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DIETA MESDHETARE - TRASHEGIMIA KULTURORE DHE
TURIZMI
ABSTRAKT
Në këtë modul bëhet një inventar i larmishmërisë së Mesdheut, duke prezantuar dhe nxjerrë në
pah tiparet më të spikatura të rajoneve pjesëmarrëse në MD.net, sipas kritereve të pranuara nga
organizatat ndërkombëtare dhe të përshtatshme me konceptin e Dietës Mesdhetare (DM).
"Unitet në diversitet" i zbuluar në modulet 1 dhe 2, del përsëri i qartë ekzaminojmë pasuritë
natyrore dhe kulturore, nga këndvështrimi i turizmit. Çdo rajon paraqet karakteristika të
spikatura, nga vullkanet mbresëlënëse, shpellat dhe kënetat plot me natyrë të virgjër, deri tek
monumentet madhështore dhe peizazhet që të lënë pa frymë.
Lista e Siteve Natyrore të famshme, gjeoparqeve të spikatur, peizazheve kulturore dhe
elementëve të trashëgimisë jomateriale është e pamasë dhe do të ishte e pafundme nëse nuk
kufizohej nga kriteret e sipërpërmendura.
Konventat, traktatet dhe organizatat në lidhje me sektorin e turizmit janë renditura këtu, me
lidhjet (links) përkatëse që mundësojnë marrjen e më shumë informacioni, më të personalizuar.
Gjithashtu janë përfshirë edhe disa përshkrime të pasurive natyrore dhe kulturore të cilat na
lejojnë të krijojmë lidhjen ndërmjet turizmit dhe DM, me shembuj të siteve turistike (p.sh. parqe
natyrore, peizazhe rurale ose qytetet monumentale) si dhe të disa kremtimeve, tregjeve vendase
dhe ceremonive festive nga rajonet pjesëmarrëse të MD.net.
Zakone të lashta të veçanta regjistrohen në të gjitha rajonet e Mesdheut dhe mund të
kontribuojnë për të fuqizuar krenarinë e popujve vendas për kulturën e tyre, ndërkohë që e
ekspozojnë atë. Kremtimet tradicionale, të bazuara në festimin e stinëve të korrjeve, ndoshta
mund të ndihmojnë në lidhjen e popullsisë urbane me ritmin e natyrës, ndërsa disa festivale të
rikrijuara ringjallin artet dhe zejet e lashta kulinare.
Mesdheu është një mozaik kompleks i peizazheve, kulturave dhe territoreve, të gjitha të
ndërlidhura dhe të bazuara në një bashkëveprim të ekuilibruar të njeriut me natyrën. Një ekuilibër
i tillë i brishtë është sfiduar nga kërcënime serioze, siç janë ndryshimet klimatike, tërheqja e
popujve mesdhetarë nga modeli i tyre tradicional i të ushqyerit dhe praktikat e qëndrueshme me
pasojë prirjen e tyre drejt qasjeve globale. Për më tepër, turizmi masiv i ka shtuar këto ndikime
negative duke kontribuar në gërryerjen e DM, e cili nga ana tjetër mund të përdoret si një pasuri
e vlefshme për të mbështetur aktorët vendas në zhvillimin e produkteve dhe shërbimeve unike
dhe fitimprurëse. Sfidat aktuale kërkojnë bashkëpunim midis rajoneve për të gjetur forma
inovative të turizmit që u krijojnë mundësi vizitorëve të përjetojnë stilin e jetës mesdhetare, nën
moton: GLOCAL – MENDO GLOBALISHT PËR TË VEPRUAR LOKALISHT.
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1. HYRJE
Pellgu i Mesdheut, siç përshkruhet nga Orlando Ribeiro (1968) është një brez i gjatë dhe i
degëzuar tokash që shkon nga perëndimi, para hyrjes së Gjibraltarit drejt lindjes, "zemra e botës
së vjetër", ku Evropa, Azia dhe Afrika "përzihen" së bashku dhe civilizimet rrodhën - nga Sumerët
deri në Rilindjen Italiane.
Mesdheu është një det shumë i veçantë, i rrethuar nga toka, siç e tregon edhe emri i tij, i cili sipas
Bearman (1991) është në fazat e fundit të ciklit të tij të jetës. Në terma gjeologjikë, Deti Mesdhe
po tkurret për shkak të lëvizjeve të vazhdueshme të pllakës Afrikane poshtë pllakës Evropiane.
Vullkanet aktive dhe tërmetet e shpeshta me intensitete të ndryshme brenda dhe përreth detit
tregojnë një evolucion të tillë gjeologjik.
Ashtu si lexuesi mund të kujtojë nga moduli 1, vendndodhja strategjike e pellgut të Mesdheut,
duke lagur tre kontinente, lejonte flukse të popullsive të kushtëzuara nga karakteristika
gjeologjike (malet kufitare) ndërsa vendbanimet favorizoheshin nga klima e butë e tokave në kufi
me Detin Mesdhe. Identiteti dhe veçantitë e këtyre tokave u shqua në mesin e shekullit XX nga
gjeografët, si Orlando Ribeiro1, historianë, si Fernand Braudel2, apo mjekë, si Ancel Keys3. Secili
prej tyre e përshkruante Mesdheun nga një këndvështrim i ndryshëm, secili duke vërejtur
ndërlidhje të faktorëve të ndryshëm, ndërkohë që kohët më të fundit të gjitha këto
këndvështrime të ndryshme u bashkuan në konceptin Dietës Mesdhetare4, të paraqitur në
modulin 1.
Mesdheu që lulëzoi për shekuj me radhë in vazhdimësinë e revolucionin bujqësor, u shndërrua
në një destinacion pushimesh verore dhe në burimin e krahut të lirë të punës për drejtuesit e
revolucionit industrial (Ribeiro, 1968). Në shekullin XX, turizmi masiv, me një formë standardizimi
në shkallë të gjerë, u rrit në mënyrë të qëndrueshme përgjatë vijës bregdetare të Mesdheut për
disa dekada, ndërsa ndryshimet e shkaktuara tashmë njihen si të dëmshme nga këndvështrime
të ndryshme. Në kohën e rritjes së rëndësisë së informacionit, komunikimit dhe teknologjive
elektronike (TIK) dhe shqetësimeve të rritura për mjedisin, turizmi masiv është zëvendësuar nga
forma të reja të qëndrueshme dhe kreative të ekspozimit të pasurive natyrore, historike dhe
kulturore të Mesdheut. Forma të tilla kreative të turizmit zbatohen në turizmin urban, në qytete
historike, në zona mjedisore delikate, duke ndihmuar në rritjen e ndërgjegjësimit për to,
përkatësisht duke angazhuar vizitorë në aktivitete kulturore kreative që mund të përfshijnë
përdorimin e shumtë të mjeteve të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK) nga
operatorët, dhe të turizmit elektronik (e-turizmit).

_______
1 Orlando Ribeiro, gjeograf portugez (1911-1997) i cili thelloi konceptet e Evropës Atlantike dhe Evropës Mesdhetare.
2 Fernand Braudel, historian francez (1902-1985) i cili hulumtoi gjerësisht rreth Mesdheut dhe theksoi rolin e faktorëve të mëdhenj
socio-ekonomik në bërjen e historisë.
3 Ancel Keys, mjek amerikan (1904-2004) i cili vërejti dhe dokumentoi për herë të parë përfitimet shëndetësore të modelit të dietës
dhe stilit të jetës mesdhetare
4 UNESCO, Dieta Mesdhetare, trashëgimi kulturore jomateriale e njerëzimit - https://ich.unesco.org/en/RL/mediterranean-diet00884
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2. INVENTARI, KLASIFIKIMI DHE RUAJTJA E BURIMEVE
Moduli i parë bëri një prezantim të koncepteve të Peizazheve Natyrore dhe Kulturore që
formësojnë Dietën Mesdhetare të cilët janë paraqitur në këtë modulin si pasuri për turizmin.
Për shkak të pushtimit të gjatë dhe të dendur të territoreve mesdhetare nga njerëzit, sitet
natyrore kanë pësuar ndërhyrje nga ta në një farë forme, duke lidhur kështu elementët kulturorë
dhe duke ndërlidhur peizazhet kulturore. Turizmi ka gjetur mënyra të reja për të ndihmuar në
ruajtjen dhe rritjen e ndërgjegjësimit për bukuritë natyrore mesdhetare dhe pasuritë kulturore,
duke kontribuar ndërkohë në zhvillimin rajonal. Deti Mesdhe dhe tokat përreth tij janë sot një
shqetësim për sa i përket degradimit mjedisor dhe humbjes së biodiversitetit, dhe përbën një
prioritet në kuadër të veprimeve për konservimin të Fondit Botëror për Natyrën (WWF) 5 dhe
Bashkimi Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës (IUCN) 6, përfshirë udhëheqje për ekoturizëm.

Figura 1. Mesdheu (këtu i shënuar me ngjyrë të
gjelbër të hapur) është një pikë e nxehtë
(Hotspot) kryesore e biodiversitetit dhe një
rajon me përparësi për sa i përket ruajtjes së
natyrës, me një larmi të pasur të habitateve
dhe një nivel të lartë endemizmi (specie unike);
(Foto nga Google Maps e riprodhuar nga faqja
e WWF)

Ekuilibri midis veprimit njerëzor dhe mjedisit veçanërisht i njohur në bujqësinë tradicionale
mesdhetare, që rezulton në peizazhe rurale të rralla, disa prej të cilave janë site të rëndësishme
të trashëgimisë. Në këtë aspekt, ia vlen të përmendim se Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë
(FAO) njeh ullishtat, vreshtat, sistemet agro-silvo-pastorale dhe sistemet historike të ujitjes nga
Portugalia, Spanja dhe Italia, si Sisteme të Trashëgimisë Bujqësore me Rëndësi Botërore7.
Vlen të përmendet se pjesa më e madhe e agrobiodiversitetit, që ekziston brenda specieve të
zakonshme të përhapura (p.sh. cvs të panumërta të Olea europea ose Vitis vinifera ekzistojnë në
zonë) mund të shpjegojë më së shumti shumëllojshmërinë e gatimeve vendase që integrojnë
modelin Dietik Mesdhetar - terreni i tyre i përbashkët që ndajnë, siç shpjegohet në modulin 2.
Figura 2 tregon ndikimin e perandorisë Romake në përhapjen e kulturave të lashtave bujqësore
të zakonshme kudo në Mesdhe, të cilat ngadalë evoluuan në varietete të ndryshme bimore.
Sistemet tradicionale bujqësore mesdhetare tashmë njihen ndërkombëtarisht si burime
frymëzimi për qëndrueshmërinë dhe përshtatshmërinë e tyre me territoret, duke rezultuar në
peizazhe të rralla rurale, disa prej të cilave janë site të rëndësishme të trashëgimisë.
_______
5 WWF Mediterranean - https://wwwf.panda.org/knowledge_hub/where_we_work/mediterranean/
6 IUCN Med - https://www.iucn.org/regions/mediterranean
7 FAO GIAHS - http://www.fao.org/giahs/giahsaroundtheëorld/designated-sites/europe-and-central-asia/en/
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Figura 2. Një pikturim i një gruaje me kurorë me gjethe ulliri në kokë që dekoron dyshemenë e një terme romake në
Stolac, Herzegovinë (Foto nga Maja Lopin)

Mesdheu është një zonë me dendësi të lartë të popullsisë me peizazhe të formësuara fort nga
njerëzit përgjatë historisë, përfshirë zëvendësimin e shumë pyjeve origjinale nga speciet e huaja
(përfshirë edhe nga Amerikanët). Rezultati është një shumëllojshmëri ekosistemesh të pasura dhe
habitateve të ndryshme që strehojnë bimë dhe kafshë unike8 (të njohura si specie endemike).
Peizazhet Natyrore Mesdhetare përfshijnë:
- Në nivelin e UNESCO: Rezervat e biosferës, të cilat janë site me një menaxhim të
ekuilibruar të kulturës dhe biodiversitetit, Gjeoparqet Globale kanë për qëllim të mbrojnë
gjeo-diversitetin duke angazhuar komunitete vendase, dhe Sitet e Trashëgimisë Natyrore
Botërore që synojnë të promovojnë ruajtjen e siteve natyrore me vlera të spikatura
universale9;
- Në nivelin e Bashkimit Evropian: Rrjeti Natura 200010 duhet të theksohet si një sistem, i
zbatuar disa dekada më parë për të menaxhuar sitet natyrore, në të cilin qasja ndaj
ruajtjes përqendrohet tek njerëzit që punojnë me natyrën më synimin për të ndalur
humbjen e biodiversitetit dhe për të respektuar Konventën Ndërkombëtare të vitit 2010
për Diversitetin Biologjik; Agjencia Evropiane e Mjedisit ofron një sistem informacioni të
dobishëm në menaxhimin e zonave natyrore të mbrojtura (p.sh. Natura 2000),
përkatësisht përmes indikatorëve, monitorimit dhe raportimit të mjedisit11;
- Sitet Ramsar janë në kuadrin e Konventës Ndërkombëtare të Ligatinave12 dhe kanë një
rëndësi të posaçme për Mesdheun, në aspektin ekologjik dhe ekonomik; Konservimi i
_______
8 Speciet endemike janë ato të cilat ekzistojnë vetëm në një vendndodhje të caktuar gjeografike, shpesh si rezultat i evolucionit për
t’iu përshtatur tipareve specifike gjeografike dhe gjeologjike dhe /ose mikroklimave;
9 UNESCO – Shkencat e tokës: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-globalgeoparks/frequently-asked-questions/difference-between-unesco-global-geoparks-biosphere-reserves-and-world-heritage-sites/
10 Rrjeti Natura 2000: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
11 Sistemi Evropian i Informacionit të Natyrës (European Nature Information System), EUNIS: https://eunis.eea.europa.eu/index.jsp
12 Ligatina me rëndësi ndërkombëtare, sitet e Ramsar: https://www.ramsar.org/sites-countries/ramsar-sites-around-the-world
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ligatinave mesdhetare me rëndësi ndërkombëtare sfidohet nga ndryshimet klimatike
përveç presionit antropogjen dhe faktorëve të tjerë;
- Në nivelin kombëtar: vendet menaxhojnë dhe mbrojnë sitet e tyre natyrore përkatëse
në Parqet Kombëtare Natyrore të cilat, pavarësisht divergjencave te mundshme të
rregulloreve kombëtare, kanë qëllime konservimi, përgjithësisht nën udhëheqjen e
IUCN13;
- Në nivelin rajonal: organizatat qeveritare në veprim mund të rregullojnë zona shtesë
natyrore të mbrojtura, me përcaktime si ato që i kualifikojnë ato si "rajonale" ose "lokale"
dhe mund të përfshijnë zona të mbrojtura private. (p.sh. Peizazhi i Mbrojtur Lokal i Rocha
da Pena14, Loulé, Algarve, Portugali).
Përveç sasisë dhe larmishmërisë së pasurive natyrore, pasuria kulturore mesdhetare është
famshme dhe e pozicionuar fort për mbetjet e mrekullueshme arkeologjike, ndërtesat
monumentale dhe veprat e famshme të artit, edhe zejtaria, arkitektura vernakulare, këndimi,
artet kulinare dhe shprehi të tjera kulturore rajonale popullore duhet të merren në konsideratë.
Informacione shtesë mbi pasuritë natyrore në lidhje me DM, janë paraqitur në seksionin 1.1, të
ilustruara me shembuj të përzgjedhur, nga rajonet pjesëmarrëse të MD.net, për të treguar lidhjen
me Dietën Mesdhetare nga pikëpamja e turizmit.
Pasuritë kulturore zakonisht ndahen në dy kategori kryesore: Trashëgimia materiale dhe
jomateriale, që shpesh ndërlidhen, dhe që në shoqatat kulturore dhe ndërvarësitë mesdhetare
janë rregulli, dhe përqendrimi i vendeve me interes është mjaft i njohur.
Për sa i përket trashëgimisë jomateriale, listat e UNESCO-s të Konventës së vitit 200315 janë të
organizuara në pesë fusha, si më poshtë:
- Zejtaria tradicionale;
- Traditat dhe shprehjet gojore;
- Artet interpretuese;
- Praktikat, ritualet dhe ngjarjet festive shoqërore;
- Njohuri dhe praktika mbi natyrën dhe universin.
Vlen të kujtojmë se DM, si një Trashëgimi jomateriale e njerëzimit, përfshin pjesën më të madhe
të fushave të mësipërme, siç parashikohet në përkufizimin e UNESCO-s se "Dieta mesdhetare
përfshin një sërë aftësish, njohurish, ritualesh, simbolesh dhe traditash në lidhje me kulturat,
korrjen, peshkimin, blegtorinë, konservimin, përpunimin, gatimin, dhe veçanërisht ndarjen dhe
konsumimin e ushqimit ”.
Çdo rajon në përgjithësi mban një shumëllojshmëri të pasurive kulturore unike në lidhje me DM
në një farë mënyre, por me njohjen e vet që mund të përdoret në kontekstin e organizimit të
ofertave inovative të turizmit. Informacione shtesë mbi këto pasuri kulturore të lidhura me DM,
janë paraqitur në seksionin 1.2 dhe janë ilustruar me shembuj të përzgjedhur, nga rajonet
pjesëmarrëse në MD.net, për të treguar lidhjen me Dietën Mesdhetare nga pikëpamja e turizmit.

_______
13 Bashkimi Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës - IUCN Mediterranean - https://www.iucn.org/regions/mediterranean
14 Shembull i një zone natyrore të mbrojtur në një kuadër rajonal: http://www2.icnf.pt/portal/ap/amb-reg-loc/pais-proteg-localrocha-pena
15 Hartë interaktive e 5 fushave të trashëgimisë jomateriale të UNESCO: https://ich.unesco.org/en/dive&display=domain#tabs
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1.1 PARQET NATYRORE, GJEOPARQET DHE ZONA TË TJERA TË MBROJTURA
Një inventar shterues i pasurive natyrore të Mesdheut do të ishte praktikisht shumë i gjerë,
andaj këtu është paraqitur një inventar i bazuar në kategorizim dhe shembuj të kampionuar.
Kështu, në vijim bëhet një prezantim i koncepteve në lidhje me zonat natyrore si dhe shtjellohen
disa aspekte me një qasje turizmi me shembuj realë nga rajonet e MD.net.
Inventari aktual fillon duke prezantuar një rezervë shumëkombëshe, praktikisht në zanafillën e
habitateve aktuale mesdhetare, të cilat, me gjithë sasinë dhe larmishmërinë e tyre, janë rezultat
i shumë shekujve të bashkëveprimeve njerëzore dhe natyrore. Lloje të tilla pyjore ishin në
origjinën e peizazheve mesdhetare, të cilat janë formësuar së tepërmi nga njerëzit përgjatë
mijëvjeçarëve, siç shpjegohet në modulin 1 të këtij kursi.
Kështu, “Pyjet e Lashta dhe të Hershme të Ahut të Karpateve dhe Rajone të tjera të Evropës16”,
qëndrojnë në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s si një rezervë e madhe ndërkufitare e
biosferës. Siti përfshin dhjetë masivë të veçantë që shtrihen nga Ukraina në Sllovaki, në 12 vende
që përfshijnë Shqipërinë, Kroacinë, Slloveninë, Italinë dhe Spanjën. Shtatëdhjetë për qind e këtij
pylli është në Ukrainë, përfshin zona të mëdha "mbrojtëse / buffer” dhe vetëm një pjesë e vogël
e tij është e aksesueshme për vizitorët. Rëndësia e kësaj rezerve, sipas UNESCO-s, është se "(...)
Që nga fundi i Epokës së fundit të Akullnajave, ahu evropian u përhap nga disa zona të izoluara të
strehimit në Alpe, Karpate, Dinaride, Mesdhetare dhe Pirentë, për një periudhë të shkurtër prej
disa mijëra vitesh në një proces që vazhdon ende. Përhapja me sukses në një kontinent të tërë ka
të bëjë me përshtatshmërinë e pemës dhe tolerancës së saj ndaj kushteve të ndryshme klimatike,
gjeografike dhe fizike”.
Në frymën e Projektit MD.net, të forcimit të eksplorimit të Dietës Mesdhetare (DM) në krijimin e
rrjeteve transnacionale, trashëgimia e pasur mesdhetare është kampionuar këtu bazuar në
logjikën e prioritarizimit të trashëgimisë së lënë botërore të njohur nga UNESCO, në lidhje me
DM, dhe pastaj duke zbritur në nivele më të ulëta, duke theksuar tiparet rajonale, kur është e
përshtatshme.

Në Shqipëri,

Parku Kombëtar i Butrintit17 dallon për marrëdhëniet e ngatërruara me
monumentet e klasifikuara në listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s. Ky peizazh kulturor
është një shembull i famshëm i marrëdhënies së ngushtë midis aspekteve materiale dhe
jomateriale të trashëgimisë kulturore, duke theksuar ndërveprimet midis njerëzimit dhe natyrës
përgjatë kohërave. Parku Kombëtar i Butrintit u regjistrua në Listën e Trashëgimisë Kombëtare të
Monumenteve të Mbrojtura në vitin 1948. Vlerat natyrore të Ligatinave të Butrintit u njohën nga
Konventa e Ramsarit në 2002. Në 2005, në bazë të Ligjit për Zonat e Mbrojtura, Butrinti u shpall
Park Kombëtar që mbulon 86 km². Parku Kombëtar vepron si një zonë mbrojtëse (buffer) për
pasuritë e Trashëgimisë Botërore.
Parku Kombëtar Divjakë-Karavasta është gjithashtu i shquar, kryesisht për praninë e elementeve
mesdhetare në vend - ullishte dhe vreshta (mundësisht me kultivarë të përshtatur me kushtet e
motit më të ftohtë), të cilat janë në një farë mënyre janë kapur në kuzhinën vendase.

_______
16 Pasuri ndërkufitare pothuajse e paprekur e cila është e lidhur me habitatet mesdhetare: https://whc.unesco.org/en/list/1133
17 Peizazhi Kulturor i Butrintit i Trashëgimisë Botërore: https://whc.unesco.org/en/list/570
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Herzegovina është një rajon jugor i Bosnje dhe Hercegovinës dhe i përket Mesdheut për shkak
të pozitës së saj gjeografike. Ndjesia a saj mesdhetare reflektohet në klimën, florën dhe faunën e
saj, si dhe mentalitetin, traditën, ushqimin, stilin e jetës dhe zakonet vendase të punës. Rajoni ka
një Park Kombëtar që është një ligatinë e rëndësishme, Hutovo Blato, sit i Ramsarit me numër
110518, që ndodhet afër grykëderdhjes19 së Lumit Neretva, 30 km nga Mostari. Parku, përfshin
moçale, liqenet, livadhe të lagështa dhe pyjet pranë lumenjve dhe ofron kushte të favorshme për
shumë specie ligatinore, veçanërisht shpendë dhe peshq, disa prej të cilave janë klasifikuar si të
rrezikuara. Ligatinat përbëhen kryesisht nga kënetat që u krijuan nga sistemi akuifer i
nëndheshëm i lumit Krupa. Në zona të tjera, bimë të egra mesdhetare si sherbela, trumza dhe
shqopë mund të gjenden dhe transmetojnë aromat e tyre në mjaltin e prodhuar në vend.

Në Kroaci, rajoni i Split-Dalmacisë, peizazhi i Ishullit Hvar përfaqëson Rrafshinën e Stari
Grad të renditur në listën e UNESCO-s të siteve të Trashëgimisë Botërore si një peizazh kulturor
që ka mbetur praktikisht i paprekur që kur u kolonizua për herë të parë nga Grekët jonianë nga
Faros në Shekulli 4 para Krishtit dhe mbetet në përdorim dhe përgjithësisht është akoma në
formën e tij origjinale. Struktura antike është ruajtur nga mirëmbajtja e kujdesshme e mureve
prej guri gjatë 24 shekujve, së bashku me strehëzat prej guri, dhe sistemin e mbledhjes së ujit. Të
njëjtat kultura, kryesisht rrushi dhe ullinjtë, kultivohen ende në fusha, dhe siti është gjithashtu një
rezervë natyrore. Siti është një shembull i vlefshëm i sistemit të lashtë të bujqësisë Greke, me
sistemin e tij gjeometrik të ndarjes së tokës, "kora", i cili ka mbetur praktikisht i paprekur gjatë 24
shekujve. Sit ka një rëndësi të madhe për DM pasi tregon funksionimin e civilizimeve fillestare
agrare. Ishte në vitin 385 para Krishtit që Dionisi i Sirakuzës (Siçili) themeloi Faros-in (tani Stari
Grad) si një koloni Greke e cila kishte për qëllim të siguronte një bazë për kolonizim të mëtejshëm,
pasi Faros-i ishte një ekonomi agrare. Kur Romakët pushtuan Faros-in në 219 para Krishtit, ai
mbeti i rëndësishëm si një qendër detare dhe bujqësore deri në Mesjetë dhe kulturat origjinale u
shtuan me grurë, çiçibanoz dhe fiq. Vetëm emri ndryshoi ndër shekuj. Grekët e quajtën atë "Chora
Pharu", ndërsa te romakët u bë "Ager Pharensis". Në epokat mesjetare u bë e njohur si "Campus
Sancti Stephani" (Fusha e Shën Stefanit). Ky peizazh është i lidhur me dy renditje në listën e
Trashëgimisë Kulturore jomateriale të UNESCO-s: një që lidhet me punimin e dantellës që lidhet
me një festival, dhe një tjetër që lidhet me një festë fetare të Pashkës së Krishterë (në një datë të
ndryshueshme në pranverë) .
Në pjesën kontinentale, dy zona ligatinore vlejnë për tu përmendur, që janë Liqeni i Vransko dhe
Delta e Lumit Neretva20. Liqeni i Vransko është liqeni i vetëm natyror i njelmët në bregdetin e
Kroacisë dhe është përfshirë në listën e Ramsarit, sipas Konventës së Ramsarit (shiko 3.2.1).
Ndodhet në një shtrat të cekët karstik dhe ndahet nga deti Adriatik nga një kreshtë e ngushtë
karstike. Variacione domethënëse sezonale në nivelin e ujit dhe të kripës, për shkak të ndërhyrjes
së ujit të detit nëpër krastën e përshkueshme, kanë krijuar kushte për zhvillimin e habitateve
shumë specifike, duke përfshirë tokën e arë e cila përmbytet në sezone të caktuara, dhe tokë me
shkurre tipike mesdhetare në kodra. Disa nga këto zona janë përfshirë në listën e Natura 2000 të
_______
18 Hutovo Blato, harta dhe informacione shtesë: https://rsis.ramsar.org/ris/1105
19 Sipas Encyclopaedia Britannica, termi “grykëderdhje” rrjedh nga fjalët latine “aestus” (“baticë”) dhe “aestuo” (“ziej”), duke treguar
efektin që rrjedh kur rrjedha e baticës dhe rrjedha e lumit takohen, në gojën e lumit; një grykëderdhje është pra një trup ujor
bregdetar pjesërisht i mbyllur në të cilin uji i lumit përzihet me ujin e detit (ujë i njelmët). Në një kuptim të përgjithshëm një mjedis
grykëderdhje përkufizohet nga kufij me kriporë dhe jo me kufij gjeografikë, që është në selektimin e specieve.
20 Sipas Encyclopaedia Britannica, një delta e një lumi i referohet një forme toke të prodhuar kur një lumë hyn trupin e një uji që
qëndron në këmbë dhe përfshin depozitimin e sedimenteve nga rrjedhja e lumit. Shkronja greke “∆” është përdorur nga Herodoti,
një historian nga një Greqia e lashtë, për të përshkruar Lumin Nil në gojën e tij, që prej degëve që shkojnë drejt detit dhe divergojnë
të Nilit dhe të detit.
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BE-së të habitateve të mbrojtura. Siti është zonë fole, dimërimi dhe pushimi për shumë zogj uji të
kërcënuar dhe gjithashtu përbën habitat për ngjalën evropiane shumë të rrezikuar. Kërcënime
të dukshme për sitin, të tilla si djegia e kallamishteve, peshkimi dhe gjuetia e paligjshme, janë
zbutur ndjeshëm që nga krijimi i zonës së mbrojtur, dhe vazhdojnë të adresohen përmes edukimit
të vendasve dhe zbatimit të planit të menaxhimit.
Delta e Lumit Nerveta është siti i Ramsarit me numër 58521 dhe është një zonë e rëndësishme
zogjsh, Rezervë Ornitologjike e Mbrojtur, Zona e Virgjër dhe Peizazh i Mbrojtur, që integron
Rrjetin Natura 2000. Lumi Neretva është rrjedhat e Adriatikut lindor, që përshkon Bosnjën dhe
Hercegovinën dhe Kroacinë, dhe segmenti i tij i fundit në territorin Kroat formon një deltë të gjerë
me toka kallamishte të mëdha, liqene, livadhe të lagështa, laguna, rripa rëre, fusha rëre, dhe
kripore. Zona është vend i rëndësishëm ndalimi gjatë migrimit të zogjve dhe është jashtëzakonisht
e pasur me specie peshku. Delta luan një rol shumë të rëndësishëm në kontrollin e përmbytjeve
dhe bllokimin e sedimenteve. Përveç peizazhit bujqësor tradicional, ka komplekse të mëdha
tokash bujqësore të menaxhuara intensivisht me plantacione mandarinash dhe serra me perime.
Delta është gjithashtu e pasur me trashëgimi kulturore dhe historike. Kërcënimet më të mëdha
ndaj tyre kanë të bëjnë me çështjet e menaxhimit të ujit dhe sektorëve të bujqësisë (eutrofikimi,
ndotja me plehra, pretendime mbi pronësinë e tokës dhe copëzimi i habitatit).

Në Qipro, Gjeoparku i Troodos ka një rëndësi kapitale për shumë arsye, së pari sepse formimi i
Qipros është i lidhur drejtpërdrejt me krijimin e vargmalit të Troodos; si rezultat i një seri
procesesh gjeologjike unike dhe komplekse. Troodos është shtresa më e thellë e një pjese të kores
oqeanike dhe mantelit të sipërm të Tokës, me fjalë të tjera, një kompleks ofiolite që u formua 90
milion vjet më parë, 8,000 metra nën nivelin e detit. Gjeoparku i Troodos ndodhet në pjesën
qendrore të Qipros dhe është një sit i Trashëgimisë Botërore22 ku ndodhen 10 Monumente
Bizantine pjesë e listës së UNESCO përveç më shumë siteve arkeologjike dhe 110 fshatrave që
ekzistojnë në gjeopark (fig. 3).

Figura 3. Një pamje e peizazhit të Gjeoparkut Troodos në Qipro (foto nga Michalis Georgiades për Organizatën e Turizmit
në Qipro)

_______
21 Delta e Lumit Neretva, informacion dhe harta: https://rsis.ramsar.org/ris/585
22 Gjeoparku i Troodos: http://www.troodos-geo.org/cgibin/hweb?-V=index&_FAA=1&-dindex.html&_VLANGUAGE=en
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Në Greqi, rajoni i Kretës strehon dy gjeoparqe kryesore të Rrjetin Global të Gjeoparqeve të
UNESCO-s, Parku Natyror i Psiloritis23, një peizazh kulturor që përfshin malet Psiloritis dhe zonën
e tij veriore bregdetare në qendër të Kretës. Në lidhje me mitologjinë e lidhur me tw parku
përfshin zonën ku është rritur Zeusi, mbreti i perëndive të lashta Greke, zona ku ndodhet shpella
Idaion Andro (në pllajën Nida), siti më i rëndësishëm fetar në periudhën Minoane në Kretë, dhe
gjithashtu qyteti klasik i Eleytherna. Parku kombinon mjedisin unik natyror (një pjesë e zonës
merr pjesë në rrjetin Natura 2000), historinë e gjatë, zakonet dhe traditat individuale dhe
civilizimin e spikatur me gjeologjinë magjepsëse. Vetë Gjeoparku ndahet në nën-parqe ku secili
prezanton një veçori kryesore gjeologjike të zonës. Në malet Psiloritis mitologjia, folklori, tradita
dhe mjedisi natyror takohen në një kombinim kaq të shkëlqyeshëm sa mund të pretendohet se
është mali i perëndive dhe njerëzve, i natyrës, i traditës dhe i shpirtit të vërtetë Kretas. Gjeoparku
Sitia është gjithashtu i renditur në Rrjetin Global të Gjeoparqeve (GGN) të UNESCO-s. Pasuria me
fosilet e gjitarëve dhe strukturat karstike në mjedisin gëlqeror të sitit përbëjnë karakteristikën e
tij më të spikatur. Më shumë se 170 shpella dhe shumë gryka janë gjetur në zonë.

Italia është jashtëzakonisht e pasur me site të lidhura me trashëgiminë e DM, që përfshijnë
Gjeoparqet e spikatura, Rezerva të Biosferës, parqe natyrore, si dhe një listë të gjatë të siteve
kulturore jashtëzakonisht të rëndësishme, të njohura nga UNESCO si vende të Trashëgimisë
Botërore.

Në Itali, rajoni i Kapanja,

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano24,, është një gjeopark
në Rrjetin Global të Gjeoparqeve (GGN, UNESCO), i rrallë për gjeomorfologjinë e larmishme, që
përfshin masivë karboni të karakterizuara nga veçori karstike përfshirë shpella. Madhësia dhe
gjeodiversiteti i territorit të saj përputhen me shumëllojshmërinë e ekosistemeve të rëndësishëm.
Një pjesë e madhe e territorit përkon me Rezervat e Biosferës së Parkut Kombëtar të “Cilento dhe
Vallo di Diano” i cili është përfshirë në listën e UNESCO-s së Siteve të Trashëgimisë Botërore që
nga viti 1998.
Zonë tjetër e rëndësishme natyrore është Oasi del Sele-Serre Persano, një sit i Ramsarit, gjithashtu
i klasifikuar si një sit i Rëndësisë së Komunitetit, sipas Natura 2000 të BE, dhe Rezervës Natyrore
Kombëtare. Sipas RSIS25, Oazi i Persano përmban pjesën kryesore të ligatinave dhe peizazhi
përreth përbëhet nga livadhe të përmbytura, pyje bregdetare, pyje të përmbytura, këneta dhe
moçale. Llojet mbizotëruese të bimësisë dhe habitatit, tipike dhe emblematike të Rajonit Mesdhe.
Një zonë tjetër e rëndësishme, në rajon është Oasi di Castelvolturno o Variconi e cila është një
ligatinë pjesë e “Deltës Volturno Costa Licola" më të madhe. Kjo Rezerve Natyrore përfaqëson një
prej zonave me numrin më të madh të specieve të shpendëve ujorë brenda gjithë bregdetit të
Tirrenit. Qindra specie dhe mijëra ekzemplarë kalojnë tranzit dhe/ose kalojnë dimrin pranë
pellgjeve të vendosura brenda deltës.

_______
23 Parku Natyror i Psiloritis: http://www.globalgeopark.org/aboutGGN/list/Greece/6437.htm
24 Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano: http://www.globalgeopark.org/aboutGGN/list/Italy/6487.htm
25 Oasi del Sele-Serre Persano: https://rsis.ramsar.org/ris/1665
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Në Itali, rajoni i Emilia-Romanja ka 13 site të trashëgimisë së UNESCO-s, nga të cilat 9
janë vende (spots) natyrore, si dhe shumë parqe natyrore në rrjetin Natura 2000 dhe me vlerë të
përmblidhen ketu26. Delta e Lumit Po është veçanërisht e rëndësishme si një shembull
emblematik i një peizazhi ku shkrihen plotësisht dimensionet natyrore, kulturore dhe sociale. Ajo
është e integruar në peizazhin kulturor të Ferrara, një sit i Trashëgimisë Botërore në listat e
UNESCO-s. Lugina e deltës së Lumit Po është pushtuar nga vendbanimet e njerëzve për
mijëvjeçarë dhe zë një pjesë të rëndësishme të territorit të rajonit të Emilia-Romanja27. Ajo
përfshin duna, ligatina, pyje dhe pyje halorë, si "Bosco della Mesola" dhe "Pylli halor i San Vitale",
si dhe shumë monumente të rëndësishme që përfshijnë Abbeys, qendra të tjera historike të
qytetit se Ferrara, dhe "chiaviche" (bllokues uji (water locks) monumentalë). Ligatina të tjera të
rëndësishme në rajonin Emilia-Romagna janë "Punte Alberete", "Sacca di Bellocchio", "Ortazzo e
Ortazzino" dhe "Piallassa della Baiona e Risega".

Në Itali, rajoni i Sicilisë, i ofron vizitorit madhështinë e forcave natyrore në Isole Eolie28
(Ishujt Aeolian) që është një sit në listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s. Këto ishuj janë
një arkipelag vullkanik te vendosur në veri të Sicilisë (Fig. 4).

A

B

Figura 4. Isola Eolie (Ishujt Aeolian) një arkipelag vullkanik i spikatur i cili është një sit i Trashëgimisë Botërore i njohur
nga UNESCO për rëndësinë e tij natyrore dhe kulturore; A. hartë dhe tregim në detaje që tregon vendndodhjen e Ishujve
Aeolian, të emërtuar sipas besimit se ato ishin shtëpia e hyjnisë greke "Aeolus" (burimi: Norman Einstein për Wikipedia);
B: foto e ishullit të Stromboli që tregon një rrjedhë piro- klasike të llavës poshtë krahut të vullkanit (Foto nga Shawn
Appel në Unsplash)

Sipas UNESCO, "Ishujt Aeolian29 ofrojnë një rekord të spikatur të ndërtimit dhe shkatërrimit
vullkanik të një ishulli, dhe fenomeneve të vazhdueshme vullkanike, me shembuj të dy llojeve të
shpërthimit (Vullkanik dhe Strombolian) dhe kështu janë integruar dukshëm në edukimin e
gjeologëve për më shumë se 200 vjet.
Ende në Siçili, një peizazh tjetër i shquar vullkanik, është Mali Etna30, në listën e Trashëgimisë
Botërore të UNESCO-s, është një sit ikonë që përfshin 19,237 hektarë të pabanuar në bregdetin
lindor të Siçilisë. Mali Etna është mali më i lartë i ishullit Mesdhetar dhe strato -vullkani më aktiv
_______
26 Parqet natyrore dhe zona të tjera të mbrojtura të Natura 2000 të rajonit të Emilia-Romanja: http://ambiente.regione.emiliaromagna.it/it/parchi-natura2000
27 Parku i Deltës së Lumit Po: http://www.parks.it/parco.delta.po.er/Eindex.php
28 Isole Lipari, informacion turistik: https://www.isolelipari.com
29 Isole Eolie: https://whc.unesco.org/en/list/908
30 Mali Etna: https://whc.unesco.org/en/list/1427
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në botë. Vullkani mbështet ekosistemet e rëndësishme tokësore duke përfshirë florën dhe faunën
endemike dhe aktiviteti i tij e bën atë një laborator natyror për studimin e proceseve ekologjike
dhe biologjike.
Rezervat Natyrore të Sicilisë31 përfshijnë Parkun Kombëtar Isola di Pantelleria, Parqet Rajonale
të Etna, Fiume Alcantara, Madonie, Nebrodi dhe Monti Sicani. Zonat e mbrojtura detare të Siçilisë
përfshijnë Isole Egadi, Isole Pelagir, Plemmirio, Capo Gallo - Isola delle Femmine, Capo Milazzo,
Isola di Ustica dhe Isole Ciclopi. Lista e gjatë e Rezervave Rajonale Natyrore përfshin disa site të
Trashëgimisë Botërore dhe zonat përreth, të tilla si Isola di Alicudi, Isola di Stromboli e
Strombolicchio, Isola di Volcano, Pellgjet e Kripës së Trapani dhe Paceco, dhe Vendicari.

Në Portugali, rajoni i Algarve, disa ekosisteme ligatinore dhe habitate vlen të përmenden
si dhe mbrohen nga protokolli i Ramsarit, përkatësisht:
- Ria de Alvor, siti i Ramsarit numër 827, mbrohet si Rezervë Kombëtare Ekologjike. Një lagunë
bregdetare dhe një sistem i ligatinave grykëderdhjeje të ndara nga deti me rripa rëre. Siti përfshin
duna të qëndrueshme dhe të lëvizshme me bimësi karakteristike, rërë intertidale dhe tokë balte,
këneta të kripura baticash dhe kripore. Një vend i rëndësishëm ndalimi për shumë kalimtarë
trans-saharianë, me numra speciesh të ndryshme të mbarështimit të faunës së zogjve në sit në
sasi të konsiderueshme për kontekstin kombëtar. Zona vlerësohet më shumë për jetën e saj ujore,
e cila përfshin prodhimin e rëndësishëm të tregtisë së butakëve. Një stacion fushor dhe stacioni i
shënjimit të zogjve janë të vendosura në këtë sit.
- Ria Formosa është e mbrojtur sipas Direktivës së KE për Zonat e Mbrojtjes së Veçantë dhe si një
Park Natyror Kombëtar dhe nga Konventa e Ramsarit. Ajo është një kompleks lagunash
bregdetare me ujë deti dhe ishujve në formë dige, me shumë pjesë toke balte, brigje rëre, sisteme
dune, kripore, dhe të tjera. Zona është e rëndësishme për shumim, dimërim dhe grumbullimin e
shumë specieve të zogjve të ujit, përfshirë çafkat dhe zogjtë ibis (fig. 5). Zona ka një rëndësi
botanike, duke mbështetur disa bimë endemike dhe është një zonë kryesore inkubator për
peshqit.

Figura 5. Porphyrio Porphyrio (emri i zakonshëm i të cilit
në portugalisht është camão, nga "ngrënia me duar"
është një simbol i Parkut Natyror "Ria Formosa", në
Algarve, Portugali. (Foto nga Enri Sastre, ICNF).

- Sapais de Castro Marim, sit i Ramsar me numër 829, mbrohet si Rezervë Natyre sipas Direktivës
së KE për Zonat e Mbrojtjes së Veçantë. Ajo është një sistem kompleks grykëderdhjesh të
përrenjve, fushave aluviale, kriporeve dhe "Salinave" artificiale, që pëson luhatjeve të shumta në
ndryshimet e baticave dhe niveleve të kripës. Ligatina është e shquar për komunitetet e tij të
kriporeve halofitike dhe bimësi të dallueshme shkurresh që i është përshtatur mjedisit ekstrem
_______
31 Parqe dhe rezerva natyrore të Sicilisë: http://www.parks.it/regione.sicilia/Eindex.php
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të nxehtë, të thatë dhe të kripur. Siti mbështet disa specie të zogjve të ujit mbarështrues dhe një
koloni të vogël mbarështrues çafkash dhe ka rëndësi kyçe për një numër të madh të flamingosh
jo mbarështues Ruberin Phoenicopterus dhe flamingo spoonbills Platalea leucorodia. Ligatina luan
një rol vendimtar në mirëmbajtjen e ujit nëntokësor, zbutjen e përmbytjeve dhe shërben si një
rezervuar me ujë të ëmbël në një nga zonat më të thata të Portugalisë. Zona përfshin vendbanime
historike të pushtimit romak dhe arab.

Në Slloveni, rajoni Vzhodna në Slloveninë jugperëndimore tregon si karakteristika kryesore
shkëmbinjtë flish32 dhe gurë gëlqerorë, klimën relativisht të ngrohtë sub-mesdhetare dhe
vendndodhjen e saj afër detit.
Zona mesdhetare në Slloveni bashkon Karst33 me pjesën bregdetare të zonës së Istrës. Qytetet
tipike mesdhetare janë të lidhura ngushtë me zonat e gjelbra të Istrës, ku është shtëpia e kuzhinës
origjinale me vaj ulliri dhe bimë të egra. Karst zbulon shpellat të cilat janë ndër më të vizituarat
në Evropë dhe poshtë tokës së tij të kuqërremtë zbulohen Shpellat e mrekullueshme të Škocjan,
sit i mbrojtur i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s34 (fig. 6).

Figura 6. Rrjedha ujore nëntokësore dhe
shpella në Parkun e Shpellave Skocjan, në
rajonin e Vzhodna, Slloveni (Fotografi nga
Slloveniaholidays.com).

Kufiri midis Mesdheut dhe Botëve kryesisht Dinarike Kontinentale në brendësi të Sllovenisë nuk
është aq i qartë. Ai qëndron fillimisht në skajet e larta të rrafshnaltës së Karst me një drejtim tipik
Dinar nga veriperëndimi në jugperëndim.
Një ligatinë e rëndësishme afër bregdetit është Secoveljske Soline35 Kjo Rezervë natyrore në
parkun Krajinski, është një zonë me tokë balte baticash, platforma kripe, dhe kripore që
mbështesin bimësi kallamishte dhe rezistente ndaj kripës në gojën e lumit të kanalizuar. Siti është
i rëndësishme për shumë specie të ndryshme të zogjve të ujit mbarështrues, dimërues dhe një
numri të madh të zogjve që grumbullohen. Jo vertebrorë të shumtë të rrallë në të gjithë vendin
dhe bimë halofitike36 shfaqen në sit, dhe zona është e rëndësishme për ruajtjen edukimin,
_______
32 Një shkëmb sedimentar me shtresa i gjetur në vargmale, si vargmali i Karpateve që shtrihet përgjatë gjithë Evropës Lindore
33 Karst është një terren me tokë shkëmbore, shpella, puseta natyrore dhe lumenj nëntokësorë që vijnë si rezultat i efekteve
gërmuese të ujërave nëntokësorë në gur gëlqeror masiv të tretshëm. Termi u aplikua fillimisht në rajonin fiziografik të Karst (ose
Kras), në veri-lindje të Gjirit të Triestes në Slloveni, dhe tani shtrihet në vende të tjera rreth globit, duke ndarë veçori të ngjashme
34 Shpellat Škocjan: https://whc.unesco.org/en/list/390
35 Secoveljske soline: https://rsis.ramsar.org/ris/586
36 Halophytic plants encompass botanical species ëhich are able to groë in saline environments (e.g. in brackish ëaters), due to its
resistance to high salt concentrations
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rekreacionin në ambient të hapur, dhe kërkime shkencore. Platformat e kripës kanë operuar në
delta për qindra vjet dhe 40% e sitit përbëhet nga platforma të kripës në gjendjen pune, me një
veprimtari të përhapur në Pellgun e Mesdheut (fig. 7).

Figura 7. Platformat e kripës që tregojnë
nxjerrjen e kripës artizanale në parkun Krajinski
Sečoveljske soline, në rajonin e Vzhodna,
Slloveni
(Foto
nga
I.
Škornik,
http://www.kpss.si/o-parku).

Në Spanjë, rajoni i Andalusia,

Shkretëtira e Tabernas, është një rezervë e spikatur e
biosferës me lloje të ndryshme të sub-klimave, e vendosur midis "Sierra de los Filabres" dhe
"Sierra de Alhamilla", në një zonë me pak reshje shiu të njohur si " Levante ". Aty rriten bimë të
rralla, si livando e detit (Limonium insignis), dhe jetojnë zvarranikë dhe amfibë, zogj si dhe disa
gjitarë. Parku Natyror ndodhet në provincën e Almeria.
Parku Kombëtar Doñana (Coto Doñana), afër Huelva, në bregdetin e Atlantikut (në jug) është një
rezervë biosfere e mbështetur nga Fondi Botëror për Natyrën (WWF). Sit i Trashëgimisë Botërore,
Rezervë37 e Biosferës së UNESCO-s, Sit i Ramsarit me numër 234, Zonë e Mbrojtjes së Veçantë
sipas Direktivës së KE, Diploma e Këshillit të Evropës, Parku Kombëtar Doñana zë bregun e djathtë
të lumit Guadalquivir në grykëderdhjen e tij në Oqeanin Atlantik. Ai është i shquar për larminë e
madhe të biotopeve të tij, sidomos lagunave, kënetave dhe dunave të palëvizshme dhe të
lëvizshme, pyje me shkurre dhe shkurre me gjelbërim të përhershëm. Aty jetojnë pesë specie të
kërcënuara të zogjve. Kompleksi i gjerë moçalor bregdetar ndahet nga oqeani me një sistem të
gjerë dune dhe i nënshtrohet ndryshimeve sezonale në nivelin e ujit dhe kripës. Bimësia përfshin
speciet ujore, bimë që rezistojnë kripës, pyllin Pinus pinea dhe kullotat.
Gjeoparku Cabo de Gata-Níjar38 është një nga zonat e pakta nën-shkretëtinore në Evropën
kontinentale dhe ishte Zona e Parë Detare dhe Tokësore e Mbrojtur në Andaluzi. Parku ka fituar
çmime të ndryshme ndërkombëtare për vlerat e tij natyrore.
Një ligatinë tjetër e rëndësishme, në rajon, është Bahía de Cádiz, një Park Natyror, sit i Ramsarit
me numër 1265, Zonë e Mbrojtjes Speciale dhe e propozuar për Zonë të Rëndësishme në kuadër
të Direktivës së KE për Zonat e Mbrojtjes së Veçantë. Bahía de Cádiz është një shembull i
jashtëzakonshëm i kënetave të baticës së Atlantikut në Gadishullin Iberik, shumë prej kënetave
të kripës janë shndërruar në platforma kripe, dhe shumica e tyre janë kthyer në habitate më
natyrore ose janë shndërruar në akuakulturë. Habitatet natyrore përfshijnë gjithashtu plazhe
ranore dhe ishuj shkëmborë. Gjiri i Kadizit është thelbësor për zogjtë e ujit migratorë dhe
_______
37 Doñana Park: https://whc.unesco.org/en/list/685
38 Cabo de Gata Nijar: http://www.globalgeopark.org/aboutGGN/list/Spain/6447.htm
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dimërues, dhe gjithashtu strehon më shumë se 1% të popullatave mbarështruese të 5 zogjve të
ndryshëm bregdetarë.

Në Spanjë, rajoni i Katalonjës

strehon Gjeoparkun Qendror të Katalonjës39 një
gjeodiversitet i gjerë me shembuj të jashtëzakonshëm nga fushat e stratigrafisë,
sedimentologjisë, tektonikës, sistemeve karstike, paleontologjisë dhe paleoantropologjisë.
Përmbajtja prej faune e shkëmbinjve të saj sedimentarë tregon shembuj të shumtë të një jete të
pasur të larmishme nga epokat gjeologjike të kaluara. Fosilet më të njohura dhe më të bollshme
janë me origjinë detare, me origjinë nga organizmat që jetojnë në dete të cekëta të ngrohta, të
cilat mbulonin rajonin 55 milion vjet më parë. Gjeodinamika dhe minierat janë pjesë e pellgut
Potasik (me kalium) Katalan, një nga zonat më të mëdha të minierave të kripës së kaliumit në
Evropë.
Një ligatinë që vlen të përmendet në Katalonjë është "Delta del Ebro", sit i Ramsar me numër 593,
një habitat i brishtë i cili është gjithashtu një Zonë e Mbrojtjes së Veçantë të Direktivës së KE, Park
Natyror, Rezervë Natyrore dhe Strehë Kombëtare të Gjuetisë. Si një deltë rrjedhëse, përfshin
ujërat e cekëta bregdetare, plazhet, dunat, lagunat e kripura, salinat, kënetat e ujërave të ëmbla
dhe pishinat e ujërave të ëmbla që furnizohen nga burimet e ujërave nëntokësorë. Siti mbështet
një numër speciesh të shumta të zogjve të ujit me rëndësi në nivel ndërkombëtar. Deri në 30,000
palë fole zogjsh të ujit dhe 180,000 individë dimërojnë në këtë sit çdo vit.
Me pak fjalë, Katalonja ka habitate të pasura dhe të larmishme, që nga vargmalet e Pirenejve në
gadishujt si "Cap de Creus cape ", në kënetat dhe plazhet ranore. Natyra e larmishme dhe
mbresëlënëse ka frymëzuar artistë të famshëm dhe ka influencuar në kuzhinën vendase, e cila
është e aromatike dhe shumëngjyrëshe.

1.2. TRASHGIMIA E NDËRTUAR DHE TRASHGIMI TË TJERA JOMATERIALE TË
LIDHURA ME DM
Sitet më të spikatura monumentale dhe arkeologjike në rajonet mesdhetare që marrin pjesë në
projektin MD.net janë renditur këtu, duke nxjerrë në pah ato me karakter mesdhetar dhe të
njohura si Trashëgimi Botërore nga UNESCO, kështu që ky inventar nuk është shterues. Në këto
vende presioni antropogjen është minimizuar, dhe turizmi ndihmon në rritjen e ndërgjegjësimit
dhe siguron burime për të ruajtur zona të tilla. Informacione shtesë dhe kontaktet e siteve të
renditura janë dhënë në fusnotat përkatëse.

Shqipëria. Peizazhi kulturor i Butrintit40 spikat nga njohja e tij si Trashëgimia Botërore, duke u
integruar listën e UNESCO-s, dhe mbrojtur më tej nga Konventa e Ramsarit (shiko 3.2.1). Siti aktual
arkeologjik është një depo e rrënojave që përfaqësojnë çdo periudhë në zhvillimin e qytetit. Parku
Kombëtar i Butrintit është një zonë mbrojtëse (buffer)për monumentet dhe përfaqëson vetë një
kënetë të rëndësishme. Qendrat Historike të Trashëgimisë Botërore të Beratit dhe Gjirokastrës41
ia vlen të përmenden për mënyrën e jashtëzakonshme se si janë ruajtur, përfshirë ndërtesat e
tyre vernakulare, pavarësisht se janë banuar vazhdimisht që nga kohërat e lashta (fig. 8).
_______
39 Gjeoparku qendror i Katalonjës: http://www.globalgeopark.org/aboutGGN/list/Spain/6776.htm
40 Butrinti, sit i Trashëgimisë Botërore: https://whc.unesco.org/en/list/570
41 Berati dhe Gjirokastra, site të Trashëgimisë Botërore: https://whc.unesco.org/en/list/569
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Të ndodhur në Ballkan, në Shqipërinë jugore, dhe afër njëri-tjetrit, këto qytete -qendra të
fortifikuara dëshmojnë për pasurinë dhe larminë e trashëgimisë urbane dhe arkitekturore të këtij
rajoni. Sipas faqes së UNESCO-s Berati dhe Gjirokastra janë përshkruar si shembuj të rrallë të një
karakteri arkitekturor tipik të periudhës otomane. I vendosur në Shqipërinë qendrore, Berati jep
dëshmi për bashkëjetesën e bashkësive të ndryshme fetare dhe kulturore ndër shekuj. Ai
përmban një kështjellë, e njohur në vend si Kala, shumica e së cilës është ndërtuar në shekullin
XIII, megjithëse origjina e tij daton në shekullin e IV para Krishtit. Në zonën e kalasë ka disa kisha
bizantine, kryesisht nga shekulli i XIII, si dhe disa xhami të ndërtuara nën epokën otomane.

Figura 8. Ndërtesa e mesjetës së vonë e
stilit mesdhetar, një shembull i
arkitekturës vernakulare në Shqipëri (Foto
nga Rezart Xhelo, Shoqata e Bashkive të
Shqipërisë).

Bosnja dhe Hercegovina.

Në rajonin e Hercegovinës, qyteti i Mostarit42 klasifikohet si
Trashëgimi Botërore, duke qenë shembulli i jashtëzakonshëm i një vendbanimi urban shumëkulturor. Qyteti historik i Mostarit, që përfshin një luginë të thellë të Lumit Neretva, u zhvillua në
shekujt XV dhe XVI si një qytet kufitar otoman dhe gjatë periudhës austro-hungareze në shekujt
XIX dhe XX. Mostari ka qenë prej kohësh i njohur për shtëpitë e tij të vjetra turke dhe Urën e
Vjetër, Stari Most, sipas së cilës mori dhe emrin. Por gjatë konfliktit të viteve 1990, shumica e
qytetit historik dhe Ura e Vjetër, e projektuar nga arkitekti i njohur Sinan, u shkatërruan. Ura e
Vjetër është rindërtuar kohët e fundit dhe shumë prej ndërtesave në Qytetin e Vjetër janë
restauruar ose rindërtuar me kontributin e një komiteti shkencor ndërkombëtar të krijuar nga
UNESCO. Zona e Urës së Vjetër, me karakteristikat e saj arkitekturore para-otomane, otomanolindore, mesdhetare dhe evropiano-perëndimore është simbol i pajtimit, bashkëpunimit
ndërkombëtar dhe bashkëjetesës së bashkësive të ndryshme kulturore, etnike dhe fetare. Kur
bëhet fjalë për ndikimin mesdhetar në arkitekturë, është e dukshme për shembull në kullën sahat
dhe në dekorime të objekteve të veçanta të shenjta, siç është pjesa e brendshme e Xhamisë
Tabačica në Mostar (fig. 9), e zbukuruar me motive mesdhetare si piktura të rrushit dhe te shegës.

_______
42

Zona e Urës së Vjetër të qytetit të vjetër të Mostarit: https://whc.unesco.org/en/list/946
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Figura 9. Pamja e brendshme e Xhamisë së Tabashicës në Mostar, Hercegovinë, që tregon dekorimin e pasur me ndikim
mesdhetar në elementë të natyrës në mure, gjegjësisht hardhitë poshtë dritareve (Foto nga Maja Lopin).

Kroacia, rajoni i Splitit dhe Dalmacisë ka disa renditje në listat e Trashëgimisë Botërore
të UNESCO-s, në lidhje me pasurinë e trashëguar me rëndësi për DM. Kompleksi Historik i Splitit
me Pallatin e Dioklecianit përfshin qendrën historike të Splitit me rrënojat e Pallatit të
Dioklecianit43, të ndërtuar midis fundit të shekullit të III dhe fillimit të shekullit IV pas Krishtit.
Katedralja është ndërtuar në Mesjetë, duke ripërdorur materiale nga mauzole antike. Kishat
romane të shekullit të XII dhe XIII, fortifikimet mesjetare, pallatet gotike të shekullit XV dhe
pallatet e tjera në stilin e Rilindjes dhe në stilin barok përbëjnë pjesën tjetër të zonës së mbrojtur.
Qyteti i vjetër i Dubrovnikut 44, i njohur si "perla e Adriatikut", i vendosur në bregdetin dalmat, u
bë një fuqi e rëndësishme e Detit Mesdhe nga shekulli i XIII e më tej. Edhe pse u dëmtua rëndë
nga një tërmet në vitin 1667, Dubrovniku arriti të ruante kishat, manastiret dhe shatërvanët e tij
të bukura gotike, Rilindase dhe Baroke, manastiret, pallatet dhe burimet. Qyteti Historik i Trogir45
është një shembull i shquar i vazhdimësisë urbane. Plani ortogonal i rrugës i këtij vendbanimi
ishullor daton në periudhën helene i cili me pas u zbukurua nga sunduesit e njëpasnjëshëm me
shumë ndërtesa publike dhe banesa cilësore. Kishat e saj të bukura romane plotësohen nga
ndërtesat e spikatura të Rilindjes dhe Baroke nga periudha venedikase.

Qiproja posedon tre site që janë pjesë e listës së Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, përveç
shumë siteve të tjera me interes (gjegjësisht fshatrat që mund të ekspozojnë kulturën vendase).
Këto tre site janë përmendur këtu, sepse ato përfshijnë epoka të ndryshme dhe kanë një vlerë të
jashtëzakonshme universale, kur marrim parasysh pasurinë e trashëguar në lidhje me DM.

_______
43Kompleksi

historik i Split me Pallatin e Dioklecianit: https://whc.unesco.org/en/list/97
i vjetër i Dubrovnikut: https://whc.unesco.org/en/list/95
45Qyteti historik i Trogir: https://whc.unesco.org/en/list/810
44Qyteti
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Choirokoitia, një vendbanim neolitik nga mijëvjeçari i VII deri në IV para Krishtit është një nga sitet
më të rëndësishme parahistorike në Mesdheun lindor. Ajo përfaqëson Neolitikun Qeramik të
Qipros në kulmin e tij, domethënë suksesin e pushtimit të parë njerëzor të ishullit nga fermerët
që vinin nga kontinenti i Lindjes së Afërt rreth fillimit të mijëvjeçarit IX 46.
Paphos47 ishte një qendër e kultit të Afërditës dhe hyjnive të pjellorisë para-helenike. Vendlindja
legjendare e Afërditës ishte në ishullin e Qipro, ku tempulli i saj u ngrit nga mikenasit në shekullin
XII para Krishtit dhe vazhdoi të përdoret deri në periudhën Romake. Vendi përfshin mbetjet
arkeologjike të Nea Paphos-it të lashtë (Qyteti i Shenjtë i Afërditës), mbetjet e Tempullit të
Afërditës (Shenjtores së Afërditës) dhe Palaepafos (Pafos-it së Vjetër).
Dhe së fundi, Kishat e pikturuara në rajonin e Troodos48 duhet të theksohen sepse ato dëshmojnë
periudhën e mbizotërimit të perandorisë Bizantine në ishull.

Greqia, rajoni i Kretës. Greqia është padyshim e një rëndësie kapitale për konceptin e DM
jo vetëm për gjurmët/ saj kryesore historike dhe kulturore për civilizimin perëndimor dhe kulturën
mesdhetare, por edhe për popullsinë e saj që tejkalojnë jetëgjatësinë mesatare botërore, me një
numër të madh të njëqindvjeçarëve49. Ndërlidhja e disa dimensioneve (mjedisi, bujqësia, zakonet)
me zakonet ushqimore i është bashkangjitur fjalës greke "Diaita", e cila është shumë e gjallë në
ishull (fig. 10).

Figura 10. Gatim jashtë, në një ngjarje në bashkësi në Kretë, e cila
përfshin ndërveprime të mëdha sociale. Kënaqësia e ushqimit ose
“kënaqësia e tryezës” është një tipar historik i rrënjosur në zakone
të ekuilibruar, varësisht të varura nga klima, nga ritmi i natyrës,
burimet lokale dhe zakonet e njerëzve (foto nga Rajoni i Kretës).

_______
46 Vendbanim neolitik i Choirokoitia: https://whc.unesco.org/en/list/848
47 Paphos: https://whc.unesco.org/en/list/79
48 Kisha të pikturuara në rajonin e Troodos Region: https://whc.unesco.org/en/list/351
49 Jetëgjatësia të paktën pjesërisht i atribuohet stilit të jetës së DM: https://www.bluezones.com/exploration/ikaria-greece/

- 21 -

Në lidhje me trashëgiminë, rajoni i Kretës, i cili merr pjesë në projektin MD.net, shquhet këtu për
mbajtjen sitit arkeologjik të Knossos, të paraqitur tek UNESCO si një Trashëgimi Botërore50.
Knossos është siti më i madh arkeologjik i epokës së bronzit në Kretë dhe përfundimisht u bë
qendra ceremoniale dhe politike e qytetërimit dhe kulturës Minoane. Në kulmin e tij, pallati i
Knossos dhe qyteti rrethues kishin një popullsi prej 100,000 njerëzve menjëherë pas vitit 1700
para Krishtit dhe është quajtur qyteti më i vjetër i Evropës. Pallati është gjithashtu i njohur për
sistemin e tij të administrimit të ujërave, i cili konsiston nga të paktën tre nën-sisteme: një për
furnizimin, një për kullimin e ujërave të bardha, dhe një për kullimin e ujërave të zeza. Ujësjellësit
furnizonin me ujë të freskët në kodrën Kefala nga burimet në Archanes, rreth 10 km larg, duke u
degëzuar për në pallat dhe për në qytet. Uji shpërndahej në pallat nga skema bazuar në forcën e
gravitetit përmes gypave me terakota në burime dhe rubineta.
Heraklion (Ηράκλειο) është qyteti më i madh në Kretë që shfaq një histori të gjerë dhe të pasur,
me ndikime të pushtimeve të njëpasnjëshme nga arabët dhe venedikasit, si dhe nga epokat
bizantine dhe otomane. Heraklion ka qenë një Port i rëndësishëm që nga antikiteti, i dëshmuar
nga fortifikimet e tyre ende imponuese.
Italia përfaqësohet në projektin MD.net nga tre rajone Campanja, Emilia-Romanja dhe Siçilia.

Itali, rajoni i Kampanja.

Në lidhje me trashëgiminë e këtij rajoni, qyteti i Napolit

theksohet këtu pasi qëndron si një peizazh i shquar urban mesdhetar, i njohur si Trashëgimi
Botërore. Që kur qyteti i "Neapolis", u themelua nga Grekët në vitin 470 Para Krishtit deri në
Napolin bashkëkohor51, qyteti ka ruajtur gjurmët e kulturave të njëpasnjëshme që u shfaqen në
Evropë dhe pellgun e Mesdheut, dhe mbështjell shumë monumente të shquara si Pallati
Mbretëror, "Monte dei Poveri Vergognosi", manastirin e "Sant'Agostino degli Scalzi", dhe Kolegjin
e Jezuit në Capodimonte. Asnjëherë nuk është e tepërt të theksohet pafundësia dhe pasuria e
pasurive kulturore mesdhetare dhe ndikimi i tyre në kulturat e tjera, diçka që është veçanërisht e
dukshme në dendësinë e monumenteve të rajoneve italiane.
Pranë qytetit të Napolit mund të gjendet një vend tjetër i trashëgimisë botërore: Pallati Mbretëror
i Shekullit XVIII në Caserta me Parkun, Aqueduct of Vanvitelli dhe Kompleksi San Leucio. Costiera
Amalfitana52, është një sit i Trashëgimisë Botërore dhe një peizazh i rëndësishëm kulturor i DM, i
përshkruar nga UNESCO si një shembull i shquar i një peizazhi mesdhetar, me vlera të
jashtëzakonshme kulturore dhe skenike natyrore që vijnë nga topografia e tij dramatike dhe
evolucioni historik.
Sit i trashëgimisë botërore, Zonat Arkeologjike të Pompeit, Herculaneum dhe Torre Annunziata,
është i një rëndësie të padyshimtë historike, nga interesi gjeologjik i Malit të Vezuvit, nga kontrasti
midis qytetit tregtar të Pompeit, me mbetjet arkeologjike më të vogla por më mirë të ruajtura të
resortit të pushimeve të Herkulaneumit, duke zbuluar mënyrën e jetesës së pasur të qytetarëve
më të pasur të Perandorisë së hershme Romake.
_______
50 Lista e synuar e Trashëgimisë Botërore të Knossos: https://whc.unesco.org/en/tentativelists/5860/
51 Qendra historike e Napolit: https://whc.unesco.org/en/list/726
52 Costiera Amalfitana: https://whc.unesco.org/en/list/830
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Komuniteti përfaqësues italian në listën e UNESCO-s së Dietës Mesdhetare është Pollica-Cilento,
është e vendosur në afërsi të sitit të Trashëgimisë Botërore të Cilento dhe Parkut Kombëtar Vallo
di Diano, i cili strehon Sitet Arkeologjike të Paestum dhe Velia, dhe Certosa di Padula53. Parku
Kombëtar është një rajon malor i ndarë nga disa lugina lumenjsh, dhe grupet dramatike të
shenjtërimeve dhe vendbanimeve përgjatë tre kreshtave malore lindje-perëndim portretizojnë
gjallërisht evolucionin historik të zonës. Ishte një rrugë kryesore jo vetëm për tregtinë, por edhe
për bashkëveprimin kulturor dhe politik gjatë periudhave parahistorike dhe mesjetare.

Italia, rajoni i Emilia-Romanja, në mesin pasurisë së saj të madhe të trashëguar, qyteti i
Ferrara, qëndron si qyteti i Rilindjes që tregon një bashkim të ekuilibruar me mjedisin përreth54.
Zona e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s përfshin qendrën urbane të Ferrara dhe tokat fqinjë
bujqësore brenda deltës së lashtë dhe të gjerë të Lumit Po. Jashtë mureve rrethuese të qendrës
urbane mesjetare, qyteti shtrihej në një seri skemash urbanistike planimetrike që përdoreshin
nga shekujt XIV-XVI, që e bënte Ferraran qytetin e parë të Rilindjes që u zhvillua duke përdorur
një plan urbanistik kompleks. Më e njohura nga këto skema, Addizione Erculea (nga Biagio
Rossetti) ekuilibronte parimet humaniste, në lidhje me formën dhe vëllimin në arkitekturë, me
hapësirë të gjerë, nevojat e qytetit dhe traditat vendase.
Ravenna55 ishte selia e Perandorisë Romake në shekullin V dhe më pas e Italisë Bizantine deri në
shekullin e VIII. Ndërtesat e hershme të krishtera të Ravenna janë dëshmi unike të kontakteve
artistike dhe zhvillimeve në një periudhë mjaft domethënëse të zhvillimit kulturor në Evropë. Këto
monumente fetare, të dekoruara me mermer të çmuar, stuko dhe mozaikë, pasqyrojnë ngjarjet
kryesore historike, politike dhe fetare që ndodhën në Ravenna, e cila u bë kryeqyteti i Perandorisë
Romake Perëndimore në vitin 402 pas Krishtit, dhe mbeti së pari kryeqyteti i shquar i Ostrogotik
dhe më pas Bizantin në Itali përgjatë shekujve të V dhe VI (shiko pjesën 1 të modulit 1). Një vend
tjetër i trashëgimisë botërore në rajon është Katedralja, Torre Civica dhe Piazza Grande e
Modena.

Italia, rajoni i Siçilisë, është po aq i spikatur për trashëgiminë historike dhe kulturore sa për
pasurinë e gjeomorfologjisë (gjeoparqet e përshkruar më lart në 1.1). Zona Arkeologjike e
Agrigento56 nderon qytetin e Agrigentos tw themeluar si një koloni Greke në shekullin e 6-të para
Krishtit, i cili u bë një nga qytetet kryesore në botën e Mesdheut. Epërsia dhe krenaria e tij
demonstrohen nga rrënojat e tempujve të mrekullueshëm Dorik që mbizotërojnë qytetin antik,
pjesa më e mashe e të cilit ende qëndron i paprekur nën fushat dhe pemishtet e sotme. Siti ishte
planifikuar të përfshihej në Parkun Arkeologjik dhe Peisazhi të Luginës së Tempujve të Agrigentos,
duke synuar mbrojtjen e peizazhit dhe trashëgimisë historike të sitit, por edhe për ta përmirësuar
dhe promovuar atë. Siti i Sirakuzës dhe Nekropoli Shkëmbor i Pantalica57 përbëhet nga dy
elemente të veçantë, Nekropoli i Pantalica (që daton nga shekujt XIII deri në VII para Krishtit) me
gjurmë të epokës Bizantine dhe Sirakuza e Lashtë, një qytet i themeluar si Ortygia nga Grekët nga
Korinthi në Shekulli VIII para Krishtit. Sirakuza Historike ofron një dëshmi unike për zhvillimin e
civilizimit mesdhetar mbi tre mijëvjeçar. Siti i Trashëgimisë Botërore të Arab-Norman Palermo
_______
53 Parku Kombëtar i Cilento & Vallo di Diano: https://whc.unesco.org/en/list/842
54 Ferrara dhe Delta e Lumit Po: https://whc.unesco.org/en/list/733
55 Monumentet fetare te Ravennas: https://whc.unesco.org/en/list/788
56 Rrënojat e Agrigento dhe zona e parkut përreth: https://whc.unesco.org/en/list/831
57 Sirakuza: https://whc.unesco.org/en/list/1200
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dhe Kishat Katedrale të efalú dhe Monreale58 tregon ndikimet e shumta të njëpasnjëshme në
ishull, dhe një shembull të një sinkretizmi social-kulturor midis kulturave perëndimore, islamike
dhe bizantine në ishull, që i dha lindje koncepteve të reja të hapësirës, strukturës dhe dekorimit.
Ato gjithashtu dëshmojnë për bashkëjetesën e frytshme të njerëzve me origjinë dhe fe të
ndryshme (myslimane, bizantine, latine, hebraike, lombarde dhe frënge). Site të tjera të
Trashëgimisë Botërore përfshijnë Villa Romana del Casale, Qytetet e Late Boroque të Val di Noto.

Portugalia, rajoni i Algarve, që përfshin komunitetin përfaqësues të DM të Tavira ndan
përzierjen e ndikimeve kulturore (p.sh. fenikasit, romakët, arabët) me rajone të tjera mesdhetare.
Rrugët e Ummayad59, Almoravide dhe Al-Mutamid, që lidhin Algarve me Mesdheun (përkatësisht
me Andaluzinë) janë pjesë e trashëgimisë arabe të Algarve, dhe nxjerrin në pah rëndësinë e
turizmit kulturor në përmirësimin e dialogut midis kulturave, duke ndikuar pozitivisht në zhvillimin
vendas. Ekziston një përdorim i vazhdueshëm i Rrugës së Siteve të Globalizimit, si pjesë e listës
në tentative të UNESCO-s, që synon të forcojë trashëgiminë e lidhur me ekspansionin portugez
të shekullit XV dhe lidhjet e reja tregtare dhe kulturore të krijuara gjatë asaj periudhe, midis
Portugalisë, Mauritanisë dhe Kepit të Gjelbër (Cape Verde). Portugezët në fakt ishin pionierë në
aventurën e udhëtimeve të gjata në oqean dhe ishin katalizatorët e një epoke të re të
shkëmbimeve kontinentale dhe globalizimit, duke kontribuar thellësisht në pasurimin e Dietës
Mesdhetare. Tregtia e parë e vërtetë ndërkombëtare globale, e filluar në Lagos (në Algarve),
vazhdoi në Lisbonë, dhe më pas u vazhdua edhe nga Castile dhe nga Monarkia Spanjolle në Sevilja.

Sllovenia, rajoni i Vzhodna,

ndan disa prejardhje historike me vendet fqinje,
përkatësisht me Italinë dhe Istrian Sllovene, përballë Detit Mesdhe (fig. 11). Zona Mesdhetare në
Slloveni bashkon Karst dhe pjesën e bregdetare të zonës së Istrias. Qytetet tipike mesdhetare janë
të lidhura ngushtë me zonat e gjelbra të Istrës ku është shtëpia e kuzhinës origjinale me vaj ulliri
dhe bimë të egra. Në zonën bregdetare janë vendosur qytetet mesjetare mesdhetare tipike të
Piran dhe Koper, dhe resortet moderne kozmopolite në Portorož, dhe Izola me traditën e
peshkimit. Jeta e njerëzve përgjatë bregdetit është shumë e lidhur me detin. Sot, turizmi dhe
transporti detar janë të rëndësishëm, ndërsa peshkimi dhe prodhimi i kripës kanë qenë më të
rëndësishëm në të kaluarën.

_______
58 Influencat e shumta kulturore të Palermos: https://whc.unesco.org/en/list/1487
59 Rruga e Umayyad, një pasuri e turizmit kulturor: http://umayyad.eu
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Figura 11. Ndikimet nga vendet fqinje dhe kulturat mund të perceptohen në këtë imazh të Kopshtit Ferrari në Štanjel
(fshati tipik Krast) (Foto nga Visitkras, https://www.visitkras.info/en/stanjel)

Rajoni ndan një Trashëgimi Kulturore Botërore me Spanjën, Trashëgiminë e Mercury-Almadén
dhe Idrija.
Spanja përfaqësohet në projektin MD.net nga komunitetet autonome të Andaluzisë dhe
Katalonjës.

Spanja, rajoni i Andaluzisë ka disa site të Trashëgimisë Botërore dëshmitare të pranisë së
arabëve në Gadishullin Iberik, me kalifat të vendosur siç është rasti i Alhambra, Generalife dhe
Albayzín, Granada60. Alhambra dhe Albaycín, të vendosura në dy kodra ngjitur, formojnë pjesën
mesjetare të Granadës. Në lindje të fortesës dhe vendbanimit së Alhambrës janë kopshtet
madhështore të Generalife, ish-rezidenca rurale të emirëve që sunduan këtë pjesë të Spanjës në
shekujt 13 dhe 14. Rrethi rezidencial i Albaycín është një depo e pasur e arkitekturës vernacular
të Moorish, në të cilën arkitektura tradicionale dhe Andaluzinë përzihet në mënyrë harmonike.
Një tjetër sit i Trashëgimisë Botërore që lidhet me praninë islame në Andaluzi dhe ndikimin e tij,
është Qendra Historike e Kordobës61,, e cila shpreh periudhën e lavdisë së tyre më të madhe rreth
shekullit të 8-të. Në shekullin XIII, Xhamia e Madhe e Kordobës u shndërrua në një katedrale dhe
u ngritën struktura të reja mbrojtëse, veçanërisht Alcázar de los Reyes Cristianos dhe Torre
Fortaleza de la Calahorra. Një demonstrim i jashtëzakonshëm i periudhës së sundimit Al-Andalus
në Evropën Jugore mund të perceptohet nga siti Arkeologjik Madinat al-Zahra62, një kompleks
urbanistik i plotë që përfshin infrastrukturën, ndërtesat, dekorimin dhe objektet e përdorimit të
përditshëm.
Në qendër të Seviljes, Katedralja (Giralda), Real Alcázar dhe Archivo de Indias63 formojnë një sit
të Trashëgimisë Botërore duke treguar ndryshimet e mishëruara nga ndikimet e Moorish tek
mbretërit e krishterë dhe pjesëmarrjen e Spanjës në përpjekjet e zbulimeve, duke rivalizuar me
portugezët. Real Alcazar dhe kopshtet e tyre si dhe katedralja (një xhami e dikurshme) dëshmojnë
_______
60 Alhambra: https://whc.unesco.org/en/list/314
61 Córdoba: https://whc.unesco.org/en/list/313
62 Mbetjet arkeologjike të Kalifatit të Cordoba: https://whc.unesco.org/en/list/1560
63 Monumente në qendër të Seviljes: https://whc.unesco.org/en/list/383
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integrimin e ndikimit Moorish në rindërtimin e ndërtesave nga Mberërit e Krishterë. Minarja
Giralda është kryevepra e arkitekturës së Almohad, duke qëndruar pranë katedrales, e cila është
ndërtesa më e madhe gotike në Evropë, dhe strehon varrin e Christopher Columbus.

Spanja, rajoni i Katalonjës ka disa site, në lidhje me trashëgiminë

e lidhur me DM, të
përfshirë në listat e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-së, veçanërisht Ansambli Arkeologjik i
Tárraco64 që ishte një nga vendbanimet e para romake në Gadishullin Iberia, dhe një qytet i madh
administrativ dhe tregtar i Perandorisë Romake. Tárraco është e shquar për konceptimin e tij unik
brenda planifikimit Romak: plani i qytetit u përshtat me konfigurimin e tokës, me anë të një serë
tarracash artificiale, të cilat mund të shihen rreth forumit krahinor, si dhe në zonën rezidenciale
të qytetit romak. Sistemi mbrojtës i mureve është një nga shembujt më të hershëm të inxhinierisë
ushtarake romake në Gadishullin Iberik dhe simbolet më të rëndësishme të qytetit. Një tjetër sit
i rëndësishëm i Trashëgimisë Botërore është Manastiri Poblet65, një manastir madhështor i
shekullit të XII, gjithashtu një rezidencë mbretërore e fortifikuar (për mbretërit e Katalonjës dhe
Aragon). Është një nga abacitë më të mëdhenj dhe më të plotë abstrakt cistersienë në botë dhe
është jashtëzakonisht i rëndësishëm për sa i përket artit, kulturës, historisë dhe pjesës
shpirtërore. Siç u përmend më parë, manastiret mbronin traditat e kulinare, veçanërisht bërjen e
verës, pas rënies së perandorisë Romake, e cila është një nga lidhjet e shumta të trashëgimisë së
ndërtuar dhe kulturës gastronomike.

2. ORGANIZIMI DHE ADMINISTRIMI I PASURIVE
KULTURORE DHE TURIZMIT
Në lidhje me Sitet Natyrore, ruajtja e natyrës sigurohet në një nivel ndërkombëtar nga organizata,
konventa dhe programe të ndryshme të bazuara në bashkëpunimin midis organizatave dhe
shteteve. Përveç organeve institucionale, organizata joqeveritare, shoqata dhe grupe aktiviste të
panumërta, kanë rritur ndërgjegjësimin dhe kanë vepruar për çështje të rëndësishme që lidhen
me ruajtjen e burimeve natyrore dhe mjedisit. Disa prej tyre kanë fituar rëndësi.
Lista e tanishme, megjithëse nuk është gjithëpërfshirëse, përfshin organizata ndërkombëtare me
më shumë ndikim dhe vizibilitet në pellgun e Mesdheut, në lidhje me mbrojtjen e Natyrës. Edhe
Konventat Ndërkombëtare për ruajtjen e burimeve natyrore janë renditur këtu gjithashtu dhe
sipas rastit janë dhënë detaje të mëtejshme.

_______
64 Ansambli arkeologjik i Tárraco, sit i Trashëgimisë Botwrore tw UNESCO’s: https://whc.unesco.org/en/list/875
65 Manastiri i Poblet, Sit i Trashëgimisë Botërore të UNESCO: https://whc.unesco.org/en/list/518
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Në nivelin e Kombeve të Bashkuara, Programi i Kombeve të Bashkuara për Mjedisin (UNEP)66
është autoriteti kryesor mjedisor global që përcakton axhendën globale të mjedisit, promovon
zbatimin koherent të dimensionit mjedisor të zhvillimit të qëndrueshëm brenda sistemit të
Kombeve të Bashkuara dhe shërben si një avokat me autoritet për mjedisin global. Misioni i UNEPit është të ofrojë lidership dhe të inkurajojë partneritetin në kujdesin ndaj mjedisit duke
frymëzuar, informuar, dhe duke u dhënë mundësi kombeve dhe popujve të përmirësojnë cilësinë
e jetës së tyre pa kompromentuar atë të brezave të ardhshëm. Ai vepron në fusha të shumta,
përfshirë ekosistemet, efikasitetin e burimeve, oqeanet dhe detet, të drejtat e mjedisit dhe
qeverisjen, qëllimet e zhvillimit të qëndrueshëm, midis shumë të tjerëve.
Konventa për Diversitetin Biologjik67 është pjesë e UNEP dhe përfshin protokollet e konventës,
organet e konventës, një plan strategjik për biodiversitetin, mekanizmat për zbatimin, dhe
bashkëpunimin dhe partneritetet2. Të gjitha vendet në projektin MD.net janë palë në konventë.
Konventa e Ramsarit për Ligatinat68 është një traktat ndërqeveritar që siguron kuadrin për veprim
kombëtar dhe bashkëpunim ndërkombëtar për ruajtjen dhe përdorimin e mençur të ligatinave
dhe burimeve të tyre. Ka 171 palë që mbulojnë 2372 site.
Konventat e tjera ndërkombëtare që vlejnë për Rezervat Natyrore janë Konventa për Mbrojtjen
e Trashëgimisë Kulturore Nënujore, Konventa për Speciet Migratore dhe Traktati Ndërkombëtar
për Burimet Gjenetike Bimore për Ushqimin dhe Bujqësinë.
Ende në nivelin e KB, UNESCO ka disa veprime për të rritur ndërgjegjësimin, vlerësuar dhe
ndërmarrë veprime në ruajtjen e siteve natyrore. Lista e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s
përfshin Gjeoparqet, rezervat e Biosferës dhe Sitet e Trashëgimisë Botërore. Ndërsa Rezervat e
Biosferës fokusohen tek menaxhimi i harmonizuar të diversitetit biologjik dhe kulturor dhe Sitet
e Trashëgimisë Botërore promovojnë ruajtjen e vendeve natyrore dhe kulturore me vlera të
jashtëzakonshme universale, Rrjeti Global Gjeoparqeve të UNESCO-s (GGN)69 jep njohje
ndërkombëtare për sitet që promovojnë rëndësinë dhe domethënien e mbrojtjes gjeodiversitetit
të tokës përmes përfshirjes aktive me komunitetet lokale.
Një organizatë tjetër e rëndësishme, e cila ka vepruar në Mesdhe është Unioni Ndërkombëtar për
Ruajtjen e Natyrës (IUCN) 70. IUCN punon në fushën e ruajtjes dhe përdorimit të qëndrueshëm të
burimeve natyrore në mbledhjen dhe analizimin e të dhënave, hulumtimin, projektet në terren,
avokimin dhe edukimin. Misioni i IUCN është të ndikojë, inkurajojë dhe ndihmojë shoqëritë në të
gjithë botën për të ruajtur natyrën dhe për të siguruar që çdo përdorim i burimeve natyrore të
jetë i drejtë dhe ekologjikisht i qëndrueshëm.
Fondi Botëror për Natyrën (WWF) është një Organizatë Ndërkombëtare jo-fitimprurëse, misioni
i së cilës është të ruajë natyrën dhe të zvogëlojë kërcënimet më të ngutshme ndaj diversitetit të
jetës në tokë. WWF realizon partneritete me organizata ndërkombëtare dhe kombëtare për të
ndihmuar në ruajtjen e pyjeve, parqeve, oqeaneve dhe zonave të tjera të mbrojtura. WWF vepron
në ruajtjen e disa zonave natyrore të mbrojtura në Mesdhe.
Në nivelin evropian, nga i cili burojnë ligjet kombëtare, mbrojtja e mjedisit ka fituar rëndësi, dhe
është brenda kompetencave të Drejtorisë së Përgjithshme të Mjedisit të Komisionit Evropian71,
që ka të bëjë me Kapitalin Natyror, Ekonominë e Gjelbër, Shëndetin, Ligjin e BE-së , Sfidat dhe
_______
66 Programi Mjedisor i KB UNEP: https://www.unenvironment.org/about-un-environment
67 Konventa për Diversitetin Biologjik: https://www.cbd.int/convention/text/
68 RAMSAR: https://www.ramsar.org
69 Rrejti Global i Gjeoparqeve: http://www.globalgeopark.org/aboutGGN/list/
70 Bashkimi Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës: https://www.iucn.org
71 EC-Environment: https://ec.europa.eu/environment/basics/home_en.htm
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njohuritë globale. Ruajtja e natyrës përfshin plane veprimi si Natura 200072, një rrjet sitesh të
natyrore të mbrojtura nga zbatimi i ligjit dhe mbikëqyrja kombëtare, e cila pranon që njerëzit dhe
natyra funksionojnë më së miri në partneritet, kur aktivitetet ekonomike janë në përputhje me
ruajtjen e specieve dhe habitateve të vlefshme.
Në lidhje me sitet kulturore dhe trashëgiminë e paprekshme, mbrojtjen dhe ruajtjen e
monumenteve, elementeve arkeologjike, relikeve dhe elementëve të tjerë të interesit
arkeologjik, si dhe elementeve jomateriale, siç janë manifestimet kulturore në lidhje me Dietën
Mesdhetare, përfshirë vetë konceptin Dietës Mesdhetare (në cilësisë e trashëgimisë jomateriale)
rregullohen nga Konventat Ndërkombëtare të mëposhtme:
↘ Konventa e Hagës për Mbrojtjen e Pasurive Kulturore në Rast Konflikti të Armatosur;
↘ Konventa Për Mjetet e Ndalimit dhe Parandalimit të Importit, Eksportit dhe Transferimit
të Paligjshëm të Pronësisë së Pasurive Kulturore;
↘ Konventa e Trashëgimisë Botërore;
↘ Konventa për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore Jomateriale;
↘ Konventa Për Mbrojtjen dhe Promovimin e Diversitetit të Shprehjeve Kulturore;
↘ Konventa e Trashëgimisë Botërore.

Disa vende kanë hartuar ligje specifike, kushtuar mbrojtjes dhe klasifikimit të trashëgimisë
kulturore, por jo të gjithë e kanë përfshirë trashëgiminë në atë punë apo kanë përcaktuar një
sistem të veçantë menaxhimi për të operacionalizuar inventarin, klasifikimin dhe ruajtjen e
trashëgimisë kulturore bazuar në një bazë të dhënash në internet, që përfshin një "Inventar
Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore”.

3. FORCIMI, INTERPRETIMI DHE PROMOVIMI I
TRASHËGIMISË KULTURORE
Destinacioneve turistike po u kërkohet gjithnjë e më shumë të trajtojnë sfidat sociale, kulturore,
ekonomike dhe mjedisore. Presioni antropogjen nuk është vetëm negativ për natyrën, por është
vërejtur gjithashtu se prek seriozisht sitet arkeologjike, monumentet dhe trashëgiminë tjetër të
njerëzimit. Siç shpjegohet në modulin 1, në Mesdhe, më shpesh zonat natyrore (p.sh. gjeoparqet,
rezervat detare, ligatinat), trashëgimi dhe elementë kulturorë (trashëgimi jomateriale) të
ndërtuar janë të gjithë të ndërlidhur, e të përzierë, shembuj të gjallë të së cilës mund të jenë
bardhësia në rrugët e pelegrinazhit, sitet dhe festimet komunale, të cilat janë të shumta në të
gjithë Mesdheun, secili me veçoritë e tij.
Festivalet bashkëkohore dhe ato tradicionale mund të ndihmojnë në rritjen e ndërgjegjësimit për
aspektet kulturore të lidhura me DM, ndërsa përhapin produkte dhe zejet tradicionale paralelisht
me bizneset e reja dhe të rigjallëruara në përputhje me vlerat e DM, të cilat duhet të shpërndahen
qartë dhe të kuptohen mirë, posaçërisht nga NVM-të turistike dhe sektorë të ngjashëm.

_______
72 Rrjeti Natura 2000:https://ec.europa.eu/environment/basics/natural-capital/natura2000/index_en.htm
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Turizmi është një sektor i rëndësishëm ekonomik në Mesdhe, i cili është një destinacion kryesor
në botë, dhe sigurimi i qëndrueshmërisë së turizmit do të ndihmojë në ruajtjen e territoreve dhe
kulturës, duke nxitur ekonomitë vendase.
Në lidhje me parqet natyrore, Gjeoparqet dhe zonat e tjera të mbrojtura, inventari i dhënë në
lidhje me vendet pjesëmarrëse në MD.net është në përputhje me informacionet e dhëna në faqet
e internetit të Konventës për Diversitetin Biologjik5, të rrjetit Natura 2000, dhe të tjerë.
Siç theksohet në tekstin që përshkruan DM si trashëgimi jomateriale të njerëzimit (UNESCO), dhe
siç konfirmohet sigurisht nga përmbajtja e këtij kursi, territoret, civilizimet e kaluara influencuese
dhe marrëdhënia e ekuilibruar midis njerëzve dhe natyrës, përcaktojnë produktet ushqimore,
zejet dhe manifestimet kulturore që formojnë konceptin e DM. Siç mund të shihet më poshtë,
secili vend është unik, dhe secili rajon është unik brenda të njëjtit vend, megjithatë të gjitha
ndajnë veçori të përbashkëta pasi DM është e rrënjosur në të njëjtat karakteristika kryesore.
Veçantia dhe diversiteti pasurojnë njëri-tjetrin në vend që të krijojnë ndasi, kështu që rajonet janë
komplementare dhe jo konkurruese, përkatësisht si destinacione turistike.
Kuadri i secilit vend / rajoni paraqitet më poshtë, duke plotësuar informacionin nga modulet 1
dhe 2, me fokus në pasuritë natyrore dhe kulturore me interes turistik.

Shqipëria
Vendi është palë e Konventës për Diversitetin Biologjik që nga viti 1994, Protokollit të Kartagjenës
që nga vitit 2005, Protokollit të Nagoya-s që nga viti 2014, Protokollit shtesë të Nagoya-Kuala
Lumpur që nga viti 2018, dhe Konventës së Ramsarit që nga viti 1996. Shqipëria nuk është anëtare
e Rrjetit Global të Gjeoparqeve (GGN). Në lidhje me monumentet, sitet kulturore dhe
trashëgiminë jomateriale vendi ka site dhe elemente të trashëgimisë jomateriale të njohura si
Trashëgimi Botërore, nga UNESCO. Në lidhje me territorin, pyjet mbulojnë rreth 36% të territorit,
i cili përbëhet nga ekosistemet detare, zona bregdetare, liqene, lumenj, shkurre me gjelbërim të
përhershëm dhe shkurre gjethe-gjerë, pyje gjethe-gjerë, pyje halorë, kullota alpine dhe sub alpine dhe livadhe, dhe ekosistemet e larta malore. Dy rajone biogjeografike janë të pranishme
në Shqipëri (Mesdhetare dhe Alpine). Pjesa më e madhe e vendit i përket rajonit biogjeografik
Mesdhetar, i cili është një pikë e nxehtë (hotspot) e biodiversitetit. Në Shqipëri, deri më tani janë
identifikuar 3.200 taksonomi të bimëve më të larta, 800 të kërpudhave, 1.200 të diatomeve, si
dhe 313 taksonomi të peshkut, 323 të zogjve, 36 të zvarranikëve, 70 të gjitarëve dhe 520 të
molusqeve. Një total prej 27 speciesh bimore, me 150 nën- specie, janë endemike për vendin.
Një Plan Veprimi Kombëtar mbështet zbatimin e Konventës. Menaxhimi dhe ruajtja e zonave
natyrore është pjesë e misionit të Agjencisë Shqiptare të Mjedisit dhe Pyjeve (www.akm.gov.al).
Aktivitetet e raportuara janë akuakultura dhe ferma familjare në shkallë të vogël dhe jo intensive,
të cilat përfshijnë produkte ushqimore mesdhetare, përdorimi kulinar i të cilave mund të
përmirësohet (fig. 12).

- 29 -

Figura 12. Sardele të marinuara, recetë tradicionale shqiptare
që tregon ndikimin mesdhetar në disa kuzhina lokale (Foto nga
Rezart Xhelo, Shoqata e Bashkive të Shqipërisë)

Një festë e rëndësishme që festohet nga komuniteti mysliman në vend është Bajrami, i cili është
i natyrës fetare dhe përfshin një vakt familjar ku qengji është gjellë kryesore. Turizmi dhe pasuritë
kulturore, si dhe informacioni për vizitorët mund të gjenden në faqen e Agjencisë Kombëtare të
Turizmit të Shqipërisë:
http://albania.al.

Bosnje - Hercegovina
Vendi është palë e Konventës për Diversitetin Biologjik që nga 2002, Protokollit të Kartagjenës që
nga viti 2009, jo palë e Protokollit të Nagoya-s, jo palë e Protokollit plotësues të Nagoya-Kuala
Lumpur, është palë e Konventës së Ramsarit që nga viti1992, dhe jo anëtare e GGN. Në lidhje me
monumentet, vendet kulturore dhe trashëgiminë jomateriale vendi ka site dhe elemente të
trashëgimisë jomateriale të njohura si Trashëgimi Botërore nga UNESCO. Territori përshkruhet se
përfshin peizazhe të ndryshëm. Një inventar i informacionit (baseline) fillestar dhe përditësuar
mbi diversitetin e specieve nuk ekziston në vend për të vlerësuar statusin dhe tendencat e
biodiversitetit. Listat e Kuqe janë prodhuar kohët e fundit për secilin nga dy entitetet autonome
të vendit (Republika Srpska dhe Federata e Bosnje dhe Hercegovinës). Në lidhje me të parët, 818
specie bimësh vaskulare, 304 specie zogjsh, 46 specie peshqish, 57 specie gjitarësh, 20 specie
amfibësh, 25 specie zvarranikësh, 273 specie insektesh janë përfshirë në Listën e Kuqe. Sa i përket
Federatës së Bosnjës dhe Hercegovinës, 658 specie bimore, 27 specie gjitarësh, 40 specie zogjsh,
6 specie zvarranikësh, 4 specie amfibësh, 36 specie peshqish dhe një numër i madh specie
jovertebrore janë të renditura në Listën e Kuqe. Duhet të theksohet se këto lista nuk janë
harmonizuar dhe se nuk ka një listë unike në nivelin shtetëror. Zbatimi i Konventës është
mbështetur nga Ligji për Mbrojtjen e mjedisit për Federatën e Bosnjës dhe Hercegovinës
(miratuar në vitin 2013) dhe Ligji për Mbrojtjen e Natyrës për Republikën Srpska (2014), të dy të
harmonizuar me Direktivat e BE-së për Habitatet dhe Zogjtë. Ka mungesë të një sistemi adekuat
të monitorimit të biodiversitetit në Bosnjë dhe Hercegovinë. Prodhimi i vajit të ullirit, prodhimi
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në serrë i frutave dhe perimeve, blegtoria (përfshirë një racë autoktone dele "Pramenka
Hercegovinase"), dhe vera raportohen produkte bujqësore. Ndër ngjarjet periodike, Dita e
Mesdheut, në Neum, synon promovimin e produkteve bujqësore vendase të Mesdheut (Fig. 13).

Figura 13. Ekspozitë ushqimore që tregon produkte tradicionale nga Bosnje-Hercegovina, përfshirë djathin, dhe zonjat
që përdorin kostume tipike: Universiteti i Mostarit, Fakulteti i Bujqësisë dhe Teknologjisë Ushqimore.

Turizmi dhe pasuritë kulturore, si dhe informacioni për vizitorët mund të gjenden në faqen e
Shoqatës së Turizmit të Federatës së BiH në linkun:
http://www.bhtourism.ba/eng/default.wbsp.

Kroacia

është palë e Konventës për Diversitetin Biologjik që nga viti 1997, Protokollit të
Kartagjenës që nga viti 2003, Protokollit të Nagoya-s që nga viti 2015, Protokollit shtesë të
Nagoya-Kuala Lumpur që nga viti 2019, Konventës së Ramsarit që nga viti 1991, dhe anëtare e
GGN. Në lidhje me monumentet, sitet kulturore dhe trashëgiminë e paprekshme vendi ka site
dhe elemente të trashëgimisë jomateriale të njohura si Trashëgimi Botërore, nga UNESCO.
Republika e Kroacisë ka një pasuri të madhe të diversitetit biologjik dhe peizazhit, dhe një nivel
shumë të lartë të ruajtjes, me pyje që mbulojnë 44% të sipërfaqes së tokës, afërsisht 95% e të
cilave në një gjendje të përbërjes natyrale, e cila është e rrallë dhe jashtëzakonisht e vlefshme si
në nivelet evropianë dhe globale. Kroacia mund të ndahet në 16 njësi të veçanta peizazhi, të cilat
përfshijnë veçori të tilla si fushat karstike dhe lumenjtë, vargmale dhe pllaja të gurëve gëlqerorë.
Ujërat ligatinore kanë nivelin më të lartë të diversitetit biologjik dhe peizazhit dhe janë më të
kërcënuarit për ekosistemet e Kroacisë. Livadhet detare (Posidona oceanica) janë të zakonshme
përgjatë bregdetit Kroat dhe konsiderohen ndër ekosistemet bregdetare më përfaqësuese dhe
më të rëndësishme Mesdhetare. Numri i taksonomive të njohura është pothuajse 40,000,
megjithëse dyshohet se numri i përgjithshëm i specieve është dukshëm më i lartë (midis 50,000
deri më shumë se 100,000). Gjatë periudhës së 5 viteve të fundit, janë identifikuar më shumë se
200 specie të reja jovertebrore të tokës, rreth 220 specie jovertebrore të ujërave të ëmbla dhe
rreth 20 specie të joverteborëve detarë dhe janë regjistruar më shumë se 10 specie të reja të
peshqve të ujërave të ëmbël. Rreth 3% e numrit të përgjithshëm të taksonomive të njohura janë
endemike. Pjesa më e madhe e endemikëve (afërsisht 70%) sigurisht është në mesin e faunës së
shpellave kroate, një nga veçoritë më të mëdha dhe më interesante natyrore të vendit.
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Në rajonin e Split-Dalmacisë, më saktësisht në Split, këndimi tradicional shumëzërësh Klapa u
rendit në Listën Përfaqësuese të Trashëgimisë Kulturore jomateriale të Njerëzimit në 2012 73.
Teknikisht, këngëtarët klapa shprehin humorin e tyre me anë të zërit të grykës së hapur, soto voce
hundore dhe këndimit me falset, zakonisht në tessitura në nota të larta.
Një tjetër Trashëgimi kulturore jomateriale e Splitit dhe Dalmacisë është puna me grep e dantellës
e Hvar, zeje me dorë e përdorur fillimisht për të bërë rrobat kishtare, mbulesa e tavoline dhe
zbukurime të veshjeve. Procesi përfshin zbukurimin e një modeli të rrjetës së merimangës me
motive gjeometrike dhe transmetohet sot nga gratë më të moshuara që ofrojnë kurse vjetore.
Gratë rurale kanë përshtatur teknikat e rafinuara kishtare dhe secila larmi dantelle është krijuar
prej kohësh nga gratë rurale si një burim i të ardhurave shtesë dhe ka lënë një shenjë të
përhershme në kulturën e rajonit të saj. Artizanati prodhon si një komponent të rëndësishëm të
rrobave tradicionale ashtu edhe është vetë dëshmi e një tradite të gjallë kulturore (Fig. 14).

Figura 14. Punimi i dantellës në Kroaci, një art artizanal i njohur si trashëgimi kulturore jomateriale nga UNESCO,
Tipike e ishullit Hvar, në rajonin Split-Dalmatia të Kroacisë. Burimi: Ministria e Kulturës e Kroacisë në sitin e UNESCO-s

Së fundmi, në Hvar, një festë fetare e Pashkëve katolike, Procession Za Krizen74, e cila përfshin një
organizim komunal të festimeve që respektojnë traditat dhe ritualet e vjetra, njihet si një
Trashëgimi Kulturore jomateriale nga UNESCO. Një pjesë e krijuar prej kohësh dhe e
patjetërsueshme e identitetit fetar dhe kulturor të Hvar, procesioni lidh bashkësitë e ishullit me
njëra-tjetrën dhe komunitetin katolik botëror, përkatësisht brenda pellgut të Mesdheut, ku
ritualet e Pashkëve shpesh marrin forma të guximshme.
Strategjia Kombëtare dhe Plani i Veprimit për Mbrojtjen e Diversitetit Biologjik dhe Peizazhit
siguron zbatimin e protokollit dhe veprimet e inventarizimit dhe monitorimit mbikëqyrin Institutin
_______
73 Këndimi shumëzërësh Kapla a capella:https://ich.unesco.org/en/RL/klapa-multipart-singing-of-dalmatia-southern-croatia-00746
74 Procesioni Za Krizen:https://ich.unesco.org/en/RL/procession-za-krizen-folloëing-the-cross-on-the-island-of-hvar-00242
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Shtetëror për Mbrojtjen e Natyrës. Informacioni për vizitorët gjendet në faqen e Bordit Turistik
të Qarkut Split-Dalmatia në linkun:
https://www.dalmatia.hr/en.

Qiproja

është palë e Konventës për Diversitetin Biologjik që nga viti 1996, Protokollit të
Kartagjenës që nga viti 2004, është jo palë e Protokollit të Nagoya-s, është jo palë e Protokollit
Shtesë të Nagoya-Kuala Lumpur, është palë e Konventës së Ramsarit që nga viti 2001, dhe anëtare
e GGN. Në lidhje me monumentet, vendet kulturore dhe trashëgiminë jomateriale vendi ka site
dhe elemente të trashëgimisë jomateriale të njohura si Trashëgimi Botërore, nga UNESCO. Qipro
është ishulli i tretë më i madh në Mesdhe. Klima e tij e larmishme, gjeologjia e larmishme dhe
karakteri izolues kanë rezultuar në një larmi të habitateve natyrore, gjysmë- natyrore dhe
antropogjene. Nga 48 habitatet tokësore që dihet se ekzistojnë në Qipro, 4 janë lloje të habitatit
endemik: Graslands Serpentinophilous të Qipro, torfat e Troodos, Pyjet me shkurre të Quercus
alnifolia, dhe Cedrus brevifolia. I vendosur afër tre kontinente, ishulli i Qipros ndodhet në një nga
rrugët kryesore të migrimit të shpendëve dhe është qendra e vetme e endemizmit të shpendëve
në Evropë. Sipas Institutit të Burimeve Botërore (WRI), Qipro posedon 1.738 specie të florës, 143
prej të cilave janë endemike (qendra e nivelit më të lartë të endemizmit të bimëve në Evropë);
385 specie zogjsh, nga të cilat 2 janë endemike; 22 zvarranikë, përfshirë 2 specie endemike; 3
specie amfibe; dhe mbi 80 specie peshqish detare. Nga 11 gjitarët e tij të egër, 6 janë endemikë
dhe sub-endemikë. Qipro gjithashtu konsiderohet si një qendër evropiane e endemizmit të
insekteve. Nëntëmbëdhjetë për qind e vendit është përfshirë në sistemin e zonave të mbrojtura,
por kërkesat kundërshtuese dhe konkurruese për hapësirë dhe presion mbi burimet e pakta të
tokës po ndikojnë negativisht tek habitatet dhe speciet. Qiproja nuk ka përgatitur ende një plan
gjithëpërfshirës të veprimit të biodiversitetit, por ka lidhur politika kombëtare, të tilla si Strategjia
e Zhvillimit të Qëndrueshëm, Politika Pyjore, Politika e Bujqësisë, Politika e Ujërave, Politika e
Peshkimit, të cilat ndihmojnë për të mbrojtur biodiversitetin e ishullit. Sidoqoftë, tendenca
aktuale e biodiversitetit po tregon përmirësime, kryesisht si rezultat i përpjekjeve të koordinuara
të bëra nga departamentet qeveritare dhe organizatat joqeveritare, kryesisht në lidhje me
krijimin e rrjetit Natura 2000. Shpendët, akuakultura dhe bujqësia (ullinj, fruta, rrush) janë
aktivitete të raportuara. Festivali Zivania që zhvillohet në fshatrat piktoreskë të Alona dhe Pelendri
synon të ofrojë mundësinë për të shijuar zivania dhe ushqime të tjera të shijshme. Raportohen
edhe disa festivale të tjera, që lidhen me të korrat tipike. Festivali i Trendafilit (Fig. 15) organizohet
çdo vit në Agros dhe vizitorët kanë mundësinë të vizitojnë punishtet vendase dhe të marrin pjesë
në distilimin e trëndafilave. Vallet popullore, shfaqjet muzikore dhe ekspozimet e produkteve dhe
zejeve tradicionale janë aktivitete të tjera. Një festival interesant është “Duelimi poetik i
Tsiattista”, ku poezia e gjallë, improvizimi (improvmptu) gojor, u njohur si Tsiattista, recitohet nën
shoqërinë e violinës ose lahutës në 'jousts' në të cilën një poet-këngëtar përpiqet të nxjerrë një
tjetër me vargje të zgjuara që përbëhen nga bashkues rimash (rhyming couplets).
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Figura 15. Vjelja e trëndafilave në Agros, Qipro; (foto nga
Michalis Georgiades, Arkivi i Organizatës së Turizmit në
Qipro)

Turizmi dhe pasuritë kulturore (përfshirë rajonin e Troodos), si dhe informacioni për vizitorët
mund të gjendet në faqen e internetit të Zëvendës Ministrisë së Turizmit në linkun:
https://www.visitcyprus.com/index.php/en/.

Greqia

është palë e Konventës për Diversitetin Biologjik që nga viti 1994, e protokollit
Kartagjenës që nga viti 2004, jo palë e protokollit Nagoya-s, jo palë e Protokollit shtesë të NagoyaKuala Lumpur, është palë e Konventës së Ramsarit që nga viti 1975, dhe anëtare e GGN. Në lidhje
me monumentet, sitet kulturore dhe trashëgimisë jomateriale vendi ka site dhe elemente të
trashëgimisë jomateriale të njohura si Trashëgimi Botërore, nga UNESCO. Mbulesa e tokës në
Greqi ka qenë relativisht e qëndrueshme që nga zgjerimi i fundit i dukshëm i tokës bujqësore të
ujitur dhe krijimit të fermave shtazore në ultësira, që u zhvillua kryesisht gjatë viteve 1980. Një
shkallë në rritje e urbanizimit në disa zona bregdetare, dhe një shtrirje e rrjeteve të transportit
në të gjithë territorin, arriti kulmin gjatë viteve 1990 dhe vazhdoi deri në 2000. Brenda 40 viteve
(1925-1965), afërsisht 67% e sipërfaqes së ligatinave Greke u thanë, për shkak të kërkesës për
strehim dhe tokë bujqësore, duke rezultuar kryesisht në humbjen e kënetave dhe disa liqeneve
dhe lumenjve. Greqia është shtëpia e 85 llojeve të habitateve me rëndësi evropiane dhe përmban
shumë specie të rëndësisë evropiane. Statusi i ruajtjes së këtyre specieve dhe llojeve të habitatit
u vlerësua në vitin 2007 për periudhën 2000-2006, megjithatë u zbulua një panoramë e përzier,
duke përfshirë mungesë njohurish, që pengonte vlerësimin e disa llojeve të habitateve dhe
specieve. Libri i të dhënave të kuqe të Greqisë për bimët (botimi 2009) përfshin 258 specie bimësh
si të kërcënuara dhe dy të konsideruara si të zhdukura dhe përfshin 468 specie (171 vertebrorë
dhe 297 jovertebrorë) të kafshëve si të kërcënuara. Specie të rëndësishme të mbrojtura, të tilla
si foka (Monachus monachus) dhe breshka e detit Loggerhead (Caretta caretta), kanë qenë në
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qendër të planeve të veprimit dhe projekteve LIFE-Natyre të cilat kanë arritur rezultate të mira.
Studimet mbi erozionin gjenetik gjatë pjesës së fundit të shekullit të 20-të kanë treguar tendenca
intensive dhe të shpejta në drithërat, perimet, pemishtet dhe vreshtat e rrushit të kultivuara.
Racat e kafshëve shtëpiake kanë humbur gjithashtu me një shpejtësi alarmante, ku shumë pak
kanë mbetur vitet e fundit. Ekziston një Strategji Kombëtare dhe një Plan Veprimi për Mbrojtjen
e Diversitetit Biologjik dhe Peizazhit, por Zbatimi i Strategjisë së re "Rritja e Gjelbër" kërkon
bashkëpunim të ngushtë midis të gjitha ministrive përkatëse dhe agjencive qeveritare, si dhe
angazhimin e sektorit privat dhe palëve të interesuara sociale. Ministria e Mjedisit, Energjisë dhe
Ndryshimeve Klimatike siguron zbatimin e protokollit dhe rishikimin e planit të veprimit.
Në Kretë, rajoni pjesëmarrës në projektin MD.net, raporton disa festivale, të gjitha të lidhura me
të kulturat, nga çiçibanoz deri tek buka (p.sh., festivali i Bukës "Efrazimo"), p.sh. Festivali i Bariut
& Djathit, i cili konsiston në prezantimin e mjeljes dhe bërjes së djathit (Fig. 16), festivali i
qeramikës së Thrapsano, Festivali i sardeles dhe "Tsikoudia" – Festivali i Rakisë (ose
"Kazanemata"), i cili konsiston në prezantimin e një pije tipike alkoolike të Kretës.

Figura 16. Fazat e njëpasnjëshme të bërjes së djathit në Kretë, Greqi. (Fotografitë janë siguruar me dashamirësi nga
Rajoni i Kretës)

Informacioni për vizitorët mund të gjendet në faqen e internetit të Rajonit të Kretës në linkun:
https://www.incrediblecrete.gr/.

Italia

është palë e Konventës për Diversitetin Biologjik që nga viti 1994, e Protokollit të
Kartagjenës që nga viti 2004, është jo palë e Protokollit Nagoya-s, është palë e Protokollit
plotësues të Nagoya-Kuala Lumpur që nga viti 2019, është palë e Konventës së Ramsar-it që nga
viti 1977, dhe anëtare e GGN. Në lidhje me monumentet, vendet kulturore dhe trashëgiminë e
paprekshme vendi ka site dhe elemente të trashëgimisë jomateriale të njohura si Trashëgimia
Botërore, nga UNESCO. Italia është jashtëzakonisht e pasur me biodiversitet; ajo ka numrin dhe
dendësinë më të lartë si të kafshëve ashtu edhe të specieve bimore brenda Bashkimit Evropian,
si dhe një shkallë të lartë të endemizmit. Ky biodiversitet i pasur është në një pjesë të madhe për
shkak të gamës së rajoneve të tij biogjeografike, të cilat janë rajoni i Alpeve, rajoni Kontinental
dhe rajoni i Mesdheut, duke siguruar ndryshime në klimë, topografi dhe gjeologji.
Italia vlerësohet të përfshijë mbi 58,000 specie të botës shtazore, me 1.268 (2%) specie
vertebrorësh, 1.812 (3%) specie të protozoarëve, me 95% të mbetura të përbërë nga
jovertebrorë. Studimet e fundit mbi grupe të caktuara të insekteve sugjerojnë që numri i specieve
të kafshëve, që janë pjesë e faunës italiane, duhet të rritet me të paktën 15%, duke sjellë numrin
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e specieve të raportuara në Itali në më shumë se 65,000. Ekzistojnë mbi 6.700 specie bimore
vaskulare, 1.156 lloje të regjistruara të briofitet, dhe rreth 20,000 specie të njohura të
kërpudhave, duke përfshirë 2.328 taksonomi të likeneve. Veçanërisht, të paktën 20 specie të reja
publikohen në Itali çdo vit. Vendi ka një incidencë të lartë të specieve endemike, me rreth 30% të
specieve shtazore dhe 15% të specieve të bimëve vaskulare që janë endemike. Siçilia dhe Sardenja
janë veçanërisht të rëndësishme në këtë drejtim (flora e tyre indigjene përbën 11% të të gjithë
florës italiane, nga të cilat 15.26% janë endemike).
Një program / iniciativë kombëtare e listës së kuqe të IUCN u fillua vitet e fundit mbi speciet
shtazore dhe bimore të Italisë. Një Strategji Kombëtare e Biodiversitetit (NBS) synon të bashkojë
dhe integrojë synimet e ruajtjes së biodiversitetit dhe përdorimin e qëndrueshëm të burimeve
natyrore brenda politikave sektoriale. NBS është e strukturuar rreth 3 çështjeve kryesore
(biodiversiteti dhe shërbimet ekosistemike, biodiversiteti dhe ndryshimi i klimës, biodiversiteti
dhe politikat ekonomike). Në një nivel kombëtar, administrimi strategjik dhe konservimi i
Rezervave Natyrore dhe Parqeve është nën varësinë e ministrive përgjegjëse të ambientit dhe
bujqësisë. Në nivelin operacional, koordinimi është nga Federata Italiane e Parqeve dhe
Rezervave të Natyrës që mund të aksesohet në linkun parks.it, ku mund te aktivizohen lidhjet /
me organizatat rajonale (në nivelin e provincave dhe rajoneve).

Rajoni i Kampanja raporton prodhime të rëndësishme në zinxhirin e verës, zinxhirin e vajit të
ullirit, zinxhirin e makaronave, dhe zinxhirin e bulmetit, veçanërisht mocarela e buallit (buffalo)
DOP. Ashtu si me rajone të tjera, shumë festivale festojnë të korrat dhe mund të ndihmojnë
popujt urbanë të sinkronizohen me ritmin e natyrës. "Palio e grurit” është një shembull i një
festivali tradicional ku festohen vlerat e kulturës fshatare. Festime të shumta fetare me festivale
komunale shoqëruese nuk mund të harrohen, pasi ato janë një element i vazhdueshëm kulturor
i përbashkët në Evropën Jugore. Festa e vrasjes së derrit është një tjetër element i zakonshëm
për shumë fshatra të Evropës Jugore. Pasuritë e turizmit dhe informacioni për vizitorët janë në
kompetencat e Agenzia Nazionale di Turismo. Informacioni për vizitorët rreth rajonit të Kampanja
është i disponueshëm në:
http://www.italia.it/en/discover-italy/campania.html;

Regjioni Emilia-Romanja raporton prodhimin e frutave dhe perimeve, mishit dhe ushqimeve të
detit dhe bulmetit, veçanërisht djathit Parmigiano Reggiano DOP. GUSTI.A.MO18 është një
ngjarje 3-ditore kushtuar shijeve të shkëlqyera nga Modena: Uthulla Balsamike Tradicionale nga
Modena PDO (Fig. 17), Parmigiano-Reggiano PDO, Proshuta e Modenas PDO dhe Verërat
Lambrusco PDO të Modena.
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Figura 17. Vlerësimi dhe shijimi i uthullës balsamike në rajonin Emilia Romanja, Itali. (Foto e sjellë me dashamirësi nga
Muzeu i Balsamico Tradizionale Emilia_Romagna)

Në lidhje me festivalet, Festivali i Rrushit dhe Lambrusco Grasparossa di Castelvetro është i
rëndësishëm për faktin se përfshin të gjithë qytetin që rrit dhe përkrah profesionin e bujqësisë
dhe blegtorisë në zonën e Castelvetro, duke promovuar përsosmërinë e verës dhe ushqimit,
historinë dhe karakteristikat e produktit të tij kryesor, me një larmi e pasur shembujsh. Në rastin
e rajonit të Emilia-Romanja, informacioni për turizmin gjendet në:
http://www.italia.it/en/discover-italy/emilia-romagna.html?no_cache=1&h=Emilia-Romagna
Në mënyrë të ngjashme, në Siçili, festivalet janë kryesisht të natyrës fetare ose kanë të bëjnë me
festimet e të korrave. Festa e kus-kusit është me vlerë për rrënjët e saj të lashta kulturore. Ajo
festohet në San Vito lo Capo, një fshat i arkitekturës dhe traditave arabe, ku, në muajin shtator,
zhvillohet java kushtuar pjatës së saj tradicionale: kus-kusi, i cili është një mundësi unike për të
shijuar të gjitha specialitetet bazuar në kus-kus. Informacioni mbi turizmin (përfshirë pasuritë
kulturore) mund të gjendet në:
http://www.italia.it/en/discover-italy/sicily.html?no_cache=1&h=Sicily

Portugalia është palë e Konventës për Diversitetin Biologjik që nga viti 1994, Protokollit të
Kartagjenës që nga viti 2004, Protokollit të Nagoya-s që nga viti 2017, është jo palë e Protokollit
plotësues të Nagoya-Kuala Lumpur, është palë e Konventës Ramsar që nga viti 1981, dhe anëtare
i GGN. Në lidhje me monumentet, vendet kulturore dhe trashëgiminë e paprekshme vendi ka site
dhe elemente të trashëgimisë jomateriale të njohura si Trashëgimia Botërore, nga UNESCO. Sipas
legjislacionit aktual Trashëgimia e Paprekshme Kulturore në Portugali përfshin fushat e
mëposhtme:
- traditat dhe shprehjet gojore, duke përfshirë gjuhën si një vektor të trashëgimisë
kulturore jo-materiale;
- shprehje artistike dhe manifestimet e shfaqjeve interpretuese;
- praktikat shoqërore, ritualet dhe ngjarjet festive;
- njohuri dhe praktika që lidhen me natyrën dhe universin;
- kompetenca në proceset dhe teknikat tradicionale.
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"Inventari kombëtar i trashëgimisë kulturore jomateriale" nënkupton që iniciativa për mbrojtjen
ligjore të një eventi të trashëgimisë kulturore jomateriale duhet të rezultojë nga përfshirja aktive
e komuniteteve, grupeve dhe individëve që e përcaktojnë veten si "pronarë" të tyre.
Portugalia posedon një trashëgimi natyrore shumë të larmishme falë vendndodhjes gjeografike
dhe kushteve gjeofizike. Ishujt janë unikë dhe kanë një rëndësi të pamohueshme, por në
kontinent, habitatet e dunës, shkrepat shkëmborë, kënetat në sistemet e grykëderdhjeve dhe
lagunave janë të gjitha shumë të rëndësishme, si dhe, veçanërisht në Algarve, rajoni pjesëmarrës
në projektin MD.net.
Algarve strehon një larmi habitatesh, nga kodra të lëmuara deri në këneta dhe ishuj. Rëndësia e
grykëderdhjeve mund të konkludohet nga popullsia e shumtë e zogjve, të cilët strehohen atje dhe
i përdorin ato si stacione migratore, zona dimërimi ose toka shumimi. Disa nga kërcënimet
kryesore për diversitetin biologjik të Portugalisë përfshijnë ndryshimin ose shkatërrimin e
habitateve, ndotjen, mbi shfrytëzimin, speciet pushtuese të huaja, urbanizimin dhe zjarret.
Portugalia ka Strategjinë Kombëtare të Biodiversitetit dhe Planin e Veprimit të bazuar në 10 masa
që përbëjnë bazën e planit të veprimit. Zbatimi i protokollit dhe veprimet e inventarizimit dhe
monitorimit mbikëqyren nga Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas / Instituti për
Ruajtjen e Natyrës dhe Pyjeve. Turismo de Portugal është autoriteti kompetent në lidhje me
turizmin, dhe Direção Regional de Cultura do Algarve është përgjegjës për pasuritë kulturore të
rajonit të Algarve75.
Në lidhje me kulturat, përveç kategorive të zakonshme, në Algarve janë rigjeneruar produkte të
çiçibanozit, barishte aromatike dhe kripë tradicionale të parafinuar, dhe më shumë, pa harruar
prodhime të njohur GI si fruta agrumesh, patate të ëmbla dhe raki mareje, si dhe zeje (Fig. 18).
Sa i përket festimeve, ato dominohen nga festimet e të korrave dhe festimet fetare katolike
(domethënë Pashka).

Figura 18. Zanat tradicional dhe bashkëkohor në Algarve, Portugali. Burimi: fotograf i casamodesta.

Panairi i Dietave Mesdhetare vlen të përmendet pasi është një ngjarje relativisht e re por e
suksesshme që po zhvillohet çdo vit, në fillim të shtatorit në Tavira, që përfshin ekspozimin e
ushqimeve dhe zanateve MD, muzikës, konferencave, uorkshopeve etj. Po ashtu, vlen të
përmendet edhe zakoni për të kënduar Fado (trashëgimi e paprekshme e UNESCO-s) në rrugë
dhe restorante, përkatësisht nga muzikantë amatorë.
Informacioni mbi turizmin, specifik për rajonin e Algarve, është i disponueshëm në:
https://www.visitalgarve.pt/pt/Default.aspx.
_______
75 Drejtoria Rajonale e Kulturës, Algarve: www.cultalg.pt
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Sllovenia

është palë e Konventës për Diversitetin Biologjik që nga viti 1996, Protokollit të
Kartagjenës që nga viti 2003, është jo palë e Protokollit të Nagoya-s, është palë e Protokollit
shtesë të Nagoya-Kuala Lumpur që nga viti 2018, është palë e Konventës së Ramsarit që nga viti
1991, dhe anëtar i GGN. Në lidhje me monumentet, sitet kulturore dhe trashëgiminë e
paprekshme vendi ka site dhe elemente të trashëgimisë jomateriale të njohura si Trashëgimia
Botërore, nga UNESCO. Sllovenia ndodhet në pjesën jugore të Evropës qendrore, ku takohen
katër rajone biogjeografike (Alpet, Rrafshina e Pannonian, Malet Dinarike dhe Mesdheu), duke
formuar një larmi të madhe eko-rajoneve dhe habitateve. Pyjet mbulojnë rreth 60% të sipërfaqes
së Sllovenisë. Deri më tani, janë identifikuar dhe dokumentuar rreth 15,000 specie shtazore,
6.000 specie bimore dhe 5000 lloje kërpudhash. Shkalla e endemizmit është dukshëm e lartë.
Midis bimëve vaskulare, ka 40 taksonomi endemike, përfshirë 22 endemikë të ngushtë me
shpërndarje mbizotëruese në Slloveni. Ekzistojnë 850 taksonomi endemike të faunës, përfshirë
kafshët e shpellave mbi të gjitha. Rreth 10% e fierërave dhe bimëve më të larta dhe 56% e
vertebrorëve janë të rrezikuar, përfshirë 64% të 81 specieve të peshqve vendas të ujërave të
ëmbla. Speciet e kërcënuara të vertebrorëve përbëjnë 36% të gjitarëve, 49% të zogjve, 73% të
amfibëve dhe 48% të peshqve hagfish (myxini). Së paku nëntë raca të kafshëve shtëpiake
indigjene janë klasifikuar si të rrezikuara. Konservimi në vend (in situ) është i kufizuar në zona të
vogla në Slloveni, me kryesisht qëllimin e ruajtjes së biodiversitetit të arritur përmes përdorimit
të qëndrueshëm të tokës, siç është bujqësia me intensitet të ulët. Përveç bujqësisë, pylltaria është
veprimtaria kryesore e përdorimit të tokës që ndikon në biodiversitetin që ka një rëndësi të
konsiderueshme ekonomike.
Legjislacioni mjedisor i BE-së, siç është Direktiva e Habitateve dhe Direktiva e Zogjve, luajnë një
pjesë të konsiderueshme në mbështetjen e zbatimit kombëtar të konventës në Slloveni, si dhe në
sigurimin e mekanizmave monitorues për ruajtjen e specieve. Tre ministri janë të përfshira në
zhvillimin, mbrojtjen dhe menaxhimin e peizazheve: Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit
Hapësinor, Ministria e Kulturës dhe Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ushqimit.
Mishi, qumështi dhe bimët janë ndër produktet e rëndësishme bujqësore. Një përpjekje për të
ringjallur ngjarjet e së kaluarës është i famshëm dhe shumë festivale që lidhen me të kulturat dhe
produktet tradicionale janë raportuar. Festa e Saltpans është veçanërisht e rëndësishme për të
rikrijuar jetën e përditshme të së kaluarës. Vizitorët janë në gjendje të mësojnë shumë tradita
interesante dhe misterioze të prodhimit të kripës, që janë mbi 700 vjeçare dhe kanë qenë burim
shumë i rëndësishëm i të ardhurave për të gjithë qytetin. Festivali zhvillohet në Sheshin Tartini në
Piran. Informacioni për turizmin mund të gjendet në Portalin e Bordit Slloven të Turistit, i
disponueshëm në:
https://www.slovenia.info/en.

Spanja

është palë e Konventës për Diversitetin Biologjik që nga viti 1994, Protokollit të

Kartagjenës që nga viti 2003, Protokollit të Nagoya-s që nga viti 2014, Protokollit Shtesë të
Nagoya-Kuala Lumpur që nga viti 2018, Konventës së Ramsarit që nga viti 198 82, dhe anëtar i
GGN. Në lidhje me monumentet, sitet kulturore dhe trashëgiminë e paprekshme vendi ka site
dhe elemente të trashëgimisë jomateriale të njohura si Trashëgimia Botërore, nga UNESCO.
Spanja është një nga 25 pikat e nxehta (hotspots) të biodiversitetit në botë dhe konsiderohet si
një nga vendet më biodiversitare në Bashkimin Evropian. Ujërat bregdetarë spanjollë posedojnë
një nivel të lartë të diversitetit biologjik, me gadishullin jugor të Iberisë që janë veçanërisht të
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rëndësishme për sa i përket biodiversitetit dhe specieve endemike. Diversiteti gjeografik i vendit
është jashtëzakonisht i larmishëm, i përbërë nga peizazhe dhe ekosisteme që përfshijnë zona
intertidale, plazhe, shkëmbinj, sisteme dune, këneta kripe, stepa të kripura, etj. Spanja gjithashtu
mbulon katër rajone biogjeografike (Mesdhetare, Atlantike, Alpine, Makaroneziane) të përbërë
nga habitatet që kanë favorizuar zhvillimin e një asortimenti të madh të llojeve të bimësisë, me
të cilët shoqërohet një shumëllojshmëri e komuniteteve të faunës. Vendi është gjithashtu i pasur
me habitate të ujërave të ëmbla. Megjithëse përgjithësisht të vogla, ligatinat janë megjithatë
qendra shumë të rëndësishme të diversitetit biologjik. Pyjet dhe zonat e pyllëzuara mbulojnë 32%
të territorit të vendit dhe Spanja ka numrin më të madh të bimëve vaskulare (8,000-9,000 specie)
midis vendeve evropiane dhe mesdhetare. Shkalla e endemizmit të saj është midis 20-25%. Në
dekadat e fundit, biodiversiteti spanjoll ka pësuar një rënie të konsiderueshme, me 40-60% të
specieve të vlerësuara të përfshira në disa kategori të kërcënuara. Sidoqoftë, jo të gjitha grupet
taksonomike kanë të njëjtin nivel kërcënimi: për bimët vaskulare, vetëm 15% e specieve janë të
rrezikuar; për vertebrorët, shifra rritet në 31%; peshqit kontinentale dhe amfibët kanë përqindjen
më të lartë të specieve të rrezikuara (përkatësisht 55% dhe 31%). Një Plan Strategjik i
Trashëgimisë Natyrore dhe Biodiversitetit është duke u zbatuar që nga viti 2011 dhe është bërë
përparim i rëndësishëm në lidhje me avancimin e zhvillimeve legjislative dhe administrative në
përgjigje të objektivave të përcaktuara me Ligjin për Trashëgiminë Natyrore dhe Biodiversitetin
42/2007. Këshilli Shtetëror për Trashëgiminë Natyrore dhe Biodiversitetin është organi publik
pjesëmarrës për ruajtjen e natyrës dhe biodiversitetin. Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe
Mjedisit është përgjegjëse për monitorimin e iniciativave ndërkombëtare mbi mjedisin dhe
biodiversitetin, si dhe miratimin e legjislacionit bazë dhe politikave mjedisore me një dimension
territorial (p.sh. uji, brigjet, biodiversiteti). Një sistem spanjoll i Monitorimit të Biodiversitetit për
vlerësimin e tendencave të biodiversitetit në nivelin shtetëror është duke u zhvilluar. Konferenca
e Sektorit të Mjedisit ekziston si një organ politik i nivelit të lartë i cili lidh dhe promovon
bashkëpunimin ndërmjet departamenteve të mjedisit të qeverive qendrore dhe autonome.
Informatat për vizitorët mund të gjenden në faqen zyrtare të Turizmit në Spanjë, të
disponueshme në:
https://www.spain.info/en/

Andaluzia raporton prodhimin e verës, produkteve të ullirit dhe ruajtjen e bagëtive ndër
aktivitetet kryesore. Në lidhje me shumë kremtime dhe ceremoni festive të raportuara, më të
spikatura janë, ndoshta, Flamenco e cila është Trashëgimia e Paprekshme e UNESCO-s, festimet
e Pashkëve "Semana Santa" dhe Pelegrinazhi Virgen de Rocio. Më shumë informacion në lidhje
me pasuritë rajonale për turizmin mund të gjeni në:
https://www.andalucia.org/en/

Në Kataloni, që nga viti 1992, Takimet Tradicionale të Gastronomisë mbështeten nga Bordi i
Turistëve i Bashkisë Palafrugell, Garoinada, duke dëshmuar për nivelin e mirë gastronomik të
cilësisë të njohur në rajon. Prodhimi bujqësor mesdhetar është i larmishëm, dhe agrobiodiversiteti është një pasuri e përdorur në përmirësimin e gastronomisë vendase. Përveç
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frutave, bishtajorëve, verërave dhe të tjerëve, racat lokale të vogla të kafshëve ripërtypëse janë
me rëndësi për tu përmendur (fig. 19).

Figura 19. Kullotja e bagëtive në Spanjë është e zakonshme për rajonet e ndryshme. Në këtë shembull raca është "El
Serradet de Barneres", qumështi i së cilës përdoret për të prodhuar një djathë me të njëjtin emër në Kataloni; (Foto nga
Prodeca, Katalonja, Spanjë).

Përveç festimeve të shumta tradicionale dhe të ripërtërira në lidhje me korrjet, një zakon
shkëlqen në origjinalitet: "Los" Castell ", kulla njerëzore që ngrihen përgjithësisht për kremtimin
e festivaleve vjetore në qytete dhe qyteza të Katalonjës nga grupe amatore,"castellers ", të cilat
formojnë kulla njerëzore prej gjashtë deri në dhjetë kate. Performanca shoqërohet nga një bandë
që interpreton melodi të ndryshme popullore, me një dulzaina (fyell spanjoll me kallamishte) të
quajtur "gralla", që shoqërojnë shoqëruar ritmin e ndërtimit të kullës ndërsa ajo ngrihet.
Regjistruar në Listën Përfaqësuese të Trashëgimisë Jomateriale të UNESCO-s në 2010.
Më shumë informacion në lidhje me pasuritë rajonale për turizmin mund të gjendet në:
http://act.gencat.cat/?lang=en.

4. ANALIZA SWOT
Mesdheu është një destinacion kryesor në botë dhe turizmi është një aktivitet kryesor ekonomik
që ka qenë shtytës për rritjen ekonomike, punësimin dhe zhvillimin e rritur shoqëror, duke
përfshirë sektorë të tjerë në rajone.
Në vitin 2020 sektori është goditur rëndë nga kriza pandemike e Covid (më shumë informacion
në linkun76). Megjithëse një kërcënim i tillë nuk mund të parashikohej nga pjesëmarrësit në
projektin MD.net, analiza e mëposhtme mbetet më shumë se e vlefshme.
_______
76

Ekipi i përgjigjes ndaj koronavirusit i KE: https://ec.europa.eu/info/live-ëork-travel-eu/health/coronavirus-response/europeancommissions-action-coronavirus_en
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Pikat e forta
Vendndodhja e favorshme gjeografike e rajoneve, kushtet e shkëlqyera klimatike dhe mjedisi i
ruajtur ekologjikisht u treguan nga pjesëmarrësit e projektit si pasuri kryesore të Mesdheut, për
të përmbushur kërkesën në rritje të turizmit (ndërkombëtar dhe vendas).
Në lidhje me Trashëgiminë Natyrore në rajone, aktorët pranuan biodiversitetin e gjerë tokësor
dhe detar dhe shkallën e lartë të endemizmit të tij. Speciet botanike (p.sh. Bimët aromatike) u
theksuan si pasuri për aktivitete të qëndrueshme ekonomike që kontribuojnë në ruajtjen e
mjedisit.
Sasia e trashëgimisë kulturore të dendur dhe të gjerë pranohet pasi që shumë site njihen nga
UNESCO. Përveç monumenteve dhe trashëgimisë tjetër materiale, aktorët theksuan burimet
kulturore jomateriale që mund të eksplorohen, si gastronomia, verërat, festivalet, panairet,
kremtimet fetare etj.
Aktorët janë të vetëdijshëm që DM është transversale në sektorë të ndryshëm të aktiviteteve
duke ndërlidhur fusha të tilla si shëndetësia, arsimi, kultura dhe turizmi. Kështu, rezistenca
tradicionale në kohë e DM është renditur si një pasuri, përfshirë njohuritë (p.sh. zejet, teknikat,
këndimin, vallëzimin) dhe ngjarjet. Janë dhënë shembuj të përdorimit të suksesshëm të pasurive
të tilla në përvojat e turizmit: p.sh. marketingu niche (qoshe) i bërjes së djathit në mënyrë
tradicionale në malet e Vzhodna (Sllovenia Mesdhetare) ose rëndësia në rritje e rrugëve
gastronomike dhe të turizmit të verës, në Katalonjë dhe Algarve. Gjithashtu është vërejtur një
tendencë në rritjen e interesit në shoqëri për kuzhinën vendase dhe autentike të bazuar në
prodhime të qëndrueshme dhe të shëndetshme nga qarqet e afërsisë e cila mund të përforcojë
këto strategji.
Pikat e forta të identifikuara në lidhje me aktivitetet ekonomike dhe aspektet sociale, përfshijnë
ekzistencën e bizneseve të bazuara në DM me sukses ndërkombëtar që mund të veprojnë si forca
lëvizëse për zhvillimet e të tjerëve. Për shembull, prania e sipërmarrësve shumë të motivuar, të
cilët kanë rikuperuar farat, kulturat e prodhimet, dhe promovojnë gatime të nivelit të lartë të
kuzhinierëve të njohur ndërkombëtarë (si Alfonso Laccarino), operatorë të kateringut (siç është
Accademia Italiana Cucina Mediterranea), si dhe shumë njësi të suksesshme të agroturizmit, të
shpërndara përgjatë pellgut të Mesdheut.
Interesimi i sipërmarrësve të rinj për biznese të lidhura me DM ka pasur një ndikim pozitiv në
shkallën e punësimit të të rinjve dhe si një katalizator për zhvillimin rajonal. Në disa rajone
profesionistë të rinj të arsimuar me aftësi biznesi bashkëpunojnë me mbajtësit e traditës antike
për të sjellë inovacion, për të rigjeneruar dhe përdorur produktet, aktivitetet dhe traditat e zonës
rurale. Kjo klasë e profesionistëve mund të operojë pa pasur nevojë për një zyrë fizike, pasi ata
zotërojnë aftësi në TIK, duke përfshirë punën në distancë, zhvillimin e aplikacioneve si dhe
përdorimin e të dhënave të mëdha (big data) dhe mjeteve të mediave sociale.
Përparësi të tjera të identifikuara përfshijnë afërsinë e zonave të prodhimit (p.sh. park
grumbullimi kripe, pemishte, objekte prodhimi) deri tek pikat e preferuara turistike (me rëndësi
historike, kulturore ose natyrore) duke arritur kështu lehtësisht tek shumë njerëz. Produkte të
tilla u vërejtën të jenë të pasura dhe të larmishme për shkak të larmisë së peizazheve.

Pikat e dobëta
Sitet natyrore shihen kryesisht nga partnerët e projektit si pasuri të rëndësishme për turizmin,
dhe në lidhje me to nuk është renditur asnjë pikë e dobët.
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Dobësia kryesore e vërejtur ishte presioni i jashtëm i turizmit masiv, që i ka bërë që aktorët
rajonalë të adoptojnë sjelljeve imituese (duke riprodhuar standarde globale) duke shkaktuar
kështu gërryerjen e vlerave të DM dhe humbjen e origjinalitetit, gjë e cila është ajo që kërkojnë
turistët në fund të fundit. Kështu, u vunë re shqetësime të ndryshëm tek të anketuarit në lidhje
me imazhin publik të trashëgiminë kulturore lidhur me DM, duke përfshirë mungesën e
ndërgjegjësimit për vlerat e DM, me pasojë praktika të shtrembëruara të mikpritjes në pritjen e
turistëve, shërbime jo të përshtatura të kateringut (p.sh. ofrimi i ushqime jo vendase), etj.;
Përvoja të tilla mesdhetare pritet të dëmtohen më tej nga një staf i paguar pak, i papërgatitur dhe
i pa motivuar siç duhet.
Janë raportuar edhe problemet me lëvizshmërinë dhe parkimin pranë siteve të atraksionit
turistik, përfshirë praktika të këqija nga sipërmarrësit, mungesën e rrjetit të mjaftueshëm të
transportit dhe mungesën e masave për të siguruar lëvizshmëri të qëndrueshme.
Sipas perceptimit të aktorëve të MD.net, publiku i përgjithshëm e shoqëron DM vetëm me
kulinarinë, duke injoruar kuptimin e vërtetë të konceptit, duke kushtëzuar kështu imazhin publik
të aktiviteteve të turizmit të lidhura me DM, veçanërisht kur furnizimi me produkte cilësore
gastronomike të DM dhe qarqet e tyre të komercializimit nuk janë forcuar sa duhet. Situata
përkeqësohet kur e njëjta mungesë e njohurive ndodh me disa operatorë të turizmit, pasi rritja e
ndërgjegjësimit dhe edukimit për DM është në një fazë fillestare, në disa rajone.
Për më tepër, u raportua një nevojë për një përkufizim të qartë të Trashëgimisë gastronomike
Mesdhetare, për të lejuar planifikimin e veprimeve afatgjata, veçanërisht përcaktimin e
strategjive për ruajtjen dhe forcimin e trashëgimisë gastronomike të lidhur me DM.
Mungesa e një vizioni strategjik të sektorëve kryesorë ekonomikë transversalë ndaj DM dhe
mungesa e bashkëpunimit dhe rrjetit, përfshirë mungesën e aftësive të rrjetëzimit, përmenden
vazhdimisht nga aktorët e MD.net. Mosbesimi dhe marrëdhëniet e mangëta ekonomike midis
palëve të interesuara vendase u raportuan dhe kështu, sipas partnerëve të projektit, rrjetëzimi
dhe bashkëpunimi midis NVM-ve që operojnë në sektorë të veçantë të DM duhet të
përmirësohet. Pas arritjes së një baze të përbashkët, mund të identifikohen objektiva të
përbashkëta dhe përmes shkëmbimit të informacionit do të jetë e mundur të unifikohen
mesazhet e përcjella për turistët, pasi mungesa e një strategjie të unifikuar të komunikimit u
raportua se ndikon negativisht në imazhin publik të turizmit të lidhur me DM. U sugjerua që të
përcaktohen kritere të qarta në mënyrë që të ndërtohet një strategji e fortë komunikimi për të
ndarë një “histori” që ndërlidh dhe lidhet me elementët transversalë të DM: Historia, trashëgimia,
territori, gastronomia, traditat, duke lejuar një përgjigje dhe luftë efektive kundër gërryerjes
kulturore të DM. Një strategji e tillë do të përfitojë shumë nga përmirësimi i menaxhimit dhe
promovimi ndërkombëtar i markave dhe njohjeve, duke koordinuar agjentë dhe iniciativa të
ndryshme. Një kuadër referimi dhe një udhërrëfyes për ndërkombëtarizimin e DM mund të
frymëzohen në përvojën e Katalonjës.
Nga ana tjetër, disa partnerë të projektit theksojnë rëndësinë e rritjes së vetëdijes për kuptimin
e vërtetë të konceptit të MD, në dimensionet e tij të shumta, veçanërisht faktin që MD është një
trashëgimi kulturore e paprekshme. Vartësia e tepruar nga dimensioni shëndetësor (varësia e
OBSH) mund të çojë në pretendime abuzive dhe deklarata për DM vetëm me qëllime tregtare,
duke deformuar dhe dobësuar konceptin në planin afatgjatë. Atëherë është e nevojshme t'i
qasemi publikut të gjerë duke shpjeguar dhe forcuar dimensionin kulturor të DM, si një trashëgimi
e paprekshme, përpara se të paraqisni produktet origjinale të DM (të të gjitha llojeve).
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Ndërgjegjësimi ndërkombëtar për disa rajone është akoma i dobët (p.sh. Mesdheu Lindor që
kufizohet me Ballkanin) dhe oferta e produkteve dhe aktiviteteve gastronomike në territor është
e ulët dhe duhet të zgjerohet.
Në lidhje me aktivitetet ekonomike dhe aspektet shoqërore, dobësitë e vërejtura janë
transversale në sektorët e tjerë, të tilla si shkretëtirëzimi i zonave rurale, me pasojë braktisjen e
tokave dhe degradimin e peizazhit, si dhe mungesa e fuqisë punëtore dhe sipërmarrjes në zonat
rurale, shpesh përkojnë me sitet natyrore përkatëse. Anasjelltas, zonat urbane dhe / ose
bregdetare janë shumë të populluara, duke kontribuar gjithashtu në degradimin e peizazheve
natyrore dhe kulturore.
Barriera të tjera të identifikuara për zhvillimin janë burimet e kufizuara financiare të shumë
sipërmarrësve si dhe mungesa e aftësive të tyre në informatikë dhe biznes, që janë kyçe për
ngritjen dhe drejtimin e NVM-ve konkurruese. Shumica e NVM-ve janë biznese familjare pa
ekspertizë në teknikat e reja të shitjeve të bazuara në përdorimin e të dhënave dhe mediave
sociale. Në këto kompani mbizotëron sjellja imituese, duke gërryer vlerat e DM dhe duke penguar
çdo përpjekje për inovacion. Për më tepër, në përgjithësi NVM-të mesdhetare përballen me kosto
të larta fikse, norma të larta interesi dhe taksa, si dhe askes të vështirë në instrumente financiare
të mundshëm dhe burokraci, përveç kompleksitetit të rregulloreve dhe përgjegjshmërisë së ulët
të institucioneve publike.

Mundësitë
Rajoni ka site natyrore të mirë -ruajtura, vende të njohura historike, si dhe tradita dhe kulturë të
pasur lokale, të cilat mund të jenë objekt i formave krijuese dhe të qëndrueshme të turizmit (disa
shembuj të mirë tashmë ekzistojnë).
Shumë site natyrore janë të shquara për tiparet e tyre unike dhe u është dhënë statusi i veçantë
që rrit vizibilitetin e tyre, siç është përkatësia në Rrjetin Global Gjeoparqeve të UNESCO-s, ose
mbrojtja e tyre në bazë të konventës së ligatinave, ose integrimi i Rrjetit Natura 2000, etj. Këto
site janë pasuri në tregun niche (qoshe) të turizmit të natyrës (shikimi i shpendëve, trekking,
zhytja me skafandër, etj.) dhe në shumë raste përmban biznese të qëndrueshëm, siç janë pellgje
tradicionale kripe, ose njësi eko-agro-turistike. Bizneset e tilla shpesh janë në pronësi të
profesionistëve të rinj të arsimuar, të cilët dinë të përfitojnë nga mjedisi natyror, duke mbrojtur
habitatet e rëndësishme, në një trend të ruajtjes dhe rigjallërimit të mënyrës së jetesës
tradicionale dhe ekologjike. Një prirje e tillë është në përputhje me tendencën e tregut me rritje
të së kërkesës për mjedise dhe produkte natyrore dhe të qëndrueshme, dhe një shembull tjetër
është tregtimi i ushqimeve vendase, produkteve artizanale etj., për vizitorët e gjeoparkut të
Troodos, duke përdorur statusin dhe vizibilitetin e parkut, duke gjeneruar një rritje të kërkesës
për eksplorimin e rajonit.
Rrugët e turizmit gastronomik - të lidhura me DM - mund të kontribuojnë në zhvillimin e
qëndrueshëm të territoreve duke promovuar nisma për të ekspozuar produkte dhe vlera të
lidhura me DM, duke iu referuar kështu praktikave të qëndrueshme në përputhje me parimet e
DM, veçanërisht në bujqësi dhe bagëti.
Një strategji e koordinuar gjithëpërfshirëse e komunikimit u sugjerua për të lidhur sektorët
kulturorë, të agroushqimit dhe sektorët HORECA, duke u përqendruar në shpërndarjen e
informacionit në lidhje me shëndetin dhe ushqimin, si dhe në përpunimin e qëndrueshëm të
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ushqimit dhe tiparet e kuzhinës në përputhje me DM. Popullsia në plakje nga vendet e pasura
pritet të kontribuojë në ngritjen e një tregut niche për produkte dhe shërbime të shëndetshme
të lidhura me DM.
Për më tepër, ekzistojnë mundësi për ngritjen e bizneseve të reja të qëndrueshme nën ombrellën
e DM (kultura dhe mënyra e jetesës e njohur nga UNESCO dhe modeli ushqimor i inkurajuar nga
FAO) të nxitura nga kërkesa e tregut dhe përfundimisht të mbështetura nga Marrëveshja e
Gjelbër e KE. Një prirje pozitive në rritjen e ndërgjegjësimit për kuzhinën e DM vleftëson në
mënyrë indirekt prodhimin vendas, disa prej të cilëve tashmë mjaft fitimprurës (p.sh. kripa e detit
të parafinuar, produkte çiçibanozi dhe djathërave, përveç tregut të njohur dhe të pozicionuar
mirë të verës dhe ullirit), duke kontribuar gjithashtu në vende pune të qëndrueshme.
Ekziston një dëshirë e aktorëve për të eksploruar mekanizmat e rinj të shitjeve dhe kanalet e
marketingut në mënyrë që të lidhen më lehtë me konsumatorët, duke e bërë DM dhe territoret
përkatëse më të dukshme.
Ekziston një kontekst i tërë i përgatitur dhe i favorshëm për mbrojtjen, rigjallërimin dhe
promovimin e bizneseve të qëndrueshme me shumë aktivitete (p.sh. eko-agro-turizëm dhe
shërbime të mirëqenies) që përfshijnë sektorë nga parësorë në terciarë, përhapjen e veçantive
natyrore dhe kulturore vendase duke përfshirë kanale të reja si aplikacione dhe media sociale.
Nisma të tilla pritet të sjellin përfitime të rëndësishme nga një këndvështrim i qëndrueshmërisë,
zhvillimit lokal, shëndetit publik, etj. dhe partneri i Katalonjës mund të ndihmojë në shpërndarjen,
duke pasur parasysh përvojën e tyre të mëparshme në zhvillimin e markës territoriale të DM
(Katalonia ka agjentë të shumtë të përfshirë në promovimi dhe ruajtja e trashëgimisë
gastronomike katalonjase).
Mundësi të tilla forcohen nga zhvillimi i vazhdueshëm i politikave publike mbështetëse të lidhura
me shëndetin, kulturën, qëndrueshmërinë dhe ekonomitë lokale, bazuar në studimet e OBSH,
FAO dhe UNESCO.

Kërcënimet
Kriza e COVID eventualisht do të zgjidhet duke krijuar një sektor të turizmit më të fortë dhe më
të qëndrueshëm. Ndërkohë duhet të merren në konsideratë kërcënime të tjera, disa prej tyre po
aq serioze, siç është kriza globale financiare dhe ekonomike, e cila ishte parashikuar nga partnerët
e projektit që në vitin 2019. Deri në atë datë, edhe pse ndikimi mund të supozohej si i lartë,
probabiliteti i ndodhjes u vlerësua si i ulet. Aktualisht ndikimi i parashikuar vazhdon të jetë i lartë
dhe probabiliteti i ndodhjes është rritur ndjeshëm, për shkak të krizës aktuale, dhe kështu shfaqja
e një krize globale ekonomike është një kërcënim serioz për sektorin e turizmit.
Kërcënimet e vërejtura relevante kanë të bëjnë me ndryshimin e klimës dhe humbjen si pasojë të
biodiversitetit dhe mungesën e ujit, në rajone të caktuara. Rritja e niveleve të ndotjes së detit
mund të ndikojë në cilësinë dhe sigurinë e ushqimit të detit, si dhe në imazhin publik të rajoneve
(p.sh. shumë njerëz janë të shqetësuar për nivelin e lartë të plastikës në detin Mesdhe, i cili kërkon
marrjen e masave zbutëse).
Turizmi masiv ka qenë një shtytës për ndërtime që ndikojnë negativisht në mjedis dhe pavarësisht
se sigurojnë fitime afatshkurtra dhe punë sezonale, ai përbën edhe një shtytës drejt
standardizimit, duke maskuar tiparet unike të rajoneve dhe duke gërryer aspektet kulturore të
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DM. Këto aspekte janë shqetësuese të veçanti në ishujt, pasi ato kanë një ndikim negativ në
turizëm (shërbime me cilësi të ulët dhe ushqime jo të mirëfillta) dhe në territore dhe popullsia
lokale, për shkak të varfërimit të burimeve dhe çmimeve të larta për ushqimin dhe shtëpi që
vendasit nuk mund t’i paguajnë.
Për më tepër, në të gjithë Mesdheun shumë biznese u shesin produkte jo origjinale turistëve
(p.sh. kopjet me cilësi të keqe të zejeve vendase të prodhuara jashtë zonës, duke përdorur
materiale jo të qëndrueshme dhe punë me paga të ulëta).
Njëkohësisht është vërejtur se, në përgjithësi, mungesa e interesit të brezave të rinj për konceptin
dhe stilin e jetës së DM po rritet dhe zëvendësohet nga sjelljet imituese globale, dhe si pasojë ata
nuk priten të jenë pjesë e "tregut të DM", qoftë si sipërmarrës ose si "klientë të mundshëm".
Shumë të rinj largohen nga zona e Mesdheut për të studiuar dhe punuar jashtë vendit, dhe një
ikje e tillë e trurit potencialisht do të çojë në një mungesë të shtuar të kapitalit shoqëror, duke
kufizuar shkëmbimin dhe përhapjen e njohurive. Mungesa e angazhimit të brezave të rinj me DM
mund të rrezikojë inovacionin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të rajoneve.
Konkurrenca nga destinacionet e tjera gastronomike, dhe ndikimi i tij është po aq i fortë sa varësia
e DM vetëm tek koncepti i ushqimit dhe shëndetit. Ende në lidhje me aspektet e trashëgimisë
kulturore, u vu në dukje nevoja për unifikimin dhe rishikimin e kritereve që përcaktojnë DM, duke
përfshirë sqarimin e objektit së territorit.
Karakteri dinamik dhe shoqëror i trashëgimisë së DM shpesh kërcënon mbijetesën e saj ndërsa u
identifikuan dy rreziqe të rëndësishme: tendenca për të lënë pas dore cilësinë dhe për të
banalizuar DM, dhe konkurrenca e mundshme midis rajoneve brenda zonës së Mesdheut. Duhet
të merren masa që të dyja këto të shmangen, si dhe minimizohet sezonalitet i lartë të tregjeve të
turizmit.

5. VËREJTJET PËRFUNDIMTARE
Pellgu i Mesdheut është një destinacion i parë turistik, për peizazhet, historinë dhe ushqimin, të
gjitha të vlerësuara maksimalisht nga vizitorët e jashtëm. Turizmi ka qenë thelbësor për
ekonomitë rajonale, por edhe është fajësuar për shumë probleme, nga zbehja (gentrifikimi) deri
në braktisjen e veprimtarive tradicionale të qëndrueshme. Në të njëjtën mënyrë si duhet të
ndryshojnë modelet dietike, bujqësia dhe prodhimi i ushqimit duke ndjekur shtigje më të
qëndrueshme, ashtu duhet të ndryshojë edhe turizmi.
Vlen të përmendet se në kuadrin evropian dhe për shkak se destinacionet turistike janë thirrur
gjithnjë e më shumë për të matur performancën e tyre në lidhje me qëndrueshmërinë, Komisioni
ka zhvilluar një Sistem Evropian të Indikatorëve të Turizmit si një metodë e thjeshtë për matjen e
performancës së qëndrueshmërisë. 'Sistemi Evropian i Indikatorëve të Turizmit' (ETIS) përfshin:
një mjet menaxhimi, një sistem monitorimi dhe një mjet informacioni, i cili mund të shkarkohet
nga: https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/indicators_en
Është kuptuar që rezervat natyrore mund dhe duhet të bashkëjetojnë me aktivitetet njerëzore,
dhe, për shembull, disa niches (qoshe) të turizmit mund të jenë shumë të dobishme në rritjen e
ndërgjegjësimit për mjedisin. Turizmi gjithashtu mund të jetë një katalizator për të ndryshuar dhe
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nxitur për të zhvilluar sektorë të tjerë të aktiviteteve vendase në lidhje me Dietën Mesdhetare, si
ushqime tradicionale, barishte aromatike, vepra artizanale ose kremtime dhe ceremoni festive.
Shkurt, komunitetet ndajnë veçori të përbashkëta por secila ka veçoritë e veta, dhe kështu krijimi
dhe forcimi i lidhjeve ndërmjet Komuniteteve Mesdhetare do të rrisë ekspozimin e Trashëgimisë
Kulturore Mesdhetare të përbashkët, me pasurinë e dallimeve delikate.
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