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DIETA MESDHETARE – PEISAZHE NATYRORE DHE
KULTURORE
ABSTRAKT
Në këtë manual, Dieta Mesdhetare paraqitet si një koncept multidisiplinor. Manuali ofron
prejardhjen historike, duke nënvizuar lidhjen e fortë të Dietës Mesdhetare me bujqësinë, dhe
kontributin e qytetërimeve të së kaluarës dhe të tashmes në këtë koncept. Orografia, veçoritë
klimatike dhe biodiversiteti i rajonit janë përshkruar shkurtimisht, duke theksuar lidhjen me
kulturën dhe historinë mesdhetare, përkatësisht mënyrat mesdhetare të bashkëveprimit me
natyrën. Peisazhet Kulturore të Dietës Mesdhetare përcaktohen dhe prezantohen më poshtë.
Sfidat e tanishme, në kohën e ndryshimit të klimës dhe në epokën e informacionit, diskutohen
dhe ilustrohen me shembuj konkretë, kur kjo është e përshtatshme. Dieta Mesdhetare nuk mund
të ekzistojë jashtë pellgut mesdhetar, pasi përfshin elemente të gjeografisë dhe klimës, bujqësisë,
zakoneve të të ngrënit, historisë, aspekteve sociologjike, kulturës, arkitekturës etj. Është e
nevojshme të ruhet një ekuilibër i tillë i brishtë, që është vetë Dieta e vërtetë Mesdhetare, nga
njëra anë, duke rritur ndërgjegjësimin për realitetet e sektorëve lokalë bujqësorë dhe peshkimit,
dhe nga një anë tjetër, duke ftuar popullsitë urbane të rilidhen me sezonalitetin, duke adresuar
kështu Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm, kryesisht OZhQ2 (zero uri), OZhQ13 (veprim
klimatik), OZhQ 14 (jeta nënujore), OZhQ 15(jeta në tokë). Duke ushqyer njohuritë, aftësitë dhe
dijet ekzistuese, në rajon, do të jetë e mundur të forcohet ndjenja e përkatësisë mesdhetare, të
përmirësohen rezultatet e aderimit në modelin mesdhetar dietik, të rindërtohen traditat dhe të
krijohen vlerë nga risitë e qëndrueshme të ndërtuara mbi konceptin e Dietës Mesdhetare.
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1. PEISAZHET NATYRORE DHE KULTURORE TË MESDHEUT:
HISTORIA DHE TERMINOLOGJIA
1.1. NJË UDHËTIM NË KOHË
Me zhvillimin e bujqësisë njerëzimi filloi të formësojë natyrën në favor të tij, duke përdorur bimë
dhe kafshë, duke krijuar specie të reja me tipare të përshtatshme - siç janë drithërat më të pasura
me niseshte, dhe delet që siguronin më shumë lesh, qumësht dhe mish. Bujqësia filloi nga
bujqësia shëtitëse, e cila konsistonte në djegien e bimësisë ekzistuese në mënyrë që të mbilleshin
farat e bimëve ushqimore të zgjedhura. Pas korrjes, njerëzit zhvendoseshin në një vend tjetër të
përshtatshëm, derisa prodhimtaria e farës të rritej, dhe teknikat bujqësore të përmirësoheshin
për të siguruar sasinë e nevojshme ushqimore për komunitetin.
Përdorimi i drithërave, kryesisht grurit, ishte me rëndësi kapitale sepse farat mund të ruheshin
(në kushte të përshtatshme) për shumë muaj. Vlen të përmendet se buka e grurit (e marrë nga
kokrrat e grirë në miell, të fermentuar, ose jo, me maja, dhe e pjekur), përveç karbohidrateve1,,
furnizonin dhe me disa proteina, vitamina B dhe minerale, në forma lehtësisht të tretshme, dhe
shumë shpejt u bë një ushqim kryesor dhe një nga shtyllat e dietës Mesdhetare. Në këtë epokë,
në Neolit, dhe në Evropë, teknikat bujqësore devijuan në dy drejtime: në veri, nga dimra të ftohtë
dhe verë të ngrohtë, dëbora e shkrirë nga malet ishte e mjaftueshme për të mbajtur luginat e
mëdha të ujitura dhe pjellore gjatë kohërave më të ngrohta. Popullata të tilla u specializuan në
krijimin e bagëtisë duke përdorur të gjitha burimet e tyre (qumështin, mishin, lëkurën dhe madje
edhe gjakun), dhe evolucionin gjenetik që i lejonte njerëzit të përdorin laktozë (një sheqer i
pranishëm në qumështin e ripërtypësit) ishte vendimtare për rritjen e popullsisë. Qumështi dhe
bulmeti u bënë burime të rëndësishme të proteinave dhe vitaminës D. Në këto rajone veriore,
vera e shkurtër, me ditë të gjata ishte e mjaftueshme për të rritur drithërat (veçanërisht elb dhe
thekër) për të përgatitur bukë për njerëzit, dhe silazhe për të ushqyer bagëtitë gjatë dimrit të
gjatë.
Popujt nga jugu dukshëm ishin të bekuar me një klimë më të butë dhe një det më të qetë.
Sidoqoftë, parregullsia e terrenit, mungesa e ujit gjatë verës dhe rreziqet e fshehura të Detit
Mesdhe, treguan ndryshe, pasi luginat me ujë të freskët të ëmbël janë të rralla në Evropën Jugore
dhe në Magreb. Kështu, popujt mesdhetarë u përshtatën me këtë mjedis duke zgjedhur me
kujdes të lashtat dhe pemët që kërkonin pak ujë dhe duke krijuar teknika dhe vepra artizanale
bujqësore që synonin të përdorin çdo hapësirë të vogël të tokës pjellore, në kodra të pjerrëta,
midis shkëmbinjve, ose thjesht afër detit. Në vend të kuajve dhe lopëve, këta popuj preferuan
ripërtypës të vegjël (si dhi dhe dele) dhe gomerë, të cilët ishin në gjendje të gjenin ushqimin e
_______
1 Karbohidratet janë përbërës të ushqimit kryesisht përgjegjës për furnizimin e energjisë për funksionet metabolike; ato përmbajnë
sheqerna të thjeshta (monosakaride), oligosakaride (që përbëhen nga disa molekula sheqeri të bashkuara me njëra-tjetrën),
niseshte (polisaharide, me shumë molekula sheqeri të lidhura me njëra-tjetrën) dhe fibra (polimere të sheqerit që janë të dobishme
për funksionet e aparatit tretws, domethënë për zorrë - të cilat janë elementw të rëndësishwm bakteriale që jetojnë kryesisht në
zorrë të trashë)
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tyre në kodra. Këto dy lloje të të bujqësisë në kohërat e hershme, në Evropën veriore dhe në jug,
ishin ndoshta baza e mënyrave të ndryshme të jetesës dhe kufizimet e mëvonshme të rritjes
ekonomike në rajonet mesdhetare; popujt veriorë, më të prirur për standardizim dhe prodhim
masiv kundrejt popujve jugorë më të shkathët, elastik dhe të adaptueshëm.
Qytetet shpejt u bënë qendra e civilizimeve, duke lulëzuar sipas besimeve kolektive dhe
organizimit shoqëror të pranuar, e duke rezultuar në civilizime si Mesopotamia dhe Egjipti,
prosperiteti i të cilave ishte i bazuar në teknika bujqësore efikase (p.sh. përdorimi i bimëve dhe
kafshëve, menaxhimi i ujit). Teknika të ruajtjes së ushqimit, të përdorura edhe sot, si fermentimi
(i bukës, rrushit dhe qumështit, veçanërisht djathit dhe kosit), si dhe tharja dhe kripa, kanë
origjinën në Mesdhe gjatë revolucionit bujqësor.
Specializimi dhe tregtia sollën mirëqënie dhe për civilizime të tjera, pasi fenikasit, të cilët
udhëtuan dhe u vendosën përgjatë Mesdheut, përhapën kulturën mesdhetare duke shpërndarë
mallra (p.sh. drithëra, kripë) dhe aftësi në të dy brigjet e Mesdheut.
Përdorimi i metaleve dhe i gjuhës së shkruar ishin përparime të rëndësishme teknike, megjithëse
kohezioni shoqëror sigurohej nga besimet fetare të afta për të motivuar popujt për të kapërcyer
veten e tyre, siç mund të dëshmohet nga ndërtesat kolosale dhe arti, të cilat ishin llogaritur të
zgjasin përgjithmonë.
Në ditët e sotme shoqëritë (ende) mbështeten në tipare unike njerëzore, të tilla si imagjinata dhe
të menduarit abstrakt që, kur verbalizohen, mundësojnë koncepte ndër-subjektive (idealet,
konceptet, tregimet), të cilat janë të përforcuara përmes besimit kolektiv. Politika, Paraja,
Filozofia dhe Fetë së shpejti u bënë shtylla të këtyre qytetërimeve, dhe janë akoma të tilla duke
sunduar kulturën perëndimore, e cila është e rrënjosur në civilizimet mesdhetare.
Është shkruar shumë për ndikimin grek dhe romak në kulturën perëndimore. Grekët e lashtë
themeluan demokracinë, filozofinë, zhvilluan matematikën dhe shkencat e tjera, si dhe artet2, të
cilat na mahnitin edhe sot. Grekët vendosën lidhjen midis mendjes dhe trupit, dhe Hipokrati,
babai i mjekësisë, së pari ndau disiplinën e mjekësisë nga feja, duke argumentuar se sëmundja
nuk ishte një ndëshkim nga perënditë, por shkaktohej nga faktorët mjedisorë, dieta dhe zakonet e
jetesës. Ai shpesh citohet me "Le të jetë ushqimi ilaçi juaj, dhe ilaçi të jetë ushqimi juaj" dhe "Ecja
është ilaçi më i mirë i njeriut". Përkundër pasigurisë së formulimit të saktë, argumentet e
Hipokratit janë në përputhje me fjalën greke "Diaita", që përfshin dietën dhe stilin e jetës, i cili
përshkruan më së miri konceptin e Dietës Mesdhetare. Në lidhje me zakonet ushqimore, grekët
kultivuan vreshta dhe ullinj, duke prodhuar verë dhe duke nxjerrë vaj ulliri për tu përdorur në
ushqime, për të vajosur trupin e atletit, në trajtimin e disa sëmundjeve, etj.
Perandoria Romake dominoi me shekuj në pellgun mesdhetar dhe rreth tij. Harta, në Figurën 1
më poshtë, ilustron zgjerimin romak në maksimumin e tij. Perandoria Romake ishte struktura më
e gjerë politike dhe shoqërore në qytetërimin tonë dhe sipas Mark J.J. (2018) 3, ndikimi i saj ishte
aq i thellë sa ndikimi i saj gjendet pothuajse në çdo aspekt të kulturës perëndimore.
Perandorët romakë të parë zgjeruan perandorinë duke zbatuar sisteme efektive politike,
ekonomike dhe ushtarake në të gjitha krahinat. Një qeverisje e tillë mbështetej në një grup ligjesh
(p.sh. mbi pronësinë e tokës), në ndërtimin e rrugëve dhe urave dhe rezervuareve (për të
menaxhuar dhe shpërndarë ujin), dhe në ruajtjen e sigurisë ushqimore (p.sh. duke mbjellë ullinj
dhe vreshta).
_______
2 Muzika dhe krijimtaria nw Greqinw e Lashtw, nga Tim Hansen: https://youtu.be/ibB-SvwhqKQ
3 Mark, J. J. (2018). Perandoria Romake, Enciklopedia e Historisw sw Lashtw. https://www.ancient.eu/Roman_Empire/
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Augustus, nga fundi i jetës së tij, tha se "ai gjeti Romën një qytet prej balte, por e la atë një qytet
prej mermeri". Një periudhë paqeje, e njohur si "Pax Augusta" ose "Pax Romana" mundësoi
prosperitet dhe përparim të dijes gjatë rreth 200 viteve. Romakët ishin inovatorë, duke rregulluar
dhe përmirësuar çdo shpikje, mjet ose koncept që ata mund ta konsiderojnë të dobishëm për
popujt e kolonizuar. Ngadalë ata krijuan peizazhin kulturor të pellgut Mesdhe, duke shpërndarë
të njëjtat drithëra, teknika për ruajtjen e ushqimit, të njëjtën arkitekturë dhe zejtari. Në fakt,
Romakët zbatuan një kulturë, ligj dhe rregull homogjen.

Figura 1. Perandoria Romake, e cila kontribuoi shumë në zgjerimin e Dietës Mesdhetare, në kulmin e saj, pushtoi
territoret e treguara në këtë hartë, një ribotim i vitit 1925 i Atlasit të Gjeografisë së Lashtë dhe Klasike i vitit 1907 në
Bibliotekën Everyman, botuar nga JM Dent & Sons Ltd (riprodhimi dixhital nga J. Vanderspoel, Departamenti i Historisë
Greke, Latine dhe Lashtë, Universiteti i Calgary, Kanada)

Më shumë informacione rreth Perandorisë Romake mund të gjenden në burime të tjera
besueshme, përfshirë online4. Romakët standardizuan zakonet e ushqimit në provinca duke
mbjellë drithëra (kryesisht grurë dhe elb), bishtajore (fasule, thjerrëza dhe bizele), vreshta dhe
pemë frutore (p.sh. fiq, mollë, pjeshkë, bajame, ullinj), dhe duke futur risi në prodhimin e ushqimit
(mullinj ulliri, mullinj për drithëra dhe sitë për miell më të mirë). Romakët gjithashtu përmirësuan
në masë të madhe metodat e ruajtjes së ushqimit duke rritur disponueshmërinë e ushqimit gjatë
_______
4 Film i shkurtwr pwr Perandorinw Romake (ngaHistory Channel): https://youtu.be/8ITVUBXVyR8
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vitit (psh. tharja e frutave, perimeve turshi, fermentimi i ullinjve). Mishi dhe peshku i freskët ishin
mjaft të preferuara, dhe u përdorën disa metoda të ruajtjes përveç kriposjes dhe tharjes, si
tymosja dhe kurimi i mishit (churitço / chorizo, proshutë / prosciutto, sallami), dhe përmirësimi i
proceseve të bërjes së djathit. Romakët futën peshkun e rezervatit, në rezervuarët të mbyllur.
Furnizimet ushqimore kontrolloheshin me kujdes nga shteti dhe, në kohë paqeje, shpërndaheshin
bollshëm drithëra, bishtajore, vaji i ullirit, derri dhe vera. 5.
Vëmendje iu kushtua gatimit, dhe recetat bazoheshin në përzierjen e produkteve me qëllim të
krijimit të ushqimeve dhe salcave të shijshme dhe unike.
Rreth 476 pas Krishtit, për arsye të shumta, pjesa perëndimore e Perandorisë Romake ra.
Perëndimin e Mesdheut e pushtuan barbarët, duke formuar shumë shpejt disa mbretëri. Në anën
lindore ishte Perandoria Bizantine, me qendër në Kostandinopojë, një civilizim mjaft tolerant dhe
i përparuar që përparoi deri në 1452, kur u pushtua nga osmanët. Pjesë të trashëgimisë romake
u ruajtën nga Kisha Katolike, e cila përdori organizimin strukturor romak për shpërndarjen e
informacionit dhe zakoneve. Gjatë Mesjetës, në Evropë, urdhrat fetarë u bënë pronarë të
vreshtave, pemishteve me ullinj dhe drithërave. Më vonë, në Rilindje, një trashëgimi e tillë
kulturore u ruajt me mbështetjen e Kishës.
Është e rëndësishme të theksohet se lindja e tre feve monoteiste kryesore (Judaizmi, Krishtërimi
dhe Islami) ndodhi në Mesdhe. Edhe pse grindjet e pafund dhe mosmarrëveshjet vazhduan gjatë,
ka shumë ngjashmëri midis tre feve. Veçanërisht të treja fetë kanë: të njëjtin Zot, shumë tekste
të shenjta dhe rregulla etike, të njëjtat simbolika që lidhen me drithërat dhe ushqimet (p.sh. ulliri
dhe vaji i ullirit, buka), festimet e tyre kanë të bëjnë me të korrat dhe përputhen me ritmin e
natyrës, festimet janë në grupe ku ushqimi dhe shoqërimi luajnë role qendrore.
Dieta në Mesdhe është pasuruar herë pas here nga drithëra të reja dhe erëzat e huaja të sjella në
rajon nga romakët (përmes perandorisë), arabët, tregtarët venecianë dhe nga marinarët
portugezë dhe spanjollë që kaluan Oqeanin Atlantik në shekullin XVI. Portokalli i ëmbël dhe
domatja janë dy shembuj të mrekullueshëm të ushqimeve në ditët e sotme konsiderohen si tipike
mesdhetare, por janë me origjinë të larmishme nga Azia dhe Amerika e Jugut. Ekspeditat me vela
të portugezëve dhe spanjollëve në Amerikë, Afrikë dhe Indi, jo vetëm që e pasuruan dietën në
rajon, por eksportuan edhe kulturën mesdhetare në tokat e reja, të cilat sot janë të prirura për të
konsumuar vaj ulliri dhe shije të tjera mesdhetare.
Nuk mund të ndahet Dieta Mesdhetare nga ndikimi i feve, pasi ato janë pjesë e peizazheve
kulturore mesdhetare dhe ato janë akoma shumë të pranishme në Mesdhe.
Shkenca dhe besimet mund të bashkëjetojnë në mënyrë paqësore, duke vepruar në dy fusha
plotësuese - njëra duke propozuar përparime teknologjike (shkencë dhe teknologji), dhe tjetra (fe
dhe ideale) që vlerësojnë etikën, domethënë ndikimin e praktikave dhe teknologjive të reja në
mirëqenien e njerëzimi. Shkenca ofron receta për më shumë jetëgjatësi (mënyra e jetesës së
rekomanduar, ilaçe), ndërsa besimet6 (idealet ose fetë) ofrojnë udhëzimet për lumturinë (etika,
rregullat e sjelljes).
Nga këto zhvillime të përbashkëta historike u zhvillua një identitet dhe mënyrë jetese e
përbashkët mesdhetare, përmes shkëmbimeve kulturore dhe fluksit të popullsisë. Migrimet
brenda Mesdheut dhe vendbanimet e njëpasnjëshme rafinuan një mënyrë të përbashkët jetese,
të përafruara me ritmin e natyrës, duke përfshirë ushqime të këndshme, modele identike të të
_______
5 Cartwright, M. (2014). Ushqimi nw botwn romake. Enciklopedia e Historisw sw Lashtw. In https://www.ancient.eu/article/684/
6 Besimi, vecanwrisht Idealet dhe Fetw konsiderohen sit w lidhura me etikwn dhe disiplina tw tjera filozofike;
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ngrënit, si dhe arkitekturë dhe materiale të ngjashme (p.sh. të njëjtat bojra), të gjitha të bazuara
në burime të ngjashme natyrore, klima dhe orografia, si dhe kodet e ngjashme të sjelljes
shoqërore. Megjithatë, ky model lejon dhe përqafon specifikat rajonale, bazuar në optimizimin e
burimeve lokale dhe në forcimin e lidhjeve sociale.
Aftësi të tilla dhe stili i jetesës ndihmuan përballimin e kushteve të vështira të jetës dhe pasigurisë
ushqimore që vazhduan shumë kohë pas revolucionit industrial, të rënduar nga Lufta e Dytë
Botërore (LBII) dhe lufta civile spanjolle. Në vitet 1950 dhe 1960, ndërsa Evropa Veriore, Qendrore
dhe SHBA përparuan, bota e vjetër mesdhetare nuk pësoi rritje ekonomike.
Pas Luftës së Dytë Botërore, për t'u përballur me pasigurinë globale të ushqimit, ndodhën
ndryshime të mëdha në bujqësi dhe industrinë ushqimore që cuan në Revolucionin Industrial. Për
shkak të shumë arsyeve, përfshirë mungesën e qymyrit dhe gazrave natyrorë, rajoni i Mesdheut
u përfshi shumë pak në revolucionin industrial. Edhe me investimet dhe strategjitë e injektuara
nga jashtë, pellgu i Mesdheut dukej se i rezistonte progresit, dhe nuk u vërejt ndonjë rritje e
konsiderueshme ekonomike. Arsyeja kryesore themelore ka të ngjarë të lidhej me
papërshtatshmërinë e modelit të imponuar, duke mos marrë parasysh gjeomorfologjinë e
territoreve dhe mjediseve detare.
Shumica e fushave bujqësore ishin të papërshtatshme për makineritë e mëdha moderne, për
shkak të parregullsisë së terreneve, me më shumë gurë sesa lëndë ushqyese, dhe për shkak të
mungesës së e ujit gjatë verës që ishte një problem shtesë. Sidoqoftë, sa herë ishte e mundur,
prodhimi bujqësor u rrit me zëvendësimin e bimëve autoktone dhe racave të kafshëve me ato
standarde dhe (gjoja) "të përmirësuara". Pemishtet e ullirit u orientuan drejt prodhimit intensive
të një varianti dhe si pasojë, variantet e shumtë të ullinjve dhe recetat për ti përgatitur ato thjesht
u ndërprenë ose u zëvendësuan me një ose dy lloje të proceseve industriale. Bagëtia zëvendësoi
ripërtypësit e vegjël; në rajon nisi intensivisht rritja e pulave dhe derrave.
Peshkimi tradicional u vlerësua si i papërshtatshëm ashtu si praktikat e tjera tradicionale
bujqësore. Në zonat bregdetare, portet, nëse kishte, ishin të vogla, fundi i detit ishte po aq i
thepisur sa ishujt dhe megjithëse ishte përshtatur me kushtet lokale, peshkimi artizanal nuk mund
të konkurronte me standardet e reja të prodhimit në masë.
Industria ushqimore pësoi një rritje të paparë pas luftës, përmes rritjes së prodhimit të
përgjithshëm dhe zhvillimit të një game të gjerë të ushqimeve të reja. Kombinimi i njohurive në
inxhinieri, kimi, mikrobiologji dhe fizikë, mbështeti zhvillimin e ushqimeve tërheqëse të
përpunuara, me çmime të përballueshme, duke respektuar rregullat e sigurisë. Sidoqoftë, kjo
qasje e re solli dëme kolaterale, që mbeten për t'u riparuar.
Me zbatimin e industrializimit, shumica e ushqimeve mesdhetare u konsideruan shumë të
larmishme për prodhim në masë, për shkak të mungesës së shpjegimit shkencor për fazat e
përpunimit dhe sasinë e vogël të lëndëve të para (p.sh. bimët specifike autoktone). Për më tepër,
metodat tradicionale të ruajtjes mesdhetare (të tilla si tharja, kriposja dhe fermentimi)
konsideroheshin, në atë kohë, të modës së vjetër dhe të papërshtatshme dhe presioni për të
përqafuar ushqime të përpunuara globale vazhdoi.
Rekomandohej konsumi i sasive më të mëdha të qumështit dhe mishit dhe në tregun mesdhetar
po futeshin margarina, pijet e gazuara, birra dhe risitë e tjera industriale. Aspektet që lidhen me
zakonet ushqimore dhe shëndetin do të diskutohen në modulin e ardhshëm të këtij kursi.
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Veçoritë dhe vlerat e Dietës Mesdhetare dhe ekosistemeve mesdhetare7 tashmë vlerësoheshin.
Figura 2 tregon Pellgun Mesdhe si një vend i rëndësishëm biodiversiteti, me specie të
identifikuara të rrezikuara të bimëve (përfshirë disa lloje bujqësore autoktone), kafshë, zogj,
insekte, amfibë dhe peshq (veçanërisht nga rrjedhat e ujërave të ëmbla).

Figura 2. Zona e Biodiversitetit Mesdhetar; Zonat kryesore të biodiversitetit për bimët u identifikuan në Mesdheun
Juglindor (IUCN, 2017). Shumica e këtyre vendeve janë gjithashtu jetike për specie të tjera, siç janë gjitarët, zogjtë,
peshqit e ujërave të ëmbël dhe amfibët.

Ndryshimi i të ushqyerit, ndryshimi i klimës dhe standardizimi i sjelljeve janë kërcënime jo vetëm
për Dietën Mesdhetare, por edhe për shëndetin dhe mirëqenien e njerëzimit, organizimin
shoqëror ashtu siç e njohim dhe në fund të fundit sfidojnë mbijetesën e specieve tona, siç vërehet
nga shumë studiues dhe organizatat ndërkombëtare, vecanërisht nga Kombet e Bashkuara8..
Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara kanë për qëllim të sigurojnë
reagimin e nevojshëm në favor të mirëqënies të qëndrueshme të shoqërive njerëzore, duke
minimizuar ndikimin antropogjenik negativ në planetin tonë.

Shkurtimisht:

“Dieta Mesdhetare, Trashëgimi Jomateriale e Njerëzimit, tregon qartë kompleksitetin e ushqimit
dhe rëndësinë e tij sociale dhe simbolike. Pellgu i Mesdheut përfshin territoret e Evropës Jugore,
Afrikës Veriore dhe zonën perëndimore të Azisë. Pikërisht në këto zona u zhvilluan të
ashtuquajturat civilizime mesdhetare, vazhdimësia e të cilave manifestohet deri në ditët e sotme
përmes një kulture kryesisht të përbashkët, mbi dhe përtej dallimeve të thella politike dhe fetare”

_______
7

http://www.fao.org/news/story/en/item/1261467/icode/
8 https://www.un.org/en/climatechange/reports.shtml
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1.2. DIETA MESDHETARE: NJË PËRQASJE SHUMËDISIPLINORE
Dieta Mesdhetare buron nga njohuritë e akumuluara mijëvjeçarare dhe besimet, ajo përkthehet
në Trashëgimi Materiale (p.sh. tempuj, arkitekturë e brendshme) e cila ndërthuret me
Trashëgiminë Jo-materiale (p.sh. zakonet ushqimore, festimet).
Sipas Organizatës për Edukim, Shkencë dhe Kulturë të Kombeve të Bashkuara (UNESCO)
“Dieta Mesdhetare përfshin një sërë aftësish, njohurish, ritualesh, simbolesh dhe traditash mbi
drithërat, kultivimin, peshkimin, blegtorinë, konservimin, përpunimin, gatimin, dhe veçanërisht
ndarjen dhe konsumimin e ushqimit. Të ngrënit së bashku është themeli i identitetit kulturor dhe
vazhdimësisë së komuniteteve në të gjithë pellgun e Mesdheut. Është një moment i ndërveprimit
dhe komunikimit shoqëror, një afirmim dhe rinovim i familjes, grupit ose identitetit të komunitetit.
Dieta mesdhetare thekson vlerat e mikpritjes, fqinjësisë, dialogut dhe krijimtarisë ndërkulturore,
dhe një mënyrë jetese të udhëhequr nga respektimi i diversitetit. Ajo luan një rol jetësor në ngjarjet
kulturore, festivale dhe festime, duke bashkuar njerëz të të gjitha moshave, kushteve dhe klasave
shoqërore. Ajo përfshin artizanatin dhe prodhimin e enëve tradicionale për transportin, ruajtjen
dhe konsumimin e ushqimit, duke përfshirë pjata dhe gota qeramike. Gratë luajnë një rol të
rëndësishëm në transmetimin e njohurive për dietën mesdhetare: ato mbrojnë teknikat e saj,
respektojnë ritmet sezonale dhe ngjarjet festive dhe transmetojnë vlerat e elementit në gjeneratat
e reja. Tregjet luajnë gjithashtu një rol kryesor si hapësira për kultivimin dhe transmetimin e dietës
mesdhetare gjatë praktikës ditore të shkëmbimit, marrëveshjes dhe respektit të ndërsjellë.”9

Dieta Mesdhetare u përfshi për herë të parë në Listën Përfaqësuese të Trashëgimisë Kulturore jomateriale të Njerëzimit të UNESCO-s, në vitin 2010, dhe pastaj përsëri në 2013 për të zgjeruar
numrin e vendeve nënshkruese, i cili në vitin 2020 përfshin Qipron, Kroacinë, Spanjën, Greqinë,
Italinë, Marokun dhe Portugalinë. Secila prej këtyre vendeve ka një komunitet përfaqësues që
demonstron dhe mbron materialin e Dietës Mesdhetare dhe elementet jo-materiale. Komunitete
përfaqësuese ose emblematike nga vendet e listuara janë përkatësisht: Agros (Qipro), Hvar
(Kroaci), Soria (Spanjë), Koroni (Greqi), Pollica-Cilento (Itali), Chefchaouen (Marok) dhe Tavira
(Portugali).
Anëtarët e listës përfaqësuese ranë dakord që koncepti i Dietës Mesdhetare është i
shumëanshëm, përfshin gjeografinë dhe klimën, bujqësinë, zakone ushqimore, historinë, aspekte
sociologjike, kulturën, arkitekturën dhe të tjera.
Trashëgimia kulturore jomateriale është "tradicionale, bashkëkohore dhe e gjallë, në të njëjtën
kohë". Koncepti Dieta Mesdhetare është gjithëpërfshirës, pasi synon të ruajë identitetin
mesdhetar, nga një brez në tjetrin, ndonjëherë i ndikuar nga flukset migratore dhe nga përfshirja
e elementeve jo-vendas. Koncepti i Dietës Mesdhetare është përfaqësues, sepse përfshin
prapavijën historike, njohuritë mbi ritet dhe sjelljet komunitare dhe adoptimin e tyre nga
komunitetet e tjera; është i bazuar në komunitet për shkak të vetëdijes të anëtarëve të
komunitetit. Përveç këtyre tipareve, dimensioni i qëndrueshëm i dietës mesdhetare u theksua
kohët e fundit nga José Graziano da Silva, Drejtori i Përgjithshëm i FAO (Organizata e Ushqimit
_______
9 UNESCO: https://ich.unesco.org/en/RL/mediterranean-diet-00884
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dhe Bujqësisë e Shteteve të Bashkuara) 10, në një seri njoftimesh për shtyp duke bërë thirrje për
ruajtjen e saj11.
Vlen të përmendet se sistemet ushqimore janë referuar nga Kombet e Bashkuara12 si një çështje
ndërsektoriale, për shkak të ndikimit të gjerë në përdorimin e tokës, kërkesat për ujë dhe
emetimet e gazrave (gjurmë ekologjike). Inkurajimi i ndryshimeve dietike drejt dietave të pasura
me bimë dhe konsumimi më pak i mishit, zvogëlimi i mbeturinave ushqimore, inkurajimi i
praktikave të qëndrueshme bujqësore dhe përpunimi i qëndrueshëm i ushqimit janë promovuar
vazhdimisht. A do të jetë në gjendje Dieta Mesdhetare (e rrënjosur në mençurinë e saj
mijëvjeçare) të adresojë OZhQ 12-të, për konsum dhe prodhim të përgjegjshëm, përveç
Objektivave të tjera?

_______
10 Drejtori

i FAO bwn thirrje pwr promovim tw dietave lokale tw qwndrueshme (2019):
http://www.fao.org/news/story/en/item/1197746/icode/
11 Artikull i FAO, Parandalimi i zhdukjes sw Dietws Mesdhetare (2015): http://www.fao.org/news/story/en/item/293271/icode/
12 UNEP (2019) Edicioni i gjashtw i raportit mjedisor botwror:
https://content.yudu.com/web/2y3n2/0A2y3n3/GEO6/html/index.html?page=604&origin=reader
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2. PEISAZHET NATYRORE
Dieta Mesdhetare është një shtyllë kryesore e trashëgimisë kulturore, historike, sociale,
territoriale dhe mjedisore e vendeve mesdhetare dhe një trashëgimi për të gjithë njerëzimin.
Territori i saj, pellgu mesdhetar, përfshin Detin Mesdhe, pjesë e Oqeanit Atlantik afër ngushticës
së Gjibraltarit dhe tokave përreth.

2.1. KONCEPTI I PEISAZHIT NATYROR
Në mënyrë ideale, një peizazh natyror do të bëhej nga Natyra dhe do të ishte i paprekur nga
njerëzimi. Me fjalë të tjera, do të ishte natyra në gjendje të pastër. Disa gjeografë (si Otto Schluter)
pohojnë se gjeografia është shkenca e peizazhit. Në këtë vështrim, një peizazh natyror është i
përbërë nga një koleksion i formave tokësore, siç janë malet, kodrat, fushat dhe pllajat. Liqenet,
përrenjtë, tokat dhe bimësia natyrore janë tipare të tjera të peizazheve natyrore. Në fakt, sipas
disa autorëve peizazhet me të vërtetë natyrore nuk ekzistojnë më, sepse njerëzit po bëjnë
ndryshime të mëdha në ekosistemin e planetit. Gjeologët dhe shkencëtarët e tjerë pajtohen në
mënyrë konsensuale që ndërmarrja e ndryshimeve kaq të dukshme në një shkallë globale do të
thotë se ne po jetojmë në një epokë të re: "Antropoceni".
Peisazhet natyrore u bënë kryesisht peizazhe kulturore dhe kjo është një nga arsyet pse Dieta
Mesdhetare nuk mund të kuptohet veçmas nga veprimi njerëzor, as veprimi njerëzor nga
peizazhet natyrore apo tiparet e tij.

2.2. PEISAZHET KULTURORE MESDHETARE
Deti Mesdhe pothuajse rrethohet nga toka, nga deti edhe nga tokat me orografi të parregullt;
deti përfshin shumë ishuj dhe me origjinë gjeologjike të larmishme, dhe zonat bregdetare
mesdhetare janë shumë të shumëllojshme që përfshijnë moçalet, plazhet me rërë dhe
shkëmbinjtë. Gjire të vegjël të fshehur nga shkëmbinjtë që kishin një ndikim të madh në popullim
dhe aktivitete njerëzore.
Ishujt mesdhetarë kufizohen nga male të larta në veri dhe në lindje: Alpet, malet Atlas dhe
Ballkani e janë përballë Oqeanit Atlantik në perëndim. Kjo do të thotë që pellgu i Mesdheut
përfshin territoret e Evropës Jugore, Afrikën Veriore dhe zonën më perëndimore të Azisë.
Elementë natyrorë të Mesdheut, të tilla si klima, gjeomorfologjia dhe batica të vogla ndikojnë në
biodiversitet. Bimët dhe kafshët me origjinë nga mjedise të ndryshme u përhapën në zona me
ngjashmëri të ushqimeve tipike.

2.2.1. Klima dhe gjeomorfologjia
Sipas Richard Ëhitaker (2005) klima është një sintezë e elementëve meteorologjike, siç janë
reshjet dhe temperaturat, në një interval të caktuar kohe, i cili krijon një shfaqje tipike
atmosferike në një zonë të caktuar.
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Ëhen speaking of the Mediterranean, and as ëith other topics, also climate is a mosaic, and
variations at different levels as subzones and microclimates are found, corresponding to areas of
decreasing sizes (from the range of hundreds of Km 2, such as a coastal strip, to a feë ha, as a
vineyard). According to Encyclopaedia Britannica, Mediterranean climateis a major climate type
of the Köppen classification characterized by ëarm to hot dry summers and cooler rainy ëinters,
ëith moderate temperature ranges. It corresponds to Csa and Csb light green areas, of the
Koppen-Geiger classification, shoën in Fig. 3.
Pellgu i Mesdheut ndodhet mes 30° dhe 45° gjerësi gjeografike në veri të Ekuatorit në anët
perëndimore të kontinenteve (Evropës, Afrikës dhe Azisë), dhe është i njohur për klimën e tij të
butë.
Kur flasim për Mesdheun, si dhe me temat e tjera, klima është një mozaik dhe gjenden variacione
në nivele të ndryshme si nënzona dhe mikroklima, që korrespondojnë me zona më të vogla (nga
qindra km2, siç është një shirit bregdetar, në disa ha, si një vresht). Sipas Enciklopedisë Britanike,
klima mesdhetare13 është një nga llojet kryesore të klasifikimit Köppen14,, e karakterizuar nga
verë e thatë e nxehtë dhe dimra më të freskët me shi, me varg temperaturash të moderuara.
Ilustrohet me zonat e lehta jeshile Csa dhe Csb, të klasifikimit Koppen-Geiger, treguar në Figurën
3.

Figura 3. Klasifikimi i klimës së
Koppen-Geiger, në rajone të ndryshme
të globit, duke theksuar Pellgun
Mesdhe. Ngjyrat e gjelbërta të lehta
korrespondojnë me diapazonin e
moderuar të temperaturës vjetore dhe
verërat e thata të nxehta, tiparet
kryesore të klimës mesdhetare. Burimi:
Kottek et al. 2006: Klasifikimi i klimës
Köppen-Geiger i Hartës Botërore.
Meteorol. Z., 15: 259-263. DOI:
10.1127 / 0941-2948 / 2006/0130

Si pasojë e këtyre tipareve, origjinaliteti klimatik vjen për shkak të ekuilibrit midis ndikimit të anticikloneve nën tropikale dhe erërave perëndimore. Gjatë dimrit, ciklonet frontale shkaktojnë
reshje mjaft të çrregullta, nganjëherë reshje mjaft të mëdha. Në verë, rajoni mbulohet nga masa
ajri të thata të qëndrueshme.
_______
13 Enciklopedia Britanike, Klima mesdhetare: https://www.britannica.com/science/Mediterranean-climate
14 Klasifikimi i klimws sw Köppen pwrdoret gjerwsisht dhe u hartua nga botanisti gjerman Köppen. Ai bazohet nw bimwsinw, dhe ky
sistem pwrcakton kufijtw nga njw klimw nw tjetrwn
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Sipas Köppen dhe autorëve të tjerë, në rajonin e Mesdheut, reshjet në muajin më të thatë të
verës (gjysma e vitit) janë zakonisht më pak se 30 mm dhe temperatura e muajit më të ngrohtë
është 22° C ose më shumë. Temperatura vjetore ka tendencë të jetë e vogël. Meqenëse ana
perëndimore e pellgut mesdhetar nuk është e pozicionuar mirë për tu prekur nga ajri më i ftohtë
polar (i cili gjendet më shumë mbi tokë sesa mbi oqean), mjegullat nuk janë tipike për klimën
mesdhetare. Bora, e izoluar në majën e maleve më të larta, nuk është një element mesdhetar,
por në disa ishuj vërehet ngrica gjatë natës. Sidoqoftë, klima mund të jetë shumë kapriçioze, me
reshje të papritura shiu ose periudha të erërave të larta si Siroko dhe Mistral.
Shkurt, verërat e thata mesdhetare të nxehta dhe dimrat e lagësht të lagësht ndikojnë thellësisht
në bimësinë dhe jetën e egër të rajonit, të cilat gjithashtu varen nga relievi. Një reliev i tillë i
crregullt (Fig. 4) përfshin male dhe brigje shkëmbore, stepa gjysmë të thata, plazhe me rërë dhe
lagunat bregdetare (Fig. 5) si dhe shkëmbinj dhe shpella të zhytura pjesërisht dhe një numër
ishujsh me madhësi shumë të ndryshme.

Figura 4. Sipas Orlando Ribeiro (1998) “Mali mund të shihet nga kudo. Lagunat e ulta bregdetare janë të kufizuara, të
fragmentuara në ndarje të vogla midis maleve ose pllajave. Edhe në zonat me lartësi relativisht të ulët forma e tokës
është pothuajse gjithmonë e larmishme, zonat e rrafshëta ndahen nga fundet e vogla të luginës, fushat ngjitur me
shkëmbinjtë dhe kodrat ". Burimi: Rishikimi i IUCN i Listës së Kuqe të IUCN të llojeve të kërcënuara për vitin 2008. IUCN
Gland, Zvicër.

Në peizazhet mesdhetare mund të gjenden kryesisht gurë gëlqeror dhe balte, por edhe shkëmbinj
mermeri dhe vullkanik. Së bashku me lëvizjen e pllakave tektonike (Pllaka Afrikane, Pllaka
Euroaziatike, Pllaka Egje-Adriatik), shpërthimet vullkanike dhe tërmetet janë pjesë e dinamikës
gjeologjike që formuan edhe rajonin e Mesdheut: Vezuvi, Etna dhe Stromboli janë disa shembuj.
Pavarësisht se shpesh toka është e varfër dhe luginat pjellore janë të rralla, rajoni përmban një
numër të madh të bimëve dhe specieve endemike. Disa prej tyre janë drithërat e kultivuara kohë
më parë që evoluan për t’u përshtatur duke shfaqur kështu veçori specifike.
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Figura 5. Peisazhet mesdhetare nuk mund të interpretohen ose kuptohen pa praninë e njeriut, pasi ato janë formuar
nga njerëzimi gjatë shumë shekujsh, dhe mënyra e jetës dhe kulturës së popujve janë formuar nga gjeomorfologjia e
ashpër natyrore e rajoneve të tyre. Lagunat dhe kodrat shkëmbore janë të bollshme. Fotografi nga Prof. Nídia Braz,
Universidade do Algarve

Lagunat dhe grykëderdhjet e lumenjve janë pika të rëndësishme biodiversiteti. Distanca nga
lagunat ose kënetat në toka të thata mund të jetë e vogël për shkak të gjeomorfologjisë së
parregullt. Si pasojë, kullimi i kontrolluar dhe sistemet tradicionale të administrimit të ujit janë
tipare kryesore të bujqësisë në Evropën Jugore dhe Afrikën Veriore.
Kodrat janë thyer në tarracat, favorizuar nga shkëmbinjtë e bollshëm të gurit gëlqeror, duke
shmangur kështu erozionin.
Peizazhi ndryshon me stinën, duke u bërë i shkëlqyeshëm dhe i gjallë në pranverë, kur lulëzojnë
pemë dhe shkurre (Fig. 6). Edhe lëndinat me shumë lule dhe bimë aromatike janë të bukura në
pranverë. Kjo është përgjigja e natyrës ndaj shekuj të veprimtarive njerëzore (kullotjes së
bagëtive, zjarreve dhe mbjelljes së pyjeve), e cila evoluoi në shumë lloje e u bë shtëpi për një
biodiversitet jashtëzakonisht të pasur.
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Figura 6. Tokat e varfra janë përdorur
tradicionalisht për të mbjellë pemë
frutore me rezistencë ndaj thatësirës; në
këtë mënyrë u sigurua një prodhim i
qëndrueshëm i frutave të ndryshme
gjatë çdo sezoni. Një kulturë tjetër ishte
mbjellja e drithërave në një nivel më të
ulët (p.sh. qiqra, lupina, lakra) ose bimët
e egra që mbulonin tokën për të
shërbyer si ushqim për delet dhe dhitë;
disa specie bimore të egra përdoren për
ushqim ose ilaçe popullore. Shkëmbinjtë
e nxjerrë nga toka u përdorën për të
mbajtur tarracat, dhe për mbajtjen e ujit
e shmangien e erozionit të tokës gjatë
reshjeve të mëdha të dimrit. Burimi: A.
Freitas et al. (coord.) - Dimensionet e
Dietës
Mesdhetare,
Trashëgimia
Kulturore Botërore, Faro: Universidade
do Algarve, 2015.

Rreziqet dhe ndikimet e ndryshimit të klimës në pellgun mesdhetar parashikohen të jenë
domethënëse dhe mund të përmblidhen si më poshtë15:

→

Temperaturat mesatare vjetore ka të ngjarë të rriten më shumë se mesatarja globale në
Evropën Jugore

→

Reshjet vjetore ka shumë të ngjarë të ulen në pjesën më të madhe të zonës së Mesdheut,

→

Rreziku i thatësirës së verës ka të ngjarë të rritet në zonën e Mesdheut.

2.2.2. Bimësia
Jeta e egër mesdhetare dhe habitatet janë shumë specifike, pasi rajoni nuk u prek nga Epoka e
fundit e Akullit. Shkalla e endemizmit16 është jashtëzakonisht e lartë dhe rajoni i Mesdheut njihet
si zona e dytë më e madhe e biodiversitetit global, që përfshin habitatet kryesore tokësore si
_______
15 Tw dhwnat gjenden nw: https://www.eea.europa.eu/themes/climate/dc
16 Endemizmi wshtw kufizimi nw njw vend tw caktuar – mw shumw info: https://biologydictionary.net/endemism/
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pyjet, shkurret, lagunat, zonat bregdetare dhe kullotat dhe/ose zonat kalimtare në zonat e
shkreta (përkufizime dhe përshkrimet më poshtë).
Dhe pse pellgu mesdhetar shtrihet në vetëm 1% të sipërfaqes së Tokës, 10% e bimëve të botës
gjenden në të. Një pasuri e tillë rrodhi nga veprimi njerëzor përgjatë shekujve, megjithatë, në
ditët e sotme presioni antropogjen është shkak kryesor i pabarazive; 32 specie mesdhetare janë
të zhdukura globalisht, ose nuk gjenden në natyrë, nga të cilat katër bimë17.
Sipas Unionit Ndërkombëtar të Konservimit të Natyrës (IUCN) 18 kërcënimi kryesor për speciet
tokësore vjen nga bujqësia dhe akuakultura, të cilat kanë evoluar drejt sistemeve të
monokulturës.
Rajoni i Mesdheut është i varfër në pyje dhe drurë, megjithatë, sipas atlasve gjeografikë dhe KE,
ndërkohë që shumica e pyjeve të Evropës qendrore dhe veriore mbizotërohen nga një duzinë
specie pemësh, pyjet mesdhetare janë shumë më të larmishme, që strehojnë deri në 100 specie
të ndryshme pemësh19..Pyjet halore janë të zakonshme dhe përbëhen nga Pinus pinea dhe Pinus
pinaster, dy specie endemike të rajonit dhe që përdoren në ekonomi; e para prodhon një arrë
shumë të vlerësuar (arrë pishe), dhe e dyta përdoret kryesisht për lëndë drusore. Eukalipt sp.
gjithashtu gjendet (në ditët e sotme jo shumë shpesh, duke pasur parasysh rritjen e shpejtë dhe
kërkesën e lartë për celulozë nga industritë e letrës). Pyjet halore mund të gjenden afër bregut,
duke kontrolluar avancimin e rërës në ishuj, ose në zona malore. Ekosistemet pyjore mesdhetare
ose kanë qasje në rrjedhjet e ujërave të ëmbla që ndihmojnë në krijimin e mjediseve të
përshtatshme për të strehuar shumë specie endemike të familjeve Pteridaceae dhe Ericaceae,
disa prej tyre të rralla. Myshku, likenet dhe kafshët (nga insektet tek zogjtë) janë gjithashtu të
pranishëm.
The vegetation in the Mediterranean, reflects the variable orography and climate. The most
emblematic vegetation is Maquis, in Italian Machia - a term used to describe the typical
vegetation common to the loëer slopes of mountains bordering the Mediterranean Sea. In areas
of more arid and stony soils, the vegetation is less vigorous, and it is knoën as Garrigue; Grassland
is the poorer form, typical of arid soils. In any of the cases the constant denominator is the high
biodiversity, adapted to the mild climate described above . Figure 7 shoës a transition of garrigue
to maquis, ëith garrigue, the loëer shrub vegetation dominating the drier hills, and the taller
vegetation (including small trees) located near the ëater course (maquis).
Bimësia në Mesdhe, pasqyron relievin e ndryshueshëm dhe klimën. Bimësia më emblematike
janë shkurret (Maquis), në italisht Machia - një term i përdorur për të përshkruar bimësinë tipike
të zakonshme në shpatet e ulta të maleve që kufizohen me Detin Mesdhe20. Në zonat me toka
më të thata dhe me gurë, bimësia është më pak e pranishme dhe njihet si Garrigue; Kullota është
forma më e varfër, tipike për tokat e thata. Në secilin prej rasteve, përcaktues konstant është
biodiversiteti i lartë, i përshtatur me klimën e butë të përshkruar më sipër. Figura 7 tregon kalimin
në shkurre, ku bimësia e ulët e shkurreve dominon kodrat më të thata, dhe bimësia më e gjatë
(përfshirë pemët e vogla) të vendosura afër rrjedhës së ujit (maquit).

_______
17 Pwr

mw shumw: https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/infografia_uicn_med_a3_nov29.pdf

18 www.iucnredlist.org/regions/mediterranean
19

Komisioni Europian, Rajoni Mesdhetar:
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/biogeog_regions/mediterranean/index_en.htm#list_of_sites
20 Mediterranean maquis: http://www.ortobotanicopd.it/en/macchia-mediterranea
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Shkurret (Maquis ose makchia italiane) është një zonë me bimësi të ulët e përbërë kryesisht nga
shkurre me gjethe të gjelbërta me gjelbërim të përhershëm dhe pemë të vogla, më pak se 2.5 m
të larta. Shumë prej shkurreve janë aromatike, të tilla si menexhiku, dafina etj. Ullinjtë, fiqtë dhe
pemët e tjera të vogla janë të shpërndara në të gjithë zonën dhe shpesh bashkëjetojnë me
aktivitetet njerëzore (bujqësi tradicionale dhe / ose të qëndrueshme).

Figura 7. Bimësia tipike mesdhetare me një shfrytëzim të vogël nga njeriu. Shumëllojshmëria e shkurreve dhe bimëve
të tjera mund të vërehet nga larmia e ngjyrave dhe formave të bimësisë. Burimi: A. Freitas et al. (coord.) - Dimensionet
e Dietës Mesdhetare, Trashëgimisë Kulturore Botërore, Faro. Universidade do Algarve, 2015.

Garriga është një version më i varfër i shkurreve, tipike për tokat që janë më të thata. Kryesisht
përbëhet nga shkurre me gjelbërim të përhershëm, nga shumë lule dhe bimë aromatike. Garriga
është shpesh rezultat i drejtpërdrejtë i veprimtarive njerëzore në shekuj (kullotja e bagëtive,
zjarret në pyje), ku natyra ka evoluar në habitate komplekse dhe të ndërlikuara, por prapë mbetet
një biodiversitet i pasur.

Livadhet janë edhe më të varfëra dhe përbëhen nga terrene tepër të thata për tu rritur pemë,
zona zakonisht gjysmë të thata stepe, që megjithatë mban nivele të konsiderueshme të
biodiversitetit të bimëve dhe është shtëpi e zogjve, siç është zogu egjyptian (Pteroclids alchata).
Llojet bimore janë shumë të përshtatshme për kullotje. Shpërndarja e ujit në këto zona është
thelbësore për mbijetesën e bimësisë. Në mënyrë tipike, këto kullota mesdhetare gjysmë të thata
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janë të vendosura në zonat afër shkretëtirës, veçanërisht në Afrikën e Veriut dhe Lindjen e
Mesme.

Pranë detit mund të gjenden lloje të ndryshme të zonave bregdetare në varësi të orografisë: nga
shkëmbinjtë që akoma mbajnë bimësi dhe fole zogjsh, e deri te fshatrat e peshkimit afër
shkëmbinjve, shpella dhe plazhe me rërë të artë, e deri te ekosistemet e dunave (kryesisht të
vendosura pas Shkëmbit të Gjibraltarit).
Dunat zakonisht përbëhen në tre nënsisteme me shkëmbime dinamike të përhershme, për shkak
të shumë faktorëve mjedisorë: plazh i zhytur, plazh i dalë dhe vetë duna. Dunja ka bimësinë e saj
që favorizon rritjen e insekteve, zvarranikëve dhe zogjve. Përveç veprimtarive njerëzore, dhe
ndryshueshmëria e erës, si në drejtim ashtu edhe në madhësi, mund të luajë një rol të
rëndësishëm në mobilizimin dhe transportin tokësor të sedimentit, duke mbështetur ose
shkatërruar dunat.
Lagunat janë ekosisteme të rëndësishme pranë bregut, që shfaqen në intervale të rregullta, duke
filluar nga lagunat e vogla bregdetare e deri te deltat e gjera rreth vijës së gjatë të bregdetit,
madje duke përfshirë dhe ishuj të vegjël. Ato strehojnë qindra lloje të peshqve endemikë, amfibë
dhe insekte, të cilat, nga ana tjetër, tërheqin lloje të ndryshme të shpendëve, përfshirë rosat,
veçanërisht gjatë sezonit të migracionit. Deri në dy miliardë zogj migrojnë në ose përmes rajonit
Mesdhe çdo vit. Duke pasur parasysh rëndësinë e tyre në ruajtjen e gjallesave të kërcënuara,
shumë laguna janë rezervate natyrore sipas Natura 2000.
Lista e Vendeve me Rëndësi për rajonin biogjeografik Mesdhe (SCI), që pregatitet nga Natura
2000, mund të gjendet në aneksin e vendimit zbatues të Komisionit (BE) 2019/22 të 14 dhjetorit
2018, dhe përfshin vendet që kontribuojnë ndjeshëm në mirëmbajtjen ose restaurimin, në një
gjendje të favorshme, të një lloji të habitatit natyror në një rajon të caktuar.

2.2.3. Jeta detare dhe bregdetare
Mesdheu ka origjinën nga latinishtja "Mare medi terraneum" që do të thotë "det në mes të tokës"
sepse është pothuajse i mbyllur me tokë, duke u lidhur përmes ngushticës së Gjibraltarit me
Oqeanin Atlantik në perëndim, përmes Dardaneleve me Detin Marmara dhe Detin e Zi në
verilindje, afër Turqisë. Më në fund, në juglindje, Kanali i Suezit lidh Mesdheun me Detin e Kuq
dhe Oqeanin Indian.

Historia gjeologjike është interesante, dhe përfshin izolimin nga oqeani botëror, që gati çoi në
tharjen e tij gjatë krizës Mesinian (5.96 milion vjet më parë) dhe në ndryshime drastike në klimë,
në nivelin e detit dhe në kripë. Në ditët e sotme, një rrjedhë uji të freskët dhe me pak kripë vjen
nga Atlantiku përgjatë pellgut të Mesdheut. Ky ujë ngrohet në lindje, ku bëhet më i kripur dhe më
pas bashkohet me ujërat e tjerë. Temperatura mesatare vjetore e sipërfaqes së detit tregon një
sezonalitet të lartë. Jeta detare në Detin Mesdhe rrjedh kryesisht nga Oqeani Atlantik, por gama
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e gjerë e klimës dhe hidrologjisë kanë kontribuar në shfaqjen e organizmave subtropikalë, me
nivele të larta endemizmi.
Si tokat përreth, mjedisi detar është i veçantë dhe kompleks. Pavarësisht se përfaqëson vetëm
0.7% të sipërfaqes totale të oqeanit ajo është shtëpi e 7.5% të faunës detare botërore dhe 18%
të florës detare globale. Ekosistemet bregdetare përfshijnë shumë habitate si rreth 150 laguna
me rëndësi ndërkombëtare për zogjtë detarë dhe migrues, dhe rreth 5000 ishuj.
Mesdheu është baza kryesore e shumimit të tonit blu (Thunnus thynnus), shtëpi e breshkave të
detit, peshkaqenëve dhe një shumëllojshmëri butakësh, molusqesh dhe peshqve të vegjël si
sardelet. Shumë nga sfungjerët më pak të njohurund të gjenden në këtë zonë. Sidoqoftë,
biodiversiteti detar i Detit Mesdhe njihet në një masë të vogël. Baza e të dhënave në dispozicion
për makroorganizmat pregatitet nga FAO (Udhëzues i Identifikimit të Specieve për Peshkim) dhe
burime të tjera.
Sipas Coll et al. (2010) 21 Biodiversiteti i detit Mesdhe është si vijon: Animalia, përqindja më e
madhe e specieve janë nga subphylumn Crustacea (13.2%) dhe phyla Mollusca (12.4%), Annelida
(6.6%), Platyhelminthes (5.9%), Cnidaria (4.5%); nënfamilja Vertebrata përfaqëson 4.1% dhe
Echinodermata, vetëm 0.9%. Grupe të tjera jovertebrore përfshijnë 14% të specieve, dhe Plantae
përfshijnë 5%. Këto shifra i referohen vetëm Detit Mesdhe dhe nuk përfshijnë pellgun e Oqeanit
Atlantik të Spanjës së Jugut, Portugalisë dhe Marokut.
Shfrytëzimi i burimeve detare filloi me Fenikasit që përdorën Tyrian vjollcë, një bojë me shumë
vlera, nxjerrë nga disa lloje kërmijesh deti, për këtë qëllim u krijua një strukturë prodhimi afër
Marokut. Vilat romake nga bregu zakonisht kishin fermat e peshkut për të pasuruar dietën e tyre
dhe për të prodhuar garum (një salcë peshku e pëlqyer), si dhe peshq të kripur.

Aktivitetet e peshkimit artizanal kanë mbështetur popujt e bregdetit, vazhdimisht si në kohërat e
vjetra, shumica e peshqeve të kapur shiteshin në vend ose ruheshin me anë të kriposjes dhe
tharjes (psh. oktapodi, peshku ton dhe sardelet). Në shekullin XX, industritë e konservimit të
peshkut lulëzuan për disa dekada dhe janë ende të rëndësishme në ditët e sotme për ekonominë
e Marokut.

Nëse kombinimi i ngjarjeve natyrore dhe antropogjene formoi biodiversitetin e Detit Mesdhe në
të kaluarën, veprimet antropogjene në dekadat e fundit kanë arritur ndikim22. të
jashtëzakonshëm. Zonat bregdetare që tashmë janë shumë të populluara, presin rreth 200 milion
turistë në vit, duke shkaktuar një presion të madh antropogjenik. Unioni Ndërkombëtar për
Ruajtjen e Natyrës (IUCN) 23) regjistroi, në 2017, 90 specie detare të kërcënuara kryesisht për
shkak të mbipeshkimit dhe ndryshimit të klimës.

Nivelet e rezervave të peshkut në Detin Mesdhe janë shumë të ulta. Sipas Agjencisë Evropiane të
Mjedisit, më shumë se 65% e të gjithë rezervave të peshkut në rajon janë jashtë kufijve të sigurtë
biologjikë, dhe FAO deklaron se disa nga rezervat më të rëndësishme të peshkut (albacore, ton
blu, marlin, peshk shpatë, mushka e kuqe) kërcënohen shumë. Inkurajimi i akuakulturës së
_______
21

Coll et al (2010) Biodiversiteti i Detit Mesdhetar. PLoSOne. 2;5(8):e11842. DOI: 10.1371/journal.pone.0011842.

22 Plastics in
23

the Mediterranean: http://www.wwfmmi.org/what_we_do/plastic/

www.iucn.org/mediterranean
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qëndrueshme mund të ndihmojë në trajtimin e rezervave të peshqve dhe përballimin më të mirë
me ngjarjet ekstreme të motit të shkaktuara nga ndryshimet klimatike.

3. PEISAZHET KULTURORE
3.1. KONCEPTI I PEISAZHEVE KULTURORE
Sipas UNESCO, peisazhet kulturore janë vepra të kombinuara të natyrës dhe njerëzimit, që
shprehin një marrëdhënie të gjatë dhe intime mes popujve dhe mjedisit të tyre natyror.
Peisazhet kulturore përfshijnë vende që pasqyrojnë teknika specifike të përdorimit të tokës, të
cilat janë të qëndrueshme dhe mbështesin biodiversitetin, si dhe vende që shprehin një
marrëdhënie shpirtërore të njerëzve me natyrën, të shoqëruara me besime të fuqishme të
komunitetit dhe / ose praktika dhe rituale artistike dhe tradicionale.

“Peisazhet kulturore dëshmojnë për krijimtari gjeniale, zhvillimi shoqëror dhe vitalitet
imagjinativ dhe shpirtëror të njerëzimit. Ata janë pjesë e identitetit tonë kolektiv”.

Ndërsa termi përfshin larmishmëri të manifestimeve të bashkëveprimit midis njerëzimit dhe
mjedisit natyror, shumë "peizazhe kulturore" ekzistojnë në të gjithë botën, 114 prej të cilave
janë përfshirë në listën e trashëgimisë të UNESCO-s, dhe një pjesë e konsiderueshme e tyre
ndodhet në Mesdhe.
Pellgu i Mesdheut është ndryshuar shumë nga njerëzimi përgjatë shekujve, duke dëshmuar
shumë nga mrekullitë e lashta botërore, përfshirë disa shembuj të mirë të bashkëpunimit midis
njerëzimit dhe natyrës. Disa nga këto peizazhe kulturore mund të shërbejnë si frymëzim për
format moderne të përdorimit të qëndrueshëm të tokës, që është një nga arsyet e mbrojtjes
së tyre nga UNESCO. Mbrojtja e peizazheve kulturore tradicionale është gjithashtu e dobishme
në mirëmbajtjen e biodiversitetit, kryesisht drithërave tradicionale.
UNESCO i klasifikon peizazhet kulturore në tre kategori:
1. Peisazhet e projektuara dhe të krijuara qëllimisht nga njeriu; përfshijnë kopshte dhe parqe,
të cilat janë ndërtuar për arsye estetike të shoqëruara me ndërtesa fetare ose monumente të
tjera. Kopshtet botanike, të destinuara për të ruajtur një larmi të gjerë të specieve bimore,
shpesh me origjinë nga vende të ndryshme, janë shembuj të tillë.
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2. Peizazh i zhvilluar në mënyrë organike; është rezultat i një bashkëveprimi fillestar shoqëror,
ekonomik, administrativ dhe / ose fetar dhe ka evoluar në formën e tanishme duke u shoqëruar
me natyrën dhe si përgjigje ndaj mjedisit natyror. Dy nën-kategori konsiderohen nga UNESCO:
a. Një peizazh relikt (ose fosil) është ai në të cilin një proces evolucionar ka përfunduar në të
kaluarën, ose papritmas ose gjatë një periudhe kohe. Karakteristikat e tij të rëndësishme
dalluese janë të dukshme në formën materiale. Monumentet me vlera historike janë në këtë
kategori (psh. rrënojat e vendbanimeve fenikase, manastire).
b. Një peizazh i vazhdueshëm është ai që ka një rol aktiv social në shoqërinë bashkëkohore dhe
është i lidhur ngushtë me mënyrën tradicionale të jetës. Në mënyrë tipike, një proces
evolucionar është ende në vazhdim dhe mund të vëzhgohen prova materiale e evolucionit të saj
me kalimin e kohës. Tempujt në përdorim, peizazhi historik urban, vreshtat në tarraca dhe
peizazhet kulturore të agro-pastoralizmit janë shembuj në këtë nënkategori.
3. Peizazhi kulturor bashkëpunues; në këndvështrimin e UNESCO-së, peizazhet e tilla
shoqërohen me elementin natyror në çfarëdo mënyre indirekte, pasi provat materiale të një
shoqërimi të tillë mund të jenë të parëndësishme ose mungojnë. Këto peizazhe kulturore janë
të natyrës fetare, artistike ose kulturore dhe vlerësohen për bashkëveprimin midis njeriut dhe
natyrës.
Figura 8 paraqet grupin e faktorëve në bashkëveprimin dypalësh midis bashkësive indigjene,
të një vendi të caktuar dhe elementit natyror të tyre rrethues.
Nga njëra anë, njerëzit ndryshojnë natyrën për t'i shërbyer qëllimeve të tyre duke respektuar
vlerat e tyre kulturore. Nga ana tjetër, natyra ndikon në bashkësitë njerëzore përmes bashkimit
me besimet (legjendat, tregimet), lidhjet fetare (p.sh. vendi i pelegrinazhit) dhe duke
transmetuar një ndjenjë të përkatësisë, e cila është thelbësore në ndërtimin e një identiteti
kulturor.

Figura 8. Bashkëveprimi midis
njerëzve dhe natyrës shpesh
përfshin aspekte kulturore duke
rezultuar në lloje të ndryshme
të peizazheve kulturore.
Komunitetet njerëzore veprojnë
në mjedis sipas vlerave, besimit
të tyre. Natyra ndryshohet nga
bashkëveprimi i bashkësive
njerëzore, dhe bashkësitë
njerëzore, nga ana tjetër, janë
të kushtëzuara nga Natyra, e
cila mund të ndikojë fuqishëm
në identitetin e tyre dhe
ndjenjën e përkatësisë.
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Për ta përmbledhur, në këndvështrimin e UNESCO-së, peizazhet kulturore janë pasuri kulturore
që përfaqësojnë "veprat e kombinuara të natyrës dhe të njeriut". Po sipas UNESCO-s "ato janë
ilustruese të evolucionit të shoqërisë njerëzore me kalimin e kohës, nën ndikimin e kufizimeve
fizike dhe / ose mundësive të paraqitura nga mjedisi i tyre natyror dhe të forcave të
njëpasnjëshme shoqërore, ekonomike dhe kulturore, të jashtme dhe të brendshme. "

3.2. PEISAZHET KULTURORE MESDHETARE
Peisazhet kulturore mund të klasifikohen si Urbane, Rurale dhe Detare.
Peisazhet urbane të Mesdheut janë ndër vendet më të vizituara në botë, për rëndësinë e tyre
kulturore dhe historike. Shumica e qyteteve mesdhetare u formuan nga vendbanimet e lashta të
vogla njerëzore që zgjodhën vendin për karakteristikat natyrore: afërsinë me ujin e freskët
(lumenj, liqene) dhe tokën që mund të kultivohej, afërsinë me bregdetin, për tregti ose aktivitete
peshkimi ose shikueshmëri për të parë pushtuesit. Historia është pasuruar nga qytetërimet e
ndryshme që pushtuan qytetet mesdhetare. Siç u përmend më lart, shumë qytete mesdhetare
patën ndikim nga të paktën nga tre kultura të ndryshme ku Perandoria Romake ishte e më e
njohura. Pas rënies së saj, Evropa Perëndimore u ndikua fuqimisht nga arabët (Al-Andalus), në
mesjetë, ndërsa në Evropën Perëndimore Perandoria Bizantine ruajti një pjesë të trashëgimisë së
Perandorisë Romake.

Peisazhet rurale përfshijnë fshatra, fusha, pajisje dhe ndërtime që lidhen me bujqësinë dhe jetën
rurale (Ashtu si me qytetet, peizazhet rurale janë të krijuara me ndikimin e kulturave të kaluara,
duke integruar elementët e tyre në traditat lokale dhe zanatet). Peisazhet rurale të Evropës
Jugore karakterizohen nga prania e kishave të vogla në majë të kodrave dhe simboleve fetare
përgjatë rrugëve. Abacet janë gjithashtu të zakonshme në fshat, pasi në Mesjetë, shumë prona
bujqësore u eksploruan nga Kisha Katolike. Shumë vende pelegrinazhi ekzistojnë ende në fshat,
përgjithësisht në majë të një kodre. Festimet fetare verore dhe festat organizohen çdo vit nga
popujt vendas, të cilët i atribuojnë vetes role dhe detyra të veçanta organizative.
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Figura 9. Elementet e peizazheve mesdhetare rurale. Në të majtë mund të vërehen pemë frutore me gjelbërim të
përhershëm dhe bimësi të tjera xerofite. Tarracat u ndërtuan përgjatë kodrës për të lejuar kultivimin dhe kullotjen. Një
pasazh komunal mund të vërehet afër murit. Shtigje të tilla shpesh kalojnë në toka private dhe rregullat për kalimin janë
të rrënjosura në respekt të ndërsjellë. Në të djathtë, një element i arkitekturës së brendshme dhe rrushit të verës
ilustrojnë lidhjen midis veçorive natyrore dhe kulturore të peizazheve rurale. Burimi: A. Freitas et al. (coord.) Dimensionet e Dietës Mesdhetare, Trashëgimia Kulturore Botërore, Faro: Universidade do Algarve, 2015..

Peisazhet Detare, si peizazhet urbane përfshijnë disa pika të turizmit masiv në botë, nga fshatrat
e vjetra piktoresk të peshkimit të Italisë, ishujt e Greqisë dhe të gjitha plazhet me diell të ujërave
të ngrohta dhe rërës së artë dhe së fundmi, duke përfshirë edhe faqet e zhytjeve. Ndikimi në
mjedisin detar në dy qytete mesdhetare mund të nxirret nga vëzhgimi i Fig. 10, një pamje
satelitore e portit tregtar të Knossos (majtas) dhe të Faros, një qytet bregdetar i bazuar në
aktivitete lokale të peshkimit dhe bujqësor (djathtas).

Figura 10. Pamje satelitore e Knossos, Kretë (Greqi) dhe Faro (Portugali); dy qytete bregdetare të vendosura në mjedise
të ndryshme. Knossos është zhvilluar si një port tregtar dhe tokat bregdetare të Farës sot janë të përkushtuar për
aktivitetet detare rekreative dhe mbledhjen e butakëve. Faro ende integron të dy anët - lidhjen me detin dhe aktivitetet

- 25 -

e peshkimit dhe lidhjen me tokat bujqësore për furnizimin e perimeve dhe frutave. Në të dy rastet, një qendër e dendur
me popullsi mund të vëzhgohet një akses i mbrojtur në det. Në rastin e fotografisë së majtë (porti Knossos, Kretë), mund
të konkludohet se shkëmbinjtë dhe kodrat në brendësi duhet të kishin ndikuar në zgjedhjen e vendbanimit. Janë ndërtuar
një port dhe fortifikime. Në rastin e dytë (Faro), pengesa natyrore ekzistuese e lagunave ndoshta ka vepruar si një labirint
që mbron hyrjen nga deti. Burimi: harta Google.

Peisazhet tradicionale detare mesdhetare përfshijnë vendet e peshkatarëve, varkat e tyre, mjetet
dhe shtëpitë dhe objektet kushtuar jetës detare, porteve dhe fareve. Ai gjithashtu përfshin qytete
bregdetare dhe komunitete të vogla, destinacione turistike bregdetare si plazhe dhe peizazhe
nënujore (vendet për zhytje rekreative).

3.2.1. Arkitektura praktike dhe manifestime kulturore
Popujt e Mesdheut, në përgjithësi nuk kishin arsim por zhvilluan shkathtësi dhe mençuri për të
përfituar nga mjedisi rrethues në përshtatjen ndaj tij. Arkitektura praktike është një manifestim i
tillë, i karakterizuar kryesisht nga përdorimi i materialeve lokale, aftësive dhe njohurive, zakonisht
pa mbikëqyrjen e ekspertëve.
Ndërtesat praktike janë zakonisht të thjeshta dhe mund të përfshijnë shtëpi banimi, shtesa, depo,
kisha të vogla dhe të tjera. Shumica e trashëgimisë së ndërtuar mund të konsiderohet si
Arkitekturë Praktike, megjithatë, ajo ka tendencë të anashkalohet në historinë e arkitekturës dhe
dizajnit, pavarësisht integrimit të shkëlqyeshëm të tyre në peizazh.
Ndërtesat praktike kanë qëllime specifike dhe konsiderohen pjesë e një kulture rajonale për shkak
të ndikimit të fortë të klimës, mjedisit dhe disponueshmërisë së materialeve të ndërtimit.
Qytetet tipike mesdhetare janë peizazhe historike urbane me disa shtresa të Historisë. Popujt e
lashtë nuk kishin shumë respekt për shoqëritë dhe kulturat e mëparshme dhe ndërtimet e vjetra
(p.sh. ura romake) ruheshin nëse mund të përdoreshin, përndryshe ato ndryshoheshin ose
shkatërroheshin. Një shembull i mirë i një praktike të tillë është përshtatja arkitektonike dhe
dekorative e një xhamie në një kishë, siç është Xhamia e Madhe e Kordobës që shfaq ndryshime
përmes epokave, duke u integruar listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s.
Zakonisht, në një qytet mesdhetar, një element i dukshëm do të ishte një kështjellë ose kala (një
trashëgimi nga mesjeta), e cila mund të gjendet në majë të kodrës më të lartë si vendi më i mirë
për vigjilencë dhe mbrojtje. Qendrat historike të qytetit, konvergjojnë në kështjellë, janë
përgjithësisht të vogla dhe të ndërlikuara, megjithatë përzierja e stileve arkitekturore të epokave
të ndryshme dhe të kulturave të ndryshme është e ndërlidhur në mënyrë harmonike dhe vetë
qyteti është në përputhje me mjedisin natyror përreth. Rrugë të ngushta dredha-dredha, disa prej
të cilave me fund të mbyllur, që tregojnë ndikimin arab. Mund të gjenden ndërtesa të dukshme,
si pallate dhe shtëpi fisnike, nganjëherë elemente të shkrirjes së stilit nga epoka apo origjina të
ndryshme, si dhe vendet arkeologjike me shkallë të ndryshueshme ruajtjeje, në ditët e sotme
kryesisht mbahen nën mbikëqyrjen e muzeve. Një katedrale dhe kisha të ndryshme të ndryshme
janë elemente tipike të qyteteve të Evropës Juglindore, pasi kishat ortodokse janë në pjesën
lindore të Mesdheut. Kopshte të vogla me lule, pemë dhe bimë të tjera shumëvjeçare vendosen
në qoshe, dhe në sheshet e qytetit. Ndikimi romak i qytetit (shpesh i marrë në Rilindje) do të
konsistojë në rrugë paralele dhe pingul, duke u konvergjuar në një shesh kryesor, ku ndodhen
ndërtesat institucionale, dhe të rrethuar nga rrugë, dikur, të dedikuara për dyqane specifike dhe
të emërtuara prej tyre (argjendari, farkëtar, këpucar, rrobaqepës).
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Një tipar i zakonshëm që kontribuon në bukurinë dhe harmoninë e qyteteve mesdhetare është
përdorimi i burimeve lokale të disponueshme dhe arkitekturës së tij të gjerë; shtëpitë e
zakonshme kanë tarraca ose ballkone të mëdha, çati me tjegulla balte dhe grila prej druri në
dritare për të mbrojtur kundër diellit të nxehtë të verës. Në Afrikën e Veriut dhe në Evropën
Perëndimore disa dyer kanë vepra të bukura prej guri. Shtëpitë evoluojnë përpjetë në ndërthurje
të hollë me forma drejtkëndëshe, shumë prej tyre përballen me oqeanin ose lumin dhe kanë një
kopsht të vogël oborri dhe të paktën një çift pemësh frutore (Fig. 11).
Shembuj emblematikë të historisë së ruajtur dhe bashkëveprimit me mjediset përreth janë
vërejtur në qytetet Ferrara, Ravenna dhe Modena, në rajonin Emilia-Romagna, të klasifikuar si
vendet e Trashëgimisë Botërore.
Para zgjerimit të qyteteve mesdhetare në periferi, fshati ishte afër dhe produktet e freskëta lokale
shiteshin në tregjet e hapura në një vend specifik të dedikuar (një trashëgimi tjetër arabe).
Nuk ka dyshim mbi ndikimin e shënuar dhe të qëndrueshëm të elitave mesdhetare në themelet
e civilizimit perëndimor, nga shkenca në art. Qytetet mesdhetare janë vetë monumentale nga
pikëpamja intelektuale. Sidoqoftë, dieta mesdhetare është bazuar në dimensionin rural, pasi ajo
evoluoi nga qytetërimet rurale dhe nga revolucioni bujqësor.
Si qytetet, fshatrat e Evropës Jugore kanë në qendër kishën, e cila është vendosur në një shesh
të madh ku zhvillohen festimet lokale. Shtëpitë janë të ndërtuara kryesisht nga materiale lokale
të disponueshme, përgjithësisht të zbardhura me dyer me ngjyra dhe dritare me ngjyrë blu, okër
ose vjollcë (ngjyra të prezantuara fillimisht në zonë nga Fenikasit). Ngjashmëritë me qytetet e
vogla mesdhetare në Afrikën e Veriut janë shumë të mëdha.

Figura 11. Santorini, Greqi. Shtëpitë janë poshtë shkëmbit, me tarracat e tyre, në një organizim të hollë gjeometrik.
Pemë të vogla dhe bimë të tjera mund të vërehen afër ndërtesave. (Foto nga Sarah Eskandarpour në Unsplash)

Arkitektura Praktike më së shpeshti vërehet në vendbanimet rurale, në qytetet e vogla dhe
komunitetet e tjera. Përfshin shtëpi, depo, rezervuarë për ruajtjen e grurit, kisha të vogla që
shpesh janë vende pelegrinazhi dhe dekorohen me simbole fetare përgjatë rrugëve rurale (p.sh.
shenja që tregon "Camiño de Santiago")24). Karakteristikat që janë pak a shumë të zakonshme në
pellgun e Mesdheut, përfshirë:
_______
24 https://www.pilgrim.es/en/routes/
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→

Ndërtim i thjeshtë nga materialet lokale, gëlqerorët, argjila, druri dhe fibrat natyrore;

→

Përmbush një qëllim specifik;

→

Është i integruar në peizazh, duke përfituar nga veçoritë (izolimi i lartë, erërat mbizotëruese
dhe pjerrësia);

→

Mbizotërimi i të bardhës, plotësuar me blu, okër dhe vjollcë me trëndafila - në ndërtesa dhe
në varka peshkimi;

→

Kopshte të vogla me mbizotërim të bimëve shumëvjeçare dhe pemë afër shtëpive.

Përdorimi i materialeve dhe burimeve lokale për të arritur një qëllim praktik haset në strukturat
dhe mjetet bujqësore. Një shembull i tillë është mulliri i erës për drithërat që mendohet se ka
origjinën në Lindjen e Mesme dhe përhapet nëpër Evropë nga deti Egje, në Lindje dhe nga
Gadishulli Iberik (gjatë periudhës së sundimit Al-Andalus). Mullinjtë e erës (të bëra të famshme
nga romani nga Cervantes) përfituan nga veçoritë e klimës, pasi mungesa e reshjeve të shiut në
verë dhe ekzistenca e erërave dominuese. Ata ishin të thjeshtë duke përdorur materiale të
zakonshme në dispozicion (dru, argjilë dhe gur gëlqeror), ndonjëherë me vela të forta pëlhure të
bardha.

Tregjet ofruan mundësi për tregti midis peshkatarëve dhe fshatarëve, duke diversifikuar dietën
me burime të ndryshme. Tregjet e tilla sigurojnë akoma një mënyrë të rëndësishme për të
mbajtur lidhjen midis botës rurale dhe asaj urbane përmes kontaktit të drejtpërdrejtë midis
prodhuesit (fermeri, peshkatari ose artizani) dhe konsumatorit.

Figura 12. Mesdheu ende mban tregjet tradicionale të hapura,
ku prodhuesit e vegjël shesin fruta dhe perime lokale. Disa
tregje janë ndërtuar me qëllim, duke organizuar zona për peshk
të freskët, mish, bukë, furrë tradicionale dhe perime. Një treg i
hapur, në Algarve, Portugali (burimi: A. Freitas et al. (Coord.) Dimensionet e Dietës Mesdhetare, Trashëgimisë Kulturore
Botërore, Faro. Universidade do Algarve, 2015) dhe në të
djathtë, perime të freskëta lokale, në Siçili, Itali (Fotografi nga
Bertrand Borie në Unsplash)

Shpirti i një vendi përfshin vendndodhjen (klimën, mjedisin natyror, gjeomorfologjinë), kulturën
e komuniteteve dhe bashkëveprimet midis tyre dhe ambienteve përreth. Shumë qytete
mesdhetare ruajnë ende një lidhje me botën rurale, të përkthyera në festa, të përafruara me
ritmin e natyrës dhe veprave rurale. Festime të tilla janë të natyrës fetare (si Pashkëve dhe
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Krishtlindjeve dhe kanë disa koincidenca me festimet islamike në të njëjtën kohë të vitit), ose të
tjera. Në Evropë, shumica e festimeve janë jashtë dhe përfshijnë përpjekjet e komuniteteve fqinje
(Fig. 13), duke forcuar lidhjet sociale. Në kulturat islamike, festimet në përgjithësi janë me natyrë
më intime, duke përfshirë familjen e zgjeruar dhe duke u zhvilluar brenda.

Figura 13. Përgatitja e festimeve fetare përfshin komunitetin në shpërndarjen e detyrave gjatë ritualeve, dhe programit
jo-fetar, përgjithësisht duke përfshirë shfaqje muzikore pop, treg të vogël dhe ushqime. Këto raste janë të rëndësishme
në shtrëngimin e lidhjeve sociale dhe ndjenjën e përkatësisë (foto në të majtë). Mundësitë për të shkëmbyer përvoja dhe
për të bashkëpunuar mund të lindin jashtë kontekstit fetar (p.sh. testimi i verës së re me fqinjët ose festimi i një të korre
të mirë). Burimi: A. Freitas et al. (coord.) - Dimensionet e Dietës Mesdhetare, Trashëgimisë Kulturore Botërore, Faro.
Universidade do Algarve, 2015.

3.3. MENAXHIMI I BURIMEVE NATYRORE, BASHKËVEPRIMI ME NATYRËN
Zakonet ushqimore të popujve mesdhetarë përputhen me ritmin e natyrës, duke shfrytëzuar sa
më shumë nga burimet e pakta lokale, me mençuri mijëvjeçare është po aq e vlefshme sa gjithë
trashëgimia kulturore e qytetërimeve të kaluara. Megjithatë, këta njerëz po largohen nga bota
rurale dhe nga gjithçka që lidhet me një mënyrë të tillë jetese. Nga ana tjetër, Dieta Mesdhetare
ka tërhequr gjithnjë e më shumë vëmendjen e të huajve. Sidoqoftë, një diversitet i tillë është
rezultat i veprimit të kombinuar të njeriut dhe natyrës. Sistemet bujqësore evoluan në këtë klimë
të butë duke ndryshuar ngadalë ekosistemet me kalimin e kohës, përmes futjes së bimëve dhe
kafshëve të reja, të cilat evoluan për tu përshtatur kushteve të reja. Kështu, Mesdheu ende ka një
biodiversitet të gjerë të bimëve shtëpiake dhe të egra, si dhe racave lokale të kafshëve.
Megjithëse ekziston një unitet në këtë diversitet, pasi qëllimi është i njëjtë: marrja e ushqimeve
më të përshtatshme në çdo sezon. Shumëllojshmëria e disponueshme e bimëve përdoret
zakonisht për të kapërcyer mungesën, duke zëvendësuar një burim me një tjetër.
Shpendët dhe derrat (në Evropën Jugore), si dhe peshqit (shpesh të kripur dhe të tharë) siguruan
proteinën e nevojshme të kafshëve, gjatë gjithë vitit. Dhentë gjithashtu ofrojnë lesh për tekstile,
si batanije dhe qilima. Fijet natyrore (thurje, kashtë prej kashte) janë përdorur në shporta.
In old times, artisanal fishing ëas an occupancy of peaceful times and its expansion mainly
occurred from the XIX century onëards, ëhen piracy and invasions ended. Since then, peoples
near the shore could find a livelihood ëith seafood, encompassing an abundant variety of school
fishes (e.g. sardines), large migratory fishes (e.g. tuna fish), cephalopods, and shellfish, and the
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catches ëere traded ëith farmers from the inlands in the periodical markets, thus enriching the
diet of both, the fishermen (Fig.14) and the farmers.
Teknika tradicionale bujqësore të destinuara për të kursyer ujë duke zgjedhur varietetet e bimëve
autoktone rezistente ndaj thatësirës. Uji ka qenë një burim i paktë, dhe puset, depozitat dhe
rezervat private bashkëjetojnë me sistemet e administrimit komunal të ujit. Ndikimet në vepra
artizanale për nxjerrjen e ujit dhe transportin / përcjelljen rezultuan në një grup zakonesh, zejesh
dhe artefaktesh me ndikim arab dhe romak me përmirësime dhe adaptime të mëvonshme. Në
shumë fshatra, administrimi i ujit për fushat bujqësore është një çështje serioze. Sistemi Historik
i Ujitjes së Ujitjes në l'Horta de València është me origjinë arabe dhe evoluoi nga një model i hapur
i qarkullimit të ujit në një rrjet të dendur kanalesh ujore, rrugë rurale dhe ndërtesa tradicionale
për të lejuar rritjen e orizit, perimeve dhe frutave. Sipas FAO, kjo "pasqyron një kulturë të
përshtatjes ndaj kushteve klimatike në mënyrë që të mund të konsiderohet një zgjidhje e
mundshme e qëndrueshme për problemet moderne" dhe i është dhënë statusi i GIAHS25..
Në kohërat e vjetra, peshkimi artizanal ushtrohej në kohë paqjeje dhe zgjerimi i tij ndodhi
kryesisht nga shekulli XIX e tutje, kur pirateria dhe pushtimet mbaruan. Që atëherë, popujt afër
bregut mund të gjenin ushqim deti, duke përfshirë një larmi të bollshme të peshqve (p.sh.
sardele), peshq të mëdhenj migratorë (p.sh. peshk ton), cefalopodë dhe butak, dhe ato
tregtoheshin tek fermerët nga ishujt në tregjet periodike, duke pasuruar kështu dietën e
peshkatarëve (Fig.14) dhe fermerëve.

Figura 14. Peshkimi ka shumë vepra artizanale të
ndërlidhura, si përhapja e rrjetave dhe grackave. Disa
nga këto zanate u prezantuan nga arabët. Peshkimi
artizanal dhe kapja e butakut në zonat bregdetare ka
siguruar sigurimin e mbijetesës së popujve që jetojnë
pranë detit. Varkat e peshkimit janë përshtatur me
ngjyra shumëngjyrësh, vizatime detaje dhe simbole,
dhe shpesh emërohen pas një motivi fetar.

“Vlen të kujtojmë përkufizimin e dhënë nga Braudel për Mesdheun: "... Një mijë gjëra në të
njëjtën kohë. Nuk është një peizazh por peizazhe të shumta. Nuk është një det, por një kompleks
detesh. Nuk është një civilizim, por një numër civilizimesh, të mbledhura njëra mbi tjetrën”.

4.

SFIDAT E PËRBASHKËTA NË MESDHE

_______
25

http://www.fao.org/giahs/giahsaroundtheworld/designated-sites/europe-and-central-asia/historical-waterscape-of-lhorta-devalencia/en/
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Pasuria e Mesdheut mbështetet në larminë e mjediseve, të peizazheve, të burimeve gjenetike, të
kulturave. Një mozaik i tillë është në themel të konceptit të Dietës Mesdhetare, një përzierje e
mençurisë mijëvjeçare se si të përballesh me natyrën. Mënyra e tillë e jetës, vështirë se pajtohet
me prodhimin në masë, uniformizimin dhe ritmin e jetesës së shpejtë të epokës industriale, tani
vlerësohet ndryshe kur merret parasysh kërkesa për përmbushjen e qëllimeve të zhvillimit të
qëndrueshëm.
Përgjatë shekullit XX, siç vërehet nga Orlando Ribeiro, rajonet mesdhetare kryesisht nuk arritën
të përshtaten me specializimin dhe masifikimin e kërkuar nga industritë, dhe për këtë arsye
mbetën të varfër dhe u bënë furnizuesit e punës së lirë dhe plazheve me diell për vendet në
Evropën e mesme dhe veriore. Sidoqoftë, një papërshtatshmëri e tillë në ndjekjen e modelit të
zhvillimit të përgjithshëm lejohet të rimarrë dhe mbrojë burime të rëndësishme gjenetike,
peizazhe natyrore, asete kulturore dhe një sistem ushqimor kryesor, të cilin FAO mendon se mund
të ndihmojë në arritjen e Qëllimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm26.
Ne po jetojmë ngjarje të jashtëzakonshme që bëjnë thirrje për veprime të ndryshme nga "biznesi
si zakonisht" dhe mençuria mijëvjeçare e DM përfshin të dhëna dhe shtigje për të rifilluar
sinkroninë me natyrën, në mënyrë që të përballemi me sfidat e mëdha të kohërave tona.
Sipas fjalëve kyçe dhe ideve të ofruara nga aktorët nga rajonet pjesëmarrëse, në projektin
MD.net, një analizë e shkurtër SËOT është paraqitur më poshtë, në lidhje me burimet natyrore
dhe mjedisin, si dhe peizazhet kulturore të Dietës Mesdhetare. Përmbledhja e pikave të forta, të
dobëta, mundësi dhe kërcënime me siguri do të jetë e dobishme në kuptimin e sfidave
mesdhetare, në lidhje me vlerësimin dhe ruajtjen e DM, si dhe në zhvillimin dhe programimin e
strategjive dhe veprimeve të ardhshme rajonale.

4.1. ANALIZA SËOT
Pikat e forta
Disa aktorë i referohen cilësisë së tokës, ujit dhe klimës për prodhimin bujqësor, si dhe ekzistencës
së një mjedisi të ruajtur ekologjikisht dhe tokës të përshtatshme për prodhimin organik (fushat
karstike). Ekzistenca e një mjedisi ende të ruajtur në zonat rurale konsiderohet si një pasuri e
vlefshme. Në fakt, opsioni për bujqësinë organike, raportohet si i suksesshëm (është një prirje në
rritje e tregut). Për më tepër, në përgjithësi, bujqësia organike lejon një ruajtje më të efektshme
të natyrës përreth. Për më tepër, lejon një shfrytëzim të qëndrueshëm të dherave, jep produkte
më të shijshme dhe të shëndetshme dhe është i përputhshëm me rigjallërimin e kulturave
autoktone dhe racave të kafshëve, si dhe zhvillimin e kultivimit të bimëve aromatike. Beenshtë
raportuar shfrytëzimi i suksesshëm dhe i dobishëm i burimeve natyrore. Ekzistenca, në disa prej
zonave rurale të aktiviteteve tashmë të vendosura, si dhe njohuritë tradicionale në artet dhe
zanatet e kuzhinës do të jenë sigurisht një çelës për zhvillimin.
Në lidhje me aspektet kulturore, fakti që Mesdheu është tashmë një vend i mirënjohur dhe i lehtë
për tu arritur, përmendet si një plus. Sasia e madhe dhe cilësia e burimeve kulturore (materiale
dhe jomateriale) është një pasuri e madhe, e plotësuar me larminë dhe sasinë e ngjarjeve
_______
26

FAO (2020): http://www.fao.org/news/story/en/item/1261467/icode/
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kulturore ku DM tashmë ka një rol kryesor (festivale, panaire, festime fetare). Krenaria e
komuniteteve lokale në përkatësi të zonës së DM pritet të nxisë veprimet e ardhshme.

Pikat e dobta
Burokracia, bashkëpunimi dhe koordinimi i pakënaqshëm midis palëve të interesuara dhe
mungesa e një plani strategjik koherent për të shfrytëzuar potencialin e territorit u përmendën si
një dobësi e madhe. Përmirësimi i koordinimit dhe përfshirjes së NVM-ve, organeve publike dhe
universiteteve në zhvillimin e një planifikimi strategjik dhe në shpërndarjen dhe rritjen e vetëdijes
për MD, shihet si një mënyrë për të lehtësuar dobësitë e tilla.
Rreziku i homogjenizimit kulturor dhe mungesa e një klase krijuese, si dhe varësia e tepruar e
ekonomive lokale nga turizmi masiv mund të lehtësohen nga veprimet e lartpërmendura.

Mundësitë
Rritja e vetëdijes dhe interesit për DM për sektorët akademikë, administratën publike dhe
popullsinë lokale mund të kontribuojnë për të parandaluar degradimin e mëtutjeshëm të zonave
rurale, zhvillimin e formave të qëndrueshme dhe krijuese të turizmit për t'u marrë me mirë dhe
vlera të mëtejshme të ruajtura të natyrës dhe vendeve historike, traditave lokale dhe kulturën.
Teknologjitë e reja të komunikimit pritet të ndihmojnë në promovimin dhe vlerësimin e konceptit
të MD dhe produkteve që lidhen me të. Kreativiteti është një fjalë kyçe relevante për të zhbllokuar
mënyrat nga "biznesi si zakonisht".

Kërcënimet
Kërcënimi kryesor i identifikuar është ndryshimi i klimës që mund të përkeqësojë brishtësinë e
ekosistemeve dhe ndjeshmërinë e territorit, përfshirë mundësinë e vuajtjes së thatësirës së rëndë
në një të ardhme të afërt. Kërcënime të tjera të përmendura përfshijnë ndotjen e oqeanit, dhe
ndikimin në cilësinë dhe sigurinë e peshkut, si dhe humbjen e biodiversitetit, domethënë të
kulturave autoktone, të qëndrueshme ndaj klimës.
Urbanizimi dhe migracioni ulën popullsinë në zonat rurale, të cilat kryesisht janë të pushtuara nga
një popullsi në plakje. Rritja e vazhdueshme e turizmit masiv ndikon negativisht në territoret që
maskojnë tiparet unike të rajonit. Për më tepër, industria e turizmit masiv është një punëdhënës
kryesor në zonën që çon në braktisjen e aktiviteteve të tjera, rritjen e braktisjes së zonave rurale
dhe rritjen e ikjes së trurit duke kufizuar shkëmbimin e njohurive dhe derdhjeve të njohurive.
Popullsia në plakje, veçanërisht në zonat rurale, dhe mënyra e jetesës së përgjithshme të rinisë bazuar në abuzimin e teknologjive dhe zakonet ulëse - mund të kompromentojnë mbrojtjen e
vlerave kulturore të DM dhe qasjet inovative.
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Për të përmbledhur koncepti Dieta Mesdhetare është me natyrë multidisiplinare dhe është i
rrënjosur në tiparet e zakonshme të bashkangjitura në fjalë kyçe të tilla si gjeografia dhe klima,
bujqësia, zakonet ushqimore, historia, aspektet sociologjike, kultura dhe arkitektura.
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