, përveç masave mbrojtëse, kërkon trajtim,
që ka të bëjë me rritjen e cilësisë së tyre. Këtu mund të përmendim uljen e aciditetit të
tokave, plehërimin e vazhdueshëm, ujitjen në formë shiu, punimin sipas izohipseve
(për tokat në shpatet e kodrave), qarkullimin e bimëve bujqësore dhe drenazhimin e
tyre .
c) Duhet t’i kushtohet rëndësi tokave të braktisuara dhe të degraduara. Nëse ato janë
të përshtatshme për kultivimin e bimëve bujqësore, drurëve frutorë, etj, duhet të
hartohen politika, të cilat kanë të bëjnë me rikthimin e tyre në identitet. Ndërsa tokat e
degraduara për arsye të mosproduktivitetit, kushteve ambientale të rënduara, etj, duhet
të kthehen në livadhe, pyje, kullota, me qëllimin pengimin e degradimit të mëtejshëm
të tyre .

256 Gjoka .F, Cara .K , Tokat e Shqipërisë, fq. 97-98, viti 2003
257 Gjoka .F, Cara .K ,Tokat e Shqipërisë, fq. 78, viti 2003
258 Kristo .V, Veçoritë fiziko-gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum- Semanit fq. 67,

viti 1980
259 Qarku i Fierit, fq. 34
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d) Tokat kënetore, primitive dhe ato aluvionale, të cilat përmbyten shpesh nga
rrjedhjet ujore ose mbulohen nga depozitimet e reja, duhet të trajtohen me përparësi,
pasi janë shumë delikate. Ndërhyrje të tilla me anë plehërimit, kullimit, kultivimit të
bimëve të ndryshme bujqësore, etj, përmirsojnё cilësinë e tyre, duke i bërё tepër 
produktive.

III.6 Bimësia

Në bimësinë e Mallakastrës gjenden elementët e florës mesdhetare, ku mbizotrojnë
llojet e shkurreve me gjethe gjithnjë të gjelbra, gjithashtu edhe elemente floristike të
Evropës së Mesme si, bunga, shparthi, qarri, bungebuta, etj. Duke pasur parasysh
llojshmërinë floristike dhe kushtet edafike ku zhvillohet bimësia në vendin tonë,
theksojmë se territori i Mallakastrës bën pjesë zonën florike në jug të Devollit, dhe më
konkretisht në nënzonën midis Semanit dhe Vjosës260.
Sipas zonalitetit vertikal, zona jonë në studim bën pjesë në dy kate bimësie :
a)shkurret mesdhetare shkojnë deri në 550-600m dhe në sektorë të veçantë 800m,
b) kati i dushkajave që shtrihet nga 600-1200m .

a)Kati i shkurreve mesdhetare. Përbëhet nga nënkati i makjes dhe pseudomakjes. E
pranishme është edhe bimësia gjetherënëse, që përbëhet nga shiblijaku dhe friganat261.
Meqënëse ky brez bimor gjendet në lartësi të vogël mbi nivelin e detit, ku është
përqendruar pjesa më e madhe e vendbanimeve dhe e popullsisë, shoqëria njerëzore
ka ushtruar një presion të madh ndaj bimësisë, e cila paraqitet e degraduar. Më tepër
presioni demografik është ndjerë në territoret fushore, luginat e lumenjve, pranë
vendbanimeve, sidomos ato urbane, si dhe përgjatë akseve të rrugëve të ndryshme. Në
këto territore bimësia natyrale është zëvendësuar me atë të kultivuar, ku shpyllëzimet,
hapja e tokave të reja, shndërrimi i arealeve me bimësi në kullota, ka modifikuar
ndjeshëm pasurinë floristike, gjithashtu kanë ndryshuar raportet midis sipërfaqeve të
kultivuara dhe atyre natyrore. Ndërsa në zonat kodrinore me lartësi mbimesatare, si
dhe territoret e izoluara, aktviteti antropogjen paraqitet më i dobët.
Bimësia e makjes shpreh tiparet tipike tё një bimësie mesdhetare, e cila zë një 
sipërfaqe të madhe në territorin e Mallakastrës. Llojet më të përhapura të makjes janë;
mareja (Arbutus unedo), shqopa (Erica arborea), xina(Pistacia leutiscus), mreti
(Phillyrea media), pralli(Quercus coccifera), mersina(Myrtus comunis), xina (spartum
junceum), etj.
Bimësia e pseudomakjes. Kjo dallon nga makja, sepse mbizotron dukshëm një lloj
bimësie, e cila ka rezistencë më të madhe ndaj ngricave. Prandaj kjo lloj bimësie
vazhdon edhe në zonën e dushkajave. Në bimësinë e pseudomakjes dallohen
shoqërimet bimore me bush (Buxus sempervirens) dhe shoqërimet bimore me
dëllënjën e kuqe (Juniperus oxycedrus), me përhapje të zakonshme, por me
ndërprerje. Krahas formacionit të makjes, në Mallakastër gjenden edhe shkurre që
lëshojnë gjethe në stinën e dimrit dhe i përkasin shiblijakut. Të tilla janë: driza
(Paliurus oculeatus), lofata (Cercis siliquastrum), murrizi (Crataegus), etj. Të gjitha
shkurret që përmendëm më sipër, rrallë herë mund të formojnë fitocenoza, ato vihen
re më tëpër të përziera, psh. mareja shoqërohet me mretin dhe shqopën, ashtu si mreti
shoqërohet me prallin, maren dhe shqopën. Pralli formon shoqërime edhe me xinën,

260 Buzo .K, Gjeobotanika, fq 242, viti 2000
261 Buzo .K, Gjeobotanika, fq 245, viti 2000
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gjineshtrën dhe me shkozën e zezë. Driza formon shoqërime me goricën, murrizin, etj.
Shkurret e tjera kanë një përhapje më të vogël si, bezga (Phlomis fruticosa). Ndërsa
rrushkulli (Rusculus oculeatus) është i përhapur në gjitha territoret e zonës në
studim262

.

Bimësia e shkorretave dhe friganave.
Kjo lloj bimësie është formuar nga veprimi i faktorëve biotikё në vendin e ish pyjeve. 
Ajo përbëhet nga shkurre e gjysëm shkurre në formë gëmushash të çlirëta, ku shpesh
futen bimë me gjemba dhe në formë jastëkësh. Arealet që zë bimësia e friganave
përbëhen nga vende shkëmbore të thata dhe me tokë të cekët. Formacionet barishtore
të kësaj zone mbulojnë sipërfaqe, të cilat dikur kanë pasur bimësi drusore. Disa nga
bimët kryesore të friganës në Mallakastër janë: arithja( Astragalus sp.div), sidomos në
shkëmbinjtë gëlqeror, apo flishore, gjineshtra (Spartium junceum),etj263.
Në katin e shkurreve mesdhetare në Mallakastër gjenden edhe drurë me gjethe të
blertë gjatë dimrit si, Ilqeja (Quercux ilex), Plugri (Quercus Trojans), etj. Ndërsa
drurët halorë përfaqësohen nga pishat e tipit mesdhetar si, pisha e butë ( Pinus Pinea)
dhe pisha e egër (Pinus Halepensis). Sipërfaqet me pishë në Mallakastër janë shumë të
pakta, këtu mund të përmendim pyllin në aksin Fier –Cakran, tek kodra e Gurzezës,
në Lalar ,etj.
b)Kati i dushkajave gjendet mbi lartësinë 550-600 m deri në 1000-1200m. Ky kat
dallohet për prezencën e llojeve të ndryshme të dushqeve si, qarri (Quercus cerris),
Pulgri (Quercus macedonica), bungëbuta (Quercus Pubscens), bunga (Quercus
Sesuliflora), shparthi (Quercus konferta), ilqea (Quercus ilex), si dhe nga drurë
gjethëgjerë si, mëlleza ( Ostrya carpinifolia), krekëza (Acer campestral), frashëri
(Fraxinus ornus), shkoza e zezë (Carpinus orientalis), vidhi(Ulmus foliacea). Si
shkurre tek kati i dushkajave, janë tipike lajthia (Caryllos avellana), dëllinja e kuqe
(Juniperus axycedrus), kulpra e egër (clematis vitalba), lofata(Cercis siliquastrum),
murrizat (Cartegus nonogyna), gorica (Pyrus amygdalifromis) . Nga bimësia
barishtore rritet, fieri (pteris aquilina), grashina gjethehollë (vicia tennifolia). Një
përhapje të mirë ka gjetur frashëri i bardhë që gjendet në Shpirag , shkoza e zezë në
kodrat e Aranitasit , Gjerbësit etj264.
--Bimësia e lumores (shtretërve të lumenjve) Në shtretërit e lumenjeve si, Vjosa,
Gjanica apo edhe përrenjtë që përshkojnë Mallakastrën, gjendet nje bimësi e pasur, e
cila është zhvilluar në kushte disi të veçanta. Kjo bimësi takohet në vendet që
përmbyten gjatë vitit. Bimësia e lumores përfaqësohet nga : a)Territore fushore dhe
kodrinore ku ndodhet lumi b) nga lloje bimësie që rriten në sipërfaqe të mbuluara
përkohësisht nga ujëra të ëmbëla c) bimësi që rritet vetëm gjatë lumores. Disa nga
shkurret kryesore janë: konopica (Vitex agnus castus), ngasja (Quercus coccifera),
driza (Palaurius acuelatus), etj. Plepi , rrapi dhe shelgu janë bimësia tipike që rritet në
këto areale 265 . Gjithashtu përgjatë shtretërve të lumenjve gjenden me shoqërime
bimore të thjeshta të përfaqësuara nga marina(Tamarix parviflora), rrapishte (Platanus

262 Kristo .V, Veçoritë fiziko-gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum-Semanit fq. 70,
viti 1980

263 Buzo .K , Gjeobotanika, fq. 253, viti 2000
264 Kristo .V, Veçoritë fiziko-gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum-Semanit fq.
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265 Kristo .V, Veçoritë fiziko-gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum- Semanit, fq. 73,
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orientalis), kallamishteve (Phragmites australis) të shavareve (Typha latifolia) dhe te
truskës (Scirpus sp div)266.
Krahas bimëve të zakonshme, në Mallakastër ekzistojnë edhe një sërë bimësh
mjekësore si: Kërkuta ( Amis Visnaca), lulekuqja (Papaver rhoeas), lule belsami
(Hypericum Perforatum), luledhenësh (Ballis Perenis), lule filxhani (Digitalis Lanata
Ehrhart), bishtkali (Equissetum Arvense), sherebela (Salvia Officinalis), rozmarina
(Rosmarius officinalis), çermedelli (Ehus Cotinus), Dafina (Laurus Nobilis)267.
Zonat e mbrojtura. Megjithëse bimësia e Mallakastrës ka pësuar dëmtime serioze
dekadat e fundit, institucionet e pushtetit lokal dhe qendror kanë bërë përpjekje për të
frenuar shkatërrimin e mëtejshёm të arealeve me vlera ekologjike, mjedisore, estetike, 
studimore, etj, duke i shpallur zona të mbrojtura. Shih fig 3. 27.

Figura 3.27

Burimi : Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave

266 Buzo .K, Gjeobotanika, fq 250, 251 viti 2000
267 Kristo .V, Veçoritë fiziko-gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum- Semanit fq. 74,

75, viti 1980
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Këtu mund të përmendim si, Rezervati Natyror i Menaxhuar i Levanit me siperfaqe
1700 ha, si dhe një sërë monumentesh natyrore si, rrepet e Poçemit me siperfaqe 50
ha, rrepet e Çorrushit, lisi Cfirit, Kalenjës, Lavdanit, Ngraçanit , Levanit, etj. Disa prej
këtyre biomonumenteve janë me moshë 150-300 vjeçare268 .

III.7 Bota shtazore

Edhe fauna e Mallakastrës ka pësuar ndryshime, nga ndërhyrja gjithmonë e në rritje e
shoqërisë njerëzore. Kjo si rezultat i shpyllëzimeve, hapjes së tokave të reja, prerja dhe
dëmtimi i bimësisë , dëmtimi i habitateve dhe ekosistemeve, etj.
Përsa i përket faunës ujore, me rëndësi ekonomike janë peshqit, të cilët jetojnë në ujërat e
lumenjve, përrenjtë e mëdhenj, si dhe tek liqenet artificiale. Kështu në lumin e Vjosës, në
rrjedhën e sipërme të Gjanicës, gjendet mlyshi ( lauciscus), mustaku (Barburs), ndërsa tek
ujëmbledhësit gjenden peshqit ballgjerë, amur, pëllëmbës, karas, etj.
Nga fauna e shpendëve që lidhen me ujërat, janë kryesisht rosat si, rosa e vendit ( Anas
Platyrhynchas), rosa e vogël (Anas Crecca), bishtgjela (Anas acuta) dhe patat si, ajo
Ballbardhë (Auser albifront) dhe më rrallë pata e madhe (Anas ausers), dhe pata belba
(Anas fabalis). Këto shpendë takohen sidomos në muajt e ftohtë , të cilat janë objekt
gjuetie. Në këtë zonë ndodhen edhe një numër i madh shpendësh të zakonshëm, dëmtues
si, sorrat (corvux cornix), laraskat (Pic pica), stergoka ose gala (calculus monedula),
harabelat (passer). Nga llojet e shpendëve të tjerё janë, turtulli (sterptopelia turtur), 
shkurta (coturnix coturnix), etj. Në lindje të Mallakastrës, në pyjet e dushkut, takohen
pëllumba të egër (Columba) dhe guarku ( Columba palumbas). Ndërsa në territoret
gëlqerore si, (Shpirag, Plashnik, etj) gjendet thëllëza e malit (Alectoris graeca). Në shpatet
e kodrave dhe luginat e përrenjëve të veshura me shkurre dhe drurë me gjethe, gjatë gjithë
vitit gjejnë strehë gjitarët si, ujku (canis lupus), dhelpra ( vulpes vulpes), çakalli (canis
aureus), lundërza (lutra lutra), dhe pranë ujërave të lumenjve, baldosa (Meles meles),
lepuri ( Lepus europacus) dhe gjitarë thundrorë si, derri i egër (sus acrofa)269.

Nëse do të bëjmë një vlerësim të florës dhe faunës që gjendet në Mallakastër, arrijmë në
këto përfundime kryesore:
a) Flora dhe fauna e Mallakastrës, megjithëse përbëhet nga një numër i madh llojesh dhe
nënllojesh, mund të themi se ajo është e varfër në raport më kushtet mjedisore që
ekzistojnë aty. Kjo lidhet me faktin se shoqëria njerëzore ka vepruar me agresivitet të
madh ndaj bimësisë, nëpërmjet shpyllëzimeve, djegies së pyjeve, mbikullotjes, hapjes së
tokave të reja bujqësore, shfrytëzimit pa kriter të lëndës drusore, me anë të ndotjes, etj.
b) Bimësia nuk mund të konsiderohet një burim i mirfilltë për ekonominë e Mallakastrës,
pasi ajo zë sipërfaqe të vogla dhe është e degraduar. Përveç disa arealeve pyjore në
kodrat e Cakranit, Peshtanit, Ninëshit, etj, hapësirat e tjera janë të varfëra, me bimësi tё 
përbërë nga shkurre dhe livadhe. Kështu bimësia ka rëndësi më tepër ekologjike dhe
estetike, sesa ekonomike.
c) Qendrat e banuara përgjatë luginës së Gjanicës, e cila dallohet për vlera të larta të
ndotjes, e kanë jetike ekzistencën e bimësisë natyrale, pasi ajo shërben si amortizuese dhe
minimizuese e ndotjes. Kështu dëmtimi i mëtejshëm i bimësisë natyrale, apo zëvendësimi i
saj i me bimësi artificiale, do të ndikojë në përkeqësimin e cilësisë së ujit, ajrit dhe tokës,

268 Qiriazi .P, Sala .S, Monumentet e natyrës të Shqipërisë, fq. 63, 64, 74 viti 2006
269 Kristo .V, Veçoritë fiziko-gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosës dhe Osum -Semanit, fq.

77, viti 1980
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në rritjen e rasteve me sëmundje, dhë për pasojë e bën gjithmonë e më pak tërheqëse këtë
zonë që të përdoret për aktvitet ekonomik dhe popullim.
d)Erozioni, fenomenet e shpatit, karsti, etj, do të intensifikohen më tej, nëse nuk frenohet
dëmtimi i bimësisë. Përmasat e frikshme të erozionit përgjatë luginës së Vjosës (ku qindra
ha janë gërryer, apo kthyer në toka të pashfrytëzueshme si rezultat i përmbytjeve,
devijimit të shtratit të lumit), si dhe në mjaft toka në shpatet kodrinore me pjerrësi të
madhe, po shtron nevojën e ndërhyrjes së menjëhershme në territoret e rrezikuara të
Mallakastrës.

Konkluzione të përgjithshme

 Relievi, kryesisht kodrinoro-fushor, ofron më tepër potenciale për zhvillimin e
blegtorisë, pemëtarisë, sesa të bujqësisë.

 Relievi i ulët, i përshkuar nga lugina lumore me drejtime të ndryshme, në përgjithësi
paralel me kodrat apo vargjet kodrinore, ofron lehtësira për komunikacion. Kjo
dëshmohet nga rrjeti i dendur i rrugëve të rangjeve të ndryshme si dhe hekurudha, e
cila shkon deri në zemër të Mallakastrës.

 Lartësia e relievit, pjerrësia, ekspozimi i shpateve, përbërja e shkëmbinjve,
klima,bimësia, ekzistenca e tokave, etj, kanë ndikuar fuqishëm në shpërndarjen e
pabarabartë të vendbanimeve dhe të popullsisë .

 Aktiviteti ekonomik ndikohet fuqishem nga hipsometria, prania e burimeve,
rrjedhjeve sipërfaqësore, si dhe vijave të komunikacionit.

 Vemendje e veçantë u duhet kushtuar ujërave të pijshёm që gjenden në Kafaraj, Adë, 
Varibop, Poçem, etj. Ato duhet të mbrohen nga ndotja, rrjedhja e ujërave
sipërfaqësore (kanaleve ujitëse dhe kulluese), etj.

 Duke pasur vlera të larta të thellësisë së copëtimit dhe dendësisë së coptimit, një
klimë mesdhetare tepër kapriçoze, me mungesë bimësie në areale të vazhdueshme,
bёn qё Mallakastra tё dallohet për proçeset e shpatit, erozionit, karstit dhe fenomenve 
të tjera degraduese dhe dezertifikuese. Ruajtja e ekuilibrave natyrorё është me interes, 
jo vetëm për të tashmen por edhe pёr të ardhmen. 

 Ndërtimi i rrugës nacionale Levan–Damës, përgjatë luginës së Vjosës dhe Përroit të
Thatë, kërkon menaxhim më të kujdesshëm të territoreve nëpër të cilat kalon ky aks
rrugor. Kjo duhet parë në disa aspekte kryesore.
a) Në regjimin dhe qarkullimin e ujërave mbitokësorё dhe nëntokësore, të 
cilat tashmë ndikohen direkt apo indirekt nga ky segment i ri rrugor.
b) Hapja e trasesë rrugore në krahun e djathtë të luginës së Përroit të Thatë,
ka ndikuar negativisht në prishjen e ekuilibrave natyrorё në këtë territor. 
Gërmimet në shpatet e kodrave të Kremenarës janë shoqëruar me rritjen e
pjerrësisë së tyre, dëmtimin e bimësisë, ekspozimin e shkëmbinjve të ndryshëm
ndaj faktorëvë të jashtëm etj. Kjo ndërhyrje e shoqërisë njerëzore, ka sjellë një
sërë pasojash si, intesifikimi i erozionit, karstit, riaktivizimi i proçeseve të shpatit,
ngushtimin e shtratit të lumit, etj. Këto fenomene rrezikojnë dëmtimin e rrugës,
por edhe jetën e udhëtarëve që qarkullojnë në këtë segement rrugor. Si të mos
mjaftonin këto, tashmë shohim edhe shfrytëzimin e gurëve gëlqerorё për qëllime 
ekonomike, të cilat rrisin shkallën e degradimit në këtë territor.

 Edhe aksi Damës-Krahës kërkon një trajtim të veçantë, sepse rruga e re në
sektorë të veçantë kalon nëpër shkëmbinj flishorë, të cilët janë tepër vulnerabël
ndaj proçeseve të shpatit.
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IV. SISTEMET HUMANE
IV. 1. POPULLSIA

IV. 1. 1. Popullimi dhe dinamika e ndryshimeve të tij
Ky syth analizon kryesisht ndryshimet që ka pësuar popullsia dhe vendbanimet e
Mallakastrës gjatë shek XX-të deri në periudhën aktuale. Vend të veçantë zë analiza e
ndryshimeve pas vitit 1990; trajtimi i dukurive aktuale të popullsisë dhe prirjet e saj
për të ardhmen. Në këtë analizë vёmendja përqёndrohet në treguesit më dinamikë në 
kohë dhe hapësirë të popullsisë, si: ndryshimi numerik i saj në vite, shpërndarja
hapësinore, lëvizja natyrore dhe mekanike, struktura e popullsisë etj.

IV.1.2 Popullimi i hershëm i Mallakastrës
Nga të dhënat e ndryshme arkeologjike rezulton se në territorin e Mallakastrës janë
gjetur gjurmë të ekzistencës së shoqërisë njerëzore, që janë ndër më të lashtat në
vendin tonë.
Mbetje të shoqërisë njerëzore janë gjetur në fshatin Portëz, të cilat i përkasin Paleolitit
të Mesëm rreth 40000 vjet p.e.r269. Ato janë kryesisht vegla pune të njerëzëve endacak ,
të cilët akoma nuk kishin filluar të ndërtonin vendbanime fikse. Vendbanimi i parë në
territorin e Mallakastrës u shfaq shumë më vonë. Ai daton në fund mijëvjeçarit të IV
p.e.r, ose Neoliti i Mesëm dhe është gjetur në afërsi të fshatit Cakran. Ky vendburim
arkeologjik i cili është unikal në llojin e vet dhe më i vjetri, bën pjesë në atë që quhet
ndryshe “kultura e Cakranit”270.
Të dhënat e kulturës materiale dhe shpirtërore tregojnë se në shekujt në vijim shoqëria
njerëzore u bë prezente në gjithë territorin Mallakastrës, duke ndërtuar venbanime të
shumta më një dendësi të konsiderueshme.
Midis vendbanimit neolitik të Cakranit dhe tumës së Patosit qëndron një heshtje 2000
vjeçare (nga Neoliti i mesëm në Cakran) në bronzin e vonë (Patos). Tuma e Patosit u
ngrit në shek XIII p.e.r. Ajo është përdorur intensivisht në epokën e hekurit të
hershëm (shek XII-V p.e.r), deri në shekujt e fundit p.e.r dhe në mesjetën e
hershme271.Gjetjet e reja arkeologjike si, sëpata neolitike në Aranitas, fortifikimi i
bronzit të vonë në Margëlliç, materialet e neolitit, bakrit dhe bronzit të hershëm në
Mollaj, tuma në Gjinoqarë, vendbanimet e bronzit dhe hekurit të hershëm në Drenovë,
Kutë, Kasnicë, Lalar, Aranitas, Kraps, Belishovë, Gjinoqarë, Kalenjë, Ngjeqar, Bylis
etj, kanë plotësuar panoramën e historisë së kësaj krahine, duke treguar vazhdimësi në
kohë dhe hapsirë272. Duhet theksuar se disa nga venbanimet e kësaj periudhe gjenden
pjesërisht mbi bazën e atyre më të hershme, siç ndodh në rastin e Margëlliçit, Kutës,
Drenovës etj, por numri më i madh i vendbanimeve përfaqësohet nga shtresa
kulturore të krijuara rishtaz pranë fushave që presupozon lidhjen e tyre, kryesisht me
ekonominë bujqësore.273 Me shfaqjen e mardhënieve skllavopronare, e cila përkon me
fazën protourbane shek.VII -V p.e.r, në territorin e Mallakastrës, disa vendbanime u
diferencuan nga të tjerat, duke u kthyer në qytete. Qendrat protourbane dhe urbane të
fazës së tretë te hekurit janë: Nikaia, Margёlliçi (Patos), Mashkjeza (Cakran) dhe 
Belishova. Gjatë periudhës urbane shek.V-I (periudha e dytë e hekurit), u krijua
organizmi i parë politik në territorin e Mallakastrës, që u quajt koinoni (lidhja) i

269 Ekspedita arkeologjike shqiptaro- amerikane,në hapësirën midis Semanit dhe Vjosës në vitet
1998 - 2000

270 Muzeu Fier , Fieri Arkeologjik, fq 2
271 Muzeu Fier , Fieri Arkeologjik, fq 4
272 Muzeu Fier , Fieri Arkeologjik, fq 6
273

Muzeu Fier ,Fieri Arkeologjik, fq 7
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bylinëve rreth qytetit Bylis (Hekal). Burimet e ndryshme historike datojnë krijimin e
Bylisit, diku para vitit 350 p.e.r. Stefan Bizantini në enciklopedinë e tij, shkruan se
Bylisi u themelua nga Neoptolemi, i biri i Akilit274.
Kjo bashkësi, koinoni, shtrihej në trevën e Mallakastrës midis malit të Sinjës në
lindje, lumit Vjosa në jug dhe qyteteve të Orgesos (Margëlliç) dhe Cakranit në
perëndim. Ajo që duhet theksuar është, se një pjesë e madhe e vendbanimeve që kanë
ekzistuar gjatë lashtësisë në territorin e Mallakastrës, gjatë periudhave të mëvonshme
historike nuk përmenden më.
Këtu përfshihen edhe qytetet, të cilat kanë qenë me rëndësi parësore në territorin e
konionit të bylinëve apo organizimin e mëvonshëm politik, që e pasoi atë pra
Antitania. Pas fushatës pushtuese të romakëve me në krye Paul Emilin në vitin 168
p.e.r, i cili shkatërroi 70 qytete në Molosi, iu drejtua Antitanisë, ku veproi në të
njëjtën mënyrë. Për mëse një shekull pas ngjarjeve tragjike të vitit 167 p.e.r burimet e
shkruara heshtin për fatin e Bylisit dhe të Bylinëve (deri në 54 p.e.r në letrën e
Ciceronit).
Të dhënat arkeologjike dëshmojnë se pjesa më e madhe e qendrave byline u braktis
dhe vetëm Bylisi u rindërtua275. Pas kalimit të territorit të Mallakastrës nën sundimin
bizantin, rëndësia e tij u pakësua në mënyrë graduale. Këtu ndikuan shkatërrimet nga
pushtues të ndryshëm, si dhe spostimi i rrjedhjes së Vjosës, e cila në antikitet ka
shërbyer si port për Antitaninë.
Pas shkatërimit të dytë nga sllavët në 586, Bylisi u braktis përfundimisht. Pranë këtij
vendbanimi u ndërtua fshati Hekal276. Braktisja e Bylisit u shoqërua me lindjen e një
qyteti të ri jo shumë larg prej tij, që u quajt Ballsh. Ky qytet i ri trashëgoi emrin dhe
funksionet e Bylsit të dikurshëm277, duke u kthyer në një qendër peshkopale shumë të
rëndësishme të trevave shqiptare.
Vazhdimësinë e jetës nga antikiteti i vonë në mesjetë, në Mallakastër dëshmohet nga
një sërë vendbanimesh fshatare, bazilikash, manastire, kështjella mesjetare etj. Kështu
në Panahor gjenden mbeturinat e tri kishave, nga të cilat, më e madhja gjendet në
vendin Bregu i Drizës. Mbetje të saj janë gjetur si: kolona guri, pjesë ikonostasi,
bazamente kolonash, kapitele etj. Gjithashtu në fshatin Dukas janë gjurmuar
mbeturinat e një kishe dhe dy ambiente banimi. Ndërsa në krahun e majtë të Gjanicës,
në Kraps, në vendin e quajtur Shkallëz dhe Kishë, janë gjetur rrënojat e disa kishave.
Përveç dy bazilikave të gërmuara në Bylis gjurmë ka edhe në Kutë, Vjosë
(Cakran)etj278.
Të dhëna indirekte për qёndrat e banuara gjatë kësaj periudhe, na vijnë nga toponimet 
e vendosura nga pushtuesit sllavë dhe bizantinë. Disa prej tyre janë emra që u janë
vendosur venbanimeve të krijuara rishtas, ndërsa të tjera kanë zёvendësuar emrat e 
vendbanimeve që kanë ekzistuar gjatë antikitetit. Një pjesë e këtyre toponimeve ruhen
edhe në ditët e sotme si, Belishovë, Visokë, Gadurovë, Gorishovë, Gllavinicë, Çorush,
Drenovë, Kasnicë, Greshicë, Mbjeshovë etj. Këto toponime të grupit bullgar, janë
emra shqip të përkthyera në sllavisht, ndërsa pjesa tjetër janë emra të pronarëve
sllavo-bullgar si, Margëlliç, Koshovicë, Plyk, Gjanicë279. Tipik paraqitet Ballshi, i cili

274 Ceka .N, Muçaj .S , Bylisi, fq 7, Tiranë 2004
275 Ceka .N, Muçaj .S , Bylisi, fq 12, Tiranë 2004
276 Ceka .N, Muçaj .S , Bylisi, fq 20, Tiranë 2004
277 Emiri .H , Historia e Fierit, fq 35, Kavajë 2001
278 Muzeu Fier, Fieri Arkeologjik, fq 65
279 Gjika .Ilirian, Fieri ne shekuj, fq 38, Fier 2004
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në dokumentat mesjetare identifikohet me disa emra si, Kefalenia, apo Glavinica280

(sllavishtja glava=kokë), Piskobi nd Jalash 281, Peskopja282 etj.
Të dhëna indirekte rreth qendrave të banuara na vijnë nga emigrantët që janë larguar
nga territori i Mallakastrës. Ata për të treguar origjinën e tyre,vendbanimeve të reja që
kanë krijuar, iu kanë vënë të njëjtin emër me fshatin apo qytetin nga janë larguar.
Këtu mund të përmendim fshtrat si ,Varibob, Symizë, Fratar, Gjonçë, Kraps283 etj.
Duhet të theksojmë se edhe gjatë mesjetës nuk ekzistojnë të dhëna konkrete rreth
numrit venbanimeve, emrave të qendrave të banuara dhe popullsinë që ato kanë pasur.
Moslidhja e hallkave dhe fakteve arkeologjike për periudhat e ndryshme të historisë,
na pengon që të tregojmë shtrirjen në kohë të vendbanimeve, lindjen dhe zhdukjen e
një pjese të tyre. Rivaliteti i pushtuesve të ndryshëm për tё pushtuar territorin e 
Mallakastrës, flukset migratore të konsiderueshme, përmendja e Ballshit në
dokumentat historike dhe kronikat e ndryshme të luftrave, lindja e një sërë
vendbanimesh me toponime sllave, tregon se kjo krahinë edhe gjatë Mesjetës duhet të
ketë pasur një popullsi të konsiderushme dhe një numër të madh vendbanimesh, të
cilat kanë ruajtur vazhdimësinë edhe në ditët tona. Sipas hartës arkeologjike të muzeut
të Fierit nga 53 fshatra të rrethit të Mallakastrës, në 30 prej tyre janë hetuar dhe
zbuluar materiale arkeologjike284. Fig 4.1

Figura 4.1

Burimi : Muzeu historik i Fierit

Me ardhjen e pushtuesve turq në vendin tonë, të dhënat për popullsinë dhe
vendbanimet filluan të jenë më të plota dhe më të sakta. Rregjistrimet e popullsisë së
vitit 1431,1519, 1570, 1583, 1740, 1846 etj, sjellin një panoramë të plotë rreth

280 Ceka .N, Muçaj .S, Bylisi, fq 20, Tiranë 2004
281 Bayir .O, Sipmozium, Toleranca në aktet administrative osmane, Gjendja administrative e

Shqipërisë së jugut në periudhën klasike dhe mënyra e drejtimit të perandorisë osmane në Shqipëri,
fq 176, viti 2005

282 Instituti i Historisë ,Rregjistri kadastror i sanxhakut të Vlorës viti 1583, (në shqip), fq 12
283 Stojkov .R, Kaçori .Th (Studime Historike Nr 3) ,Një rregjistër Osmano-Turk i shek XV për

Shqipatarët e Peleponezit, fq 151,152, Tiranë 1966.
284 Sadiku .T, Mallakastra dhe Myzeqeja e Vogël në rrjedhat e historisë deri në 1840, fq 4, viti 2009
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ndryshimit numerik të popullsisë në vendin tonë dhe Mallakastër. Megjithatë në këto
rregjistrime ka pasur edhe pasaktësira, që kanë të bëjnë me mospranimin banorëve për
të kryer regjistrimin, mos identifikimi i saktë i vendbanimve pasi disa prej tyre kanë
qënë me emra të tjerë, i njëjti emër vendbanimi përsëritet në treva të ndryshme, apo
edhe brenda të njëjtës hapësirë, psh. Levani Samar, Levani Plak, dhe Levani Shaban
(ku vetëm njëri prej tyre gjendet në këtë krahinë), Dukas i rrethit Fier dhe Dukas i
rrethit Mallakastër, fshtra me emra të ngjashëm si, Rrerrës, Rërës, Ngraçije, Ngraçan,
Selitë dhe Selishtë etj. Megjithatë këto pasaktësira janë qartësuar nga njëri rregjistrim
tek tjetri, ku të dhënat janë bërë më të sakta. Kështu sipas rregjistrave turkё 
(H.Inalçik), në territorin e Mallakastrës në vitin 1431285 ekzistonin 37 vendbanime, në
vitin 1583286 ishin rreth 80 të tilla, ndërsa në vitin 1740287 rreth 56 vendbanime.
Mendojmë se numri i vendbanimeve të Mallakastrës më i saktë është ai vitit 1583, i
cili duhet të ketë qenë i njëjtë që nga fillesat e pushtimit turk. Përderisa nuk ka të
dhëna për braktisje të plotë të qёndrave të banuara, numri i tyre gjatë pushtimit turk 
duhet të jetë rritur, pavarsisht lëvizjeve migratore, kushteve të vështira ekonomike dhe
zgjedhës së pushtimit me të cilat janë përballur mallakastriotët.

IV.1.3. Shpërndarja hapësinore e vendbanimeve

Njohja e shpërndarjes hapësinore të vendbanimeve dhe e popullsisë përbën një
problem sa të thjeshtё në dukje aq edhe të vështirë, nëse do të përcaktojmë faktorët 
dhe shkaqet që kanë ndikuar në këtë shpërndarje. Kjo lidhet me faktin, se në
lokacionin e vendbanimeve hyjnë në lojë një sërë faktorësh të tillë si, natyrorë,
historikë, politikë, psikologjikë etj. Analizën e këtij problemi me rëndësi të veçantë
gjeografike e fillojmë me faktorët natyrorë, duke vёnë theksin tek roli i relievit në 
shpërndarjen e vendbanimeve. Prej tij kushtëzohen tiparet kryesore të komponentëve
të tjerë natyrorë, si: klima dhe potencialet e saj, qarkullimi i ujërave sipërfaqësore,
tokat bujqësore, potencialet biologjike etj. Njëherazi me tiparet e relievit lidhen
kushtet për ndërtimin e infrastrukturës dhe mjaft aktivitete jetësore dhe prodhuese të
shoqërisë njerëzore. Nga studimi i hartave topografike me shkallë 1:25000 të mesit të
viteve 1980-të, konstatojmë se shpërndarja e vendbanimeve në Mallakastër sipas
zonalitetit vertikal, ka këto karakteristika kryesore: Shih tab 4.1.
 Vendbanimet e Mallakastrës shtrihen nga kuota minimale e saj prej 8 m, ku

gjendet fshati me lartësinë më të vogël (fshati Kashisht), deri në 740 m në Sinjë
(tab.3.2). Kjo diferencë kaq e madhe hipsometrike në shpërndarjen e
vendbanimeve, tregon karakterin e tyre, që varion nga fushor, në kodrinor edhe
paramalor dhe larminë e kushteve mjedisore. Njëherazi ndihmon për t’u njohur me
profilin ekonomik të tyre.

 Numri më i madh i qendrave të banuara gjendet në katin hipsometrik 151-300m.
Në këto lartësi ndodhen rreth 37.2% ose 38, nga 102 vendbanimeve që ka
Mallakastra. Shih tab. 3.1.

285 Inalçik .H, Dokumenta nga Arkiva e Perandorisë Osmane mbi rregjistrimet në Shqipëri viti 1431,
286 Instituti i Historisë, Rregjistri kadastror i Sanxhakut të Vlorës viti 1583, në shqip
287 Sadiku .T, Mallakastra dhe Myzeqeja e Vogël në rrjedhat e historisë deri në 1840, fq 334, 335, viti

2009
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Burimi: Sipas hartave topografike me shkallë 1:25000, botim i vitit 1984

 Nga kuota më e ulët e Mallakastrës pranë fshatit Kashisht 8 m, deri në lartësinë 300
m, gjenden 69 qendra të banuara ose 67.6% të totalit kundrejt 33 qendrave të banuara
që ndodhen në lartësitë më të mëdha se 300 m. Jo më kot e kemi diferencuar
shpërndarjen e vendbanimeve, nën 300 m dhe më të madhe se 300 m, kuotë e cila
është afërsisht sa lartësia mesatare e Mallakastrës prej 277m. Pra banorët e
Mallakastrës kanë zgjedhur relievin e ulët fushor dhe kodrat e ulëta për të ndërtuar
vendbanimet e tyre, prirje kjo që po intesifikohet akoma më tepër pas vitit 1990-të,
kur u lejua lëvizja e lirë e njerëzve.

 Janë shumë të pakta vendbanimet që gjenden në relievin fushor tërësisht të rrafshët,
krahasuar me atë kodrinor të valëzuar, të cilët diferencohen pikërisht në izolinjën 50
m. Në 10,4% të sipërfaqes së Mallakastrës gjenden rreth 10 % e vendbanimeve të saj.
Edhe në lartësitë mbi 500 m gjenden pak qendra të banuara. Në këto lartësi ekziston
një raport tepër i zhdrejtë, midis % që zënë qendrat e banuara dhe sipërfaqes. Kështu
në 14.7 % të sipërfaqes gjenden rreth 8 qendra të banuara, ose 7.8 % të numrit total
prej 102 qendra të banuara. Faktorët që kanë kushtëzuar këtë denduri të ulët të
vendbanimeve në fushat me lartësi <50m dhe kodrat e larta janë në ndryshme:
 Karakteri moçalor dhe kënetor i fushave, si dhe përmbytjet e shpeshta nga

lumenjtë Vjosa, Gjanica.
 Përpjekjet e popullsisë, për të kursyer tokën e pakët fushore më të përshtashme për

bujqësi, krijuan vendbanime në rrëzë, në shpatet, madje edhe në kreshtat e
kodrave. Kjo dukuri vihet re qartazi në tё gjithë Mallakastrën.  

 Ndalimi me ligj, gjatë regjimit komunist, i lëvizjes së lirë të njerëzve dhe i zënies
së sipërfaqeve fushore bujqësore për ndërtimin e vendbanimeve etj.

 Shkaqet historike dhe politike, kushtëzuan vendosjen e disa vendbanimeve në
kodra, si: Hekali, Fratari, Belishova, Margëlliçi, Ballshi, Mbjeshova, Cfir etj.
Pozicioni kodrinor i tyre lidhet me përpjekjet e popullsisë për t’i shpëtuar trysnisë
së pushtuesve shekullorë. Disa qendra të tjera si, Sinja, Krapsi, Allambresi etj,
janë ngritur pranë objekteve ushtarake që mbronin dhe kontrollonin lëvizjen në
rrugë të ndryshme. Ndaj ato janë vendosur përgjatë rrugëve dhe në qafat e
kodrave.

 Disa qendra të dikurshme rurale, si: Patosi, Ballshi, u shndërruan në qendra
urbane me funksione administrative dhe ekonomike, duke devijuar nga zanafilla
historike e krijimit të tyre në të kaluarën.

 Dendësia e vogël e vendbanimeve dhe e popullsisë në kodrat e larta, lidhet me
sipërfaqet e vogla të tokave bujqësore, infrastrukturën e pakët, kushtet mjedisore
jo shumë të favorshme etj.

Tab.4.1.Shpërndarja e venbanimeve të Mallakastrës sipas kateve dhe nënkateve hipsometrikë

Kati

Nënkati Sipërfaqja Nr i
vendbanimeve

Nr i
vendbanimeve
në %

Totali

Km2 në %
Nr

vendbanimeve
Vendbanime
në %

Deri 150 m -50m 78.8 10.4 10 9.8 31 30.4

51-150 165.8 21.9 21 20.6

151-500m 151-300 211.2 27.9 38 37.2 63 61.8

301-500 190 25.1 25 24.5

>500m 501-600 53.7 7.1 3 2.9 8 7.8

>600 57.5 7.6 5 4.9
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 Për të shpjeguar rolin e kushteve natyrore,sidomos të relievit, në shpërndarjen e
qendrave të banuara, kemi evidentuar dhe analizuar ndryshimet hipsometrike
midis vendbanimeve dhe brenda tyre. (Tab= 4.2). Për këtë qëllim, kemi nxjerrë
lartësinë minimale dhe maksimale ku gjendet secili vendbanim, dhe kemi
llogaritur lartësinë mesatare të tyre. Fshatrat fushorë kanë diferenca të vogla midis
kuotës minimale dhe asaj maksimale, nga 2 m në fshatin Kashisht deri në 10 m
për fshatin Lënginas. Të tillë janë: Vjosa (bëhet fjalë për fshatin Vjosë ose Ahmet
Bejas), Kashisht, Vidhishta, Frakull e Vogël, Plyku, Driza, Portëza, qyteti Patos
etj. Ndërsa në fshatrat kodrinorë, amplituda hipsometrike, midis kutoës më të ulët
ku shtrihet fshati dhe asaj më të lartë, shkojnë nga 150-250m. Kjo vihet re në:
Velçan, Drenovë, Greshicë, Osmënzezë, Sinjë, Allkomemaj etj.

Tab. 4.2. Shpërndarja e vendbanimeve të Mallakastrës në drejtim vertikal
Nr Vendbanimi Lart.mes m Lart m Lloji reliev Ekspozimi Shtrirja në

1 Kashisht 9 8-10 fushë P,L,V,J fushë

2 Vidhishta 28 25-30 fushë Vl,L,Vp,P fushë

3 Vjosë 28 15-40 fushë J,Jp,P shpate

4 Tojkan 35 30-40 fushë J,Jp fushë

5 Portëza 40 30-50 kodër Vl,L,J shpate

6 Plyku 43 35-50 kodër Jp,J shpate

7 Lënginasi 45 40-50 fushë V,Vl,L fushë

8 Patosi 50 30-70 kodër Vp.P,Jp shpate

9 Dukasi 50 30-70 kodër P,Vp shpate

10 Gjonça 50 30-70 luginë P,VP,V luginë

11 Frakull e Vogël 53 35-70 kodër P,JP,J shpate

12 Hambar 60 30-90 kodër Vp,P,JP shpate

13 Dronofos 80 50-110 kodër V,VP,P shpate

14 Pobrati 80 40-120 kodër Jp,P,V shpate

15 Krapsi 100 50-150 luginë Jp,J,Vl,Jl luginë

16 Anebreg 100 50-150 kodër P,VP, shpate

17 Vreshtas 103 65-140 kodër J,Jp,P shpate

18 Varibop 103 25-180 kodër Jl,J,JP,Vp shpate

19 Floqi 105 70-140 kodër P,VP kreshtë
20 Kurjani 110 60-160 kodër P,JP,VP shpate

21 Gorishovë 115 60-170 kodër JP,P, shpate

22 Lalar 115 80-150 kodër JP,VP shpate

23 Mollaj 115 70-160 kodër J shpate

24 Slanica 120 70-170 kodër VP,P,JP shpate

25 Buzmadhi 120 30-210 kodër VL,L,JL shpate

26 Banaj 125 100-150 kodër V,Vl shpate

27 Luari 135 50-220 kodër Vl,VP,P,L kreshtë

28 Protoduari 140 120-160 kodër J,JP,P shpate

29 Sqepur 140 110-170 kodër V,Vp shpate

30 Rromësi 150 40-260 kodër J,JP shpate

31 Cakran i Ri 150 50-250 kodër J,JP,P shpate

32 Peshtan i Madh 155 110-200 kodër L,VL, shpate
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33 Belistan 155 90-220 kodër Vp shpate

34 Patos-Fshat 160 80-240 kodër L,V,VP,P shpate

35 Peshtan i Vogël 160 140-180 kodër L,J shpate

36 Poçem 163 150-176 kodër Vl, V,Vp, kreshtë

37 Kuta 173 120-225 kodër JP,J,Jl shpate

38 Cukalati 175 110-240 kodër P,JP,J shpate

39 Peshtan Bregas 175 70-280 kodër J,Jp,P shpate

40 Mbërsi 180 140-220 kodër Vp,V,P kreshtë

41 Vloshi 180 110-250 kodër P,J,Vp shpate

42 Kreshpan 185 60-310 kodër J,JP,P,VP shpate

43 Rusinja 185 160-210 kodër P,Jp,J shpate

44 Kuqari 195 160-230 kodër Jp.J shpate

45 Cakran 195 45-350 kodër Jl,J,JP shpate

46 Klos 210 80-340 kodër J,P,VP shpate

47 Drizar 210 70-370 kodër J,P,Vp kreshtë

48 Rrerësi 215 200-230 kodër J,Jp,P shpate

49 Visoka 220 180-260 kodër J,P,VP shpate

50 Ngraçija 230 180-280 kodër JL,L,J shpate

51 Drenovë Fushë 230 160-300 kodër L,Vl shpate

52 Lavdani 230 200-260 kodër J,Jp,P shpate

53 Ngjeqar 235 130-340 kodër Vp,P,J shpate

54 Ballshi 235 160-310 kodër Vp,V,VL shpate

55 Vokopola 235 210-260 kodër L,VL,JL shpate

56 Dukasi 250 190-310 kodër V,VL,L shpate

57 Krotinë 255 220-290 kodër VP,P,J shpate

58 Kasnica 260 120-400 kodër V,Vl,VP shpate

59 Margëlliçi 260 250-270 kodër J,Jp,P kreshtë

60 Drenova e Re 260 230-290 kodër L,VL,V shpate

61 Damës 265 140-390 kodër Vp,V,VL shpate

62 Çuçen 265 200-330 kodër L,Jl shpate

63 Allambrez 265 210-320 kodër, P,J,Vp shpate

64 Çorrush 280 200-360 kodër VL,L shpate

65 Skrevan 285 200-370 kodër VP,V,Vl shpate

66 Sigjeca 290 220-360 kodër Vl,L,Jl shpate

67 Kashi 290 290 kodër L,JL,J shpate

68 Hekal 290 130-450 kodër P,JP,J shpate

69 Lapuleci 295 190-400 kodër P,JP,VP shpate

70 Drenija 305 220-390 kodër Jp,P,Vp, shpate

71 Belishova 315 160-470 kodër V,Vp,VL shpate

72 Usoja 320 260-380 kodër VP,P,jp shpate

73 Gjinoqara 335 300-370 kodër JP,P,J shpate

74 Gadurova 345 320-370 kodër JP,P shpate

75 Fratar 345 300-390 kodër Vp,JL,J shpate

76 Malaj 350 320-380 kodër J,P shpate

77 Ruzhdija 360 290-430 kodër Jp,P,Vp, kreshtë
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78 Kalenja 365 300-430 kodër V,VP,P shpate

79 Aranitas 365 230-500 kodër L,VL,V shpate

80 Greshica 365 200-530 kodër V,P,Jp kreshtë

81 Ninëshi 370 270-470 kodër V,Vl,L shpate

82 Drenova 380 240-520 kodër V,Vl,L shpate

83 Kremenar 385 340-430 kodër JP,P,Vp, kreshtë

84 Panahori 390 390 kodër JL,L,VL shpate

85 Çetë 400 380-420 kodër JL,J,Jp kreshtë

86 Lofkëndi 405 380-430 kodër L,V,VL shpate

87 Metohu 405 320-490 luginë P,JP,J shpate

88 Ngraçani 408 370-445 kodër VL,L.JL shpate

89 Bejar 410 350-470 kodër J,JL,Jp shpate

90 Kapaj 440 390-490 kodër Jp,P,Vp, kreshtë

91 Bistrovica 450 350-550 kodër JL,L,J shpate

92 Gjerbësi 450 290-610 kodër J,P,Vp shpate

93 Ribani 455 400-510 kodër V,VL,L shpate

94 Cfiri 465 420-510 kodër L,VL,V,Vp shpate

95 Selitë 535 510-560 kodër JL,J,JP kreshtë

96 Levani 565 510-620 kodër V,Vp shpate

97 Çërrila 600 580-620 kodër P,JP,J kreshtë

98 Mbjeshova 635 580-690 kodër JL,J,P shpate

99 Velçani 675 550-800 kodër JP,P shpate

100 Osmënzeza 680 620-740 kodër P,Jp shpate

101 Allkomemaj 685 630-740 kodër P,Vp shpate

102 Sinja 740 710-770 kodër J,Jp,P shpate

Burimi: Sipas hartave topografike me shkallë 1:25000. Viti 1984

Ekziston një korrelacion i drejtë, midis fshatrave që gjenden në kodrat mesatare dhe të
larta, dhe ndryshimeve hipsometrike në shtrirjen e vendbanimeve. Pra fshatrat në
kodrat e larta dallohen për kontraste të mëdha hipsometrike në shtrirjen e tyre. Ndërsa
në fshatrat fushorë dhe ata që gjenden në shpatet e kodrave të ulëta, janë më të
përqendruar. Kjo lidhet me relievin, që mundëson shtëpitë të jenë pranë njëra-tjetrës.
Ndaj shpërndarja e tyre është bërë më tepër në rrafshin horizontal, sesa në atë vertikal.
Nëse do të analizojmë vendndodhjen e qendrave të banuara sipas morfologjisë së
relievit, konstatojmë se 80% e vendbanimve janë të vendosura në shpatet e
kodrave,14% gjenden në kreshtë të kodrave dhe 6 % gjenden në fushë ose lugina (Fig
4.2). Duket qartë se mallakastriotët kanë zgjedhur shpatet e kodrave, për të ndërtuar
vendbanimet e tyre. Në këto territore gjenden rreth 71% e numrit të qendrave të
banuara, ndërsa në kreshtat e kodrave dhe në fushat e rrafshëta, qendrat e banuara janë
më të pakta, rreth 29 % e numurit total. Kjo dukuri lidhet me resurset që disponojnë
këto territore si, burimet e ujit të pijshëm që dalin rrëzë kodrave ose në shpate, prirja
për të mos okupuar tokat bujqësore në fusha apo lugina etj.
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Figura 4.2 Shtrirja e vendbanimeve sipas relievit

 Një aspekt tjetër i rëndësishëm është ekspozimi i vendbanime në përshtatje me llojin
dhe format e relievit. Meqënëse relievi i Mallakastrës është tepër i valëzuar, me vargje
kodrinore të cilat kanë drejtimin VP-JL, qendrat e banuara janë përshtatur drejtimit
dhe ekspozimit të shpateve të kodrave, pjerrësisë së tyre, daljes së burimeve etj. Duke
parë tabelën 4.3 dhe grafikun 4.3, e cila është përpiluar nga studimi i hartës
topografike, ekspeditat në terren dhe imazhet satelitore konstatojmë, se vendbanimet
kodrinore janë ekspozuar kryesisht në shpatet perëndimore 28%, jugperëndimore
19%, veriore 13% dhe jugore 12%.

Tab 4.3. Vendbanimet e Mallakastrës sipas ekspozimit

Ekspozimi V J L P V VL L JL J JP P VP Totali
Numri i
vendbanimeve 1 13 7 9 4 12 20 29 7 102

Burimi: imazhet satelitore të ofruara nga Google Earth dhe hartat topografike 1:25000

Faktor të tjerë që kanë ndikuar në ekspozimin e vendbanimeve sipas këtyre
ekspozimeve, lidhen me klimën më të ngrohtë, që vihet re në shpatet jugore,
perëndimore dhe jugperëndimore, për shkak të lidhjes së rrugëve dytësore me ato
kryesore, për të cilat është synuar të kalojnë në shpate me pjerrësi të vogël, në një
reliev më të butë dhe me një gjatësi të vogël. Më të pakta janë vendbanimet që rrihen
nga erërat e ftohta në verilindje 7%, lindje 9% dhe juglindje 4% dhe ato në reliev
krejtësisht të rrafshët që ekspozohen nga të gjitha drejtimet e horizontit. Ndërsa
qendra të banuara që gjenden në një reliev të rrafshët është vetëm fshati Kashisht.

Figura 4.3. Vendbanimet e Mallakastrës sipas ekspozimit
Burimi: Sipas hartave topografike me shkallë 1:25000. Viti 1984
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IV.1.4 Shpërndarja e popullsisë sipas kateve hipsometrike

Duke i vendosur në tabelën 3.2 të dhënat mbi numrin e popullsisë së vendbanimeve të
vitit 2009, dalin konkluzione mbi shpërndarjen në vertikal të popullsisë. Konstatojmë,
se nga 132032 banorë (2009), 63035 banorë jetojnë në katin e parë hipsometrik, nga
9-150 m; 66419 banorë në katin e dytë hipsometrik , nga 151-500 m lartësi dhe 2578
banorë gjenden në lartësi mbi 500 m (tab 4.4).

Burimi: Zyra e Gjendjes Civile e rrethit Fier, Mallakastër, Tepelenë , Berat (2009)

Nga të dhënat që na ofron tabela e mësipërme, vëmë re se numri më i madh i
banorëve të Mallakastrës jeton në katin 151-500 m. Këtu dallohet nënkati hipsometrik
151-300 m, ku jetojnë rreth 36.4% e popullsisë ose 48015 banorë në 38 vendbanime,
që zënë afërsisht 1/3 e sipërfaqes së Mallakastrës. Ndërsa kati me lartësi mbi 500 m
dallohet për popullsi të pakët, rreth 2 % të popullsisë së përgjithshme. Kjo popullsi
është shpërndarë në 8 vendbanime, që zënë afërsisht 15 % të sipërfaqes. Pra në këtë
kat, ekziston një dispropocion i madh midis numrit të popullsisë dhe % që zë
sipërfaqja në këto lartësi. E kundërta ndodh me katin hipsometrik 8-150 m, ku jeton
rreth 47.7% e popullsisë së Mallakastrës në 244 km2 ose 32.3% të sipërfaqes. Pra në
1/3-tёn e sipërfaqes së Mallakastrës gjendet 1/3 e vendbanimve dhe një popullsi, e cila 
shkon afërsisht sa ½ e totalit. Nga të dhënat e tabelës, duket qartë se numri më i madh
i vendbanimeve gjendet nga lartësia 50-500m. Në këto lartësi gjenden 84
vendbanime, nga 102 që është totali dhe një popullsi 92119 banorë. Kjo tregon se
shumica e popullsisë është përqёndruar në venbanimet të cilat ndodhen në kodrat e 
ulëta dhe mesatare, duke shmangur kodrat e larta. Edhe nënkati hipsometrik <50m
paraqitet dendësisht i populluar, pavarsisht faktit se ekziston një numër i vogël i
qendrave të banuara. Në këto territore qendrat e banuara janë më të mëdha se ato që
gjenden në kodrat e larta, dhe për pasojë edhe numri i popullsisë është i ndryshëm.
Kështu në 10 vendbanimet që gjenden nën lartësinë 50m në vitin 2009 jetonin 37335
banorë, ndërsa në 8 vendbanimet në lartësinë më të madhe se 500m jetonin 2578
banorë.

IV.1.5 Struktura e qendrave të banuara
Në fillim të shekullit të XX-të në territorin e Mallakastrës nuk ekzistonin qendra
urbane. Si pika referimi për mallakastriotët shërbenin qytetet Fier, Berat,Tepelenë dhe
fshatrat e mëdhenj, Cakran, Damës, Aranitas, Ballshi dhe Roskoveci (ky i fundit nuk

Tab.4.4. Shpërndarja e popullsisë sipas kateve dhe nënkateve hipsometrike viti 2009

Kati

Nënkat Sipërf
km2

Sipërf % Nr.vendb Popull në
nënkat

Nr.popull
në kate

% e popull
në kate

Deri
150m

-50m 78.8 10.4 10 37335
63035 47.7

51-150 165.8 21.9 21 25700

151-500 151-300 211.2 27.9 38 48015
66419 50.3

301-500 190 25.1 25 18404

>500 501-600 53.7 7.1 3 847

2578 2>600 57.5 7.6 5 1731

Totali 757 100 102 132032 132032 100
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gjendet në Mallakastër). Këto vendbanimeve luanin rolin e qendrave administrative
(prefekturë, nënprefekturë, krahine 288 ), ekonomike dhe dalloheshin për një
përqëndrim më të madh të popullsisë. Pra Damësi, Cakrani dhe Ballshi, të cilat nuk e
gëzonin statusin e qytetit, ishin qendra administrative të krahinave, të cilat
konsideroheshin të rangut të tretë, krahasuar me prefektuarat dhe nënprefekturat.
Zbulimi i rezervave të mëdha të naftës dhe gazit natyror, pas çlirimit në territorin e
Mallakastrës, bëri të domosdoshme krijimin e qyteteve që do të furnizonin me fuqi
punëtore degët e industrisë nxjerrëse dhe përpunuese të naftës. Kështu u mendua se
Patosi dhe Ballshi ishin më të përshtatshme për t’u kthyer në qytete. Lulëzimi i
degëve të ndryshme të industrisë në këto qytete, bëri të nevojshme ardhjen e një sërë
punonjësish dhe specialistësh, jo vetëm nga fshatrat e Mallakastrës por edhe na rajone
të tjera të vendit tonë . Kjo ndikoi në rritjen e shpejtë të popullsisë së Patosit dhe
Ballshit me 5 dhe 8 herë gjatë periudhës 1955-1990.Shih tab 4.5.

Burimi: Teki Selenica “Shqipëria më 1927”Zyrat e Gjendjes Civile, Fier,Mallkastër

Me gjithë rritjen e shpejtë të popullsisë ato nuk mundën që të kthehen në qendra
urbane në nivele kombëtare si, Fieri, Berati, Vlora etj, pasi periudha e lulëzimit
ekonomik të tyre ishte e shkurtër dhe jo afatgjatë.
Menjëherë pas kalimit të vendit tonë në ekonominë e tregut, këto qytete e humbën
rëndësinë e dikurshme, pasi sektori industrial pësoi një tkurrje të ndjeshme. Qytetet e
naftëtarëve, siç quheshin ndryshe, u kthyen në qytete me perspektivë të vakët
ekonomike, gjë e cila vuri në pikëpyetje ekzistencën e tyre. Për pasojë banorët e
pashpresë të këtyre qyteteve, duke mos pasur burime alternative punësimi, migruan
drejt territoreve të tjera të vendit tonë ,dukuri e cila minimizoi ritmet e rritjes së
popullsisë, madje shkaktoi edhe pakësimin e tyre pas vitit 2000. Nëse në fillim të shek
XX-të popullsia urbane në Mallakastër zinte 0%, në vitet 1992 ajo përbënte 23% ose
28374 banorë, kundrejt 96146 banorë që jetonin në zonat rurale, në vitin 2009 raportet
popullsi urbane dhe rurale ishin 26 % me 74 % ose 34207 me 98399 banorë (Fig 4.4).
Përqindja e popullsisë urbane në Mallakastër akoma është në vlera të ulëta, madje 2
herë më pak se ajo e vendit tone, e cila sipas censusit të vitit 2011, është rreth 53%.
Edhe në vitet e ardhshme përqindja e popullsisë urbane të Mallakastrës do të vazhdojë
të jetë në vlera të ulëta. Pra shumica e popullsië së kësaj krahine do jetë rurale, pasi
edhe orientimi ekonomik i saj është në favor të sektorit të parë të ekonomisë. Për të
garantuar vazhdimësinë e qyteteve të Ballshit dhe Patosit, nevojitet rigjallërimi i
degëve të industrisë dhe të sektorit të shërbimeve.

288 Selenica .T, Shqipëria më 1927, fq 491, 492, 493, 494, 495, viti 1928
289 INSTAT, Buletini Statistikor i rrethit Fier, 2002, fq 3, viti 2003
290 Selenica .T, Shqipëria më 1927, fq 507, viti 1928
291 INSTAT , Buletini Statistikor i rrethit Mallakastër,2000, fq.5, 6, viti 2001

Tab 4.5 Popullsia e qyteteve Patos dhe Ballsh në vite të ndryshme
Viti 1927 1955 1970 1980 1990 2000 2011 Diferenca

1955-1927 2011-1955

Patosi 343 2997289 9748 12375 16156 22447 22180 +2654 +19183

Ballshi 179290 755 1256 3728 5825 13084291 12078 +576 +11323
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Figura 4.4 Popullsia urbane dhe rurale e Mallakastrës në vite të ndryshme
Burimi: Teki Selenica “Shqipëria më 1927” Zyrat e Gjendjes Civile, Fier,Mallkastër

Në situatë më alarmante paraqitet Ballshi, pasi gjendet më larg dhe i izoluar nga
qendrat ekonomike të vendit tonë që rrezatojnë zhvillim. Nëse do të ndodhi
transferimi i ndërrmarjeve industriale në drejtim të hapësirave të tjera, ashtu siç u bë
me devijimin e rrugës nacionale nga ky qytet, ai rrezikon të kthehet në një fshat pa
asnjë perspektivë zhvillimi.

IV.1.6. Evolimi numerik i popullsisë së Mallakastrës gjatë shek XX-të
Dinamika e ndryshimit të popullsisë së Mallakastrës gjatë shekullit të kaluar ka
rëndësi, jo vetëm për të kuptuar ritmet e evolimit të saj në të tashmen, por edhe për të
parashikuar prirjen në të ardhmen. Një rol të madh në ndryshimin e numrit të
popullsisë, kanë luajtur rrethanat historiko-shoqërore dhe rendi shoqëror, gjendja
ekonomike etj, të cilat kanë favorizuar apo penguar rritjen e shpejtë të popullsisë nga
njëra periudhë në tjetrën.
Gjatë shekullit XX-të evidentojmë tre periudha të rëndësishme, me ndryshime të
mëdha të popullsisë: fillimi i shek XX-të deri në vitin 1945, gjatë së cilës ka pasur
luftra, kriza ekonomike, u aplikua sistemi kapitalist etj, me pasoja direkte ose
indirekte tek popullimi; periudha 1945-1990, ose periudha komuniste, me objektiv
rritjen e popullsisë, ndalimin e migrimit të njerëzve; periudha pas vitit 1990, me rritje
të ngadaltë të popullsisë, krahasur me periudhën paraardhëse, pakësim të ritmeve të
shtimit natyror, lëvizje mekanike të popullsisë dhe përqëndrim të saj në qendrat
urbane, braktisje e vendbanimeve me burime të pakta ekonomike dhe infrastrukturë të
dobët etj.

IV.1.6.1 Popullsia e Mallakastrës para vitit 1992
Duke mos pasur në fokus studimin e detajuar, evolimin numerik të popullsisë së
Mallakastrës para viteve 1990-të, por intervalin kohor pas viteve 1990-të, dy
periudhat: a)para vitit 1945, b) 1945-1992-të do t’i trajtojmë së bashku. Disa nga
karakteristikat e periudhës para vitit 1992-të janë:

 Në fillim të shekullit XX-të, vendbanimet e Mallakastrës dalloheshin për numër të
vogël popullsisë dhe me diferenca të vogla midis tyre . Vendbanimet me popullsi më
të madhe të kësaj periudhe janë Cakrani 1275 banorë, Peshtan i Madh 859 banorë,
Hekali 1098 banorë, Luar 848 banorë, Damës 1486 banorë, Çorrushi 751 banorë,
Kuta 702 banorë, Kreshpan 687 banorë, Aranitas 670 banorë. Ndërsa vendbanimet më
të vogla janë: Tojkan 6 banorë, Kashisht 37 banorë, Çuçeni 71 banorë, Protoduari 61
banorë, Selishta 37 banorë dhe Kallmi i Resulit 54 banorë, Portëza 69 banorë. Tabela
4.6.
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 Në rregjistrimin e vitit 1927 të pasqyruar në librin e Teki Selenicës, ekzistojnë 4
venbanime në territorin e Mallakastrës që nuk i kemi saktësuar se cilat janë: Kamica,
Këlosi, Murtajasi dhe Shën Gjergji. Ndoshta këto vendbanime kanë qenë lagje të
fshatrave aktualё, ose janë shpopulluar në vitet pasardhëse. Ndërsa 1 vendbanim, 
Kallmi i Resulit, i cili gjendej pranë fshatit Kashisht në periudhën aktuale nuk
ekziston. Sipas anketimeve me banorët e zonës, banorët e tij u shpërngulën në vitin
1963 gjatë përmbytjes që shkaktoi lumi Vjosa dhe u vendosën në fshatin Varibop, ku
sot formojnë një lagje më vete, që quhet lagja “Velaj”.

 Të gjitha qendrat e banuara e Mallakastrës gjatë periudhës 1927-1992, kanë njohur
rritje tё numrit të popullsisë. Rritje më të madhe të popullsisë kanë pasur Patosi me 
18093 banorë, Ballshi 9761 banorë, Cakrani me 3133 banorë, Dukasi 3675 banorë,
Portëz 2567 banorë, Kreshpani 2279 banorë. Ndërsa rritje më të vogël kanë njohur
fshatrat, Allkomemaj me 8 banorë, Peshtani i Madh me 21 banorë, Selitë me 128
banorë, Kremenar me 262 banorë etj.

 Në intervalin kohor 1927-1992 popullsia e Mallakastrës është rritur me 4 herë, pra
nga 27946 banorë që kishte në vitin 1927 në 124520 banorë në vitin 1992 (Fig 4.4).
Në rritjen e shpejtë të popullsisë ka kontribuar më tepër periudha 1945-1992, sesa ajo
para vitit 1945. Kjo ka ndodhur për disa arsye:
a) Gjatë komunizmit shtimi natyror ka pasur vlera më të larta, sesa në periudhën

para vitit 1945. Megjithëse në të dyja këto periudha lindëshmëria ka qënë në
vlera të larta, tek vdekshmëria vihen re dallime midis tyre (para çlirimit
vdekshmëria ka qenë me vlera më të mëdha).

b) Nga anketat e bëra me banorë të Mallakastrës, rezulton se para çlirimit migrimi i
popullsisë ka qenë me saldo negative. Numri më i madh të larguarve, sesa i të
ardhurve, të cilët migronin drejt qyteteve të Fierit, Beratit, Vlorës dhe Tiranës
apo edhe jashtë vendit tone, ka ndikuar negativisht në rritjen e popullsisë së
Mallakastrës. Ndërsa moslejimi i migrimit gjatë periudhës së komunizmit, ka
favorizuar rritjen e shpejtë të popullsisë .

c) Përmirësimi i jetesës, kujdesit shëndetsor, rritja e mirëqënies dhe stimulimi i
lindshmërisë së lartë nga organet qeverisëse gjatë periudhës së komunizmit, ka
bërë të mundur që shtimi natyor të jetë në vlera më të larta, sesa periudha para
çlirimit.

Tab 4.6 Popullsia e vendbanimeve të Mallakastrës në vite të ndryshme gjatë shek XX-të292

Vendbanimi 1927 1992 1996 2001 2006 2009 Diferenca
1992-
1927

2009-
1992

2009-
1927

1.Cakran 1275
293

4408
294

2036
295 2072 2199

2255
296

+3133 +90 +3223
2.Cakran i Ri = = 2216 2253 2174 2243

3.Floq 46 = 215 246 256297 262 = = +216
4.Buzmadh 520 1880 1782 1796 1591 1495 +1360 -385 +975

292 Të dhënat për popullsinë totale të Mallakastrës janë të përafërta,pasi për një pjesë të vendbanimeve
nuk ka të dhëna për numrin e popullsisë në vite të ndryshme.
293 Selenica .T, Shqipëria më 1927, fq 502 viti 1928
294 Zyra e Gjendjes civile e rrethit Fier viti 1992.
295 INSTAT , Buletini Statistikor i rrethit Fier, 1996, fq 3, 4, 5, viti 1997
296 INSTAT, Buletini Statistikor i rrethit Fier, 2009, fq 8, 9, 10, 11, viti 2010
297 INSTAT , Buletini Statistikor i rrethit Fier, 2006, fq 8, 9, 10, 11, viti 2007
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5.Hambar 88 571 543 526 564 601 +483 +30 +513

6.Varibop 364 2214 2119 2239 2294 2284 +1850 +70 +1920

7.Vjosë 80 542 478 572 700 586 +462 +44 +506

8.Kreshpan 687 2966 2027 2084 2168 2171 +2279 -795 +1484

9.Gjorgos = = 627 535 672 574 = = =

10.Vreshtas 240 1318 1191 1148 1092 1136 +1078 -182 +896

11.Gorishovë 448 2281 2266 2298 1965 2088 +1833 -193 +1640

12.Gjonçë 21 553 555 516 515 583 +532 +30 +562

13.Tojkan 6 = = = = 218 = = +212

14.Frakull e
Vogël

112 1026 1094 1145 1172 1230 +914 +204 +1118

15.Peshtan
Bregas

= 2914 2958 3116 2969 3007 = +93 =

16.Kashisht 37 496 538 549 537 565 +459 +69 +528

17.Rushdie 293 993 847 829 839 868 +860 -125 +575

18.Sigjecë 266 728 632 646 453 475 +462 -253 +209

19.Gjynaqarë 196 1015 936 983 957 1034 +819 +19 +838

20.Drenie 142 555 534 515 393 383 +413 -172 +241

21.Kasnicë = 972 490 466 471 500 = -472 =

22.Vidhishtë 302 1747 1850 1969 2051 2091 +1445 +344 +1789

23.Luar 848 1693 1542 1630 1706 1799 +845 +106 +951

24.Kurjan 529 2638 2385 2445 2196 2237 +2109 -401 +1708

25.Mbërs 136 687 699 694 603 608 +551 -79 +472

26.Ngjeqar 483 1812 1738 1767 1473 1431 +1329 -381 +948

27.Vlosh 204 1173 1166 1140 1047 1051 +969 -122 +847

28.Peshtan i
Madh

859 880 897 903 888 915 +21 +35 +56

29.Peshtan i
Vogël

95 566 555 576 609 631 +471 +65 +536

30.Patosi 341 18434 20694 22511 22223 22157 +18093 +3723 +21816

31.Kuqar 141 1018 1157 1164 948 963 +877 -55 +822

32.Dukas 232 3907 4145 4406 4584 4662 +3675 +755 +4430

33.Rerrës 336 1233 1405 1486 1371 1372 +897 +139 +1036

34.Margëlliç 142 986 1074 1090 1006 1004 +844 +18 +862

35.Rusinjë 96 389 443 422 289 282 +293 -107 +186

36.Grizë
Lënginas

= 852 1294 1421 1325 1408 = +556 =

37.Banaj = 648 680 710 748 753 = +105 =

38.Portëz 69 2636 2927 3202 3664 3793 +2567 +1157 +3724

39.Plyk 77 1013 1057 1130 1251 1272 +936 +259 +1195

40.Kraps 363 2138 2217 2272 2244 2267 +1775 +129 +1904

41.Lalar 210 571 977 986 1039 1063 +361 +492 +853

42.Patos-Fshat = 1787 1754 1833 1892 1879 = +92 =

43.Aranitas
670 1680 1806 1825

1393
298

1434
299 +1010 -246 +764

44.Panahor 341 1586 1511 1534 1257 1264 +1245 -322 +923

298 INSTAT , Buletini Statistikor i rrethit Mallakastër, 2006, fq 5, 6, viti 2007
299 INSTAT, Buletini Statistikor i rrethit Mallakastër ,2009, fq 5, 6, viti 2010
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45.Kalenjë 299 922 959 965 637 613 +623 -309 +314

46.Cfir 319 945 990 912 564 560 +626 -385 +241

47.Metoh 174 628 646 670 463 467 +454 -161 +293

48.Çuçen 71 = 191 179 164 173 = = +102

49.Ballsh 179 9940 12126 13140 11843 12050 +9761 +2110 +11871

50.Damës 1486 1886 1691 1664 1553 1585 +400 -301 +99

51.Bejar 431 1262 1236 1304 1253 1298 +831 +36 +867

52.Gadurovë = 447 411 387 293 284 = -163 =

53 Malas = 322 326 335 282 287 = -35 =

54.Kremenar 314 576 529 564 529 509 +262 -67 +195

55.Ninësh = 1293 1137 1122 988 1009 = -284 =

56.Greshicë 714 2432 2523 2431 2147 2040 +1718 -392 +1326

57.Hekal 1098 3175 2966 2908 2408 2413 +2077 -762 +1315

58.Klos 299 808 757 734 592 610 +509 -198 +311

59.Mollaj = 622 651 684 660 634 = +12 =

60.Rromës 249 1211 1160 1199 1102 1118 +962 -93 +869

61.Kutë 702 1391 1388 1392 1206 1188 +689 -203 +486
62.Anebreg = 590 579 629 561 558 = -32 =

63.Çorrush 751 1153 1084 1006 739 639 +402 -514 -112
64.Poçem = = = = 268 275 = = =

65.Drizar 519 1273 1141 1098 717 706 +754 -567 187

66.Ngraçan 341 1116 1157 1202 699 709 +775 -407 368

67.Riban 99 383 401 534 326 337 +284 -46 238

68.Visokë 277 1461 1259 1326 1186 1198 +1184 -263 921
69.Belishovë 550 2147 1139 1030 698 613 +1597 -1007 +590
70.Belistan = = 623 669 543 527

71.Dukas 93 571 562 623 704 730 +478 +159 637

72.Drenovë 520 2656 1915 1529 1224 1232

+2136 -370 176673.Drenovë
Fushë

= = 609 646 655 651

74.Drenovë e Re = = = 435 414 403

75.Kash 192 689 676 685 646 628 +497 -61 436

76.Usojë 125 507 512 498 442 429 +382 -78 304

77.Ngraçije = 489 480 493 331 344 +489 -145 344

78.Lavdan 109 577 575 633 644 650 +468 +73 +541

79.Lofkënd 282 829 684 623 568 520 +547 -309 +238
80.Lapulec 305 1036 959 967 897 882 +731 -154 +577

81.Selitë 182 310 271 288 241 210 +128 -100 +28

82.Gjerbës 511 949 853 895 740 718 +438 -231 +207

83.Kapaj 156 642 605 589 542 521 +486 -121 +365

84.Çërrilë 123 717 592 486 344 312 +594 -405 +189

85.Sqepur 163 = 634 659 606300 613 = = +450

86.Protoduar 61 = 140 143 109 112 = = +51

87.Pobrat 289 = 1713 1765 1696 1697 = = +1408

88.Bistrovicë 329 810 = 832301 768 773302 +481 -37 +444

300 Këshilli i Qarkut Berat , Vjetari statistikor 2006, fq 56, 57, 58, 59, viti 2007
301 INSTAT, Buletini Statistikor i rrethit Berat, 2001, fq 5, 6, viti 2002
302 Zyra e Gjendjes civile e bashkisë Urë Vajgurore viti 2009
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89.Skrevan 316303 1085 = 1013 991 1024 +769 -61 +708

90.Vokopolë 418 418 = 394 364 367 0 -51 -51

91.Allambrez 533304 = 1251 1350 1269 1300 = = +767

92.Çetë = = 856 629 471 502 = = =

93.Cukalat 283 = 789 845 799 798 = = +515

94.Donofrosë 170 = 1299 1177 1093 1115 = = +945

95.Krotinë = = 325 357 330 342 = = =

96.Slanicë 95 = 480 450 372 383 = = +288

97.Osmënzezë 506 = = 597 431 385305 = = -121

98.Sinjë 387 = = 339 323 340 = = -47

99.Velçan 184 = = 396 242 213 = = +29

100.Mbjeshovë 508 = = 700 690 633 = = +125

101.Levan 106 533306 477 398 330 325 +427 -208 +219

102.Allkomemaj 205 213 231 221 164 160 +8 -53 -45

Selishte 37 = = = = = = 0 =

Kamica 137 = = = = = = 0 =

Kallmi
i Resulit

54 = = = = = = 0 =

Mashkullorë 70 = = = = = = 0 =

Shën Gjergj 11 = = = = = = 0 =

Murtajasi 21307 = = = = = = 0 =

Këlosi 299308 = = = = = = = =

Totali 27946 124520 132615 141389 131658 132606 +96574 +8086 +104660

Burimi: Teki Selenica “Shqipëria më 1927”Zyrat e Gjendjes Civile, Fier, Mallkastër, Berat,
Tepelenë

IV.1.6.2 Ndyshimi numerik i popullsisë së Mallakastrës gjatë periudhës
1992-2009

Disa nga përfundimet kryesore për këtë periudhë janë:
 Vihet re shtimi i numrit të qendrave të banuara në territorin e Mallakastrës, nga 90

vendbanime që hasen në vitin 1927, në 95 në vitin 1992 dhe 102 qendra të banuara në
vitin 2009. Kjo dukuri lidhet me ndarjen e fshatrave të mëdhenj në dy ose më shumë
fshatra, siç është rasti Cakranit, në Cakran, Cakran i Ri; Drenovës në Drenovë,
Drenovë Fushë, Drenovë e Re, Buzmadhit në Buzmadh dhe Tojkan (megjithëse ky
fundit gjendet në rregjistrimin e vitit 1927 (Krapsit në Kraps dhe Gjorgos, si dhe
Belishovës në Belishovë dhe Belistan). Ndarjen dhe bashkimin e fshatrave të vegjël,
të cilët kanë qenë më tepër si lagje të veçuara, sesa si vendbanimve më vete, e hasim
shpesh në Mallakastër.

 Gjatë periudhës 1992 -2009 rritja e popullsisë në Mallkastër ka qenë e ngadaltë. Në
dhjetvjeçarin 1992-2001, ajo është rritur me 16869 banorë, ndërsa në periudhën 2001-
2009 është pakësuar me 8783 banorë (fig 4.5). Kjo reflektohet edhe tek vendbanimet.
Në disa vendbanime popullsia është rritur me ritme të shpejta, në disa të tjera ka
mbetur konstante, dhe nё një pjesë tё tyre popullsia është pakësuar. Ritmet jo të njëjta 

303 Selenica .T , Shqipëria më 1927, fq 545, viti 1928
304 Selenica .T , Shqipëria më 1927, fq 514, viti 1928
305 Zyra e Gjendjes civile e komunës Sinjë
306 Zyra e Gjendjes civile e komunës Krahës
307 Selenica .T, Shqipëria më 1927, fq 532 , viti 1928
308 Selenica .T, Shqipëria më 1927, fq 519, viti 1928
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të shtimit natyror dhe të lëvizjes mekanike, kanë diktuar evolimin e popullsisë në
secilin nga vendbanimet dhe tek Mallakastra në tërësi.

 Në vitin 2009, si vendbanime me popullsi më të madhe, spikasin qendrat urbane si,
Patosi dhe Ballshi me 22157 dhe 12050 banorë. Nga vendbanimet rurale në krye të
listës janë Portëza 3793 banorë, Dukasi 4662 banorë, Peshtan Bregas 3007 banorë,
Hekali me 2413 banorë, Cakrani 4498 banorë (nëse merren së bashku të dy fshatrat e
krijuara prej tij, Cakran dhe Cakrani i Ri përkatësisht me 2255 dhe 2243
banorë),Varibop 2284 banorë etj. Ndërsa si qendra të banuara me popullsi të vogël
janë: Protoduar 112 banorë, Çuçen 173 banorë, Allkomemaj 160 banorë, Velçan 213
banorë, Tojkan 218 banorë, Gadurovë 284 banorë (tab 4.6).

 Gjatë intervalit kohor 1992-2009, rritja e popullsisë konstatohet vetëm nё 29 qendra të 
banuara. Pra në shumicën e tyre vihet re pakësim i popullsisë, madje me ritme të
shpejta. Edhe gjatë kësaj periudhe rritje më të madhe kanë pasur Patosi dhe Ballshi,
përkatësisht me 3723 dhe 2110 banorë, si dhe fshatrat fushor-kodrinorë të tillë si,
Dukasi me 755 banorë, Portëz me 1157 banorë, Grizë me 556 banorë etj. Ndërsa për
pakësim të madh të popullsisë gjatë këtyre 20 viteve, dallohen Belishova -1007
banorë, Hekali -762 banorë, Kreshpani -795 banorë, Çërrila - 405 banorë, Cfiri -385
banorë, Panahori -322 banorë.

 Ndryshimi i popullsisë së venbanimeve në vite të ndryshme del më i qartë, nëse do të
marrim në shqyrtim treguesit relative. Vendbanimet që spikasin për një pakësim të
ndjeshëm të popullsisë janë Çërrila me -56%, Kasnica me -49%, Belishova -47%,
Çorrushi me -45%, Lofkëndi -37%, Levan -39% (komuna Krahës), Sigjecë-35%,
Ngraçije - 30% etj. Pra, siç shihet nga këto të dhëna, pakësimi i popullsisë pas vitit
1992 është një fenomen prezent në vendbanimet e Mallakastrës, e cila ka marrë
përmasa të mëdha, sidomos pas vitit 2001, ku shenjat e shpopullimit në disa territore
bëhen të dukshme.

Figura 4.5. Popullsia banuese në Mallakastër në vite të ndryshme
Burimi: Teki Selenica“Shqipëria më 1927”Zyrat e Gjendjes Civile, Fier, Mallkastër,

Berat ,Tepelenë

III.1.6.3 Ndryshimi i popullsisë në njësitë vendore të Mallakstrës gjatë periudhës
1992-2013

Meqënse nuk kemi të dhëna të detajuara, në rang vendbanimesh, për elementё të 
deomografisë së Mallakastrës si, nataliteti, mortaliteti, lëvizja mekanike, përbërja
gjinore moshore etj, jemi të detyruar që këto fenomone t’i studjojmë në rang njësish
administrative, siç janë komunat dhe bashkitë. Për këtë arsye në studimin tonë një
syth të veçantë ia kemi kushtuar ndryshimit numerik të popullsisë së njësive vendore,
që përfshihen në Mallakastër pas vitit 1992.
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 Nëse do t’i përfshijmë të plota 22 njësitë vendore që bëjnë pjesë në territorin e
Mallakastrës (pasi disa prej tyre shtrihen pjesërisht *), konstatojmë se popullsia e saj
ka pësuar rritje të vogël me 5770 banorë ose 3.1%, nga viti 1992-2013. Gjatë 10-
vjeçarit 1992-2001 popullsia u rrit me 14009 banorë, ndërsa në periudhën 2002-2013
popullsia e saj është pakësuar me 8239 banorë. Shih tab 4.7.

 Nëse numri minimal i popullsisë së Mallakastrës konstatohet në vitin 1992,
normalisht maksimumi i saj duhet të ishte në vitin 2013. Por nuk është kështu, pasi ai
vihet re në vitin 2001, ku popullsia ishte 195474 banorë. Është pikërisht bilanci
negativ midis të ardhurve dhe të larguarve, i cili ka pasur një impakt më të madh tek
numri i popullsisë, sesa shtimi natyror. Nëse ndryshimi i numrit të popullsisë do të
diktohej vetëm nga shtimi natyror, atëherë rritja e popullsisë do të ishte e
vazhdueshme nga njëri vit në tjetrin, gjë e cila nuk ka ndodhur.

309 Zyra e Gjendjes civile e rrethit Fier
310 INSTAT , Buletini Statistikor i rrethit Fier, 1996, fq 3, 4, 5, viti 1997
311 Zyra e Gjendjes civile e bashkisë Urë Vajgurore
312 INSTAT, Buletini Statistikor i rrethit Berat, 2001, fq 3, viti 2002
313 Zyra e Gjendjes civile e komunës Kutalli
314 Këshilli i Qarkut Berat , Vjetari statistikor 2006, fq 56, viti 2007
315 Këshilli i Qarkut Berat ,Vjetari statistikor 2010, fq 152, viti 2011
316 Zyra e Gjendjes civile e rrethit Mallakastër
317 Zyra e Gjendjes civile e rrethit Mallakastër 2013
318 Zyra e Gjendjes civile e rrethit Fier, viti 2014

Tab 4.7 Ndryshimi i numrit të popullsisë së Mallakastrës në periudhën 1992-2013
Komuna
Bashkia

1992 1996 2001 2006 2011 2013 Diferenca
2001-1992

Diferenca
2013-
2001

Diferenca
2013-
1992 %

Portëz* 8818 9641 10234 11062 11327 11359 1416 1125 2541 +28.8

Levan* 15147 15404 16007 16646 17342 17557 860 1550 2410 +15.9

Frakull* 9098
309

9495
310

10013 10050 10433 10557 915 554 1459 +16

Kuman 7133 7308 7693 8027 8316 8397 560 704 1264 +17.7

Patos 27467 30892 33210 32493 31815 31034 5743 -2176 3567 +12.9
Qyteti
Patos

18434 20694 22511 22223 22180 = 4077 = = =

Ballsh 9940 11939 13140 11843 12078 12348 3200 -792 2408 +24.2

Urë *
Vajgurore
e

9797
311

10325 12007
312

12000 12143 11788 2210 -219 1991 +20.3

Kutalli* 12987 11878
313

12452 12302
314

12717
315

13168 -535 716 181 +1.4

Hekal 4622 5538 5525 4762 4881 4723 903 -802 101 +2.1

Cukalat 4626 4930 4808 4434 4451 4390 182 -418 -236 -5.1

Greshicë 2433 2495 2431 2147 2093 2067 -2 -364 -366 -15

Ngraçan 1501 1548 1637 1025 1044 1022 136 -615 -479 -31.9

Fratar 5580 5398 5376 4898 5049 5098 -204 -278 -482 -8.6

Krahës 4817 4482 4605 3909 4155 4206 -212 -399 -611 -12.6

Sinjë* 6144 6945 6731 5578 5461 5432 587 -1299 -712 -11.6

Kutë 4272 4199 4125 3491 3445 3473 -147 -652 -799 -18.7

Selitë 2606 2361 2258 1867 1727 1688 -348 -570 -918 -35.2
Ruzhdie 4263 3439 3439 3112 3278 3324 -824 -115 -939 -22

Kurjan 6310 5988 6046 5319 5335 5330 -264 -716 -980 -15.5

Aranitas 5771
316

6016 6085 4477 4565 4664317 314 -1421 -1107 -19.2

Cakran 17937 16055 17430 16199 16590 16692
318

-507 -738 -1245 -6.9
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Burimi: Zyrat e Gjendjes Civile të rretheve Fier, Mallakastër, Berat, Tepelenë
Shënim: Njësitë vendore që hasen në tabela me simbolin* nuk përfshihen plotësisht në territorin e
krahinës së Mallakastrës. Duke mos pasur të dhëna të detajuara në rang vendbanimi, të dhënat për
popullsinë dhe ekonominë janë marrë në rangje më ta larta komune ose bashkie. Kështu jemi të
detyruar që t’i marrim të plota edhe njësitë vendore që shtrihen pjesërisht në territorin e kësaj krahine.

 Nëse do të krahasojmë popullsinë e secilës njësi vendore të Mallakastrës në vitet 1992
dhe 2013, do të vëmë re se nga 22 njësi vendore që ka ajo, në 13 prej tyre vihet re
pakësim i popullsisë, ndërsa në 9 prej tyre vihet re rritje e popullsisë (fig 4.6).
Pakësimi i popullsisë varion në vlera nga -35.2% në komunën Selitë,-31.9% në
Ngraçan, -22% në Ruzhdie deri në -5.1% në Cukalat, -6.9% në Cakran dhe -8.6% në
Fratar. Ndërsa rritja e popullsisë arrin vlerat maksimale me 28.8% në Portëz ,24.2%
në Ballsh, 20.3% në Urë Vajgurore,17.7% në Kuman. Komunat që kanë njohur rritjen
më të vogël janë Hekali 2.4%, Kutalli 1.4% .

Figura 4.6

Burimi: Zyrat e Gjendjes Civile të rretheve Fier, Mallakastër, Berat, Tepelenë

 Bashkitë Patos, Ballsh, Urë Vajgurore gjatë periudhës 1992-2001 dallohen për rritje
të popullsisë, gjë e cila nuk vihet re pas vitit 2002. Këto qytete në 10-vjeçarin e fundit

Qendër 10196 10018 10222 8952 9020 8918 26 -1304 -1278 -12.5
Totali 181465 186294 195474 184593 187265 187235 14009 -8239 5770 3.1%
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i kanë zbehur shpresat tek banorët vendas apo të ardhur, se mund të arrijnë atë
lulëzimin e dikurshëm ekonomik.

 Rritje progresive të popullsisë gjatë 20 viteve të fundit kanë pasur vetëm komunat,
Portëz, Levan, Frakull, Kuman. Shtrirja e tyre në territore kryesisht fushore, pranë
rrugëve nacionale, potencialet e mëdha ekonomike, i ka bërë më atraktive se hapësirat
përreth, dhe për pasojë të ardhurit kanë qenë në numër më të madh se të larguarit, gjë
e cila ka ndikuar në rritjen e popullsisë së tyre. Ndërsa komunat Cakran, Hekal,
Fratar, Aranitas karakterizohen nga rritje dhe ulje të numrit të popullsisë .

IV.1.7 Shtimi natyror
Një ndër treguesit demografikё më të rëndësishëm, që ndikon në dinamikën e numrit 
të popullsisë, është shtimi natyror. Ai mund të shprehet në terma absolute, që
nënkupton diferencën e lindjeve me vdekjet, ose në terma relativё midis natalitetit dhe 
mortalitetit. Nga të dhënat e grafikut 4.7, që tregon numrin e lindjeve dhe vdekjeve
gjatë periudhës 1992-2011 konstatojmë :

 Vlerat e shtimit natyror më tepër lidhen me lindshmërinë, e cila mund të ndryshojë me
diferenca të theksuara nga njëra hapësirë në tjetrën, nga njëri vit në tjetrin, sesa
vdekshmëria (gjithmonë në kushtet e një shoqërie normale, pa luftra, epidemi,
probleme të mëdha sociale etj).

 Nga krahasimi i kurbës së lindjeve dhe vdekjeve gjatë këtyre 20 vjetëve, vihet re se
diferenca midis tyre sa vjen e ngushtohet. Kjo do të thotë, se vlerat pozitive të shtimit
natyror janë gjithmonë e më të ulëta.

Figura 4.7. Ecuria e lindjeve dhe vdekjeve në Mallakastër gjatë periudhës 1992-2011
Burimi: Zyrat e Gjendjes Civile të rretheve Fier, Mallakastër, Berat, Tepelenë

 Në Mallakastër dallohen kapërcime të numrit të lindjeve, të cilat vihen re në vitet
1996, 2001, 2008, ndërsa tek vdekjet kjo dukuri nuk ndodh. Arsyet e rritjes së numrit
të lindjeve gjatë këtyre viteve mund të jenë të ndryshme; rregjistrimet e mbartura të
fëmijve që kanë lindur në Mallakstër apo në vendet ku kanë emigruar mallakastriotët,
rritja e mirëqënies etj. Në vitin 2001 vihet re dyfishim i lindjeve, nga 3206 lindje në
vitin 2000 në 5549 në vitin 2001, çka përbën një anomali të këtij treguesi demografik.
Përveç faktorëve të sipërpërmendur, këtu ka ndikuar edhe numri total i popullsisë, i
cili këtë vit arriti maksimimin prej 195000 banorësh.

 Gjatë 10-vjeçarit 1992-2001 vlerat më ulëta të lindjeve janë shënuar në vitet
1997,1998, 1999, përkatësisht 3180 dhe 3126 dhe 2922 lindje.
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 Ndërsa në dhjetëvjeçarin e dytë (2001-2011), në vitet 2003 ,2007, 2011 lindjet janë
përkatësisht 2857, 2474 dhe 2309 . Këto minimume vihen re direkt pas viteve ku janë
shënuar kapërcimet maksimale në numrin e lindjeve. Pra këto kalime të
menjëhershme, nga maksimumet drejt minimumeve, duket sikur balancojnë ecurinë e
kurbës drejt vlerave mesatare. Ashtu si për maksimumet edhe për minimumet,
ekzistojnë një sërë arsyesh që kanë ndikuar drejtpërdrejtё në numrin e lindjeve të tilla 
si, pakësimi i numrit të popullsisë në këto vite, trazirat e vitit 1997, kriza e pas vitit
2009 etj.

Ecurinë e shtimit natyror ndër vite e shprehin më qartë treguesit relativë. Shih fig 4.8.
 Vihet re një përputhje gati e plotë midis viteve që shonohen si maksimume apo

minimume në vlerat e shtimit natyror, qofshin këto absolute apo relative.
Megjithatë, kjo nuk do të thotë se në atë vit që shёnohet maksimumi absolut për 
shtimin natyror, vihet re maksimumi edhe për atë relativ. E njëjta gjë konstatohet
edhe për minimumet.

 Nëse shtimi natyror në vlera minimale absolute vihet re pikërisht në vitin 2011 me
një shtese prej 1549 fëmijë, minimumi në vlera relative haset në vitin 2007 me
7.3‰. Edhe vlera maksimale të shtimit natyror absolut që haset në vitin 2001 me
një shtese prej 4810 fëmijë,(tab 3.10) nuk përkon me maksimumin e shtimit natyror
relativ 15.9‰, i cili vihet re në vitin 1992.

Figura 4.8 Ecuria e shtimit natyror në Mallakastër gjatë periudhës 1992-2011
Burimi: Zyrat e Gjendjes Civile të rretheve Fier, Mallakastër, Berat, Tepelenë

 Duke parë vlerat e shtimit natyror në Mallakastër, periudhën 1992-2011, mund ta
ndajmë në dy nënperiudha.
 1992-2001, ku vlerat e shtimit natyror janë më të mëdha se 10.5 për 1000 banorë,

çka do të thotë, nëse ndryshimi i numrit të popullsisë do të varej vetëm nga
shtimi natyror, ajo do të rritej me ritme të shpejta.

 2002-2011, dallohet për vlera tё ulëta të shtimit natyror, më të vogla se 10.5‰. 
Në këtë dhjetёvjeçar shtimi natyror ka pësuar ulje të ndjeshme, duke arritur 
minimumin prej 7.3‰ në vitin 2007. Në këtë vit shtimi natyror ishte gati dy herë
më i vogël, krahasur me vitin 1992.

Një panoramë interesante na ofron tabela (4.8), e cila tregon ecurinë e shtimit natyror
në njësitë vendore të Mallakastrës në vite të ndryshme. Në këtë tabelë vëmë re, se
shtimi natyor në të gjitha komunat e bashkitë vjen duke u zvogëluar nga viti 1992 e në
vazhdim, duke arritur vlerat minimale në vitet, 2006, 2011 dhe 2013. Vlerat
maksimale të shtimit natyror, konstatohen në vitin 1992 në komunat, Frakull, Kuman,
Kurjan dhe Selitë përkatësisht 23.7‰, 22.4‰, 21.8‰ dhe 20‰. Këto vlera janë më të
larta se mesatarja e Mallakastrës, çka tregon se këto komuna kanë pasur natalitet të
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lartë në këtë periudhë. Ndërsa vlerat më të ulëta vihen re në vitin 2011 në komunën
Ngraçan dhe në vitin 2013 në Urën Vajgurore, përkatësisht 2.9‰, vlerë e cila përbën
minimumin absolut në tё gjithë territorin e Mallakastrës. Vlera të vogla janë 
konstatuar edhe në komuna të tjera, psh. në vitin 2006 në Sinjë 4.1‰, Selitë 4.3‰, në
Ballsh 5.7‰, Greshicë 6‰, Kutë 4.1‰ etj.

Burimi: Zyrat e Gjendjes Civile të rretheve Fier, Mallakastër, Berat, Tepelenë

Pas vitit 2005 e në vazhdim janë një sërë njësish vendore, në të cilat vlerat e ulëta
kanë ecuri të rregullt, të tilla si; Ngraçan, Ballsh, Aranitas, Urë Vajgurore, Cukalat,
Kutalli etj. Vazhdimësia e vlerave të ulëta të shtimit natyror, tregon se popullsia po
rritet me ritme të ngadalta dhe po shkon drejt plakjes.
Ky fenomen shprehet qartë edhe në figurën 4.9. Megjithëse janë marrë në shqyrtim
vetëm dy vite reference, viti 1992 dhe 2011, vihet re se ritmet e shtimit natyror kanë
ndryshuar në mënyrë të dukshme gjatë 20 viteve të fundit. Në këtë grafik vëmë re se
komunat që vazhdojnë të kenë shtim natyror në vlera të larta, janë komunat Selitë dhe
Ruzhdie përkatësiht 15.6‰ dhe 13.8‰ .Vlera deri diku të kënaqshme, vihen re në
Kurjan 10.6‰, në Kuman 10.2‰ dhe me rreth 10‰ në Levan dhe Frakull. Por në
Mallakastër ekzistojnë edhe disa komuna që kanë pësuar një rënie drastike të shtimit
natyror, me gati 2 herë dhe më shumë gjatë kësaj periudhe. Të tilla janë Ngraçan nga

Tab 4.8 Shtimi natyror në Mallakastër gjatë periudhës 1992-2013

Viti 1992 1996 2001 2006 2011 2013

Levan 13.2 14.9 12.5 14.1 10 =

Frakull 23.7 19.5 15.5 16.6 9.7 =

Portëz 10.7 11.2 14.2 13.4 9 =

Ruzhdie
14.1 15.1 13.6 12.2 13.8 =

Kurjan 21.8 16 13.5 9 10.6 =

Kuman 22.4 17.6 14.2 11.1 10.2 =

Cakran 17.4 14.8 12.2 13.2 9.5 =

Patos Q 16.3 16.2 10.7 9 8.7 =

Patos 18 16.7 11.2 9.8 6.4 =

Ballsh 12.9 16.9 12.1 5.7 6.5 8.4

Ngraçan 8.7 14.2 5.5 7.8 2.9 4.7

Hekal 14.3 18.4 12.8 6.3 6.1 8.4

Greshicë 18.5 18 14 6 11.2 5.8

Aranitas 15.5 11.5 11.6 7.6 4 5.8

Kutë 15.2 14.3 14.3 4.1 9.5 7.1

Fratar 14.7 12.8 15.3 12.8 8.5 4.7

Selitë 20 16.1 19.5 4.3 15.6 7.8

Qendër 15.2 12.2 14 8.9 5.9 10.6

Kutalli = 15.9 12 8.8 6.8 5.4

Urë Vajgurore = = 16 3.5 7.9 2.9

Cukalat = = 17.5 5.7 6.7 7.5

Sinjë = = = 4.1 9.2 7.7

Krahës 18.9 11.9 11.7 11.7 12.7 =

Mallakastra 16.4 15.2 13.5 8.9 8.8 6.7



160

8.7‰ në 2.9‰, Qendër nga 15.2‰ në 5.9‰, Aranitas nga 15.5‰ në 4‰, Patos nga
18‰ në 6.4‰, Frakull nga 23.7‰ në 9.7‰. Këto njësi vendore duhet të jenë më
problematiket, për sa i përket rritjes së popullsisë, madje ato duhet të jetë pakësuar
gjatë viteve të fundit. Ky pohim është i vertetë, nëse nuk do të llogarsinim lëvizjen
mekanike tё popullsisë dhe impaktin e saj pozitiv apo negative, qoftë ky gjatë këtyre 
20 viteve të fundit.

Figura 4.9 Shtimi natyror në njësitë vendore të Mallakastrës në vitet 1992, 2011
Burimi: Zyrat e Gjendjes Civile të rretheve Fier, Mallakastër, Berat, Tepelenë

III.1.7.1 Nataliteti
Një ndër elementët kryesorё demografik, që ka pësuar ndryshime jo të vogla pas 
viteve 1990, është lindshmëria.
Nëse do të shohim ecurinë e numrit të lindjeve në Mallakastër në fillim të viteve 90-
të, do të dallojmë se ajo karakterizohet nga nivele të larta të këtij numri. Mendësia e
trashëguar nga rendi socialist, i cili stimulonte rritjen e shpejtë të popullsisë nëpërmjet
numrit të lartë të lindjeve, vazhdonte akoma në Mallakastër, pavarsisht faktit se ajo
tashmë kishte hyrë në një rend të ri shoqëror me filozofi të ndryshme. E kundërta
vihet re nga mesi i viteve 90–të dhe në vazhdim, kur numri i lindjeve pësoi ulje të
ndjeshme. Faktorë të ndryshëm si, emigracioni, i cili përfshiu kryesisht moshat e reja,
politikat e planifikimit familjar, rritja e moshës mesatare e të rinjve, që hyjnë në
mardhënie martesore, lejimi i aborteve etj, ndikuan dukshëm në pakësimin e lindjeve
në ditët tona, por ka gjasa të vazhdojë edhe në të ardhmen.
Në pakësimin e lindjeve në mënyrë indirekte ndikuan: dëmtimi i infrastrukturës, që
shërbente për rritjen e fëmijve si, kopshte, çerdhe, pasiguria për vendin e punës për
nënat që lindnin shumë fëmijë, rritja e papunësisë, e cila i vinte në presion të
vazhdueshëm çiftet e reja, që të përkushtoheshin shumë më tepër për punën, sesa për
të pasur shumë fëmijë, pakësimi i interesit shtetёror për të pasur numër të lartë 
lindjesh në çdo familje etj. Në periudhën aktuale pakësimi i lindjeve po shoqërohet
me plakjen e popullsisë, humbjen e aftësisë ripërtëritëse të saj deri në nivele
minimale, shtimin e moshës mesatare dhe mbi të gjitha humbjen e vitalitetit tek
popullsia, fenomene këto, që po ndihen sidomos në komunat e thella kodrinore të
Mallakastrës si, Kutë, Fratar, Selitë, Sinjë, Krahës, Aranitas etj. Nga analiza e ritmeve
të lindshmërisë brenda territorit të Mallakastrës konstatojmë :

 Lindshmëria gjatë periudhës 1992-2013 ka pasur luhatje të shumta në Mallakastër, me
tendencë drejt rënies.Vlerat më të larta të natalitetit spikasin ato të vitit 1992, prej
20.2 ‰, ndërsa ato më të ulëta në vitet 2011, 2013 përkatësisht 12.6‰ dhe 10.7 ‰,
pra është zvogëluar gati 2 herë. (tab. 4.9).
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 Periudha 1992-1996 karakterizohet nga rënie nataliteti në gjithë Mallakastrën. Kjo
rënie është e vogël, krahasuar me 5- vjeçarët në vazhdim, ku nataliteti pësoi rënie të
theksuar.

 Ulja e natalitetit nuk ka qenë e njëtë dhe me të njëjtat ritme në njësitë administrative
që përfshihen në Mallakastër. Në disa prej tyre deri në vitin 2001 ka pasur
oshilacione, ose rritje të natalitetit. Këtu mund të përmendim njësitë vendore si,
Levan, Portëz, Ballsh, Fratar etj. Ndërsa në njësitë e tjera Kuman, Kurjan, Aranitas,
Kutalli, bashkia Patos etj, rënia ka qenë e vazhdueshme, nga njëri vit në tjetrin.

 Në vitin 1992 vlerat maksimale të natalitetit vihen re në Frakull 27.9‰, Kurjan
27.2‰, Kuman 26.9‰, Krahës 24.9‰. Ndërsa ato minimale në vitin 2011, në
Ngraçan 4.8‰, Urë Vajgurore 7.1‰, Fratar 8‰, dhe Greshicë 8,7‰ në vitin 2013.
Ekzistenca e një raporti kaq të madh, gati 6 herë midis vlerave maksimale dhe
minimale, tregon se në njësitë vendore të Mallakastrës ekziston një larmi e madhe e
këtij elementi demografik, për pasojë edhe vlerat e shtimit natyror .

Tab. 4.9. Nataliteti në Mallakastër gjatë periudhës 1992-2013
Viti

Komuna
Bashkia

1992 1996 2001 2006 2011 2013

Cakran 22.1 19.5 15.9 17.4 14.8 =

Frakull 27.9 23.5 19.3 19.7 14 =

Ruzhdie 18.3 17.7 16.8 15.4 16.5 =

Kuman 26.9 22.4 18 15.6 14.9 =

Kurjan 27.2 20.5 16.8 13.5 14 =

Levan 16.4 19.1 14.9 17.9 14 =

Patos 22.6 20.6 15 13.2 10.3 =

Portëz 14 14.7 17.9 16.8 12.6 =

Aranitas 20.3 16.3 16.4 12.5 8.8 10.9

Ballsh 14.1 20.4 16.1 10.2 10.7 11.9

Fratar 18.1 19.1 20.3 17.7 13.2 8

Greshicë 21 20 18.9 10.2 14 8.7

Hekal 18 21.1 16.1 11.1 10.2 13.3

Kutë 19.9 20 18.2 11.5 12.7 10.7

Ngraçan 10.7 16.1 9.2 10.7 4.8 9.5

Qendër 17.8 16.2 16.5 12.5 10.5 15

Selitë 23.4 19.9 23.5 10.2 19.1 11.1

Kutalli = 19.8 15.9 13.5 9.9 10.6

Urë Vajgurore = = 18.9 7.1 11.4 7.1

Cukalat = = 19.8 9.5 10.3 11.4

Sinjë = = 12.8 9.7 13.4 11.2

Krahës 24.9 17.7 15.2 17.1 17 =
Mallakastra 20.2 19.2 16.9 13.3 12.6 10.7

Burimi : Zyrat e Gjendjes Civile të rretheve Fier, Mallakastër, Berat, Tepelenë

Megjithatë krahasimet më reale, janë ato që bëhen midis të njëjtave hapësira në të
njëjtin vit, jo midis njësive vendore të ndryshme në vite të ndryshme. Nëse do të
analizojmë vlerat e natalitetit për vitin 1992, për komunat dhe bashkitë e krahinës së
Mallakastrës, të cilat janë paraqitur në hartën 4.10, vëmë re se në shumicën e tyre
vlerat e natalitetit janë më të mëdha se 15‰.
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Vlera më të larta të natalitetit hasen në njësitë vendore, Frakull, Kurjan, Kuman dhe
Selitë, Krahës, Cakran, Patos, në të cilat ai ishte > 20‰, ndërsa vlerat më të ulëta
vihen re në komunat Ngraçan 10.7‰, Portëz 14‰, Ballsh 14.1‰, Levan 16.4‰
Ruzhdie 18.3‰ etj.
Duke marrë në konsideratë vetëm këtë tregues, konstatojmë se njësitë vendore që
dallohen për vlera të larta të natalitetit, duhet të kenë pasur vlera të larta të shtimit
natyror, ritme të shpejta të rritjes së popullsisë dhe e kundërta. Ky përfundim nuk
është plotësisht i saktë, pasi në shtimin natyror luan rol të padiskutueshëm edhe
mortaliteti, megjithëse ky i fundit paraqitet më i stabilizuar. Ndërsa përfundimi, se ato
njësi vendore që dallohen për natalitet të lartë kanë pasur rritjen më të madhe të
popullsisë, është akoma më i pasaktë, pasi në ndryshimin e numrit të popullsisë,
ndikon jo vetëm shtimi natyror por edhe lëvizja mekanike e popullsisë, e cila ka
njohur ritme të larta pas viteve 90-të.

Figura 4.10

Burimi: Zyrat e Gjendjes Civile të rretheve Fier, Mallakastër,Berat,Tepelenë

Një panoramë tepër intersante paraqet grafiku, i cili shpreh natalitetin në vitin 2011
(fig 4.11). Duket qartë, se vlerat e natalitetit kanë pësuar rënie, gati në të gjitha njësitë
administrative të Mallakastrës. Kjo vihet re, jo vetëm në vlerat maksimale por edhe
ato minimale. Nëse në vitin 1992, në shumicën e njësive vendore, nataliteti i kalonte
15‰, tashmë 13 nga 22 njësitë vendore të Mallakastrës kanë një natalitet më të vogël
se 12‰. Vlerat më të larta të natalitetit hasen në komunat, Selitë 19.1‰, Ruzhdie
16.5‰, Kuman 14.9‰, Cakran 14.8‰, ndërsa ato minimale në Ngraçan 4.8‰,
Aranitas 8.8‰, Patos 10.3‰, Cukalat 10.3‰. Shih grafikun 3.8. Arsyet e pakësimit të
natalitetit janë të ndryshme, por disa prej tyre kanë pasur ndikim më të madh. Kështu
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në komunat, Ngraçan, Aranitas, Cukalat, rënia e natalitetit lidhet më tepër me
pakësimin e numrit të rinjve, si rezultat i migrimit. Ndryshe argumentohet pakësimi i
natalitetit në qendrat urbane Ballsh dhe Patos.

Figura 4.11 Nataliteti në njësitë vendore të Mallakastrës në vitin 2011
Burimi: Zyrat e Gjendjes Civile të rretheve Fier,Mallakastër,Berat, Tepelenë

Në qytete, jo vetëm popullsia vendase por edhe ajo e ardhur, është ndikuar nga
politikat e planifikimit familjar, rritja e papunësisë, hyrja në moshë më të madhe e të
rinjve në lidhje martesore etj, të cilat direkt apo indirekt kanë luajtur rolin e tyre në
reduktimin e natalitetit. Megjithatë, këto përfundime nuk janë plotësisht të sakta, pasi
në disa nga njësitë vendore si, Selitë, Ruzhdie, pavarsisht futjes së mentaliteti
kapitalist për familjen, ato përsëri e kanë mbajtur në nivele të larta lindshmërinë,
madje gati të njëjta, krahasuar me vitet 90-të.

III.1.7.2 Mortaliteti

Vdekjet dhe vdekshmëria, janë elementё tepër të rëndësishëm, për të kuptuar ecurinë 
e shtimit natyror në një territor të caktuar, mbi të gjitha për të parë dinamikën e
ndryshimit të numrit të popullsisë në vite të ndryshme. Dihet që në periudhën aktuale,
kur është rritur kujdesi shëndetsor, janë pakësuar sëmundjet e ndryshme
vdekjeprurëse, janë përmisuar kushtet e punës e të jetesës, numri i vdekjeve dhe
vdekshmëria kanë vlera të ulëta dhe pa kontraste të mëdha. Megjithatë nuk
përjashtohen devijimet nga ecuria normale e tyre, për shkaqe nga më të ndryshmet.
Analiza e tab.4.10 evidenton, se në ndryshim nga lindjet, numri i vdekjeve nga njëri
vit në tjetrin ka ndryshime të vogla. Megjithatë, kjo nuk do të thotë, se tek vdekjet nuk
vihen re ndryshime ndër vite. Me të dhënat e zyrave të gjendjes civile u ndërtua tabela
3.10, e cila paraqet në vlera absolute, numrin e lindjeve, vdekjeve dhe shtimin natyror
për vite të ndryshme. Vdekjet më të pakta shënohen në vitet 1992, me 668 vdekje, që
përbën minimumin absolut në këtë periudhë 20-vjeçare dhe në vitet 1999 dhe 2000,
përkatësisht me 695 dhe 679 vdekje. Ndërsa vlerat më larta në vitet 1994, me 801
vdekje, në vitin 2002 me 818 vdekje dhe në vitin 2007 me 870 vdekje, ku kjo e fundit
përbën vlerën maksimale në Mallakastër (tab. 4.10)
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Sipas Zyrave të Gjendjes Civile të rretheve Fier,Mallakastër, Berat, Tepelenë

Nuk ekzistojnë shkaqe të dukshme për këto oshilacione të numrit të vdekjeve ndër
vite, të cilat më tepër kompesojnë njëra tjetrën, sesa shprehin një tendencë të qartë.
Nëse do të shohim vlerat e mortalitetit gjatë çdo 5 vjeçari, në periudhën 1992-2013,
arrijmë në disa përfundime të rëndësishme:

 Mesatarja e përgjithshme e mortalitetit në Mallakastër karakterizohet nga vlera të
ulëta, të cilat variojnë në vlera mesatare, nga 3.6‰ në 4.4‰. Në këto vlera ekstreme,
që janë shënuar në vitet 2001 dhe 2006, kontrastet janë të vogla. Kjo tregon se
mortaliteti ka një ecuri konstante në vite të ndryshme (tab 4.11).

 Vihet re një alternim midis vlerave maksimale dhe minimale të mortalitetit, çka
tregon se mesatarja e përgjithshme e tij në Mallakastër, vërtitet rreth 4‰. Mortaliteti
në kuota të tilla, në një interval kohor 20-vjeçar, tregon se ai ka arritur në kuota të
stabilizuara dhe ndoshta minimale, për periudhën në të cilën jetojmë.

Tab.4.11. Mortaliteti gjatë periudhës 1992-2013

Viti 1992 1996 2001 2006 2011 2013
Levan 3.2 4.2 2.4 3.8 4 =

Frakull 4.2 4 3.8 3.1 4.3 =
Portëz 3.3 3.5 3.7 3.4 3.6 =
Rushdie 4.2 2.6 3.2 3.2 2.7 =
Kurjan 5.4 4.5 3.3 4.5 3.4 =

Kuman 4.5 4.8 3.8 5.5 4.7 =

Cakran 4.7 4.7 3.7 4.2 5.3 =

Patos Q 4.8 3.9 3.2 3.3 = =

Patos 4.6 3.9 3.8 3.4 3.9 =

Ballsh 1.2 3.5 3.9 4.5 4.2 3.5

Ngraçan 2 1.9 3.7 2.9 1.9 4.8

Hekal 3.7 2.7 3.3 4.8 4.1 4.9

Greshicë 2.5 2 4.9 4.2 2.8 2.9

Aranitas 4.8 4.8 4.8 4.9 4.8 5.1
Kutë 4.7 5.7 3.9 7.4 3.2 3.6
Fratar 3.4 6.3 5 4.9 4.7 4.3

Selitë 3.4 3.8 4 5.9 3.5 3.3
Qendër 2.6 4 2.5 3.6 4.6 4.4
Kutalli = 3.9 3.9 4.7 3.1 5.2
Urë Vajgurore = = 2.9 3.6 3.5 4.2

Cukalat = = 2.3 3.8 3.6 3.9
Sinjë = = = 5.6 4.2 3.5

Tab 4.10 Shtimi natyror i Mallakastrës gjatë periudhës 1992-2011
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Krahës 6 5.8 3.5 5.4 4.3 4.1
Mallakastra 3.8 4 3.6 4.4 3.8 4.1

Burimi: Zyrat e Gjendjes Civile të rretheve Fier,Mallakastër,Berat, Tepelenë

 Alternimi i vlerave të mëdha dhe të vogla të mortalitetit nuk është karakteristikë
e përgjithshme vetëm e Mallakastrës në tërësi, por edhe e njësive administrative
që përfshihen brenda territorit të saj.

 Analiza në vite të ndryshme e grafikëve të mortalitetit të njësive vendore, jep një
tablo më të qartë rreth këtij elementi demografik. Kështu, në vitin 1992 shohim,
se në shumicën e njësive vendore, vlerat e mortalitetit janë më të vogla se 4‰,
pra gati sa mesatarja e përgjithshme e saj. Ndërsa në komunat, Krahës, Kurjan,
Cakran, Aranitas, Kutë dhe bashkinë Patos, mortaliteti e kalon mesataren e
përgjithshme të kësaj krahine (fig 4.12).Vlerat maksimale shënohen në Krahës
me 6‰, Kurjan 5.4‰, në Aranitas 4.8‰ dhe 4.7‰ në Kutë, ndërsa ato minimale
janë rregjistruar 1.2‰ në Ballsh, 2‰ në Ngraçan, 2.5‰ në Greshicë.

Figura 4.12 Mortaliteti në njësitë vendore të Mallakastrës në vitin 1992
Burimi: Zyrat e Gjendjes Civile të rretheve Fier,Mallakastër, Tepelenë

Panorama e vitit 2011 rreth mortalitetit, mbetet pak a shumë e njëjtë me atë të vitit
1992. Një pjesë e komunave vazhdojnë të ruajnë të njëjtat pozita, përsa i përket
mortalitetit. Njësitë vendore me vdekshmëri minimale janë: Ngraçani dhe Greshica,
përkatësisht me 1.9‰ dhe 2.8‰. Ato kanë pasur të njëjtën vlerë të mortalitetit edhe
në vitet paraardhëse. Ndërsa në komunën Ruzhdie, vihet re ulje e mortalitetit nga
4.2‰ në 2.7‰. E njëjta gjë vihet re në Kurjan, ku mortaliteti zbret nga 5.4‰ në
3.4‰, Krahës nga 6‰ në 4.1‰.
Në 2011, vlerat më të larta të mortalitetit konstatohen në Cakran 5.3‰, Aranitas
4.8‰, Qendër 4.6‰ dhe Fratar 4.7‰ (fig 4.13). Edhe në këtë vit, mortaliteti e kalon 3
vdekje për 1000 banorë në shumicën e njësive vendore të Mallakastrës, duke ruajtuar
pak a shumë një situatë të ngjashme me vitin 1992, apo me vitet e ndërmjetme të këtij
intervali kohor.
Është i vështirë përcaktimi i shkaqeve të oshilacioneve të mortalitetit në Mallakastër,
apo në pjesë të veçuara të saj, në vite të ndryshme. Mortalieti nuk lidhet vetëm me
shkaqe natyrore, por edhe me tregues indirekt si, migrimi, i cili rrit ose pakëson
numrin e të rinjёve apo të moshuarve, në raport me popullsinë totale, dhe si pasojë 
sjell zvogëlimin ose rritjen e mortalitetit, përmisimin ose përkeqësimin e kujdesit
shëndetësor, tensione sociale, siç ishin trazirat e vitit 1997 etj.
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Figura 4.13. Mortaliteti në njësitë vendore të Mallakastrës në vitin 2011
Burimi: Zyrat e Gjendjes Civile të rretheve Fier,Mallakastër,Berat, Tepelenë

Pra nëse nataliteti është si një letër lakmuesi, që e dallon menjëherë mjedisin dhe
përshtatet konform kushteve të tij, mortaliteti mund të jap pasojat për një periudhë
relativisht më të gjatë kohore, ku tendenca asnjëherë nuk është e qartë. Kjo është
arsyeja që nuk mund të nxjerrim përfundime, pse mortaliteti si në komunat fushore
dhe ato tipike kodrinore, në fshatra apo në qytete, shfaq kapriçot e tij, duke mos na
lënë të nxjerrim ligjësi.

IV.1.8 Lëvizja mekanike e popullsisë

Implementimi i sistemit kapitalist në fillim viteve 90-të të shekullit të kaluar, i cili
nënkuptonte, jo vetëm lirinë ekonomike por edhe lirinë e individit për të zgjedhur
vendbanimin, apo për ta ndryshuar atë, solli një “boom” të lëvizjes mekanike edhe në
Mallakastër. Ky rend i ri shoqëror, i cili kërkonte një ridimensionim dhe ristrukturim
të ekonomisë, u shoqërua me një sërë pasojash, të cilat patën impakt jo vetëm tek
ekonomia por edhe tek popullsia e saj. Në këtë realitet u shfaq papunësia, si një plagë
shoqërore bashkëshoqëruese e kapitalizmit, e cila ishte gati inekzistente gjatë
periudhës 1945-1990. Për pasojë, një përqindje e konsiderueshme e banorëve të
Mallakastrës, për siguruar jetesën, u detyruan të migrojnë drejt qyteteve të saj ose në
rajone të tjera në kërkim të punës. Largimi i popullsisë ishte më intensiv nga zonat
rurale me karakter të theksuar kodrinor si, Selitë, Ruzhdie, Kutë, Greshicë, Sinjë,
Kurjan, Fratar etj. Nëse në fillim të viteve 90-të këto komuna konsideroheshin si të
mbipopulluara, pasi burimet ekonomike të tyre ishin në raporte tepër të zhdrejta,
krahasuar me numrin e banorëve që jetonte në to, tashmë ato po përballen me
fenomenin e shpopullimit. E kundërta vihet re në vendbanimet, ku forca cetripetale ka
qenë më madhe se ajo centrifugale. Të tilla janë komunat, Levan, Portëz, Kutalli,
Frakull, Kuman etj, si dhe qytetet Patos, Ballsh, të cilët kanë përjetuar ndryshime
demografike të mëdha gjatë kësaj periudhe kohore.
Arsyet e rritjes së popullsisë në këto komuna, përveç shtimit natyror me vlera
pozitive, ka të bëjë edhe me lëvizjen mekanike, ku të ardhurit kanë qenë në numër më
të madh se të larguarit. Mbizotrimi i saldos pozitive të migrantëve në këto territore,
lidhet me mundësitë më të mëdha ekonomike të tyre, ku mund të përmendim:
sipërfaqet e mëdha bujqësore, pozitën më të favorshme lokale apo rajonale,
infrastruktura më e zhvilluar, afërsia me qendrat urbane dhe ekonomike me rëndësi
kombëtare, siç janë: Fieri, Vlora, Berati,etj .
Pas viteve 90-të, kanë njohur rritje të popullsisë si rezultat i migrimit edhe qytetet
Patos dhe Ballsh, megjithëse tek ato është vënë re një zbehje e pozitës së tyre lokale
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apo rajonale, në aspektin ekonomik. Nëse të ardhurit nga zonat rurale, këto qytete i
shohin si pika referimi për punësim dhe një jetë më të mire, e kundërta ndodh me të
larguarit prej tyre. Ata i konsiderojnë Patosin dhe Ballshin si qytete pa perspektiv, ku
e kaluara e ndritur e industrisë së naftës, tashmë ka perënduar. Arsyet e migrimit të
brendshëm apo të jashtëm të popullsisë kanë qenë të ndryshme, ku ndër to spikasin,
motivet ekonomike, tendenca e lëvizjes drejt qyteteve ose drejt hapësirave, burime më
të shumta ekonomike, si dhe arsye të tjera punësimi, tregëtie, studimi etj. Nëse do të
analizojmë ecurinë e lëvizjes mekanike të Mallakastrës, në periudhën 1992-2011, do
të nxjerrim disa përfundime kryesore:

 Shtimi mekanik në shumicën e viteve të kësaj periudhe, karakterizohet nga vlera
negative, çka do të thotë se numri i të larguarve në Mallakatër gjatë kësaj periudhe
është më i madh sesa i atyre që vijnë .Shih fig 4.14 dhe tab 4.12. Pra, lëvizja
mekanike ka pasur rol në pakësimin e popullsisë, sesa në shtimin numerik të saj.

 Duhet theksuar, se grafiku i mësipërm nuk pasqyron në mënyrë të saktë flukset e të
ardhurve dhe të larguarve ,gjithashtu lëvizjen mekanike. Kjo lidhet me disa arsye:

 Dihet që ndryshimi numerik i popullsisë, varet nga rezultantja midis shtimit natyror
edhe atij mekanik në një vit apo për vite të ndryshme. Nëse të dhënat për shtimin
natyror gjatë këtyre 20 viteve dalin të sakta, pasi statisikat për to kanë qenë më të
rregullta, e kundërta ndodh me shifrat që lidhen me numrin e të ardhurve dhe të
larguarve.

 Në rregjistrat e gjendjes civile, jo të gjithë të vendosurit apo të shpërngulurit mund
të quhen migrantë, megjithëse ata cilësohen me këtë status. Në kategoritë e
mësipërme, përveç migrantëve, përfshihen edhe femrat që kanë ardhur apo janë
larguar nga një njësi vendore, sepse janë martuar, migrantët fiktivë që figurojnë me
statusin e të ardhurit dhe të larguarit pavarsisht se ku jetojnë etj. Mospërmendja e
arsyes, pse kanë lëvizuar banorët, përbën një mangësi për diferencimin e
migrantëve të vërtetë, nga kategoritë e tjera.

Tab 4.12 Të ardhurit dhe të larguarit në Mallakastër gjatë periudhës 1992- 2010
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Figura 4.14. Ecuria e lëvizjes mekanike në Mallakastër gjatë periudhës1992-2011.
Burimi: Zyrat e Gjendjes Civile të rretheve Fier,Mallakastër,Berat, Tepelenë

 Në rregjistrat e Zyrave të Gjendjes Civile (ZGJC) nuk specifikohet vendi i origjinës
dhe destinacioni i atyre që quhen të ardhur ose të larguar, për pasojë nuk mund të
saktësohet sesa ka qenë impakti në rritjen apo pakësimin e popullsisë, si rezultat i
migrimit. Duke mos u përmendur origjina e të ardhurve apo destinacioni i tyre, nuk
mund të gjykojmë nëse kjo lëvizje mekanike ka ndodhur brenda përbrenda
vendbanimve të një njësie vendore të Mallakastrës, midis komunave dhe bashkive të
saj, apo jashtë saj . Pra shifrat për të ardhurit dhe të larguarit, shërbejnë më tepër si
një referencë e mirë për krahasim shifrash midis njësive vendore, sesa na orientojnë
për drejtimin e lëvizjes së migrantëve.

 Edhe nëse nisemi nga e kundërta, duke pasur numrin e saktë të popullsisë në një vit
dhe të viteve pasardhës dhe vlerën e shtimit natyror, ne mund të gjejmë vetëm
shtimin mekanik, por jo të saktësojmë numrin e të ardhurve dhe të larguarve.

 Arsye tjetër, është mospërcaktimi me saktësi i numrit migrantëve ndër vite. Kjo ka
ndodhur, pasi nuk është bërë rregjistrimi në kohë reale, për banorët që vijnë dhe
largohen nga secila njësi vendore. Janë jo të pakta rastet, ku një pjesë e banorëve të
larguar, sidomos ata që migrojnë drejt qyteteve, rregjistrimi bëhej jo në vitin që ata
kanë ardhur ose janë larguar, por më vonë. Një pjesë e banorëve, duke mos pasur
siguri rreth të ardhmes së tyre në vendbanimin që po shkojnë, nuk e deklarojnë
largimin apo ardhjen në një vendbanim tjetër. Kjo mangësi, lë vend që ne të mos
informohemi saktë rreth intesitetit të migrimit në vite të ndryshme, dhe për pasojë të
mos argumentojmë saktë fenomenin.

 Vetëm në vitet 1992,1993 numri i të ardhurve e kalon atë të larguarve, vite të cilat
përbëjnë fillesat e këtij fenomeni demografik në Mallakastër dhe në të gjithë vendin
tonë. Ato karakterizohen nga pasiguri e migrantëve për të shkuar në destinacione të
largëta, kështu shumica e të ardhurve dhe të larguarve kanë lëvizuar brenda territorit
të Mallakastrës, sesa jashtë saj. Në këto vite migrimi preku më shumë fshatrat e
thella të Mallakastrës si, Allkomemaj, Velçan, Osmënzezë, Ngraçan, Ruzhdie,
Gjynaqar, Lofkënd, Selitë, Gadurovë, Allambrez, Krotinë, Çetë etj.

 Nga viti 1995 deri në periudhën aktuale, numri i të larguarve nga Mallakastra ka
qenë më i madh sesa i të ardhurve, dhe për pasojë shtimi mekanik i popullsisë ka
pasur vlera negative. Ekzistojnë një sërë arsyesh, që justifikojnë këtë eksod të
popullsisë nga Mallakastra. Nëse deri në vitet 1994,1995 mallakastriotët kishin
bindjen se mund ta siguronin të ardhmen duke lëvizuar nga njëri fshat në fshatin
tjetër, nga njëra komunë në tjetrën, nga fshati drejt qytetit, ata nuk i kishin humbur
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shpresat se qëndrimi aty garantonte të ardhmen. Një faktor tjetër, ishte pasiguria për
t’u zhvendosur drejt qendrave të mëdha urbane të vendit tonë si, Fier, Vlorë, Berat,
Durrës, Tiranë, pasi ato po përballeshin me fenomenin e papunësisë, i cili po njihte
rritje progresive.

 Mbas vitit 1995 e në vazhdim, lëvizja hapësinore e popullsisë ka njohur luhatje të
mëdha, por gjithmonë në disfavor të të ardhurve.Vlerat më të larta, lëvizja mekanike
i ka arritur në vitin 2005, kur numri të ardhurve shkoi 9171 dhe i të larguarve 17953
banorë. Shih tab 4.12. Pra lëvizja e rreth 27000 banorëve brenda një viti, kur
popullsia totale e Mallakastrës ishte rreth 180000 banorë, do të thotë se 15% e
popullsisë totale është përfshirë në proçesin e migrimit. Në këtë vit edhe lëvizja
mekanike arriti kuotat më të ulëta, me rreth minus 8782 banorë. Arsyet e këtij hopi
cilësor nuk mund të jenë ekonomike. Ato mund të lidhen me arsye fiktive, të cilat
kanë stimuluar popullsinë të lëvizë, kur dihet se të dhëna për fenomene natyrore apo
shkaqe të jashtëzokonshme nuk ekzistojnë. Mendojmë, që një lëvizje në përmasa
kaq të mëdha ka qenë për efekte elektorale. Duke qenë vit zgjedhjesh, partitë
politike kanë stimuluar lëvizjen e simpatizantëve të tyre drejt atyre zonave
elektorale, të cilat kanë qenë në disfavor të tyre, ose për të siguruar fitoren, në zonat
ky fitorja ishte e pasigurtë.

 Dallohen tre intervale kohore me karakteristika të ndryshme, që lidhen me shtimin
mekanik të popullsisë.
 Periudha 1995-2001, e cila karakterizohet nga një shtim mekanik me vlera

negative, gati konstante nga njëri vit në tjetrin. Grafiku i shtimit mekanik të
popullsisë në këtë interval kohor, ngjan më tepër me grafikun e të larguarve, sesa
me atë të të ardhurve. Vëmë re, se fluksi i të ardhurve dhe i të larguarve në
Mallakastër është gati i njëjtë dhe me dallime të vogla. Kjo do të thotë, se
popullata që vjen ose ikën është sa besuese, aq edhe mosbesuese, ndaj faktit se
mund ta ndërtojë jetën në Mallkastër ose jo.

 Periudha 2002-2007. Kjo periudhë dallohet për flukse migratore të mëdha dhe të
paparashikueshme. Tashmë tek popullata kishte ndryshuar koncepti rreth
punësimit dhe të jetuarit. Rënia e remitancave, i detyroi emigrantët të gjendeshin
midis dy alternativave : ose largim familjar drejt vendeve ku ata ishin të
punësuar ,ose duhej të zgjidhnin një vendbanim tjetër brenda ose jashtë
Mallakastrës, nëse nuk përballonin dot jetesën në vendbanimin e tyre. Gjatë
kësaj periudhe, janë jo pak familje me origjinë nga Mallakastra, që kanë migruar
brenda vendit tonë, ose jashtë Shqipërisë.

 Periudha nga viti 2008 deri në ditët e sotme. Këtu shohim që vlerat e shtimit
mekanik janë negative, por jo shumë poshtë zeros. Gjatë këtyre viteve, numri i
të ardhurve dhe të larguarve, jo vetëm që është ulur në vlera numerike, por edhe
diferenca midis tyre ka ardhur duke u ngushtuar gjithmonë e më shumë.
Pakësimi i flukseve migratore, zhgënjimi i një pjesë të larguarve, migrant të
brendshëm apo emigrant, ka frenuar lëvizjen e mallakastriotëve.Tashmë, ata
janë bërë më tepër racional dhe më pak iniciator, për të ndryshuar vendbanimin.
Kriza ekonomike, ngopja me fuqi punëtore e qendrave ekonomike shqiptare,
pakësimi i remitancave nga emigracioni, rritja e kostos së jetesës dhe
vështirësitë e mëdha që hasin migrantët, ka ndikuar në frenimin e lëvizjes
hapësinore të popullsisë. Kjo, nuk do të thotë që lëvizja e hapësinore e
popullsisë nuk vazhdon.
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IV.1.8.1 Të ardhurit
Nxjerrja e të dhënave të sakta, interpretimi dhe analiza e të ardhurve dhe të larguarve
në periudha të ndryshme kohore, ka një rëndësi të madhe, jo vetëm për të studiuar
demografinë e një hapësire, por gjithashtu shërben edhe për të kuptuar gjendjen
social-ekonomike të saj, në të tashmen edhe në të ardhmen. Dihet që mbizotёrimi i të 
ardhurve, krahasur me të larguarit në një vendbanim apo territor, shoqërohet me rritje
të popullsisë, shtim të moshave të reja, rritje të lindshmërisë, gjithashtu tregon
lulëzimin ekonomik që përjeton ajo hapësirë, gjë e cila motivon ardhjen e migrantëve.
Dhe e kundërta, mbizotrimi i të larguarve, krahasuar me të ardhurit është një alarm, se
ekonomia, jetesa dhe mirëqënia e një hapësire po përkeqësohet. Shtimi i të larguarve
shoqërohet me rritjen e moshës mesatare, rritjen e moshave të mëdha, pakësimin e
krahëve të punës dhe popullsisë aktive, raporte të zhdrejta gjinore, tkurrje të qendrave
të banuara, deri në shpopullimin total të një pjese prej tyre .
Nëse do të analizojmë flukset e të ardhurve në Mallakastër gjatë këtij 20-të vjeçari,
sipas njësive vendore, konstatojmë se numri i të ardhurve ndryshon në vlera të mëdha,
nga 15756 në bashkinë e Patosit, deri në 200 banorë të ardhur në komunën Ngraçan.
Shih tabelën 4.13. Ky disnivel nuk është i rastësishëm. Ai tregon se njësitë vendore që
tërheqin numër të madh migrantësh, kanë fuqi më të madhe ekonomike dhe standart
më të lartё jetese, krahasur me hapësirat që janë më pak atraktive, pasi burimet 
ekonomike i kanë më të pakta.
 Njësitë vendore që kanë pritur numër të madh migrantësh gjatë 20 viteve të fundit,

janë qytetet e Mallakastrës, ku numri i të ardhurve ka qenë gati sa popullsia e tyre
për rastin e Ballshit, dhe 55% për qytetin e Patosit. Ardhja e një numri relativisht të
madh i banorëve, përveç aspektit ekonomik, lidhet edhe me tendencën që ka
popullsia për të lëvizur drejt qyteteve, gjë e cila ishte frenuar gjatë regjimit
komunist. Shfaqja e papunësisë në zonat rurale, që kishin arritur maksimumin
banorëve në raport me potencialet ekonomike, detyroi një pjesë të banorëve të
largohen nga vendbanimet e tyre drejt qendrave urbane më të të afërta si, Patosi dhe
Ballshi, apo drejt komunave me perspektivë ekonomike më të madhe siç janë
komunat, Levan, Cakran, Portëz, Qendër, Frakull,etj.

319 Zyra e Gjendjes civile e rrethit Fier, viti 2012
320 Zyra e Gjendjes civile e rrethit Mallakastër, viti 2012
321 Zyra e Gjendjes civile e rrethit Berat, viti 2012

Tabela 4.13. Të ardhurit në njësitë vendore të Mallakastrës gjatë periudhës 1992-2011

Nr Viti 1992-1996 1997-2001 2002-2006 2007-2011 Totali 1992-2011

1 Patos 9054319 1985 3831 886 15756

Patos Q 6673 1625 3050 672 12020
2 Ballsh 4344 1964 2118 1481 9907
3 Levan 1917 1227 1364 531 5039
4 Cakran 763 803 1326 1165 4057
5 Portëz 836 892 1370 485 3583
6 Qendër 572 531 978 768 2849
7 Hekal 1396320 288 410 289 2383
8 Frakull 560 462 700 325 2047
9 Kutalli 173321 498 592 662 1925
10 Kuman 436 335 658 373 1802
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Burimi: Zyrat e Gjendjes Civile të rretheve Fier,Mallakastër,Berat, Tepelenë

Ndërsa komunat Selitë, Sinjë, Greshicë, Ngraçan, Aranitas etj, sipas statistikave janë
më pak atraktive për migrantët, gjë e cila dëshmohet nga numri i pakët i të ardhurve.
Këto kumuna me burime ekonomike më të pakta përballen në ditët e sotme me një
infrastrukturë më të dobët dhe mungesë perspektive ekonomike.
Nëse do të analizojmë fluksin e të ardhurve gjatë viteve të ndryshme, nëpër njësitë
vendore të Mallakastrës, do të vëmë re se :

 Ekzistojnë dy maksimume dhe dy minimume, përsa i përket numrit të ardhurve në
komunat dhe bashkitë e Mallakastrës. Maksimumet përbëjnë 5-vjeçarët 1992-1996
dhe 2002-2006. Ndërsa minimum janë intervalet kohore 1997-2001 dhe 2007-2011.
Alternimi i tyre ka të bëjë me gjendjen socia-ekonomike, që karakterizonte
Mallakastrën gjatë këtyre 20 viteve. Kështu në periudhën 1992-1996, lëvizja e
popullsisë ishte kaotike, e çrregullt dha pa një vizion të qartë. Ndërsa gjatë
maksimumit të dytë, konstatojmë numrin më të madh të të ardhurve dhe njё lëvizje tё 
popullsisë më tё orientuar. Pra, banorët që ndërronin vendbanimin e tyre, ishin më të 
qartë rreth sfidave të tilla si, punësimi, strehimi, mënyra e jetesës etj, që duhet të
përballeshin në venbanimet destinacion, ku ata shkonin. Jo më kot, në maksimumin e
dytë, numrin më të madh të të ardhurve e kanë komunat Levan, Frakull, Cakran,
Hekal. Rritja e interesit të banorëve për të shkuar drejt këtyre komunave, lidhet me
ndërtimin i aksit nacional Levan-Damës, i cili forcoi pozitën rajonale të këtyre
komunave, në raport me komunat që shtriheshin gjatë aksit rrugor Patos-Ballsh-
Damës, të cilat mbetën në hije. Mjaftoi shfaqja e projektit të kësaj rruge të re, dhe
popullsia e zhvendosi vëmendjen nga lugina e Gjanicës, drejt Vjosës, ku kjo e fundit
me potencialet më të mëdha bujqësore dhe blegtorale do të merrte rolin e një boshti
zhvillimi, krahasur me Gjanicën e ndotur, me pak toka bujqësore, infrastrukturë më të
dobët dhe me një sektor të shfrytëzimit të naftës më të dobësuar

 Dy minimumet e të ardhurve në Mallakastër, përkatësisht 1996-2001 dhe 2007-2011,
janë shënuar në ato vite, kur zhvillimi ekonomik i Mallakastrës është ngadalësuar.
Këtu ndikuan ngjarje të tilla si, trazirat e vitit 1997, kriza ekonomike pas vitit 2008,
falimentimi i shumë ndërmarjeve industrial, sidomos në vitet 1995,1996 etj, kanë
stepur banorët të vijnë drej Mallakastrës. Në minimumin e dytë, ndikoi pakësimi i
kapaciteteve për të punësuar të ardhurit si, në zonat urbane, që nuk ishin në gjendje të
mbanin flukse më të mëdha të ardhurish, por edhe pamundësia për t’u përshtatur në

322 Zyra e Gjendjes civile e komunës Krahës, viti 2012

11 Fratar 366 345 504 452 1667
12 Krahës 255322 261 337 384 1237
13 Urë Vajgurore 355 523 244 1122
14 Kurjan 266 309 323 165 1063
15 Cukalat 223 428 388 1039
16 Kutë 181 181 332 304 998
17 Ruzhdie 159 150 354 239 902
18 Aranitas 152 142 340 250 884
19 Selitë 214 107 139 291 751
20 Sinjë = 59 411 107 577
21 Greshicë 45 91 238 157 531
22 Ngraçan 16 39 69 73 197
Mallakastra Totali 28378 12872 20395 10691 72336
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zonat rurale, pasi atje fshatari pa tokë ishte më i pashpresë, sesa i papunësuari në
qytet.

IV.1.8.2 Të larguarit
Duke parë tabelën që tregon numrin e të larguarve sipas njësive vendore të
Mallakastrës, gjatë periudhës 1992-2011, dalim në këto përfundime kryesore: Shih
tabelen 4.14.

 Ekziston një përputhje gati e plotë midis njësive vendore që spikasin për numrin më të
lartë të të ardhurve, me njësitë që kanë numrin më të madh të të larguarve, veçse
numri i të larguarve ka qenë në propocione më të mëdha. E njëjta gjë vihet re tek
njësitë vendore me numrin më të ulët të të ardhurve, apo të larguarve. Pra bashkitë,
Patos, Ballsh dhe komunat, Cakran, Levan, Qendër kryesojnë për numrin e të
larguarve në gjithë Mallakastrën, ashtu siç renditen në vendet e fundit komunat,
Cukalat, Greshicë, Ngraçan.

 Në 5-vjeçarët kur ka pasur fluks të madh të ardhurish, e njëjta situatë paraqitej për të
larguarit dhe kundërta. Kjo do të thotë, se gjatë maksimumeve dhe minimumve, aq sa
të forta kanë qenë motivet e popullatës për të ardhur në njësitë apo vendbanime të
ndryshme të Mallakastrës, po aq të forta kanë qenë edhe motivet për t’u larguar nga
ato.

 Meqënëse gjatë këtyre 20 vjetëve, numri i të larguarve ka qenë më i madh se i të
ardhurve, përkatësisht 98717 dhe 72336 banorë, kjo do të thotë se për Mallakastrën
më tepër ka mbizotruar pesimizmi, i cili motivon popullsinë të largohet, sesa
optimizmi që e bën atë të qëndroj apo të vij. Pra largimi në shifra më të mëdha, tregon
se situata ekonomike nuk ka qenë optimiste, dhe rëndësia rajonale e kësaj krahine ka
ardhur duke u zvogëluar.

Tab 4.14 Të larguarit nga njësitë vendore Mallakastrës gjatë periudhës 1992-2011

Nr Viti 1992-1996 1997-2001 2002-2006 2007-2011 Totali

1 Patos 5825 1615 5122 1541 14103

Patos *qytet 4559 1195 3397 1179 10330
2 Cakran 3747 1701 2572 1496 9516
3 Ballsh 922 1776 3955 1641 8294
4 Levan 2091 1511 1853 795 6250
5 Qendër 1447 961 2723 1041 6172
6 Fratar 994 669 1332 562 3557
7 Kurjan 1134 637 1400 356 3527
8 Portëz 607 892 1255 661 3415
9 Hekal 804 634 1465 441 3344
10 Frakull 973 581 1347 434 3335
11 Krahës 998 743 1120 374 3235
12 Kutalli 521 765 1296 586 3168
13 Aranitas 118 397 2189 311 3015
14 Ruzhdie 1371 389 900 248 2908
15 Kutë 631 509 1100 452 2692
16 Kuman 928 449 854 333 2564
17 Selitë 682 343 664 521 2210
18 Sinjë 0 271 1566 203 2040
19 Cukalat 0 512 1101 386 1999
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Burimi: Zyrat e Gjendjes Civile të rretheve Fier, Mallakastër, Berat, Tepelenë

 Nuk ekzistojnë të dhëna rreth origjinës së të ardhurve apo të larguarve, si dhe
destinacioni ku ata shkojnë. Ndoshta tendeca e lëvizjes së popullsisë ka qenë e
tillë; Largimi i popullsisë nga zonat kodrinore dhe ardhja e tyre në qendrat
urbane, fshatrat fushorё-kodrinorё, periferitë e qyteteve, ndërsa të larguarit nga 
qytetet e Mallakastrës dhe fshatrat fushorё, kanë pasur prirjen në drejtim të  
destinacioneve më të largëta, apo qendrave urbane më të mëdha si, Fier, Tiranë,
Vlorë, Berat, Durrës, Sarandë etj.

 Komunat kodrinore, Ngraçan, Sinjë, Selitë, Greshicë, Aranitas, Ruzhdie etj, gjatë
këtyre 20 viteve dallohen për pakësim të numrit të popullsisë, pasi flukset e të
ardhurve janë më të vogla dhe në rënie nga njëri vit në tjetrin, ndërsa numri i të
larguarve ka qenë në shifra më të mëdha dhe i vazhdueshëm. Nё një pjesë tё 
vendbanimeve në këto komuna, numri i banorëve është përgjysmuar, për të mos
thënë janë zbrazur fare. Këtu mund të përmendim fshtrat, Krotinë, Çetë, Velçan,
Allamabrez, Çërrilë, Osmënzezë, Kapaj, Gadurovë, Selitë, Allkomemaj etj.

 Dispropocionet më të mëdha midis të ardhurve dhe të larguarve, kanë qenë më
periudhën 2002- 2006. Gjatë këtij pesëvjeçari, numri i të ardhurve në Mallakastër
ka qenë 20395 banorë, ndërsa të larguarit 39057 banorë , pra në raportin 1:2.
Ndërsa në pesëvjeçarët e tjerë, diferenca midis këtyre treguesëve të lëvizjes
mekanike është e vogël. Shih tabelën Nr = 3.13 dhe Tab Nr = 3.13

IV.1.9 Dendësia e popullsisë së Mallakastrës
Nëse do të analizojmë dendësinë e popullsisë së Mallakastrës si një e tërë, apo për
pjesë të veçanta të saj, për periudhën 1992-2013, do të nxjerrim të dhëna tepër
interesante për ecurinë e këtij treguesi demografik. Nga vëzhgimi i të dhënave rreth
ndryshimit të numrit të popullsisë së Mallakastrës, gjatë këtyre 20 viteve, konstatojmë
se ajo karakterizohet nga oshilacione të shumta, të cilat reflektohen edhe tek dendësia
e popullsisë. Kështu shtimi, pakësimi apo stanjacioni i numrit të popullsisë në
Mallakastër, apo në njësitë vendore të saj, është reflektuar tek dendësia e popullsisë, e
cila është karakterizuar nga të njëjtat fenomene. Nga të dhënat e tabelës 4.15
kontatojmë :
 Mallakastra karakterizohet nga dy maksimume dhe minimume të dendësisë së

popullsisë, të cilat vihen re të alternuara. Maksimumet takohen në vitet 2001 dhe
2013, ku dendësia ka qenë 166 b/km2 dhe 160 b/km2. Ndërsa minimumet vihen re në
vitin 1992 dhe 2006, përkatësisht 154 b/km2 dhe 158b/km2.

 Gjatë intervalit kohor 1992-2013, dendësia e popullsisë është rritur me 6b/km2.
Megjithatë, situata brenda territorit të Mallakastrës paraqitet heterogjene, madje me
kontraste të forta midis njësive vendore. Aplikimi i kapitalizmit pas viteve 90-të, ka
ridimensionuar rolin dhe rëndësinë e hapësirave dhe vendbanimeve të Mallakastrës.
Ato hapësira apo vendbanime, të cilat vazhdojnë të kenë pozita të forta në ekonomi,
kanë shënuar rritje të numrit të popullsisë dhe të dendësisë së popullsisë. E kundërta,
vihet re në vendbanimet me ekonomi të dobët dhe përkeqësim të infrastrukturës.

 Ekzistojnë një sërë arsyesh, për këto dispropocione midis vlerave ekstreme të
dendësisë së popullsisë në Mallakastër. Kështu, dihet që qytetet dallohen për vlera të
larta të dendësisë, për shkak të përqëndrimit të lartë të popullsisë brenda një sipërfaqe

20 Greshicë 79 329 624 258 1290
21 Urë Vajgurore 0 130 494 275 899
22 Ngraçan 25 22 728 79 854
Mallakastra Totali 28456 17031 39057 14173 98717
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të vogël, dhe për pasojë dendësia është shumë herë më e madhe, jo vetëm nga vlerat
minimale të dendësisë, por edhe nga mesatarja përgjithshme. Ndërsa kontrastet midis
dendësisë së popullsisë në komunat tepër të populluara dhe ato pak të populluara, janë
më të vogla dhe më pranë mesatares së përgjithshme të një hapësire të caktuar, në
rastin konkret Mallakastra. Duhet theksuar, se dendësia e popullsisë nuk është
gjithmonë një tregues real i përqëndrimit ose jo të popullsisë, pasi variabli sipërfaqe
ka një rol tepër të rëndësishëm në raportin popullsi –sipërfaqe.

Burimi: Zyrat e Gjendjes Civile të rretheve Fier, Mallakastër, Berat,Tepelenë

 Nëse për bashkitë, Ballsh dhe Patos, vlerat maksimale të dendësisë së popullsisë
kulmojnë në vitin 2001, për komunat që kanë njohur rritje të vazhdueshme të
popullsisë, të tilla si, Frakull, Kuman, Levan, Portëz, maksimumi shënohet në vitin
2013. Siç duket, Patosi dhe Ballshi, deri në vitin 2001 kanë ruajtur potencën e tyre
ekonomike, gjë e cila demonstrohet në mënyrë indirekte nga rritja e popullsisë.
Ndërsa pas këtij viti, dobësimi ekonomisë pakësoi interesin e popullatës për të jetuar

323 Zyra e Gjendjes civile e rrethit Fier, viti 1992
324 Zyra e Gjendjes civile e rrethit Fier, viti 2013
325 Zyra e Gjendjes civile e rrethit Mallakastër, viti 1992
326 Zyra e Gjendjes civile e komunës Kutalli, viti 2001
327 Zyra e Gjendjes civile e rrethit Berat, viti 2013
328 Zyra e Gjendjes civile e bashkisë Urë Vajgurore, viti 2006
329 Zyra e Gjendjes civile e komunës Cukalat, viti 1996
330 Zyra e Gjendjes civile e komunës Krahës, viti 2006

Tab. 4.15. Dendësia e popullsisë në Mallakastër në vitet 1992, 2001, 2006, 2013

Komuna
Bashkia

Popullsia banorë Sipërfaqja
km2

Dendësia b/km2

1992 2001 2006 2013 1992 2001 2006 2013
Cakran 17937

323
17430 16199 16692

324
91 197 192 178 183

Frakull* 9098 10013 10050 10557 48 189 209 209 220

Ruzhdie 4263 3439 3112 3324 36 118 96 86 92

Kuman 7133 7693 8027 8397 25 285 308 321 336

Kurjan 6310 6046 5319 5330 35 180 173 152 152

Levan* 15147 16007 16646 17557 118 128 136 141 149

Patos 27467 33210 32493 31034 24 1144 1384 1353 1293
Portëz* 8818 10234 11062 11359 32 251 320 346 355

Aranitas 5771325 6085 4477 4664 65 89 94 69 72

Ballsh 9940 13140 12337 12348 5 1988 2628 2467 2469

Fratar 5580 5376 4898 5098 63 89 85 78 81

Greshicë 2433 2431 2147 2067 12 203 202 179 172

Hekal 4622 5525 4762 4723 66 70 84 72 72
Kutë 4272 4125 3491 3473 72 59 57 48 48

Ngracan 1501 1637 1025 1022 10 150 164 102 102

Qendër 10196 10222 8952 8918 73 140 140 122 122

Selitë 2606 2258 1867 1688 39 67 58 48 43
Kutalli* 12987 12452

326
12302 13168

327
55.5 234 224 222 237

Urë
vajgurore*

9797 12007 12000
328

11788 54.3 180 221 221 217

Cukalat 4626 4808329 4434 4390 38.55 120 124 115 114

Sinjë* 6144 6731 5578 5432 146.3 42 46 38 37

Krahës 4817 4605 3909330 4206 73.4 66 63 53 57

Totali 181465 195474 184593 187235 1172 154 166 158 160
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në këto qytete. Ky fenomen nuk vihet re në komunat fushore-kodrinore të
sipërpërmedura, të cilat kanë qenë në mënyrë konstante të preferuara, duke shënuar
rritje progresive të numrit të popullsisë.

 Territoret ku popullsia është pakësuar dhe për pasojë edhe dendësia e popullsisë, janë
komunat, Greshicë, Kutë, Selitë, Qendër, Krahës, Fratar. Në këto komuna shtimi
natyror nuk ka mundur ta kompesojё vlerat negative që vijnë nga lëvizja mekanike e 
popullsisë, dhe për pasojë popullsia ka njohur rënie.

 Vihen re 11 njësi vendore (8 komuna dhe 3 bashki), që kanë njohur luhatje në vlerat e
dendësisë së popullsisë, gjatë periudhës 1992-2013. Ato janë komunat, Cakran,
Ruzhdie, Aranitas, Hekal, Ngraçan, Cukalat, Sinjë, Kutalli, si dhe bashkitë, Patos,
Ballsh,Urë Vajgurore. Ky pakësim ose shtimin i numrit të popullsisë në këto njësi
vendore, lidhet më tepër me dinamikën e lëvizjes mekanike, sesa me shtimin natyror, i
cili megjithëse ka pësuar ndryshime (pra me tendencë drejt rënies), asnjёherë nuk ka 
njohur vlera negative që të ndikojё në zvogëlimin e numrit të popullsisë. 
Nga tabela nr 4.15 dhe harta e dendësisë së popullsisë së Mallakastrës në vitin 1992,
dallojmë:
a)Njësitë vendore që kanë dendësinë më të madhe janë qendrat urbane , Ballsh 1988
b/km2, Patosi 1144 b/km2, dhe komunat, Kuman 285 b/km2, Portëz 251 b/km2, Kutalli
234 b/km2. Ndërsa komunat më pak të dendura janë Sinja 42 b/km2, Kutë 59b/km2,
Krahës 66 b/km2, Selitë 67 b/km2 dhe Fratar 89 b/km2(fig 4.15).
b)Ndarja në 5 grupe e njësive vendore të Mallakstrës sipas dendësisë, na lejon të
bëjmë diferencime midis hapësirave të saj, duke analizuar këtë element demografik,
jo vetëm në lidhje me ekonominë, por edhe me shkaqe të tjëra që ndikojnë tek vlerat e
dendësisë, siç janë sipërfaqja, relievi, pozita gjeografike në raport me hapësirat
përreth dhe rrjetin nacional të komunikacionit. Komunat në jug, lindje dhe
jugperërndim të Mallakstrës, dallohen për vlera nën mesataren e përgjithshme të vitit
1992. Të tilla janë: Selitë, Sinjë, Krahës, Kutë, Hekal, Fratar, Aranitas. Këto komuna
përveç relievit kodrinor që i karakterizon dhe burimeve të pakta ekonomike, kanë një
pozitë disi inferiore krahasuar me njësitë e tjera vendore, pasi gjenden më larg nga
qendrat urbane të vendit tonë si, Ballsh, Fier, Roskovec, Vlorë, Berat etj, ku këto të
fundit trasmetojnë zhvillim dhe mbështetje ekonomike për hapësirat përreth tyre. Pra,
sa më e madhe të jetë rrezja nga qendrat urbane, aq më i vogël është ndikimi i tyre në
vendbanimet rurale dhe aq më të pakta janë lidhjet ekonomike të tyre. Kësisoj
popullsia në zonat rurale tenton të jetë më e pakët, pasi siç e dimë, tendenca për të
jetuar apo për të qenë afër qyteteve është globale.
c) Konstatimi i mësipërm, konkretizohet mjaft mirë për komunat që kanë vlera
mesatare dhe të larta të dendësisë së popullsisë. Ato gjenden në VP, V dhe VL të
Mallakastrës. Të tilla janë komunat, Portëz, Kuman, Kutalli, Frakull, Cakran, si dhe
bashkitë, Patos, Ballsh, Urë Vajgurore . Dendësia e tyre ka vlera më të larta se
mesatarja dhe tregon pozitën e tyre tё privilegjuar, krahasuar me komunat lindore dhe 
jugore të Mallakastrës. Përjashtim përbën Greshica e cila ka dendësi të madhe, pasi e
favorizon sipërfaqja e vogël që ka si komunë.
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Figura 4.15

Burimi: Zyrat e Gjendjes Civile të rretheve Fier, Mallakastër, Berat, Tepelenë

Nësë do të analizojmë hartën e dendësisë së popullsisë për vitin 2013 (fig 4.16), dalim
në këto përfundime kryesore:
a)Paraqiten ngjashmëri të mëdha me hartën e dendësisë tё vitit 1992. Pra, ato komuna, 
të cilat kanë pasur dendësi të madhe të popullsisë, vazhdojnë të rezultojnë të tilla. E
njëjta gjë vihet re edhe për njësitë vendore me dendësi mesatare dhe të vogël të
popullsisë.
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Figura 4.16

Burimi: Zyrat e Gjendjes Civile të rretheve Fier, Mallakastër, Berat,Tepelenë

b)Përsëri ekziston diferencimi midis njësive vendore në veri të Mallakastrës, me ato të
jugut, madje ky diferencim në shumicën e komunave është theksuar akoma më tej.
Pra, ato njësi vendore që kanë pasur dendësi të madhe të popullsisë kanë njohur rritje
të kësaj vlere, ndërsa në ato me të dendësi të vogël proçesi i shpopullimit të tyre është
thelluar më tepër. Më alarmante paraqitet situata në komunat, Sinjë, Selitë, Kutë,
Krahës, ku dendësia është me vogël se 70 b/km2, pra dy herë më e vogël se mesatarja
e Mallakastrës.
E vetmja mënyrë për të penguar shpopullimin e mëtejshëm të këtyre komunave, është
mbështetja e aktiviteve ekonomike nga organet e pushtetit lokal dhe qendror, si dhe
përmirësimi i infrastrukturës, që në shumë fshatra të këtyre komunave paraqitet në
gjendje më të keqe se viti 1992. Psh. rruga automobilisitike që shkon në fshatin
Allkomemaj të komunës Krahës, e cila nuk dihet sesa vite ka pa u vënë dorë mbi të,
duke u kthyer në njё rrugë dhish sesa makinash, ka detyruar banorët e zonës të 
kujdesen për mirëmbajtjen e saj.
c)Njësitë vendore që kanë dendësinë më të madhe në vitin 2013 janë: Ballshi 2469
b/km2 Patosi 1293 b/km2, Portëz 335 b/km2, Kuman 336 b/km2, Kutalli 237 b/km2,
Frakull 220 b/km2, Urë Vajgurore 217 b/km2. Ndërsa komunat që paraqiten me
dendësi të vogël janë, Sinja 37 b/km2 vlerë e cila përbën minimumin absolut në
Mallakastër, gjatë përiudhës 1992-2013, Selitë 43 b/km2, Kutë 48 b/km2, Hekal 72
b/km2 dhe Ruzhdie 92 b/km2.
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IV.1.10 Struktura e popullsisë
IV.1.10.1 Struktura gjinore
Njohja e përbërjes gjinore të Mallakastrës, me ndryshimet që ajo ka pësuar gjatë
këtyre 20 viteve të fundit, përbën një aspekt tepër interesant, jo vetëm për qëllime
studimore, por edhe me vlera social- ekonomike . Nëse do të shohim përbërjen gjinore
të Mallakastrës në vite të ndryshme, gjatë periudhës 1992-2010, do të konstatojmë :

 Mallakastra dallohet për dominim të meshkujve, krahasuar me femrat. Raporti midis
tyre qendron në vlerat 51% me 49% në favor të meshkujve ose me një diferencë
3000-5000 meshkuj, më tepër se femra. (Tab 4.16)

Burimi: Zyrat e Gjendjes Civile të rretheve Fier, Mallakastër,Berat,Tepelenë .

331 INSTAT, Buletini Statistikor i rrethit Fier,1996, fq 3, 4, 5. viti 1997
332 INSTAT, Buletini Statistikor i rrethit Fier, 2001, fq 8, 10, 11, viti 2002
333 INSTAT, Buletini Statistikor i rrethit Fier, 2006, fq 9, 10, 11,viti 2007
334 INSTAT, Buletini Statistikor i rrethit Mallakastër, 2006, fq 4, viti 2007
335 INSTAT, Buletini Statistikor i rrethit Mallakastër, 2010, fq 5,6, viti 2011
336 Zyra e Gjendjes civile e komunës Kutalli
337 Zyra e Gjendjes civile e bashkisë Urë Vajgurore
338 INSTAT, Buletini Statistikor i rrethit Berat, 2000, fq 3, viti 2001
339 INSTAT, Buletini Statistikor i rrethit Berat, 2001, fq 3. viti 2002
340 Këshilli i Qarkut Berat , Vjetari statistikor 2006, fq 56,57, viti 2007
341 Këshilli i Qarkut Berat , Vjetari statistikor 2010, fq 151, viti 2011
342 INSTAT, Vjetati Statistikor i rrethit Tepelenë,2006, fq 5, viti 2007
343 INSTAT, Vjetari Statistikor i rrethit Tepelenë,2010, fq 5, viti 2011

Tab. 4.16 Përbërja gjinore e popullsisë së Mallakastrës në periudhën 1992-2010
Komuna
Bashkia

1992 1996 2000 2001 2006 2010
M F M F M F M F M F M F

Cakran 9287 8650 7961
331

8094 7788 8459 7771
332

8514 7952 8247
333

= =

Frakull* 4694 4404 4897 4598 5074 4826 5130 4883 5273 4777 = =

Ruzhdie 2214 2049 1799 1640 1793 1655 1796 1643 1593 1519 = =

Kuman 3619 3514 3670 3638 3813 3789 3860 3833 4110 3918 = =
Kurjan 3232 3078 3064 2924 3046 2935 3083 2963 2779 2540 = =

Levan* 7735 7412 7901 7503 8085 7744 8169 7838 8558 8088 = =

Patos 13898 13569 16051 14841 17211 15872 17271 15939 16892 1560
2

= =

Qyteti Patos 9218 9216 10824 9870 11728 10719 11748 10763 11638 1058 = =
Portëz* 4544 4274 4987 4598 5096 4993 5173 5061 5715 5347 = =
Aranitas 2991 2780 3090 2926 3093 2989 3077 3008 2295 2182

334
2324 2190

Ballsh 5070 4870 6121 5818 6743 6341 6790 6350 6081 5762 6245 5902

Fratar 2874 2706 2837 2561 2806 2531 2839 2537 2562 2336 2643 2337
Greshicë 1264 1169 1288 1207 1239 1202 1232 1199 1096 1051 1061 984

335Hekal 2384 2238 2831 2707 2773 2759 2776 2749 2450 2312 2525 2272
Kutë 2195 2077 2150 2049 2107 2017 2106 2019 1779 1712 1791 1616

Ngraçan 773 728 805 743 842 799 835 802 525 500 537 504

Qendër 5115 5081 5019 4999 5131 5079 5159 5063 4643 4309 4674 4200

Selitë 1377 1299 1246 1115 1166 1068 1170 1088 965 902 899 815

Kutalli* = = 8739
336

8069 6307 6069 6338 6114 6263 6039 6468 6249

Urë
vajgurore*

5013
337

4784 = = 5911
338

5678 6112
339

5895 6031340 5969 6006341 6137

Cukalat = = 2543 2387 2473 2401 2435 2373 2244 2090 2359 2092
Sinjë* = = = = 3456 3406 3360 3371 2860 2718 2827 2634

Krahës 2500 2317 2433 2252 2412 2212 2310 2138 2050342 1859 2142343 1899

Totali 89997 86215 100256 94539 110093 105543 110540 106143 106354 100364 42501 39831
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 Mbizotrimi i meshkujve krahasuar me femrat, lidhet më tepër me lindjet, të cilat duhet
të jenë të kryesisht të seksit mashkull. Eshtë traditë e çdo familje mallakastriote, por
edhe shqiptare, që çdo çift duhet të ketë së paku një fëmijë mashkull dhe mundësisht
fëmijën e parë. Ky mentalitet ka ndikuar në mbizotrimin e e meshkujve, krahasuar me
femrat.
Nga anketat me banorët e zonës, rezulton se familjet me shumë fëmijë, i kanë fëmijët
e parë femra. Pra, ndjekja e traditës për të pasur me çdo kusht një fëmijë mashkull
akoma vazhdon të ekzistojë në Mallakastër. Numri më i lartë i fëmijëve meshkuj,
kompeson edhe diferencën negative midis meshkujve dhe femrave gjatë moshës së
tretë, pasi dihet se femrat dallohen për një jetëgjatësi më madhe, gjithashtu edhe
bilancin negativ të shkaktuar nga migrimi, ku meshkujt migrojnë në një numër më të
madh sesa femrat.

 E njëjta situatë paraqitet gati në të gjitha njësitë vendore të Mallakastrës, ku diferenca
midis meshkujve dhe femrave është më e vogël. E vetmja komunë, ku femrat
dominojnë në krahasim me meshkujt, është komuna Cakran. Këtu me përjashtim të
vitit 1992, ku kanë mbiztoruar meshkujt në vitet pasardhëse, situata ka ndryshuar në
favor të elementit femër.

IV.1.10.2. Struktura moshore

Analizën e strukturës moshore do ta kryejmë sipas ndarjes që bëhet nga demografët,
ku diferencohen grupmoshat sipas statusit në lidhje me punësimin: 0-14 vjeç,
grupmosha që nuk ka hyrë në marrëdhënie pune; 15-64 vjeç, grupmosha e cila
potencialisht është në marrëdhënie pune; 65 vjeç e lart, ajo pjesë e popullatës që ka
dalë në pension, e shkëputur nga marrëdhëniet e punës.
Kjo ndarje tregon prirjet e popullsisë në të tashmen edhe të ardhmen, në lidhje me
punësimin, por mbi të gjitha flet për vitalitetin e popullsisë, i cili përbën një aspekt
tepër të rëndësishëm tё shoqërisë njerëzore. Theksojmë, se struktura moshore nuk 
është produkt i ndryshimeve brenda një viti të caktuar të elementëve demografikë, si:
lindjet, vdekjet, të ardhurit, të larguarit, por një rezultante e ecurisë së këtyre
elementëve, në një periudhë disa vjeçare.
Nga analiza e figurës 4.17 dalim nё këto përfundime kryesore: 
 Ekzistojnë ndryshime të rëndësishme në elementët demografikё midis periudhës 

komuniste dhe asaj kapitaliste, të cilat e kanë kufirin në fillim të viteve 90-të. Janë
marrë të dhënat për strukturën moshore të popullsisë në fundin e dhjetëvjeçarit të
parë 1992-2001 dhe në fund të dhjetvjeçarit të dytë 2002-2011(me referencë vitin
1992, kur u ndryshua sistemi). Këto të dhëna shprehin ndryshime të konsiderueshme
të strukturës moshore, gjatë këtyre 20 viteve të fundit.

 Të tria grupmoshat kanë pësuar ndryshime, nga viti 2001 në vitin 2011. Më shumë
ndryshime ka pësuar grupmosha 0-14 vjeç, e cila është pakësuar nga 30.2% në vitin
2001, në 21.6% në vitin 2011. Kjo dukuri lidhet më tepër me lindjet sesa me vdekjet,
pasi ato kanë pësuar ndryshime të mëdha në vlera gjatë këtyre 20 viteve të fundit.
Ndërsa grupmoshat e tjera kanë pësuar rritje, përkatësisht me +3.6%(grupmosha e
dytë dhe 5% (grupmosha e tretë).
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Figura 4.17
Struktura moshore e Mallakastrës në vitet 2001 dhe 2011 sipas INSTAT(%)

 Prirja e pakësimit të grupmoshës së parë dhe e shtimit të grupmoshës së dytë dhe të
tretë, e ka zanafillën që nga fillimi i viteve 90-të dhe do të vazhdojë në të ardhmen.
Pakësimi i lindjeve, ecuria konstante e vdekjeve, rritja e jetëgjatësisë , migrimi me
saldo negative, po ndryshon piramidën moshore të popullsisë, po çon në rritjen e
moshës mesatare dhe % e moshës së tretë, që tregon se popullsia e Mallakastrës së
fundmi po shkon drejt plakjes. Pra sipas prof. A. Bërxholit, i cili mbështetet në
mendimin e specialistëve të OKB, “Në rast se popullsia e moshuar mbi 65 vjeç në
mënyrë afatgjatë qëndron në nivelin mbi 7% të numrit të përgjithshëm të popullsisë,
popullsia konsiderohet e moshuar344” Pra në vitin 2011 popullsia e Mallakastrës mund
të konsiderohet e moshuar. Megjithatë, një përfundim më të saktë demografët dhe
studiuesit do ta japin në vitet e ardhshme, pasi kufiri prej 7% për moshën e tretë duhet
të jetë i pranishëm për një periudhë afatgjatë. Nga analiza e përbërjes moshore në
vitin 2001 konstatojmë:

 Raportet midis grupmoshave në njësitë vendore të Mallakastrës variojnë, nga 26.6-
32.9% për grupmoshën e parë 0-14 vjeç, nga 60.4-66% për grupmoshën e dytë 15-64
vjeç, dhe nga 5.1-7.7 % për moshën e tretë. (Tab 4.17)

 Përqindjen më të lartë për grupmoshën e parë 0-14 vjeç e kanë komunat, Frakull,
Kurjan me 32.9%, Kutalli 32.1% dhe Ngraçan 31.5%, ndërsa vlerat më të ulëta vihen
re në Portëz 26.6%, Patos 28%, Urë Vajgurore 28% dhe Selitë 28.2%. Njësitë vendore
që kanë % më të lartë tё grupmoshës së parë të popullsisë, mund të konsiderohen si 
njësitë vendore me popullsinë më vitale në tё gjithë Mallakastrën, e kundërta ndodh 
me komunat apo bashkitë, ku grupmosha e parë zë një përqindje të vogël.

 Në grupmoshën e dytë. përqindjen më të lartë të saj e kanë Patosi 66%, Portëza
65.9%, Urë Vajgurore 65.7%,Ballsh 64.9% dhe Selitë 64.8%. Ndërsa vlerat më të
ulëta hasen në Frakull 60.4%, Kurjan 60.6%, Levan 61%, Fratar 61.8% dhe Sinjë
61.9%. Ajo që të bie në sy është, se ato njësi vendore që dallohen për vlerat
maksimale në grupmoshën e parë, rezultojnë të kenë vlerat më të ulëta në grupmoshën
e dytë dhe anasjelltas.

344 Bërxholi .A, Rajonizimi ekonomik i Evropës dhe Amerikës, fq 91, viti 2012
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 Në grupmoshën >65 vjeç, spikasin për vlera të larta: Fratar 8.2%, Krahës me 7.7%,
Kuta 7.5%, Sinja 7.4%, ndërsa për vlera të ulëta dallohet: Ballshi 5.1%, Kutalli
5.2%, Ngraçan 5.5%, Cukalati 5.8%.

 Njësitë vendore që e kanë arritur pragun prej 7% për grupmoshën mbi 65 vjeç,që e
cilësojnё popullsinë e tyre të plakur, apo që ka filluar shenjat e plakjes janë : Fratar, 
Greshicë, Hekal, Kutë , Portëz, Sinjë dhe Krahës.

Nga analiza e përbërjes moshore në vitin 2011, dalin këto përfundime kryesore:

345 INSTAT ,Popullsia e Shqipërisë,Prefektura Fier,2001, fq 139, viti 2004
346 INSTAT, Censusi i popullsisë dhe banesave për qarkun Fier, viti 2011, fq 85, viti 2013
347 INSTAT, Popullsia e Shqipërisë,Prefektura Berat ,2001, fq 140, viti 2004
348 INSTAT, Censusi i popullsisë dhe banesave për qarkun Berat, viti 2011, fq 85, viti 2013
349 INSTAT, Popullsia e Shqipërisë,Prefektura Gjirokastër , 2001, fq 139, viti 2004
350 INSTAT, Censusi i popullsisë dhe banesave për qarkun Gjirokastër, viti 2011, fq 85, viti 2013

Tab.4.17. Popullsia sipas grupmoshave në njësive vendore në vitet 2001 dhe 2011

Komuna
Bashkia

Viti 2001 Viti 2011

0-14 % 15-64 % 65+ % 0-14 % 15-64 % 65+ %

Cakran 4646
345

31.4 9129 61.7 1024 6.9 2675
346

22.8 7688 65.6 1359 11.6

Frakull* 2855 32.9 5246 60.4 578 6.7 1467 21.5 4607 67.6 746 10.9

Ruzhdie 1011 31.8 1978 62.2 188 6 569 24.4 1530 65.8 227 9.8

Kuman 2278 31.1 4598 62.8 443 6.1 1216 21.7 3742 66.7 653 11.6

Kurjan 1713 32.9 3152 60.6 336 6.5 824 22.8 2420 66.9 374 10.3

Levan* 3715 32.2 7047 61 787 6.8 1632 20 5433 66.6 1094 13.4

Patos 9299 28 21918 66 1993 6 2902 18.9 10635 69.1 1860 12

Portëz* 2317 26.6 5739 65.9 655 7.5 1791 21.7 5552 67.4 916 11.9

Aranitas 1371 30.3 2882 63.6 277 6.1 600 22.1 1791 66 323 11.9

Ballsh 2750 30 5945 64.9 459 5.1 1819 23.7 5159 67.4 679 8.9

Fratar 1379 30 2837 61.8 377 8.2 693 21.5 2087 64.8 441 13.7

Greshicë 569 30 1194 62.9 136 7.1 227 19.7 747 64.8 178 15.5

Hekal 1352 30.6 2745 62.2 315 7.2 530 20.2 1766 67.3 327 12.5

Kutë 1007 30 2096 62.5 253 7.5 380 19.2 1326 67.1 271 13.7

Ngraçan 324 31.5 649 63 57 5.5 129 22 403 68.5 56 9.5

Qendër 2735 31.2 5508 62.8 533 6 1397 22.3 4151 66.4 705 11.3

Selitë 501 28.2 1153 64.8 125 7 191 21.8 578 66 108 12.2

Kutalli* 3779
347

32.1 7368 62.7 608 5.2 2315
348

24 6377 66.1 951 9.9

Urë
vajgurore*

2574 28 6028 65.7 579 6.3 1452 20.1 4906 67.8 874 12.1

Cukalat 1269 31.3 2553 62.9 235 5.8 723 23.7 2041 68 281 8.3

Sinjë* 1539 30.7 3108 61.9 374 7.4 732 21.8 2283 68.1 336 10.1

Krahës 1118
349

29.8 2335 62.5 285 7.7 522350 20.4 1692 66.2 340 13.4

Totali 50101 30.2 105208 63.4 10617 6.4 24786 21.6 76914 67 13099 11.4
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 Gati në të gjitha njësitë vendore të Mallakastrës, vihet re një rënie e % për grup-
moshën e parë 0-14 vjeç dhe një rritje e vlerave për grupmoshat 15-64 vjeç dhe
mbi 65 vjeç. Pakësimi i vlerave të shtimit natyror, nga 2001-2011 ka ndikuar tek
rritja e ngadaltë e numrit të popullsisë, rritja e moshës mesatare dhe vitalitetin e
popullsisë, e cila dalëngadalë po shkon drejt plakjes . Ndërsa rritja e përqindjes së
grupmoshës së dytë, shpjegohet me faktin, se një pjesë e popullsisë që i përkiste
grupmoshës së parë, pas një periudhe 10-vjeçare është bërë kontigjent i
grupmoshës së dytë, dhe nga kjo e fundit një numër i konsiderushëm i popullsisë
është bërë pjesë e grupmoshës së tretë. Pra, sa më shumë të ulen vlerat e shtimit
natyror, aq më shumë rritet mosha mesatare e popullsisë dhe aq më shumë rritet
përqindja e njerëzve që i përkasin grupmoshës së dytë apo të tretë (këtu nuk duhet
të ketë ndikim lëvizja mekanike e popullsisë e cila i shtrembëron këto raporte).

 Raportet midis grupmoshave variojnë, nga 18.9-24% për grupmoshën nga 0-14
vjeç, nga 64.8-69.1% për grupmoshën 15-64 vjeç, si dhe nga 8.3-15.5% për
moshën e tretë mbi 65 vjeç (tab 4.17. Ecuria për një kohë të gjatë e moshës së tretë
në një përqindje që e kalon 7%, dhe pakësimi i grupmoshës 0-15 vjeç më pak se
20%, tregon se popullsia jo vetëm që ka arritur nivelin plakjes por gjithashtu është
kthyer një popullsi e tipit regresiv351. Pra, në vend që të rritet numri i popullsisë
ndër vite , ai vjen duke u pakësuar.

 Në shumicën dërrmuese të njësive vendore, pakësimi i grupmoshës së parë nga viti
2001 në 2011 ka qenë 7-10%. Përqindjen më të madhe në grupmoshën 0-14 vjeç e
kanë komunat: Ruzhdie 24.4%, Kutalli 24%, Cukalat 23.7%, Kurjan 22.8% dhe
bashkia Ballsh 23.7%. Ndërsa njësitë vendore me vlera më të ulëta janë: bashkia
Patos 18.9%, dhe Urë Vajgurore 20.1%, dhe komunat Kutë 19.2%, Greshicë
19.7%, Levan 20% .

 Përqindjen më të lartë të grupmoshës 15-64 vjeç e kanë: Patosi 69.1%, Ngraçan
68.5%, Sinjë 68.1%, Cukalat 68%, Urë Vajgurore 67.8% etj. Ndërsa komunat në të
cilat kjo grupmoshë zë vlera të ulëta, krahasur me të tjerat janë: Fratar, Greshicë
me 64.8%, Aranitas, Selitë 66%.Cakran 65.6% dhe Ruzhdie 65.8%.

 Në grupmoshën e tretë njësitë vendore që dallohen për vlera të larta të këtij treguesi
janë: Greshicë 15.5%, Fratar 13.7%, Kutë 13.7%, Levan 13.4%. Ndërsa për vlera të
ulëta dallohen komunat: Cukalat 8.3%, Ngaçan 9.5% Ruzhdie 9.8% dhe bashkia
Ballsh 8.9%.

 Të gjitha njësitë vendore të Mallakastrës e kanë arritur pragun prej 7% për
grupmoshën >65 vjeç, që popullsia e tyre të quhet e plakur . Megjithatë një pjesë e
madhe e tyre nuk e plotësojnë kushtin që vlera 7% të jetë për një periudhë
afatgjatë, pasi në vitin 2001 ajo vihet re vetëm në njësitë vendore si, Fratar, Sinjë,
Krahës, Selitë, Kutë, Hekal, Greshicë, Portëz. Për këto njësi vendore mund të
flasim me bindje se popullsia është e plakur.

 Për të përcaktuar shkallën e moshimit të popullsisë, për njësitë vendore të
Mallakastrës, nevojitet qё ato të kategorizohen sipas koefiçentit të moshimit. Për 
këtë qëllim kemi ndërtuar hartën 4.18, ku lokalizohen njësitë administrative me
shkallë plakje të ndryshme , të cilat janë:
a) Njësi vendore me popullsi në prag moshimi demografik ,me koefiçient

moshimi 8-10%. Në vitin 2011, kemi komunat Ruzhdie, Ngraçan, Kutalli,
Cukalat dhe bashkinë Ballsh.

351 Bërxholli .A , Rajonizimi ekonomik i Evropës dhe Amerikës, fq 91, viti 2012
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Figura 4.18

Burimi: Zyrat e Gjendjes Civile të rretheve Fier, Mallakastër, Berat,Tepelenë

b) Njësi vendore në proces moshimi demografik, me koefiçient moshimi 10-12%,
ku futen komunat, Cakran, Frakull, Kuman, Kurjan, Portëz, Aranitas, Qendër ,
Sinjë dhe bashkia Patos.

c) Njësi vendore me popullsi në moshim demografik, me koefiçient moshimi mbi
12%, ku bëjnë pjesë njësitë vendore, Levan, Fratar, Greshicë, Hekal, Kutë,
Selitë, Ura Vajgurore dhe komuna Krahës.
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Përfundime
Nga analiza e popullsisë së Mallkastrës, në periudhën 1992-2013, dalin këto
përfundime kryesore:
 Popullsia e Mallakastrës gjatë 20 vjeçarit të fundit, ka pasur rritje të ngadaltë të

numrit të saj. Këtu ka ndikuar negativisht, ulja e ritmit të shtimit natyror, me gati
dy herë krahasuar me vitin 1992 dhe procesi i migrimit, gjatë të cilit janë larguar
më shumë banorë, sesa kanë ardhur.

 Migrimi ka pasur një impakt më të madh në ndryshimin e numrit të popullsisë së
Mallakastrës gjatë 20 viteve të fundit, sesa shtimi natyror. Duhet theksuar se ulja
e numrit të ardhurve dhe të larguarve vitet e fundit, po thekson forcimin e pozitave
të shtimit natyror, i cili, ndoshta, në të ardhmen do të jetë faktori përcaktues në
shtimin, ose pakësimin e popullsisë së Mallakastrës.

 Gjatë kësaj periudhe popullsia e Mallakastrës ka lëvizuar si brenda territorit të
saj, ashtu edhe jashtë saj. Vendbanimet që gjenden në terrene të vështira, pa
resurse natyrore të mjaftueshme, dhe pa infrastrukturë, numri i të larguarve ka
qenë më i madh se i banorëve të ardhur, duke ndikuar në pakësimin e popullsisë
së tyre. Fshatra të tillë gjenden në komunat, Cukalat, Sinjë, Selitë, Ngraçan
Aranitas të tilla si Çetë, Krotinë, Osmënzezë, Allambrez, Velçan, Çërrilë, Kapaj,
Gadurovë, Allkomemaj etj. E kundërta vihet re në qendrat urbane dhe komunat
fushore-kodrinore, të cilat kanë njohur rritje të numrit të popullsisë.

 Nëse lindja dhe jugu i Mallakastrës po zbarazen nga popullsia, pjesët e tjera të
saj duken më të stabilizuara, përsa i përket rritjes së popullsisë, shtimit natyror, të
larguarve dhe të ardhurve, gjë e cila garantohet nga ekonomia më e qëndrueshme
dhe më me perspektivë e këtyre hapësirave.

 Komunat që dallohen për shtim të lartë natyror janë: Kurjan, Kuman, Ruzhdie,
Frakull, Cakran etj, ndërsa ato me shtim natyror të ulët janë: Ngraçan, Urë
Vajgurore, Ballsh, Patos, Cukalat, Hekal etj. Jo gjithmonë, vlerat e shtimit
natyror lidhen me gjendjen ekonomike të këtyre hapësirave. Ai varet edhe nga
lloji i vendbanimit fshat apo qytet, kur dihet që këto të fundit dallohen për ritme të
ulëta të shtimit natyror, nga mentaliteti, nga faktorë psikologjikё, apo nga faktorë 
të tjerë.

 Shumica e vendbanimeve të Mallakastrës janë shpërndarë në lartësitë 150-500 m
lartësi. Relievi kodrinor ka pasur një ndikim të madh, jo vetëm në shtrirjen,
ekspozimin, largësinë, përhapjen e vendbanimeve, por ka përcaktuar edhe profilin
ekonomik të tyre.

 Shumica e popullsisë së Mallakastrës jeton në fshtara dhe vetëm një pjesë vogël e
saj ose 26 % e saj jeton në qytet (viti 2013). Kjo shifër është gati e njëjtë me vitin
1992, kur popullsia urbane përbënte 23 %, çka do të thotë, se qendrat urbane të
saj si, Patosi dhe Ballshi kanë rritje të vogël të popullsisë, gjatë këtij 20 vjeçari.

 Ndërtimi i rrugës së re nacionale Levan-Damës, ka zvogëluar fluksin e të
ardhurve dhe të larguarve në luginën e Gjanicës, duke e shtuar këtë fluks në
vendbanimet përgjatë krahut të djathtë të Vjosës. Për pasojë është ulur rëndësia e
qyteteve Patos dhe Ballsh. Ky i fundit ka mbetur në hije dhe me një perspektivë të
vakët zhvillimi ekonomik .

 Rritja ose zvogëlimi i numrit të popullsisë së fshatrave të Mallakastrës, gjatë
këtyre 20 viteve është shoqëruar me krijimin e fshtrave të rinj ose me bashkimin e
tyre. Kështu, nga fshati Cakran, i cili ngjason më tepër me një qytezë, me rreth
5000 banorë, janë formuar dy fshatra: Cakran dhe Cakran i Ri. E njëjta gjë
ndodh me lagjet e veçuara të fshtrave Drenovë dhe Belishovë, ku nga zmadhimin
numerik i tyre janë formuar fshtrat Drenovë Fushë, Drenovë e Re, Belistani, që
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është lagje e dikurshme e Belishovës .Vendbanime të reja janë gjithashtu, Malas,
Anebreg,Tojkan, Peshtan Bregas, Gjorgoz etj. E kundërta ndodh me fshtrat që
gjenden në kodrat e mesme dhe të larta, të cilat janë përballur me një pakësim
popullsie gjatë periudhës 1992, deri në periudhën aktuale. Në këto fshatra është
reduktuar aq shumë numri i popullsisë, saqë ato mund të quhen lagje të vogla të
një venbanimi të vetëm. Këtu mund të përmendim, Plashnikun, Osmënzezën,
Çërrilën, etj, të cilat pavarsisht se secili prej tyre ka në përbërje dy fshatra, këto të
fundit pa frikë mund të quhen lagje të një fshati të vetëm.

 Në komunat me numër minimal popullate dhe me pakësim të popullsisë në
vazhdim, reduktimi i zyrave që ofrojnë shërbime për qytetarët, nënkupton që ato
de-juro janë njësi vendore më vete, por de-facto ato janë të bashkuara ose drejt
bashkimit. Psh. gjatë 2-3 viteve të fundit, janë bashkuar zyrat e gjendjes civile të
komunës Krahës me Qesaratin, Ngraçanit me Aranitasin, si dhe Selitës me
Fratarin etj. Ndarja e re territoriale e vendit tonë, do të zgjdhi këtë disbalancë të
madhe, që ekziston midis njësive vendore, duke eleminuar komunat me numër
tepër të vogël popullsie.

 Vihen re shenja të dukshme të plakjes së popullsisë dhe kthimin e saj në regresive,
në komunat e thella kodrinore të Mallakastrës. Nëse në komunat fushore-
kodrinore dhe qytet popullsia mbi 65 vjeç është afër pragut prej 7%, në komunat e
shpopulluara mosha e tretë e popullsisë po shfaq simptoma të qarta të plakjes,
pasi kjo kategori e popullsisë ka arritur deri në 15% .

 Të dhënat demografike të cilat i kemi analizuar në rang komune apo bashkie
përfaqësojnë vlera mesatare të fenomeneve që lidhen me popullsinë pasi edhe
brenda njësive vendore vihen re nuance dallimesh . Psh komuna Kutalli në vitin
2011 e kishte koefiçentin e moshimit 8-10%,(fig 4.18) ndërsa në fshatrat e saj
Sqepur, Pobrat të moshuarit përbënin rreth 30 %352 .

 Duke parë ndryshimet e popullsisë së Mallakastrës gjatë këtyre 20 viteve,
konkludojmë se: edhe në të ardhmen popullsia e saj do të rritet me ritme të
ngadalta, ndoshta më të ulëta se ato të sotmet; lëvizja mekanike do të ketë rol të
rëndësishëm në ndryshimin e popullsisë, ndërsa shtimi natyror do të mbetet në
nivele të ulëta.

352 Ministria e Ekonomisë, Tregëtisë dhe Energjitikës “Plani Kombëtar sektorial për Gazsjellësin Trans-
Adriatik, ( TAP)” fq 74, viti, Tiranë 2013
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V. KUADRI EKONOMIK I MALLAKASTRËS, ARRITJE DHE SFIDA

V.1. Mallakastra në tranzicion, konsiderata të përgjithshme

Analiza e ekonomisë së Mallakastrës gjatë kësaj periudhe, do të na ndihmojë për të
kuptuar situatën aktuale të saj, por gjithashtu për të parashikuar prirjen në të ardhmen.
Kalimi prej një rendi shoqëror në tjetrin, lëvizja e lirë e njerëzve, përshtatja e strukturës
ekonomike me kërkesat e tregut, ndarja e re administrative e vitit 1992, etj., ishin
procese që e karakterizuan zhvillimin kaotik të ekonomisë mallakastriote. Krijimi i një
ekonomie të qëndrueshme dhe fitimprurëse, në terma afatgjatë, shtronte si
domosdoshmëri largimin nga iluzionet utopike të industrializimit të periudhës së
komunizmit, si dhe përshtatja e saj me tregun, ku jo të gjitha degët e ekonomisë do të
mbijetonin. Të vetmet ndërmarrje industriale që mund t’i mbijetonin tranzicionit, ishin
ato që i përkisnin industrisë së lehtë dhe asaj ushqimore. Këto ndërmarrje, nëse do të
hynin menjëherë në proces privatizimi, me pak investime dhe rinovim të pjesshëm
teknologjik, do të ishin gjeneratorë të rëndësishëm zhvillimi në këtë periudhë
dekadence të ekonomisë.
Ekonomia e Mallakastrës ka pësuar ndryshime të rëndësishme këto dy dekadat e fundit.
Gjatë viteve të para të kësaj periudhe, në ndërmarrjet industriale u reduktua prodhimi, u
pakësua fuqia punëtore, u pezulluan investimet e reja, madje një pjesë e tyre
falimentuan. Mbyllja e ndërmarrjeve industriale pati impakt të madh në Mallakastër,
pasi industria ishte sektori që siguronte jetesën e një pjesë të konsiderueshme të
popullsisë së saj. Kjo gjë ndikoi në pakësimin e burimeve ekonomike për banorët e
zonës, shtoi papunësinë, rriti varfërinë dhe shkaktoi shumë plagë shoqërore, si dhe
probleme të shumta social-ekonomike.
Rënia e aktivitetit industrial vuri në pikëpyetje ekzistencën e qyteteve Patos dhe Ballsh,
të cilat ishin krijuar enkas për të zhvilluar industrinë e naftës dhe atë të lehtë. Këto
qytete, duke mos pasur burime të tjera financiare dhe ekonomike që mund të
siguroheshin nga sektorë të tjerë të ekonomisë, u përballën me rritje të madhe të
papunësisë, largimin e intelektualëve, shtim të varfërisë, migracion të fuqishëm dhe mbi
të gjitha zbehje të rolit dhe funksionit për të cilin ato ishin krijuar gjatë regjimit
komunist.
Në kontrast të madh me periudhën komuniste, ku shteti ishte rregullator dhe pronar,
tashmë shohim një rol apatik të tij dhe prezencë minimale në ekonomi. Në këtë situatë
pasigurie dhe paqëndrueshmërie, ishin të paktë ata invenstitorë vendas apo të huaj që
rrezikonin, duke bërë investime serioze në degë të ndryshme të ekonomisë.
Banorët e Mallakastrës, të gjendur përballë këtij realiteti, vepruan me intuitën e tyre për
t’iu përshtatur kësaj ekonomie liberale, që përbën anën e kundërt të medaljes së
ekonomisë së centralizuar. Ky aktivitet ekonomik i pakontrolluar dhe i paorientuar ka
sjellë një sërë pasojash në shumicën e degëve të ekonomisë, të cilat ndjehen edhe në
periudhën aktuale.
Nëse do të analizojmë sektorët e ekonomisë së Mallakastrës, sipas peshës që ata kanë,
konstatojmë se Mallakastra dallohet për profil ekonomik bujqësor-industrial, ku
bujqësia luan rolin kryesor. Fuqizimi i sektorit të parë, pas viteve 90-të, në degë të tilla
si bujqësia dhe blegtoria, përkon me dobësim të sektorit industrial, i cili u përball me
një kolaps të plotë dhe me pasoja më të rënda se bujqësia. Këtë tendencë e shprehin
qartë treguesit e sipërpërmendur, por edhe tregues të tërthortë si; raporti midis
popullsisë rurale dhe asaj urbane, ritmet e rritjes së popullsisë, forcimi apo dobësimi i
pozitës së qyteteve, si bërthama të zhvillimit etj.
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V.2. EKONOMIA BUJQËSORE E MALLAKASTRËS DHE PROBLEMET
E SAJ

Duke marrë parasysh stadin ekonomik që po kalon Mallakastra në periudhën aktuale,
sektori i parë i ekonomisë ofron zgjidhjen më të përshtatshme për të garantuar
zhvillimin ekonomik të saj. Industria, e cila mbante një peshë të madhe para viteve 90-
të, ka pësuar tkurrje të madhe, duke humbur pozitën e saj të dikurshme. Falimentimi
dhe mbyllja e një sërë ndërrmarjesh industriale nuk ishte e papritur, pasi ato edhe para
rënies së komunizmit po hasnin pengesa serioze për mungesë të investimeve, të
teknologjisë së vjetëruar, të rendimenteve të ulëta dhe organikës tepër të fryrë të të
punësuarve, etj. Si rrjedhim, bujqësia dhe blegtoria ishin zgjidhja më e shpejtë dhe më e
lehtë gjatë periudhës së tranzicionit kaotik, pasi kërkonin shpenzime më të vogla.
Kjo është arsyeja që sektori i ekonomisë bujqësore ka marrë gjithmonë e më tepër
rëndësi në ekonominë e Mallakastrës, megjithëse problemet që janë hasur nuk kanë
qenë të pakta. Ndër problemet, mund të përmendim mënyrën e përdorimit të
sipërfaqeve bujqësore, raportet që ekzistonin midis sipërfaqeve të kultivuara me bimë të
ndryshme, jo në përputhje me kërkesat e tregut, aplikimi i një ekonomie vetëfurnizuese
etj. Një pjesë e këtyre problemeve kanë lindur gjatë tranzicionit, ku kalimi nga rendi
socialist në atë kapitalist nuk ishte i mirëmenduar dhe i konceptuar, jo vetëm nga
organet qeverisëse, por sidomos nga banorët e thjeshtë të komuniteteve.

Këto probleme janë të përhershme si, parcelizimi i madh i sipërfaqeve bujqësore, i
kryer nga ndarja e tokave në bazë të ligjit 7501, viti 1991, ku nuk u mor parasysh ana
menaxheriale dhe funksionale e tyre, por vetëm ndarja mekanike e parcelave. Ndarja e
tokave për frymë, duke i dhënë çdo familje sasinë që i takonte në parcela të ndryshme, u
bë për të siguruar barazinë midis tyre, pa menduar aspektin produktiv të bujqësisë.
Mosdhënia e sipërfaqeve bujqësore për çdo familje, në një parcelë të vetme, ka krijuar
një fragmentarizim të madh të tokave, larmi kulturash, jo vetëm brenda një parcele, por
edhe brenda pronës së çdo fermeri. Banorët e fshatrave që kanë shtrirje të madhe
territoriale, harxhojnë shumë kohë për të shkuar nga njëra ngastër toke tek tjetra,
ndërkohë që do të ishte më rezultative puna e mekanizimit dhe motorizimit brenda një
parcele të vetme.
Kjo ndarje e sipërfaqes bujqësore ka sjellë një sërë pasojash:
Së pari, vështirësi në punimin, ujitjen dhe korrjen e produkteve bujqësore, pasi ndarja e
tokave në parcela të vogla pa asnjë lloj kriteri agroteknik, ka dëmtuar jo vetëm sistemin
e kanalizimeve, drenazhimin, shfrytëzimin e tyre sipas pjerrësisë, por mbi të gjitha ka
zhvlerësuar punën shkencore që është bërë për dekada me radhë për shfrytëzimin e tyre.
Së dyti, pamundësi për të përdorur mekanikën bujqësore, pasi fermat janë me sipërfaqe
të vogla, disa dynym dhe rrallë herë e kalojnë një hektar. Në shumicën e rasteve
fermerët përdorin mjete, ose vegla primitive për të shfrytëzuar tokën. Një gjë e tillë
ndikon drejtpërdrejtё në uljen e rendimentit dhe pakësimin e aftësisë prodhuese të 
tokave. Megjithëse kanë kaluar dy dekada nga reforma agrare e vitit 1991, mekanizimi i
bujqësisë në Mallakastër nuk ka avancuar, madje në disa komuna të saj situata është
përkeqësuar së tepërmi. Kështu p.sh., në rrethin e Fierit, i cili përfshihet pjesërisht në
hapësirën e marrë në studim, shkalla e përdorimit të mekanikës bujqësore ka rënë nga
71.4% në vitin 2001, në 57% në vitin 2013, pra në masën prej 14.4%. E njëjta tendencë
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uljeje vihet re edhe për rrethin e Mallakastrës, ku këto përqindje shkojnë nga 87% në
2001 në 57.2% në vitin 2013353.
Së treti, problematike paraqiten tokat që gjenden në shpatet e kodrave me pjerrësi të
madhe. Prishja e kompaktësisë së tokave, sistemit të kanalizimeve, masat mbrojtëse të
pamjaftueshme, etj, janë shoqëruar me degradimin deri në dezertifikimin e sipërfaqeve
bujqësore, proces i cili është i parikthyeshëm dhe me pasoja fatale për tokën bujqësore.
Së katërti, krijimin e një sërë mosmarrëveshjesh dhe konfliktesh midis fermerëve, për
shkak tё mënyrave të ndryshme të shfrytëzimit të tokave. Shpeshherë, motive për 
mosmarrëveshje janë edhe moskonturimi i saktë i kufijve midis pronave. Fermerët, për
t’i bërë sa më të dallueshme kufijtë midis tokave të tyre, i kanë ndarë ato me kanale, të
cilat luajnë rolin jo vetëm të kufirit, por gjithashtu shërbejnë për ujitjen ose kullimin e
tokave. Këta kufijё janë jostatik, pasi gjatë punimit, mbjelljes apo ujitjes së tokave, ato 
mund të ndryshojnë dhe si të tillë shërbejnë si burim konflikti midis fermerëve. Për të
eliminuar këtë problem, fermerët kanë rrethuar tokat e tyre me gardhe, kanë mbjellë
pemë në kufijtë skajorë të tokave, etj. Kjo ndarje e bën më të komplikuar sistemin e
ujitjes, drenazhimit, plugimit, etj, duke i bërë ato gjithmonë e më pak të
shfrytëzueshme, si dhe duke e dëmtuar së tepërmi këtë sistem.
Së pesti, meqënëse në periudhën aktuale, fryma bashkëpunuese midis fermerëve për të
mbjellë kultura të njëjta është e vogël, ekziston një larmi e madhe e kulturave bujqësore
brenda një ngastre toke, të cilat kanë kërkesa të ndryshme vegjetative dhe agroteknike.

Këto probleme janë të përkohshme:
Ndryshimi i destinacionit të sipërfaqeve bujqësore. Pas viteve 1990-të e në

vazhdim, shohim një ridimensionim të degëve të ekonomisë dhe raportit midis tyre,
gjithashtu një ndryshim edhe të mënyrës së përdorimit të tokave. Vihet re një rritje e
sipërfaqeve bujqësore që përdoren për kullota dhe kultura drufrutore, në kurriz të
sipërfaqeve të kultivuara me bimët e arave ose të sipërfaqeve pyjore. Në vetvete ky
ndryshim i destinacionit të tokave nuk përbën problem, pasi ndikon në rritjen e të
ardhurave ekonomike, por nga ana tjetër shoqërohet me pakësim të kujdesit për tokat
bujqësore. Më të rrezikuara janë sipërfaqet e shpyllëzuara, tokat me pjerrësi të madhe,
si dhe tokat që janë mbajtur nën një regjim të rreptë kullimi, plehërimi dhe
mirëmbajtjeje nga shoqëria rurale.

Pakësimin e interesit nga banorët e zonës për të kultivuar bimë për qëllime
bujqësore apo industriale, të cilat kërkojnë një trajtim më të mirë dhe më të plotë. Vihet
re pakësimi i sipërfaqeve me bimë të tilla si, misri, bimët industriale, etj., si dhe një
shtim i perimeve, foragjereve, drufrutorëve, etj.

Ndërtimet pa leje dhe jashtë çdo kriteri mjedisor dhe urbanistik do të jenë të
përkohshme, pasi organet e pushtetit qëndror dhe lokal po e forcojnë rolin e tyre në
planifikimin dhe rregullimin e hapësirës. Nga kjo ndërhyrje e pakontrolluar, gjatë 20
viteve të fundit janë krijuar një sërë problemesh mjedisore si; ndotja, aktivizimi i
proceseve të shpatit, prishja e kompaktësisë së venbanimeve, pakësimi i sipërfaqeve
bujqësore, shpyllëzimi, prishja e ekuilibrave mjedisorë, etj. Marrja e masave si;
rikonturimi i vijës së verdhë për territorin që pritet të urbanizohet, respektimi i kritereve
të largësisë së ndërtimeve në akset rrugore, ujësjellësa, fabrika dhe uzina, në zona të
rrezikuara nga fenomenet natyrore etj., do të shërbejë për një disiplinim sa më të mirë të
hapësirave, në rritjen e shkallës së ndërgjegjësimit të komunitetit për një shfrytëzim sa
më të mirë dhe racional të mjedisit të zonave përkatëse.

353 Drejtoria e Bujqësisë dhe Ushqimit Fier, viti 2014
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Një tjetër problem i mprehtë në Mallakastër është edhe braktisja e tokave
bujqësore nga ana e fermerëve. Arsyet e sipërpërmendura, konkurrenca e fortë nga
produktet bujqësore që vijnë nga importi, fitimet e pakta të siguruara prej tyre, etj., kanë
zbehur tek fermerët dëshirën për ta shfrytëzuar me efikasitet çdo pëllëmbë tokë, siç
vihej re në periudhën 1945-1990, si dhe nё dy vitet e para të tranzicionit, periudha midis 
viteve 1992-1994.
Ky fenomen është më i theksuar në komunat tipike kodrinore të Mallakastrës si; Selitë,
Kutë, Ngraçan, Greshicë, Sinjë, Ruzhdie, etj.
Situata është problematike, pasi tendenca nuk mund të parashikohet, madje nga njëri vit
në tjetrin janë evidentuar edhe momente regresive në këtë aspekt. Kështu sipërfaqja
bujqësore e punuar në vitin 2004, në rrethet Fier dhe Mallakastër ka qenë përkatësisht
92.8% dhe 90.5%. Në vitin 2007 shfaqet një ulje e përqindjes, duke kapur shifrat 85.8%
për Fierin dhe 87.8% për Mallakastrën. Situata është përmirësuar disi në vitin 2013, ku
u punua 94.5% dhe 88.7% e tokave bujqësore në këto rrethe354. Ky fenomen përbën
aspektin më negativ të treguesit të shfrytëzimit të tokës arë, fenomen i shoqëruar edhe
me një shkallë të lartë emigrimi.
 Niveli i ulët i mekanizimit të bujqësisë. Mendojmë se ky tregues mund të matet
pjesërisht sepse ai varet jo vetëm nga mjetet mekanike (traktorë ) dhe pajisjeve
bujqësore (makinave mbjellëse, korrëse, kultivatorë, freza, pompa spërkatëse
motorrike etj.), të cilat përdoren në një rajon bujqësor, por mbi të gjitha edhe nga
struktura e kulturave bujqësore. Në rrethet Fier dhe Mallakastër rreth 16.2 % e
sipërfaqes së tokës bujqësore është e zënë me drufrutore, ku punimet me mekanikë
bujqësore janë të pakta dhe pjesa kryesore e shërbimeve kryhen me krahë, për shkak
edhe të terrenit. Po kështu, rreth 25 % e tokës arë në këto dy rrethe mbillet me
kulturën e jonxhës, që është 4 -5 vjeçare dhe toka punohet vetëm në vitin e parë të
mbjelljes. Në Qarkun e Fierit, pjesë e cilit është edhe krahina e Mallakastrës, numri i
traktorëve në vitin 2013, krahasuar me vitin 2004, është rritur rreth 15 %. Po kështu
numri i pajisjeve bujqësore është rritur në masën 50 %355. Megjithatë nuk janë të
pakta rastet kur toka punohet me krahë, kafshë dhe mjete primitive, gjë e cila ndikon
në uljen e rendimentit që ato japin. Një dukuri e tillë vihet re kryesisht në terrenet e
pjerrëta, në tokat që zënë parcela të vogla dhe në ato toka për të cilat fermerët që i
posedojnë nuk kanë burime financiare të përdorin mekanikën bujqësore.
 Aftësia e vogël ujitëse e tokave bujqësore. Si në gjithë vendin, edhe në
Mallakastër bimët bujqësore gjatë verës e vuajnë mungesën e lagështirës, si rezultat i
reshjeve të pakta, kështu që bëhet e domosdoshme ujitja artificiale. Duke pasur
parasysh shpërndarjen e tokave, shumica e të cilave gjenden në relievin kodrinor të
valëzuar dhe me pjerrësi të konsiderueshme, mbulimi i gjithë sipërfaqes bujqësore nga
ujitja artificiale është mjaft i vështirë, për të mos thënë e pamundur.
Gjatë periudhës së regjimit komunist, 1945-1990, janë bërë investime të shumta për
ngritjen e një sistemi ujitës, që përbëhej nga rezervuarë, kanale ujitës, diga të
ndryshme, etj. Për ujitjen e tokave bujqësore janë përdorur të gjitha potencialet
hidrike, duke filluar që nga grumbullimi i ujërave të reshjeve nëpër rezervuarë, gjatë
periudhës së dimrit, devijimi i ujërave të lumenjve apo përrenjve në kanalet ujitëse, e
deri tek shfrytëzimi i pjesshëm i ujërave të pijshëm. Në Mallakastër janë ndërtuar një
mori rezervuarësh artificialë në format e lugëta midis kodrave, në luginat e përrenjve

354 Drejtoria e Bujqësisë dhe Ushqimit Fier, viti 2014
355 Drejtoria e Bujqësisë dhe Ushqimit Fier, viti 2014
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dhe të lumenjve, etj. Disa nga ujëmbledhësit më të mëdhenj, janë rezervuari i
Kurjanit, Çuçenit, Krapsit, Cakranit, Çerrilës, Lumarës, të cilët shfrytëzohen për
ujitje, peshkim, turizëm, etj. Duhet theksuar, se këta rezervuarë nuk kishin kapacitete
të mëdha ujitëse dhe përdoreshin për tokat që gjendeshin pranë dhe në kuota më të
ulëta hipsometrike, ndërsa kanalet, të cilët devijonin një pjesë të ujërave të lumit
Vjosë dhe Seman, janë shfrytëzuar për ujitjen e mijëra ha tokë, kryesisht në terrenet
fushorё. Këtu mund të përmendim kanalin Vjosë-Levan-Fier, me një gjatësi 32 km, i 
cili është një ndër kanalet ujitës më të mëdhenj në vendin tonë.
Nëse në vitin 1980 ujiteshin rreth 70% e tokës arë, jo vetëm në Myzeqe por edhe në
kodrat e Mallakastrës356, pas viteve 90-të, sipërfaqet e ujitura u reduktuan ndjeshëm.
Përkeqësimi i aftësisë ujitëse, si rezultat i rikonfigurimit të tokës dhe prishjes së disa
veprave ujitëse, ka jellë zvogëlimin e aftësisë ujitëse dhe sipërfaqen e tokës nën ujë.
Me shpërbërjen e kooperativave, fermave bujqësore dhe shpërndarjen e tokave
fshatarësisë, këto vepra ujitëse u lanë në mëshirë të fatit, duke pësuar dëmtime
serioze, deri në shkatërrimin total të sistemit ujitës dhe kullues.
Pushteti lokal nuk tregoi kujdesin e duhur për mirëmbajtjen e rrjetit ujitës, duke
ndërprerë investimet, në një kohë kur shpërdorimi i pronave publike nga fermerët
kishte përmasa të mëdha. Tokat bujqësore që pësuan më pak transformime në këtë
drejtim, ishin ato fushore që ujiteshin nga kanali Vjosë-Levan-Fier, për të cilin u
tregua një kujdes i veçantë nga pushteti vendor, pasi fondi i tokave që ujitej nga ky
kanal ishte tepër i madh, ndërsa në tokat kodrinore vala e shkatërrimit në sistemin e
ujitjes ishte më e madhe. Këtu sistemi ujitës ishte më i ndërlikuar dhe për pasojë më
delikat. Rrjeti i pompave të ujit, kanalet dytësore apo të tretë, të cilët gjarpëronin
nëpër zonat kodrinore, kërkonin ruajtje dhe përkujdesje më të madhe, pasi dëmtimi i
një hallke nxirrte jashtë funksionit gjithë sistemin e ujitjes.
Nëse do të shohim panoramën e vitit 1998, në Mallakastër (tab. 5.1), konstatojmë se
nga 29239.8 ha që zënë bimët e arave, 3132.2 ha ujiten, pra vetëm 10.7%, çka tregon
se fondi i tokave që ujiten, përbën një sipërfaqe shumë të vogël, kundrejt 89.3% që
nuk ujiten (fig. 5.1). Kjo sipërfaqe është minimale, krahasuar me periudhën në fund të
viteve 80-të, e cila shënonte maksimumin e sipërfaqes së ujitur.

Figura 5.1. Sipërfaqet bujqësore që ujiten ose jo në Mallakastër në vitin 1998.

356 Bozgo .Astrit ,Gjeografia e rretheve, fq. 101, viti 1984.
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Burimi : Rregjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike bujqësore, prefektura, Fier, Berat,
Gjirokastër (INSTAT) viti 1998

Nga tabela 5.1 dhe fig. 5.2, shohim se komunat, të cilat kanë një aftësi ujitëse tepër të
vogël, janë ato me karakter të theksuar kodrinor të tilla si, Ruzhdie 0.1% ose 1.1ha
nga 661.8 ha, Kurjan 0.7% ose 12.2 ha nga 1609.9 ha, Greshicë 1.5% ose 9.5 ha nga
625.9 ha, Sinjë, Selitë, Cukalat, Fratar, etj. Ndërsa në komunat fushore-kodrinore,
sipërfaqja e tokave që ujiten është në përqindje më të lartë, më konkretisht në komuna
të tilla si: Cakran me 26% ose 750.9 ha tokë e ujitur nga 2826.2 ha, Frakull me 33%
ose 693.3 ha nga 2072.2 ha tokë e ujitur më parë, Levan 20% ose 716 ha nga 3571.8
ha e ujitur më parë. Sipërfaqe të konsiderueshme të tokave që ujiten, kanë edhe
komunat që gjenden në fushën e Myzeqesë, të tilla si, komunat Kuman 23%, Kutalli
8%, Portëz, etj.

357 INSTAT, Rregjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike bujqësore, Prefektura Fier, fq. 173, viti 1998
358 INSTAT, Rregjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike bujqësore, Prefektura Fier, fq. 176, viti 1998
359 INSTAT, Rregjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike bujqësore, Prefektura Fier, fq. 224, viti 1998
360 INSTAT, Rregjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike bujqësore, Prefektura Berat, fq.175,viti 1998
361 INSTAT, Rregjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike bujqësore, Prefektura Gjirokastër, fq.225, viti
1998

Tabela 5.1 Sipërfaqja bujqësore e ujitur në Mallakastër në vitin 1998 (në ha)

Komuna
Bashkia

Drithëra buke Patate Fasule Perime Foragjere Të
tjera

Totali sip
të ujitur

Bimë të
araveTotal Ujitet Total Ujitet Totali Ujitet Total Ujitet Total Ujitet

Cakran 1748.8
357

269.3 55.7 29.7 149.4 50.3 119.5 66.7 598.2 323.7 11.2 750.9 2826.2

Frakull* 1012 148.4 40.5 14.4 171.8 41.5 237.9 109.1 510.4 374.1 5.8 693.3 2072.2

Ruzhdie 421.9 0.5358 8.1 0.2 21.6 0.2 27.8 0.3 122.9 0 0 1.1 661.8

Kuman 796.9 66 22.7 4.2 79.7 25.9 159.2 101.9 413 191.8 0.8 390.7 1717.3

Kurjan 915.1 1.7 15.2 0.6 93.6 0.4 79 4.3 341.8 3.6 1.6 12.2 1609.9

Levan* 1623.8 220 23.3 9 224.7 46.7 135.6 110.2 813 326.6 3.5 716 3571.8

Patos 286.7 5.4 2.5 1.6 3.3 1.7 6.8 3.3 57.8 0 0.8 12.8 453.3

Portëz* 860.4 3.2 12.7 0.4 49.5 1.4 79.5 12.7 406.3 20.3 0.8 38.7 1596.9

Aranitas 696.8359 3 7.7 0.1 59.9 0.5 38 10.8 253.5 5 0.1 19.5 1107

Ballsh 20.3 0 0.5 0 3.3 0.2 3.2 1.4 17.4 1.5 0 3.3 45.5

Fratar 700.4 3.2 7.4 0.4 39.8 2.6 23 5.0 146.5 6.1 0.7 18 937.3

Greshicë 342.2 3.7 8.5 0.3 27.9 0.3 16.7 1.3 140 3.7 0.3 9.5 625.9

Hekal 779.3 19 16.8 0.9 73.1 2 48.6 5.1 301.8 11.1 0.4 38.6 1307.3

Kutë 631.7 25.4 12.9 0.2 42.6 4.7 36.9 11.4 196.8 18.6 1.3 61.6 937.3

Ngraçan 157.9 1.3 10.5 0.2 23.6 0.4 22.2 1.1 38.8 0.8 0.9 4.7 272

Qendër 926.3 13.6 20.4 1.1 60.1 3.5 65.6 10 333.7 10.3 1.8 40.3 1541.6

Selitë 306.5 0.3 4.9 0.5 21 0.3 10.6 4.4 78.5 2.9 0.8 9.2 522.6

Kutalli* - 22.6 - 0.6 - 1.9 - 54.6 - 138.8 0.7 219.2 2620.2

Urë
vajgurore*

576.6360 3.8 4.8 0.1 40.5 1.1 31.8 3.5 223 15.9 0 24.4 957.1

Cukalat 653.2 0.2 20.9 0.2 60.6 0.4 78 1.2 174.9 12.8 0.2 14.9 1204.4

Sinjë* 1257 0.6 12.4 1 76.4 0.9 36.3 15 200.5 1.3 0 18.9 1617.9

Krahës 680.6 3.5361 20.2 3.5 49.1 4.3 32.6 12.5 118.7 10.4 0.1 34.4 1034.3

Totali 15394.4 814.7 328.6 69.2 1371.5 191.2 1288.8 545.8 5487.5 1479.3 31.8 3132.2 29239.8
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Figura 5.2. Sipërfaqet e ujitura në komunat e Mallakastrës në vitin 1998.
Burimi : Rregjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike bujqësore, prefektura, Fier, Berat,

Gjirokastër (INSTAT) viti 1998

Nëse do të bëjmë një analizë të ujitjes së kulturave bujqësore sipas llojit të tyre, vëmë
re se sipërfaqet që ujiten më tepër, janë ato që zihen nga perimet 73.4% ose 545.8 ha,
kundrejt 1288.8 ha që ishte totali, foragjeret 36.9%, ose 1479.3 ha nga 5487.5 ha që
ishte totali i mbjellë me këtë kulturë në 1998. (Figura. 5.3).
Konstatojmë se sipërfaqen më të ulët të ujitur e zënë drithërat, me 5.2% ose 814.7 ha,
nga 14579.7. Sipërfaqja e ujitur me patate është 21.1%, me fasule 13.9%, me perime
42.3% dhe me foragjere 27%. Nga këto të dhëna duket qartë prioriteti që i kanë dhënë
fermerët perimeve, foragjereve dhe patates, në funksion të plotësimit të nevojave për
konsum vetjak, por edhe për tregun lokal.

Figura.5.3. Sipërfaqet e bimëve të arave që ujiten ose jo në Mallakastër në vitin 1998
Burimi : Rregjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike bujqësore, prefektura, Fier, Berat,

Gjirokastër (INSTAT) viti 1998

Duke interpretuar këtë grafik, del pse sipërfaqet që zënë bimët e arave janë në raporte
kaq të zhdrejta me njëra-tjetrën. Drithërat për dy arsye zënë sipërfaqe kaq të mëdha
dhe në disproporcion kaq të madh me kulturat e tjera:
a. Prirja e fermerëve për të siguruar drithërat ose bukën, ka shoqëruar gjithmonë
psikologjinë e tyre. Nga kultivimi i drithërave, fermerët përveç sigurimit të bukës,
sigurojnë edhe kashtën e nevojshme për blegtorinë në stinën e dimrit.
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b. Aftësia e vogël ujitëse në Mallakastër, nga njëra anë ka diktuar kultivimin e bimëve
që nuk kanë nevojë për ujitje, siç është kultura e grurit, dhe thekrës, (gjë e cila nuk
ndodh me misrin i cili zë sipërfaqe të pakta) nga ana tjetër pakësimin e sipërfaqeve që
zënë perimet dhe foragjeret. Ndërsa kulturat e tjera bujqësore si, patatet, fasulet, etj, tё 
cilat kërkojnë kushte më të favorshme mjedisore dhe nuk e kanë aq të domosdoshme
ujitjen, gëzojnë një pozitë të ndërmjetme midis perimeve dhe drithërave, kjo përsa i
përket sipërfaqes.

Si përfundim konkludojmë, se Mallakastra ka një fond të pakët të tokave bujqësore që
ujiten, dhe për pasojë edhe bimët bujqësore që kërkojnë ujitje do të jenë në sipërfaqe
të vogla. Nivelet e përqindjes së tokës bujqësore të ujitur, vazhdojnë të jenë ende larg
asaj të parashikuar në Strategjinë e Zhvillimit Rajonal të Qarkut Fier, ku përfshihet
shumica e territorit të Mallakastrës, sipas së cilës në vitin 2015 duhet të arrihet
mbulimi me ujitje në masën 60% të sipërfaqeve të tokave bujqësore. Ndërkohë në
rrethet Fier dhe Mallakastër për vitin 2013, ujiten përkatësisht 30.5% dhe 14.5%362.
Megjithëse vitet e fundit, në periudhën 2001-2013, ka rritje të kapaciteteve ujitëse,
përsëri ato janë larg objektivave të kësaj strategjie dhe ritmet e rritjes së sipërfaqeve të
ujitura janë tepër të ngadalta (tab. 5.2). Në këto kushte fermerët kanë zgjedhur të
kultivojnë sipërfaqe të mëdha me drithëra dhe drufrutorë, pasi kanë kërkesa më të
pakta për ujitje se sa perimet dhe foragjeret. Këtu bëjnë përjashtim vetëm komunat
përgjatë luginës së poshtme të Vjosës, ku sipërfaqet e ujitura zënë një përqindje të
konsiderueshme, ndërsa në komunat tipike kodrinore duhen investime të mëdha, që të
rrisin aftësinë ujitëse të tokave, gjë e cila ka shanse të pakta për t’u realizuar në një të
ardhme të afërt.

Tabela 5.2 Sipërfaqja bujqësore e ujitur gjatë periudhës 2002-2013 në rrethet Fier,
Mallakastër (%)

Viti 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fier 10 10 10 9.9 10 12.2 13 13 14 38.1 38.1 30.5

Mallakastër 3 3 4 2.9 3.6 3.35 1.2 0.93 0.93 9.6 9.6 14.5

Burimi : Drejtoria e Bujqësisë dhe Ushqimit Fier, viti 2014

Komunat fushore-kodrinore të Mallakastrës, dalëngadalë po krijojnë profilin e tyre
ekonomik, duke u quajtur komuna të blegtorisë dhe të perimeve, për shkak të
prodhimit të lartë që ato realizojnë dhe sipërfaqeve që janë destinuar për këto degë të
ekonomisë. Të tilla janë komunat si; Levan, Frakull, Portëz, Kuman, etj. Komunat
kodrinore po specializohen në pemëtari dhe vreshtari. Disa prej tyre janë quajtur si
komuna të ullinjve, të tilla si; Kurjan, Kutalli, Ruzhdie, Cakran, Kutë dhe Fratar.

V.2.1. Bujqësia
Nisur nga karakteri rajonal i studimit tonë dhe nga të dhënat më të besueshme dhe më të
plota që disponojmë, analizën e evolucionit të bujqësisë do ta bëjmë duke u përqendruar
në periudhën e tranzicionit, në të cilën dallojmë periudhën e viteve “90 dhe në vitet
2000. Për këtë analizë do të mbështetemi në të dhënat e Censusit të vitit 1998 dhe 2011.

362 Drejtoria e Bujqësisë dhe Ushqimit Fier, viti 2014
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V.2.1.1. Bujqësia në vitet 90-të
V.2.1.1.1. Konsiderata të përgjithshme mbi organizimin dhe pronësinë e tokës
Pas viteve 1990-të, ekonomia bujqësore në Mallakastër ka pësuar një sërë ndryshimesh
me karakter pozitiv dhe negativ, që kanë ndikuar në ecurinë dhe ritmet e zhvillimit të
saj. Duhet theksuar se me privatizimin e sipërfaqeve bujqësore, fermerët ishin më të
motivuar për t’u marrë me bujqësi, në krahasim me periudhën komuniste. Ndjesia e të
qënit pronar krijoi një atmosferë lirie dhe pushteti tek fshatarësia, e cila e kishte ëndërr
të kahershme pronën private dhe në mënyrë të veçantë tokën. Secili fermer donte të
provonte veten e tij, se sa i suksesshëm ishte dhe sa mund ta përballonte ekonominë e
tregut.
Në vitet e para të tranzicionit, të cilat ishin vite euforie dhe entuziazmi, rezultatet ishin
inkurajuese, gjë e cila nuk vihet re më vonë. Problemet e akumuluara filluan të bëhen
gjithmonë e më të mprehta. Pamundësia për të përballuar konkurrencën e fortë të
produkteve të importit, ka pakësuar interesin e fermerëve për t’u marrë me bujqësi.
Rendimentet në rënie kanë ardhur si shkak i parcelizimit të tokave, pamundësisë për të
mekanizuar bujqësinë sipas standardeve bashkëkohore, mosspecializimit në prodhimin
e një ose disa produkteve bujqësore, rritjes së çmimeve të plehrave, inputeve dhe
outputeve, investimeve të pakta, etj.
Një faktor tjetër është fakti se fermerët u kujdesën vetëm për pronën private, duke e
lënë në mëshirë të fatit pronën kolektive, ku bënte pjesë infrastruktura bujqësore, rrjeti i
ujitjes dhe kullimit, rrugët, rezervuarët etj.
Të gjithë këta faktorë e kthyen bujqësinë në një degë me perspektivë të ulët dhe pa
interes. Banorët e Mallakastrës, për të realizuar kërkesat imediate jetësore, filluan të
shohin variante të tjera punësimi, si tek; blegtoria, pemëtaria, emigrimi ruro-urban, atë
brenda (në qendrat urbane përreth) dhe jashtë vendit.
Të dhëna tepër interesante rreth parcelizimit të tejskajshëm të sipërfaqeve bujqësore, na
paraqet Censusi i vitit 1998, mbi regjistrimin i njësive ekonomike bujqësore. Ekziston
një larmi e madhe e njësive ekonomike, që u krijuan në Mallakastër pas shpërbërjes së
koperativave dhe fermave bujqësore (tab.5.3). Njësitë ekonomike variojnë nga ato me
madhësi shumë të vogël prej 0.1-0.5 ha, deri tek njësitë ekonomike me madhësi 2-3 ha.
Fermat me sipërfaqe 0.5-2 ha përbëjnë pjesën dërrmuese në territorin e Mallakastrës,
pra 21480 nga 30111 njësi ekonomike ose rreth 70% të numrit total (fig 5.4). Duhet
theksuar se në njësitë vendore me reliev fushor-kodrinor, si: Frakull, Kuman, Cakran,
Levan, Portëz, Kutalli, etj, ekziston një disbalancë e madhe midis fermave të mesme
0.5-2 ha dhe atyre shumë të vogla 0.1-0.5 ha.
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Në komunat tipike kodrinore si; Sinjë, Greshicë, Ngraçan, Selitë etj., njësitë ekonomike
me sipërfaqe shumë të vogël 0.1-0.5 ha, janë më të shumta në numër dhe në raport më
të ngushtë me njësitë e mesme dhe të mëdha. Madhësia e fermave të krijuara varet më
së pari nga sipërfaqja e tokave që dispononte secili vendbanim në kuadrin e fermave
dhe kooperativave bujqësore, fond i cili ishte në korelacion të drejtë me relievin dhe
numrin e banorëve që kishte çdo vendbanim.
Fshatrat që kishin më shumë toka, gjendeshin në territoret fushore (relievi fushor
garanton një përqindje më të lartë të tokave për njësi sipërfaqe si dhe koefiçent
shfrytëzimi më të lartë), që dallohen edhe për numër më të madh të banorëve. E
kundërta vihet re me fshatrat kodrinorë, me fond të ulët të tokave, por edhe pak
popullsi. Një disavantazh tjetër që kanë zonat kodrinore, është se sipërfaqet bujqësore
janë në ngastra të vogla, për pasojë edhe njësitë ekonomike me sipërfaqe shumë të
vogël janë në numër më të madh (tab.5.3).

363 INSTAT, Rregjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike bujqësore, Prefektura Fier, fq 165, viti 1998
364 INSTAT, Rregjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike bujqësore, Prefektura Fier, fq 219, viti 1998
365 INSTAT, Rregjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike bujqësore, Prefektura Berat, fq 170, viti 1998
366 INSTAT, Rregjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike bujqësore, Prefektura Gjirokastër, fq 219,

viti 1998

Tabela 5.3 Njësitë ekonomike të Mallakastrës, sipas klasave të sipërfaqes gjithsej(1998)

Rrethi Komuna
Bashkia

Njësitë
Ekonomi
ke

Pa
tokë

Deri
0.1ha

0.1-
0.2ha

0.2-
0.5ha

0.5-
1ha

1-
1.5ha

1.5-
2ha

2-3
ha

>3ha

Fier*

Cakran 3290363 1 1 48 266 922 1361 456 204 31
Frakull* 1865 0 1 00 74 438 745 419 175 13

Ruzhdie 703 0 1 2 44 163 193 185 108 7

Kuman 1506 0 9 12 139 459 510 200 128 49

Kurjan 1232 0 0 4 87 160 282 235 351 113

Levan* 3414 2 34 25 202 771 1185 722 412 61

Patos 1404 2 84 130 618 347 155 36 28 4

Portëz* 1993 1 12 71 312 721 545 222 103 6

Mallakastër
*

Aranitas 1065364 0 0 5 73 128 276 299 235 49
Ballsh 187 0 21 22 103 40 0 0 0 1
Fratar 1120 0 3 13 90 193 262 241 241 77

Greshicë 504 0 0 2 41 58 118 121 141 23

Hekal 1117 3 2 3 70 143 245 251 302 98

Kutë 814 1 0 4 39 150 171 143 220 86

Ngraçan 293 0 0 5 21 120 98 37 12 0
Qendër 1934 0 18 58 188 754 587 231 90 8

Selitë 470 0 0 2 28 82 146 106 94 12

Berat*

Kutalli* 2615365 1 12 155 315 743 713 355 266 55

Urë vajgurore* 1007 1 23 56 161 253 260 159 86 8

Cukalat 981 0 2 39 96 208 245 188 158 45
Sinjë* 1510 0 2 54 170 405 441 293 133 12

Tepelenë Krahës* 1087366 0 8 23 179 348 265 172 85 7

Totali 30111 12 233 733 3316 7606 8803 5071 3572 765

Burimi : Rregjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike bujqësore, prefektura, Fier, Berat,
Gjirokastër (INSTAT) viti 1998

Shënim: Disa njësi vendore nuk bëjnë pjesë plotësisht në territorin e Mallakstrës, por për mungesë
të dhënash në nivel vendbanimi, ato janë përfshirë tërësisht. Këto njësi vendore janë shënuar
me simbolin*. p.sh., komuna e Levanit*
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Njësitë ekonomike shumë të vogla 0.1-0.5 ha dhe ato mesatare deri 2 ha, në Mallakastër
zënë përkatësisht 16% dhe 14 %, ndërsa ato me sipërfaqe 0.1-0.5ha së bashku me ato
0.5-2 ha, zënë rreth 86% ose 25762 nga 30111, qё është numri total i njësive 
ekonomike. Nga tabela, shohim që njësitë ekonomike me numrin më të madh në
Mallakastër janë ato me sipërfaqe 1-1.5 ha dhe ato 0.5-1 ha, përkatësisht 8803 dhe 7606
njësi ekonomike, ndërsa numrin më të vogël e përbëjnë njësitë ekonomike ekstreme,
ose shumë të mëdha ose shumë të vogla.

Figura 5.4 Njësitë ekonomike sipas madhësisë së sipërfaqes në Mallakastër në vitin 1998
Burimi : Rregjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike bujqësore, prefektura, Fier, Berat,

Gjirokastër (INSTAT) viti 1998

Kështu njësitë ekonomike deri në 0.1 ha përbëjnë 0.7% të numrit të përgjithshëm ose
233 njësi, ndërsa ato me sipërfaqe deri në 3 ha, përbëjnë 2.5% ose 765 njësi. Duke parë
këto të dhëna, konkludojmë se Mallakastra karakterizohet nga një fragmentarizim i
tejskajshëm i sipërfaqeve bujqësore, të cilat ofrojnë vështirësi për zhvillimin e një
bujqësie të mekanizuar dhe moderne.
Ky fragmentarizim është tepër i madh, sidomos në fshatrat tipikë kodrinorë, ku
sipërfaqet bujqësore për nga vetë terreni, nuk janë të vazhdueshme. Në këtë fenomen,
siç thamë, ka ndikuar dukshëm dhënia e tokës çdo familjeje, jo në një parcelë të vetme,
por të shpërndarë në disa parcela, ose në disa lloje tokash. Prandaj do të ishte e
këshillueshme për organet qeverisëse, që të gjejnë njё zgjidhje imediate për këtë 
problem, i cili sa vjen dhe përkeqësohet, duke penguar ekonominë bujqësore të
zhvillohet sipas ritmeve të ekonomisë së tregut të lirë. Ky ngërç po pengon zonat rurale
të zhvillojnë një bujqësi konkurruese, gjithashtu ky fenomen do të lërë të pazgjidhura
shumë probleme, që kanë të bëjnë me menaxhimin e sipërfaqeve bujqësore dhe të
territoreve në përgjithësi. Sugjerimi në këtë drejtim, do të ishte rigrumbullimi i tokave
bujqësore dhe më pas rindarja e studiuar e tyre. Për çdo parcelë, e cila ka qenë e
diferencuar sipas kritereve agronomike dhe shkencore para viteve “90 të, duhet të
selektohen fermerët që kanë aktualisht sipërfaqet më të mëdha të tokave dhe të
plotësohen me tokat e atyre fermerëve që kanë sipërfaqe të vogla. Këtu duhet pasur
parasysh sigurimi i barazisë ndërmjet fermerëve dhe eleminimi i zgjedhjeve
preferenciale në ndarjen e tokave. Kjo filozofi u ndoq në zbatimin e ligjit 7501, por u
anashkalua ana funksionale dhe menaxheriale e tokave.
Në vijueshmëri të analizës, një formë tjetër është edhe shkëmbimi i sipërfaqeve
bujqësore midis familjeve të të njëjtit fis, sepse siç dihet, ndarja e tokave u bë, duke
respektuar edhe lidhjet familjare fisnore apo edhe të fqinjësisë në çdo ngastër toke.
Çdo fis duhet të grumbullojë dhe të rishpërndajë tokat e tij për çdo familje, duke synuar
që secila prej tyre të marrë tokën vetëm në një parcelë. Mënyra e dytë do të ishte më e



197

shpejtë për t’u zbatuar, por nuk do të eleminonte pakënaqësitë, madje do të gjeneronte
konflikte.
Zgjidhja e problemit të fragmentarizimit do të hasi një sërë pengesash, pasi në një pjesë
të sipërfaqeve bujqësore janë bërë ndërtime pa kriter, tokat kanë ndryshuar destinacion,
janë mbjellë me drufrutorë të ndryshëm, etj. Kjo çështje duhej të ishte zgjidhur që në
vitet e para, kur u konstatua si problem, dhe jo tashmë kur çdo vit që kalon, situata
bëhet akoma dhe më e ndërlikuar. Një gjë e tillë kërkon edhe mirëkuptimin e
fshatarëve, të cilët për hir të një të mire të përbashkët, duhet të sakrifikojnë diçka në
periudhën aktuale, me qëllim garatimin e një zhvillimi të sigurtё dhe të qëndrueshëm 
për të ardhmen dhe brezat që do të vijnë. Reforma e plotë në sektorin primar të
ekonomisë do kërkonte një vëmendje më të madhe nga organet qeverisëse, të cilёt duhet 
të bëjnë më tepër për zhvillimin e këtij sektori jetik.

V.2.1.1.2. Struktura e kulturave bujqësore
Nga të dhënat e marra nga censusi i vitit 1998, rezulton se në Mallakastër mbizotrojnë
bimët e arave me rreth 77% të sipërfaqes bujqësore ose 29239.6 ha, ndërsa drufrutorët
15% ose 5506.6 ha dhe kullotat 8% ose 3092.7 ha (tab. 5.4 dhe fig 5.6).
Një strukturë e tillë e përdorimit të sipërfaqeve bujqësore, tregon se Mallakastra
akoma vazhdon ta ruajë traditën e kultivimit të bimëve të arave, pavarësisht kushteve
jo të favorshme që kanë të bëjnë me dëmtimin e sistemit të ujitjes, kullimit, rritjes së
çmimit të plehrave kimikё dhe punimit tё tokave etj. Për këtë arsye, iniciativat e 
sforcuara para viteve 90-të nuk duhet të përsëriten, sepse dështimet do të jenë të
mëdha në përballjen me ekonominë e tregut.

Figura 5.5 Figura 5.6
Sipërfaqja e tokës sipas mënyrës së Struktura e përdorimit të sipërfaqeve bujqësore
përdorimit në Mallakastër, viti 1998 në Mallakastër, viti 1998
Burimi : Rregjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike bujqësore, prefektura, Fier, Berat,

Gjirokastër (INSTAT) viti 1998

Duhet theksuar se raportet në vlera numerike, apo përqindje midis bimëve të arave
dhe kulturave drufrutore, nuk janë të njëjta në të gjitha njësitë administrative të
Mallakastrës. Ndryshimet janë evidente, jo vetëm në kohë, por edhe në hapësirë. Në
ato komuna, të cilat shtrihen në një reliev fushor-kodrinor, ekziston një disproporcion
i madh midis sipërfaqeve që zënë bimët e arave dhe ato të drurëve frutorë. Si të tilla
mund të përmendim komunat Frakull, Portëz, Levan, Qendër, Kutalli, Kuman, Urë
Vajgurore, Krahës etj., ku raportet midis sipërfaqeve me drufrutorë dhe bimëve të
arave, shkojnë nga 1:5 në Urën Vajgurore dhe Frakull, deri në 1:10 në komunat Portëz
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dhe Krahës. E kundërta vihet re në komunat kodrinore, në të cilat fondi i tokave është
i pakët dhe me pjellori të vogël. Për këtë arsye fermerët janë marrë më tepër me
pemëtari, sesa me bimët e arave. Si komuna të tilla mund të përmendim Greshicën,
Hekalin, Ruzhdien, Kurjanin, Kutën, Fratarin, etj, në të cilat raporti midis drurëve
frutorë dhe bimëve të arave shkon më pak se 1:5, madje në Ruzhdie, raporti është 1:2.
Për kontraste të vogla midis sipërfaqeve me drufrutorë dhe bimëve të arave, dallohen
edhe bashkitë Ballsh dhe Patos, ku raporti është afërsisht 1:1. Në rastin e bashkisë së
Patosit, e cila përbëhet nga qyteti Patos dhe disa fshatra përreth tij, (këta të fundit
tipikё kodrinorë)  tokat janë përdorur në raporte të drejta midis bimëve të arave dhe 
pemëtarisë. Përjashtim nga konkluzionet e nxjerra më sipër, përbëjnë komunat Sinjë
dhe Ngraçan. Ato dallohen për sipërfaqet e mëdha të zëna nga bimët e arave, sesa nga
drurët frutorё, pavarësisht faktit se janë territore kodrinorё dhe të papërshtatshme për 
bujqësinë. Raportet midis këtyre kulturave shkojnë nga 1:10 në komunën Sinjë, deri
në 1:12 në komunën Ngraçan. Kjo dukuri lidhet me traditën e këtyre fshatrave
kodrinorë, ose me nevojën për të siguruar prodhimet bujqësore nga tokat që
disponojnë dhe jo të jenë të varura nga fshatrat apo komunat përreth.
Nëse do të analizojmë sipërfaqet jobujqësore të Mallakastrës në vitin 1998, ato zënë
rreth 25% të territorit të saj, ose 12887 ha (tab.5.4). dhe (fig. 5.5).

Burimi : Rregjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike bujqësore, prefektura, Fier, Berat,
Gjirokastër (INSTAT) viti 1998

Tabela 5.4 Sipërfaqja e tokës sipas mënyrës së përdorimit në Mallakastër në vitin 1998( ha)

Komuna
Bashkia

Sipërfaqe
Bujqësore
e përdorur
A=a+b+c

a)
Bimët e
arave

b)
Kulturat
drufrutor
e

c)
Livadh
kullota

Sip e
papërdo
rur
B=d+e+f

d)
Pyje

e)
Sip bujq
Jo e
përdorur

f)
Sip jo
bujqë
sore

Sipërfaqe
Gjithësej
C=A+B

Cakran 3754.3 2826.2 890.6 37.8 125.6 0 63.6 61.8 3879.9

Frakull* 2427.6 2072.2 352.2 3.2 33.1 0 2.3 30.8 2460.7
Ruzhdie 963.6 661.8 301.7 0 20.1 0 7.8 12.3 983.7

Kuman 1837.6 1717.3 119.8 0.5 38.1 0 7.2 30.9 1875.7

Kurjan 1983.1 1609.9 365.3 7.8 206.9 0.2 158.7 48 2190

Levan* 3936.5 3571.8 361.8 2.9 627.2 1.4 553.8 71.9 4563.7

Patos 777.7 453.3 338.8 3.6 46.4 0 33.8 12.6 824.1

Portëz* 1747.5 1596.9 150 0.6 219.9 0.1 182.6 37.2 1967.4

Aranitas 1378.6 1107 271.1 0.3 342.3 0 305.7 36.8 1720.9

Ballsh 3076.2 45.5 9.7 3021 9291.6 9280 6.8 4.7 12367.8

Fratar 1213.9 937.3 276.6 0 572.9 0 540.7 32.2 1786.8

Greshicë 769.1 625.9 143.2 0 71.1 0 55.8 15.3 840.2

Hekal 1714.8 1307.3 404.9 2.5 273.4 0 236.2 37.2 1988.2

Kutë 1152.5 937.3 213.9 1.3 279.5 0 254.1 25.4 1432

Ngraçan 296.3 272 24.4 0 8.4 0 1 7.3 304.7

Qendër 1821.8 1541.6 279 1.2 187 0 129.6 57.3 2008.8

Selitë 603.1 522.6 80.5 0 108.4 0 108.4 0.1 711.5

Kutalli* 3014.1 2620 389.8 4.1 84.3 0 12.7 71.6 3098.4
Urë vajgurore* 1093.4 957.1 136.3 0 62.5 0 37.1 25.4 1155.9

Cukalat 1376.7 1204.4 172.3 0 33.2 0 10 23.2 1409.9

Sinjë* 1773.9 1617.9 156 0 202.3 0 121.6 80.7 1976.1

Krahës 1122.9 1034.3 82.7 5.9 52.8 0 17.3 35.5 1175.7

Totali 37835.2 29239.6 5520.6 3092.7 12887 9281.7 2846.8 758.2 50722.1
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Konstatojmë se këto sipërfaqe jobujqësore në vitin 1998 zihen më tepër nga pyjet, të
cilat përbëjnë rreth 72% të sipërfaqes së tyre totale, ose 9281.7 ha. Hapësira me pyje
përbën rreth 18% të sipërfaqes totale bujqësore të Mallakastrës367, ose 8% të
sipërfaqes totale të saj, prej 1172 km2 (fig. 5.7 dhe 5.8).

Figura 5.7 Figura 5.8

Mënyra e përdorimit të sipërfaqeve Sipërfaqja e tokës sipas mënyrës së
jobujqësore në Mallakastër, viti 1998 përdorimit në Mallakastër , viti 1998
Burimi : Rregjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike bujqësore, prefektura, Fier, Berat,

Gjirokastër (INSTAT) viti 1998

Ky fond pyjor përbëhet kryesisht nga shkurre mesdhetare të degraduara dhe paraqet
vlera të ulëta ekonomike. Ndërsa pyjet e larta me drurë si; lisi, shkoza, frashëri, pisha,
akacja, rrapi etj., zënë sipërfaqe tepër të vogla dhe të papërfillshme, krahasuar me
sipërfaqen totale bujqësore. Megjithatë duhet marrë në konsideratë edhe rëndësia e
pyjeve, pasi pyjet kanë vlera ekologjike, garantojnë biodiversitetin, mbrojnë tokat nga
erozioni, denudimi, dezertifikimi, etj. Në zonën tonë të studimit, një tablo interesante
ofron sipërfaqja e mbjellë me bimët e arave. Nga tabela 5.5, konstatojmë qartë se në
Mallakastër mbizotrojnë drithërat.

367 Sipërfaqja e Mallakastrës është 757 km2. Meqënëse nuk kemi të dhëna të detajuara në rang
vendbanimi për popullsinë dhe ekonominë , kemi përfshirë në hapësirën e studimit të gjitha komunat
dhe bashkitë që gjenden në territorin e saj, pavarësisht faktit nëse shtrihen plotësisht apo pjesërisht.
Sipërfaqja e këtyre 22 njësive vendore është 1172km2.
368 INSTAT, Rregjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike bujqësore, Prefektura Fier, fq 173,
(1998).

Tabela 5.5. Sipërfaqja e mbjellë me kulturat e para në Mallakastër në vitin 1998 (në ha)

Komuna
Bashkia

Drithëra buke Patate Fasule Bimë
industriale

Perime Foragjere Bimët
e arave

Totali Grurë Totali Duhan Totali Në
Sera

Cakran 1748.8
368

1224.4 55.7 149.4 54 49 119.5 0.2 598.2 2826.2

Frakull* 1012 791.1 40.5 171.8 3.6 2.9 237.9 0.6 510.4 2072.2

Ruzhdie 421.9 211.3 8.1 21.6 32.6 32.6 27.8 0 122.9 661.8

Kuman 796.9 581.8 22.7 79.7 43.5 42.8 159.2 0.2 413 1717.3

Kurjan 915.1 576.5 15.2 93.6 113.5 107.9 79 0.5 341.8 1609.9

Levan* 1623.8 1349.4 23.3 224.7 0.5 00 135.6 3.7 813 3571.8
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Burimi : Rregjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike bujqësore, prefektura, Fier, Berat,
Gjirokastër (INSTAT) viti 1998

Në vitin 1998, drithërat zinin 15394.4 ha ose 53% nga 29239.8 ha të sipërfaqes totale
që zënë bimët e arave dhe 63% të kulturave të para (me një sipërfaqe totale prej
24506.9 ha). Kultivimi i një sipërfaqeje relativisht të madhe me drithëra në
Mallakastër, tregon se fermerët përsëri nuk kanë hequr dorë nga tradita për të siguruar
bukën në tokën e tyre, pavarësisht kostos dhe leverdisë ekonomike që ajo sjell. Këtu
kanë ndikuar edhe faktorë të tjerë si pakësimi i aftësisë ujitëse të tokave dhe shtrirja e
tokave në territore kodrinorё dhe me pjerrësi të konsiderueshme. Në këto kushte ata 
nuk kanë pasur mundësi tjetër, veçse të merren më tepër me kultivimin e drithërave,
kryesisht grurit, i cili nuk kërkon ujitje dhe shërbime të shumta.
Duhet theksuar se kultivimi i bimës së grurit sjell përfitime të dyfishta tek fermerët, jo
vetëm për “sigurimin e bukës”, por edhe kashtën e cila përdoret si bazë ushqimore
dhe shtroje për bagëtitë gjatë stinës së dimrit.
Duke analizuar tabelën 5.5 dhe figurën 5.9, vëmë re se vendin e dytë për nga rëndësia
e zënë bimët foragjere. Ato zënë rreth 5487.5 ha ose 22% të kulturave të para në
Mallakastër, ose 19% të sipërfaqes totale që zënë bimët e arave. Ekzistenca e
sipërfaqeve të mëdha me bimë faragjere, të cilat shërbejnë si bazë ushqimore për
blegtorinë, tregon rëndësinë që i kushtohej kësaj dege të ekonomisë bujqësore në
fillim të viteve 90-të, pasi ajo mundësonte të ardhura të larta për fermerët.
Sigurimi i produkteve bazë ushqimore si; buka, mishi, qumështi etj., kanë qenë
gjithmonë një mentalitet i rrënjosur në ndërgjegjen e fermerit mallakastriot, por edhe
shqiptar në tërësi. Megjithatë, për vetë kushtet mjedisore, prodhimtarinë e ulët,
sidomos të tokave kodrinore, sipërfaqen e kufizuar të tyre, mundësitë e vogla të
ujitjes, si dhe ekzistencën e kullotave në sipërfaqe të konsiderueshme, fermerët e kanë
parë të udhës që të merren me blegtori. Kështu, ofertës mjedisore që siguron kushte të
përshtatshme për zhvillimin e një blegtorie ekstensive, i vjen në ndihmë edhe baza

369 INSTAT, Rregjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike bujqësore, Prefektura Fier, fq 224, viti 1998
370 INSTAT, Rregjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike bujqësore, Prefektura Berat, fq 172, viti 1998
371 INSTAT, Rregjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike bujqësore, Prefektura Gjirokastër, fq 222,

viti 1998

Patos 286.7 258.3 2.5 3.3 1.3 0.3 6.8 0 57.8 453.3

Portëz* 860.4 539 12.7 49.5 15.9 15.9 79.5 0.5 406.3 1596.9

Aranitas 696.8369 381.6 7.7 59.9 30.3 29 38 0 253.5 1107

Ballsh 20.3 8.1 0.5 3.3 0.1 0.1 3.2 0 17.4 45.5

Fratar 700.4 339.6 7.4 39.8 5.5 5.5 23 0 146.5 937.3
Greshicë 342.2 177.8 8.5 27.9 0.7 0.7 16.7 0 140 625.9

Hekal 779.3 460.5 16.8 73.1 21.5 20.6 48.6 0 301.8 1307.3
Kutë 631.7 364.3 12.9 42.6 14.2 13.8 36.9 0 196.8 937.3
Ngraçan 157.9 105.1 10.5 23.6 18.5 18.5 22.2 0 38.8 272

Qendër 926.3 519.5 20.4 60.1 53.9 53.6 65.6 0 333.7 1541.6

Selitë 306.5 156.1 4.9 21 7.9 7.9 10.6 0 78.5 522.6
Kutalli* - - - - - - - - - 2620.2

Urë
vajgurore*

576.6370 361.5 4.8 40.5 36 15.9 31.8 0.1 223 957.1

Cukalat 653.2 436.6 20.9 60.6 173.2 39.2 78 0.2 174.9 1204.4

Sinjë* 1257 563.9 12.4 76.4 8.6 5.1 36.3 0.2 200.5 1617.9

Krahës 680.6371 397.8 20.2 49.1 0.8 0.8 32.6 0 118.7 1034.3
Totali 15394.4 9804.2 328.6 1371.5 636.1 462.1 1288.8 6.2 5487.5 29239.8
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ushqimore që sigurohet nga kultivimi i bimëve foragjere. Kulturat e tjera të para si
fasulet, zënë 1371.5 ha, ose 6% dhe, perimet 1288.8 ha, ose 5%, ndërsa bimët
industriale 636.6 ha ose 3% (tab. 5.5) dhe (fig. 5.9). Ekzistenca e sipërfaqeve të vogla
të këtyre kulturave bujqësore, përveç faktorëve të sipërpërmendur lidhet edhe me një
sërë arsyesh të tjera.

Figura 5.9. Sipërfaqja e mbjellë me kulturat e para në Mallakastër në vitin 1998
Burimi : Rregjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike bujqësore, prefektura, Fier, Berat,

Gjirokastër (INSTAT) viti 1998

Me futjen e vendit tonë në ekonominë e tregut, fabrikat dhe punishtet që përdornin
lëndë të para bimë industriale si, pambuku, luledielli, duhani, elbi etj., hasën vështirësi
të mëdha për të mbijetuar. Disa prej tyre falimetuan. Për bimët industriale, duke mos
pasur treg shitje, sipërfaqja e tyre u reduktua duke arritur në minimume historike, pas
viteve 1990-të. Ndërsa perimet, me gjithë vështirësitë që hasin fermerët për kultivimin
e tyre si; mungesa e ujit për ujitje, mbizotërimi i produkteve të ardhura nga importi,
kërkesat e larta agronomike për kultivim etj., përsëri vazhdojnë të zënë sipërfaqe të
konsiderushme në Mallakastrës sepse janë produkte ushqimore të kërkuara nga
banorët e zonës, zonat urbane përreth, por edhe nga tregu i jashtëm rajonal e
kombëtar. Ajo që të bie në sy, është se komunat fushore-kodrinore kanë sipërfaqet më
të mëdha, të zëna nga perimet. Kjo lidhet me pjellorinë e tokave, aftësinë ujitëse më të
madhe të tyre, si dhe mundësitë më të mëdha të transportimit dhe qarkullimit të këtyre
produkteve bujqësore, të cilat kërkojnë edhe kushte të veçanta shitjeje, grumbullimi,
amballazhimi etj. Kështu komunat si; Frakull, Levan, Cakran, Portëz, Kuman etj.,
dallohen për sipërfaqe të konsiderueshme të perimeve. Ato favorizohen edhe nga
afërsia me tregjet rajonale si ai i Fierit, Vlorës, Patosit, Roskovecit, si dhe me rrugët
nacionale të cilat përshkojnë territorin e tyre, duke krijuar kushte edhe për tregti
ambulante, ndërsa komunat kodrinore ofrojnë panoramën e kundërt në këtë aspekt,
duke qenë vetëm vetëfurnizuese të popullsisë që ato kanë. Një aspekt tjetër, përbën
përqindja që zënë serat, kundrejt sipërfaqes totale të kultivuar me perime. Serat zënë
6.2 ha nga 1288.8, që është sipërfaqja e përgjithshme e perimeve, ose 0.04%.
Ekzistenca e sipërfaqeve kaq të vogla me sera, lidhet me pamundësinë ekonomike të
fermerve për të bërë shpenzime për ndërtimin e serave, mungesa e investimeve nga
donatorë të ndryshëm, të cilët akoma nuk kanë shfaqur interes.

V.2.1.2.Bujqësia në vitet 2000
V.2.1.2.1. Konsiderata të përgjithshme mbi organizimin dhe përdorimin e tokës
Nga të dhënat statistikore të vitit 2011,(tab .5.6) rezulton se panorama e përdorimit të
tokave në Mallakastër ka ndryshuar së tepërmi. Parcelizimi i tokës u shoqërua me
përkeqësimin e faktorëve të rëndësishëm, për rritjen e prodhimit bujqësor.
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Burimi: Drejtoria Rajonale e Bujqësisë Fier viti 2011, Këshilli i Qarkut Berat, Vjetari
statistikor viti 2011

 Sipërfaqja e tokës së përdorur, në raport me atë të papërdorur, ka ndryshuar nga 75%
(ose 37835.2 ha) me 25%, ose 12887 ha, në vitin 1998, në 66% (ose 48376.2 ha) me
34%,(24480.1) në 2011(fig.5.10). Janë një sërë arsyesh që kanë thelluar këtë
diferencë, ku mund të përmendim: braktisjen e sipërfaqeve bujqësore për motive të
ndryshme, uljen e pjellorisë së tokave, largimin e popullsisë nga fshatrat e thellë
kodrinorë, shpenzimet e mëdha për të mirëmbajtur tokat, rikthimin e një pjese të tyre
në pyje, kullota, si dhe përfshirjen brenda sipërfaqeve të urbanizuara etj.

 Edhe fondi i përgjithshëm i tokave të përdorura dhe të papërdorura që raportohet në
në vitin 1998, dhe 2011 nuk është i njëjtë. Ekziston mundësia që shifrat e paraqitura
nga censusi i vitit 1998 të kenë qenë të pasakta, pasi rregjistrimi i tyre është bërë me
vetëdeklarim.

 Sipërfaqet më të mëdha të tokave të braktisura dhe të refuzuara gjenden në komunat
tipike kodrinore të tilla si Fratar me 294.3 ha, Qendër 194.4 ha, Selitë 162.5 ha,
Hekal 120.2 ha, etj.

372 Këshilli i Qarkut Berat, Vjetari statistikor 2011, fq 83-86, viti 2012

Tabela 5.6 Sipërfaqja e tokës sipas përbërjes kadastrale në Mallakastër në vitin 2011(ha)

Komuna
Bashkia

Sipërfaqe
Bujqësore
e përdorur
A=a+b+c

a.
Bimët e
arave

b
Sipërfaqe
drufrutore

c
Livadhe Sipërfaqe e

papërdorur
B=d+e+f

d
Pyje

e.
Tokë arë
e pa
përdorur

f.
Tokë arë e
refuzuar

Sipërfaqe
gjithsej
C= A+B

Cakran 5055.4 2658.1 1888.3 509 1487.6 1180 0 307.6 6543

Frakull* 2257.6 1669.1 588.5 0 568.5 555 13.5 0 2826.1

Ruzhdie 1092 652 440 0 585 585 0 0 1677

Kuman 2215 1728.2 486.8 0 104 100 4 0 2319

Kurjan 2281.6 1393.6 835 53 294.4 257 37.4 0 2576

Levan* 5613.8 4630.6 983.2 0 1698.2 1634 64.2 0 7312

Patos 2157 663.7 1493.3 0 0 0 0 0 2157

Portëz* 1904.4 1568 336.4 0 979.6 850 129.6 0 2884
Aranitas 2063.1 1179.1 721 163 1752 1530 180 42 3815.1

Ballsh 80 58.6 21.4 0 0 0 0 0 80

Fratar 2134.8 969.6 714.2 451 1634.2 1243 294.3 96.9 3769

Greshicë 1387.5 608 311.5 468 177.5 146 31.5 0 1565

Hekal 2829.5 1392.4 1010.1 427 1675.2 1538 120.2 17 4504.7

Kutë 3156 1082.8 709.2 1364 1794 1426 339 29 4950

Ngraçan 441.9 285.1 156.8 0 116.1 108 4.1 4 558

Qendër 2366.7 1557.9 808.8 0 2471.3 2244 194.4 32.9 4838

Selitë 987.4 444.1 311.3 232 2692.5 2483 162.5 47 3679.9

Kutalli* 3721.6
2474.4
372 1233.2 14 30 30 - - 3751.6

Urë
Vajgurore*

1375.9 1002.7 373.2 0 0 0 - - 1375.9

Cukalat 1756.9 731 1000.9 25 90 90 - - 1846.9

Sinjë* 3498.06 2759.7 500.86 237.5 6330 6330 - - 9828.06

Krahës* - - - - - - - - -

Totali 48376.16 29508.7 14923.96 3943.5 24480.1 22329 1574.7 576.4 72856.26
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V.2.1.2.2.Struktura e kulturave bujqësore
Tepër interesante paraqitet struktura e kulturave bujqësore. Krahasuar me vitin 1998,
në vitin 2011, ka pakësim të ndjeshëm të peshës specifike që zënë bimët e arave, në
raport me drurët frutorë (fig. 5.11).

Fig 5.10. Sipërfaqja e tokës sipas mënyrës Fig.5.11 Struktura e përdorimit të
së përdorimit, viti 2011 sipërfaqeve bujqësore ,viti 2011

Burimi: Drejtoria Rajonale e Bujqësisë Fier viti 2011, Këshilli i Qarkut Berat, Vjetari
statistikor viti 2011

Këta të fundit nga 15 % ose 5520.6 ha në vitin 1998, zunë 29 % ose 14923,96 ha në
2011, pra me një rritje sipërfaqeje afërsisht 2 herë. Ndërsa sipërfaqja që zinin bimët e
arave ka mbetur e njëjtë nga viti 1998- 2001 përkatësisht 29239.6ha dhe 29508.7 ha.
Megjithatë pesha specifike që zinin bimët e arave është ulur nga 77% në 63% . Një
dukuri e tillë shpjegohet me faktin se drufrutorët e zgjeruan sipërfaqen e tyre, në
kurriz të sipërfaqeve të papërdorura, tokave që quheshin të refuzuara, dhe sipërfaqet
që ishin të mbjella me pemë të cilat u dëmtuan në fillim të viteve 90-të.(tab5.5 dhe
5.7). Këto të fundit në vitin 1998 nuk u deklaruan as në kategorinë e bimëve të arave
dhe as të drufrutorëve. Mbas vitit 2000 një pjesë e tyre u rimbollën me drufrutorë
duke shtuar sipërfaqen e pemtarisë. Sepse nuk ka si shpjegohet rritja e sipërfaqes me
drufrutorë pa u pakësuar ato me bimët e arave dhe livadhet.
Shifra prej 8%, që zënë kullotat në vitet 1998 dhe 2011, në dukje tregon se rëndësia e
blegtorisë ka mbetur e njëjtë, gjatë këtyre 20 viteve tranzicioni. Ky pohim nuk është i
saktë, sepse për të vlerësuar ecurinë e blegtorisë, duhet të merren në konsideratë edhe
sipërfaqet me bimë foragjere dhe dinamika e tyre në vite. Rritja me 3 herë e
sipërfaqeve të zëna nga bimët foragjere, nga 5487.5 ha në vitin 1998 në 16266.2 ha në
vitin 2011, rikonfirmon konstatimin e mësipërm, se blegtoria ka forcuar pozitat e saj.
Të dhëna tepër interesante për bujqësinë, na sjell tabela 5.7, e cila paraqet sipërfaqet
që mbulojnë kulturat e ndryshme bujqësore në vitin 2011. Ajo që të bie në sy, është
mbizotërimi i sipërfaqeve me drithëra dhe foragjere në të gjitha njësitë vendore të
Mallakastrës. Kulturat foragjere zënë 16266,2 ha, ose 2 herë më shumë se sa drithërat,
përkatësisht 8083ha. Përjashtim nga kjo prirje e përgjithshme, bëjnë Ura Vajgurore
dhe Cukalat, në të cilat drithërat mbulojnë sipërfaqe më të mëdha.
Perimet, fasulet dhe patatet janë kultura bujqësore të dorës së dytë. Sipërfaqet që ato
zënë janë shumë të vogla, në krahasim me kulturat e sipërpërmendura. Ato kanë një
peshë specifike 6% dhe 2%.
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Burimi: Drejtoria Rajonale e Bujqësisë Fier, viti 2011, Këshilli i Qarkut Berat,Vjetari
Statistikor, viti 2011

E njëjta gjë vihet re edhe për bimët industriale, të cilat mbulojnë një sipërfaqe të
papërfillshme (fig.5.12). Kjo është e lidhur me heqjen dorë nga politika ekonomike
autarkike e prodhimit e cila synonte plotësimin me çdo kusht të nevojave në vend, me
liberalizimin e importit, problemet të infrastrukturës bujqësore etj.

Figura 5.12 Struktura e sipërfaqes së mbjellë me bimët e arave në vitin 2011
Burimi: Drejtoria Rajonale e Bujqësisë Fier viti 2011, Këshilli i Qarkut Berat, Vjetari

statistikor viti 2011

373 Këshilli i Qarkut Berat ,Vjetari statistikor 2010, fq 83-86, viti 2011

Tabela 5.7 Sipërfaqja e mbjellë me kulturat e para në Mallakastër në vitin 2011 (në ha)

Komuna
Bashkia

Drithëra buke
Patate Fasule

Bimë
industriale Perime Foragjere

Bimët e
arave

Totali Grurë Totali Duhan

Cakran 750 600 50 70 0 0 118 1470.1 2658.1

Frakull* 554 350 28 26 0 0 217 798.1 1669.1

Ruzhdie 230 120 20 20 0 0 60 272 652

Kuman 400 200 30 30 0 0 87.7 1147.5 1728.2

Kurjan 480 400 10 10 15 15 69 770.6 1393.6

Levan* 1100 800 30 160 0 0 200.6 2890 4630.6
Patos 210 100 40 50 0 0 69 274.7 663.7
Portëz* 480 280 50 60 0 0 118 815 1568

Aranitas 352 152 20 30 0.5 0.5 48.5 713.1 1179.1

Ballsh 10 10 3 2 0 0 14 29.6 58.6

Fratar 260 200 6 50 0 0 39 584.6 969.6

Greshicë 110 60 8 4 0 0 18.9 461.1 608

Hekal 240 140 18 15 0 0 38.4 1071 1392.4

Kutë 260 190 5 30 0 0 40.6 722.2 1082.8

Ngraçan 85 40 6 2 0 0 12 177.1 285.1

Qendër 550 300 45 29 0 0 87.5 826.4 1557.9
Selitë 60 30 3 2 0 0 12 363.1 444.1

Kutalli* 940373 700 10 18 0 0 257.4 1001 2474.4

Urë
vajgurore*

485 320 4 4 1 1 43.7 374
1002.7

Cukalat 380 300 6 4 8 0 68 165 731

Sinjë* 1087 450 6 45 0 0 56.7 1340 2759.7
Krahës - - - - - - - - -
Totali 8083 5742 398 661 16.5 16.5 1676 16266.2 29508.7
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Nëse do të krahasojmë sipërfaqet që zënë bimët e arave në periudhën 1998-2011,
dalim në këto përfundime kryesore:
 Drithërat dhe bimët foragjere janë dy kulturat bujqësore me peshë më të madhe në

bujqësinë e Mallakastrës. Në vitin 1998, drithërat mbulonin një sipërfaqe sa
trefishi i bimëve foragjere, pra 15394.4 ha, kundrejt 5487.5 ha, ndërsa në vitin
2011 janë bimët foragjere që zënë një sipërfaqe gati 2 herë më të madhe se
drithërat. Pra, në periudhën 1998-2011, drithërat e kanë pakësuar sipërfaqen e tyre
me dy herë, ndërsa foragjeret e kanë rritur sipërfaqen me 3 herë.(fig 5.13)

Figura 5.13. Sipërfaqja e mbjellë me bimët e arave, në vitin 1998 dhe 2011.

 Interesi në rënie për bimët e arave, po ndryshon profilin ekonomik të
Mallakastrës, nga bujqësor drejt një orientimi të ri, ku drufrutorët dhe blegtoria po
rifitojnë rëndësinë e humbur gjatë ekonomisë së centralizuar dhe viteve të para të
tranzicionit. Ndryshimi i raporteve midis drithërave dhe bimëve foragjere, tregon
se drithërat janë më pak fitimprurëse, krahasuar me prodhimet blegtorale, që janë
më të kërkuara në treg.

 Sipërfaqet e mbjella me patate dhe perime, kanë pësuar rritje të lehtë vitet e fundit.
Rritja ka qenë më e madhe tek perimet, nga 1288.8 ha në vitin 1998, në 1676 ha
në 2011.

 Për fasulet dhe bimët industriale, kurba ka shkuar drejt rënies së madhe nё vitet e 
fundit. Bimët industriale kanë rënë në kuota tepër të ulëta, prej 16.5 ha (fig. 5.13).

V.2.1.3. Pemëtaria
Ndër kulturat bujqësore që u dëmtuan më tepër në fillim të viteve 1990-të në
Mallakastër ishin drufrutorët. Sipërfaqe të tëra të fermave dhe kooperativave
bujqësore të mbjella me pemë gjatë regjimit komunist, madje edhe më herët, u
tjetërsuan, duke u prerë, djegur, shkulur nga fermerët, të cilët nuk i vlerësuan realisht
këto asete të trashëguara nga e kaluara.
Në rënien e interesit për sipërfaqet e mbjella me pemëtore dhe vreshta, ndikoi mbyllja
dhe falimetimi i një sërë punishtesh dhe fabrikash që merreshin me përpunimin dhe
konservimin e frutave, dhe mos gjetja tregshitje për to etj. Edhe organet e pushtetit
lokal nuk i kushtuan të njëjtën rëndësi privatizimit të sipërfaqeve me pemë frutore, siç
u veprua me tokat që ziheshin nga bimët e arave. Trajtimi i sipërfaqeve me drufrutorë,
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si një çështje e dorës të dytë, bëri që ato ta ndjejnë më tepër valën e shkatërrimit, gjatë
periudhës së tranzicionit.
Parcelat me drufrutorë, që u dëmtuan më shumë dhe e ndjenë më tepër presionin
demografik, ishin ato pranë qendrave të banuara. Etja e fermerëve për t’i shfrytëzuar
këto territore si, livadhe, për banesa të reja, për kultivimin e bimëve të arave, etj, pati
pasoja katastrofike për drufrutorët, që u dëmtuan më shumë se çdo kulturë tjetër
bujqësore. Tabuja për të mos prekur “tokat e bukës” ose tokat arë, akoma ekzistonte
tek fshatarësia, e cila vuante akoma nga psikoza e kontrollit dhe mbrojtjes së tyre nga
organet qeverisëse.
Një faktor tjetër që ndikoi në dëmtimin e ngastrave të zëna nga drufrutorët, ishte edhe
motoja e keqpërdorur dhe keqinterpretuar nga fshatarësia, që “të prishim gjithçka që
trashëgohet nga komunizmi”. Kjo moto e cituar nga politika dhe keqpërdorur nga
fshatarët e thjeshtë, pati ndikim të drejtpërdrejtë në shkatërrimin e një sërë asetesh dhe
pasurish publike, të cilat nëse do të ishin mirëmbajtur dhe përdour, do të kishin
ndikuar në ringritjen ekonomike më të shpejtë të vendit tonë. Ndërhyrja në këto
sipërfaqe të lëna në mëshirë të fatit, solli shkatërrimin e mijëra rrënjëve me drufrutorë
si; qershi, fiq, vreshta, pjeshkë, arra, kumbulla, dardha etj., si dhe tjetërsimin e mijëra
hektarëve tokë, në të cilat ishte shpenzuar shumë mund edhe djersë, për t’i kthyer të
kultivueshme gjatë regjimit komunist.
Tokat e zhveshura nga drufrutorët, tashmë janë të shkreta dhe pa asnjë perspektivë
përdorimi. Duhet theksuar se pasojat e shkatërrimit u ndjenë më tepër në vreshtari,
pemëtari dhe më pak tek ullishtet. P.sh., në rrethin e Beratit (4 komuna të tij bëjnë
pjesë në krahinën e Mallakastrës), për një periudhë 2 vjeçare 1990-1992, sipërfaqja
me vreshta u reduktua nga 1476 ha në 170 ha374. Në fshatrat Osmënzezë, Velçan dhe
Sinjë, sipërfaqet me vreshta pothuajse u zhdukën fare, ndërsa në Cukalat dhe
Allambrez u prishën 30 ha, si dhe në Slanicë, 25 ha vreshta. Në zonën Kutalli-Sqepur-
Pobrat, nga 20 ha vreshta ngelën vetëm 3 ha375. Të njëjtin fat patën edhe sipërfaqet me
drufrutorë në territoret e tjera të Mallakastrës. Shirita të tëra brezaresh në kodrat e
fshatrave Peshtan, Varibop, Cakran, Drenovë, Belishovë, Kurjan, Margëlliç, Sinjë,
Allkomemaj, Fratar, Greshicë etj., u degraduan. Përveç humbjes ekonomike që ishte e
pallogaritshme, në këto areale janë shfaqur dukshëm probleme mjedisore si proçeset e
shpatit, erozioni, shpëlarja e tokave, humbja e pjellorisë së tokave etj., pasoja këto që
do të duhen dekada të tëra për t’u rikuperuar dhe një fond financiar i konsiderueshëm.
Të vetmet sipërfaqe që mbetën të paprekura nga kulturat drufrutore ishin ullishtet.
Tradita shekullore e vendit tonë për t’i mirëmbajtur dhe kultivuar ullinjtë, bëri të
mundur që kjo kulturë të mos dëmtohej. Serioziteti i organeve të pushtetit lokal për
privatizimin e shpejtë të sipërfaqeve me ullinj, pati ndikim pozitiv në moscënimin dhe
ruajtjen e tyre.
Si përfundim konkludojmë, se sipërfaqet që nuk u privatizuan ose u vonua proçesi i
privatizimit, kanë pësuar dëmet më të mëdha ekonomike dhe mjedisore. Nëse regjimi i
kaluar kishte tendencën që të shfrytëzonte çdo pëllëmbë toke edhe atje ku ishte
pothuajse e pamundur, duke pasur një kontroll të fortë mbi territorin, tashmë ruhen
me fanatizëm vetëm sipërfaqet e privatizuara, ndërsa ato publike, që përbëhen nga
pyjet, kullotat, pemishtet, janë lënë në mëshirë të fatit.

374 Bendo .M .Qemal, Pemëtaria në rrethin e Beratit, fq. 142-143, viti 2005
375 Bendo .M .Qemal, Pemëtaria në rrethin e Beratit , fq. 143, viti 2005



207

Një mangësi e regjimit komunist, ishte fakti se nuk u ndoq një balancim midis
sipërfaqeve që duhet të zinin pyjet, kullotat, drufrutorët, apo bimët e arave, duke
favorizuar sidomos këto të fundit.

V.2.1.3.1. Pemëtaria në fund të viteve 1990-të
Nëse do të shohim panoramën ekonomike të Mallakastrës në fund të viteve “90-të, do
të konstatojmë se fermerët mallakastriotë kanë filluar të orientohen drejt ekonomisë së
tregut. Vala shkatërruese e pemëtarisë tashmë është dobësuar së tepërmi, madje
shohim të kundërtën, rritjen e sipërfaqeve, rrënjëve drufrutorë dhe vreshta, të cilat
sigurojnë të ardhura të kënaqshme për komunitetin rural të Mallakastrës.
Megjithatë ato akoma nuk kanë arritur të njëjtën sasi, krahasuar me fundin e viteve
80-të. Në këto vite, në territorin që ka si kufij fshatin Portëz në veri, Çorrushin në jug,
kodrat e Vjosës në perëndim dhe Shpiragun në lindje (afërsisht territorin e
Mallakastrës), gjendeshin 900 mijë rrënjë ullinj, rreth 700 mijë rrënjë pemë frutore dhe
mbi 1400 ha me vreshta376, sipërfaqe e cila në fillim të viteve “90-të u pakësua
ndjeshëm. Duke analizuar të dhënat statistikore për vitin 1998, konstatojmë se në çdo
komunë të Mallakastrës ka larmi të drufrutorëve, pavarsisht peshës specifike që zë
secila kategori (tab. 5.8).
Vazhdimi i traditës për t’i pasur pemët në çdo shtëpi, po shoqërohet me prirjen për t’i
kultivuar ato jashtë vendbanimeve, pra në toka që para viteve “90-të ziheshin nga
bimët e arave. Një dukuri e tillë, nga njëra anë po ndryshon mënyrën e përdorimit të
tokave, nga ana tjetër po krijon një profil të ri ekonomik për Mallakastrën, ku
pemëtaria po forcon pozitat e saj në disfavor të bimëve të arave. Kjo prirje e re shkon
përshtat me terrenin dhe kushtet mjedisore të Mallakastrës. Në tabelën 5.8 dhe fig
5.14, vëmë re se në territorin e hapësirës së marrë në studim spikasin tre kultura
kryesore, të cilat janë ullishtet, vreshtat dhe nga pemët frutore, kryesisht fiqtë.

376 Bozgo .Astrit ,Gjeografia e rretheve, fq. 101, viti 1984.

Tabela 5.8 Numri i drurëve frutorë për secilën kategori në Mallakastër në vitin 1998
Komuna/
Bashkia

Pemë frutore
Ullinj Agrume Vreshta GjithsejMollë Dardha Kumbulla Fiq Arra Të tjera

Cakran 1688 1642 2191 2178 473 1653 3150 1182 1175 15332

Frakull* 182 260 747 950 55 874 1395 636 1255 6354

Ruzhdie 299 143 402 454 156 455 701 17 329 2956

Kuman 324 191 747 855 23 971 642 29 917 4699

Kurjan 574 283 751 977 226 723 1209 77 509 5329

Levan* 70 96 355 513 8 106 1857 286 1920 5211

Patos 124 133 280 328 26 319 781 56 672 2719
Portëz* 240 145 538 671 37 459 1044 68 977 4179

Aranitas 1379 139 371 1934 715 4521 37535 106 3025 49586

Ballsh 134 67 210 258 32 322 859 38 1772 3692

Fratar 516 199 515 906 306 3720 33353 767 813 41095

Greshicë 721 213 343 1004 317 1805 20255 169 931 25758

Hekal 666 363 843 1658 307 2283 58255 1175 4199 69749
Kutë 379 309 630 1094 203 2226 30574 569 2503 38487
Ngraçan 830 90 185 218 23 237 2980 87 765 5415

Qendër 3196 581 1580 2875 569 5984 32237 868 2041 49931

Selitë 672 12 159 1061 386 2275 9591 136 823 15115

Kutalli* 918 1272 3857 5380 251 5274 50759 1546 36182 105439
Urë
vajgurore*

222 513 1213 2262 406 4069 14329 275 8142 31431

Cukalat 571 841 1100 1812 85 2147 24334 295 9437 40622
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Burimi : Rregjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike bujqësore, prefektura, Fier, Berat,
Gjirokastër (INSTAT) viti 1998

Mbizotërimi i këtyre kulturave nuk është i rastësishëm në Mallakastër. Kultivimi i
ullirit brez pas brezi, shpreh jo vetëm traditën e mallakastriotëve për këtë kulturë
drufrutore me vlerë, por edhe rëndësinë ekonomike të saj, sepse kërkon më pak punë
dhe shpenzime dhe sjell të ardhura të larta. Mbizotërimi i këtyre kulturave lidhet me
kushtet mjedisore të Mallakastrës, e cila ofron kushte të përshtatshme për bimët
mesdhetare, të cilat kërkojnë temperatura të larta dhe pak reshje. Kulturat e tjera
drufrutore, që kërkojnë një klimë më të ftohtë si, kumbullat, qershitë, molla etj., zënë
sipërfaqe të vogla dhe kanë një numër të pakët të rrënjëve.

Figura 5.14.Numri i drufrutorëve në Mallakastër në vitin 1998
Burimi : Rregjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike bujqësore, prefektura, Fier, Berat,
Gjirokastër (INSTAT) viti 1998

Një ndikim të madh në këtë drejtim kanë pasur politikat e planifikimit dhe rajonizimit
që janë ndjekur gjatë regjimit komunist. Në përgjithësi kultivimi i llojeve të ndryshme
të drufrutorëve është bërë në përputhje me kushtet mjedisore, por janë jo të pakta
rastet kur drufrutorët janë kultivuar në kushte ekstreme mjedisore dhe për pasojë nuk
janë arritur rezultatet e dëshiruara.
Në Mallakastër gjenden rreth 353726 rrënjë ullinj, ose 61% e numrit total të
drufrutorëve. Ata zënë një sipërfaqe prej 4279.4 ha, ose 78% të sipërfaqes totale, prej
5520.7 ha, që zihet nga drufrutorët (tab. 5.9), ndërsa pemët numërohen rreth 131294
rrënjë, ose 23% të numrit total të drufrutorëve.

Sinjë* 1379 262 1259 3472 908 6011 18422 111 8427 40251

Krahës 692 481 1042 1552 403 3204 9464 34 3003 19875

Totali 15776 8235 19318 32412 5915 49638 353726 8527 89817 583225
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Burimi : Rregjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike bujqësore, prefektura, Fier, Berat,
Gjirokastër (INSTAT) viti 1998

Atyre iu korrespodon një sipërfaqe prej 565.5 ha ose 10% e sipërfaqes totale. Vreshtat
vijnë të tretat për nga rëndësia. Ato mbulojnë rreth 11% të sipërfaqes së përgjithshme
të drurëve frutore, si dhe 15% të numrit total të rrënjëve, e shprehur numerikisht rreth
89817 rrënjë (fig 5.15 dhe 5.16), ndërsa agrumet kanë pozita inferiore në Mallakastër,
me vetëm 1% të sipërfaqes dhe të numrit të rrënjëve. Sipërfaqja totale e agrumeve,
prej 45.9 ha, duket sikur është ndarë në mënyrë proporcionale midis komunave apo
vendbanimeve të ndryshme, ku secila ka sasi të tillë agrumesh, sa për tё thënë se 
ekzistojnë. Nga këto shifra kuptojmë, se agrumet në Mallakastër kultivohen vetëm për
konsum familjar, në oborret apo kopshtet pranë shtëpive të banimit, sesa në parcela të
mëdha për të siguruar prodhime të destinuara për treg. Nëse do të ishin ndjekur
politika stimuluese për këta drufrutorë, panorama do të ishte krejt ndryshe. Rrjedhja e
poshtme e Vjosës dhe në mënyrë të veçantë kodrat që ekspozohen nga jugu dhe
jugperëndimi përgjatë rrjedhës së poshtme të këtij lumi, janë tepër të përshtatshme për
të kultivuar drufrutorë, për të rritur peshën e pemëve në prodhim.

377 INSTAT, Rregjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike bujqësore, Prefektura Fier, fq. 175, viti 1998
378 INSTAT, Rregjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike bujqësore, Prefektura Berat, fq. 174, viti 1998
379 INSTAT, Rregjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike bujqësore, Prefektura Gjirokastër, fq. 224, viti 1998

Tabela 5.9 Sipërfaqja e mbjellë me drufrutorë në Mallakastër në vitin 1998 (në ha)

Komuna/
Bashkia

Pemë
frutore

Ullinj Agrume Vreshta Fidanishte
Sipërfaqja
totale me
drufrutorë

Numri total i
drufrutorëve

Cakran 86.5377 635.2 11.9 153.1 3.8 890.6 15332

Frakull* 26.2 244.7 7.5 72.4 1.5 352.2 6354

Ruzhdie 17.8 251.9 0.6 31.4 0 301.7 2956

Kuman 33.7 77.8 0.4 7.9 0 119.8 4699

Kurjan 34.4 285.6 1.1 43.9 0.4 365.3 5329

Levan* 9.6 327.1 3.3 21.4 0.4 361.8 5211

Patos 16.2 316.1 1.2 5.2 0 338.8 2719

Portëz* 16.5 70.9 1.0 61.7 0 150 4179

Aranitas 27.1 224.6 0.3 19.1 0 271.1 49586

Ballsh 2.7 6.4 0.1 0.5 0 9.7 3692
Fratar 25.1 212.5 2.4 35.9 0.7 276.6 41095
Greshicë 14.3 118.2 0.6 10.1 0- 143.2 25758

Hekal 19 351.2 3.4 31 0.3 404.9 69749

Kutë 14.5 183.8 2 13.5 0 213.9 38487

Ngraçan 4.6 18 0.3 1.5 0 24.4 5415

Qendër 43.9 192.1 2.8 39.9 0.3 279 49931

Selitë 13.7 57.5 0.4 8.9 0 80.5 15115

Kutalli* 50.8378 307.3 4.5 26.1 1 389.7 105439

Urë
vajgurore*

26.1 82 0.8 27.4 0 136.3 31431

Cukalat 19.8 145.5 0.8 6 0.3 172.4 40622

Sinjë* 39.7 114.3 0.4 1.6 0.1 156.1 40251

Krahës 23.3379 56.7 0.1 2.6 0 82.7 19875

Totali 565.5 4279.4 45.9 621.1 8.8 5520.7 583225
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Figura 5.15 . Figura 5.16

Pesha specifike në % e drurëve Sipërfaqja në % , që zënë drurët
frutorë në Mallakastër në vitin 1998 frutorë në Mallakastër në vitin 1998
Burimi : Rregjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike bujqësore, prefektura, Fier, Berat,
Gjirokastër (INSTAT) viti 1998

V.2.1.3.2 Zhvillimi i pemëtarisë në periudhën 2000-2011
Nga të dhënat e tabelës 5.10, dalim në këto përfundime kryesore:

Burimi: Rregjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike bujqësore, prefektura, Fier, Berat,
Gjirokastër (INSTAT), viti 1998, Drejtoria Rajonale e Bujqësisë Fier, - Këshilli i Qarkut
Berat, Vjetari statistikor 2011

380 Këshilli i Qarkut Berat , Vjetari statistikor 2011, fq 88, viti 2012
381 Këshilli i Qarkut Berat , Vjetari statistikor 2011, fq 89, viti 2012

Tabela 5.10 Sipërfaqja e mbjellë me drufrutorë në Mallakastër në vitin 1998 dhe 2011 (në ha)

Komuna
Bashkia

d)
Pemë

e)
Ullishte

f)
Vreshta
Agrume

Sipërfaqja
drufrutorë
Viti 2011

Sipërfaqja
drufrutorë
Viti 1998

Diferenca
2011-1998

Rritja e sipërfaqes
me drufrutorë
1998-2011 në herë

Cakran 37.7 1518.5 332.1 1888.3 890.6 +997.7 2.1
Frakull* 96.2 365.5 126.8 588.5 352.2 +236.3 1.7

Ruzhdie 34 367 39 440 301.7 +138.3 1.5

Kuman 24.1 437 25.7 486.8 119.8 +367 4.1

Kurjan 30 731 74 835 365.3 +469.7 2.3

Levan* 26.2 831 126 983.2 361.8 +621.4 2.7

Patos 49.3 1416 28 1493.3 338.8 +1154.5 4.4

Portëz* 9.4 286 41 336.4 150 +186.4 2.2
Aranitas 287 389 45 721 271.1 +449.9 2.7

Ballsh 6.4 12 3 21.4 9.7 +11.7 2.2
Fratar 134.5 519.4 60.3 714.2 276.6 +437.6 2.6
Greshicë 54.8 233.9 22.8 311.5 143.2 +168.3 2.2

Hekal 140.3 812.5 57.2 1010.1 404.9 +605.2 2.5

Kutë 112.6 581.1 15.5 709.2 213.9 +495.3 3.3
Ngraçan 72.8 70.5 13.5 156.8 24.4 +132.4 6.4

Qendër 274.4 483.4 51 808.8 279 +529.8 2.9

Selitë 188.5 113.3 9.5 311.3 80.5 +230.8 3.9

Kutalli* 28.6380 1150381 54.6 1233.2 389.7 +843.5 3.2

Urë Vajgurore* 19.2 330 24 373.2 136.3 +236.9 2.7
Cukalat 51.6 920 29.3 1000.9 172.4 +828.5 5.8
Sinjë* 51.26 439 10.6 500.86 156.1 +344.76 3.2
Krahës* - - - - 82.7 - -
Totali 1728.9 12006.1 1188.9 14923.96 5520.7 9403.26 2.7



211

1. Sipërfaqja e kultivuar me drufrutorë ka pësuar një rritje të ndjeshme, nga viti 1998
deri në vitin 2011, me rreth 2.9 herë. Shtimi i interesit të mallakastriotëve për t’u
marrë me pemëtari, erdhi si rezultat i zhgënjimit të tyre nga bimët e arave, të cilat
sillnin fitime të pakta. Rritja e sipërfaqes së kulturave me drufrutorë vihet re në të
gjitha njësitë vendore të Mallakastrës. Më e madhe rritja ka qenë në komunat
Ngraçan 6.4 herë, Cukalat 5.8 herë, Kuman 4.1 herë dhe në bashkinë Patos 4.4
herë. Ndërsa rritjen më të vogël të sipërfaqes e kanë komunat, Ruzhdie 1.5 herë,
Frakull 1.7 herë dhe Cakran 2.1 herë. (tab. 5.10).

2. Edhe në vitin 2011, sipërfaqet e mbjella me kulturën e ullirit mbizotërojnë,
krahasuar me pemët dhe vreshtat, madje në raporte tepër të zhdrejta. Ritmet e
rritjes së sipërfaqeve me ullinj, krahasur me pemët frutore apo vreshtat kanë qenë
më të shpejta, duke e thelluar shumë diferencën vitet e fundit. Në tabelën 5.11,
shihet qartë ecuria e mbjelljeve të reja me drufrutorë, ku ulliri ka prirje të bëhet një
ndër burimet më të mëdha ekonomike të Mallakastrës në të ardhmen, duke
pushtuar shumicën e territorit të saj.

Burimi: Drejtoria e Rajonale e Bujqësisë Fier viti 2013

3. Rritja e numrit të rrënjëve dhe sipërfaqeve të mbjella me drufrutorë është shoqëruar
me një rritje proporcionale të drufrutorëve që japin prodhim. Kjo inisiativë është
stimuluar edhe nga organet e pushtetit, të cilat pas vitit 2000, kanë rritur rolin e tyre
në orientimin e fermerëve mallakastriotë, përmes subvencioneve. Ritmet e mbjelljes
së ullirit janë tepër të shpejta, saqë në një hark kohor prej disa vitesh kemi rritje
galopante të sipërfaqeve të tyre, duke e bërë Mallakstrën eksportuese të rëndësishme
të produkteve të ullirit. Prirja për të rritur sipërfaqet me drufrutorë, është vënë re edhe
në kultura të tjera, por ka qenë me e ngadaltë, pasi kushtet për kultivimin, shitjen dhe
përpunimin e tyre, janë më specifike. (tab. 5.12 dhe 5.13).

Burimi : Drejtoria e Rajonale e Bujqësisë Fier viti 2013

382 INSTAT, Buletini Statistikor i rrethit Mallakastër, fq 28, viti 2005
383 INSTAT, Buletini Statistikor i rrethit Mallakastër, fq 31, viti 2010
384 Drejtoria e Rajonale e Bujqësisë Fier viti 2013
385 INSTAT, Buletini Statistikor i rrethit Fier, 2003, fq. 32, viti 2004
386 INSTAT, Buletini Statistikor i rrethit Fier, 2008, fq. 33, viti 2009
387 INSTAT, Buletini Statistikor për rrethin Fier, fq. 21, viti 2010

Tabela 5.11 Mbjelljet e reja në rrethin Mallakastër për vitet 2005, 2010, 2013

Viti
Pemë frutore
rrënjë

Ullinj
rrënjë

Vreshta Në pjergulla
rrënjë

Agrume
rrënjëSipërfaqe dynym Rrënjë

2005 15500382 14500 160 52800 0 100
2010 3100383 12050 41 12400 0 0
2013 4245384 17092 3 - 0 0

Tabela 5.12 Prodhimi i pemtarisë për vitin 2003, 2008 dhe 2010 në rrethin Fier (në ha)

Emërtimi
Numri i rrënjëve

Prodhimi ton
Gjithsej Në prodhim

2003 2008 2010 2003 2008 2010 2003 2008 2010
Pemë
frutore

287510
385

453444
386

492605
387 221465 325770 376175 363232 6156.9 7214.4

Ullinj 427675 610175 813250 329450 458532 531170 17510 5576.1 6449

Agrume 62955 121360 142015 31840 70370 97495 6608 1384.5 1970.6

Pjergulla 338900 388960 386580 275600 315160 360170 32540 2425.4 3151.8

Vreshta - - - - - - 47090 9604.7 11150.5
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Ringritja e fabrikave dhe punishteve që merren me përpunimin e këtyre produkteve,
do të ishte një sinjal pozitiv për fermerët që duhet të sigurojnë lëndën e parë për to.
Vitet e fundit në territorin e Mallakastër janë shfaqur shenjat e para të zhvillimit të
agroindustrisë, e cila ndër të tjera ka në fokusin e saj përpunimin e ullirit. Një gjë e
tillë ka marrë shkas edhe nga rritja e prodhimit të ullinjve dhe prioritetit që ka marrë
kjo kulturë bujqësore në Mallakastër.

Burimi : Drejtoria e Rajonale e Bujqësisë Fier viti 2013

Edhe mbjellja me lajthi e disa parcelave pranë fshatit Visokë, të cilat sigurojnë të
ardhura të mëdha për fermerët, është një iniciativë që i inkurajon ata për t’i kushtuar
më tepër rëndësi pemëtarisë.
Me gjithë sinjalet pozitive që vijnë nga kjo degë e ekonomisë, mendojmë se zhvillimi
i qëndrueshëm dhe afatgjatë i saj do të kërkonte realizimin e disa objektivave
kryesorё: 
1. Rajonizimin e territorit të Mallakastrës, duke pasur parasysh kushtet mjedisore,

potencialet njerëzore, si dhe përfitimet ekonomike që sigurohen prej tyre. Pra
hapësira e Mallakastrës duhet të specializohet në disa lloje të pemëve frutore, në të
cilat ajo mund të konkurrojë denjësisht në tregun lokal, rajonal, por edhe kombëtar.
Kështu, çdo fermer duhet që të mos mendojë të sigurojë çdo frut për të furnizuar
familjen, por duhet të kultivojë disa kultura frutore, ose edhe një të vetme për të
furnizuar tregun. Mallakastra mund të ndahet në dy rajone: a. territoret fushore dhe
kodrat e ulëta për kultivimin e ullinjve, rrushit, fiqve dhe agrumeve; b. kodrat
mesatare dhe të larta, ku përveç kulturës së ullirit që është eksluzive për gjithë
Mallakastrën, mund të kultivohen arrorët, dardhat, kumbullat, qershitë etj. Kjo
ndarje i shkon përshtat edhe burimeve njerëzore që ofrojnë këto hapësira. P.sh., në
fshatrat kodrinorë, ku popullsia është rralluar, kultivimi i arrorëve është zgjidhja
më e mirë, pasi këto pemë kërkojnë shërbime më të pakta390.

2. Krijimin e plantacioneve të mëdha me drufrutorë. Për këtë lind nevoja, që fermerët
nuk duhet të shohin vetëm interesin vetjak, por të mirën e përbashkët dhe afatgjatë.
Ata duhet të bashkëpunojnë dhe ideojnë të ardhmen së bashku, duke krijuar parcela
me sipërfaqe të mëdha dhe të vazhdueshme me drufutorë, ku kufijtë e pronave të
jenë formalë. Vetëm kështu do të kenë sukses në rritjen e prodhimeve dhe në
menaxhimin e tokave. E kundërta ndodh kur fryma e bashkëpunimit midis
fermerëve me njëri-tjetrin, ёshtё e dobёt. Mbjellja e sipërfaqeve bujqësore me 

388 INSTAT , Buletini Statistikor i rrethit Mallakastër, fq. 25, viti 2010
389 Drejtoria e Rajonale e Bujqësisë Fier, viti 2013
390 Bendo .M .Qemal, Pemëtaria në rrethin e Beratit, fq. 151, viti 2005

Tabela 5.13 Prodhimi i pemëtarisë për vitet 2005, 2010 dhe 2013 në rrethin Mallakastër

Emërtimi Sipërfaqe ha
Numri i rrënjëve

Prodhimi ton
Gjithsej Në prodhim

Viti 2005 2010 2013 2005 2010 2013 2005 2010 2013 2005 2010 2013

Pemë
frutore

- - 1283.6 124930
145380
388

156454
389 88680 115115 128760 889.4 1195.9 1815.5

Ullinj - - 3387.1 255500 348545 420847 18540 235500 289742 1463.8 2838.7 2395.2
Agrume - - - 1420 1810 1810 800 1520 1810 7 17.3 25.9

Pjergulla - - - 44000 44800 44800 35900 40800 43600 325 425.9 569.3

Vreshta 246 - 278.1 - - 721410 - - 692819 915 2194 2841.5
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kultura dhe kërkesa të ndryshme, ka sjellë rendimente më të ulëta dhe ka stimuluar
më shumë parcelizimin e tokave.

3. Modernizimin e mëtejshëm të kësaj dege të ekonomisë dhe me baza shkencore.
Janë jo të pakta dështimet që janë vënë re në kultivimin e sipërfaqeve të ndryshme
me drufrutorë, vreshta, ullinj, etj. Kjo ndodh, pasi fermerët nuk konsultohen me
specialistët e fushës dhe nuk respektojnë kriteret dhe kushtet mjedisore për rritjen e
pemëve të ndryshme. Jo pak sipërfaqe, të zëna për disa vite nga drufrutorët apo
vreshtat, janë kthyer në sipërfaqe joproduktive, duke u kthyer në pikën zero.
Kështu fermerët janë detyruar t’i rimbjellin këto sipërfaqe me drufrutorë, ose të
ndryshojnë destinacionin e tyre.

V.2.2 Blegtoria

V.2.2.1. Blegtoria në vitet ‘90
Në vitet e para të tranzicionit, pas shpërbërjes së fermave dhe koperativave, banorët
mallakastriotë ruajtën të njëjtën strukturë të degëve të ekonomisë me atë të periudhës
komuniste, duke ia lënë vendin kryesor bujqësisë. Sipërfaqet e mbjella me kultura
bujqësore dhe pesha specifike që zinte secila prej tyre në sektorin e ekonomisë
bujqësore, nuk kishte ndonjë dallim nga e kaluara, përveç rritjes së llojshmërisë së
kulturave bujqësore në çdo fermë të re të sapo krijuar. Përkushtimi më i madh ndaj
bujqësisë, sesa ndaj blegtorisë, solli rezultate zhgënjyese për fermerët e Mallakastrës.
Në disa produkte bujqësore si, tek drithërat, kostua dhe fitimi ishin pothuajse të
barabarta.
Të gjendur në këtë situatë, fermerët shumë shpejt e kuptuan se bujqësia ishte më pak
fitimprurëse, sesa blegtoria apo pemëtaria. Si rrjedhim, zgjidhja më e mirë për ta ishte
përdorimi i tokës për ato kultura bujqësore, të cilat sillnin fitime më të mëdha dhe
gjenin treg shitjeje, sesa të ndiqnin me fanatizëm traditën dhe mentalitetin e
trashëguar nga regjimi i mëparshëm. Edhe në ekonominë socialiste janë bërë
përpjekje të shumta për të arritur rendimente të larta në kultura të ndryshme, por në
shumë raste kanë rezultuar pa sukses, pasi tokat e Mallakastrës nuk kanë qënë të
favorshme për kulturat bujqësore që kanë kërkesa të shumta, siç janë perimet, bimët
foragjere, etj.
Nuk kaluan shumë vite tranzicion dhe mallakastriotët e kuptuan që duhet të hedhin
sytë nga blegtoria, duke e lënë bujqësinë si një degë dytësore. Blegtoria ekstensive
është një degë tepër premtuese për Mallakastrën baza ushqimore e së cilës garantohet
nga kullotat dhe bimët foragjere që zënë sipërfaqe të konsiderushme .
Një tablo të plotë për blegtorinë, na e paraqesin të dhënat statistikore të ofruara nga
Censusi i vitit 1998. Duket qartë epërsia që gëzojnë bagëtitë e imta, kundrejt gjedhëve
njëthundrakëve dhe derrave në Mallakastër (tab. 5.14). Në vitin 1998, bagëtitë e imta
ishin 117916 krerë, ndërsa gjedhët 45576 krerë, pra në raportin 3:1, ose përkatësisht
20% dhe 7% (fig. 5.17).
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Fig 5.17. Pesha specifike në % për secilën kategori të blegtorisë në Mallakastër,
viti 1998.

Burimi : Rregjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike bujqësore, prefektura, Fier, Berat,
Gjirokastër (INSTAT) viti 1998

Ky raport është i kuptueshëm, pasi territori i Mallakastrës ofron kushte të
përshtatshme për mbarështimin e të imtave dhe në mënyrë të veçantë të deleve, të
cilat dominojnë tek të imtat, krahasuar me gjedhët. Megjithatë këto raporte nuk janë të
njëjta në të gjitha komunat dhe fshatrat e Mallakastrës. Në komunat tipike kodrinore
si; Sinjë, Selitë, Krahës, Fratar, Kutë, Hekal, Greshicë, Aranitas, Cakran etj.,
ekzistojnë raporte tepër të çrregullta, midis të imtave dhe gjedhëve që lidhen me
faktorët e sipërpërmendur, ndërsa në komunat fushoro-kodrinore; Qendër, Frakull,
Kuman, Cukalat, Urë Vjgurore etj., këto disproporcione janë shumë të vogla.
Gjithashtu, vihet re mbizotërimi i gjedhëve, krahasuar me të imtat, si p.sh., në Kutalli,
Portëz, etj (tab.5.14). Pra, ekziston një korelacion i drejtpërdrejtë midis relievit,
sipërfaqeve bujqësore që gjenden në një territor të caktuar, aftësisë ujitëse të tokave,
shumë e domosdoshme për kultivimin e bimëve foragjere dhe llojit të bagëtive që
mbarështohen në një territor të caktuar. Në fig 5.18, shohim se shpendët përbëjnë
numrin më të madh në Mallakastër. Nga shpendët gjenerohen mjaft të ardhura për
komunitetet rurale të hapësirës.

Figura 5.18 Numri i krerëve blegtoral në Mallakastër në vitin 1998
Burimi: Rregjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike bujqësore, prefektura, Fier,

Berat,Gjirokastër (INSTAT) viti 1998

Në vitin 1998, numërohen rreth 419193 shpendë, ose 70% të totalit të numrit të
krerëve të blegtorisë. Ekzistenca e një numri relativisht të madh të shpendëve në
Mallakastër dhe tendenca e tyre gjithnjë në rritje, tregon se kjo zonë ka potenciale
edhe në të ardhmen, në mbarështimin e shpendëve. Tek shpendët, nuk shohim
kontraste të mëdha në numër midis komunave me karakter fushor dhe kodrinor.
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Burimi: Rregjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike bujqësore, prefektura,Fier, Berat,
Gjirokastër(INSTAT), viti 1998

Midis komunave dhe bashkive ekzistojnë disa dallime. Bashkitë si, Patosi, Ballshi,
Ura Vajgurore, etj, kanë pak kushte për mbarështrimin e shpendëve, aq më pak për
bagëtitë e imta apo gjedhët, dhe si rrjedhim kanë numër të pakët të krerëve të
bagëtisë. Këtu bën përjashtim bashkia Patos, e cila nuk përbëhet vetëm nga qyteti i
Patosit, por edhe nga disa fshatra që e rrethojnë.

V.2.2.2. Blegtoria në vitet 2000
Nga viti 2000 e në vazhdim, shohim një tendencë të re të blegtorisë në Mallakastër,
një rritje e shpejtë e bagëtive të imëta në komunat fushore. Po të krahasojmë vitin
2004 me vitin 2010 në rrethin e Fierit (8 njësi vendore të tij bëjnë pjesë në
Mallakastër) (tab. 5.15), vëmë re se tek gjedhët nuk ka pasur rritje të numrit të tyre,

391 INSTAT, Rregjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike bujqësore, Prefektura Fier,fq. 180, viti 1998
392 INSTAT, Rregjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike bujqësore, Prefektura Fier,fq. 231, viti 1998
393 INSTAT, Rregjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike bujqësore, Prefektura Berat,fq. 179, viti 1998
394 INSTAT, Rregjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike bujqësore, Prefektura Gjirokastër,fq. 229, viti

1998

Tabela 5.14 Numri i krerëve të bagëtive në Mallakastër në vitin 1998

Komuna
Bashkia

Gjedhë Të leshta Të dhirta Derra Njëthundrak
ë

Shpendë

Totali Lopë Total Dele
pella

Totali Dhi pella Totali Dosa Totali Pela Totali Pula

Cakran 5250
391

3111 10705 7988 1910 1491 93 7 2522 286 75811 32416

Frakull* 3223 1826 5333 3739 1168 622 108 7 1230 122 35634 16023

Ruzhdie 1158 659 2113 1583 537 424 5 0 502 59 13432 5716

Kuman 2432 1436 2293 1707 32 27 26 0 442 65 17962 13324

Kurjan 2271 1165 4215 3403 164 107 10 1 864 87 22399 11049

Levan* 4390 2490 5714 4494 253 209 290 16 729 254 29379 19285

Patos 753 408 1941 1657 217 199 74 10 135 6 9290 8137

Portëz* 2434 1553 1716 1418 273 225 21 8 785 61 20522 11556

Aranitas 1827
392

833 3890 3084 1913 1437 2 0 662 61 12835 6439

Ballsh 137 86 111 91 13 12 1 0 25 1 920 850

Fratar 1622 817 4699 3485 3255 2166 26 5 803 69 12535 6558

Greshicë 913 391 2449 1448 694 529 47 7 349 42 13694 4315
Hekal 2161 915 5122 4073 1995 1399 28 0 827 88 16042 9676

Kutë 1267 670 6702 4814 3144 2130 15 0 699 88 12244 7522

Ngraçan 470 225 562 406 21 13 25 5 199 25 9727 2926

Qendër 2936 1462 3434 2752 1672 1365 76 3 1178 41 17773 12221

Selitë 584 296 3084 2086 1428 837 3 0 314 25 6968 2619

Kutalli* 4444
393

2475 3947 3212 49 46 19 0 872 131 32912 15668

Urë
vajgurore*

1403 822 3233 2533 462 382 47 6 564 43 7590 5663

Cukalat 1608 893 1959 1735 175 161 4 1 628 74 16488 9322
Sinjë* 2779 1305 11633 7679 4751 2996 11 0 1150 118 21227 12780

Krahës 1514
394

811 5450 3822 3485 2424 8 2 769 40 13809 6121

Totali 45576 24649 90305 67209 27611 19201 939 78 16248 1786 419193 220186
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përkundrazi është vënë re një rënie e dukshme. Në këtë dukuri kanë ndikuar një sërë
faktorësh:

 Rritja e sipërfaqeve të zëna nga livadhet dhe kullotat, në disfavor të sipërfaqeve që
ziheshin nga bimët e arave.

 Ky transformim i tokave në kullota, ndodhi pasi kostot dhe shpenzimet për kultivimin
e bimëve të arave kanë ardhur gjithnjë në rritje. Fermerët, duke mos përballuar dot
këto shpenzime, gjetën si rrugë më të lehtë kthimin e tokave në livadhe, të cilat
shërbenin për mbarështimin e bagëtive të imëta, ndërsa për gjedhët u tregua një
angazhim më i vogël, sepse ato kërkojnë sasi të mëdha ushqimi, i cili mund të
sigurohet lehtësisht nga bimët foragjere, sesa nga kullotat.

Burimi: INSTAT, Buletini Statistikor i rrethit Fier, 2004, 2010

 Kthimi i një pjesë tokash si të pashfrytëzueshme, për shkak të dëmtimit të sistemit të
ujitjes dhe kullimit, humbja e aftësive prodhuese etj. Braktisja e një pjese të tokave
ose lënia djerrё e tyre, i ktheu vetvetiu këto toka bujqësore në livadhe, të cilat më 
vonë u përdorën për blegtorinë. Të gjithë këta faktorë kanë ndikuar, jo vetëm në
prishjen e raportit midis sipërfaqes që zënë bimët e arave dhe kullotat, por gjithashtu
edhe në drejtimin blegtoral që kanë marrë këto komuna fushore.
Ndërkohë në komunat e rrethit Mallakastër, të cilat janë kryesisht kodrinore, vëmë re
rënien e interesit nga fermerët, për t’u marrë me blegtori. Kjo dukuri vihet re mjaft
qartë në tabelën nr. 5.16, të cilat tregojnë, jo vetëm pakësimin e krerëve të blegtorisë,
por edhe prodhimet e ndryshme të marra nga blegtoria. Këto komuna nuk ishin në
gjendje të konkurronin komunat fushore, ku në këto të fundit shfaqen shenja
blegtorisë intesive. Komunat fushore ndryshuan destinacionin e përdorimit të një sasie
të madhe tokash bujqësore, madje edhe të tokave pjellore, duke i kthyer ato në
kullota. Gjithashtu, një pjesë e madhe e tokave që zinin bimët e arave, në mënyrë të
veçantë drithërat, tashmë filluan të kultivohen me kultura foragjere. Prodhimi i

395 INSTAT , Buletini Statistikor i rrethit Fier, 2010, fq. 24, viti 2011
396 INSTAT , Buletini Statistikor i rrethit Fier, 2004, fq. 31, viti 2005

Tabela 5.15 Prodhimet blegtorale për vitin 2004, 2010 në rrethin Fier
Emërtimi Krerë Rendimenti

kg/krerë
Prodhimi
në ton

2004 2010 2004 2010 2004 2010

Qumësht - - - - 86811 990020
395

Lopë 34790
396

25970 2412.6 3641.3 83936 945560

Dele 56370 73835 43.1 51.7 2432 38190
Dhie 5515 6380 80.3 97 443 6190
Mish gjithsej - - - - 7521 108897
Gjedhi - 19575 - 240.4 4038 47050
Të imtash - 66445 - 29.9 1398 19883

Derri - 12615 - 92.8 662 11702

Shpendi - 1761280 - 1.7 1423 30262

Lesh - - - - 164 1667

Dele 75450 93205 2.16 1.8 163 1667
Vezë 000/kokrra 321900 316500 84.7 12.9 27258 40972

Mjalt (koshere) 4030 7025 16.9 11.9 68 835
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ushqimeve në formën e koncetratit, përdorimi i OMGJ-ve të ndryshme, mbarështimi i
bagëtive të racës kundrejt atyre “të vendit” në zonat kodrinore, sigurimi i një sasie më
të madhe ushqimi në fusha, etj, bëri të mundur që blegtoria në zonat fushore të bënte
një hop cilësor, krahasuar me ato kodrinore.

Burimi: INSTAT, Buletini Statistikor i rrethit Mallakastër,2005, 2010,2013

Për rrjedhim, komunat kodrinore, duke mos pasur mundësi të konkurrojnë zonat
fushore, pavarësisht faktit se prodhimet e tyre në përgjithësi ishin prodhime bio, (kjo
nuk do të thotë se zonat kodrinore nuk janë prekur nga ky fenomen, por me përmasa
më të vogla), filluan të braktisin blegtorinë në favor të zhvillimit të pemëtarisë.
Orientimi drejt pemëtarisë është zgjedhja më e mirë për mallakastriotët, pasi tokat e
pjerrëta dhe tepër të parcelizuara, si dhe të pa ujitura, ofrojnë mundësi më të mira për
këtë degë të ekonomisë. Të vetmet që nuk janë prekur nga pakësimi i numrit, madje e
kanë rritur atë, janë pulat dhe bletët, pasi ato nuk ndikohen nga faktorët e
sipërpërmendur. Rritja e numrit të pulave lidhet me faktin se në territorin e
Mallakastrës pas vitit 2000 janë shfaqur ferma moderne kapitaliste të cilat merren me
mbarështimin e shpendëve (fig 5.19). Këtu mund të përmendin pularinë ” Driza”
sh.p.k., e cila ka ngritur një kompleks gjigand pulash pranë qytetit Patos. Suksesi që
pati kjo pulari ndikoi jo vetëm në rritjen e numrit të pulave madje u ngritën seksione
të veçantë edhe për mbarështimin e gjelave të detit, strucave por në këtë të fundit nuk
pati sukses. Tashmë kjo pulari furnizon me mish pule jo vetëm zonën e Mallakastrës,
madje produktet e saj po shpërndahen në të gjithë vendin tonë. Kjo fermë perfaqëson
një nga format moderne të kapitalizmit perëndimor, ku synohet prodhimi intensiv
blegtoral.

397 INSTAT, Buletini Statistikor i rrethit Mallakastër,2005, fq 27, viti 2006
398 INSTAT, Buletini Statistikor i rrethit Mallakastër,2013, fq 26, viti 2014

Tabela 5.16 Prodhimet blegtorale për vitin 2005, 2010, 2013
në rrethin Mallakastër
Emërtimi Krerë Prodhimi në ton

Viti
2005

Viti
2010

Viti
2013

Viti
2005

Viti
2010

Viti
2013

Qumësht - - - 7508 8533 6871.8
Lopë 4328

397
3177 2090

398
1433 6638 4598

Dele 28170 21930 22750 1433 1173 1137.5
Dhie 10920 9930 10330 726 722 1136.3

Mish
gjithsej

- - - 643.5 1310 1093.4

Gjedhi - 2482 1772 255 433 354.4
Të imtash - 19999 29170 358.5 442.9 624.3

Derri - 0 0 0 0 0
Shpendi - 149042 75700 30 258.9 39.2

Lesh - - - 50 38.8 42.5
Dele 35460 25925 26110 43.9 36.2 39.2
Veze 000/
kokrra

70200 92800 62400 6300 8881 6260

Mjaltë
(koshere)

1860 3360 2180 19 24.7 21.2
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Figura 5.19. Ecuria e numrit të krerëve blegtoral për rrethet Fier dhe Mallakastër në

vite të ndryshme (000/krerë)

Burimi: Drejtoria Rajonale e Bujqësisë Fier, viti 2014.

V.3. SEKTORI SEKONDAR - INDUSTRIA

V.3. 1. Konsiderata të përgjithshme
Sektori i dytë i ekonomisë, i cili krijoi bazat në Mallakastër, në dekadat e para të shek.
XX-të, ka pësuar një sërë ulje-ngritjesh të vazhdueshme deri në periudhën aktuale.
Këto oshilacione të kushtëzuara nga rrethanat historike, social-ekonomike, format e
ndryshme të qeverisjes etj., nga njëra anë shprehin ritmet e zhvillimit ekonomik nga
ana tjetër tregojnë se sa të shëndosha dhe afatgjata janë themelet e këtij sektori të
ekonomisë. Dihet se periudha 1945-1990, në vendin tonë ka qenë një periudhë e artë
në sektorin e industrisë. Stërmundimi për të ngritur një sektor industrial modern,
shumëdegësh në vendin tonë, duke i vënë theksin industrisë së rëndë, ishte një
aventurë ekonomike, që përfundoi në vitet e para të demokracisë. Dekadenca në
industri kishte filluar në dhjetëvjeçarin 1980-1990, por mbahej e fshehur në mënyrë
hermetike. Shteti, pёr tё mbijetuar industria, ishte i detyruar të financonte një pjesë të 
madhe të ndërmarrjeve, pasi ato nuk ishin fitimprurëse, madje dilnin me humbje. Në
këtë mënyrë u vonua disi falimentimi i disa degëve të industrisë, i cili u bë i
pashmangshën gjatë fazës së kalimit nga ekonomia e centralizuar në ekonominë e
tregut të lirë. Pas viteve “90-të, shumica e fabrikave, uzinave, ndërmarrjeve
industriale etj., u përballën me një sërë vështirësish të tilla si; nxjerrja e produkteve
industriale me kosto të lartë, pakësimi i investimeve dhe subvencioneve nga shteti,
mungesa e teknologjisë bashkëkohore, etj. Ky kaos dhe stanjacion zhvillimi u ndje më
tepër në industrinë e rëndë, e cila kishte vite që lëngonte. Paralizimi i degëve të tilla
si, industria e nxjerrjes dhe përpunimit të naftës, industrisë së lehtë dhe asaj
ushqimore, patën një impakt negativ tek ekonomia në tërësi. E vetmja mënyrë për të
mbijetuar këto ndërmarrje industriale, ishte privatizimi i tyre.
Efikasiteti në privatizim, thithja e investitorëve vendas apo të huaj, si dhe vlerësimi
real i aseteve të industrisë, ishin çështje që linin shumë për të dëshiruar në vitet e para
të ekonomisë kapitaliste. Nëse këto prona publike do të ishin mirëmbajtur, do të ishte
përshpejtuar privatizimi i tyre,(jo pasi të kishin falimentuar) periudha e rigjallërimit të



219

ekonomisë nuk do të vononte dhe dëmet ekonomike do të ishin më të vogla. Qendrat
urbane të Mallakastrës, Patosi dhe Ballshi i ndjenë më shumë pasojat e falimentimit të
ndërmarrjeve industriale. Këto qytete të krijuara enkas për zhvillimin e industrisë së
naftës, tashmë e kishin humbur qëllimin për të cilin ishin krijuar, duke u kthyer në
qytete pa perspektivë ekonomike.

V.3. 2. Struktura e industrisë në vitet “90
Nëse do të shohim panoramën e industrisë në vitin 1997, në rrethin e Fierit (një e
pjesë e të cilit përfshihet në Mallakastër) dallojmë këto degë kryesore, sipas të
ardhurave që ato sigurojnë: industria e naftës 50.68%, industria elektrike 10.67%,
industria ushqimore 9.35% dhe ajo e veshjeve 8.01% (tab. 5.17)

Tabela 5.17 Afarizmi sipas degëve të ekonomisë në rrethin Fier viti 1997

Sektorët e ekonomisë Të ardhurat
në 000/lekë

Në % ndaj
totalit

Sektori II
Industria e naftës 2787001399 50.68

Industria elektrike 586660 10.67
Industria ushqimore dhe pijeve 514079 9.35
Industria e veshjeve 440766 8.01

Ndërtimi 367212 6.68
Industria mekanike 141407 2.57

Industria e përpunimit të drurit 38822 0.71

Industria minerale jometalike 8157 0.15

Industria kimike 5780 0.11

Sektori III
Tregëtia me shumicë 397590 7.23
Tregëtia e riparimi i automjeteve 83922 1.53
Shërbime të tjera 55698 1.01
Tregëtia me pakicë 18215 0.33
Transporti tokësor 17885 0.33

Pastrimi 17463 0.32
Hotele restorante 4773 0.09

Dëfrime 3375 0.06
Shërbime personale 2482 0.05
Sektori I
Bujqësia 8155 0.15
Shuma 5499442 100

Burimi : Buletini Statistikor i rrethit Fier,1998

Pra, edhe në këtë periudhë industria e naftës mban një peshë të madhe të ekonomisë
së Mallakastrës, megjithëse me një rënie të ndjeshme, krahasuar me fundin e viteve
1980. Rafineria e Ballshit dhe ajo e Fierit, për shkak të teknologjisë së vjetëruar dhe të
amortizuar, pakësuan kapacitetet përpunuese, deri në pezullimin e përkohshëm të tyre.
Pakësimi i prodhimit lidhet me faktin se produktet e importit ishin më cilësore, për
pasojë më konkuruese se nafta apo nënproduktet e saj, që siguroheshin në vend.
Ndërsa industria nxjerrëse e naftës është tkurrur më pak, pasi ajo është mjaft e
kërkuar, jo vetëm në tregun vendas, por edhe në tregun e huaj, madje edhe bruto.

399 INSTAT “Buletini Statistikor i rrethit Fier,1998, fq 18,viti 1999
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Një degë tjetër e ekonomisë që ka njohur një lulëzim të madh në vitet e demokracisë,
është sektori i ndërtimit. Investimet nga sipërmarrje të ndryshme, private apo
shtetërore, për ndërtimin e banesave të reja, apartamenteve, objekteve të
infrastrukturës, atyre industriale, etj, sidomos në zonat urbane, ka zbutur deri diku
shkallën e papunësisë, e cila ka njohur ritme të shpejta rritjeje në këto vite të gjata
tranzicioni. Në vitin 2003 vetëm në qytetin e Ballshit ushtronin aktivitet 17 kompani
ndërtimi të cilat kanë punësuar 2-7 punonjës secila400.
Duhet theksuar, se ndërtimtaria asnjëherë nuk garaton punësim dhe zhvillim afatgjatë,
pasi ritmet e zhvillimit dhe kapacitetet e saj për punësimin, nuk janë të përhershme
dhe të njëjta.

V.3.3. Industria e Mallakastrës në vitet 2000

Nëse gjatë viteve të para të tranzicionit, Mallakastra u karakterizua nga një dobësim i
sektorit të dytë të ekonomisë, pas vitit 2000 vihet re e kundërta, sepse industria shfaqi
shenja rimëkëmbjeje. Privatizimi i ndërmarrjeve industriale ekzistuese, shprehja e
interesit të investitorëve të ndryshëm për degë të ndryshme të industrisë, solli
rigjallërimin e ekonomisë në tërësi. Investimet më të mëdha u përqëndruan në
industrinë e naftës, ku sipërmarrës privatё, si: Taçi Oil sh.p.k.; Bankers Petrolium etj., 
investuan kryesisht në nxjerrjen e këtij asortimenti dhe shumë pak në përpunimin e tij.
Si rrjedhim, u rrit prodhimi (tab.5.18).

400 UNDP, Ballsh-Agjenda 21, fq 21, Tiranë viti 2003
401 INSTAT, Buletini Statistikor i rrethit Mallakastër ,2005, fq. 31, viti 2006
402 INSTAT, Buletini Statistikor i rrethit Mallakastër , 2006, fq. 31, viti 2007
403 INSTAT, Buletini Statistikor i rrethi Mallakastër , 2007, fq. 31, viti 2008

Tab 5.18 Produktet kryesore industriale të prodhuara në vitet 2005, 2006, 2007 në rrethin Mallakastër

Emërtimi

N
jë

si
a Prodhimi në natyrë Shitjet në natyrë Vlera pa TVSH/000 lekë

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007

Benzinë ton 13966
401

32009402 22820
403

21798 9339 20400 38193
8

16388
5

35700
3Gazoil ton 71868 98863 80572 91201 95733 77825 16416

22
20598
46

16763
49Solar 48147 66147 535504 4587 43978 37216 52472 76419 10534

Kokës nafte ton 47900 64514 58748 59466 58355 62468 17059
7

20022
2

24507
0Bitum nafte ton 17993 26056 28323 18163 27856 27535 29654

3
48327
7

49965
2Squfër ton 90 400 200 261 410 257 1086 1707 1070

Naftë bruto ton 52456 51891 51355 51861 51891 50132 46934
2

53466
6

67522
8Gaz natyror

shoqërues
m3 2034 2165 2085 2034 2165 2085 18408 21947 28083

Avull ton 236801 332920 300049 161662 226768 205641 26512
6

37189
9

33725
1Ujë i pijshëm m3 108120

00
1093470
0

121377
00

6201000 7269800 778020
0

90535 10614
0

11359
0Ujë industrial m3 345000 467800 458400 132000 177800 199267 11880 16002 17934

Bojra muri ton 1551 1204 755 1458 1111 669 66605 62509 35575

Bojë vaji e
zmalto

ton 225 1410 277 191 1237 199 17709 47427 18643

Hollues litra 32543 30400 106684 30003 57831 91918 1745 5695 5922

Stuko+allçi ton 1130 1110 760 1043 1009 637 11161 12416 7494
Vegla pune
për lyerje

copë 210275 - - 189189 - - 8452 - -

Depozitim,
trajtim

m3 575804 2467000 24950 10816296 2397000 758750 94856 12112 11381
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Burimi: INSTAT, Buletini Statistikor i rrethit Mallakastër ,2005,2006, 2007

Siç duket nga tabela e mësipërme produktet indusriale që mbizotrojnë në rrethin e
Mallakastrës janë ato që sigurohen nga industria nxjerrëse dhe përpunuese e naftës si
dhe nga industria e lehtë dhe ushqimore e cila filloi të japi sinjalet e para pozitive pas
vitit 2000. Një ndër kompanitë më të mëdha që merret me me ambalazhimin dhe
tregtimin e ujërave karstikё, të Poçemit është kompania Fontana, e cila një përqindje 
të madhe të këti prodhimi e ka destinuar për tregun vendas si dhe për eksport.
Në Mallakastër janë hapur disa fabrika të lëkurë-këpucëve, veshjeve dhe produkteve
ushqimore etj., të cilat janë stacionuar kryesisht në qytetet Ballsh dhe Patos. Këtu
mund të përmendin firmat fasone si “Picari këpucë” dhe “Picari Jeans” të cilat e
ushtrojnë aktivitetin e tyre në Patos. Ato dallohen për prodhimin e këpucëve dhe
xhinseve dhe kanë punësuar një numër të konsiderueshëm punonjësish. Duhet
theksuar se firmat fasone që ushtrojnë aktivitet në vendin tonë përdorin lëndë të para
që vijnë kryesisht nga importi.
Në rigjallërimin e industrisë ushqimore ndikuan disa tregues të rëndësishëm si;
ndërgjegjësimi i sipërmarrësve privatë për të investuar, rritja e volumit të lëndëve të
para, që vinin nga sektori i parë i ekonomisë, lehtësirat fiskale të ofruara nga qeveria
shqiptare etj. Kështu p.sh. prodhimi i ullirit, produktet bujqësore, blegtorale dhe
resurset ujore të Poçemit, ishin potenciale të mjaftueshme ekonomike, për ngritjen e
një sërë punishtesh dhe fabrikash në territorin e Mallakastrës.
Shfrytëzimi i këtyre burimeve, nga njëra anё shërbeu si nxitje fermerët që të rrisnin 
prodhimet bujqësore dhe blegtorale, nga ana tjetër krijoi avantazhe për punësimin e
banorëve që jetonin kryesisht në zonat urbane. Duhet thënë se rigjallërimi i industrisë,
akoma nuk ka mundur të frenojë largimin e popullsisë nga këto qytete, e cila akoma
nuk sheh një perspektivë të qartë.
Meqënëse industria e naftës dhe ajo agroushqimore janë dy degët e industrisë që i
kanë mbijetuar sfidave të tranzicionit të Mallakastrës dhe paraqiten si degë të
rëndësishme të ekonomisë së këtij rajoni do t’i trajtojmë në mënyrë më të hollësishme
ndryshimet dhe sfidat që ato janë përballur pas viteve “90-të.

V.3.4 Industria e naftës
Një ndër degët më të rëndësishme të ekonomisë së Mallakastrës është industria
nxjerrëse dhe përpunuese e naftës. Kjo industri në vendin tonë i ka fillesat në fillim
të shekullit XX-të, me zbulimin e vendburimit të Drashovicës (viti 1918). Disa vite
më vonë u zbulua vendburimi i Patosit (viti 1927), i cili përbën edhe vendburimin
e parë të këtij lloji në territorin e Mallakastrës. Që nga ajo kohë, deri në periudhën
aktuale, në Shqipëri janë zbuluar 12 vendburime nafte, ku janë hapur 4728 puse me
naftë, 5 vendburime gazi natyror nga të cilët 255 puse kanë rezultuar me gaz. Në
Mallakastër gjenden 4 vendburime të naftës (Patos, Visoka, Ballsh-Hekal, Cakran-
Mollaj) dhe 1 vendburim i gazit natyror (Frakulla). (tab 51.9). Vetëm në zonën e
Patos-Marinzës (shtrihet pjesërisht në Mallakastër), me një sipërfaqe prej 44 mijë
hektarësh, ndodhet zona më e madhe naftëmbajtëse në Europën kontinentale ku janë
llogaritur rreth 5.4 miliardë fuçi nafte bruto404.

404 http://www.albpetrol.al/kush-jemi

Ujë tavoline i
gazuar ose jo

litra - 546687 356000 - 546687 356000 - 8738 5755

Pije të tjera
joalkolike

litra - 436045 293000 - 436045 293000 - 9593 6512
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Tab 5.19 Përmbledhje e aktivitetit të kërkimit në naftës dhe gazit në Shqipëri

Burimi: Nisma për transparencë në industrinë nxjerrëse në Shqipëri,EITI Report, 2012

Ndërsa prodhimi i naftës në Shqipëri ka nisur në vitin 1929, ku është arritur të nxirren
750 ton naftë405. Me zbulimin e vendburimit të Patos- Marinzës në vitin 1932406 dhe
me gjetjen e vendburimeve të reja nxjerrja e këtij minerali pësoi një hop cilësor.
Nga të dhënat e figurës 5.20 konstatojmë prodhimi i naftës Shqipëri (ku nëntoka e
Mallakastrës mban një peshë të madhe), nuk ka qenë progresivisht në rritje nga
njëri vit në tjetrin. Vlerat më ulëta janë regjistruar në dy periudha: 1929-1953 dhe
1991-2000. Në periudhën e parë prodhimi i pakët, lidhet me teknologjinë e
prapambetur që përdorej në atë kohë, kërkesën e ulët në treg për këtë mineral etj.
Gjatë Luftës së Dytë Botërore u shënua edhe minimumi historik në prodhimin e
naftës. Më pas tendenca e prodhimit ka qenë pozitive407. Do të duheshin disa dekada
deri në mesin e viteve 70’, ekzaktësisht në vitin 1974 që prodhimi i naftës të arrinte
shifrën rekord 2248227 tonë naftë bruto408.

Figura 5.20 Prodhimi i naftës në Shqipëri në vitet 1929-2013
Burimi: Albpetrol409

405 http://www.albpetrol.al/kush-jemi
406 http://www.revistajava.al/.../nafta-dhe-vendburimet-e-reja-naftes
407 http://www.albpetrol.al/prodhimi-i-naftes/vendburimet/
408 http://www.albpetrol.al/prodhimi-i-naftes/vendburimet/
409 http:// www.albpetrol.al
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Në vitet në vazhdim iniciativat e sforcuara të regjimit të kaluar për të mbajtur
prodhimin në nivele të larta si ato të viteve 70-të dështuan. Për pasojë prodhimi i
naftës u pakësua në më pak se një milion ton410 në dhjetvjeçarin e parë të tranzicionit
1991-2000 (tab 5.20). Pakësimi i kapacitetit nxjerrës të naftës lidhet me futjen e
ekonomisë shqiptare në periudhën e tranzicionit gjë e cila u shoqërua me
ristrukturimin e kësaj dege të ekonomisë, pakësimin e kërkesës në treg për naftën
vendase, pasi ajo u konkurua fuqishëm nga nafta e importit, mungesa e
investimeve etj. Në uljen e prodhimit pas viteve 90-të ndikoi edhe përdorimi i një
teknologjie tepër të vjetëruar për nxjerrjen e naftës, e cila kishte vite që i kishte
dhënë shenjat si e tillë.
Në vitin 2000, prodhimi i naftës arriti kuotën më të ulët prej 314 304 ton naftë.
( tab 5.20). Rënia e prodhimit të naftës bruto ka qenë mbi 50% në krahasim me dhjetë
vjet më parë411. Pas këtij viti trendi i nxjerrjes së naftës ka qenë pozitiv duke arritur
mbi një milionë tonë në vitin 2012 dhe më shumë se 1.2 milionë ton naftë në vitin
2013412. Këtu ka ndikuar dhënia me koncesion i disa vendburimeve të naftës
shoqërive të huaja si Bankers-Petrolium, SHELL, DWM etj., të cilat futën teknologji
të re në shfrytëzimin e resurseve të naftës dhe për pasojë rritën volumin e nxjerrjes së
këtij minerali. Shoqëria kanadeze “Bankers Petroleum”, e cila është kompania më e
madhe në nxjerrjen dhe eksportimin e naftës në vendin tonë, e ka rritur vazhdimisht
prodhimin dhe eksportet, falë edhe paketës së re të financimit që i ka dhënë Banka
Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, në fillim të vitit 2012413. Edhe rritja e
konsumit të naftës në intervalin kohor 2000-2006, mesatarisht 3,6 për qind në vit414

nxiti rritjen e prodhimit të këtij minerali në tregun vendas.

Në periudhën 2005-2013, sasia, vlera e eksporteve të naftës bruto dhe harta
gjeografike e shteteve kanë ardhur në rritje të vazhdueshme, pasojë e rritjes së
investimeve të huaja dhe eksplorimit të vendburimeve të naftës në vend. Në këtë
periudhë nafta bruto u eksportua në 16 shtete, ku Italia mbetet vendi i parë, me 60% të
sasisë totale të naftës. Nëse në vitet 2005-2006, Italia ishte i vetmi destinacion i
eksportit të naftës shqiptare, në vitet 2009 dhe 2010 nafta shqiptare hyri edhe në
tregjet e Spanjës dhe Maltës, ku sasitë po vijnë gjithnjë në rritje415.
“Open Data Albania” që po studion treguesit e eksportit të naftës bruto për këtë
periudhë, vëren se në vitin 2013 u eksportuan 1.251.513 ton naftë bruto në Itali,

410 http://www.albpetrol.al/prodhimi-i-naftes/vendburimet/
411 Kume.V, Laçi.S, Dodbiba.E, Murthi .M, Haxhiymeri .E, Gëdeshi .I, Qirjo.M, Strategjia rajonale e

zhvillimit të qarkut të Fierit, fq 46, 47, viti 2003
412 http://www.albpetrol.al/prodhimi-i-naftes/vendburimet/
413 BERZH, Strategjia për Shqipërinë, fq 8, viti 2012
414 BERZH, Strategjia për Shqipërinë, fq 15,16, viti 2012
415 http://www.ata.gov.al/analize-nafta-shqiptare-eksportohet-ne-16-shtete-193029.html

Tabela 5.20 Prodhimi i naftës bruto dhe i gazit gjatë viteve (1991-2002)

Vitet 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02

Naftë bruto
(mijë ton)

845 585 586 535 521 488 360 365 323 314 329 350

Gaz Natyral
(mln m3)

141 102 82 52 28 23 18 17 14 11 10 10

Burimi: Strategjia rajonale e zhvillimit të qarkut të Fierit, viti 2003
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Spanjë, Maltë, Gjermani, Britani e Madhe, Francë. Peshën kryesore e zunë Italia me
33% të totalit, Spanjë me 32% dhe Malta me 23%416.
Nëse do të analizojmë figurën 5.21 konstatojmë se industria nxjerrëse e mineraleve
dhe në mënyrë të veçantë ajo e naftës, gjeneron sasi të mëdha të ardhurash në
Shqipëri. Në vitin 2012 këto të ardhura ishin rreth 11.86 miliardë lekë, ku 8.35
miliardë lekë u depozituan në arkën e shtetit. Në këtë vit kompania Albpetrol
kontribuoi me 30% të të ardhurave në buxhetin e shtetit ose 1.9 miliardë lekë417. Kjo
tregon se minerali i naftës ka rëndësi kombëtare ku rezerva të konsiderushme e të cilit
nxirren nga nëntoka e Mallakastrës.

Figura 5.21 Flukset e parasë të gjeneruar nga industria nxjerrëse viti 2012

Burimi: Nisma për transparence në industrinë nxjerrëse në Shqipëri, EITI Report, 2012

Një e dhënë tepër interesante del për peshën që kanë të ardhurat e siguruara nga
Albpetrol dhe kompanitë nënkontraktore që ajo ka pajtuar. Kështu në vitin 2012
pagesat e kryera ndaj Albpetrol nga shoqëritë e naftës dhe gazit në përputhje me
marrëveshjet hidrokarbure ishin 5. 41 miliardë lekë. Nëse këto pagesa do të ishin
rregjistruar direkt në Buxhetin e Shtetit kontributi i industrisë nxjerrëse do të ishte
4.1% në vitin 2012 dhe 2.9% në vitin 2011418.
Duhet theksuar se përveç sasisë së naftës, rëndësi të veçantë ka dhe kostoja e nxjerrjes
së naftës, gjë që influencon direkt në të ardhurat që mund të përfitojë shteti. Në qoftë
se shpenzimet që raportohen janë të mëdha dhe nuk mbulohen nga vlera e prodhimit
të naftës, atëherë shteti nuk përfiton asgjë. Në bazë të kësaj kërkohet një monitorim
rigoroz dhe i vazhdueshëm i llogarive të shpenzimeve dhe i sasisë së prodhimit, duke
shmangur shpenzimet të panevojshëm dhe fiktive, si dhe të llogaritjes se rezervave të
mbetura. Rëndësi ka llogaritja ekzakte e prodhimit kur i dorëzohen puset kompanisë
vepruese nga ana e Albpetrol419.

V.3.4. 1 Privatizimi i industrisë së naftës pas vitit 1990-të
Për ta nxjerrë nga gjendja e kolapsit industrinë e naftës, në fillim të viteve “90-të,
kompania shtetrore Albpetrol sh.a., e krijuar më 20.03.1993 me objekt: Kërkimin dhe
prodhimin e hidrokarbureve, që përfshinte ciklin e plotë të punimeve sizmike,
gjeologjike, mekanike, gjeofizike, kërkimin, nxjerrjen, përpunimin dhe marketingun e
nënprodukteve të naftës,420 u detyrua ta privatizoj atë. Sektorët që e ndjenë më shpejt

416 http://www.ata.gov.al/analize-nafta-shqiptare-eksportohet-ne-16-shtete-193029.html
417 Deloitte, Nisma për transparence në industrinë nxjerrëse në Shqipëri, EITI Report, fq 8, viti 2012
418 Deloitte, Nisma për transparence në industrinë nxjerrëse në Shqipëri, EITI Report, fq 8, viti 2012
419 BERZH “ Strategjia për Shqipërinë” fq 40, dhjetor 2012
420 http://www.albpetrol.al/kush-jemi/
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valën e privatizimit, ishin ata që kishin të bënin me zbulimin e vendburimeve të reja
dhe të shfrytëzimit të tyre, ndërsa përpunimi u privatizua më vonë. Kështu i gjithë
territori i Shqipërisë (si toka ashtu dhe deti), u nda në blloqe për t’u dhënë me
koncension. Fillimisht erdhën kompani të mëdha, prestigjioze për kërkimet, si OXI,
SHELL, OMW etj. Rezultatet e kërkimeve nga këto kompani nuk ishin pozitive dhe
ato mbas punimeve të para u larguan. I pa motivueshëm ka qenë largimi i kompanisë
së OXI-t nga zona e Shpirag-Molishtit ku shpimi që kompania ndërmori pati shenja
inkurajuese (fig 5.22)

Figura 5.22 Situata në blloqet e kërkimit të naftës dhe gazit në Shqipëri
Burimi: Albpetrol

Në tokë vazhdon aktivitetin e saj kompania DWM ose MANAS PETROLIUM.
Aktualisht kjo kompani në bashkëpunim me kompaninë e SHELL-it, ku kjo e fundit
ka investuar pjesën kryesore të kapitalit, janë duke shpuar një pus të thellë në zonën e
Beratit. Tashmë Albpetrol është ristrukturuar dhe shndërruar në shoqëri aksionare, me
linja të veçuara veprimtarie që ushtrojnë aktivitet si shoqëri të veçuara nën një
strukturë tip “holding”. Ky privatizim, nga njëra anë ka sjellë fitime të mëdha për
shtetin shqiptar, pasi është rritur sasia e të ardhurave, është shtuar prodhimi, dhe është
përmirësuar teknologjia e shfrytëzimit të hidrokarbureve, nga ana tjetër është ulur
përqindja e fitimit në totalin e naftës së nxjerrë, gjithashtu është deleguar shfrytëzimi
kompanive koncesionare që shpeshherë nuk i bëjnë plotësisht transparente shifrat.
Shpesh herë ka pasur protesta për mënyrën e shfrytëzimit barbar të këtyre
vendburimeve, për nivelin e ndotjes, për lëkundjet sizmike që kanë dëmtuar mjaft
banesa etj., të cilat kanë vënë në pikëpyetje shkallën e përgjegjshmërisë së këtyre
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kompanive, apo edhe institucioneve shqiptare që i kontrollojnë ato. E njëjta situatë
vihet re edhe në sektorin në përpunimit të naftës ku punonjësit shpesh herë ankohen
për pagat, kushtet e punës dhe teknologjinë tepër të vjetëruar e cila sjell produkte me
kosto të lartë, cilësi të ulët, gjë e cila i detyron prodhuesit ta eksportojnë sasinë më të
madhe të naftës në gjendje bruto, duke pakësuar së tepërmi fitimet. Edhe Albpetrol
duket sikur nuk po i ushtron mirë funksionet ligjore që ka. Rezervimi i informacionit,
qoftë edhe me karakter studimor, duket se kjo kompani shtetërore nuk i intereson t’i
bëjë transparente shifrat e sakta se sa janë rezervat nëntokësore, sa janë shfrytëzuar
dhe sa kanë qenë përfitimet nga “ari i zi”.
Nëse do të shohim ecurinë e prodhimit i naftës gjatë periudhës 1992-2013,
konstatojmë se kompania Albpetrol, viti 1993, që shënon krijimin e saj deri në vitin
2002, ka qenë nxjerrsja e vetme e naftës në vendin tonë. Mbas këtij viti, me
nënshkrimin e një sërë marrëveshjesh koncesionare me kompanitë e huaja, prodhimi
i kësaj kompanie ka pësuar rënie të vazhdueshme për të arritur sasinë më të vogël të
naftës së nxjerrë gjatë këtyre 20 viteve. (fig 5.23)

Figura 5.23 Prodhimi i naftës nga Albpetrol dhe sektori privat në vitet 1992- 2013
Burimi: Nisma për transparencë në industrinë nxjerrëse në Shqipëri,EITI Report, 2012

Aktualisht kompania që mban peshën më të madhe në nxjerrjen e naftës me 85% të
prodhimit total421 është “Bankers Petroleum”. Kjo shoqëri kanadeze, për kërkim
dhe shfrytëzimi nafte dhe gazi, në mars 2011 nënshkroi një marrëveshje me
Albpetrolin për të qenë e vetmja shoqëri që të shfrytëzojë fushën e naftës së Patos-
Marinzës422, e cila është zona kryesore naftëmbajtëse në Shqipëri.423

Kështu Albpetroli ka mbetur pa asnjë vendburim dhe për pasojë pa prodhim. Të fundit
vendburime të mbetura në varësi të Albpetrol-it, që gjenden në gëlqerorë, si Cakrani,
dhe Ballshi, i janë dhënë me koncesion një kompanie të huaj, e quajtur “Stream Oil”.
Gjithashtu edhe vendburimi në gëlqeroret e Visokës me prodhim jo të
konsiderueshëm nafte, i deklaruar me shpenzime shumë të mëdha , i është dhënë
kompanisë IEC për shfrytëzim. Në këtë rast ALBPETROL-it i mbetet detyra e
kontrollimit dhe i monitorimit të nxjerrjes se naftës nga kompanitë që kanë marrë
vendburimet me koncension dhe rëndësi të madhe ka dhe kontrollimi i shpenzimeve,
që mbulojnë nxjerrjen e naftës. E mira do të ishte që një kompanie të mos jepeshin
shumë blloqe për kërkim, pasi kështu do të eleminoheshin vonesat nga ana e saj dhe
do të nxitej konkurenca në realizimin në afat të kontratave424.

421 http:// www.albeiti.org/industria-nxjerrese/sektori-hidrokarbur-nafta-e-gazi-natyror/
422 BERZH “ Strategjia për Shqipërinë” fq 40, dhjetor 2012
423 http://www.ata.gov.al/analize-nafta-shqiptare-eksportohet-ne-16-shtete-193029.html
424 http://www.revistajava.al/.../nafta-dhe-vendburimet-e-reja-naftes
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V.3.4.2 Përpunimi i naftës
Hallka më e dobët në industrinë e naftës është ajo e përpunimit. Nëse proceset e
gjetjes dhe shfrytëzimit të vendburimeve të reja kanë përfituar investime të mëdha ku
operojnë kompani prestigjoze të huaja dhe me teknologji bashkohore, në sektorin e
përpunimit të naftës investimet kanë qenë të pakta. Kështu nga 4 rafineritë që janë
ndërtuar në vendin tonë në vitet 60-të dhe 70-të të shekullit të kaluar, funksionojnë
vetëm ajo e Ballshit dhe Fierit me një kapacitet prodhimi prej 1.5 million ton në vit.
Në ditët e sotme ato përdorin vetëm 1/5 e kapacitetit total, për shkak të furnizimit të
pamjaftueshëm me naftë bruto. Pas vitit 1990-të, KPTHN (Kombinati i Përpunimit të
Thellë të Naftës) në Ballsh dhe rafineria e Fierit i kaluan nën administrimin e
kompanisë ARMO sh.a. Ajo u themelua si rrjedhojë e ndarjes së Albpetrol sh.a. në
prill të vitit 1999. Në 2008, shteti shqiptar privatizoi 85% të aksioneve të ARMO-s tek
Anika Mercuria Rafinery Associated Oil (“AMRA Oil”). Në gusht 2013, Heaney
Asset Corporation bleu 80% të aksioneve të AMRA Oil, duke kontrolluar kështu 68%
të interesave tek ARMO425. Megjithëse industria pëpunuese e naftës u privatizua, ajo
karkaterizohet nga probleme të shumta ku mund të përmendim; kalimin e pronësisë sa
tek njëra kompani tek tjetra, investimet e pakta, rinovim i pjesshëm teknologjik,
nxjerrja e produkteve me cilësi të ulët dhe me kosto të lartë. Në kushtet aktuale është
domosdoshmëri ndërtimi i një rafinerie të re, e cila do të garantojë; produkte cilësore
dhe ekologjike, përpunimin e rezervave të naftës të cilat eksportohen bruto duke sjellë
fitime të pakta etj. Marrja e masave të tilla do ta bëjë konkurruese industrinë
përpunuese të naftës gjithashtu do të garantojë punësimin e një numri të
konsiderueshëm punonjësish në të ardhmen.

V.3.4.3 Industria nxjerrëse e gazit dhe përdorimi i tij
Një resurs tjetër me rëndësi të madhe për ekonominë e Mallakastrës përbën edhe gazi
natyror. Industria e nxjerrjes së gazit i ka fillesat shumë më vonë se ajo e naftës.
Kërkimi i gazit në Shqipëri filloi në vitin 1955. Fusha e parë gaz-mbajtëse u zbulua në
Divjakë (1963), e ndjekur nga Frakulla (1965), 426 e cila përbën të vetmin vendburim
në Mallakastër. Nga të dhënat e figurës 5.24 konstatojmë se vitet më të arta në
nxjerrjen këtij minerali në vendin tonë (ndoshta edhe në Mallakastër), janë në fillim
të viteve 1980-të. Pas vitit 1982, që shënon maksimumin e nxjerrjes së këtij
minerali, tendenca ka qënë në rënie. Në vitin 2002 u arrit kuota më e ulët 10 mln m3

Figura 5.24 Prodhimi i gazit në periudhën 1981-1995427 ( million m3)

Burimi: Nepravishta.B, Gazi natyror në Shqipëri

425 Deloitte, Nisma për transparence në industrinë nxjerrëse në Shqipëri, EITI Report, fq 26, viti 2012
426 http:// www.albeiti.org/industria-nxjerrese/sektori-hidrokarbur-nafta-e-gazi-natyror/
427 http://www.naruc.org/international/Documents/Natural%20Gas%20in%20Albania_Chairman%20

Nepravishta_Alb.pdf
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Janë një sërë shkaqesh që lidhen me pakësimin e prodhimit të këtij minerali:
 Nëse minerali i naftës tregtohej në tregun vendas dhe të huaj në gjendje bruto

ose të përpunuar, për mineralin e gazit tregohet një interes vogël në tregjet e
huaja në gjëndje të papërpunuar.

 Shqipëria nuk është e lidhur me rrjetin ndërkombëtar të transportit me tubacione.
Kjo e bën tepër të kushtueshëm eksportin e këtij minerali me makina-çisterna.
Edhe rrjeti i tubacioneve i shpërndarë në pjesën perëndimore të Shqipërisë, i cili
përfundon në ORC në Ballsh, ka pësuar dëmtime tepër të mëdha, sidomos pas
viteve “90-të. Kështu, për të rritur konsumin e këtij minerali, Shqipëria duhet lidhet
me rrjetin e gazit Europian,428 gjithashtu duhet bërë zëvendësimi tërësor i rrjetit të
tuabacioneve brenda territorit të vendit tonë.

 Gazi natyror është përdorur për industrinë e mbetjeve kimike, industrinë e naftës,
prodhimin e energjisë elektrike dhe një sasi shumë e vogël për sektorin e banimit
në qytetet Patos dhe Ballsh. Tkurrja e sektorit industrial, pas viteve 1990-të, është
refklektuar në mënyrë direkte në pakësimin e kërkesës për këtë mineral dhe për
pasojë edhe në paksimin e nxjerrjes së tij. Figura 5.25

Figura 5.25 Konsumi i gazit sipas degëve të ekonomisë në Shqipëri në periudhën
1981-1995429 (million m3)

Burimi: Nepravishta.B, Gazi natyror në Shqipëri

 Në pakësimin e prodhimit të gazit ka ndikuar edhe oferta me çmime më të ulëta dhe
me gaz cilësor dhe që sillej nga importi. Një gjë e tillë ka ndikuar në pakësimin e gazit
vendas kundrejt atij të importuar.

 Si përfundim konkludojmë se nafta dhe gazi natyror janë asete tepër të çmuara, të
cilat duhet të shfrytëzohen me kapacitete të plota dhe me përdorime të shumëanshme.
Ngritja e një uzine të re të përpunimit të naftës dhe shtrimi i një rrjeti tubacionesh
modern do të nxisë rritjen e prodhimit dhe shfrytëzimit të këtyre mineraleve.

428 http://www.albpetrol.al/gazi-natyror/
429 http://www.naruc.org/international/Documents/Natural%20Gas%20in%20Albania_Chairman%20

Nepravishta_Alb.pdf
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V.3.5 Industria agroushqimore

Nxitja dhe zhvillimi ekonomisë bujqësore, sipas parimeve të kapitalizmit kërkon jo
vetëm prodhimin e lëndëve të para bujqësore dhe blegtorale, por edhe përpunimin e
tyre. Nëse deri në vitet 1990-të, që shënojnë fazën e kalimit nga ekonomia e
centralizuar drejt asaj të tregut, në Mallakastër ekzistonin një sërë ndërmarrjesh
industriale të cilat merreshin me prodhimin, përpunimin, dhe konservimin e
produkteve që vinin nga ekonomia bujqësore, në këto vite të para të kapitalizmit ato
hasën pengesa serioze si; mungesa e lëndëve të para, teknologjia e vjetëruar,
mosgjetja treg shitje, kostoja e lartë prodhimit etj. Kësisoj në vitet e para të
tranzicionit industria agroushqimore e cila varet direkt zhvillimi dhe struktura e
prodhimeve bujqësore dhe blegtorale pësoi një rënie të theksuar. Madje edhe ato
punishte dhe fabrika që ishin ekzistuese nga regjimi i kaluar falimentuan ose
reduktuan kapacitetet. Ndryshe paraqitet situata në vitet 2000 e në vazhdimin.
Strukturimi i degëve të ekonomisë bujqësore në përshtatjeve me kërkesën dhe ofertën,
ndërgjegjësimi i fermerëve për të mos pasur një ekonomi vetëfurnizuese familjare, por
të destinuar drejt tregut dhe eksporteve krijoi një vizion të ri për ta. Tashmë fermerët e
kuptuan se duhet të prodhonin lëndë të para,por edhe duhet të merreshin e përpunimin
e tyre, sepse kështu siguronin të ardhura më të larta, nivel punësimi në rritje, dhe
stimulim të mëtejshëm të ekonomisë bujqësore. Në këto kushte në territorin e
Mallakastrës u ngritën një sërë fabirikash dhe punishtesh, të cilat përpunonin
produktet të cilat vinin me volume të mëdha nga bujqësia, blegtoria etj. Nga të dhënat
e tabelës 5.21 shohim se numrin më të madh të këtyre punishteve e përbëjnë ato që
merren më përpunimin e ullirit, qumështit, dhe drithrave. Jo më kot këto fabrika dhe
punishte të industrisë agroushqimore përbëjnë numrin më të madh në Mallakastër.

Tabela 5.21 Lista e subjekteve të agroindustrisë në Mallakastër në vitin 2005, 2014

Komuna
Bashkia

Punishte
përpunim
ulliri

Baxho Fabrikë mielli
Mulli bloje

Prodhim buke
dhe pasta

Prodhim pije
aloklike

Të tjera

2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014

Cakran 8 12 3 3 3 4 1 3 0 1 0 0

Frakull* 0 2 2 1 2 1 1 3 0 0 0 1
Ruzhdie 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuman 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kurjan 2 6 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0

Levan* 3 5 3 5 3 0 2 3 0 0 0 1

Patos 3 5 0 0 0 0 3 6 0 1 0 1

Portëz* 0 1 1 1 2 1 0 2 1 1 0 0

Aranitas 2 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

Ballsh 1 2 0 0 7 0 3 10 2 0 3 0

Fratar 3 3 1 2 2 1 1 2 0 0 0 0

Greshicë 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hekal 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Kutë 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1

Ngraçan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Qendër 1 2 0 0 3 3 1 2 0 0 0 0

Selitë 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kutalli* = 2 = = = = = = = = = =
Urë vajgurore* = = = = = = = = = = = =
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Kjo lidhet në mënyrë direkte me ritmet e rritjes që kanë pësuar degët e ekonomisë
bujqësore, ku në mënyrë të spikatur del pemëtria, blegtoria dhe prodhmi i drithërave.
Ritmet e rritjes duken të kënaqshme edhe për një periudhë afatshkurtër 2005-2014.
Gati në të gjitha njësitë vendore të Mallakastrës vihet re rritja e numrit të këtyre
ndërmarrjeve të vogla kapitaliste. Kjo rritje e numrit të tyre është në proporcion me
ritmet e rritjes së prodhimeve që vijnë nga sektori i parë i ekonomisë me degët dhe
nëndegët e tij. Psh rritja e numrit të të ullinjve në Mallakastër u pasua edhe me rritjen
e numrit të punishteve që merren me përpunimin e tij. Nëse në vitin 2005 në
Mallakastër ekzistonin 30 punishte, në vitin 2014 ato ishin 51 të tilla. E njëjta
tendencë në rritje vihet re edhe për punishtet dhe fabrikat e tjera. Numrin më të madh
të subjekteve agroindustrisë e kanë njësitë vendore si: Cakrani, Levan, Patos, Ballshi,
Kurjani etj. Ndërsa numrin më të pakët e kanë komunat e thella kodrinore; Selitë,
Ngraçan, Kutë, Greshicë, Rushdie etj., të cilat prodhojnë volume të pakta të
produkteve bujqësore dhe blegotorale.
Nëse do të shohim nivelin e punësimit në industrinë agroushqimore, mund të themi se
ajo është akoma në nivele të ulëta. Ky numër i pakët i të punësuarëve, 221 punonjës
në vitin 2005 dhe 288 në vitin 2014, (fig 5.26.) është larg objektivave të ekonomisë
kapitaliste të Mallakastrës, e cila ofron potenciale të konsiderushme për punësim, jo
vetëm për ekonominë bujqësore, por edhe në degët mbështetese të saj, siç është
agroindustria. Shumica e këtyre ndërmarrjeve dallohen për një numër të kufizuar të të
punësuarve, nga 1-5 punonjës, çka i bën këto aktivitete më tepër me karakter familjar
se sa ndërrmarje të mirëfillta industriale që punësojnë një numër të konsiderueshëm
punonjësish. Në këto kushte sugjerojmë se fabrikat dhe punishtet duhet të ndërtohem
me perspektivë zgjerimi, jo vetëm përsa i takon kapaciteteve të të punësuarve, por
edhe atyre të prodhimit. Vetëm kështu produktet agroushqimore mund të kalojnë
kufinjtë lokal të Mallakastrës dhe të depërtojnë në tregun kombëtar apo me gjerë. Pra
duhet që punishtet, apo fabrikat të kenë një volum prodhimi, që nuk garanton vetëm
kërkesat e një vendbanimi, siç konstatohet në shumicën e tyre në Mallakastër, por të
plotësojnë nevojat për këto produkte edhe të tregjeve rajonale dhe më gjerë.

Figura 5.26 Të punësuarit në agroindustri në Mallakastër
Burimi: Drejtoria rajonale e Bujqësisë Fier, viti 2015
Shenim: Në këtë figurë nuk janë përfshirë të punësuarit e agroindustrisë në njësitë vendore Ura
Vajgurore, Kutalli, Cukalat, Sinjë dhe Krahës.

Cukalat = 1 = = = = = = = = = =

Sinjë* = = = = = = = = = = = =

Krahës = = = = = = = = = = = =

Totali 30 51 12 15 24 12 12 33 3 4 4 4

Burimi: Drejtoria rajonale e Bujqësisë Fier viti 2014



231

V.4. SEKTORI TERCIAR (SHËRBIMET), PERSPEKTIVA E TIJ

V.4.1 Konsiderta të përgjithshme

Një ndër sektorët ekonomisë që zë një peshë të konsiderueshme në ekonominë e
vendeve kapitaliste është sektori i shërbimeve. Rritja e peshës së këtij sektori lidhet
me transformimet strukturore që pësoi ekonomia gjatë kalimit nga ekonomi e
centralizuar, (ku i mëshohej zhvillimit të industrisë) drejt ekonomisë së tregut.
Sigurisht një vend si i yni, ku shkalla e informalitetit ka qenë dhe mbetet tepër e lartë,
është e vështirë të trajtohet pesha e këtij sektori dhe raportet që ai ka me sektorët apo
degët e tjera të ekonomisë. Një gjë e tillë kërkon të dhëna të plota rreth nivelit të
punësimit në vite, të ardhurat sipas degëve, dhe mbi të gjitha kontributi që sjell ky
sektor në Prodhimin e Përgjithshëm Bruto (GDP).

V.4.2. Ecuria e sektorit të shërbimeve pas viteve 1990-të dhe problematika e tij
Duke u mbështetur në treguesit ekonomik të sipërpërmendur do të mundohemi të
bëjmë një vlerësim të përgjithshëm rreth sektorit të shërbimeve në Mallakastër. Këtu
do të marrim si referencë të dhënat statistikore të rretheve Fier dhe Mallakastër, pasi
nuk kemi të dhëna të detajuara në rang komune dhe bashkie. Këto të dhëna janë të
përgjithshme dhe nuk tregojnë panoramën e plotë të Mallakastrës si krahinë, e cila
është e copëzuar në 4 rrethe dhe 22 njësi vendore.
Duke iu përmbajtur tabelës 5.19, e cila tregon të ardhurat që sigurohen nga degët e
ekonomisë në rrethin Fier, për vitin 1997 konstatojmë se sektori i shërbimeve ka një
kontribut të vogël. Përveç tregtisë me shumicë, e cila zë një përqindje të lartë prej
7.23%, të të ardhurave degët e tjera si, transporti, tregtia me pakicë, turizmi,
shërbimet etj., zënë më pak se 1% secila. Tregtia me shumicë, është favorizuar nga
pozita gjeografike e qyteteve të Mallakastrës si Patosi dhe Ballshi, të cilat kanë qenë
nyje komunikacioni për trevat shqiptare (pasi pozicionohen në rrugë të rëndësishme
nacionale), dhe për pasojë ka ndihmuar në qarkullimin e një volumi tregtar, relativisht
të madh, për të gjithë hapsirën. Duhet theksuar, se pesha që ka zënë sektori i
shërbimeve pas viteve “90-të, nuk duhet të ketë qënë kaq e vogël. Informaliteti në
këtë sektor, ka bërë të mundur që shifrat për degët dhe nëndegët e tij, të
karakterizohen nga një pasaktësi e madhe, si në aspektin sasior edhe nё atë cilësor.  
Ashtu siç janë të paplota të dhënat për të ardhurat që gjeneron secila nga degët e
ekonomisë në Mallakastër, ashtu janë edhe treguesit që shprehin nivelin e punësimit.
Nëse do të shohim figurën 5.27 dhe 5.28, të cilat prezantojnë nivelin e punësimit sipas
degëve të ekonomisë në rang vendi dhe rrethi, siç është Mallakastra, konstatojmë
dallime të mëdha të përqindjes që zënë të punësuarit. Dega e cila spikat për ndryshime
tepër të mëdha është bujqësia, e cila në rang vendi punëson 56% të fuqisë punëtore,
ndërsa në rrethin e Mallakastrës 1%. Nëse do t’i krahasojmë të dyja këto shifra,
(pavarësisht se janë në vite të ndryshme, por me një diferencë kohore të vogël),
mendojmë se të dyja janë të ekzagjeruara, pasi në rastin e punësimit në rang kombëtar
tek bujqësia futen edhe ata që bëjnë pjesë tek “papunësia e fshehtë”, ndërsa tek shifra
në rang rrethi deklarohen vetëm punonjësit që figurojnë të regjistruar dhe paguajnë
sigurime shoqërore. E vetmja kategori ku vihet re përputhje, përsa i përket peshës në
rang kombëtar dhe lokal, është pikërisht dega e sektorit të shërbimeve e quajtur “të
tjera”, ose kategoria ku përfshihen punonjësit buxhetorë për të cilët ekzistojnë
statistika të sakta. Ndërsa degët e tjera qoftë të shërbimeve, gjithashtu edhe të sektorit
të dytë të ekonomisë,nuk janë plotësisht të sakta. Këtu ndikon edhe fakti se për një
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pjesë të degëve të ekonomisë pesha që ato mbajnë nuk mund të jetë e njëjtë, si në
planin kombëtar ashtu edhe lokal.
Kështu në vitin 2013 në rrethin e Mallakastrës degët e ekonomisë që përfshihen në
sektorin e shërbimeve kontribuojnë; arsimi 16%, të tjera 20%, tregëti 9%, transporti
5% shëndetsia 2%. Pra 52% në kuadër të ekonomisë së përgjithshme, kundrejt
industrisë 47% dhe 1% bujqësisë. (fig 5.27)

Figura 5.27. Të punësuari sipas aktivitetit Figura 5.28. Të punësuarit në rrethin e
ekonomik në Shqipëri, viti 2009 Mallakastrës sipas degëve të ekonomisë,viti 2013

Burimi: INSTAT 2009 Burimi: Zyra Rajonale e Punësimit Fier,2013

Megjithëse këto të dhëna na orientojnë deri diku rreth panoramës ekonomike të
Mallakastrës, përsëri ato dallohen për mangësi dhe mos pasqyrim real të situatës
ekonomike. Janë disa arsye:

a) Numri i përgjithshëm i të punësuarve dhe i të papunëve nuk është i plotë dhe i saktë
pasi një pjesë e madhe e tyre, të cilët i përkasin sektorit të parë të ekonomisë, nuk
figurojnë të regjistruar. Kësisoj, këta sektorë të ekonomisë nuk kanë raporte kaq të
zhdrejta midis tyre. Pra bujqësia zë një peshë më të madhe në ekonominë e
Mallakastrës, për pasojë sektori i industrisë dhe ai i shërbimeve duhet të mbajnë një
peshë më të vogël se sa raportohet.

b) Ekzistenca e një numri të madh të punësuarve që figuron në sektorin e shërbimeve
lidhet me faktin se këta të punësuar figurojnë si buxhetorë, kështu që nuk mund t’i
shmangen regjistrimit. Të punësuarit si buxhetorë figurojnë tek kategoria të “të tjera”.
Kjo përbën të vetmen degë, e jo vetëm e sektorit të shërbimeve, por edhe gjithë
ekonomisë e faktuar me shifra të sakta në kontrast me degët e tjera të ekonomisë në të
cilat informaliteti është i pranishëm.

c) Nëse do t’i referohemi peshës që zë sektori i shërbimeve në rang kombëtar në vitin
2009, sektori i shërbimeve, që përfshin transportin, tregtinë, hotelet dhe restorantet,
është kontribuesi më i madh në GDP (21.2%), ndërsa bujqësia, përbënte 18.5% të
GDP (me çmimet aktuale)430. Mendojmë se një situtë e ngjashme duhet të ekzistojë
edhe në Mallakastër.
Një panoramë shumë interesante paraqet pesha që zënë degët e sektorit të shërbimeve
në raport me njëra-tjetrën, në vitin 2013.(fig 5.28 dhe 5.29)

430 Minisitria e Ekonomisë, Tregëtisë dhe Energjitikës “Plani Kombëtar sektorial për Gazsjellësin
Trans Adriatik” fq 82, viti, Tiranë 2013
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Fig 5.29. Të punësuarit në sektorin Fig 5.30. Të punësuarit në sektorin
e shërbimeve në rrethin Mallakastër, 2013 e shërbimeve në rrethin Fier, viti 2013
Burimi: Zyra Rajonale e Punësimit Fier, 2013,

Nga të dhënat e figurës 5.28, në rrethin Mallakastër në vitin 2013, konstatojmë se
degët që dominojnë janë arsimi 31%, tregëtia 17% dhe “të tjera” me 39% ku
përfshihen një sërë shërbimesh. Ndërsa shëndetësia, transporti zënë një peshë më të
vogël. Ndërsa në rrethin Fier vëmë re se shëndetësia, tregëtia punësojnë një numër më
të madh të punësuarve krahasuar me rrethin Mallakastër.
Duhet theksuar se zhvillimi i sektorit të shërbimeve në Mallakastrës është larg
objektivave të një ekonomie kapitaliste e një vendi të zhvilluar pasi pesha që ai zë në
raport me sektorët e tjerë të ekonomisë është e vogël. Pra ky sektor në Mallakastër
shërben më tepër si furnizues dhe plotësues i nevojave të banorëve të Mallakastrës
sesa përfitohen të ardhura nga ofrimi i shërbimeve territoreve të tjera. Nëse do të
analizojmë tregëtinë mund të themi se qyetet e Mallakastrës konsiderohen si të dorës
së dytë në raport me qendrat urbane që rrethojnë Mallakastrën si Fieri, Berati dhe
Vlora. Nga këto qytete në të cilat janë përqëndruar pikat më të mëdha tregtare në të
gjithë Shqipërinë e Jugut orientohen flukset tregtare drejt vendbanime përreth ku bën
pjesë edhe Mallakastra me qendrat e saj të cilat kanë një fuqi më të vogël ekonomike.
Edhe vendndodhja e tregut të produkteve bujqësore në Lushnjë krijon pengesa për
fermerët mallakastriotë për tregtimin e produkteve të tyre bujqësore dhe blegtorale
pasi ky treg është në një distancë të konsiderushme sidomos nga vendbanimet që
ndodhen në jug dhe lindje të Mallakastrës.
Një element tjetër që duhet theksuar është se Mallakastra është një territor me burime
të mëdha natyrore, por kapitalet që përfitohen prej tyre migrojnë jashtë territorit të saj
dhe për pasojë edhe zhvillimi ekonomik është i zbehtë krahasur me pritshmëritë që
duhet të jenë. Nga të dhënat e anketave që kemi kryer në Mallakastër rezulton se
degët që mund të zhvillohen me ritme më të shpejta në të ardhmen janë tregtia,
transporti, turizmi të cilat kanë shance më të mëdha. Këtu nuk duhet harruar
problematika që shfaq zhvillimi i këtij sektori sidomos në komunat dhe fshatrat e
thellë kodrinor, ku edhe shërbimet bazë si kujdesi shëndetësor, arsimimi në ciklin e
plotë deri parauniversitar, shërbimet postare etj., nuk kryhen as në nivelin e viteve
“90-të. Në një pjesë të madhe të vendbanimeve të Mallakastrës standardi i jetesës dhe
niveli i orfurar i shërbimeve është shumë larg vendeve të zhvilluara në të cilat qyteti
dhe fshati dallohen midis tyre vetëm nga numri i popullsisë. Përqëndrimi i një pjese të
investimeve në vendbanime që janë harruar për një periudhë më shumë se 20 vjeçare
ndoshta do të rikthej optimizmin për ta ndërtuar jetesën edhe larg qyteteve dhe
qendrave urbane disi më të zhvilluara në këtë drejtim. Vetëm kështu do të frenohet
largimi i popullsisë drejt qytete dhe hapësirave të tjera.
Nga analiza e sektorit të shërbimeve në Mallakastër arrijnë në këto përfundime
kryesore:
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1. Pozita gjeografike. Ndërtimi i rrugës nacionale Levan-Damës, përgjatë luginës së
Vjosës ka forcuar pozitën rajonale të territoreve periferike të Mallakastrës, duke
lënë në hije Ballshin dhe një sërë vendbanimesh, përgjatë luginës së Gjanicës.
Dobësimi i pozitës rajonale të Ballshit, i cili ka qenë një nyje transporti, tregtie,
përgjatë aksit rrugor Fier-Gjirokastër, ka pakësuar edhe peshën e sektorit të tretë
të ekonomisë, pasi asnjë nga qendrat e banuara përgjatë aksit të ri Levan-Damës,
nuk e ka rifituar rëndësinë e këtij qyteti, tashmë të izoluar. Nëse deri para vitit
2012, rruga nacionale që kalon në Ballsh dhe në afërsi të disa fshatrave kodrinore
si; Visokë, Greshicë, Kash etj., stimulonte zhvillimin e aktiviteteve tregtare,
transport, shërbim hoteleri-restorant, apo shërbime të tjera për udhëtarët tranzit,
ato tashmë kanë mbetur pa perspektivë. Përjashtim bën Patosi, i cili është i
ekspozuar ndaj rrugës nacionale Fier - Roskovec - Berat, duke pasur një pozitë më
të favorshme gjeografike, e cila ndihmon në zhvillimin e një sërë degësh që lidhen
me sektorin e shërbimeve. Ky qytet edhe në ardhmen do vazhdojë të jetë një
qendër e rëndësishme e Mallakastrës.

2. Vetë raportet që ekzistojnë midis popullsisë urbane edhe asaj rurale, janë tregues
të tërthortë që shprehin zhvillimin e pakët të këtij sektori të ekonomisë dhe degëve
të saj. (Kur dihet që sektori i shërbimeve, është karakteristikë e vendeve të
zhvilluara, të cilat dallohen për shkallë të lartë urbanizimi.)

3. Megjithëse turizmi në vendin tonë ka njohur rritje të madhe pas viteve 1990-të,
ritmet e zhvillimit të tij në Mallakastër kanë qenë të ulëta, pavarësisht potencialeve
turistike që ka ajo, ku mund të zhvillohet turizmi arkeologjik, kulturor, për efekte
studimi etj.

V.5. Tregu i punës në Mallakastër, problemet dhe sfidat

Të dhënat për nivelet e punësimit pas viteve 1990-të nuk janë të plota. Ndaj, për të
krijuar një panoramë të qartë të situatës, për nivelet e punësimit dhe shkallën e
papunësinë, me përmasa të dukshme gjatë viteve të tranzicionit, do të mundohemi të
nxjerrim konkluzione nga të dhëna më shumë indirekte se sa direkte.
Nëse do të shohim bilancin e forcave të punës në rrethin e Mallakastrës, për vitet 2005
dhe 2010, dalim në këto përfundime kryesore:

 Ekziston një kontrast i madh midis numrit të të punësuarve në këto vite. Nëse në vitin
2005, numri i përgjithshëm i të punësuarve në rrethin Mallakastër ishte 3781
punonjës, ose 15.4% e numrit total të forcave të punës prej 24500 punonjësish, në
vitin 2010 vihet re një rritje galopante e të punësuarve. Në vitin 2010, numri i të
punësuarve ishte rreth 75.2% ose 13926 të punësuar nga 18510 persona të aftë dhe në
moshe pune. Pra, vihet re një rritje me gati 4 herë e forcave të punës, në një periudhë
kohore prej 5 vitesh(tab 5.22,fig 5.27).

 Në intervalin kohor 2005-2010, rritja më e madhe e numrit të punësuarve vihet re në
zonat rurale, sesa në ato urbane. Në bashkinë e Ballshit, numri i të punësuarve është
rritur nga 3284 punonjës në vitin 2005, në 3443 punonjës në vitin 2010. Në zonat
rurale rritja është gati 20 herë, nga 497 të punësuar, në 10483 të punësuar në vitin
2010. Mendojmë se ky ndryshim kaq i madh, në një periudhë të shkurtër kohore, prej
5 vitesh, nuk duhet të jetë i saktë. Në vitin 2005, numri i të punësuarve duhet të ketë
qenë më i madh, por i padeklaruar, pra në ekonominë informale.
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 Meqënëse rritja e të punësuarve vjen nga zonat rurale, kjo do të thotë se këta të
punësuar i përkasin sektorit të parë të ekonomisë, i cili mban një peshë të madhe në
ekonominë e rrethit Mallakastër, ndërsa shtimi i pakët i të punësuarve nga zonat
urbane, tregon se industria ka pasur një rritje të papërfillshme gjatë kësaj periudhe.

Burimi: INSTAT , Buletini Statistikor për rrethin Mallakastër, 2005,2010

 Dukuria e mosdeklarimit nga individët, apo mangësia e të dhënave të pasqyruara nga
institucionet shtetërore, nuk vihet re vetëm për nivelet e punësimit, por edhe për
papunësinë. Nga të dhënat e figurës 5.32, konstatojmë se nivelet e papunësisë janë më
të larta në vitin 2010, krahasuar me vitin 2005. Kjo vihet re, jo vetëm në shkallë
rrethi, por edhe në të dhënat që paraqiten për zonat urbane dhe rurale.

Figura 5.31 Figura 5.32
Të punësuarit në rrethin e Mallakastrës Numri i të papunëve në rrethin në vitin
2005, 2010 Mallakastër në vitet 2005, 2010
Burimi: INSTAT , Buletini Statistikor për rrethin Mallakastër, 2005, 2010

Fluksi më i madh i të papunëve rezulton në zonat rurale, nga 0 të papunë në vitin 2005
në 2542 të papunë në vitin 2010, ndërsa nga bashkia Ballsh numri i të papunëve për
këtë periudhë 5-vjeçare është dyfishuar nga 869 në 1702 të papunë, pra gati 2 herë.
 Shifrat në vlera relative, tregojnë se përqindja më e lartë e të papunëve për vitin 2010,

rezulton të jetë Ballshi me 37.4%, ndërsa në komunat e rrethit të Mallakastrës ajo
është 16.1%, ku mbizotëron elementi femër (tab.5.22).

431 INSTAT , Buletini Statistikor për rrethin Mallakastër, 2005, fq. 5, viti 2006
432 INSTAT, Buletini Statistikor i rrethit Mallakastër 2010, fq. 4, viti 2011

Tabela 5.22 Bilanci i forcave të punës në rrethin Mallakastër për vitin 2005431 dhe 2010432

N
jë

si
a

A
d

m
in

Popullsia Forcat e punës Shkalla e
aktivitetit

Të punësuar
gjithsej

Niveli i
punësimit

Të papunë
gjithsej

Shkalla e
papunësisë

Viti ‘05 ‘10 ‘05 ‘10 ‘05 ‘10 ‘05 ‘10 ‘05 ‘10 ‘05 ‘10 ‘05 ‘10

R
re

th
i

Gjithsej 43699 43520 24500 18510 56 76 3781 13926 15.4 75.2 869 4244 - 22.9
Meshkuj 22436 22700 12620 11010 56.2 87 1857 9388 14.7 85.2 456 2993 - 27.2

Femra 21263 20820 11880 7500 55.9 64 1914 4538 16.1 60.5 413 1251 - 16.7

B
as

h
k

i

Gjithsej 12337 12147 6500 4548 52.7 71.2 3284 3443 50.5 75.7 869 1702 13.3 37.4

Meshkuj 6345 6245 3335 2232 52.6 70.4 1572 1739 47.1 77.9 456 870 13.7 38.9
Femra 5992 5902 3165 2316 52.8 71.9 1712 1704 54 73.5 413 832 13 35.9

K
o

m
u

n
ë Gjithsej 31362 31373 18000 13962 57.4 77.7 497 10483 2.8 75 - 2542 - 16.1

Meshkuj 16091 16455 9285 8778 57.7 92.3 285 7649 3 87.1 - 2123 - 24.1
Femra 15271 14918 8715 5184 57 61.2 212 2834 2.4 54.6 - 419 - 8.1
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Të dhëna tepër interesante për shpërndarjen e të punësuarve, sipas degëve të
ekonomisë në vitet 2005, 2010, 2013 na paraqet tabela 5.23.
a)Siç vihet re nga tabelat 5.22 dhe 5.23, numri prej 3781 i të punësuarve në vitin
2005, përkon me numrin total, që përfshin punonjësit e industrisë dhe të sektorit të
shërbimeve. Përputhja e shifrës totale të të punësuarve në rrethin e Mallakastrës, për
këtë vit, me shifrën totale të të punësuarve në këta sektorë, do të thotë se të dhënat për
bujqësinë nuk janë deklaruar. Bujqësia akoma vazhdon t’i ketë të dhënat të pasakta
dhe evazive, jo vetëm për punësimin, por edhe për papunësinë, ku një përqindje e
konsiderushme e popullatës bën pjesë në atë që quhet “papunësia e fshehtë433”.
b) Në vitin 2005, në rrethin e Mallakastrës, përqindjen më të madhe të të punësuarve e
zinte industria përpunuese, me rreth 34.2%, tregtia 12.2 %, arsimi 12.3%, ndërsa
përqindjen më të vogël e kishin shëndetësia 3.7%, transporti 5.1% dhe industria
nxjerrëse 6.8% (tab. 5.23).

c) Ekziston një shpërndarje joproporcionale midis numrit të ndërrmarrjeve
jobujqësore dhe të punësuarve. Nëse peshën më të madhe të punësuarve e mbante
industria përpunuese, numrin më të madh të ndërmarrjeve jobujqësore e mbante
tregtia, me rreth 319 ndërmarrje nga 630 që ishte numri total. Për numër të madh
ndërrmarjesh, dallohen edhe degët e ekonomisë si, transport dhe telekomunikacion,
me rreth 92 ndërmarrje, industria përpunuese me 50 ndërmarrje, etj.

d) Në vitin 2010, shohim një ndryshim të situatës rreth të punësuarve. Peshën më të
madhe të tyre e mbante tregtia me 22.6%, arsimi 17.5%, ndërsa përqindjen më të ulët
e mbajnë degët e shpërndarjes së energjisë elektrike, me 2.9%, transporti 4.5%,
shëndetësia me 5% dhe industria përpunuese me rreth 5.5%. Në këtë vit, industria
përpunuese i ka dobësuar ndjeshëm pozitat e saj, krahasuar me vitin 2005, ndërsa
numri i të punësuarve është pakësuar rreth 6 herë nga 1295 punonjës në 142 punonjës,
dhe numri i ndërmarrjeve për këtë degë të ekonomisë është rritur nga 50 në 62
ndërmarrje.
e) Përsëri në vitin 2010, numrin më të madh të ndërmarrjeve e kishte tregtia,
transporti dhe telekomunikacioni, përkatësisht 375 dhe 103 ndërmarrje ( fig 5.33).

433 Bërxholi . A, Rajonizimi ekonomik i Europës dhe Amerikës, fq. 92, viti 2012.

Tab 5.23 Ndërmarrjet ekonomike sipas aktivitetit ekonomik dhe numrit të punonjësve në rrethin Mallakastër

Sipas aktivitetit Ndërmarrje Në % ndaj totalit Të punësuar Në % ndaj totalit

2005 2010 2013 2005 2010 2013 2005 2010 2013 2005 2010 2013

Bujqësi ,Pyje peshkim = = 2 = = 0.6 = = 25 = = 0.8

Industri nxjerrëse 1 8 2 0.1 1.2 0.6 260 215 8 6.8 8.3 0.3

Industri përpunuese 50 62 2 7.9 9 0.6 1295 142 1046 34.2 5.5 35.8
Prodhim energji
elektrike + uji

2 1 4 0.5 0.1 1.1 305 74 133 8 2.9 4.5

Ndërtim 22 30 28 3.4 4.3 8.4 242 244 197 6.4 9.5 6.7

Tregëti 319 375 178 50.6 54.3 52.7 463 582 257 12.2 22.6 8.8

Transport
telekomunikacion

92 103 81 14.6 15 24 194 116 136 5.1 4.5 4.7

Arsim 2 3 4 0.5 0.4 1.1 468 450 474 12.3 17.5 16.2
Shëndetësi 1 16 10 0.1 2.3 2.9 125 129 66 3.7 5 2.3
Të tjera 141 93 27 22.3 13.4 8 429 624 582 11.3 24.2 19.9
Totali 630 691 338 100 100 100 3781 2576 2924 100 100 100

Burimi: INSTAT, Buletini Statistikor i rrethit Fier, 2005, 2010, Zyra Rajonale e Punësimit Fier, 2013
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f) Gjatë vitit 2013 vëmë re se pesha që zinin dëgët e ndryshme në punësimin e
banorëve të Mallakastrës ishte e njëjtë me atë të vitit 2005. Pra industria përpunuese
kryeson me 35.8%, ose me 1046 të punësuar për t’u ndjekur me shërbimet që hyjnë në
kategorinë të tjera me 19.9% (582 të punësuar) dhe arsimi me 474 të punësuar ose
16.2%. Pra përsëritja e të njëjtës situatë në harkun kohor të 10 viteve tregon se gjendja
në vitin 2010 ishte e përkohshme.
g) Përsa i përket numrit të ndërmarrjeve, në vitin 2013 konstatojmë se gati në të gjitha
degët e ekonomisë vihet re një pakësim i numrit të ndërmarrjeve, krahasuar me vitin
2010. Ulja më e ndjeshme vihet re tek industria përpunuese, tregëtia dhe kategoria e
shërbimeve me emërtesën ”të tjera”.

Figura 5.33. Numri i të punësuarve sipas degëve të ekonomisë në rrethin Mallakastër
në vitet 2005, 2010, 2013

Burimi: INSTAT, Buletini Statistikor i rrethit Fier, 2005, 2010, Zyra Rajonale e Punësimit Fier, 2013

Nësë do të analizojmë ecurinë e numrit të punësuarve sipas degëve të ekonomisë në
rrethin Fier (përfshihet pjesërisht në Mallakstër), në vitet 2003, 2010, 2013 vëmë re:

a) Ekziston një situatë e ngjashme midis rrethit Fier dhe Mallakastër përsa i përket
peshës së të punësuarve që mban secila degë e ekonomisë. Përveç industrisë
përpunuese, tregëtisë, arsimit dhe kategorisë “të tjera”, një kontribut të madh në
numrin e të punësuarve ka edhe industria nxjerrëse e naftës. Kjo degë ka një rol
më të madh, ngase në Mallakastër, shumica e puseve që shfrytëzohen për naftë
dhe gaz natyror gjenden në territorin e rrethit Fier.(tab 5.24, dhe fig 5.34).
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Burimi: INSTAT, Buletini Statistikor i rrethit Fier, 2003, 2010, Zyra Rajonale e Punësimit Fier, 2013

b) Viti më i mirë, përsa i përket nivelit të punësimit, në rrethin Fier është viti 2010.
Kështu në shumicën e degëve të ekonomisë gjatë këtij viti numri i të punësuarve
ka qenë më i madh. Pakësimi i numrit të punësuarëve pas këtij viti duhet të ketë
lidhje me krizën ekonomike botërore e cila preku më tepër në këtë rreth
industrinë e naftës, tregëtinë, transportin etj.

c) Përsa i përket numrit të ndërmarrjeve dhe subjekteve që operojnë në degët e
ndryshme të ekonomisë së këtij rrethi, vëmë re se tregëtia, industria përpunuese,
ndërtimi dhe “të tjera”, zënë numrin më të madh të bizneseve në vite. Përsëri numri
më i madh i bizneseve është rregjistruar në vitin 2010, përkatësisht 2571 subjekte
në tregëti, 622 në transport, 567 në hoteleri-restorant, 499 në industri përpunuese
dhe 453 “të tjera”.

Figura . 5.34.Numri i të punësuarve sipas degëve të ekonomisë në rrethin Fier në vitet
2003, 2010,2013

Burimi: INSTAT, Buletini Statistikor i rrethit Fier, 2003, 2010, Zyra Rajonale e Punësimit Fier, 2013
Shënim: Në forcat aktive të punës, do të përfshihen femrat 15-59 vjeç dhe meshkujt 15-64 vjeç

434 INSTAT , Buletini Statistikor për rrethin Fier, 2003, fq. 35, viti 2004
435 INSTAT , Buletini Statistikor për rrethin Fier, 2010, fq. 26, viti 2011.

Tabela 5.24 Ndërmarrjet sipas aktivitetit ekonomik dhe numrit të punonjësve në rrethin Fier për vitin 2003, 2010, 2013

Sipas aktivitetit
Ndërmarrje Në % ndaj totalit Të punësuar Në % ndaj totalit

2003 2010 2013 2003 2010 2013 2003 2010 2013 2003 2010 2013

Bujqësi,Pyje peshkim 9434 42435 12 0.33 1.04 0.7 43 309 189 0.28 1.99 1

Industri nxjerrëse 14 16 13 0.52 0.40 0.7 2835 4387 2135 18.40 28.25 11.3

Industri përpunuese 260 499 207 9.63 12.36 11.6 1584 2113 2610 10.28 13.61 13.8

Prodhim, shpërndarje
energji elektrike + uji

9 4 7 0.33 0.1 0.4 1439 381 1138 9.34 2.45 6

Ndërtim 71 216 139 2.63 5.35 7.7 721 2465 2619 4.68 15.87 13.9
Tregti 1451 2571 993 53.76 63.70 55.3 2258 4547 2205 14.66 29.28 11.7
Hotel, restorant 228 567 23 8.45 14.05 1.3 286 971 38 1.86 6.25 0.2
Transport
telekomunikacion

343 622 91 12.71 15.41 5.1 11.73 948 438 7.61 6.11 2.3

Arsim 8 42 16 0.30 1.04 0.9 2341 3539 2330 15.19 22.79 12.4

Shëndetësi 46 108 45 1.7 2.68 2.5 996 1671 1306 6.46 10.76 6.9

Të tjera 260 453 248 9.63 11.22 13.8 1731 3446 3842 11.24 22.19 20.5

Totali 2699 5140 1794 100 100 100 15407 24777 18850 100 100 100
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V.6 Përfundime për ekonominë

Nga analiza e kryer për ekonominë e Mallakastrës, për periudhën 1992-2013, dalim
me këto konkluzione kryesore:

 Kalimi i Mallakastrës nga ekonomia e centralizuar drejt asaj të tregut, është shoqëruar
me një sërë ndryshimesh, me karakter strukturor, funksional dhe organizativ të degëve
dhe nëndëgëve të saj.

 Gjatë transformimeve ekonomike që ka pësuar Mallakastra në dy dekadat e fundit,
dallohen dy nënperiudha të rëndësishme:

a.) Periudha 1991-2000, e cila karakterizohet nga kaosi, pasiguria, falimentimi i
ndërrmarjeve industriale, tkurrja e sektorëve të ndryshëm të ekonomisë, të
cilët duhet të përshtateshin me parimet e një ekonomie kapitaliste. Kjo
periudhë përkon edhe me trazirat sociale që e bashkëshoqëruan atë, si ato të
viteve 1997 dhe 1998, të cilat lanë pasoja sociale dhe ekonomike në të njëjtën
kohë.

b.) Periudha 2001- 2013. Gjatë këtij interval kohor, Mallakastra karakterizohet
nga stabilizim i ekonomisë. Tashmë mallakastriotët i kanë kuptuar qartë
parimet e ekonomisë kapitaliste dhe janë orientuar në aktivitetet ekonomike,
që sjellin përfitime më të mëdha dhe u krijojnë atyre mundësi të konkurojnë
në tregjet lokale, rajonale apo më gjerë.

 Megjithëse nuk ekzistojnë shifra që pasqyrojnë në mënyrë të plotë peshën që ka secili
sektor i ekonomisë, nëpërmjet të dhënave të tërthorta, gjykojmë se Mallakastra ka një
profil ekonomik bujqësor-industrial. Këto të dhëna indirekte janë përqindja shumë e
lartë e popullsisë që jeton në zonat rurale, krahasuar me atë urbane, numri i të
punësuarve në sektorin e parë të ekonomisë është shumë më i lartë, se i atyre që
punojnë në qytete apo qendra industriale, rritja e vogël e popullsisë urbane gjatë
këtyre 20 viteve etj.

 Degët që mbajnë peshën kryesore në ekonominë e Mallakastrës janë: blegtoria,
pemëtaria dhe industria nxjerrëse e naftës dhe e gazit natyror. Këto degë të ekonomisë
do të sjellin një zhvillim të qëndrueshëm dhe afatgjatë për Mallakastrën.

 Relievi është faktor përcaktues jo vetëm për kushtet natyrore të Mallakastrës, por
edhe pёr shpërndarjen e popullsisë dhe aktivitetin ekonomik që kryen ajo. Roli i 
relievit, duket qartë në degët e sektorit të parë të ekonomisë si; bujqësia, blegtoria dhe
pemëtaria, të cilat kanë një rëndësi të madhe për mirëqënien e mallakastriotëve.

 Në varësi të relievit dhe kushteve mjedisore, Mallakastra mund të ndahet në dy
hapësira, me tipare qartësisht të dallueshme në aspektin ekonomik.

1. Territoret fushore-kodrinore, të cilat gjenden në veri dhe veriperëndim të
Mallakastrës, në luginën e mesme dhe të poshtme të Gjanicës. Këto territore, për
shkak të relievit të butë, lehtësisht të përshtatshëm për arteriet e komunikacionit, janë
të përshtatshme, jo vetëm për një bujqësi dhe blegtori intensive, por edhe për degë të
tjera të ekonomisë si, tregtia, transporti, shërbimet etj. Vendbanimet që gjenden në
këto territore janë më të favorizuara, sepse pranë tyre kalojnë rrugë të ndryshme
nacionale, si dhe gjenden në një distancë më të vogël me qendrat urbane si; Fier,
Roskovec, Berat, Vlorë, të cilat janë qendra të rëndësishme të zhvillimit ekonomik
edhe në rrafshin kombëtar.
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2. Territoret tipike kodrinore. Këto gjenden në lindje, në jug dhe në jugperëndim të
Mallakastrës. Këto territore, për shkak të një relievi të përbërë nga kodra të mesme
dhe të larta, për shkak të largësisë nga qendrat e rëndësishme urbane të vendit tonë,
kanë një pozitë jo të favorshme gjeografike, e cila ndikon negativisht edhe në ritmet
më të ulëta të zhvillimit ekonomik.
Relievi kodrinor ka favorizuar vetëm blegtorinë, pemëtarinë, ndërsa sektori i
shërbimeve dhe ai industrial karakterizohen nga një zhvillim i vakët. Kjo hapësirë ka
burime të pakta ekonomike, sipërfaqe bujqësore në sasira më të vogla, infrastrukturë
të dobët dhe një pozitë disi të izoluar nga hapësirat dhe qendrat urbane të vendin tonë,
që shërbejnë si bërthama zhvillimi. Në këto kushte, popullsia tenton gjithmonë të
largohet, pasi këto territore kanë mbetur në hije, larg ritmeve të zhvillimit ekonomik
aktual që po përjeton vendi ynë.

 Vreshtat dhe ulliri, duhet të mbizotrojnë në terrenet fushore-kodrinore të Mallakastrës,
ndërsa në zonat tipike kodrinore, rritja e numrit të drufrutorëve të tjerë si; arrorët,
kumbullat, dardha, qershia etj., do të sillte të ardhura të larta për fshatrat e këtyre
territoreve, që kanë tendencë të shpopullohen. Në këtë mënyrë do të pengohet
braktisja e këtyre vendbanimve kodrinore, gjithashtu do të frenohet degradimi i
tokave, apo braktisja e tyre.

 Devijimi i arterieve të komunikacionit nga boshti i Mallakastrës, pra nga lugina e
Gjanicës në drejtim të periferive të saj, ka dobësuar pozitën rajonale të Ballshit, i cili
duhet të ishte kryeqendra urbane dhe ekonomike e Mallakastrës. Për pasojë,
mallakastriotët janë të orientuar dhe të varur ekonomikisht më shumë nga Fieri,
Patosi, Roskoveci dhe Berati, sesa nga Ballshi që gjendet në zemër të kësaj krahine.

 Patosi dhe Ballshi mbeten qendra urbane dhe ekonomike të dorës së dytë në vendin
tonë. Tkurrja e aktivitetit industrial, sidomos e industrisë nxjerrëse dhe përpunuese të
naftës, gjatë dekadave të fundit, ka zbehur rëndësinë ekonomike të këtyre dy qyteteve,
madje gjatë viteve të para të tranzicionit, ka vënë në pikëpyetje ekzistencën dhe
qëllimin për të cilin ato u krijuan.

 Pengesa për zhvillimin ekonomik të Mallakastrës, përbëjnë parcelizimi i madh i
tokave, aftësia ujitëse e vogël, infrastruktura e dobët, relievi, i cili megjithëse është
kodrinor, krijon jo pak vështirësi në qarkullim midis qendrave të banuara me njëra-
tjetrën dhe qendrat urbane. Për qendrat urbane, pengesa zhvillimi janë mungesa e
investimeve në degë të industrisë si, ajo e naftës, industria e lehtë dhe ushqimore.
Këto degë të industrisë do të rrisin numrin e të punësuarve dhe të ardhurave, jo vetëm
për banorët e qyteteve, por do të shërbejnë edhe si pika referimi për fermerët, të cilët
do të nxiten të rrisin prodhimet e tyre, me qëllim që të furnizojnë me lëndë të parë
ndërrmarjet industriale.

 Në periudhën aktuale vëmë re dy tendenca kryesore:
a.) Rritja e sipërfaqeve me drufrutorë, në kurriz të tokave ku mbillen bimët e arave.
Një gjë e tillë, po sjell probleme në menaxhimin dhe përdorimin e tokave, të cilat po
parcelizohen gjithmonë e më shumë.
b.) Shtimi i sipërfaqeve të kullotave në kurriz të pyjeve, të cilat qëllimisht po digjen,
priten dhe shpyllëzohen. Gjithashtu livadhet po zgjerojnë sipërfaqet e tyre, duke bërë
pjesë të tyre sipërfaqet e dikurshme të mbjella me drufrutorë, apo me vreshta, të cilat
kanë ngelur tokë djerrë. Rritja e sipërfaqes së kullotave, sidomos në territoret me
pjerrësi të madhe dhe mjaft të ndjeshme ndaj erozionit, po intensifikon këtë proçes
dhe po degradon këto territore, të cilat në të ardhmen nuk do të kenë asnjë rëndësi
ekonomike.
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 Perspektiva e sektorit të tretë të ekonomisë nuk paraqitet shumë premtuese edhe për
vitet e ardhshme. Mungesa e burimeve ekonomike, relievi kodrinor, oferta natyrore jo
shumë e kënaqshme, si dhe devijimi i rrugëve të transportit nga boshti i Mallakastrës,
Patos-Ballsh-Greshicë-Fratar, do të zhvlerësonte akoma më tepër pozitën gjeografike
të vendbanimeve përgjatë luginës së Gjanicës. Kështu Ballshi dhe vendbanimet
përreth do të kenë një perspektivë më të zbehtë dhe një potencial ekonomik, i cili do
garantojë jetesën e një popullsie relativisht të vogël, me drejtim kryesisht agrar.
Zgjidhja e vetme është fuqizimi i Ballshit në aspektin ekonomik. Kjo do të kërkonte
zhvillimin e një sërë degësh të industrisë që kanë të bëjnë me naftën, por edhe me
industrinë e lehtë, të cilat do të shërbejnë si stimul për fuqizimin ekonomik të kësaj
krahine, njëkohësisht në bërjen e kësaj hapësirë më atraktive për popullin.

 Rol në fuqizimin e bërthamës së kësaj krahine do të kishte edhe ndërtimi i segmentit
rrugor Ballsh-Drenovë-Mollaj, i cili lidh rrugën nacionale aktuale Levan-Damës, me
korridorin rrugor përgjatë luginës së Gjanicës, pasi sa më i dendur të jetë rrjeti i
komunikacionit, aq më të shumta janë lehtësirat për zhvillim ekonomik dhe një
popullim të dendur të një hapësire.
Ndoshta, në një perspektivë afatgjatë, edhe segmenti Ballsh-Sinjë-Berat do të hapte
perspektiva të reja zhvillimore për Mallakstrën dhe do ta bënte atë më atraktive për të
investuar dhe jetuar në këtë krahinë, kur siç duket numri i popullsisë ka pasur një
rritje tepër të vogël nga 1990 -ta e në vazhdim.
Duke analizuar në kompleksitet resurset natyrore, humane dhe potencialet ekonomike
të Mallakastrës, gjykojmë se kjo zonë mund të marr një impuls zhvillimi më të madh
dhe të kontrolluar në të ardhmen. Industritë nxjerrëse dhe përpunuese të mineraleve
mbitokësore dhe nëntokësore, do të jenë sektorët strategjik ekonomik, megjithëse
ndotja dhe problemet mjedisore do të jenë gjithashtu prezente edhe në të ardhmen.
Disa nga sugjerimet të cilat mendojmë se janë të vlefshme për të gjitha grupet e
interesit që do të merren me zbulimin, nxjerrjen, përpunimin, tregtimin, transportimin
dhe mbrojtjen e këtyre resurseve, si dhe organet e qeverisjes lokale dhe qendrore, apo
kumuniteteve vendase janë:

 Industria nxjerrëse dhe përpunuese e naftës dhe gazit kërkon një rinovim total të
teknologjisë që përdoret. Kjo lidhet me mënyrën e zbulimit, nxjerrjes, transportimit
dhe përpunimin e këtyre burimeve të rëndësishme. Kështu rindërtimi i një uzine të re
me teknologji të avancuar, pranë asaj ekzistuese, ose në një territor tjetër më të
leverdisshëm nga ana ekonomike dhe mjedisore, do të sillte përfitime ekonomike më
të madha, kundrejt nxjerrjes dhe tregtimit në gjendje bruto të këtyre produkteve. Kjo
do të shërbente jo vetëm për përpunimin e rezervave që nxirren në territorin e
Mallakastrës, por edhe të atyre që gjenden në territore të tjera të vendit tonë.
Produktet dhe nënproduktet e naftës dhe të gazit, nëse do të prodhoheshin në vend do

të plotësonin nevojat e Shqipërisë, do të sillnin përfitime të shumta ekonomike si;

çmim të ulët të karburanteve, kosto më të ulta të transportit, kosto më të ulta të degëve

të ekonomisë që shfrytëzojnë këto lëndë djegëse, siç janë termocentralet, në bujqësi,

industri, lëndë djegëse etj., dhe për pasojë përfitime dhe pavarësi më të madhe

ekonomike të vendit tonë. Edhe puset apo tubacionet duhet të rikonstruktohen apo të

zëvendësohen me pajisje moderne. Një gjë e tillë do të eleminonte ndotjen që

shkaktohet gjatë nxjerrjes dhe transportimit të këtyre hidrokarbureve.

 Mallakastra mund të konsiderohet si “rajoni i naftës” në të cilën industria nxjerrëse
dhe përpunuese e saj ka impakt në ekonominë, jo vetëm kësaj hapësire, por edhe në të
gjithë ekonominë shqiptare. Zbulimi i rezervave të reja në Shpirag, ndërtimi i
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gazsjellësit TAP, e thekson gjithmonë e më shumë profilin ekonomik të saj në rrafshin
kombëtar, gjithashtu e homogjenizon përdorimin e kësaj hapësirë në funksion të
mineraleve kaustobiolite.

 Të shihet mundësia e shfrytëzimit të rezervave të linjitit në Allambrez, qoftë edhe me
qëllim eksportimi. Vlerësimi dhe nxjerrja e këtyre rezervave do të krijojë vende të reja
pune, por edhe mundësi të reja për banorët e zonës, e cila është disa e izoluar nga
zhvillimi industrial.

 Ngritja e ndonjë fabrike çimentoje, duke shfrytëzuar vendburimet e Ngjeqarit, apo
Ballshit, si dhe rihapja e fabrikës së tullave në Kraps, qoftë edhe për të plotësuar
nevojat lokale të Mallakastrës, do të ishte një mundësi e mirë për të siguruar këto
produkte me një kosto më të ulët dhe me shpenzime minimale transporti. Kur dihet se
në qytetet që ndodhen pranë Mallakastrës, siç janë Fieri, Patosi e Vlora, sektori i
ndërtimtarisë ka kërkesa të konsiderueshme për këto materiale ndërtimi.

 Të analizohet mundësia e shfrytëzimit të ujërave termale të Povlës. Kjo kërkon së pari
vlerësimin nga mjekët e përmbajtjes kimike të këtyre ujërave dhe efektet kurative që
ato kanë në shëndetin e njeriut, duke përcaktuar edhe kriteret e shfrytëzimit të tyre.
Një gjë e tillë do t’i hapte rrugën investitorëve të ndryshëm që të ndërtojmë kompleks
llinxhash me mundësi kurimi.

 Të respektohen rreptësisht kriteret mjedisore në lavatriçet e inerteve dhe të
përcaktohen me arealet e shfrytëzimit të këtyre inerteve duke mos ia lënë vendin
spontanitetit, apo ndërhyrjeve të pastudjuara në mjedis. Këtu kërkohet të qënurit më
aktiv nga ana e specialistëve të ndryshëm; gjeologë, gjeografë, ambientalistë,
inxhinierë ndërtimi etj., të cilët duhet të vlerësojnë shkallën e ndërhyrjes në mjedis.
Gjithashtu edhe organet e pushtetit lokal, apo qendror duhet të monitorojnë rregullisht
shfrytëzimin e këtyre burimeve natyrore dhe shkallën e impaktit në mjedis.

 Të vlerësohen potencialet ujitëse dhe të sigurimit me ujë të pijshëm të rezervave
sipërfaqësore dhe nëntokësore të Mallakastrës, si dhe mundësia e shfrytëzimit të tyre
në funksion të ekonomisë dhe aktivitetit human. Të rishihet mundësia e shfrytëzimit
të puseve të ndryshme për ujë të pijshëm, sidomos në ato areale që kanë mungesë të
theksuar të këtyre ujërave.

 Në pjesën veriore të Mallakastrës do të kalojë një ndër gazsjellësit më të
rëndësishëm evropian, cili do të ketë impakt ekonomik, social dhe ekologjik. Ky
gazsjellës i quajtur “Korridori jugor i gazit”, ose TAP, përveç plotësimit të
nevojave të tregut shqiptar me gaz, do të sigurojë punësimin e një numri të
konsiderushëm punëtorësh dhe specialistësh, gjithashtu do të rrisi rëndësinë e
Mallakastrës si pjesë e një korridori energjitik transevropian. Pavarsisht
teknologjisë moderne që do të përdoret në gjurmën ku do të kalojë ky gazsjellës,
ai meriton vemëndje të veçantë në aspektin ekologjik, pasi niveli i rrezikut nuk
mund të quhet i eleminuar plotësisht.

 Gjurma e gazsjellësit TAP, e cila do të përshkojë territorin e njësive vendore si;
Urë vajgurore, Kutalli, Cukalat dhe Kurjan436

 Zhvillimi i konkurencës dhe i forcave të tregut në agrobiznes pengohet nga
paqartësitë në lidhje me të drejtat e pronësisë dhe copëzimi i madh i pronësisë
mbi tokën437.

436 Minisitria e Ekonomisë, Tregëtisë dhe Energjitikës “Plani Kombëtar sektorial për Gazsjellësin Trans
Adriatik” fq 70,71, viti, Tiranë 2013

437 BERZH “ Strategjia për Shqipërinë” fq 22, dhjetor 2012
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 Tregu i gazit mbetet jo i zhvilluar sa duhet dhe mungesa e furnizimit me shumicë
dhe e gazifikimit përbën pengesë të konsiderueshme për firmat dhe familjet në vend.
Shoqëritë e shfrytëzim-minierave në sektorin e burimeve natyrore kanë nevojë për
një ristrukturim dhe modernizim të konsiderueshëm, si edhe ekziston nevoja për
përmirësime të standardeve mjedisore, shëndetësore dhe të sigurisë438.

438 BERZH “ Strategjia për Shqipërinë” fq 19, dhjetor 2012
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PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME

 Mallakastra është një krahinë e formësuar që në antikitet. Territori i fisit dhe konionit
të Bylinëve ka shërbyer si bërthamë e krahinës së Mallakstrës, e cila gjatë periudhave
të ndryshme historike e ka zgjeruar dhe ngushtuar territorin e saj.

 Vendndodhja e krahinës së Mallakastrës midis Toskërisë në lindje dhe jug, Labërisë
në jugperëndim dhe perëndim, Myzeqesë në veri, i jep kësaj krahine sa tipare të
ngjashme aq edhe të ndryshme me to.

 Ndarjet administrative dhe organizimet territoriale që kanë përfshirë territorin e
Mallakastrës kanë pasur ndikim në formësimin, zgjerimin dhe tkurrjen e saj madje
dhe identitetin kulturor të saj të kristalizuar ndër shekuj.

 Pozita rajonale e Mallakastrës është e favorshme për popullim dhe zhvillim social-
ekonomik. Përshkimi i territorit të saj nga rrugë të karaketerit nacional si Fier-
Roskovec-Berat, Levan-Damës, hekurdha Fier- Ballsh, afërsia me qendrat ekonomike
të vendit tonë si Fier, Berat, Vlorë, portet dhe areoportin etj krijojnë lehtësira për
shkëmbime tregtare,transport, turizëm etj. Problematike paraqiten territoret lindore të
kësaj krahine që janë të izoluara nga qendrat zhvillimore të vendit tonë.

 Ndërtimi gjeologjik i larmishëm dhe i ndërlikuar i Mallakastrës nga njëra anë ka
ndikuar në krijimin e një relievi kodrinoro-fushor, në larmishmërinë e shkëmbinjve,
në pasurinë me minerale si nafta, gazi natyror, inerte, shkëmbinj gëlqeror etj nga ana
tjetër ka kushtëzuar intesitetin e faktorëve të jashtëm.

 Meqënëse trualli i Mallakastrës përbëhet kryesisht nga shkëmbinj të butë (77%), me
përshkueshmëri mesatare (51%), dhe tretëshmëri të vogël (76%), vetitë fizike të tyre
kushtëzojnë jo vetëm proçeset gjeologjike,format e relievit që formohen, por edhe
aktivitetin human.

 Ekzistenca e një relievi të butë me lartësi mesatare 277m, të përbërë nga kodra,
lugina, fusha, ku lartësitë deri 500 m përbëjnë rreth 85.3% të sipërfaqes ose 645.7km2

na jep informacion të përgjithshëm se shumica e territorit të Mallakastrës mund të
shfrytëzohet në funksion të aktiviteteve humane si, bujqësia, blegtoria, pemtaria,
ndërtimi i vendbanimve, veprave infrastrukturore, etj.

 Kati hipsometrik >500m, konsiderohet si territor pjesërisht i shfrytëzueshëm nga
shoqëria njerëzore. Gjithashtu këto territore janë më të rrezikuara edhe nga forcat e
jashtme, pasi dallohen për një pjerrësi mesatare deri të lartë të shpateve të kodrave,
kontraste hipsometrike, ndryshime të shpejta të lartësive, etj.

 Dendësia e copëtimit në Mallakastër kap vlera ekstreme, nga 0,1-6,2 km/km2. Vlerat
më të ulëta 0,1- 0,3km/km2 hasen në vargun Shpirag-Plashnik, kodrat e Aranitasit, në
Kremenar, Çorrush etj ndërsa vlerat maksimale gjenden kryesisht nё P dhe VP të 
Mallakastrës në përroin e Visokës 6.2km/km2, në përroin e Gjorgozit 5,3km/km2 etj.

 Në shumicën e territorit të Mallakastrës (rreth 523 km2 ose 69%) mbizotron dendësia
e copëtimit me vlera 1-3 km/km2 zёnë rreth të territorit të Mallakastrës. Kjo tregon se 
trualli i saj ka një shkallë mesatare përpunimi nga ujërat rrjedhëse.

 Vlerat skajore të thellësisë së copëtimit ndryshojnë nga 2-3 m/km2 në fushat e sheshta
pranë brigjeve të Vjosës (fshati Kashisht) deri në 531 m/km2 në perëndim të malit të
Shpiragut.

 Vlerat e thellësisë së copëtimit 101-200 m/km2 zënë pjesën dërrmuese të sipërfaqes së
Mallakastrës, pra 325 km2 ose 43% të sipërfaqes totale.

 Mallakastra ka klimë mesdhetare, e cila është e përshtatshme për popullim të dendur
dhe zhvillimin ekonomik. Klima e ngrohtë, me amplituda të vogla ditore dhe vjetore,
reshjet e konsiderueshme, etj, krijojnë kushte të përshtatshme për një sërë
aktivitetesh ekonomike gjatë gjithë vitit, pa ndërprerje.
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 Degët e ekonomisë si, bujqësia, blegëtoria, ndërtimtaria, transporti, etj, nuk hasin
pengesa serioze për t’u zhvilluar, pavarësisht ndryshimeve të temperaturave dhe
reshjeve gjatë stinëve të vitit. Vëtëm ditët me mot të pazaktontë dhe fenomene
ekstreme atmosferike, shkaktojnë dëme ekonomike dhe mjedisore.

 Ekzistenca e një trualli të përbërë kryesisht nga shkëmbinj të papërshkueshëm ka
kushtëzuar praninë e madhe të ujërave sipërfaqësore dhe prezencën e pakët të ujërave
nëntokësore. Përjashtim nga ky përgjithësim bëjnë territoret karstike të Mallakstrës si
Kremenar, dhe fushat aluvionale përgjatë Vjosës të cilat dallohen për pasuri të
ujërave nëntokësore madje me rëndësi ekonomike.

 Tokat që gjenden në shpatet e kodrave me pjerrësi të madhe rrezikohen nga erozioni,
shplarja, rrëshqitjet, rrëzimet, si dhe humbja e vetive prodhuese. Këto toka bujqësore,
të cilat në Mallakastër përfaqësohen kryesisht nga tokat e kafenjta, duhet të kalojnë
nga fondi i tokës bujqësore, në atë të livadheve dhe pyjeve.

 Duhet t’i kushtohet rëndësi tokave të braktisuara dhe të degraduara. Nëse ato janë të
përshtatshme për kultivimin e bimëve bujqësore, drurëve frutorë, etj, duhet të
hartohen politika, të cilat kanë të bëjnë me rikthimin e tyre në identitet. Ndërsa tokat
e degraduara duhet të kthehen në livadhe, pyje, kullota, me qëllimin pengimin e
degradimit të mëtejshëm të tyre .

 Flora dhe fauna e Mallakastrës, është e varfër në raport më kushtet mjedisore që
ekzistojnë aty. Kjo lidhet me faktin se shoqëria njerëzore ka vepruar me agresivitet të
madh ndaj bimësisë.

 Dëmtimi i bimësisë në shpatet e thepisura të kodrave flishore me pjerrësi të madhe,
pranë shtretërve të lumenjve si, Vjosa, Gjanica, Povla, etj, ka sjellë probleme mjedisore,
duke prishur ekuilibrat e brishtë natyrorё. Përmasa të frikshme të erozionit vihen re 
përgjatë luginës së Vjosës (ku qindra ha janë gërryer, apo kthyer në toka të
pashfrytëzueshme si rezultat i përmbytjeve, devijimit të shtratit të lumit).

 Popullsia e Mallakastrës gjatë 20 vjeçarit të fundit, ka pasur rritje të ngadaltë të
numrit të saj. Këtu ka ndikuar negativisht, ulja e ritmit të shtimit natyror, me gati dy
herë krahasuar me vitin 1992 dhe procesi i migrimit, gjatë të cilit janë larguar më
shumë banorë, sesa kanë ardhur.

 Popullsia e Mallakastrës ka lëvizuar si brenda territorit të saj, ashtu edhe jashtë saj.
Vendbanimet që gjenden në terrene të vështira, pa resurse natyrore të mjaftueshme,
dhe pa infrastrukturë, numri i të larguarve ka qenë më i madh se i banorëve të ardhur,
duke ndikuar në pakësimin e popullsisë së tyre. Fshatra të tillë gjenden në komunat,
Cukalat, Sinjë, Selitë, Ngraçan Aranitas të tilla si Çetë, Krotinë, Osmënzezë,
Allambrez, Velçan, Çërrilë, Kapaj, Gadurovë, Allkomemaj etj. E kundërta vihet re në
qendrat urbane dhe komunat fushore-kodrinore, të cilat kanë njohur rritje të numrit të
popullsisë.

 Nëse lindja dhe jugu i Mallakastrës po zbarazen nga popullsia, pjesët e tjera të saj
duken më të stabilizuara, gjë e cila garantohet nga ekonomia më e qëndrueshme dhe
më me perspektivë e këtyre hapësirave.

 Njësitë vendore që dallohen për shtim të lartë natyror janë: Kurjan, Kuman, Ruzhdie,
Frakull, Cakran etj, ndërsa ato me shtim natyror të ulët janë: Ngraçan, Urë
Vajgurore, Ballsh, Patos, Cukalat, Hekal etj. Jo gjithmonë, vlerat e shtimit natyror
lidhen me gjendjen ekonomike të këtyre hapësirave pasi ndikojnë mentaliteti,
faktorët psikologjikё etj.

 Shumica e vendbanimeve të Mallakastrës janë shpërndarë në lartësitë 150-500 m
lartësi. Relievi kodrinor ka pasur një ndikim të madh, jo vetëm në shtrirjen,
ekspozimin, largësinë, përhapjen e vendbanimeve, por ka përcaktuar edhe profilin
ekonomik të tyre.
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 Shumica e popullsisë së Mallakastrës jeton në fshtara dhe vetëm një pjesë vogël e saj
ose 26 % e saj jeton në qytet (viti 2013). Kjo shifër është gati e njëjtë me vitin 1992,
kur popullsia urbane përbënte 23 %, çka do të thotë, se qendrat urbane si, Patosi dhe
Ballshi kanë rritje të vogël të popullsisë, gjatë këtij 20 vjeçari.

 Ndërtimi i rrugës së re nacionale Levan-Damës, ka zvogëluar fluksin e të ardhurve
dhe ka ndikuar në shtimin e numrit të të larguarve në luginën e Gjanicës. Ndërsa në
vendbanimet përgjatë krahut të djathtë të Vjosës, rruga e re ka frenuar banorët që të
largohen.

 Vihen re shenja të dukshme të plakjes së popullsisë dhe kthimin e saj në regresive, në
komunat e thella kodrinore të Mallakastrës. Nëse në komunat fushore-kodrinore dhe
qytet popullsia mbi 65 vjeç është afër pragut prej 7%, në komunat e shpopulluara
mosha e tretë e popullsisë po shfaq simptoma të qarta të plakjes, pasi kjo kategori e
popullsisë ka arritur deri në 15% .

 Të dhënat demografike të cilat i kemi analizuar në rang komune apo bashkie
përfaqësojnë vlera mesatare të fenomeneve që lidhen me popullsisë pasi edhe brenda
njësive vendore vihen re nuance dallimesh . Psh komuna Kutalli në vitin 2011 e kishte
koefiçentin e moshimit 8-10%,(fig 4.18) ndërsa në fshatrat e saj, Sqepur, Pobrat të
moshuarit përbënin rreth 30 %1 .

 Duke parë ndryshimet e popullsisë së Mallakastrës gjatë këtyre 20 viteve,
konkludojmë se: edhe në të ardhmen popullsia e saj do të rritet me ritme të ngadalta,
ndoshta më të ulëta se ato të sotmet; lëvizja mekanike do të ketë rol të rëndësishëm në
ndryshimin e popullsisë, ndërsa shtimi natyror do të mbetet në nivele të ulëta.

 Kalimi i Mallakastrës nga ekonomia e centralizuar drejt asaj të tregut, është shoqëruar
me një sërë ndryshimesh, me karakter strukturor, funksional dhe organizativ të degëve
dhe nëndëgëve të saj. Gjatë transformimeve ekonomike që ka pësuar Mallakastra në
dy dekadat e fundit, dallohen dy nënperiudha të rëndësishme:

a) Periudha 1991-2000, e cila karakterizohet nga kaosi, pasiguria, falimentimi i
ndërrmarjeve industriale, tkurrja e sektorëve të ndryshëm të ekonomisë. Kjo periudhë
përkon edhe me trazirat sociale që e bashkëshoqëruan atë, si ato të viteve 1997 dhe
1998, të cilat lanë pasoja sociale dhe ekonomike në të njëjtën kohë.

b) Periudha 2001- 2013. Gjatë këtij interval kohor, Mallakastra karakterizohet nga
stabilizimi i ekonomisë. Tashmë mallakastriotët janë orientuar në aktivitetet
ekonomike, që sjellin përfitime më të mëdha dhe u krijojnë atyre mundësi të
konkurrojnë në tregjet, lokale, rajonale apo më gjerë.
 Megjithëse nuk ekzistojnë shifra që pasqyrojnë në mënyrë të plotë peshën që ka

secili sektor i ekonomisë, nëpërmjet të dhënave të tërthorta, gjykojmë se
Mallakastra ka një profil ekonomik bujqësor-industrial. Këtë përfundim e nxjerrim
nga të dhëna indirekte si përqindja shumë e lartë e popullsisë që jeton në zonat
rurale, krahasuar me atë urbane, numri i madh të punësuarve në sektorin e parë të
ekonomisë, rritja e vogël e popullsisë urbane gjatë këtyre 20 viteve, etj.

 Degët që mbajnë peshën kryesore në ekonominë e Mallakastrës janë: blegtoria,
bujqësia me pemëtarinë dhe industria nxjerrëse e naftës dhe e gazit natyror. Këto
degë të ekonomisë do të sjellin një zhvillim të qendrueshëm dhe afatgjatë për
Mallakastrën.

Në varësi të relievit dhe kushteve mjedisore, Mallakastra mund të ndahet në dy
hapësira, me tipare qartësisht të dallueshme, në aspektin ekonomik.

1 Ministria e Ekonomisë, Tregëtisë dhe Energjitikës “Plani Kombëtar sektorial për Gazsjellësin Trans
Adriatik, ( TAP)” fq 74, viti, Tiranë 2013
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1. Territoret fushoro-kodrinore, të cilat gjenden në veri dhe veriperëndim të
Mallakastrës, në luginën e mesme dhe të poshtme të Gjanicës. Këto territore, për
shkak të relievit të ulët, janë lehtësisht i përshkueshme nga arteriet e
komunikacionit, të përshtatshme, për bujqësinë dhe blegtori intensive, por edhe për
degë të tjera të ekonomisë si, tregtia, transporti, shërbimet, etj. Vendbanimet që
gjenden në këto territore janë më të favorizuara se pranë tyre kalojnë rrugë të
ndryshme nacionale, gjenden në një distancë më të vogël me qendrat urbane si
Fier, Berat,Vlorë të cilat janë rrezatuese të zhvillimit ekonomik në rrafsh kombëtar.

2. Territoret tipike kodrinore gjenden në lindje, jug dhe jugperëndim të Mallakastrës.
Meqënëse këto territore, përbëhen nga kodra të mesme dhe të larta, të izoluara disi
nga qendrat e rëndësishme urbane të vendit tonë, kanë një pozitë jo të favorshme
gjeografike, e cila ndikon negativisht edhe në ritmet më të ulëta të zhvillimit
ekonomik. Relievi kodrinor ka favorizuar vetëm blegtorinë, pemëtarinë. Këtu
sektori i shërbimeve dhe ai industrial karakterizohen nga një zhvillim i vakët. Në
këto kushte, popullsia tenton gjithmonë të largohet, pasi këto territore kanë mbetur
në hije, larg ritmeve të zhvillimit ekonomik aktual që po përjeton vendi ynë.

 Vreshtat dhe ulliri, duhet të mbizotrojnë në terrenet fushore-kodrinore të
Mallakastrës, ndërsa në zonat tipike kodrinore, rritja e numrit të drufrutorëve si,
arrorët, kumbullat, dardha, qershia, etj, do të sillte të ardhura të larta për fshatrat e
këtyre territoreve, që kanë tendencë të shpopullohen. Në këtë mënyrë, do të
pengohet braktisja e këtyre vendbanimve kodrinore, gjithashtu do të frenohet
degradimi i tokave, apo braktisja e tyre.

 Devijimi i arterieve të komunikacionit nga boshti i Mallakastrës, pra nga lugina e
Gjanicës në drejtim të periferive të saj, ka dobësuar pozitën rajonale të Ballshit, i
cili duhet të ishte kryeqendra urbane dhe ekonomike e Mallakastrës. Për pasojë,
mallakastriotët janë të orientuar dhe të varur ekonomikisht më shumë nga Fieri,
Patosi, Roskoveci dhe Berati, sesa nga Ballshi që gjendet në zemër të kësaj
krahine.

 Patosi dhe Ballshi mbeten qendra urbane dhe ekonomike të dorës së dytë në vendin
tonë. Tkurrja e aktivitetit industrial, sidomos e industrisë nxjerrëse dhe përpunuese
të naftës, gjatë dekadave të fundit, ka zbehur rëndësinë ekonomike të këtyre
qyteteve, madje gjatë viteve të para të tranzicionit, vuri në pikëpyetje ekzistencën
dhe qëllimin për të cilin ato u krijuan.

 Pengesa për zhvillimin ekonomik të Mallakastrës, përbëjnë parcelizimi i madh i
tokave, aftësia ujitëse e vogël, infrastruktura e dobët, relievi, i cili megjithëse është
kodrinor, krijon jo pak vështirësi në qarkullim midis qendrave të banuara me njëra-
tjetrën dhe qendrat urbane. Për qendrat urbane, pengesa zhvillimi janë mungesa e
investimeve në degë të industrisë si, ajo e naftës, industria e lehtë dhe ushqimore.

 Në periudhën aktuale vihet re rritja e sipërfaqeve me drufrutorë. Një gjë e tillë, po
sjell probleme në menaxhimin dhe përdorimin e tokave, të cilat po parcelizohen
gjithmonë e më shumë, si dhe shtimi i sipërfaqeve të kullotave në kurriz të pyjeve,
të cilat qëllimisht po digjen, priten dhe shpyllëzohen. Livadhet po zgjerojnë
sipërfaqet e tyre, duke bërë pjesë të tyre sipërfaqet e dikurshme të mbjella me
drufrutorë, apo me vreshta, të cilat kanë ngelur tokë djerrë. Rritja e sipërfaqes së
kullotave, sidomos në territoret me pjerrësi të madhe dhe mjaft të ndjeshme ndaj
erozionit, po intensifikon këtë proçes dhe po degradon këto territore, të cilat në të
ardhmen nuk do të kenë asnjë rëndësi ekonomike.
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Rekomandime

Në përfundim të këtij studimi dalim me disa rekomandime kryesore :
Evidentimi i krahinave në trevat shqiptare dhe përcaktimi i kufijve të tyre në
periudhën aktuale përbën një fushë të pashkelur me rëndësi sa studimore aq edhe
kulturore dhe etnografike. Zgjimi i vetëdijes krahinore nga njëra anë na ndihmon të
njihemi me pasurinë dhe diversitetin kulturor të tyre si pjesë e kulturës së kombit
shqiptar, nga ana tjetër shërben në njohjen e faktorëve që kanë kushtëzuar kohezionin
social midis vendbanimeve në hapësira të caktuara gjeografike.
Plotësimi i kuadrit historik në vendit tonë shtron si detyrë përcaktimin kohor të
formësimit të krahinave, evidentimin e vendbanimeve apo arealeve që kanë shërbyer
si bërthama për formimin e tyre etj. Konturimi i kufijve të krahinave, përcaktimi i
tiparet e përgjithshme dhe të veçanta, evolimi i tyre ndër shekuj etj kërkon një
bashkëpunim midis studjuesve të shkencave të ndryshme si arkeolog, historian,
gjeografë, gjuhëtar, folklorist, etnograf etj
Duhet të bëhet me çdo kusht shpejgimi etimologjik i fjalës”Mallakastër” e cila do të
kërkojë studime të gjithanëshme, si dhe vjelje informacioni nga popullsia që e
popullon këtë krahinë. Përcaktimi kohor i shfaqjes së emrit të kësaj krahine do të
ndihmojë studjuesit të marrin për analogji edhe kohën e shfaqjes së krahinave të tjera.
Duhet respektohet kohezioni social, lidhjet ekonomike, historike midis vendbanimeve
që kanë formësuar krahinat duke i përfshirë ato brenda një ndarje administrative. Një
gjë e tillë do të ndihmojë jo vetëm në ruajtjen e identitetit krahinor të Mallakastrës por
edhe zhvillimin e natyrshëm ekonomik të vendbanimeve të saj që i kanë ndërtuar
mardhëniet social-ekonomike ndër shekuj.
Duhet të fuqizohen vendbanimet që shërbejnë si qendra gravitacionale kulturore për
krahinat. Një gjë e tillë mund të arrihet :
Në ndarjet administrative duhet të merren në konsideratë vendbanimet që kanë bërë
histori, janë dalluar në shekuj si qendra të shpërndarjes së kulturës dhe zhvillimit
ekonomik, kanë shërbyer si qendra administrative, etj. Në rastin e Mallakastrës duhet
ti kushtohet rëndësi e veçantë qytetit të Ballshit i cili është pasues i Bylisit antik, qytet
i cili ka rrezatuar zhvillim gjatë gjithë historisë së kësaj krahine. Ballshi duhet të
shërbejë si qendër e një njësie administrative të rangu të lartë (rreth, qark) dhe pse jo
të përfshijë nën administrimin e tij të gjitha vendbanimet që janë pjesë e krahinës së
Mallakastrës. Kësisoj mund të sigurohet kompaktësia, kohezioni dhe vazhdimësia e
identitetit kulturor i kësaj krahine në të ardhmen.
Garantimi i zhvillimit ekonomik të qytetit të Ballshit, i cili është i barazlarguar nga
vendbanimet periferike të kësaj krahine, do të shërbejë në forcimin e identitetit
kultoror të kësaj krahine në raport me krahinat përreth, pasi vendbanimet duhet të
orientohen ekonomikisht dhe administrativisht drej qendrës dhe jo drejt periferive. Në
rast të kundërt qendra e humbet rëndësinë e saj.
Meqënse rruga nacionale Levan-Damës e mënjanoi Ballshin si nyje komunikacioni
duhet që kjo qendër urbane të mos ngelë e izoluar por të ndërtohet një segment i
shkurtër rrugor që lidh këtë qytet me rrugën nacionale që kalon përgjatë luginës së
Vjosës. Jetësimi i projektit të rrugës që lidh Ballshin me Karshin, Hekalin me rrugën
nacionale Levan-Damës do të krijojë frymarrje më të plotë ekonomike jo vetëm për
këtë qytet por për të gjithë Mallakastrën. Vlerë e shtuar për këtë krahinë do të ishte
ndërtimi i korridorit qendror pjesë e të cilit është edhe segmenti rrugor Berat- Sinjë-
Memaliaj. Ky segmenet rrugor do forconte pozitat e vendbanimeve lindore të
Mallakastrës të cilat po përballen me proçesin e shpopullimit dhe me një ekonomi të
dobët.
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Meqënëse krahina e Mallakastrës ka potenciale të rëndësishme për zhvillimin e
turizmit kulturor, arkeologjik, duhet që të krijohen parqe kombëtare arkeologjike ku të
përfshihen disa site. Ndërtimi i rrugës nacionale Levan- Damës, si dhe By-Pass i
Fierit është një shanc mjaft i mirë për ekspozimin e vlerave arkeologjike, kulturore të
Mallakastrës. Krijimi i një parku arkeologjik ku të përfshihen Bylisi, Gurëzeza,
Amantia, Apollonia, të cilat gjenden përgjatë luginës së Vjosës, do të shërbejë jo
vetëm në rritjen e interesit nga ana e turistëve për të vizituar këto pika arkeologjike,
nga ana tjetër do të sjellë të ardhura shtesë në ekonominë e Mallakastrës dhe më gjerë.
Duhet të frenohet shpopullimi i mëtejshëm dhe migrimi masiv i popullsisë sidomos në
komunat dhe fshatrat e thellë të Mallakastrës pasi pasojat negative do të ishin
shumëplanëshe. Pakësimi i lindjeve, rritja e moshës mesatare, disbalancat gjinore, dhe
migrimi me saldo negative janë fenomene demografike në komunat Selitë, Fratar,
Sinjë, Aranitas, Ngraçan etj. Pakësimi i popullsisë në këto komuna po shoqërohet jo
vetëm me pasoja ekonomike ku një pjesë e tokave janë kthyer djerrë, janë degraduar,
kanë humbur pjellorinë, gjithashtu edhe me pasoja mjedisore ku erozioni, fenoemenet
e shpatit, po fitojnë gjithomonë e më shumë terren.

Parandalimi i largimit të popullsisë nga fshatrat kodrinor mund të realizohet ndërmjet
disa masave konkrete:
a)Përmirësimi i infrastrukturës ku përfshihet, rrjeti i ujësjellësve, ndërtimi i qendrave
shëndetsore, shkollave, qendrave kulturore, kopshteve etj dhe mbi të gjitha e
infrastrukturës rrugore e cila lidh vendbanimet me qendrat administrative ,dhe qendrat
ekonomike brenda dhe jashtë territorit të Mallakastrës.
b)Nxitja e aktiviteteve ekonomike që përshaten me kushtet e mjedisore të
Mallakastrës si pemtaria, blegtoria, kultivimi i bimëve medicinale do të zbehë
tendencën e mallakastriotëve për të lënë venbanimet e tyre.
c)Rishpërndarja e zhvillimit dhe investimeve gjë e cila nuk duhet të kihet parasysh
vetëm për vendbanimet e Mallakastrës por në të gjithë vendin tonë. Pra fondet dhe
projektet ekonomike nuk duhet përqendrohen vetëm atje ku popullsia është më e
dendur. Vetëm kështu mund të shmangen kontrastet në popullim dhe në zhvillim
midis vendbanimeve të Mallakastrës apo më gjerë ,gjë e cila do të ketë pasoja të rënda
në të ardhmen.
Duhet të hartohen strategji kombëtare të cilat kanë si synim pengimin e
fragmentarizimit të mëtejshëm të sipërfaqeve bujqësore. Jo vetëm kaq por duhet të
shihet, mundësia e rigrumbullimit dhe rindarjes së tokave bujqësore ku çdo familje ta
ketë tokën në një parcelë të vetme. Një ndërhyrje e tillë do të sjellë progres ekonomik
por edhe menaxhim më efektiv të tokave
Krijimin e plantacioneve të mëdha me drufrutorë. Për këtë lind nevoja, që fermerët
nuk duhet të shohin vetëm interesin vetjak, por të mirën e përbashkët dhe afatgjatë.
Mallakastra mund të ndahet në dy rajone: a. territoret fushore dhe kodrat e ulëta për
kultivimin e ullinjve, rrushit, fiqve dhe agrumeve; b. kodrat mesatare dhe të larta, ku
përveç kulturës së ullirit që është esksluzive për gjithë Mallakastrën, mund të
kultivohen arrorët, dardhat, kumbullat, qershitë, etj
Industria nxjerrëse dhe përpunuese e naftës dhe gazit kërkon një rinovim total të
teknologjisë që përdoret2 . Kjo lidhet me mënyrën e zbulimit, nxjerrjes transportimit
dhe përpunimin e këtyre burimeve të rëndësishme. Kështu rindërtimi i një uzine të re
me teknologji të avancuar pranë asaj ekzistuese ose në një territor tjetër, nga njëra anë
do të siguronte produkte të naftës më të pastra ekologjikisht nga ana tjetër do sillte

2 Kume.V, Laçi.S, Dodbiba.E, Murthi .M, Haxhiymeri .E, Gëdeshi .I, Qirjo.M, Strategjia rajonale e
zhvillimit të qarkut të Fierit, fq 77, viti 2003
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përfitime ekonomike jo vetëm për Mallakastrën por gjithë vendin tonë (pasi dihet se
nafta tregëtohet më shumë në gjendje bruto).
Nëse produktet dhe nënproduktet e naftës dhe gazit do të prodhoheshin në vend do të
sillnin përfitime të shumta ekonomike si çmim të ulët të karburanteve, kosto më të
ulta të transportit, kosto më të ulta të degëve të ekonomisë që shfrytëzojnë këto lëndë
djegëse si termocentrale, në bujqësi, industri, etj dhe për pasojë përfitime dhe pavarsi
më të madhe ekonomike të vendit tonë.
Edhe puset apo tubacionet duhet të rikonstruktohen apo të zëvendësohen me pajisje
moderne. Një gjë e tillë do të eleminonte ndotjen që shkaktohet gjatë nxjerrjes dhe
transportimit së këtyre hidrokarbureve.
Në industrinë nxjerrëse dhe përpunuese të naftës duhet të punësohen një numër më i
madh punonjësish që jetojnë pranë vendburimeve të naftës sesa punonjës që vijnë nga
vendbanime të tjera të Mallakastrës ose jashtë saj.Një gjë e tillë do të rriste interesin e
banorëve për të mos u larguar nga vendbanimet e tyre pasi punën e kanë të siguruar.
Pushtetit lokal duhet të përfitojë një sasi më të madhe të ardhurash nga taksat dhe
tatimet që paguajnë kompanitë konçesionare të naftës. Rritja e të ardhurave të
pushtetit lokal do sjellë përfitime për banorët e zonës pasi investimet për
infrastrukturë dhe zhvillim ekonomik për këtë zonë do të jenë më të mëdha.
Të shihet mundësia e shfrytëzimit të rezervave të linjitit në Allambrez qoftë edhe me
qëllim eksportimi. Vlerësimi dhe nxjerrja e këtyre rezervave do të krijojë vende të reja
pune por edhe mundësi të reja për banorët e zonës e cila është disa e izoluar nga
zhvillimi industrial.
Ngritja e ndonjë fabrike çimento duke shfrytëzuar vendburimet e Ngjeqarit apo
Ballshit, si dhe rihapja e fabrikës së tullave në Kraps qoftë edhe për të plotësuar
nevojat lokale të Mallakastrës do të ishte një mundësi e mirë për të siguruar këto
produkte me një kosto më të ulët dhe me shpenzime minimale transporti. Kur dihet se
qytetet pranë Mallakastrës si Fieri, Vlora, Berati, sektori i ndërtimtarisë ka kërkesa të
konsiderueshme për këto materiale ndërtimi.
Të analizohet mundësia e shfrytëzimit të ujërave termale të Povlës. Kjo kërkon së pari
vlerësimin nga mjekët e përbërjes kimike të këtyre ujërave dhe efektet kurative që ato
kanë në shendetin e njeriut, duke përcaktuar edhe kriteret e shfrytëzimit të tyre. Një
gjë e tillë do ti hapte rrugën investitorve të ndryshëm që të ndërtojmë kompleks
llinxhash me mundësi kurimi.
Të respektohen rreptësisht kriteret mjedisore në lavatriçet e inerteve dhe të
përcaktohen arealet e shfrytëzimit të këtyre inerteve duke mos ia lënë vendin
spontanitetit apo ndërhyrjeve të pastudjuara në mjedis. Këtu kërkohet të qënurit më
aktiv të specialistëve të ndryshëm, gjeolog, gjeograf, ambientalist, inxhinier
ndërtimi,etj të cilët duhet të vlerësojnë shkallën e ndërhyrjes në mjedis. Gjithashtu
organet e pushtetit lokal apo qëndror duhet të monitorojnë rregullisht shfrytëzimin e
këtyre burimeve natyrore dhe shkallën e impaktit në mjedis.
Të vlerësohen potencialet ujitëse dhe rezervat e ujit të pijshëm me qëllim shfrytëzimin
sa më racional dhe në funksion të ekonomisë dhe aktivitetit human.
Ti kushtohet vemendje e veçantë luginës së Gjanicës e cila është tepër e ndotur.
Këtu nevojitet hartimi i një strategjie afatgjatë e cila synon normalizimin e
parametrave mjedisor për këtë luginë.
Tregtia dhe industria ushqimore, konsiderohet si përparësi në strategjinë e qarkut të
Fierit3 pjesë e të cilit është edhe krahina e Mallakastrës.

3 Kume.V, Laçi.S, Dodbiba.E, Murthi .M, Haxhiymeri .E, Gëdeshi .I, Qirjo.M, Strategjia rajonale e
zhvillimit të qarkut të Fierit, fq 77, viti 2003



251

Duke pasur parasysh relievin e ulët fushor –kodrinor të luginës së Vjosës, vendosjen
e një sërë qendrash urbane dhe ekonomike përgjatë saj, sugjerojmë se ndërtimi i një
hekurudhe do krijonte premisa më të mira për të lidhur trevat e Shqipërisë së Jugut
midis tyre, por edhe komunikimin e tyre me portet e vendit tonë, areoportin, dhe
kryeqytetin. Kjo hekurudhë do të krijonte shance më të mëdha për lidhjen e
Shqipërisë me Greqinë fqinje, duke bërë pjesë në rrjetin transeuropian të
hekurudhave.
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Shkurtesë

Në kuadër të studimeve rajonale të cilat po tërheqin vemendjen gjithmonë e më shumë të
gjeografëve shqiptar, zënë vend konturimi i kufijve dhe shtrirja hapësinore e krahinave.
Mallakastra, një ndër krahinat më të lashta dhe më të spikatura të vendit tonë, mban një
thesar tepër të çmuar kulturor. Në krijimin e kësaj krahine e cila është populluar që në antikitet
dhe është produkt i trashgimisë kulturore të një popullsie që rrjedh prej fisit të bylinëve, kanë
ndikuar rrethanat dhe ngjarjet historike, organizimet politiko-adminstrative, gjithashtu edhe
kushtet mjedisore dhe në mënyrë të veçantë relievi kodrinor i cili ka diktuar tiparet dhe
mënyrën e jetesës së banorëve të kësaj krahine.
Megjithëse Mallakastra zotron resurse të mëdha natyrore dhe humane, pozitë gjeografike
relativisht të favorshme ajo në periudhën aktuale shfaq një perspektivë të zbehtë ekonomike.
Infrastruktura e dobët rrugore që lidh vendbanimet e Mallakastrës me bërthamën e kësaj hapësire
Ballshin dhe qendrat e tjera ekonomike të vendit tonë, përfitimet e pakëta të popullsisë nga
shfrytëzimi i rezervave të naftës si dhe sipërfaqet e pakta bujqësore janë faktorë të cilët e kanë
bërë këtë hapësirë jo shumë atraktive për tu populluar. Kështu fenomenet demografike si
migrimi, shpopullimi, plakja e popullsisë janë prezente në një pjesë të konsiderueshme të
vendbanimeve të Mallakastrës, banorët e cilës shfaqen të dyzuar për perspektivën ekonomike
të kësaj hapësire.

Fjalë kyçe: Krahinë, fisi bylin, reliev monoton kodrinor, bërthamë zhvillimi, migrim, korridor
komunikacioni, plakje e popullsisë.

Abstract

The extent and demarcation of the borders of the Mallakastra region occupy an important place
in the framework of the regional studies which are attracting more and more the interest of the
Albanian geographers. Mallakastra, as one of the most ancient regions of our country boasts a
very precious cultural treasure. A lot of factors like, historic events and circumstances, political-
administrative organizations, and especially the hilly terrain have not only contributed to the
creation of this region which has been populated since antiquity and is a product of the cultural
heritage of a people descending from the Bylins but have also dictated the features and lifestyle
of the people inhabiting the region.
Despite the fact that Mallakastra has great natural and human resources, favorable geographic
position it is currently plagued by a very bleak economic perspective. Poor road infrastructure
which connects the scattered communes to the centre of this region, Ballsh, and other economic
centers of the country, the rather small benefits the population gets from the oil royalties and the
small amount of arable land are among the main factors which have made this area not very
attractive and populated. Thus, the demographic phenomena like, migration, depopulation,
ageing of the population are present among a considerable part of population of its communes,
whose inhabitants are quite uncertain about the economic outlook.

Key words: Region, the Bylins, monotonous hilly terrain, development centre, migration,
communication corridor, ageing of the population.
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