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PARATHËNIE
Parku Kombëtar i Prespës është një nga parqet e para kombëtare të krijuara në Shqipëri pas ndryshimit të sistemit
në vitin 1992. Në vitin 1996 ambientalistët vizionarë të tillë si Prof. Dr. Lekë Gjiknuri kishin idenë për të krijuar një
sistem të zonave të mbrojtura përreth brigjeve shqiptare të të dy liqeneve të Prespës dhe të liqenit të Ohrit. Me
ndihmën e OJF Gjermane Euronatur dhe Agjencisë Gjermane për Zhvillim GTZ (sot GIZ) janë ndërmarrë përpjekje
për të krijuar Parkun Kombëtar duke inkorporuar të dy liqeneve të Prespës dhe në kufi me të deri në shpatet
perëndimore të bregut të Liqenit të Ohrit u krijua peizazh i mbrojtur i Pogradecit. Këto zona të mbrojtura janë
miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave në vitin 1999 dhe përurimi zyrtar i Parku Kombëtar i Prespës u bë në
shkurt 2000 nga Presidenti i Republikë.
Në atë kohë ai ishte një nga zonat më të mëdha të mbrojtura në Shqipëri me më shumë se 27,000 ha. Ndërkohë që
vendi ka ndërmarrë përpjekje serioze për të krijuar më shumë parqe kombëtare të kësaj madhëse dhe strukture.
Kërcënimi më i rëndësishëm në periudhën e krijimit të Parkut Kombëtar ishte mbishfrytëzimit i pyjeve dhe
kullotave nga blegtoria, sidomos delet dhe dhitë dhe nga njerëzit brenda dhe jashtë Parkut Kombëtar. Përveç
kësaj, nevoja për dru zjarri ka dëmtuar pyjet dhe ka krijuar formacione pyjore të ngjashme me shkurret.
Pas krijimit të Parkut Kombëtar trembëdhjetë vjet më parë, disa nga faktorët kërcënuese përkeqësimit të
ekosistemeve janë reduktuar dhe pyjet kanë mundësinë për t’u rimëkëmbur, çka tashmë është e dukëshme.
Megjithatë, të gjitha kërcënimet ende nuk janë zgjidhur. Ende popullsia njerëzit brenda parkut kombëtar ka nevojë
për sigurimin e druve të zjarrit për të përballuar kushtet e vështira të dimrit. Në të ardhmen sistemet më efikase
për ngrohjen në banesa, izolimi më i mirë i shtëpive dhe përdorimi i burimeve alternative të energjisë do të
ndihmojë për të kapërcyer këtë kërcënim të pranishëm në park.
Ndërkohë peshkimi kontrollohet më mirë dhe ende shërben për sigurimin e të ardhurave për peshkatarët e
licencuar lokale.
Problemi i gjuetisë së paligjshme është neglizhuar për shumë vite. Në Parqet Kombëtare gjuetia është rreptësisht e
ndaluar. Megjithatë, fotografitë e bëra nga kamera kurth kanë zbuluar se shumë gjuetarë të paligjshëm janë të
pranishëm në park për të gjuajtur kafshë të egra. Konstatohet shtimi i pranisë të ariut të murrmë, ujkut, kaprollit
dhe drerit, derrit të egër, dhisë së egër të Ballkanit, baldosës, kunadhes dhe lundërzës në park me tendencë në
rritje.Rrëqebulli i Ballkanit mund të migrojnë në zonat e parkut sa më shpejt të jetë e pranishme në numër të
mjaftueshëm preja e tyre. Një kontroll i rreptë i gjuetisë do të rrisë tendencën tashmë pozitive në mesin e llojeve
të kafshëve të egra.
Sipërfaqja e liqeneve është e rëndësishme jo vetëm për shkak se në liqenet janë habitati i specieve endemike të
peshqve, por edhe gjatë sezonit të dimrit liqenet janë një vend pushimi dhe dimërimin për mijëra shpendë uji që
vijnë nga zonat Palearctic të riprodhimit të tyre për të kaluar muajt e dimrit, ndërsa kolonitë e shpendëve që
riprodhohen në prespë, siç janë të dy llojet e pelikanëve evropiane dimërojnë në zonat më jugore. Ndërkohë në
anën greke të rajonit të Prespëmë janë regjistruar dhe riprodhohen më shumë se 1000 çifte të të dy specieve të
pelikanit. Me masa më të rrepta për mbrojtjen, mund të pritet që herët a vonë pelikanët të fillojnë të folezojnë në
brezin e kallamishteve të liqenit të Prespës së Vogël. Kjo i jep Shqipërisë një përgjegjësi të veçantë dhe shtron
nevojën për bashkëpunim më të ngushtë me vendet fqinje.
Për këtë arsye bashkëpunimi ndërkufitar merr një rëndësi më të madhe për menaxhimin e duhur të aseteve të
biodiversitetit të Parkut Kombëtar. Është arritur një marrëveshje trepalëshe ndërmjet Ministrave të Mjedisit dhe
Kryeministrave të të tre vendeve bregliqenore për krijimin e parkut ndërkufitar trepalësh të Prespës. Krijimi i një
rezerve ndërkufitare të biosferës sipas Programit të UNESCO “Njeriu dhe Biosfera” do të ndikojë në shtimin e
përpjekjeve për ruajtjen nga harmonizimin e nevojave për ruajtjen me mundësitë e zhvillimit të qëndrueshëm.
Njohja zyrtare nga UNESCO do të lejojë promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm në dobi të popullsisë lokale. Në
pjesën shqiptare, brenda kufijve të Parkut Kombëtar, jetojnë rreth 6000 persona në 12 fshatra.
Ky Plan Menaxhimi i adreson këto kërkesa dhe nganjëherë duket i orientuar dukshëm drejt kërkesave të natyrës.
Plani i Menaxhimit të përpiqet të mbrojë ekosistemet dhe funksionimin e tyre për të ofruar shërbimet e tyre për
gjeneratat e tashme dhe të ardhshme të njerëzimit.
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Ky Plan Menaxhimi bazohet në deklaratat respektive të vizionit dhe të misionit, të cilat do të shërbejnë si udhëzues
për Parkun Kombëtar dhe menaxherët e tij për të siguruar në të ardhmen një performancë më të mirë. Kjo është
detyra më e rëndësishme e brezit të tanishëm për të mbrojtur ekosistemet dhe funksionet e tyre në mënyrë që të
ofrojnë shërbimet e tyre për brezat e ardhshëm.

HYRJE
Parku Kombëtar i Prespës është krijuar në vitet 1996 deri në 1999 dhe është inauguruar zyrtarisht në vitin 2000 me
qëllim që të zvogëlojë mbishfrytëzimit e burimeve natyrore tokësore dhe ujore duke synuar ruajtjen dhe
rehabilitimin e diversitetit biologjik të specieve dhe habitateve.
Mbishfrytëzimi i burimeve natyrore nga popullsia në zonën e parkut dhe në rajon është shkaktuar nga izolimi i
Shqipërisë gjatë periudhës komuniste gjatë së cilës vendi u detyrua të përdorë çdo metër katror për prodhimin
bujqësor.
Një numër i madh tufash me dhi dhe dele kanë shfrytëzuar pyjet e parkut për kullotje, çka ka ndikuar në
transformimin e pyjeve në shkurre të ulta pothuajse në të gjitha pjesët e parkut aktual. Krasitja e drurëve për gjeth
për ushqimin e blegtorisë në periudhën e dimrit ka kontribuar në impaktin negativ për gjendjen katastrofike të
pjesës më të madhe të pyjeve.
Pyjet duhet të sigurojnë drutë e zjarrit si burim i energjisë për popullatën vendase për ngrohje gjatë dimrit dhe për
gatim.
Gjuetia e paligjshme dhe përdorimi i tepruar të rezervës peshkore me metoda të papërshtatshme, madje
përdorimi edhe i metodave rreptësisht të ndaluara të peshkimit si gjuetia me dinamit ose me drita natën kanë
ndikuar në reduktimin e rezervës peshkore për gjatë shumë viteve deri në krijimin e Parkut Kombëtar.
Ky Plan Menaxhimi i përshkruan kërcënimet dhe ofron zgjidhje për t’i zbutur ato . Ai përpiqet të shndrojë
administratën e Parkut Kombëtar nga një institucion thjesht si zbatuese e ligjit të pyjeve në një njësi shërbimi për
ruajtjen e biodiversitetit D H E për përmirësimin e jetesës së banorëve të Parkut Kombëtar. Plani i Menaxhimit i
pranon nevojat e popullsisë brenda kufijve të Parkut për dru zjarri si burim kryesor i energjisë . Ai ofron zgjidhje me
qëllim sigurimin e furnizimit afatgjatë me dru zjarri në sasi të mjaftueshme për banorët e parkut.
Qëllimi përfundimtar i Planit të Menaxhimit për sa i përket furnizimit të popullatës lokale me energji është
reduktimi i konsumit të druve të zjarrit në një nivel të qëndrueshëm . Vlerësimet e tanishme kanë treguar se
konsumi mesatar i druve të zjarrit është rreth 10 m³ për familje në vit. Gjatë periudhës së zbatimit të këtij Plani
Menaxhimi parashikohet reduktimi i konsumit të druve të zjarrit nga pyjet e parkut nga 10 m³ në 5 m³ për familje.
Për të arritur këtë pakësim do të punohet në drejtimet e mëposhtme:
1. Sisteme më efikase për ngrohje e gatim në shtëpi
2. Izolim më i mirë i banesave
3. Zëvendësimi i druve të zjarrit nga burime të tjera të biomasës nga menaxhimi i kallamishteve, përdorimi i
mbetjeve të drurit, nga plantacione me lloje me rritje të shpejtë si shelgjet dhe plepi, mbetjet nga krasitja
e dru frutorëve e vreshtave apo thjesht nëpërmjet përdorimit të energjisë diellore.
4. Ndalimi i prerjeve të paligjshme dhe i tregtisë së duve të zjarrit jashtë kufijve të parkut.
Administrata Parku Kombëtar do të duhet të marrë detyrën për të realizuar këto ndryshime duke furnizuar
popullatën lokale për plotësimin e nevojave të tyre bazë me dru të zjarrit nga burime brenda parkut. Tashmë më
shumë se 4.000 ha toka pyjore janë konvertuar në pyje me qëllim furnizimin me dru zjarri të popullatës lokale. Kjo
sipërfaqe ende është në procesin e rimëkëmbjes dhe do të mund të furnizojë popullatën lokale pas të paktën 30
deri 50 vjetësh si periudhë e nevojshme për rimëkëmbje. Kjo do të thotë se drutë e zjarri duhet të sigurohen
pjesërisht nga pyjet shtetërore për një periudhë të caktuar deri sa masat nga No 1, deri tek 3 të përmendura më
lart në Planin e Menaxhimit do të bëhen efektive.
Administrata e parkut kombëtar do të ketë si detyrë koordinimin dhe kontrollin e prodhimit të druve të zjarrit në
të gjithë territorin e parkut. Kjo mund të bëhet duke dhënë licencave për subjektet që do të merren me prodhimin
e sasisë së nevojshme të druve të zjarrit për popullsinë lokale. Një organizatë e tillë mund të jetë Shoqata lokale e
Përdoruaeve të Pyjeve (FUA). Kjo do të thotë se në fund të fundit vetëm anëtarët e kësaj organizate janë të lejuar
të merren me prodhimin e druve të zjarrit. Kjo organizatë do të shërbejë për sigurimin e e furnizimit me dru zjarri
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të banorëve vendas, përfshi edhe transportin deri në banesat e tyre. Ky shërbim nuk mund të bëhet pa kosto,
prandaj duhet të mblidhet një tarifë shërbimi për drutë e zjarrit për të shpërblyer Shoqatën e Përdoruesve të
Pyjeve për shërbimin e ofruar.
Deri në realizimin e kësaj detyre, do të ketë ende një sasi të madhe dru zjarri të prera pa leje që nuk do të
konsumohen brenda parkut por do të shitet për nevojat e familjeve jashtë parkut. Kjo sasi e druve të zjarrit të
prodhuara e transportuara në mënyrë të paligjshme do të rrezikojë të gjitha përpjekjet për të rimëkëmbur pyjet në
pronësi komunale dhe shtetërore. Duhet të ndërmerren të gjitha përpjekjet e nevojshme për të ndaluar këto
veprime kriminale. Për të reduktuar këto veprime të paligjshme janë të nevojshme të ndërmerren veprime të
koordinuara ndërmjet policisë pyjore, policisë së shtetit, asaj kufitare dhe rrugore dhe adminsitrates së parkut.
Infrastruktura në park është zhvilluar në mënyrë që të lejojë kontrollin e lehtë të trafikut të paligjshëm në vetëm
dy pika dalje, në Qafën e Zvezdës kur kalojnë në Prespën e Madhe dhe në dalje të Trenit në liqenin e Prespës së
Vogël. Do të mjaftonte organizimi i dy pikave të kontrollit 24 orëshe në shtatë ditë të javës për të ndaluar trafikun
e paligjshëm!
Për periudhën afatmesme deri në afatgjatë Administrata e Parkut do të duhet të përqendrojë punën e saj më
shumë në drejtim të menaxhimit të vizitorëve, edukimit, rritjes së ndërgjegjësimit, kërkimit shkencor dhe sidomos
monitorimit, si dhe në mbështetjen e ekonomisë lokale duke siguruar infrastrukturën për vizitorët.
Këto detyra të një administrate moderne të Parkut Kombëtar do të kërkojnë personel shtesë me trajnime të
veçanta dhe me ekspertizë në fushat e përmendura. Si kërkesë minimale administrata duhet të koordinojë dhe të
motorizojë këto detyra, të cilat mund të zbatohen nga palët e treta, si universitetet, OJF-të, konsulentët, etj
Megjithatë, për të kryer administrimin e Parkut në përputhje me kërkesat e kohës që është standard në shumë
parqe të botës është thelbësor stafi me formimin përkatës profesional.

PËRMBLEDHJE
Vlerat e biodiversitetit të Parkut Kombëtar janë ende të kërcënuara nga përkeqësimi i rëndë i ekosistemeve
tokësore nga mbikullotja, prerja e pyjeve për dru zjarri dhe nga gjuetia ilegale. Kjo është shoqëruar gjithmonë nga
keqadministrimi i burimeve peshkore duke futur lloje peshqish, futja e rastatit të papërshtatshëm, mbipeshkimi
me metoda jo të përshtatëshme peshkimi dhe humbja e teknikave tradicionale të peshkimit.
Parku Kombëtar i Prespës në Shqipëri u shpall zyrtarisht në Gazetën Zyrtare në vitin 1999 dhe u përurua nga
Presidenti i Shqipërisë, në 2 shkurt të vitit 2000.
Nëse do të gjykonim nisur nga këto 13 vjet të ekzistencës së Parkut Kombëtar të Prespës dhe të administratës së tij
do të thoshim se gjendja e pyjeve dhe kullotave të këtij parku është përmirësuar pjesërisht krahasuar me 13 vjet
më parë. Sigurisht që nevoja që kanë banorët e parkut për t’u ngrohur është themelore. Veçse nuk është bërë
ndonjë përmirësim për të reduktuar përdorimin e druve të zjarrit apo prerjen e paligjshme të druve për qëllime
tregëtare nga ana e popullsisë vendase. Zgjidhja e çështjes së furnizimit me dru zjarri për banorët e parkut për të
siguruar nevojat e ngrohjes dhe gatimit nuk është bërë e mundur as nga pyjet komunalë. Ndërkaq persona të
caktuar kanë vazhduar transportimin dhe shitjen ilegale të sasive të mëdha të druve të zjarrit.
Por tërësia e ekosistemeve dhe funksioneve të tyre duhet t’i shërbejë mbijetesës së të gjithë banorëve. Thënë
ndryshe, masat e marra për ruajtjen e natyrës janë dobiprurëse për popullsinë vendase. Prandaj, që në krye të
herës Parku Kombëtar u krijua për të ruajtur funksionet thelbësore të ekosistemeve të cilat janë:
 Cilësia e habitateve për speciet;
 Sigurimi i hapësirave të mjaftueshme që lejojnë zhvillimin pa shqetësime të proceseve ekologjike. (p.sh.
ciklet jetësore dhe qarkullimi fizik i substancave inorganike);
 Përmirësimi i aftësive ripërtëritëse dhe i qëndrueshmërisë së ekosistemeve;
 Mirëmbajtja e shërbimeve të ekosistemeve:
o
Burimet natyrore për popullsinë vendase për sigurimin e nevojave për dru zjarri dhe prodhime të
dyta pyjore, peshq, ajër i pastër dhe ujë.
o
Prodhimi i ushqimit për popullsinë lokale
o
Regjimi i ujit dhe rigjenerimi i tij
o
Mbrojtja e klimës
o
Mbrojtja nga erozioni
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o
Zona për çlodhje dhe eksperienca në natyrë
Parku në vetvete përfaqëson një ‘’hot spot’’ të biodiversitetit. Sipas klasifikimit EUNIS të habitateve kemi të bëjmë
me 73 makro habitate, 23 prej të cilave listohen në Shtojcat për Faunën dhe Florën të Direktivës së BE-së për
Habitatet (79/43/EEC). Gjashtë nga këto habitate kanë vlerë të veçantë në nivel Evropian, si për shembull kullotat
gjysmë të thata (6210), pseudo-stepat (6220), kullotat e pasura me Nardus stricta (6230), pyjet aluviale (91E0) dhe
pyjet me Venjë (9562).
Vegjetacioni dhe komunitetet bimore nuk janë studiuar ende të sa duhet, por ekspertët kanë gjetur deri tani 1130
lloje bimore (SHUKA, L. PERS COMMUNICATION 2013). Studimet e fundit kanë zbuluar rreth 60 specie të
kërcënuara dhe të rrezikuara në shkallë kombëtare nga të cilat njëmbëdhjetë kanë statusin e llojeve të kërcënuar
apo të rrezikuar globalisht.
Në total janë regjistruar 60 specie gjitarësh nga të cilat 34 janë listuar në shtojcat e Direktivës së BE-së për
Habitatet. Kjo kërkon përpjekje të veçanta për të ruajtur këto specie nga vendet anëtare (ose ata që janë në
procesin e aderimit).
Sipas studimeve të fundit ornitologjike, në park folenizojnë 132 lloje shpendësh. Nga këto 132 lloje, një lloj shpendi
kategorizohet si i ekspozuar ndaj rrezikut, dy prej tyre janë pothuajse të kërcënuara dhe 129 llojet e tjera
kategorizohen si më pak të rrezikuara, duke përdorur sistemin e IUCN-së. Nga këta 28 lloje shpendësh janë pjesë e
Shtojcës 1 të Direktivës së BE-së mbi shpendët, 6 prej tyre në Shtojcën II/1, 17 në Shtojcën II/2, 3 në Shtojcën III/2
dhe 1 në Shtojcën III/3 të kësaj Direktive.
Deri më sot në park janë regjistruar dhe përshkruar 23 lloje reptilësh dhe 11 lloje amfibësh. Në Liqenet e Prespës
së Madhe dhe të Vogël të marra së bashku ka 23 lloje peshqish, nga të cilat 9 prej tyre janë endemike dhe 15 prej
tyre konsiderohen si ‘’të rrezikuara’’.
Jorruazorët janë shumë pak të studiuar. Megjithatë, nga një rilevim i kryer së fundmi u hasën 32 lloje pilivesash; 42
lloje brumbujsh me antena të gjata, nga të cilët 4 prej tyre janë lloje të rinj për Faunën shqiptare. Në ‘’Librin e Kuq’’
shqiptar dy lloje brumbujsh me antena të gjata përshkruhen si ‘’të rrezikuara’’ (Siering, G. 2013). Grupet e
fluturave, mizave dhe karkalecave kanë shumëllojshmëri të madhe, por njohuritë shkencore për to janë të pakta.
Studimet e kryera rishtazi kanë përforcuar mendimin për statusin ‘’hot spot’’ të biodiversitetit të Parkut Kombëtar
të Prespës. Gjetjet e bëra dhe përcaktimi i klasifikimit EUNIS së bashku me r shqyrtimin e llojeve të listuara në
Direktivën e BE-së për habitatet dhe shpendët i kualifikojnë ekosistemet tokësore dhe ujore të Parkut si një sit i
Natyra 2000.
Krijimi i Parkut Kombëtar 13 vjet më parë justifikohet shumë mirë me këto të dhëna të reja. Megjithatë, është
ende herët për të folur për prirje të dinamikave të popullatave të llojeve të ndryshme. Për fat të keq nuk mund të
jepen tendencat në dinamikën e popullatave të llojeve të ndryshme. Gjatë 13 viteve të fundit ka trende të
dukshme pozitive për gjitarët e mëdhenj, çka jep shpresë se këto trende janë gjithashtu të pranishëm në pjesën
tjetër të ekosistemit.
Për fat të keq, kërcënimet të cilat kanë përkeqësuar habitatet në park nuk janë ndalur.
Intensiteti i shkeljes nga veprimtaria njerëzore megjithatë është reduktuar.
Keqpërdorimi i burimeve aktuale ka çuar në përkeqësimin e tyre dhe kërcënimin e habitateve dhe ekosistemeve
brenda Parkut. Katër janë faktorët kryesorë që kërcënojnë cilësitë e habitateve dhe ekosistemeve:
1. Mbikullotja
2. Mbishfrytëzimi i druve të zjarrit
3. Mbipeshkimi
4. Urbanizimi i pakontrolluar
Rritja e popullsisë sjell rritjen e vazhdueshme të kërkesave për burime duke u kthyer në disavantazh për vetë
popullsinë.
Në 12 fshatra (të shpërndara në 3 komuna) janë regjistruar rreth 1500 familje me përafërsisht 5600 banorë.
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Nevoja aktuale për dru zjarri për familje është 10 m³ në vit çka do të thotë se nevojat në total janë rreth 15,000 m³
dru zjarri në vit.
Përveç kësaj, një sasi të konsiderueshme të druve të zjarrit merret nga fondi pyjor për t’u shitur në mënyrë të
paligjshme jashtë territorit të parkut.
Administrata e parkut është e ngarkuar për të ndaluar këto veprimtari të paligjshme me drutë e zjarrit nga zona e
parkut. Ky plan menaxhimi përshkruan veprimet e nevojshme dhe siguron infrastrukturën e duhur për të
përmbushur këtë detyrë. Vetëm me një staf minimal siç përshkruhet në këtë dokument mund t’u jepet fund këtyre
shkeljeve ligjore dhe shitjeve të paligjshme të druve të zjarrit.
Ndalimi i tregëtisë së paligjshme është parakusht për përmbushjen e nevojave të banorëve për dru zjarri. Në Planin
e Menaxhimit janë përcaktuar edhe parcelat përkatëse të fondit të pyjeve komunalë dhe shtetërorë për të siguruar
sasinë e nevojshme të druve të zjarrit.
Në mënyrë që të krijohen kushte për rimëkëmbjen e pyjeve, konsumi dru zjarri duhet të reduktohet gjatë harkut
kohor të këtij Plani Menaxhimi dhe objektivi për konsumin mesatar për familje duhet të arrijë rreth 5 m³ në vit deri
në vitin 2024.
Masat për të arritur këtë qëllim përshkruhen në Planin e Menaxhimit. Elementët kryesorë për arritjen e objektivit
janë:
1. Sisteme më efikase për djegien e druve të zjarrit në çdo banesë
2. Termoizolim më i mirë i banesave
3. Zëvendësimi i druve të zjarrit nga burime të tjera biomase (briketa kallamishtesh dhe mbeturinash druri,
biomasë e plantacioneve me drurë me rritje të shpejtë)
4. Ndalimi i prerjes së drurëve për qëllime komerciale jashtë territorit të Parkut Kombëtar.
Kërcënimet nga veprimtaria e njerëzve mbi biodiversitetin dhe funksionimin e ekosistemeve që u ofrojnë
shërbimet e tyre popullatës lokale (ajrin e pastër, pjellorinë e tokës, ujë të pastër, peshq nga liqeni dhe dru zjarri
nga pyjet, dhe bazë ushqimore për blegtorinë nga kullotat) ende janë të pranishme nëpërmjet:
 mbikullotjes nga një numër i madh kafshësh,
 gjuetisë së pakontrolluar, dhe
 valës së re të ndërtimeve të pakontrolluara të banesave në vitet e fundit.
Sa më shumë të rriten reputacioni dhe mundësitë e Parkut Kombëtar, aq më shumë vizitorë do të tërheqë. Ky fakt
është i mirëpritur, por duhet të vendosen disa kufizime për të ruajtur qëndrueshmërinë dhe duhet të merren masa
paraprake për të mos rrezikuar biodiversitetin aktual dhe te ardhshëm si kapitali tërheqës kryesor i rajonit. Në këtë
plan menaxhimi janë përshkruar veprimet përkatëse. Në të njëjtën kohë, administrata e parkut ofron mundësi për
eksperienca në natyrë për vizitorët nëpërmjet një programi të përgatitur me kujdes për vizitorët. Qendrat e
vizitorëve do të informojnë personat e interesuar për të njohur parkun kombëtar, dhe mënyrën se si mund të
eksplorohet. Janë shënuar shtigjet për këmbësorë dhe janë përshkruar në planin e menaxhimit, si dhe shtigjet për
biçikleta apo kalërim, të cilat u lejojnë banorëve lokalë që të fillojnë biznesin e turizmit në shkallë të vogël.
Është hartuar një plan për lundrimin me varkë dhe për navigim me platforma për zbritje në tokë në pika të
ndryshme me interes natyror apo kulturor.
Administrata e parkut do të duhet të merren me këta faktorë përmes aktiviteteve për zbatimin e ligjit. Menaxhimi i
vizitorëve, informimi për ndërgjegjësim dhe edukimin me natyrën arsim është po aq e rëndësishme në mesin e
grupeve të ndryshme të territorit të parkut. Një ndërgjegjësim i tillë, si për grupet lokale ashtu dhe ata të huaj, do
të inkurajojë dhe do të mbështesë qëndrueshmërinë e parkut, duke dhënë rezultate në zbatimin e ligjit nga ana e
administratës.
Ky Plani Menaxhimi jep strukturën e administratës dhe përshkrimin e detajuar të vendit të punës për stafin e
parkut duke e shndërruar nga një institucion thjesht për zbatimin e ligjit në një entitet të orientuar më shumë drejt
shërbimeve. Më pas, kjo do të krijojë përfitime prej arritjeve pozitive nga puna në rajon
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PJESA 1: PËRSHKRIMI I ZONËS
Parku Kombëtar i Prespës ka një sipërfaqe prej 27,750.47531 ha. Vendimi për krijimin e parkut është marrë më
18.2.1999 dhe është shpallur në Gazetën Zyrtare ndërsa është përuruar zyrtarisht në Shkurt 2000.
Parku ndodhet në jug lindje të Shqipërisë, në trekëndëshin kufitar me Greqinë dhe Maqedoninë. Parku Kombëtar i
Prespës i përfshin të dy komponentët tokësore dhe ujore dhe kufijtë e tij korrespondojnë me pellgun ujëmbledhës
të liqeneve të Prespës. Ekosistemi tokësor është e dominuar nga masivi gëlqeror i Malit të Thatë që shtrihet në jug
të kufirit shqiptaro - maqedonas dhe paraqet një zgjatim të vargmalit të Galicicës (Parku Kombëtar i Galicicës) në
veri të tij. Në lindje kufizohet me Parkun Kombëtar të Prespës në Greqi. Komponenti ujor përfshin të gjitha ujërat
shqiptare në liqenet e Prespës së Madhe dhe Prespës së Vogël dhe ishullin e Maligradit.
Territori i Kombëtar të Prespës përfshin në pjesën tokësore tokat bujqësore, të dedikuara për prodhimin e
drithërave, vreshtat dhe pemishtet (afërsisht 1.575 ha), pyjet (afërsisht 14,800 ha), kullotat e livadhet (rreth 4341
ha), qendrat e banuara, rrugët, sipërfaqet shkëmbore apo zonat e pafrutëshme (rreth 1,796 ha), dhe të gjithë
pjesën ujore shqiptare të të dy Liqeneve të Prespës (rreth 5238 ha). (Shih tabelat 5-9 të vëllimit të plotë).
Kufijtë e Parkut (Figura 3) përcaktohen nga VKM Nr. 80/1999 në vitin 1999 me këto koordinata gjeografike: λ=20°
50’ në perëndim, 21°3’37” në lindje dhe φ=40°40’ në jug dhe 41°56’28” në veri, përkatësisht si më poshtë:
a)
Veri:
Kufiri shtetëror me Parkun Kombëtar të Maqedonisë.
b)
Lindje: Kufijtë shtetërorë me Maqedoninë dhe Greqinë, pikërisht në kufirin ujor ndërshtetëror në
Liqenin e Prespës së Madhe.
c)
Jug:
Kufiri shtetëror me Greqinë; kufiri ujor në Liqenin e Prespës së Vogël (Gryka e Ujkut), Maja e
malit Golina (1,456 m), Mali i Ivanit (1,768 m) dhe Qafa e Zvezdës (1,099 m).
d)
Perëndim:
Qafa e Zvezdës (1,099 m), e cila vazhdon me kufirin e një tjetër zone të mbrojtur
‘’Peizazhin e Mbrojtur të Pogradecit’’ (1,912 m), Maja e Zonjës (2,288 m) dhe në vazhdim me kufirin
shtetëror të Maqedonisë.

Tabela 1: Karakteristikat kryesore morfometrike të Liqeneve të Prespës, viti 2012 (përshtatur
nga HOLLIS & STEVENSON, 1997
Liqeni i Prespës Liqeni i Prespës së Pellgu
së Vogël
Madhe
ujëmbledhës
2
2
Sipërfaqja e liqenit (total)
47.8 km
261.8 km
306.8 km2
2
2
Sipërfaqja e liqenit në Shqipëri
4.3 km
47.9 km
Sipërfaqja e liqenit në Greqi
43.5 km2
37.6 km2
Sipërfaqja e liqenit në Maqedoni
176.3 km2
Thellësia maksimale
8.4 m
55 m
Thellësia mesatare
4.1 m
18 m
Altituda
852 m
843 m
843-2,420 m a.s.l.
Baseni tokësor – të tre vendet
189 km2
1,029.1 km2
1,218.1 km2
Baseni në Shqipëri
51 km2
162.0 km2
213.0 km2
2
2
Baseni në Greqi
138 km
71.6 km
209.6 km2
Baseni në Maqedoni
795.5 km2
795.5 km2
Parku Kombëtar i Prespës përfshin të gjithë sipërfaqen ujore të pjesës shqiptare të të dy liqeneve të Prespës, të
cilat konsiderohen si njësi të lidhura biologjike, hidrologjike dhe gjeologjike me sipërfaqe të përgjithshme prej
277.5 km² dhe me këto koordinata gjeografike: λ=20° 50’ në perëndim, 21°3’37” në lindje dhe φ =40°40’ në jug dhe
41°56’28” në veri.
Aktualisht Parku Kombëtar i Prespës është pjesë e Prefekturës së Korçës dhe territori i tij përfshihet në rrethin e
Korçës me komunën Pustec (Prespa e Madhe), dhe rrethit të Devollit me komunat Progër (Prespë e Vogël) dhe
Qendër Bilisht (Prespë e Vogël).
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Në verilindje, Parku Kombëtar i Prespës kufizohet me Maqedoninë (Bashkinë e Resnjës), në lindje me Parkun
Kombëtar të Prespës në Greqi (Bashkinë e Prespës) dhe në perëndim dhe në jugperëndim me territoret e
komunave të rretheve Korçë e Devoll.
Parku Kombëtar i Prespës, si pjesë e Prefekturës së Korçës lidhet me qytetin e Korçës nëpërmjet Qafës së Zvezdës
dhe me Bilishtin nëpërmjet rrugës kombëtare që lidhet me Greqinë. Në veri përmes parkut kalon rruga kombëtare
që vjen nga Korça nëpërmjet Qafës së Zvezdës dhe kalojë në Stenje (Maqedoni) nëpërmjet pikës së kalimit kufitar
në Goricë.
Rruga nga Qafa e Zvezdës deri në kufirin me Maqedoninë është e gjatë 25 km. Ky aks lidhet me rrugën kombëtare
Bilisht-Korçë me anë të rrugës Qafa e Zvezdës - Zëmblak me gjatësi 9 km. Fshatrat e Prespës së Vogël janë të
lidhura me rrjetin rrugor kombëtar nëpërmjet një rruge të asfaltuar 3.5 km e gjatë (kategoria e tretë). Një rrugë me
kalldrëm lidh fshatin Cerje në kufi (Greqi) me rrjetin e brendshëm rrugor të Parkut Kombëtar.
Komuna e Pustecit, me qendër administrative në fshatin Pustec, përbëhet nga 9 fshatra: Gorna Gorica (Gorica e
Madhe), Tuminec (Kallamas), Dolna Gorica (Gorica e Vogël), Glloboceni (Gollomboç), Shulin (Djellas), Pustec
(Liqenas), Leska (Lajthizë), Zornosko (Zaroshkë) dhe Cerje. Komuna e Progërit përfshin 2 fshatra: Rakickë dhe
Shuec, ndërsa fshati Zagradec i përket komunës Qendër Bilisht.

1.1.

PARKU KOMBËTAR

Parku Kombëtar i Prespës në pjesën shqiptare u krijua si pjesë integrale e një përpjekje më të gjerë konservimi i
liqeneve të Prespës dhe liqenit të Ohrit. Diskutimet për krijimin e parkut filluan në mes të viteve nëntëdhjetë të
shekullit të kaluar. Hapja e vendit krijoi mundësi për ruajtjen e atyre pak zonave natyrore të mbetura të virgjëra
dhe për të filluar një bashkëpunim të ngushtë me vendet fqinje.

Tabela 2: Përbërja e Parkut Kombëtar të Prespës në vitin 2000 (TË DHËNA NGA DCM NO 80, DATË 18.2.1999)
Item
Bujqësore (toka buke, vreshta, pemtore,
etj.)
Pyje dhe toka me bimësi pyjore
Kullota e livadhe
Sipërfaqe ujore
Toka inproduktive, qendra të banuara, etj.
Sipërfaqja totale
Në përqindje

Sip
ha

në
2,100

13,500
1,828
4,950
5,372
27,750
100 %

Sipërfaqja (ha) sipas pronësisë
Shtetërore Komunale
Private
0
0
2,100
8,440
1,828
4,950
5,372
20,590
74.2 %

4,360
0
0

700
0
0

S’ka të dhëna

S’ka të dhëna

4,360
15.70 %

2,800
10.10 %

Aktualisht, instrumente të tilla si Sistemit Gjeografik të Informacionit (GIS) lejojnë një llogaritje më të saktë të
zonave në shqyrtim. Që nga themelimi i parkut, kanë ndodhur ndryshime në pronësinë e tokës. Në vitin 2000,
edhe pyjet komunalë nuk ishin transferuar. Tani, tokat bujqësore, disa parcela pyjore dhe disa troje u janë kthyer
pronarëve të mëparshëm. Për këtë arsye, ka qenë e nevojshme një rillogaritje më e saktë e të gjithë zonave të
parkut. (Tabela 3).

Tabela 3: Përbërja e rishikuar e Parkut Kombëtar të Prespës në vitin 2012 (TË DHËNA NGA VLERËSIMI GIS
DHE HARTA E ZONIMIT E RISHIKUAR, 2012)
Zonimi
Sipërfaqja në ha
Sipërfaqja në përqind
ZONA I/Zona Qendrore
ZONA II/ Zona e përdorimit të qëndrueshëm
ZONA III/ Zona e përdorimit tradicional / Zona Urbane
Sipërfaqja e liqeneve
TOTALI

14

6,098.58895 ha
9,856.40166 ha
6,556.89336 ha
5,238.59134 ha
27,750.47531 ha

21.98 %
35.52 %
23.62 %
18.88 %
100.00 %
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Tabela 4: Përbërja e zonimit të parkut sipas tipeve të ndryshme të vegjetacionit dhe Habitateve
E pa
Kullota
Shkurre
Toke
Ujore
Zonat
frutësh
Pyje ha
Totali ha
ha
ha
buke ha
ha
me ha
Zona e përdorimit të
qëndrueshëm
Zona Qendrore
Zona e përdorimit
tradicional
Totali

63.94

1,879.19

7,508.65

227.31

177.31

0.00

9,856.40

26.87

2,190.17

3,698.51

112.92

70.12

0.00

6,098.59

15.78

272.54

3,592.90

1,347.61

1,328.06

5,238.59

11,795.48

106.59

4,341.90

14,800.06

1,687.84

1,575.49

5,238.59

27,750.47

Tabela 5: Pronësia e tokës sipas analizës GIS dhe rishikimit të hartës së zonimit 2012
Pronësia
Sipërfaqja në ha
Sipërfaqja në përqind
Shtetore
15,174.91739ha
54.68 %
Komunale
4,171.86588 ha
15.03 %
Private
2,034.13798 ha
7.33 %
Private sipas ligjit 7501
1,130.96272 ha
4.08 %
Ujore
5,238.59134 ha
18.88 %
Liqeni i Prespës së Madhe
(4,802.58034 ha
Liqeni i Prespës së Vogël
436.011 ha)
TOTALI
27,750.4731 ha
100.00 %
Tabela 6: Mbulesa e tokës sipas analizës GIS dhe rishikimit të hartës së zonimit 2012
Mbulesa e tokës
Sipërfaqja në ha
Sipërfaqja në përqind
Pyje
14,800.06421 ha
53.33 %
Kullota
4,341.89987 ha
15.65 %
Toka inproduktive
106.59469 ha
0.38 %
Toka Buke
1,575.48912 ha
5.68 %
Shkurre te degraduara
1,687.83908 ha
6.08 %
Ujore
5,238.59134 ha
18.88 %
TOTALI
27,750.47531 ha1
100.00 %
Tabela 7: Mbulesa e tokës dhe pronësia në Parkun Kombëtar të Prespës
Komunale Private në Private sipas Shteterore
Ujore në ha
në ha
ha
7501 në ha
në ha
106.59169
Inproduktive
4,341.89987
Kullota
1,589.61158
9,298.54568
Pyje 3,911.90695
259.95893
1,427.88015
Shkurre të
degraduara
444.5264
1,130.96272
Toke buke
5,238.59134
Ujore
2,034.13798
1,130.96272
15,175.91739
5,238.59134
Total 4,171.86588

Totali në ha
106.59169
4,341.89987
14,800.06421
1,687.83908
1,575.48912
5,238.59134
27,750.47531

1

Diferenca në mes të sipërfaqes totale të Parkut Kombëtar në VKM e vitit 1999 (27,750 ha) dhe llogaritjes aktuale mund të
shpjegohet me saktësinë më të lartë të përcaktimit të kufirit në kurrizin malor të Malit të Thatë.
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Kufijtë e Parkut Kombëtar janë përcaktuar në bazë të konceptit të pellgut ujëmbledhës. Kufiri perëndimor kalon
mbi kreshtën e masivit Galicicë-Mali i Thatë. Për këtë shkak ekosistemi malor është ndarë në dy pjesë. Një pjesë
përfshihet brenda Parkut Kombëtar dhe shpatet perëndimore të malit mbeten jashtë kufijve të parkut.
Krijimi i një plani gjithëpërfshirës menaxhimi bën të mundur që tani të korrigjohet kjo mangësi ekologjike.
Duke pasur parasysh përdorimin e papërshtatshëm të burimeve natyrore dhe përkeqësimin e kushteve të
ekosistemeve, dhe duke marrë parasysh nevojat për furnizimin me energji të popullsisë lokale, është zbatuar
koncepti i zonimit të parkut. Janë diferencuar tre zona: një zonë qendrore e Parkut Kombëtar e cila kërkon masa të
rrepta për mbrojtjen. Zona qendrore rrethohet nga zona e përdorimit të qëndrueshëm në të cilën lejohet një
përdorim të caktuar i burimeve natyrore nga popullsia lokale. Zona e përdorimit të qëndrueshëm shton regjimin e
mbrojtjes së zonës qendrore, prandaj përdorimi i burimeve natyrore është e kontrolluar dhe kufizuar deri në pikën
që përdorimi i tokës të mos ketë asnjë ndikim negativ në zonën qendrore. Zona e tretë, zona e përdorimit
tradicional, është zonë zhvillimi në të cilën ekosistemet do të zhvillohen në atë mënyrë që të mund të ofrojnë në
mënyrë të barabartë funksionet e tyre natyrore si habitate të specieve, por gjithashtu të mund të shërbejnë si
burim për brezat e ardhshëm të popullsisë lokale. Zonat urbane, si pjesë e zonës së përdorimit tradicional
dedikohen për banorët lokalë dhe nevojës së tyre për furnizim nga burimet natyrore .

Tabela 8: Karakteristikat kryesore të zonimit të sipërfaqes së PK të Prespës
Zona
Asetet natyrorë
Aktiviteti njerëzor
Zona Qendrore

Zona e
përdorimit të
qëndrueshëm

Habitati kryesor natyror i Prespës, vlera të
larta natyrore dhe të biodiversitetit duke
ofruar një mjedis të patrazuar. Pyje primarë
me vlera të veçanta (drurë të vjetër, grumbuj
pyjorë me venjë, etj)
Habitatet kryesore të zonës së përdorimit të
qëndrueshëm janë pyjet dhe kullotat. Zona e
përdorimit të qëndrueshëm shërben edhe si
zonë buferike për zonën qëndrore.
E gjithë sipërfaqja e liqeneve pa zonat e
ndaluara për peshkim.

Zona e
përdorimit
tradicional

Zona e përdorimit tradicional përfshin tokat
bujqësore, sipërfaqet ujore, tokat pyjore dhe
mjediset pranë qendrave të banuara.

Zona e ndaluar
për peshkim

Zonat e ndaluara për peshkim përfshijnë
sipërfaqet me rëndësi jetike për riprodhimin e
peshqve, dhe sigurimin e një stoku të
qëndrueshëm të rezervës peshkore në gjithë
sipërfaqen ujore.
Zona rekreative ofron mjedise me mundësi
për çlodhje.
Habitatet kryesore përfshijnë brezat litoralë të
liqenit të Prespës (në Zaroshkë, në Liqenas
zona e ish repartit ushtarak, Liqenas afër
kishës, pjesa lindore e Gollomboçit, kodra e
Belit dhe pjesa juglindore e Kallamasit)

Zona rekreative

16

Niveli i
mbrojtjes

Lejohen kërkimet shkencore
I

Lejohen aktivitetet sezonale
ekonomike, kullotja, mbledhja e
bimëve mjekësore dhe kërpudhave,
prodhimet e dyta pyjore; aktivitetet
që nuk ndikojnë në integritetin
ekologjik të ekosistemit mund të
aplikohen vetëm kur lëshohet leja
mjedisore. Vazhdojnë aktivitetet e
qëndrueshme dhe të kontrolluara të
peshkimit.
Mundësohet vazhdimësia e
aktiviteteve tradicionale dhe
ekonomike duke përfshirë bujqësinë,
kopshtarinë, pylltarinë, kullotjen,
mbledhjen e bimëve aromatike dhe
medicinale, mbledhjen kërpudhave
dhe agrobizneset e qëndrueshëm me
përdorim të balancuar të habitateve
dhe të peisazhit.
Ndalohet peshkimi në zonë, ndërsa
lëvizja e peshkatarëve në zona të
tjera dhe veprimtari të tjera të buta
vazhdojnë.
Lejohen aktivitete sociale, ekoturistike, aktivitete fetare dhe
ndërtim infrastrukture, të cilat nuk
cënojnë integritetin ekologjik të
ekosistemit.

II

IV

II

III
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Figura 3: Rishikimi i zonimit të Parkut Kombëtar të Prespës (Statusi 2014)
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Parku Kombëtar i Prespës u krijua për të ruajtur funksionet esenciale të ekosistemeve, të cilat i shërbejnë
mbijetesës së popullsisë lokale. Kjo nënkupton që masat për ruajtje dhe mbrojtje janë para së gjithash në interes të
njerëzve. Duhet të mirëmbahen funksionet e ekosistemeve si më poshtë:
 Cilësia e habitateve për speciet;
 Sigurimi i hapësirave të mjaftueshme që lejojnë zhvillimin pa shqetësime të proceseve ekologjike. (p.sh.
ciklet jetësore dhe qarkullimi fizik i substancave inorganike);
 Përmirësimi i aftësive ripërtëritëse dhe i qëndrueshmërisë së ekosistemeve;
 Mirëmbajtja e shërbimeve të ekosistemeve:
o
Burimet natyrore për popullsinë vendase për sigurimin e nevojave për dru zjarri dhe prodhime të
dyta pyjore, peshq, ajër i pastër dhe ujë.
o
Prodhimi i ushqimit për popullsinë lokale
o
Regjimi i ujit dhe rigjenerimi i tij
o
Mbrojtja e klimës
o
Mbrojtja nga erozioni
o
Zona për çlodhje dhe eksperienca në natyrë
Parku Kombëtar i Prespës në Shqipëri duhet të konsiderohet si një park zhvillim. Do të duhen disa dekada deri sa
parku të arrijë statusin që të jetë i krahasueshëm me standardet ndërkombëtare,. Megjithatë, është e rëndësishme
që të futen këto standarde (shih kapitullin “Monitorimi”) në mënyrë që menaxhimi i parkut të çohet në drejtimin e
duhur. Koncepti për aplikimin e zonimit gjithashtu kontribuon në qëllimin për ta integruar pjesën shqiptare të
zonës së Prespës dhe Ohrit në një sistem më të gjerë të mbrojtjes si një rezervë ndërkufitare të biosferës. Kjo do të
përfshijnë të gjithë basenin e Ohrit dhe të Prespës duke ndjekur parimet e programit të UNESCO-s “Njeriu dhe
Biosfera ".

1.1.1

OBJEKTIVAT PËR KRIJIMIN E PARKUT KOMBËTAR

Parku Kombëtar i Prespës është krijuar për të ruajtur larminë biologjike dhe për të mbrojtur ekosistemet e
përfshira në të për të ruajtur funksionet dhe shërbimet e tyre.
Parku Kombëtar do tësigurojë burime për kushte të qëndrueshme jetese për popullsinë aktuale dhe për brezat e
ardhshëm.
Parku Kombëtar do të integrohet në një sistem të gjerë të ruajtjes së natyrës në bashkëpunim me të dy vendet
fqinje. Në këtë mënyrë parku do të bëhet pjesë e rezervës ndërkufitare të biosferës sipas programit të UNESCO-s
“Njeriu dhe Biosfera”. Kjo do të kontribuojë në konceptin e bashkëpunimit trepalësh për ruajtjen e “Parkut të
Prespës". Parku Kombëtar i Prespës gjithashtu është pjesë e rrjetit ndërkombëtar të Ligatinave me Rëndësi
Ndërkombëtare (Ramsar, 1971) që nga marsi 2013.

1.1.2

KUADRI LIGJOR DHE RREGULLATOR PËR ZONAT E MBROJTURA NË SHQIPËRI

Ligji nr. 9806, datë 06.06.2002 “Për zonat e mbrojtura” përbën bazën ligjore për menaxhimin e zonave të
mbrojtura në Shqipëri. Ky është ligji kuadër për deklarimin, ruajtjen, administrimin, menaxhimin dhe përdorimin e
qëndrueshëm të zonave të mbrojtura dhe burimeve të tyre natyrore e biologjike. Ndërmjet të tjerave, një qëllim i
rëndësishëm i këtij ligji është informimi dhe edukimi i komuniteteve lokale lidhur me përfitimet ekonomike të
drejtpërdrejta dhe të tërthorta dhe nxitja e zhvillimit të eko-turizmit.
Ligji 8906, në përputhje me kriteret e mbrojtjes së natyrës të përcaktuara nga Bashkimi Ndërkombëtar për
Ruajtjen e Natyrës (IUCN), identifikon gjashtë kategori të “zonave të mbrojtura” duke u dhënë statuse dhe nivele
të ndryshme të mbrojtjes. Në Shtojcën I (vëllimi i plotë) jepen më shumë detaje si dhe një përmbledhja e niveleve
të ndryshme të mbrojtjes në raport me zonat e mbrojtura.
Kështu, bazuar në ligjin në fjalë identifikohen këto kategori të zonave të mbrojtura:
 Kategoria I
Rezervë strikte natyrore/rezervat shkencor
 Kategoria II
Park kombëtar
 Kategoria III
Monument natyror
 Kategoria IV
rezervat natyror i menaxhuar/zonë e menaxhimit të habitateve dhe llojeve
 Kategoria V
Peizazh i mbrojtur
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Kategoria VI
shumëfishtë
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Zonë e mbrojtur e burimeve të menaxhuara/zonë e mbrojtur me përdorim të

Neni 4/2 i ligjit nr. 8906, të amenduar, përcakton se territori i çdo zone të mbrojtur, do të ndahet në nënzona, në
përputhje me rëndësine e habitateve dhe ekosistemeve të pranishëm në territoret e caktuara. Ligji përcakton
ndarjen në nënzona si vijon: zonë qëndrore, zonë e përdorimit të qëndrueshëm, zonë rekreative, zonë e
përdorimit tradicional dhe zona të tjera të vogla, të cilat janë në përshtatje me territore të caktuara.
Zonimi përcakton nivelin e mbrojtjes së zonës në përputhje me specifikat e saj, duke marrë parasysh natyrën e
zonës dhe aktivitetet njerëzore që zhvillohen në të.
Ligji në vetvete i kushton vëmendje të veçantë menaxhimit të pyjeve, duke përjashtuar përdorimin e tyre për
qëllime ekonomike, të sipërfaqeve ujore dhe burimeve të tjera natyrore brenda zonës së mbrojtur. Ai siguron
gjithashtu bazën ligjore për përcaktimin e strukturave administrative dhe komiteteve të menaxhimit për disa
kategori të zonave të mbrojtura. Për më tepër ligji i zonave të mbrojtura përcakton edhe procedurat për ngritjen
dhe funksionimin e komiteteve të menaxhimit.
Parlamenti shqiptar miratoi më 04.02.2008 ligjin nr. 9868, "Për disa ndryshime në ligjin nr. 8906", i cili përcakton
kriteret për shpalljen e zonave të mbrojtura dhe përcaktimin e Zonave të Veçantë të Ruajtjes (SAC) me interes për
Bashkimin Evropian. Ligji gjithashtu përcakton konceptin e zonimit të brendshëm brenda një zone të mbrojtur, dhe
ndjek përcaktimet origjinale tç ligjit 8906. Përcaktimi i zonës së mbrojtur bëhet me vendim të Këshillit të
Ministrave pas propozimit të ministrit përgjegjës për mjedisin (aktualisht Ministri i Mjedisit).
Zbatimi i ligjit "Për zonat e mbrojtura" të amenduar, shoqërohet edhe me akte të ndryshme nënligjore të
miratuara nga Këshilli i Ministrave, që përfshijnë:








VKM nr 676 , date 20.12 . 2002 "Për shpalljen e monumenteve të natyrës në Shqipëri si zona të
mbrojtura", i cili deklaron si zona të mbrojtur monumentet e natyrës të listuara në aneksin e këtij
vendimi;
VKM Nr.267 , datë 24.04.2003 “Për procedurat e propozimit dhe shpalljen e zonave të mbrojtura dhe
buferike”;
VKM Nr 266 , datë 24.04.2003 “Për administratat e zonave të mbrojtura”;
VKM Nr 86, datë 11.02.2005 “Për krijimin e komiteteve te menaxhimit per zonat e mbrojtura”;
VKM Nr 519 , datë 30.06.2010 "Për propozimin dhe miratimin e procedurave dhe rregullave për
administrimin e parqeve natyrore rajonale";
VKM nr 897 datë 21.12.2011 "Për miratimin e rregullave për caktimin e zonave të veçanta të ruajtjes".

Për më shumë detaje ju lutemi referojuni vëllimit të plotë të Planit të Menaxhimit.

1.2

Legjislacioni kombëtar që lidhet me zonat e mbrojtura

Ju lutem referojuni vëllimit të plotë të planit të menaxhimit

1.2.1

NDËRTIMI INSTITUCIONAL

Për më shumë detaje ju lutemi referojuni vëllimit të plotë të Planit të Menaxhimit.
Parku i Prespës drejtohet nga Komiteti i Menaxhimit, i cili përbëhet nga aktorë të rëndësishëm të rajonit.Parku
Kombëtar menaxhohet nga një administratë e cila duhet të jetë e pavarur nga sektori pyjor, në përputhje me çka
propozohet nga VKM. Administrata duhe të jetë në vartësi të departamenteve përgjegjës të Ministrisë së Mjedisit..
Aktiualisht Inspektoriati i Peshkimit është përgjegjës për monitorimin e rezervës peshkore në liqene. Pyjet dhe
kullotat shtetërore menaxhohen nga Administrata e Parkut Kombëtar, ndërsa pyjet dhe kullotat në pronësi të
komunës menaxhohen nga pushteti vendor. Zonat urbane në territorin e parkut kombëtar janë gjithashtu subjekt i
njësive të pushtetit vendor.
Funksionet e policisë aktualisht ndahen ndërmjet policisë së shtetit, policisë kufitare dhe policisë pyjore. Administrata
e Parkut Kombëtar duhet të luajë një funksion koordinues për të siguruar një zbatim më të mirë të praktikave ligjore.
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ANALIZA E AKTORËVE

Tabela 9: Analiza e aktorëve (përshtatur sipas KfW Feasibility Study, Transboundary Prespa Park Project 2005)
Aktorët sipas burimeve
Përshkrimi i burimeve
Përdorimi/Shtrirja e konfliktit të
të përdorura për konsum
interesave
Kullotja në zonat pyjore
Një sipërfaqe e konsiderueshme e
Blegtorët
Sigurimi i forazhit shtesë për dimër nga
krasitja për gjeth

Peshkatarët

Grumbulluesit e druve të
zjarrit / Konsumatorët

Peshqit kanë qenë subjekt i një presioni të
madh në të kaluarën, prandaj rezultojnë
ndryshime si në popullatat e tyre ashtu dhe
në strukturën e komunitetit të peshqve.
Numuri i pakët i individëve, zakonisht në
speciet endemike, kërcënohet nga pakësimi
i mëtejshëm.
Prerja e drurëve për furnizim me dru zjarri.
32
Familjet kanë nevojë për rreth 10 m 1 dru
zjarri për ngrohje dhe gatim, në një masë
më të vogël disa shesin në treg dru zjarri

parkut dëmtohet rëndë nga praktikat e
kullotjes, kullotja në zonat strikt të
mbrojtura, mbikullotja, aksesi i
blegtorisë në brigjet e liqenit.
Peshkimi kontrollohet nga sistemi i
licencimit dhe nga periudha e ndalimit
të peshkimit

Mungesa e burimeve alternative për
ngrohje krijon një presion të lartë mbi
pyjet që përdoren për prodhim dru
zjarri për komunitetet që jetojnë në
park dhe për qark tij
Sasia e grumbulluar dhe mënyra e
grumbullimit mund të konsiderohen si
të qëndrueshme, por nuk ka kontroll
dhe monitorim
Shtatë specie nga 27 lloje gjitarësh
konsiderohen globalisht të rrezikuar
apo të kërcënuar.

Grumbulluesit e bimëve
mjekësore, çajit

Alternativë që kontribuon në të ardhurat e
ekonomive bujqësore.

Gjuetarët/kundravajtësit

~50 gjuetarë brenda PKP
Kundravajtja praktikohet kryesisht nga
njerëz jashtë parkut

Përdorim i burimeve pa
konsum
Turistët/Visitorët
Tur operatorët

Përshkrimi i burimeve

Përdorimi/Shtrirja e konfliktit të
interesave

Përdorues të burimeve të parkut kombëtar
të tilla si bukuria e peizazhit, biodiversiteti,
rrugët, etj.
~20 banorë të parkut prodhojnë mjaltë për
qëllime tregtimi, ~ 5-10% e banorëve
prodhojnë mjaltë për konsum familjar.
Përdorimi i kopshteve/tokave bujqësore
përgjatë bregut të liqenit, afërsia e ujit të
liqenit për ujitjen e kopshteve.

Menaxhimi i mbetjeve të ngurta dhe
shkarkimi i pakontrolluar i ujrave të
zeza.
S’ka konflikte

Bletërritësit
Pronarët e kopshteve /
përdoruesit e tokave
përgjatë bregut të liqenit
Pronarët private

3,364 ha janë toka private. Këtu përfshihen
tokat bujqësore dhe pyjet.

Banorët e fshatrave

Rreth 5,000 banorë jetojnë brenda parkut
në 12 fshatra, densiteti i popullsisë 20
banorë/km² në zonën e mbrojtur.

Banorët përdorin pjesërisht tokat e
zonës buferike 100m larg buzës së ujit,
që është pjesë e parkut, humbja e
kontrollit mbi bregun e liqenit.
Rreziku për zhvillimin e ndërtimeve
shtesë, kontroll i kufizuar për
menaxhimin e tokave private, rrezikimi
i biodiversitetit.
Menaxhimi i mbetjeve të ngurta dhe
mungesa e kontrollit për ujrat e zeza.
Urbanizimi i pakontrolluar

PESHKIMI
Peshkimi është burimi më i rëndësishëm për të nxjerrë të ardhura shtesë nga shitja e peshkut jashtë territorit të
Parkut. Megjithatë vitet e fundit në rajon vijnë shumë vizitorë për të shijuar gatimet e freskëta në restorantet
1.2.3.

2

1 m3 (solid wood) = 1.6 m stere.
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ekzistuese të parkut. Kjo do të thotë se peshku është një nga asetet më të rëndësishme ekonomike të rajonit. Në
të njëjtën kohë peshqit janë një aset i rëndësishëm i biodiversitetit, pasi 9 specie janë lloje autoktone të liqeneve.
Aktualisht janë licensuar rreth 50 peshkatarë të kësaj zone, ndërkohë që rreth 100 persona të tjerë gjuajnë
rregullisht peshk pa patur licensë.

1.3

PËRSHKRIMI I EKOSISTEMEVE TË PARKUT KOMBËTAR TË PRESPËS

1.3.1. EKOSISTEMET UJORE
1.3.1.1

LIQENET DHE LIGATINAT
Liqenet e Prespës janë liqene tipike me tre zona të dallueshme të komuniteteve biologjike të lidhura me strukturën
e tyre fizike (zona e bregut, ajo e ujit të ëmbël, dhe zona e bentosit). Zona bregliqenore (litorale) është zona pranë
bregut ku rrezet e diellit depërtojnë plotësisht në sedimentet e bregut të liqenit duke bërë që të rriten bimët ujore
(Makrofitet). Niveli 1% i dritës përcakton zonën eufotike të liqenit, e cila është shtresa nga sipërfaqja e ujit deri në
atë thellësi ku niveli i dritës është shumë i ulët për fotosintezën. Në rastin e Liqeneve të Prespës, zona eufotike e
ndriçuar nga dielli arrin deri në epilimnion për liqenin e Prespës së Madhe, ndërsa në pjesën më të madhe të
Liqenit të Prespës së Vogël drita depërton deri në fundin e liqenit. Në liqenet transparente, si rasti i liqenit të
Prespës së Madhe fotosinteza mund të ndodhë edhe më poshtë termoklinit, në hipolimnion përherë të ftohtë.
Bimët e larta të zonës bregliqenore, përveç të qënit burim ushqimi dhe substrakt për algat dhe invertebrorët,
ofrojnë habitate për peshqit dhe organizmat e tjera të ndryshme nga zonat e hapura ujore.
Karakteristikat kryesore morfometrike sipas HOLLIS AND STEVENSON, 1997 dhe NAUMOSKI ET AL. (2010) janë dhënë në
Tabela 1.
Ndërmjet karakteristikave të tjera, duhet përmendur se liqenet e Prespës së Madhe dhe Prespës së Vogël kanë
sipërfaqe dhe thellësi të ndryshueshme gjatë evolucionit. Kjo varet nga ndryshimet klimatike dhe në kohët e fundit
edhe nga ndikimi i aktivitetit njerëzor.
Sipas NAUMOSKI, ET AL(2010), baseni i liqeneve përkon me gjendjen mezotrofike dhe eutrofike duke u bazuar në
pjesën kryesore të parametrave fizikë dhe kimikë.
Liqenet e Prespës janë një kombinim i tre sistemeve: pelagjik, që mbulon pjesën e thellë pa vegjetacion të të dy
liqeneve, litoral, që mbulon pjesët me bimësi (me bimësi emergjente, me bimësi drusore ose shkurre) të liqeneve
dhe riverin, i cili mbulon rrjedhjet dhe kanalet me ujë, të përcaktuara si zona me ujë të rrjedhshëm ose si forma
lidhëse ndërmjet dy trupave ujorë me ujë të fjetur.
Për një përshkrim më të detajuar të këtyre tipe habitatesh të ekosistemeve ujore lutemi të shihni vëllimin e plotë
të Planit të Menaxhimit. Në këtë vëllim jepet vetëm përshkrimi i detajuar i kallamishteve, meqënëse i është
kushtuar vëmendje e veçantë menaxhimit të habitateve të këtij tipi.

1.3.1.2

KALLAMISHTET
Kallamishtet e liqeneve të Prespës së Madhe dhe Prespës së Vogël kanë vlera të jashtëzakonshme në shumë
aspekte. Sipërfaqja e pjesës shqiptare e mbuluar me kallama është afërsisht rreth 500 ha (433.5 ha në Prespën e
Vogël dhe pjesa tjetër në Prespën e Madhe). Në këto mjedisesh, në mos të gjitha, gjendet shumica, e llojeve
tipike që banojnë ligatinat e mbuluara nga kallamishtja. Disa prej specieve të pranishme, tipike për këto mjedise,
dallohen lehtësisht, si Acrocephalus arundinaceus, Panurus biarmicus, Rallus aquaticus, Gallinula chloropus, etj.
Llojet e tjera është pothuajse e pamundur të zbullohen pa u futur në brezin e kallamishtes, si për shembull
Podiceps grisegena, Porzana Parva, Acrocephalus melanopogon , Locustela luscinoides, etj. Fatmirësisht, këta
lloje kanë këngë të forta pagabueshme që tregojnë nga larg vendndodhjen e tyre, çka së fundmi e shpërblen
durimin për vëzhgimin e tyre, qoftë dhe për një kohë të shkurtër. Vlen të përmenden dy lloje të tjera shpendësh,
të cilët janë shumë të rrallë dhe konsiderohen mjaft interesantë: Botaurus stellaris dhe Aythya nyroca.
Në breg të liqenit, janë formuar lloje të reja habitatesh. Jo shumë kohë më parë, buza e ujit në pjesën kryesore
kufizohej me brigjet shkëmbore. Tani, uji është tërhequr nga shkëmbinjtë, duke krijuar një rajon bregliqenor për
llojet tokësore mes ujit dhe shkëmbinjve. Kjo zonë tani paraqet një habitat të rëndësishëm pasi këtu hasen herë
pas here disa lloje të shpendëve, dy prej të cilave (Hippolais olivetorum, Emberiza caesia) shfaqen ekskluzivisht
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atje. Specie të tjera të pranishme dhe mjaft të zakonshme në bregliqen janë tipike për shkëmbinjtë (Monticola
solitarius, Sitta neumayer, Ptyonoprogne rupestris, Phoenicurus ochruros dhe edhe më rrallë, Apus melba).

1.3.2

EKOSISTEMET TOKËSORË
Zonat tokësore të Parkut Kombëtar të Prespës përbëhen nga habitate të ndryshme, ku më të rëndësishmet janë
pyjet, shkurret, livadhet dhe kullotat, të cilat dallohen kryesisht nga formacionet barishtore dhe drunore.
Struktura vegjetative përputhet plotësisht me karakterin kontinental të Evropës Qëndrore me një ndikim të vogël
të elementeve të mesdhetarë (MERSINLLARI, 1997 & 2000; PAVLIDES, 1997). Kushtet klimatike dhe tokësore
favorizojnë rritjen e një flore dhe vegjetacioni të pasur dhe interesant. Deri tani, në këtë zonë janë regjistruar
1,130 lloje bimore të bimëve të larta, ku shumica e tyre (rreth 65%) përbëhet nga hemikriptofite dhe gjeofite, të
cilat janë tipike për klimën kontinentale. Në pjesët më të ulëta të rajonit mund të hasen specie mesdhetare, vetëm
rreth 8% e totalit të llojeve; rreth 12% e specieve janë me origjinë ballkanike, të cilat rriten kryesisht në zonat
malore, kryesisht në Mal të Thatë. Disa elemente të rralla apo sub-endemike, të tilla si Juniperus foetidissima,
Cerastium tomentosum, Alisum bertoloni, Hypericum spruneri, Silene sendtneri, Gypsophylla spergulifolia, Alisum
margrafii, Geranium dalmaticum, Buplerum kargli, Siderits syriaca, Orchis sp. Diverse, etj., i shtojnë edhe më tej
vlerat e vegjetacionit

1.3.2.1 TIPET E VEGJETACIONIT
Vegjetacioni kryesore natyror i Parkut Kombëtar të Prespës përfaqësohet nga pyjet. Pyjet dikur mbulonin gjithë
pjesën tokësore të zonës aktuale të Parkut Kombëtar. Në lartësi më të mëdha ka hapësira të hapura të mbuluara
me bar. Studimet e fundit nxorrën në dritë faktin se edhe në këto lartësi të mëdha, në të kaluarën, toka ishte e
mbuluar nga pyjet. Këtë gjë e vërteton edhe prania e drurëve të vjetër mbi kufirin e epërm të vegjetacionit pyjor.
Livadhet alpine që shihen sot, janë krijuar si rezultat i rrallimit të pyjeve në të kaluarën, me gjasa për të shtuar
sipërfaqen e kullotave për blegtorinë dhe për kafshët e egra. Kjo nënkupton se i gjithë vegjetacioni i kullotave në
park është vegjetacion dytësor dhe me origjinë nga njeriu.

1.3.2.1.1

PYJET
Të gjitha pyjet brenda kufijve të tanishëm të parkut kanë qenë subjekt i ndërhyrjeve antropogjene, çka ka bërë që
të mos mbetet ndonjë pyll virgjër. Megjithatë, në park ka pyje ku hasen drurë të vjetër, që mbrohen rreptësisht në
mënyrë që të krijojnë kushtet e rigjenerimit të llojeve drunore autoktone edhe në ato zona të cilat janë
mbishfrytëzuar në 40 - 50 vitet e fundit. Rimëkëmbja e pyjeve është e rëndësishme në mënyrë që të rikthehen
funksionet thelbësore të tyre. Vetëm pyjet me ekosisteme të pacënuara mund të sigurojnë shërbimet e kërkuara
në periudha afatgjata.
1.3.2.1.1.1

FUNKSIONET E PYJEVE
Duke qënë se pyjet zenë peshën kryesore të vegjetacionit të parkut, ata ofrojnë një gamë të gjerë funksionesh të
cilat u mundësojnë atyre të sigurojnë shërbime për periudha afatgjata.
Qëndrueshmëri do të thotë të mbrosh apo t’i mirëmbash këto funksione që janë dobiprurëse për brezin e sotëm
dhe brezat e ardhshëm, të cilët jetojnë me këto shërbime apo prej tyre.
1. Funksioni i Konservimit/Mbrojtjes
1.1 Funksioni për ruajtjen e Habitateve/Biodiversitetit
1.2 Mbrojtja e klimës
Sekuestrimi i karbonit
1.3 Mbrojtja nga emetimet
1.4 Mbrojtja nga zhurmat
1.5 Mbrojtja e tokës (mbrojtja nga erozioni dhe tokëformimi/restaurimi)
1.6 Mbrojtja e ujit
2
Funksioni i përdorimit (funksioni i burimeve)
2.1 Prodhimet drusore (dru zjarri)
2.2 Prodhime jo drusore (frutat e pyllit, kërpudhat, gjethi për blegtorinë, kullotja e blegtorisë)
3
Funksioni rekreativ (për njerëzit)
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Sipërfaqja e përgjithshme pyjore brenda parkut është 14,748.38 ha. Këto pyje ndikohen drejtpërsëdrejti nga tre
faktorë: krasitja për gjeth (e degëve dhe gjetheve) për blegtorinë, kullotja e kafshëve (dhi, dele dhe lopë) në
brendai pyjeve dhe prodhimi i druve të zjarrit.

1.3.2.1.2

FORMACIONET E VEGJETACIONIT: PYJET ME DUSHQE GJETHERËNËS . ZONA E DUSHKAJAVE

Pyjet gjetherënës të dushqeve në Prespë mund të klasifikohen në zonën termofile të Ballkanit (Quercion frainetto)
dhe disa pjesë të tjera të këtij pylli në zonën psikrofilike të Ballkanit (Quercion petraea-cerris). Zona e Dushqeve në
pjesën shqiptare varion nga 600m në afërsisht 1,300 m mbi nivelin e detit dhe mbizotërohet nga dushqet
gjetherënës (Querco - Carpinetum Wrb 54) me Quercus petraea, Q. frainetto, Q. pubescens dhe Q. cerris
(Quercetum frainetto-cerris Oberd.48 et Horvat 1959; Quercetum frainetto Dafis 1966). Këtu përfshihen edhe pyjet
e dushqeve me Ostrya carpinifolia dhe Carpinus orientalis, dhe Ostryo-Carpinion orientalis që rriten në lartësi më
të vogla nga niveli i detit. Në zonat e thata skeletike dominon Quercus trojana (Quercetum trojanae macedonicum
Horv. 1946). Gjithashtu në toka të thata dhe skeletike gjenden grumbujt pyjorë me venjë (Excelsio–Prunetum
webbi Fuk et fab 1962 Juniperus excelsa) në gadishullin Tuminec/Kallamas.
Korijet dhe pyjet e zonës së dushqeve në pjesën shqiptare, për fat të keq rrallë janë në gjendje të mirë. Prerja e
drurëve dhe mbikullotja kanë degraduar këto pyje, ku mbizotëron formacioni shkurror. Ndër këto shkurre
përmendim Crataegus monogyna, Cornus mas, Corylus avellana ose Rosa canina. Në një fazë më të avancuar
degradimi haset Bushi (Buxus sempervirens). Ass . Querco frainetto - cerris Oberd.48 Ht.59 dhe Ass . Quercetum
petraea përbëjnë gjithashtu llojin mbizotërues të bimësisë së pyjeve të Parkut Kombëtar të Prespës greke. Këto
formacione drunore formojnë një zonë që shtrihet deri në një lartësitë 900- 1,200 m mbi nivelin e detit, në shpatet
e kodrave dhe maleve përreth liqeneve. Së fundmi, në Maqedoni, pyjet e dushkut (Ass. Quercetum frainetto cerris
dhe ass. Orno - Quercetum cerris) janë përhapur në zonat Baba, Bigla, Plakenska dhe Mali Petrino. Një numër i
madh fitocenozash pyjore të tilla si: Ass. Quercetum troianae, Juniperitosum excelse - foetodissimae, Ass . Ostryo Quercetum cerris, Ass. Carpinifolae Querco - Ostrietum, Ass . Aceri obtusati - Fagetum, dhe pyjet Ass. Abieti Fagetum hasen në shpatet e Malit të Galicicës.
Zona e dushqeve përbën një pjesë të madhe të PKP nga lartësitë 850 - 1200 m mbi nivelin e detit. Ajo ç’ka është
tipike për këtë zonë është mbizotërimi i llojeve të caktuara si Quercus trojana, Q. pubescens, Q. frainetto, Q. cerris
etj. Këto dushkaja shoqërohen nga shkurret e shkozës (Carpinus betulus, Ostrya carpinifolia), frashëri (Fraxinus
ornus), murrizi (Crataegus monogyna), thana (Cornus mas), lajthia (Corylus avellana, C. colurna, etj).
Pjesa me pyje lisi në parkun kombëtar ësht degraduar rëndë nga ndërhyrja e njeriut. Degradimi i tyre është
shkaktuar nga shfrytëzimi (i paligjshëm) i pyjeve dhe (mbi)kullotja.Stadi i fundit i degradimit të këtyre pyjeve janë
formacionet me Buxus sempervirens, të cilat janë rezistente ndaj kullotjes dhe mund të pësojnë humbje të mëdha
të humusit të tokës. Këta formacione mund të hasen nga Podgoria, në Qafën e Zvezdës deri në Rakickë, dhe nga
Cerja drejtim të Greqisë.

1.3.2.1.3

PYJET GJETHERËNËS ME AH ME FAGETUM MOESIACUM : ZONA E AHISHTEVE
Zona e ahut në pjesën shqiptare të Prespës (Fagetum moesiacum) shtrihet në lartësinë 1,200 deri në 1,900 m mbi
nivelin e detit. Pyjet e degraduara të ahut kufizohen me shpatet lindore të Malit të Thatë. Përveç kësaj, janë
gjithashtu të pranishëm drurët e ahut (Fagus sylvatica), Acer obtusatum, A. pseudoplatanus dhe Corylus columnar.
Në Greqi, pyjet e ahut klasifikohen në Ass. Fagion moesiacum, përveç pjesës veri-lindore të zonës së studimit, ku
përbërja floristike e pyjeve përkon me shoqërimin bimor Fagion Illyricum në të cilën bën pjesë edhe Abies alba.
Ndërsa në malin e Pelisterit gjendet Ass. Calamintho grandiflorae-Fagetum dhe në vendet më të ftohta FagoAbietetum meredionale gjendet në lartësitë 1,700-2,000 m mbi nivelin e detit, ku janë gjetur edhe disa mbetje të
Fagetum subalpinum.
Pyjet e Ahut rriten deri në lartësitë 1,900 m m.n.d, por vetëm në shpatet lindore të Malit të Thatë (Mersinllari,
1997). Drurët e ahut mbizotërohen nga Fagus sylvatica, i cili shoqërohet nga Acer obtusatum, A. pseudoplatanus,
Daphnie mezereum, etj. Lajthia e egër, Corylus colurna është lloj i rrallë për florën shqiptare; Gjithashtu, Lilium spp,
Orchys spp. etj, i rrisin edhe më tej vlerat e pyjeve të ahut. Shoqërimet bimore që hasen më shpesh në pyjet e ahut
u përkasin pyjeve të degraduar me Rubus idaeus ose Urtica dioica. Disa pjesë të poshtme të brezit të ahut janë
shndërruar në kopshte frutash, me mollë, kumbulla, etj. Pjesa e sipërme e pyjeve kalon direkt në kullota dhe
livadhe malore pa u përzjerë me lloje halorë.
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Kjo zonë është e dominuar nga Fagus sylvatica dhe aktualisht kjo zonë ka gjendjen më të mirë natyrore nga të
gjitha zonat e tjera bimësisë sepse ndikimi i njeriut është përqëndruar kryesisht për prodhimin e druve të zjarrit.
Kullotja në këtë zonë ka qënë më e pakët për shkak të altitudës dhe nevojave për dru zjarri. Në këtë zonë pylli i
ahut përngjason me vegjetacionin natyror të klimaksit. Në ndryshim nga pyjet e dushqeve, pylli i ahut është më
produktiv nëse aplikohen prerje selektive, por prerjet rrah në sipërfaqe të mëdha sjellin uljen e prodhimtarisë. Për
këtë arsye pyjet e rralluar të ahut po rimëkëmben ngadalë nëpërmjet stadid të suksesioni të dëllinjës, meqenëse
ahu nuk mund të mbijë në sipërfaqe të diellëzuara dhe kërkon hijezim në fazat e para të rritjes. Në pjesët e
sipërme të zonës së ahut, këto pyje janë shumë të fragmentuara. Në përgjithësi, pyjet e ahut i kanë bërë ballë
presionit të kullotjes në optimumi e tyre nga 1,200 në 1,650 m mbi nivelin e detit. Ndërsa mbi këtë kufi lartësie,
presioni i kullotës në një farë mënyre e ka shtyrë pyllin poshtë. Aktualisht pyjet janë nën presionin e prerjeve të
jashtëligjshme të druve të zjarrit duke shkaktuar kështu degradimin e tyre.

1.3.2.1.4 Pyjet e përzjera të Ahut me Bredh
Pyjet e përzjera të Ahut me Bredh ndodhen vetëm në pjesën veri-lindore të parkut. Këto pyje gjenden midis
lartësive 1500 – 1800 m mbi nivelin e detit. Llojet Abies alba (relikt i grumbujve pyjorë?), Abies Borisii-regis (haset
edhe në shpatin verior të Stara Galicicas), Fagus sylvatica dhe Fagus moesiaca dominojnë pjesën e sipërme të
këtyre pyjeve, ku drurët e bredhave i tejkalojnë drurët e ahut që arrijnë deri në 25 m lartësi. Këto pyje i përkasin
shoqërimit bimor Ass. Abieti-Fagetum moesiacum.

1.3.2.1.5

PYJET ME VENJË
Një nga formacionet më të veçanta të sipërfaqeve pyjore të parkut janë pyjet me venjës (Juniperus excelsa), të cilat
rriten në shpatet e thata dhe kryesisht të ekspozuara në drejtim të jugut. Këto drurë gjenden në kodrat pranë
fshatit Tuminec / Kallamas dhe Glloboceni / Gollomboç. Ky formacion pyjor do të mund të gjendej gjithashtu në
ishullin e Mali Gradit si formacion klimaksit, por aktualisht këtu është zhdukur
Llojet e dushqeve dhe venja mbijnë lehtësisht në zonat e diellëzuara dhe kështu, suksesioni natyror do të çojë në
krijimin e klimaksit natyror për 3-4 dekada nëse ndalohet kullotja. Për më tepër pyjet e dushqeve janë trajtuari
cungishte për prodhim dru zjarri. Këto cungishte të vjetra janë ende mjaft vitale dhe e marrin veten shumë shpejt
nëse ndalohet kullotja dhe prerja e druve të zjarrit. Në pjesën maqedonase, sidomos në Parkun Kombëtar të
Galicicës suksesioni i livadheve të atitudave të ulta në në pyje dushku është duke ecur më së miri atje, me qënë se
prezenca e blegtorisë është pakësuar më herët sesa në pjesën shqiptare (në të dy anët e liqeneve të Ohrit dhe
Prespës).

1.3.2.1.6

VEGJETACIONI SUB-ALPIN ME SHKURRE XHUXHE
Bimesia subalpine shtrihet edhe më lart se kufijtë e sipërm të pyllit të ahut në lartësitë 1.800 deri 2.000 m mbi
nivelin e detit. Kjo bimësi përbëhet nga shkurre që i rezistojnë të ftohtit dhe nga bimë shumëvjeçare që formojnë
një shtresë të dendur dhe kompakte 0.30 deri 0.50 m të lartë. Elementet më të shpeshtë janë gjysmë-shkurret
xhuxhe Vaccinium myrtillus, Chamaecytisus polytrichus, Ch. eriocarpus, Juniperus communis nana ssp,
Bruckenthalia spiculifera, Genista spp, etj.
1.3.2.1.7

PYJET DHE FORMACIONET ME SHKURRE
Këto formacione pyjore përbëhen kryesisht drurët fletorë të dushqeve dhe ahut, që janë dominantë. Pyjet e
dushqeve dhe shkurret rriten midis 600 - 1,200 m m.n.d, nga shpatet perëndimore të Malit të Thatë, në
Tushemisht dhe në kodrat e Alarupit (në Pogradec), duke u shtrirë në drejtim të Qafës së Zvezdës, deri në kodrat e
Bitinckës dhe Rakickës, deri në kufirin grek. Karakteristike për këtë brez të vegjetacionit janë llojet e dushqeve
Quercus petreae , Q. pubescentis , Q. frainetto , Q. cerris, disa prej të cilave përzihen me shkurret Carpinus betulus ,
Ostrya carpinifolia , Fraxinus ornus, etj. Shpatet lindore të Malit të Thatë janë të veshura me pyje apo shkurre më
të dendura sesa shpatet perëndimore të tij. Gjatë viteve të fundit, brezi i dushkajave i është nënshtruar një
presioni të madh nga veprimtarisë njerëzore dhe po pëson një degradim të rëndë.Më të dëmtuar janë pyjet e
dushqeve të kodrave të Bitinckës - Rakickës dhe përgjatë fundit të shpateve të Malit të Thatë, ku shkurret janë
degraduar thuajse në tipin “frigana”. Vetëm disa pyje lisi në Goricë me lloje të përziera të Quercus pubescentis, Q.
Frainetto dhe Q. Cerris shfaqin shenja minimale të shqetësimeve nga njeriu. Karakteristikë e pyjeve te degraduar të
dushkut janë transformimet që ato pësojnë duke u shndëruar në shkurre të reduktuara dhe të përziera si
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Crataegus, Cornus, Rosa, dhe Corylus. Si evidencë e shkallës së madhe të degradimit është prania e shkurres
përherë të gjelbër, Bushit, Buxus sempervirens, që mbulon tokat gëlqerore nga Qafa e Zvezdës në Qafën e Ujkut.
Sipas rastit në zonën e dushqeve janë krijuar pyje me pisha, shpesh në afërsi të qendrave të banuara.
Në zonën e Tuminec-it / Kallamas-it ende rriten mbetjet e pyllit të lashtë 45 hektarësh, me vlera të veçanta
ekologjike dhe shkencore, të cilat kanë nevojë për studime më të hollësishme në të ardhmen. Në këtë vend haset
Juniperus foetidissima, që është lloj i rrezikuar, i rrallë dhe konsiderohet i kërcënuar për zhdukje. Ky lloj është një
specie e Mesdheut lindora dhe kufiri perëndimor i përhapjes gjeografike arrin deri në rajonin e Prespës. Në të
njëjtën kohë, ky pyll është propozuar që të shpallet Monument Natyre dhe të mbrohet në mënyrë strikte si pjesë
përbërëse e Parkut Kombëtar (QIRIAZI ET AL., 2000). Një tjetër pyll lisi që tregon shenja të një dëmtimi të pakët
ndodhet në afërsi të kishës dhe fshatit Djellas / Shulin, që shfaqin një gjendje të mirë shëndetësore të një pylli të
dendur. Me këtë vegjetacion si dhe me drurët shumë të vjetër të rrapit në fshatrat Pustec / Liqenas dhe Goricë
mund të arrihet marrja e statusit ”Monument Natyre”.
Drurët e rritur të rrapit (Platanus sp.) që rriten gjatë bregut konsiderohen me interes për shkak të impaktit të fortë
të bimësisë prej karstit dhumë intensiv (QIRIAZI ET AL., 2000).
Përgjatë brezit shkëmbor të bregut të liqenit të Prespës rritet “Caraci” (Celtis tournerfortii), që është një specie e
rrallë e pyjeve të dushkut dhe që meriton vëmendjen e duhur për t’u marrë në mbrojtje (MERSINLLARI, 1997). Për
shkak të kushteve të veçanta të tokës dhe mikro-klimës, në këtë brez bimor rriten disa lloje të rëndësishme Orchis,
dhe bimë të tjera mjekësore. Bimët bujqësore dhe tokat e bukës i përkasin gjithashtu këtij brezi. Varietete
atraktive frutash të tilla si mollë, dardha, qershi, kumbulla etj., kultivohen këtu nga banorët e fshatrave të Prespës.

1.3.2.1.8

PYJET NË PRONËSI TË KOMUNËS
Sipas të dhënave të fundit nga përpunimi me GIS sipërfaqja e pyjeve komunalë në Parkun Kombëtar të Prespës
është 3,301.345 ha. Pyjet komunalë kanë për qëllim të sigurojnë drutë e zjarrit për popullsinë lokale. Por numri në
rritje i banorëve ka bërë që nga këto pyje të pritet një vëllim më i madh druor se sa mundësia që ofrojnë pyjet.
Sipas rishikimit të fundit të të ardhurave të komunave nga taksa e pyllit për prodhimin e druve të zjarrit nga pyjet,
rezulton se nga komunat përkatëse është grumbulluar taksa vetëm për 895 m³. Në 12 fshatrat e parkut të ardhurat
e përgjithshme të komunave u rritën falë druve të zjarrit. Kjo shumë kap shifrën 278,000 lekë (~ 2,000 € ). Pyjet
komunale plotësojnë vetëm 5.96 % deri në 6.88 % të nevojave për dru zjarri të popullsisë lokale. Pyjet, në
përgjithësi janë në kushte katastrofike dhe për 30 vitet e ardhshme nuk do të jenë në gjendje të përmbushin
nevojat e popullsisë lokale për dru zjarri. Objektivi kryesor për menaxhimin e këtyre pyjeve është rimëkëmbja e
produktivitetit të tyre me qëllim që të përmbushin kërkesat për energji të brezave të ardhshëm.
1.3.2.1.9

PYJET NË PRONËSI SHTETËRORE
Sipas studimit të KfW-së në vitin 2005 (GFA 2005): Në Prespën shqiptare, burimi kryesor i stresit të ekosistemeve
pyjore është shumë praktik dhe i menjëhershëm - të paktën 5.000 njerëz janë në vartësi të druve të zjarrit dhe
gjethit për blegtorinë nga një pyll gati i degraduar. Kapaciteti menaxhues brenda parkut është i ulët. Baza burimore
nuk është inventarizuar me kujdes apo monitoruar dhe ka shumë pak burime financiare dhe teknike, sidomos për
biodiversitetin dhe menaxhimin e integruar të ekosistemit. Çështjet themelore përfshijnë: shfrytëzimi shkatërrues
për dru zjarri dhe për krasitjen e gjethit; praktikat jo të mira kullosore dhe kapaciteti i ulët i stafit të Parkut për të
punuar me banorët vendas në gjetjen dhe zhvillimin e zgjidhjeve të përbashkëta për të përmbushur nevojat për
dru zjarri dhe bazë ushqimore duke rimëkëmbur pyjet.
Parku Kombëtar i Galicicës dhe ai i Pelisterit dhe Parku Kombëtar i Prespës Greke kanë miratuar Planet e
Integruara të Menaxhimit. Në kuadër të zbatimit të konceptit për Rezervën Ndërkufitare të Biosferës menaxhimi
duhet të harmonizohet sidomos përgjatë kufijve të përbashkët.
1.3.2.2
1.3.2.2.1

KULLOTAT
LIVADHET DHE KULLOTAT

Livadhet alpine shtrihet mbi brezin e ahut, përgjatë kreshtave të Malit të Thatë, të cilat janë të thepisura dhe të
ngushta në shpatet lindore dhe më të gjera dhe më të buta në ato perëndimore (MERSINLLARI, 1997; BUZO, 2000).
Kushtet fiziko-gjeografike, klima, tokat, karsti dhe mungesa e ujërave sipërfaqësore janë arsyet e një bimësie të
pazhvilluar mirë. Kjo gjë i detyrohet edhe mbikullotjes dhe mungesës së marrjes së masave përkatëse
përmirësuese. Vegjetacioni karakterizohet nga bimët barishtore kserofite që rriten në habitate me gurë dhe me
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toka të cekta. Në verë, në këto kullota hasen shpesh shoqërimet bimore Festuca spp, të cilat mbulojnë pjesën më
të madhe të sipërfaqeve. Bellardiocloa violacea gjendet në zona të thata e të ftohta të tilla si pyjet alpine; Në
shpatet shkëmbore me kundrejtimi jugor janë gjetur Sesleria coerulans, dhe Stipa pennata. Këto hasen vetëm në
zona të kufizuara, rriten në mënyrë jo uniforme dhe u japin kullotave një ngjyrë gri në të murrme.
Bimësia mezofite dhe mezo-kserofite paraqitet nga Agrostis capillaris, që u përket livadheve gjysmë të thata
(mezokserofite). Në toka më të thella të livadheve mezofite mbizotëron Phleum alpinum bashkë me Trisetum
flavescens, Cynosiris cristatu dhe Alopecurus gerardii. Në zonat e kufizuara me shkëmbinj janë karakteristike llojet
e gjinive Sedum, Saxifraga së bashku me llojet e tjera dominuese Draba, Minuartia dhe Thymus. Në disa pjesë, që
dikur përdoreshin për të kultivuar patate dhe kultura të tjera, vërehen Lolium perenne dhe Pteridium aquilinum.
Bimesia nitrofile është hasur në zonat e pasura me pleh organik; në këto vende hasen gjithashtu shoqërimet
bimore me Urtica dioica, Chenopodium bonus-Henrikus dhe Marrubium peregrinum.
Speciet bimore të kullotave dhe livadheve kanë vlera polivalente, të tilla si mjekësore, aromatike, si kullotë për
bletët, vlera dekorative etj. Sipas K BUZO (2000) në kullotat e livadhet e Malit të Thatë janë vrojtuar 218 lloje
bimësh, të cilat u përkasin 16 shoqërimeve bimore; gjithashtu edhe MERSINLLARI (1997) raporton një listë me 170
lloje për të njëjtin rajon. Llojet me mbulesë më të lartë janë: Bellardioclea violacea, Festuca sp. diverse, Agrostis
capillaries, Alopecuris gerardii, Brachypodium sylvaticum, B. pinnatum, Bromus erectus, Sesleria coerulans,
Trisetum, flavescens, Genista tinctoria, Trifolium repens, Thymus sp. diverse, Hieracium pilosella, Achillea
coarctata, Acinos alpinus, Cerastium tomentosum, Dianthus carthusianorum, Edralathus graminifolius, Geranium
cinereum etj.
Kjo zonë konsiderohet e rëndësishme për praninë e bimëve endemike të Ballkanit, të tilla si Asyneuma
limonifolium, Alisum corymbosum, Astragalus depressus, Anthemis pindicola, Dianthus minutifolius, Carlina acaulis,
Arabis caucasica. Speciet bimore të mëposhtme: Carex curvula, Juncus trifidus, Carex foetida, Plygonum bistorta,
Elyna bellardii, Gnaphalium supinum, Vaccinium uligunosum, dhe Trolius europaeus shfaqen në kufirin më jugor të
shtrirjes së tyre gjeografike në Malin e Pelisterit (Maqedoni).
Në varësi të ekspozimit, përmbajtjes së ujit dhe veçorive të tokës komunitetet bimore të livadheve variojnë nga tipi
Arrhenatheretea në komunitetet bimore Festuco-Brometea.
Në rajonin e Prespës ka transgresione mes tipeve sub-mesdhetare (Meso ose Xerobrometum) dhe tipeve
kontinentale, në të cilat mbizotërojnë llojet e Stipa (Festucetum). Këto transgresione në kufi të zonës së ahut
Evropian duket se janë shumë interesante sipas këndvështrimit fitogjeografik dhe për ruajtjen e biodiversitetit të
rajonit në tërësi.
Shumica e kullotave në park janë me origjinë dytësore. Parku ndër shekuj ka pasur ndikim antropogjen nga
përdorimi bujqësor i tokave kryesisht nga shtegtimi i blegtorisë në drejtim vertikal dhe aktiviteti bujqësor në
pjesën e ulët. Zonimi aktual i bimësisë së parkut me një transet skematik altitudinale është dhënë në versionin e
plotë të planit të menaxhimit. Në park dallohen tre zona të mëdha gjeobotanike (PAPARISTO ET AL., 1988 & 1992;
QOSJA ET AL., 1996, VANGELI ET AL 2000; QIRIAZI ET AL, 1985).
Bimesia potenciale natyrore në zonat e ulta përfaqësohet nga pyjet e dushqeve dhe të venjës, të cilat aktualisht po
rimëkëmben ngaqë po ulet gradualisht edhe presioni i kullotjes.

1.3.2.2.2.

LIVADHET SUB-ALPINE MALORE

Shumica e zonave mbi lartësinë 1.650 m m.n.d. janë të mbuluara nga livadhet malore sub-alpine. Vetëm në disa
pika gjenden pyje ahu dhe drurë të rinj rrobulli (Pinus heldreichii) të cilat aktualisht përfaqësohen vetëm nga disa
individë në lartësitë deri në 1.990 metra m.n.d. Për shkak të mungesës së drurëve të moçëm të rrobullit dhe
procesit të ngadalshëm të suksesionit të pyllit të rralluar të ahut, livadhet malore sub-alpine i ngjajnë vegjetacionit
sub-climaks. Fragmentet e vetme të pyjeve me rrobull gjenden në krahun verior të Majës Magaro në pjesën
maqedonase. Ky tip pylli rigjenerohet shumë ngadalë. Kjo do të thotë se edhe pa ndikimin e mëtejshëm të njeriut
që ky mjedis nuk do të ndryshojë formë për një kohë të gjatë.
Në këtë kontekst, zjarret në kullota, qofshin këto natyrore apo njerëzore, luajnë një rol vendimtar në ruajtjen e
kullotave subalpine nga ekspansioni i pyllit. Në malin Magaro, në verën e vitit 2007, në të dy anët e kufirit
shqiptaro-maqedonas ra një zjarr i madh, i cili dogji pothuajse të gjitha shkurret me dëllinja duke lënë aty vetëm
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barin dhe disa bime barishtore. Shkurret e djegura kishin një moshë mbi 40 vjet, çka tregon se edhe zjarret e rëna
shumë rrallë luajnë një rol thelbësor në ruajtjen e kullotave alpine nga ekspansioni i pyllit. Vegjetacioni bimor, në
ndryshime nga shkurret e dëllinjës, nuk preket nga zjarret dhe madje është kjo bimësi pushton edhe sipërfaqet e
djegura.
Një përshkrim i detajuar i formave të ndryshme të vegjetacionit të kullotave jepet në vëllimin e plotë të planit të
menaxhimit.

1.3.2.3

TIPET E HABITATEVE TË PARKUT KOMBËTAR TË PRESPËS

Për një analizë të plotë të Klasifikimit EUNIS, ju lutemi referojuni vëllimit të plotë të planit të menaxhimit

Important habitats, according to Annex I of the EU Habitats Directive, are only the Pseudo-steppes with grasses
and annuals, which are found in contact with the Grecian juniper woods (EU Habitat Code: 9562), which are also
to be protected with high priority. Thus, the protection of the Grecian juniper will consequently result in the
protection of the pseudo-steppes. However, the habitat is partly dependent on livestock breeding, which is in
decline in the park.

Tabela 10: Tabela tregon habitatet e kullotave të mbrojtura nga Direktiva e Habitateve e BE
(92/43/EEC Directive, Version 2007)
Kodi i
Prioriteti Klasifikimi sipas Direktivës së Habitateve të BE
Habitatit
*
4060
Shkurreta Alpine dhe Boreal
4090
Shkurreta me xane endemike oro-mediterrane
6170
Kullota alpine dhe subalpine karbonatike
6520
Livadhe malore për sanë
6210
Kullota dhe facie shkurrore gjysem-natyrore te thata mbi substrakte
karbonatike (Festuco-Brometalia)
6220
*
Pseudo-stepa me bar dhe bimë njëvjeçare (Thero-Brachypodietea Br.-Bl.
1947)
* Habitate prioritare në Direktivën 92/43/EEC, Versioni i vitit 2007

Në përgjithësi, Direktiva e Habitateve të BE-së nuk bie në kundërshtim me objektivin për mos-ndërhyrje që duhet
të ketë një park kombëtar modern (75% e territorit sipas IUCN). Në stadin e saj natyror, mbulesa bimore e parkut
do të mbizotërohej nga pyjet. Duke synuar objektivin e mos-ndërhyrjes në shumicën e territorit të parkut do të
thotë që çeltirat dhe kullotat do të ngushtohen mjaft. Politika e mos-ndërhyrjes duhet të zbatohet në livadhet
subalpine dhe pjesërisht në pjesën e poshtme të parkut. Zvogëlimi i sipërfaqes së kullotave do të ishte i
pranueshëm, por kjo gjë duhet të ndodhë paralelisht me forcimin e ligjshmërisë për mbrojtjen e faunës (dhia e
egër, dreri, kaprolli, etj). Vetëm në këtë rast mund të flitet për integritetin e ekosistemeve dhe habitateve të
parkut dhe për konservimin afatgjatë të tyre. Është i nevojshëm monitorimi i vazhdueshëm i kullotave për të
gjurmuar ndryshimet dhe për të planifikuar ndërhyrjet nëse zhvillimet fillojnë të rrezikojnë objektivat e ruajtjes.
Sipas Klasifikimit EUNIS të Habitateve (i rishikuar në 2004), për kullotat mund të klasifikohen në shtatë lloje të
ndryshme habitatesh. Ky numër i lartë lidhet me faktin se tokat bujqësore pa vlera specifike konservimi janë
përfshirë gjithashtu në klasifikimin EUNIS. Në total, në zonën e Parkut Kombëtar të Prespës, janë 76 makro –
habitate, të cilat mund të klasifikohen sipas sistemit të klasifikimit EUNIS. Nga këto 33 makro-habitate janë listuar
në Direktivën e Habitateve të Bashkimit Evropian. Masa të veçanta konservimi kërkohen për gjashtë habitate, të
cilat kanë status prioritar për të cilat çdo shtet anëtar i Bashkimit Evropian duhet të zbatojë masa të veçanta të
konservuese për të ruajtur gjendjen e tyre.

1.3.3

SPECIET

1.3.3.1

KËRPUDHAT
Kërpudhat e ngrënëshme përbëjnë një burim të ardhurash për popullsinë lokale. Banorët e parkut merren me
grumbullimin e tyre, por ende nuk njihet sasia e kërpudhave që grumbullohet çdo vit.
Kërpudhat luajnë një rol tejet të rëndësishëm në ekosisteme, pasi shpërbëjnë lëndën organike duke siguruar lëndë
ushqyese për elementët e tjerë të florës për rreth. Në shumë raste, kërpudhat lidhen me bimësinë e lartë falë
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mikorizave duke krijuar një marrëdhënie simbiotike me bimët bujtëse, duke i ndihmuar këto të fundit që të
sigurojnë kushte optimale për rritje.
Kjo do të thotë se në të ardhmen duhet t'i kushtohet shumë vëmendje botës së kërpudhave. Një rilevim paraprak
zbuloi 174 llojeve kërpudhash (IVANCIC B & KARADELEV M, 2012) (lista e plotë jepet në shtojcat). Ndërmje tyre 10 lloje
përfshihen në Listën e Kuqe Evropiane të Kërpudhave (ING 1993). Deri tani janë studiuar vetëm grumbujt pyjorë në
gjendje të mirë shëndetësore për rreth Goricës së Madhe (Gorna Gorica), Goricës së e Vogel (Dolna Gorica) and
Kallamasit (Tuminec). Është e nevojshme të bëhen studime të tjera më të detajuara.
Dy lloje kërpudhash janë renditur në Atlasin e 50 llojeve të kërcënuara të Evropës (ECCF, propozimi paraprak:
Propozimi paraprak i listës së Kuqe të Kërpudhave Evropiane (IVANCIC, B ET AL 2012). Këto lloje janë Amanita
caesarea dhe Panaeolus semiovatus.
Shtatë lloje kërpudhash i përkasin Listës së Kuqe të Makromiceteve të Rrezikuara të Këshillit Evropian për ruajtjen
e kërpudhave (sipas IVANCIC, B ET AL 2012). Këto lloje kërpudhash konsiderohen me rëndësi globale, prandaj Parku
Kombëtar i Prespës ngarkohet me përgjegjësi të veçantëpër konservimin e një statusi të favorshëm të popullatave.
Këto shtatë lloje kërpudhash janë: Amanita caserea, Antrodia juniperina, Bletus aereus, Boletus impolitus, Boletus
regius, Hygrophorus lindtneri dhe Pyrofomes demidoffi.
Duhet të kryhen studime të veçanta të detajuara, veçanërisht për mikorizat, dhe trajnime me grumbulluesit lokalë
të kërpudhave si dhe ngritja e një programi monitorimi me një sistem të veçantë licensimi për grumbullimin e
kërpudhave për qëllime tregtare.

1.3.3.2

FLORA

Parku Kombëtar i Prespës përfaqëson një ekosistem i cili siguron kushte të favorshme për një numër të madh
llojesh endemike dhe pothuajse endemike. Raportet e ndryshme shkencore kanë dhënë gjithmonë shifra të
ndryshme për numrin e llojeve bimore midis 400 dhe 500 specie (BUZO, 2000; MERSINLLARI, 2000 & 2004; SHUKA ET AL.,
2008). Gjatë përgatitjes së sudimit bazë të nevojshëm, lista e specieve bimore të regjistruara mund të arrijë në
1,130 lloje (SHUKA, L. PERS. COMMUNICATION, 2013). Ky numër i lartë i llojeve bimore është raportuar edhe në parqet
kombëtare fqinjë në Greqi dhe Maqedoni. Larmia e peizazheve të parkut kombëtar ka mundësuar ekzistencën e
tipeve të ndryshme të habitateve, me një numër i madh komunitetesh bimore dhe shoqërimesh bimore.
Ngrohja globale, ndikimi i njeriut në mjedis nga mbikullotjet dhe përdorimi i tepruar i ekosistemeve, si dhe zhvillimi
i pakontrolluar ka ndikuar mbi habitatet dhe ka rritur statusin e kërcënimit të shumë specieve bimore. Disa specie
të rralla dhe të rrezikuara bimore që rriten në park janë me rëndësi në nivel kombëtar ose global.

1.3.3.2.1

LLOJET E RRALLA, ENDEMIKE DHE LLOJET INDIKATORE TË PARKUT K OMBËTAR TË PRESPËS
Zbatimi i një regjistrimi sistematik të llojeve bimore specie indikatore me vlerë, të cilat tregojnë për pasurinë
biologjike të parkut.
Punimet fushore të kryera korrik të vitit 2011 zbuluan gjashtë lloje të reja të rëndësishme për parkun e Prespës
dhe Florën e Shqipërisë. Ato janë: Astragalus mayeri, Centaurea galicicae, Centaurea prespana, Edraianthus
horvatii, Festuca Galicicae dhe Lessermeria kosaninii, të cilat deri tani njiheshin vetëm në parqet e Maqedonisë
dhe të Greqisë. Këto rezultate përfshijnë edhe një numër speciesh të të tjera bimore, katër nga të cilat nuk ishin
raportuar më parë si në Florën e Shqipërisë ashtu edhe për parqet e Maqedonisë dhe Greqisë. Lista e llojeve
bimore të parkut u rrit deri në 1,130 specie të ndryshme.

1.3.3.2.2

LLOJET ENDEMIKE LOKALE TË PARKUT K OMBËTAR TË PRESPËS
Pavarësisht nga numri i madh i specieve bimore të parkut të Prespës nuk janë evidentuar bimë endemike që rriten
vetëm në pjesën shqiptare. Megjithatë, në rajon hasen shtatë specie endemike lokale të cilat janë të regjistruara
në vitet e fundit (UNDP, 2010) në të tre parqet kombëtare në Maqedoni, Greqi dhe Shqipëri. Nga shtatë llojet
bimore të përmendura më lart, vetëm Sempervivum galicicum (Syn. S. Ciliosum) është raportuar edhe më parë në
Florën e Shqipërisë për parkun e Prespës. Gjashtë specie të tjera bimore u regjistruan gjatë punimeve fushore në
verën e vitit 2011. Të gjitha llojet e lartpërmendura janë gjeografikisht të shtrira edhe në pjesët fqinje të
Maqedonisë, me përjashtim të Centaurea prespana, e cila ndodhet vetëm në pjesën shqiptare dhe në Parkun
Kombëtar të Prespës në Greqi (SHUKA, 2011). Në këtë kontekst këto specie janë endemike në nivel lokal për Parkun
Kombëtar të Prespës ose subendemike për pjesën shqiptare të parkut.
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1.3.3.2.3

LLOJET E RRALLA E TË RREZIKUARA TË PARKUT K OMBËTAR TË PRESPËS
Bazuar në publikimet ekzistuese të Listës së Kuqe të IUCN (WALTER & GILLET, 1997), në Konventën e Bernës, në
Direktivën e Habitateve, Shtojca II (b) dhe IV (b) dhe në Listën e Kuqe të florës së Shqipërisë me urdhër Nr. 146 të
MMPAU (2007), rreth 60 specie bimore të Parkut Kombëtar të Prespës klasifikohen si të rralla ose të rrezikuara në
nivel global, evropian dhe / ose kombëtar.
Numri i llojeve të rralla dhe të rrezikuara në nivel global apo evropian është relativisht i ulët në krahasim me
numrin e lartë të llojeve ekzistuese bimore të Park (PAVLIDES, 1997; UNDP 2010). Nëntë specie që ndodhen në park
janë të rralla në nivel global dhe janë pjesë e Listës së Kuqe të IUCN-së. Dy specie të tjera bimore janë të mbrojtura
nga Konventa e Bernës (Fritillaria graeca) dhe nga direktiva e Habitateve (Buxbaumia viridis), që do të thotë se ato
janë të rrezikuara në nivel Evropian (Tabela 35). Numri i ulët mund të jetë një rezultat i të dhënave floristike ende
jo të plota për Shqipërinë dhe veçanërisht për parkun e Prespës.
Pavarësisht nga statusi ndërkombëtar i mbrojtjes së llojeve të bimëve, Lista e Kuqe Kombëtare për bimët e rralla
dhe të rrezikuara të parkut rendit plot 60 specie me status mbrojtjeje LR, VU, EN dhe CR (Urdhër i MMPAU, Nr.
146, dt. 8. 5. 2007). Disa prej specieve të kërcënuara të bimëve të listës së kuqe të llojeve të rrezikuara të bimëve
të Shqipërisë gjenden në kullotat alpine dhe subalpine dhe në livadhet e parkut të Prespës që mbulojnë një pjesë
të rëndësishme të zonave malore. Kjo pjesë e parkut ka qenë nën presion nga mbikullotja dhe ndërhyrje të tjera të
njeriut, sidomos gjatë viteve 1970-1992.
Disa prej llojeve të rralla dhe të rrezikuara të gjetura gjatë rilevimeve në terren janë deri në një farë mase në favor
të kullotjes në male. Duke qënë se kullotja e kafshëve është e kufizuar në zonat afër fshatrave, rënia e presionit të
kullotjes mund të konsiderohet si faktor kërcënues për disa nga bimët e rralla në park.
Nga ana tjetër në disa zona mbikullotja është ende një proces i zakonshëm, që ushtron një ndikim negativ mbi
llojet bimore. Nga rilevimet fushore të kryera për përgatitjen e këtij plani menaxhimi u arrit në përfundimin se
është zvogëluar areali i shpërndarjes dhe është përkeqësuar statusi i llojeve: Acer heldreichii, Alkanna pindicola,
Viola eximia, Centaurea prespana, Goniolimon dalmaticum, Paeonia mascula, Phlomis tuberosa, Crocus cvijicii,
Ptilotrichum cyclocarpum dhe të disa llojeve të gjinisë Orchidea.
Nga ana tjetër, prania e sipërfaqeve të vogla me pyje ahu (Fagus sylvatica) në rajonin alpin të pjesëve lindore të
kreshtës Oçai dhe një numër individësh drurë të vegjël rrobulli (Pinus heldreichii) në kreshtat jugore të Malit të
Thatë, tregon se kufiri i epërm i vegjetacionit pyjor është ulur në mënyrë dramatike. Në seksionin e kullotave të
planit të menaxhimit janë diskutuar zgjidhjet e mundëshme për menaxhimin e florës, në mënyrë që të mbahet në
maksimum pasuria llojore me një minimum të ndikimit njerëzor.
Për Parkun Kombëtar të Prespës është shumë e rëndësishme që të instalohen sipërfaqe provë të përhershme dhe
transekte lidhur me dinamikën dhe statusin e vërtetë të mbrojtjes së llojeve të rralla dhe bimëve treguese. Një
monitorimi i tillë afatgjatë për habitatet dhe llojet e zgjedhur mund të japë një pasqyrë mbi ndryshimet e
habitateve në park.

1.3.3.2.4.

LISTA E LLOJEVE BIMORE E PKP (LISTA KOMPLETE NË VËLLIMIN E PLOTË TË MP)
Rilevimet floristike dhe të dhënat e literaturës dëshmojnë për 1130 taxone bimore në park, që grupohen në 430
gjini dhe në 99 familje. Këto specie i përkasin rajoneve të ndryshme floristike, të tilla si rajoni Mesdhetar, SkardoPindian, Euro-Mesdhetar, Evropiano-Qëndror apo specie me origjinë nga periudha akullnajore. Elementët floristikë
mesdhetarë të parkut përfaqësohen nga specie tipike si: Acantholimon androsaceum, Biarum tenuifolium,
Edraianthus horvatii, Fritillaria graeca, Salvia officinalis, Hyssopus officinalis, Convolvulus elegantissimus dhe
Prunus prostrata. Llojet Scardo-Pindian përfaqësohen nga Acer obtusatum, Eryngium amethistinum, Genista
subcapitata, Geranium aristatum, Sideritis raeseri, Ostrya carpinifolia, Quercus trojana si edhe nga llojet relikte:
Morina persica, Oxytropis dinarica, Poa alpine dhe Rumex nivalis, të cilat gjenden të shpërndara në disa pjesë të
parkut.
Përbërja floristike e florës së parkut dominohet nga speciet e familjes Compositae me 12%, të familjes
Leguminosae 9%, Graminaceae 8.5% dhe Labiatae me 8% të numrit të përgjithshëm të llojeve të cilat rriten në
park.
Larmia e madhe e specieve bimore të regjistruara dhe elementët e shumtë floristike të florës tregojnë se
ekosistemet e Prespës janë të lidhura me ekosistemet e vendeve fqinje. Fakti që llojet e regjistruara në park i
përkasin edhe elementeve të florës së zonave fqinje e mbështet këtë tezë.
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Lista e llojeve bimore e raportuar në këtë plan menaxhimi bazohet kryesisht në investigimet e kryera gjatë verës
dhe në të dhënat historike të burimeve të ndryshme, meqenëse nuk janë kryer në inventarizime apo monitorime
të shpeshta për llojet dhe ekosistemet e pjesës të Prespës shqiptare.

1.3.3.2.4.1

TAXA TË REJA PËR PARKUN NDËRKUFITAR TË PRESPËS APO PËR F LORËN E SHQIPËRISË
Gjatë pesë viteve të fundit në parkun e Prespës janë regjistruar specie të reja bimore, nga të cilat më të
rëndësishmet janë Centaurea prespana dhe Viola eximia (BARINA & PIFKO, 2008; SHUKA, 2010; SHUKA ET AL, 2011).
Këto gjetje mbështesin rezultatet e invesitigimeve të BALTISBERGER & LEHNERR (1984) për Labiatae, të cilat u
regjistruan në Malin e Thatë, në Korrik të vitit 1982. Gjatë studimeve të fundit në terrenin janë regjistruar më
shumë se pesëqind lloje, të cilat nuk ishin regjistruar më parë për Parkun Kombëtar të Prespës (shih listën e llojeve
të PKP). Lista në fjalë përmban disa lloje të reja për Florën e Shqipërisë dhe katër prej tyre janë të reja edhe për të
gjithë rajonin ndërkufitar të Parkut të Prespës. Llojet e reja për Parkun Ndërkufitar të Prespës janë: Monotropa
hypophegea, Orobanche purpurea, Phlomis tuberose dhe Teophroseris integrifolia subsp. aucheri.

1.3.3.3

ELEMENTET E FAUNËS

Grupet më shumë të studiuara të faunës janë shpendët ujorë që dimërojnë. Çdo vit, në mes të periudhës së dimrit
bëhet numërimi i shpendëve ujorë të Palearktikut, nga të tre palët. Në pjesën shqiptare shpendët folenizues nuk
janë studiuar në mënyrë sistematike. Studimi i parë sistematik për shpendët folenizues u krye në vitin 2011. Përveç
kësaj, iu kushtua një vëmendje e veçantë edhe grupit të lakuriqëve të natës, pasi shkëmbinjtë karstike dhe vetë
malet janë dhe shërbejnë si habitate të shkëlqyera për shumë lloje të lakuriqëve të natës.
Grupet më pak të studiuara, por sigurisht të rëndësishme për të gjithë ekosistemin janë reptilët dhe amfibët. Nëse
kryhen studime ka mundësi që në grupin e hardhucave të gjenden lloje endemike. Vetëm në pjesën maqedonase
kryhen rilevime sistematike për popullatat e reptilëve. Kjo duhet të jetë subjekt i një programi shkencor për Parkun
Kombëtar të Prespës.

1.3.3.3.1

GJITARËT
Në të gjithë rajonin e Prespës janë regjistruar rreth 60 lloje gjitarësh. Pothuajse të gjitha këto lloje janë regjistruar
edhe në pjesën shqiptare. Kohët e fundit në zonën qëndrore të parkut është fotografuar dhia e egër e Ballkanit
(Rupicapra r. balcanica).
Disa individë të ariut të murrmë vijnë vazhdimisht në zonën e parkut. Është e rëndësishme për t’u siguruar nëse
arinjtë riprodhohen brenda kufijve të parkut apo jo, si dhe për strofkat e tyre për dimërim, të cilat kërkojnë masa
të veçanta për mbrojtje dhe ruajtje.
Ujqit janë të pranishëm në park, por nuk është e qartë madhësia që ka kjo popullatë. Në të ardhmen ky
informacion mund të sigurohet me anë të studimit të qimeve apo përdorimit të kamerave kurthe.
Gjatë 10 viteve të fundit nuk nuk ka të dhëna për praninë e Rrëqebullit të Ballkanit (Lynx l. Martinoi (balcanica) dhe
të Rrëqebullit Euro-aziatik (Lynx lynx). Ende ka shpresë se Rrëqebulli mund të rikthehet, por kjo mund të kërkojë
edhe disa vite, duke qënë se preja kryesore e tij është kaprolli, dhia e egër dhe lepuri, të cilët janë rralluar tepër
nga gjuetia e paligjshme. Rrëqebulli është vërejtur në parkun kombëtar të Pelisterit dhe në parkun e Shebenikut,
në veri të Liqenit të Ohrit. Kjo do të thotë që Parku Kombëtar i Prespës në Shqipëri shërben edhe si një biokorridor
i rëndësishëm për këtë specie. Prania e grabitqarëve si rrëqebulli ose ujku varet nga rritja e popullatës së
dythundrakëve. Prandaj, është tejet e rëndësishme të menaxhohet ndalimi i gjuetisë së paligjshme dhe zbatimi i
legjislacionit në fuqi për ndalimin e saj brenda kufijve të parkut. Në park aktualisht konstatohet një nivel i lartë i
gjuetisë së paligjshme, çka duket nga zvogëlimiidukshëm i popullatave të derrit të egër.
Dreri (Cervus elephas) aktualisht nuk është i pranishëm në park. Ndalimi i gjuetisë mund të ndikojë në migrimin e
popullatës së drerit nga Maqedonia në Parkun e Prespës.
Deri më tani, nuk ka ndonjë dëshmi të pranisë së maces së egër (Felis silvestris) në rajonin e parkut. Kjo gjë mund
të shpjegohet edhe me faktin se Parku ndodhet në një lartësi prej 850 m mnd. Megjithatë, ka informacione nga
banorët vendas, të cilët mendojnë se e kanë parë këtë lloj. Por lartësia që karakterizon zonën liqenore e kufizon
praninë e maces së egër.
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Dhelpra (Vulpes vulpes) duket se është relativisht e zakonshme dhe është fotografuar shpesh herë nga 20 kamerat
kurthe, dhe madje mund të shihet me sy të lirë gjatë ditës.
Baldosat (Meles meles), gjithashtu janë fotografuar shpesh nga kamerat kurthe dhe gjurmët e saj janë gjetur
shpesh herë në park.
Raportet e marra nga peshkatarët flasin se vidra (Lutra lutra) është shumë të zakonshme. Është shumë e
mundshme që popullata e vidrës të jetë e konsiderueshme, duke qenë se burimi kryesor i ushqimit të tyre është
peshku, që gjendet në sasi të mjaftueshme. Ende është i nevojshëm një studim i detajuar.

1.3.3.3.2

SHPENDËT
Në anën shqiptare të të dy liqeneve të Prespës është kryer studimi i parë i shpendëve folenizues në Qershor-Korrik
2011, i cili përpiloi listën e parë e shpendëve folenizues të Parkut Kombëtar të Prespës. Vlerësimi i popullatës së
shpendëve folenizues u realizua për të siguruar të dhënat bazë për aktivitetet e monitorimit në të ardhmen dhe
për vlerësimin e aktiviteteve të menaxhimit të administratës së parkut. Për qëllimet e monitorimit, u përcaktuan
dhe u dokumentuan transektet me qëllim që të dhënat e reja të jenë të krahasueshme me ato që do të merren nga
inventarizimi i shpendëve në të ardhmen.
1.3.3.3.3.

AMFIBËT DHE REPTILËT

(Shih tabelën në shtojcat)

1.3.3.3.4

PESHQIT
Peshqit në liqenet e Prespës: Bazuar në të dhëna të ndryshme (CRIVELLI, 2007; PERENNEAU ET.ALT, 2007; SHUMKA ET AL.,
2008) tetë lloje peshqish janë endemikë në basenin e liqeneve të Prespës dhe një lloj është endemik për Ballkanin.
Shtatë prej tyre konsiderohen të kenë status ekologjik të cënueshëm ose të kërcënuar (të rrezikuar ose të rrezikuar
në mënyrë kritike).
Në total, në Liqenet e Prespës sot gjenden 18 lloje peshqish, 8 nga të cilët janë endemike të Liqeneve të Prespës, 1
është endemik i basenit të Adriatikut, 1 lloj Evropian dhe 8 lloje të tjera janë të introduktuara.
Një përshkrim më i detajuar jepet në vëllimin e plotë të planit të menaxhimit.

1.3.3.3.5

INVERTEBRORËT
Grupi i invertebrorët duhet të bëhet subjekt i një programi shkencor për të marrë të dhëna më të detajuara për
biodiversitetin e rajonit të Prespës dhe në veçanti për vetë parkun e Prespës, meqenëse informacioni dhe
njohuritë për invertebrorët praktikisht mungojnë
1.3.3.3.5.1

KRUSTACETË
Nuk ekzistojnë të dhëna rreth këtij grupi të kafshëve. Meqënëse disa krustace si Astacus astacus kanë interes
ekonomik, është e nevojshme të kryhet një studim bazë i popullatës dhe monitorimi i saj në vazhdimësi.
1.3.3.3.5.2

INSEKTET

Odonata
Ky grup është i rëndësishëm për zonën e liqenit pasi nga të gjitha speciet janë të lidhura me ekosistemet ujore.
Studimi i parë në këtë fushë u kryre nga Despina Kitanova, Shoqata Ekologjike e Maqedonisë (MES) në vitin 2011.
Duhet të përpilohet lista e parë e llojeve të grupit Odonata.

Lepidoptera
I gjithë grupi i fluturave është ende i pastudiuar. Midis tyre ka specie të cilat janë të rëndësishme në nivel Evropian
dhe që mund të shihen të listuara në Aneksin I të faunës, florës dhe Direktivës së Habitateve, të cilat mund të jetë
të pranishme edhe në parkun e Prespës. Ka pasur disa vrojtime të Apatura iris, Iphiclides podalirius, Parnassius
mnemosyne, Vanessa atalanta, Vanessa cardui, Artica caja, prania e të cilave është një arsye më shumë për të
studiuar të gjithë grupin e Lepidopterave në mënyrë më sistematike dhe të plotë.

Hymenoptera
Megjithë rëndësinë e madhe të insekteve për zhvillimin ekonomiko - shoqëror të banorëve të parkut dhe të
ekosistemeve të tij, i gjithë grupi nuk është studiuar ende.
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Bletët janë llojet e treta më të rëndësishme në nivel botëror. Bleta (Apis m. mellifera) kontribuon jo vetëm në
furnizimin me mjaltë dhe nënprodukte të tjera (propolis, dyllë, qumësht mbretëreshe, polen) për njerëzit, por falë
funksioneve të tyre polenizuese ata kontribuojnë edhe për një gamë të gjerë produktesh të tjera, që përdoren nga
njerëzit. Organizma të tjera varen gjithashtu nga shërbimet e tyre të veçanta. Sipas Ruttner, (1988) ka gjasë që në
rajonin e Prespës të ekzistojë ende raca e bletëve autoktone Apis mellifera macedonica si një element i faunës
Ponto-Mesdhetare. Por ka gjasa që raca maqedonase e A. m. mellifera të jetë zëvendësuar nga bletë të tjera të
subspecieve karneoliane (Apis. m. carnica), ashtu siç ka ndodhur në shumicën e vendeve evropiane. Megjithatë,
është mirë që në të ardhmen Parku Kombëtar i Prespës të bëjë një program të posaçëm për përmirësimin e
subspecies autoktone të bletëve.
Rëndësi të madhe kanë edhe hulumtimet shkencore për të studiuar grupe të tjera të Hymenoptera - ve duke qënë
se i gjithë grupi ka rëndësi të madhe për zhvillimin ekologjike dhe ekonomik të rajonit.

Coleoptera
Grupi më i madh me larminë më të madhe biologjike të insekteve janë brumbujt me rendet, familjet dhe llojet e
tyre të ndryshme.
Rajoni i Prespës strehon një numër të madh llojesh nga ky grup i insekteve, por që së pari duhen zbuluar dhe së
dyti duhen inventarizuar. Janë bërë vetëm disa vëzhgime të rastësishme që kanë zbuluar një numër të madh
llojesh.

Diptera
Nuk ka të dhëna deri tani. Ky grup duhet të përbëjë gjithashtu një element për kërkimin shkencor.

Saltatoria
Nuk ka të dhëna deri tani. Ky grup duhet të përbëjë gjithashtu një element për kërkimin shkencor.

Heteroptera
Nuk ka të dhëna deri tani. Ky grup duhet të përbëjë gjithashtu një element për kërkimin shkencor.

Planipennia
Nuk ka të dhëna deri tani. Ky grup duhet të përbëjë gjithashtu një element për kërkimin shkencor.

1.3.3.3.5.3

MOLUSQET
Tokat karstike janë jashtëzakonisht të pasura me lloje të specializuara molusqesh.
Nuk ka të dhëna. Duhet të jetë subjekt i një programi shkencor.
1.3.3.3.5.4

INVERTEBRORËT E ULËT
Invertebrorët e ulët nuk janë studiuar ende.
Ky grup duhet të përfshihet në një program të gjerë shkencor për inventarizimin e të gjithë elementëve të faunës
të parkut kombëtar.
1.3.3.3.5.5

ARAKNIDET DHE ANELIDET
Të dy grupet nuk janë studiuar ende dhe nuk ka të dhena. Këto grupe duhet të jenë gjithashtu subjekti i një
programi shkencor.

1.4

PËRSHKRIMI I FASILITETEVE EKZISTUESE TË ZONËS SË MBROJTUR DHE PËRDORIMI AKTUAL

NGA VIZITORËT
Aktualisht Parku Kombëtar i Prespës ka një ndërtesë për administratën në Dolna Gorica/ Gorica e Vogël.
Infrastruktura ekzistuese e parkut Kombëtar është e pamjaftueshme për informimin e duhur të vizitorëve.
Është planifikuar të ndërtohet një qendër informimi për vizitorët në portën hyrëse midis Qafës së Zvezdës dhe
fshatit Leska/Laijthiza.
Ndërtesa e administratës shërben aktualisht si qendër informimi për vizitorët. Fasilitetet e nevojshme për grupe të
mëdhenj vizitorësh janë të pamjaftueshme. Informacion më i plotë jepet në nënkapitullin 3.4.

1.5

PËRSHKRIMI I PEJSAZHIT DHE TRASHËGIMISË KULTURORE

Shih nënkapitullin 2.1.2.
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PJESA: 2

VLERËSIMI I ZONËS SË MBROJTUR

2.1

VLERËSIMI I VLERAVE

2.1.1.

BIODIVERSITETI I RAJONIT TË PRESPËS DHE I PARKUT KOMBËTAR

Parku Kombëtar të Prespës dhe krejt rajoni mbizotërohet nga ekosistemet ujore të liqeneve dhe nga ekosistemet
tokësore malore që rrethojnë liqenet dhe përbëjnë sipërfaqen e krejt basenit ujëmbledhës

Tabela 11: Pasqyra e përbërjes së specieve dhe statuset e tyre endemike ose të rrezikuar.
Nr i
Nr i Specieve
E rrezikuar E rrezikuar sipas
Statusi sipas
Specieve
Endemike sipas Listes se Listes se Kuqe të
Directive së BE
Kuqe të
IUCN
për Habitatet
Shqipërisë
/Shpendët
Specie bimore
Kërpudha
3
Gjitarë

1130
174
60

Shpendë në total
Shpendë folenizues

270
132

4

0
6 endemikë të
Ballkanit

Reptile

23

5 endemikë të
Ballkanit

Amfibe

11

Peshq

23

4 endemikë të
Ballkanit
6

60
10
4 En
4R
6 VU
1 En
1T
4 VU
6R
7K
3I
1T
7R
7K
3K
1 VU
3 LR

9
2
3 VU
9 NT

1
mungon
14 Aneksi II
23 Aneksi IV

1 VU
2 NT
129 LC

28 Aneksi I
6 Aneksi II/1
17 Aneksi II/2
4 Aneksi III/1
1 Aneksi III/2

1 NT

5 Aneksi II
14 Aneksi IV

0

2 Aneksi II
6 Aneksi IV
0

1 CR
2 EN
6 VU
4 LC
2 DD

Bimësia e ekosistemeve tokësore të parkut përbëhet nga pyjet dhe kullotat e formuara nga veprimtaria njerëzore.
Falë studimeve të shumta të detajuara në të treja vendet e rajonit të Prespës, sot kemi shumë informacion për
vegjetacionin e kësaj zone (PAVLIDIS, 1997). Studimet kanë vërtetuar se në rajonin e Prespës ndodhen disa biotope
unike të cilat kanë rëndësi të madhe sipas perspektivës konservuese Evropiane. Në shpatet lindore dhe jugore të
basenit ujëmbledhës gjenden pyjet gjetherrënës me gjelbërim të përhershëm të Ostryo-Carpinion orientalis, tokat
me shkurre gjithmonë të gjelbra të Buxus-Juniper, por edhe pyjet e ahut dhe të bredhit. Ndërsa pyjet halore, me
gjelbërim të përhershëm në pjesën shqiptare dhe greke të Prespës kanë rëndësi të madhe në ruajtjen e natyrës.
Këto pyje përbëhen nga Juniperus foetidissima dhe J. excelsa me drurë të drejtë dhe të lartë që arrijnë 12 m lartësi.
Pyje të rëndësishme nga pikëpamja konservuese janë pyjet e ahut dhe ato të përzjera Ah me bredh në Maqedoni.
Sa i përket ekosistemeve ligatinore zona litorale e Prespës së Vogël është e mbuluar me breza të gjerë kallamash
(Ass. Phragmitetum predominates), me sipërfaqe të hapura ujore të mbuluar nga bimësia ujore. Morfologjia dhe
struktura e ekosistemeve ligatinore krijon kushte të favorshme për ushqimin dhe polenizimin e specieve të rralla të
shpendëve të ujit.
Ekosistemet ujore të rajonit të Prespës janë të pasura me lloje endemike të tilla si Mrena e Prespës (Barbus
prespensis), Njila e Prespës (Chondrostoma nasus prespensis), etj. Në total janë 23 lloje peshqish, nga të cilat 13
prej tyre janë lloje të introduktuara. Nga 10 taksonet e identifikuara të peshqve vendas, 4 lloje (Barbus prespensis,
Chondrostoma prespensis, Chalcaburnus belvica, dhe Gobitis meridionalis) dhe 6 subspecie janë endemike të
Liqeneve të Prespës ose të Ballkanit.
3
4

Sipas Planit të Menaxhimit të Parkut Kombëtar të Galicicës, (2011)
Sipas Planit të Menaxhimit të Parkut Kombëtar të Galicicës, (2011)
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Me rreth 270 lloje shpendësh avifauna e pellgut ujëmbledhës të liqeneve të Prespës është shumë e larmishme.
Studimet e fundit kanë zbuluar se 132 lloje shumohen brenda kufijve të Parkut Kombëtar të Prespës. Përveç kësaj,
gjatë sezonit të dimrit, më shumë se 20 lloje shpendësh dimërojnë në liqen. Gjatë sezonit veror në të dy liqenet
është i pranishëm Pelikani Kaçurrel, (Pelecanus crispus), i rrezikual në nivel global. Kolonia me rreth 700 çifte
pelikanësh është kolonia më e madhe në botë. Pelikani Kaçurrel shoqërohet me Pelecanus onocrotalus. Të dy llojet
e Pelikanit lëvizin për ushqim në pika të ndryshme të liqenit, por folenizojnë vetëm në pjesën greke të liqenit. Janë
1100 çifte pelikanësh (të dy llojet) që folenizojnë në liqenin e Prespës (MALAKOU, 2011 pers. communication).
Karabullaku i Vogël (Phalacrocorax pygmaeus) me status mbrojtjeje LC, folenizon dhe dimëron në rajonin e
Prespës, e cili përkon me kufijtë perëndimorë të shpërnarjes së tij gjeografike. Lloji globalisht i rrezikuar, Kryekuqja
e Vogël (Aythya nyroca) folenizon në lagunën e Ezeranit në pjesën maqedonase të Prespës së Madhe dhe në
Prespën e Vogël, në Greqi. Si shembujt e mësipërm, shumë lloje të tjera shpendësh përdorin të gjithë sipërfaqen e
liqeneve si vende për t’u ushqyer.
Sipërfaqet ujore të liqeneve të Prespës janë vende të rëndësishme për dimërimin e shpendëve ujorë të
Palearktikut. Rëndësia e liqeneve të Prespës dhe ligatinave përkatëse për shpendët është dokumentuar gjerësisht
gjatë tridhjetë viteve të fundit dhe kohët e fundit është përmbledhur në një botim të vetëm nga HEARTH AND EVANS.
Një përmbledhje tjetër por vetëm për zogjtë dimëronjës është publikuar nga CATSADORAKIS ET AL (2012 në shtyp).
Bazuar në pasurinë e madhe të larmisë së shpendëve ujorë dhe jo vetëm, pjesët maqedonase dhe greke të sistemit
të liqenit u njohën si ligatina me rëndësi ndërkombëtare nga Konventa për Mbrojtjen e Ligatinave me rëndësi
ndërkombëtare (RAMSAR, 1971). Dhënia e titullit ‘’Ramsar’’ në Greqi i takon kryesisht rëndësisë që marrin
popullatat dimëruese, ndërsa në Maqedoni marrja e të njëjtit titull i përket rolit ushqyes të ekosistemit. Ndërkohë
që edhe Shqipëria shpalli pjesët e saj të Liqeneve të Prespës si Ligatina me Rëndësi Ndërkombëtare në bazë të
Konventës Ramsar (Qershor/2013).
Përveç kësaj, pjesa greke e këtij sistemi Ligatinor konsiderohet Zonë Veçanërisht e Mbrojtur (SPA) nën Direktivën e
Shpendëve të BE (79/409/EEC), por edhe si element i ndihmës që jep Greqia për rrjetin e zonave të mbrojtura
NATURA 2000, në përputhje me Direktivën e Ruajtjes së Habitateve Natyrore të Florës dhe Faunës (92/43 EEC).
Lista e plotë e shpendëve folenizues sipas rilevimeve të fundit jepet në një nga shtojcat e vëllimit të plotë të PM.
Liqenet e Prespës ofrojnë kushte për gjitarët e rrezikuar, si ariu (Ursus arctos), ujku (Canis lupus), dhe mundet edhe
Rrëqebulli (Lynx lynx). Megjithatë deri tani nuk ka ende ndonjë të dhënë apo gjurmë të pranisë së rrëqebullit të
Ballkanit apo të rrëqebullit euroaziatik tij në pjesën shqiptare të liqeneve të Prespës.
Në të njëjtën kohë në rajonin e Prespës janë regjistruar 25 lloje lakuriqësh nate. Mes tyre janë 9 lloje të cilat janë
të kërcënuara për t’u zhdukur ose të rrezikuara (Myotis natter, Nyctalus leisleri, N. noctula, Rhinolophus ferrumequinum, R. euryale, R. hipposideros, R. blasii, Tadarida tenoites and Vespertilio murinus). Po kështu mendohet që
vidra (Lutra lutra) të jetë e zakonshme për zonën liqenore, ndërkohë që nuk ka studime të detajuara për
popullatën e saj.

2.1.2

VLERAT SOCIAL-EKONOMIKE: TRASHËGIMIA KULTURORE

Rajoni i Prespës është mjaft i pasur me vlera kulturore, që datojnë nga koha e Neolitit dhe epoka e bronxit.
Perandoritë Romake, Bizantine dhe Otomane kanë lënë gjithashtu monumente të rëndësishme. Elementet më të
spikatur janë ndoshta kishat eremite bizantine dhe natyrisht shtëpitë e ndërtuara me gurë, karakteristikë kjo e
arkitekturës vendase. Praktikat tradicionale vazhdojnë të mbahen gjallë duke filluar nga metodat e peshkimit deri
në festivalet lokalë.

2.1.2.1

Monumentet e Natyrës dhe Monumentet e Kulturës

Në zonën e Prespës gjenden shumë vendbanime parahistorike, kisha dhe vende të shenjta të eremiteve. Kishat
eremite, përveç vlerave ndërtimore dhe arkitektonike, përmbajnë sipërfaqe të tëra pikturash murale të kohës
bizantine dhe post-bizantine. Monumentet e Prespës janë të shumta por ne do të paraqesim këtu vetëm ata që
gjenden në territorin shqiptar, pasi këto monumente janë shumë pak të njohura (Të shpallura Monumente
Kombëtare, nga Vendimi nr. 4827/1971).
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Tabela 12: Lista e Monumenteve të Natyrës në Parkun Kombëtar të Prespës
Ishulli i Malligradit
Zgavra e Zaverit (Prespë)
Dushqet e Manastirit (Djellas Prespë)
Venjat e Kallamasit
Shpella e Trenit
Gurët Mumjet e Trenit

Island of Mali Grad
Cavity of Zaver (Prespa)
Oaks of the Monastery (Djellas Prespë)
Shrubs (stink juniper) of Kallamasi
Cave of Tren
Stones Mummies of Tren

Në Parkun Kombëtar ka monumente të ndryhme me vlera natyrore dhe kulturore, të tilla si shpella e Trenit.

2.1.2.2
Vendet Arkeologjike
Vendbanimi Neolitik i Tuminecit/Kallamas
Mendohet se vendbanimi i lashtë i periudhës së Neolitit në Tuminec/Kallamas është një nga më të mëdhenjtë e
asaj kohe në krejt Ballkanin. Ky zbulim u realizua nga Misioni Arkeologjik Shqiptaro-Francez në vitet e fundit. Në
bazë të gërmimeve, është vërtetuar se zona ka qenë i banuar që nga epoka e Neolitit (7000 vjet p.e.s).

2.1.3

KONTEKSTI SOCIAL-EKONOMIK

Përveç vlerave natyrore, rajoni liqenor i Prespës konsiderohet të ketë rëndësi të madhe kulturore dhe historike me
potencial të lartë për zhvillimin e turizmit. Ky rajon ka qenë i banuar për disa mijëra vjet, që nga koha e neolitit.
Vendet e shumta arkeologjike dëshmojnë se në kohët e lashta ky rajon ka qënë një pikë nevralgjike e Via Egnatia,
rrugës së rëndësishme tregtare të Perandorisë Romake që lidhte Lindjen me Perëndimin e perandorisë. Gjetja e
monumenteve bizantine dhe meta-bizantine pranë basenit të Prespës, është dëshmi e trashëgimisë së pasur
kulturore dhe historike për të gjithë rajonin.
Censusi i fundit për popullsinë e fshatrave të shpërndara dhe të vendosura rreth dy liqeneve të Prespës tregon se
në rajon jetojnë 5.634 persona në 12 fshatra në pjesën shqiptare, 1,569 banorë të vendosur në 13 fshatra të pjesës
greke dhe rreth 17,000 persona që jetojnë në një qytet dhe 40 fshatra në Maqedoni. Në dekadat e fundit,
ndërveprimet mes njerëzve të këtij rajoni kanë qënë të kufizuara për shkak të faktit se kufijtë ndërshtetërorë
përkonin edhe me të ashtuquajturën “Perde të Hekurt”.

2.1.3.1

Përdorimi i tokave bujqësore

Banorët e Prespës merren kryesisht me sektorin primar të prodhimit, me bujqësi, si burimi kryesor i të ardhurave
të jetesës. Blegtoria dhe peshkim gjithashtu kontribuojnë në prodhimin e zonës, në shkallë të ndryshme në vartësi
të vendit. Sektori dytësor i prodhimit është mjaft i zhvilluar vetëm në zonën e Resnjës (Maqedonisë), ndërsa
sektori terciar i kufizuar kryesisht tek turizmi, paraqet një aktivitet të rëndësishëm ekonomik të paktën në
Maqedoni dhe Greqi.
Sipërfaqe të konsiderueshme të ekosistemeve të rajonit të Prespës janë konvertuar në sisteme të ndryshme tokash
bujqësore apo janë zëvendësuar nga qytete, fshatra dhe nga infrastrukturora të tjera të krijuara nga njeriu. Më
konkretisht, nxjerrja e ujit nga liqenet për ujitje, përdorimi i plehrave kimikë dhe pesticideve, derdhja e ujërave të
zeza urbane dhe hedhja e mbeturinave shtëpiake përbëjnë gamën e elementëve, ku secili prej tyre shkakton rritjen
e eutrofikimit, nxit zhvillimin e bimësisë në zonën bregliqenore dhe shkakton shtimin e substancave organike në
ujërat e cekëta. Kjo çon në reduktimin e vendeve të lëshimit të vezëve të llojeve endemike të peshqve dhe bazën
ushqimore të specieve të rralla të shpendëve të ujit.
Përgjatë pjesës shqiptare prerja ekstensive e drurëve dhe dhe pyjeve, së bashku me të devijimit të lumit Devoll në
Prespën e Vogël, që rezultoi në depozitimin e materialeve të ngurta në këtë liqen dhe çoi në shkatërrimin e
ligatinave. Në dekadën e fundit të shekullit të kaluar niveli i ujit të liqenit të Prespës së Madhe është ulur me 6 m.
Arsyet për këtë fenomen ende nuk janë hetuar, megjithatë, rezulton se është rritur eutrofikimit i ujit të liqenit çka
është theksuar në shumë studime shkencore në të tre vendet. Si rezultat, diversiteti habitati është ulur dhe shumë
lloje të “ekosistemieve natyrore” tani shtrihen në zonat relativisht të kufizuara. Njohja e natyrës së kufizuar dhe të
kërcënuar nga pjesët e mbetura të ekosistemeve natyrore përfaqësuese ka qenë një stimul i rëndësishëm për të
përforcuar në rajon veprimet e konservimit. Kjo tregohet nga krijimi i zonave të mbrojtura të shumta në rajonin e
liqeneve.
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Megjithatë, në zona të tilla si Prespës, si në shumë zona të tjera malore të Evropës, ndërhyrjet njerëzore kanë
shqetësuar kushtet natyrore për qindra vjet. Pavarësisht nga këto ndryshime, karakteri natyror të peizazhit është
ruajtur, por është larg nga të qënit i pacenuar. Nga ana tjetër, duhet theksuar se praktika të gjerë të përdorimit të
tokës shpesh kanë krijuar kushte që kanë favorizuar një biodiversitet të lartë. Shembuj të praktikave të
mirëmbajtjes dhe rritjes së biodiversitetit në Prespë kanë qenë: kullotja, kositja dhe mbledhja / përdorimi vjetor i
kallamishteve, kultivimi i çeltirave të vogla pyjore, praktikat e kultivimit me ndërmbjellje, qarkullimi i kulturave,
parcela të vogla të kultivuara me një shumëllojshmëri kulturash bujqësore, ruajtur e gjerdheve dhe drurëve
natyrorë, mospërdorimi i kimikateve, si dhe kombinimi i aktivitetit bujqësor me mbarështimin e blegtorisë në një
sistem të lartë të entropisë hapësinore dhe kohore (CATSADORAKIS & MALAKOU, 1997).

2.1.3.2

Peshkimi

Sektori i peshkimit është një nga burimet kryesore të të ardhurave lokale.
Rreth 50 peshkatarë të licensuar të kësaj zone sigurojnë të ardhurat e tyre familjare në sajë të peshkimit. Përveç
tyre edhe rreth 100 persona të tjerë të palicensuar, merren me peshkim për përdorim vetjak ose për tregëti.
Në të kaluarën praktikë e peshkimit ka qenë subjekt i mbishfrytëzimit dhe i introduktimit të llojeve të huaja të cilat
kanë shkaktuar shumë probleme ekologjike në popullatat endemike dhe autoktone të peshqve të liqenit.

2.2

VLERËSIMI I KUADRIT INSTITUCIONAL

Tabela 13: Vlerësimi Institucional dhe Përgjegjësitë Respektive
Nr.
INSTITUCIONET
PERGJEGJESITE/INTERESAT
QEVERIA QENDRORE
1.

Këshilli i Ministrave

-

2.

Këshilli Kombëtar i Territorit

-

3.

Agjensia Kombëtare e Planifikimit
të Territorit

-

Ministria e Mjedisit
-

Komiteti i Menaxhimit

-

4.
Administrata e Zonës së Mbrojtur /
Drejtoria e Shërbimit Pyjor

Agjensia Kombëtare e Mjedisit
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-

Miratimi i legjislacionit për Zonat e Mbrojtura, mjedisin, biodiversitetin,
faunën dhe florën, bimët mjekësore, pylltarinë, peshkimin, minierat,
burimet e ripërtëritshme, etj.
Dizenjimi i Zonave të Mbrojtura dhe i koncepteve të menaxhimit
Kontrolli dhe miratimi i përputhshmërisë së instrumentave lokale me
instrumentat në fuqi të planifikimit kombëtar.
Mbështetja e koordinimit ndërmjet autoriteteve të ndryshme të
planifikimit në nivel kombëtar dhe vendor.
Hartimi dhe miratimi i legjislacionit përkatës për mbrojtjen e mjedisit,
lejët mjedisore dhe VNM;
Hartimi dhe miratimi i legjislacionit përkatës për Zonat e Mbrojtura;
Përgatitja dhe paraqitja e dokumentave të nevojshme për Këshillin e
Ministrave në mënyrë që një zonë e caktuar të marrë statusin e
mbrojtjes;
Hartimi dhe miratimi i legjislacionit përkatës për Pyjet dhe Shërbimin
Pyjor, menaxhimi dhe ruajtja e pasurive peshkore dhe ujore, florës dhe
faunës dhe bimët mjekësore
- Administrimi dhe ruajtja e zonave të mbrojtura me anë të mbikëqyrjes
së zbatimit planeve të menaxhimit, zbatimit të legjislacionit nga ana e
administratës së zonës së mbrojtur dhe ndërmarrjeve që kryejnë
veprimtari të caktuara në këtë zonë, ruajtja e cilësisë së mjedisit,
promovimi i zhvillimit ekologjik (të qëndrueshëm) dhe zbatimi i
kërkesave për përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore.
Administrimi dhe ruajtja e Parkut Kombëtar të Prespës;
Ndjekja e hapave të zbatimit të planit të menaxhimit të zonës;
Ndjekja e hapave të zbatimit të programeve vjetore për monitorimin dhe
biomonitorimin e zonës;
Vendosja e gjobave në rast shkeljesh dhe mbledhja e gjobave ;
Menaxhimi i pyjeve dhe kullotave në zonat përreth;
Kontrolli i zbatimit të legjislacionit në lidhje me pyjet, kullotat, zonat e
mbrojtura, florën, faunën e egër dhe gjuetinë.
Nxjerrja e lejeve mjedisore të Tipeve A dhe B, nëpërmjet QKL;
Këshillimi i njësive vendore për zbatimin e politikave mjedisore;
Zbatimi i dispozitave të legjislacionit mjedisor për VNM, lejët mjedisore,
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INSTITUCIONET

PERGJEGJESITE/INTERESAT
koordinimin e aktiviteteve të monitorimit.
Nxjerrja e lejeve mjedisore të Tipit C, nëpërmjet QKL.
Të sigurojë zbatimin e legjislacionit për mbrojtjen e mjedisit, pyjeve,
ujërave dhe peshkimit.

Agjensia Rajonale e Mjedisit
Inspektoriati
Kombëtar
për
Mjedisin, Pyjet, Ujërat dhe
Peshkimin
Ministria e Transportit dhe
Infrastrukturës
Inspektoriati Kombëtar i Ndërtimit

-

6.

Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit
Rural dhe Administrimit të Ujërave

7.

Ministria e Energjisë dhe Industrisë

-

8.

Ministria e Zhvillimit Urban dhe
Turizmit

9.

Ministria e Kulturës

-

Investimi për përmirësimin e administrimit të mbeturinave, furnizimin
me ujë dhe kanalizimet
Kontrolli i përputhshmërisë së zhvillimit dhe ndërtimit me instrumentat e
miratuara për planifikimin e zonës.
Administrimi i Programeve bujqësore dhe të zhvillimit rural;
Përcaktimi i politikave kombëtare të kullimit dhe sistemeve të ujitjes;
Administrimi i kullimit dhe sistemeve të ujitjes.
Hartimi i legjislacionit përkatës për energjinë dhe minierat;
Dhënia e lejeve për furnizimin me energji dhe për kryerjen e aktiviteteve
minerare nëpërmjet QKL;
Marrja e masave administrative.
Hartimi i politikave për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm;
Sigurimi dhe mbrojtja e përdorimit të qëndrueshëm të burimeve
turistike.
Ruajtja e elementëve kulturorë;
Hartimi i politikave të ruajtjes së elementëve kulturorë.

10.

Ministria e Shëndetësisë

-

Monitorimi i cilësisë së ujit të pijshëm;
Monitorimi i cilësisë së ujërave kurative.

5.

-

-

QEVERISJA LOKALE
11.

Njësitë e Qeverisjes Vendore
(Komunat e Pustecit, Progërit dhe
Qëndër Bilisht)

-

Miratimi i instrumentave të planifikimit;
Japin lejë ndërtimore dhe zhvillimore, nëpërmjet QKL;
Miratimi i planifikimit dhe rregulloreve të ndërtimit në nivel lokal;
Sigurimi dhe ruajtja e shërbimeve publike duke përfshirë furnizimin me
ujë dhe mbarëvajtjen e kanalizimeve, menaxhimin e integruar të
mbetjeve, etj

12.

Prefektura e Korçës

-

Kontrollon pajtueshmërinë ligjore të vendimeve të marra nga Njësitë e
Qeverisjes Lokale

-

Të mbështesë nismat në interes të komuniteteve lokale, duke marrë
parasysh zhvillimin e qëndrueshëm të bujqësisë dhe aktiviteteve tjera
ekonomike lokale, ruajtjen e biodiversitetit dhe rritjen e vetëdijes së
komunitetit lokal.

-

Pretendojnë pronësinë e tokës
Përfitojnë nga turizmi dhe zhvillimi i infrastrukturës;

-

Rritin përfitimin ekonomik nga aktivitetet e ndryshme.

-

Kontrollojnë zbatimin e kërkesave ligjore në aspektin e kohës, pajisjeve,
sezoneve, etj.;
Sigurojnë zbatimin e dispozitave ligjore lidhur me licencimin dhe
dorëzimin e të dhënave nga peshkatarët.

ORGANIZATAT JO-QEVERITARE
13.

Organizatat Jo-Fitimprurëse
(Kombëtare dhe Ndërkombëtare)

PERDORUESIT LOKALE
14.

Pronarët lokalë

15.

Peshkatarët (nëpërmjet OMP
Prespa)

-

-

Zbatojnë detyrimet për stokun nëpërmjet autoritetit përgjegjës
kombëtar (MM).

-

Stabilizimi i numrit të kafshëve në përputhje me PM;
Zbatimi cilësor i kullotjeve dhe shfrytëzimi i burimeve;

16.

Blegtorët

-

Stabilizimi i zonave të kullotjes

17.

Mbarështuesit e kafshëve

-

Konservimi i racës autoktone të gjedhit (lopa brishkurtër)
Stabilizimi i pastoralizimit

18.

Bletërritësit

-

Stabilizimi i numrit të koshereve të bletëve;
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19.

Bizneset privatë (baret,
restorantet dhe hotelet)

2014-2024

PERGJEGJESITE/INTERESAT
-

Garantimi i polenizimit të luleve të bimëve natyrore dhe atyre të
kultivuara

-

Rritja e numrit të turistëve që vizitojnë zonën;
Pagesa e taksave për shërbimet komunitare, duke përfshirë edhe
menaxhimin e ujërave të zeza;
Zgjerimi i gamës së aktiviteteve të biznesit.

-

2.3

VLERËSIMI I KËRCËNIMEVE TË EKOSISTEMEVE

2.3.1

MBIKULLOTJA

Shumica e problemeve me të cilat përballet zona e Parkut Kombetar te Prespes jane shkaktuar nga vete njeriu.
Ndikimi antropogjen ne ekosistemet tokesore eshte i dukshem vecanerisht ne ekosistemet pyjore dhe ndjek nje
gradient nga hyrja e Parkut Kombetar ne Qafën e Zvezdes drejt kufirit me Maqedonine mbi Goricë ku kushtet e
pyjeve ndryshojnë nga një gjendje shumë e degraduar në një gjendje të mirë.
Ekosistemet pyjore karakterizohen nga toka me hkurre afer Qafes se Zvezdes dhe rreth Lajthizës, Pustecit/Liqenasi,
Zrnosko/Zaroshkaës, Cerjes, Rakickës, Shuecit and Zagradecit. Në lartësitë e mëdha mbi Dolna Gorica/Gorica e
Vogel dhe Gorna Gorica/Gorica e Madhe pyjet ngjajnë me pyje të pjekur. Për fat të keq, edhe këtu janë bërë
shkeljet rëndaduke prerë dhe transportuar drurët me vlerë më të madhe.
Perreth fshatrave te Liqenit te Prespes se Vogel (Zagradec, Shuec) ekosistemet natyrore pyjore pothuajse jane
kthyer totalisht ne shkurre te perbera ekskluzivisht nga bushi (Buxus sempervirens). Kjo shkurre dominon edhe ne
ekosistemet pyjore te perkeqesuara ne hyrje të Qafes se Zvezdes. Bushi eshte rezistent ndaj kullotjes nga
blegtoria. Ne zonat ku ajo dominon, bimesia tregon se mbikullotja nga kafshet shtepiake kane arritur ne nje nivel i
cili e vështirëson rimekembjen e ekosistemeve pyjore. Kjo do te thote se edhe per shume kohe formacionet me
bush do te mbeten te pandryshuara dhe mund te konsiderohen si një stad klimaksi i perkohshem i pyjeve tejet të
mbikullotur.
Me krijimin e Parkut Kombetar 13 vjet më parë është reduktuar kullotja intensive me kope të medha delesh dhe
dhish te ardhura nga ultersira e Korces drejt maleve. Kjo ka çuar drejt rimëkembjes se dukshme të ekosistemeve
pyjore ne pjeset ku ndikimi nuk ka qene edhe aq i ashper, për shkak të rritjes së shpejtë të lastarëve sidomos te
lisit (Quercus spec), ahut (Fagus sylvatica) dhe shkozes (Carpinus orientalis). Por në dymbëdhjetë vitet e fundit
struktura e blegtorisë në pronësi të banorëve brenda parkut ka ndryshuar. Banorët kanë tashmë në pronësi të tyre
më shumë lopë dhe njëthundrakë. Kohet e fundit, banoret e parkut po mbajne 3891 njesi blegtorale zyrtarisht te
regjistruara, te perbera nga 2574 lope, 4824 dele, 2379 dhi dhe 842 njëthundrakë (gomerë dhe mushka). Per
ushqimin e tyre teorikisht ka vetem një sipërfaqe kullotash prej 3,922 Ha. Kjo do te thote se njesite blegtorale per
hektar jane me teper ne krahasim me kapacitetin mbajtes te rajonit, i cili ne kushtet e varfra te tokes të kullotave
mbi gëlqerorë ka një kapacitet maksimal 0.5 Njësi blegtorale per hektar. Numri i madh i krerëve të blegtorisë
shpjegon perkeqesimin nga mbikullotja të zonave me bimësi perreth fshatrave ekzistuese. Numri i larte i blegtorisë
gjithashtu shton edhe nevojen per bazë ushqimore gjate sezonit te dimrit. Ne te kaluarën kjo është siguruar nga
krasitja e drurëve për gjeth. Gjethet e drurëve fletorë krasiten me degë dhe vendosen në mullarë për t’u përdorur
si ushqim për delet dhe dhitë gjatë periudhës së dimrit. Përkundër këtyre fakteve, lopa bri shkurtër e Prespës
meriton vëmendje të veçantë në aspektin e ruajtjes të fondit gjenetik të saj, dhe të përshtatjes me kushtet lokale.

2.3.2

KONSUMI I DRUVE TË ZJARRIT

Kushtet e përkeqësuara të ekosistemeve pyjore për rreth fshatrave janë rënduar nga fakti se keto zona pyjore
sherbejne si burim i druve të zjarrit për banorët. Kthimi i pyjeve në zotërim te komunitetit lokal nuk e ka zgjidhur
këtë problem, pasi nevoja per dru zjarri ka mbetur e pandryshuar në dymbëdhjetë vitet e fundit. Nevoja per dru
zjarri e popullsise lokale përllogaritet rreth 15,000 m³ për rreth 1,500 familje brenda parkut dhe mesatarja e
konsumit shkon perafersisht 10 m³ dru zjarri per familje. Kohet e fundit vetem 895 m³ jane mbledhur nga pyjet
komunale. Kjo do te thote se vetem 6% e nevojes per dru zjarri eshte furnizuar nga pyjet komunale. Shumica (94%)
mblidhet nga pyjet shteterore (14,115 m³). Sipas informacioneve të marrë nga autoritetet lokale, familjet kanë
paguar në komunat përkatëse 278,000 lekë (1,997 €) per furnizimin e tyre me 895 m³ dru zjarri, ose rreth 185.2 lek
(1.33€) per familje në vit. Por sasia më e madhe druve të zjarrit merret nga pyjet shteterore. Nese drutë e zjarrit do
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të paguhen me çmimin e caktuar nga komuna (nga 210 lek deri ne 310.6 lek për m³ = 1.50 € deri 2.23 € per m³),
atëhere vlera financiare e druve te zjarrit do të ishte në total nga 3,121,248.00 deri 4,384,119.00 lek (23,141.10 €
deri31.495.10 €).
Është e diskutueshme nëse kjo shumë, apo një pjesë të saj, janë mbledhur nga Drejtoria e Pyjeve në Korçë, si
administrata përgjegjëse për menaxhimin e pyjeve shtetërorë.
Për shkak të faktit se pyjet në afërsi të fshatrave janë të mbishfrytëzuar për shumë vite, njerëzit lokalë nuk kishin
zgjidhje tjetër përveç plotësimit të nevojave të tyre dru zjarri nga pyjet shtetërore. Pyjet komunale nuk do të jetë
në gjendje të rimëkëmben si duhet për shkak se këto zona ende shërbejnë si kullota për bagëtinë dhe sigurojnë
bazë ushqimore me anë tëkrasitjes për gjeth. Kërkohen të ndërmerren veprime të rrepta menaxhimi në
bashkëpunim të ngushtë me administratën e pushtetit vendor në mënyrë këta pyje të rimëkëmben

2.3.3

GJUETIA E PALIGJËSHME

Një problem i rëndë dhe i nënvlerësuar deri më tani është gjuetia e paligjshme në të gjithë parkun. Gjuetia e
paligjshme në ekosistemin tokësor është e shoqëruar me peshkimin ilegal dhe me metoda të papërshtatshme të
peshkimit. Përveç kësaj, peshkatarët dhe banorët lokalë janë vërejtur duke gjuajtur në liqen për shpendë uji.
Kamerat kurthe të vendosura në zonën qendrore të Parkut Kombëtar kanë zbuluar një numër të madh
“gjuetarësh” në këtë zonë, pavarësisht faktit se në Parkun Kombëtar gjuetia është e ndaluar tërësisht.

2.3.4

RRITJA E POPULLSISË

Popullsia është rritur në dekadat e fundit në krahasim me madhësinë e popullsisë në fillim të shekullit të 19-të
(shih Tabelën 21 në Shtojca). Në vitin 1900, popullsia e zonave të parkut përbëhej nga 2,320 persona. Në vitin
2006, park kishte një popullsi prej 4,607 individëve në 1,330 familje. Në vitin 2012, të dhënat zyrtare japin 1,485
ekonomi bujqësore (familje) me 5634 individë. Të dhënat e fundit të ofruara nga komunat e zonës së Parkut të
Prespës tregojnë dyfishim të popullsisë e cila ka rritur edhe kërkesën për burime dhe impaktet negative duke rritur
përdorimin e ujit, sasinë e ujrave të zeza, prodhimit të mbetjeve të ngurta, konsumit të energjisë dhe përdorimin e
burimeve të tjera.
2.3.5
TRAFIKU NË PARKUN KOMBËTAR Ë
PRESPËS DHE PËRMES TIJ
Rruga e rinovuar dhe e përmirësuar kohët e fundit
nga Korca në Qafën e Zvezdës për në kufirin me
Maqedoninë ka përmirësuar situatën e transportit
për banorët lokalë. Por rruga e re dhe e përmirësuar
ka sjellë më shumë trafik . Rruga nëpër park shërben
si rrugë e shkurtër nga Korça drejt Resnjës apo
Manastirit në Maqedoni. Trafiku nëpër park është
rritur në mënyrë të ndjeshme pa ndonjë ndikim
pozitiv për banorët e parkut, pasi udhëtarët kalojnë
nëpër park dhe ndalojnë vetëm rastësisht . Më e
rëndë është rritja e trafikut të kamionëve të rëndë
me kapacitet 40 ton . Kjo gjë duhet të ndalohet nga
një kufizim i qartë i kamionëve me një ngarkesë
Figura 1: Rritja e popullsisë në 12 fshatrat e Prespës 1900-2012
maksimum prej 8 ton. Rritja e trafikut përkeqëson
një cilësi të rëndësishme territorit të parkut, qetësinë relative. Kjo cilësi do të jetë një nga tiparet unike të shitjes së
rajonit për të tërhequr turistë për të kaluar pushimet në park. Rritja e trafikut në park, përgjatë rrugës kryesore, do
të prishë cilësinë e parkut dhe shanset për zhvillimin e një atraksioni të veçantë për turizmin do të shkatërrohen..

2.3.6

KËRCËNIME TË TJERA
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Luhatja e nivelit të ujit në liqene

Niveli i ujit të liqenit të Prespës së Madhe pëson luhatje të mëdha. Nivelin maksimumal e ka arritur gjatë
përmbytjes së vitit 1963 me 853 m m.n.d., një nivel që korrespondon me një sipërfaqe të liqenit të përafërsisht.
280 km². Që atëherë, niveli i ujit ka rënë në përafërsisht në 845,3 m m.n.d., me rënie të forta në mes të viteve
1986 dhe 1991. Nivelet më të ulta të ujit kohët e fundit janë vërejtur në verën e vitit 2002, me përafërsisht 844,5
m m.n.d. Që atëherë niveli i ujit duket se ka filluar të rritet. Midis viteve 1962 dhe 1975, të dy liqenet ishin të lidhur
dhe nivelet e ujit komunikonin (ANOVSKI, 2007).
Pas kësaj Prespa e Madhe ra dhe nivelet u ndanë. Prespa e Vogël i është nënshtruar ndërhyrjeve ekstensive nga
njeriu, të lidhura kryesisht me ujitjen në pjesën greke dhe shqiptare. Dalja e Liqenit të Prespës së Vogël në drejtim
të Prespës së Madhe kontrollohet nga një digë me portë shkarkimi. Deri në vitin 2000, pjesa shqiptare e Prespës së
Vogël furnizohej gjatë dimrit me ujë nga lumi Devoll, sasi që merrej për ujitje gjatë verës. Furnizimi me ujë nga
Devolli balancohej me marrjen e ujit në sistemin vaditës të fushës së Korçës, dhe niveli i ujit është mbajtur në një
mesatare prej përafërsisht. 851 m m.n.d. (KARAVOKYRIS, 2004). Me rrjedhjen e lumit Devoll llogaritet të jetë
transportuar edhe një sasi prej 1.2 Mio m³ sedimente, çka shkaktoi mbathjen e pjesës shqiptare të liqenit të
Prespës së Vogël. Derdhja e lumit Devoll u ndërpre në vitin 2001 periudhë kur niveli i ujit ka qenë pothuajse paralel
me atë të Prespës së Madhe që nga viti 2003.
Niveli mesatar i ujit i liqenit të Prespës së Madhe në mes të janarit 2002 dhe dhjetorit 2004 ishte përafërsisht.
844,77 m m.n.d. Në krahasim me vlerën mesatare ndërmjet 1951 dhe 1963 (850,65 m mnd) kjo nënkupton një
rënie prej përafërsisht. 5.9 metra. Liqeni i Prespës së Madhe ka pësuar veçanërisht nga tre rënie të forta të nivelit
të ujit në periudhat: 1975-1977 (1.2 m), 1987-1990 (3.7 m) dhe 2000/2002 (2.2 m). Në mes të këtyre periudhave
niveli i ujit ose është rikuperuar, si gjatë fillim të viteve '80, ose ka mbetur i pandryshuar, si para vitit 2000. Të tre
periudhat e humbjeve të forta të ujit kanë qenë relativisht të shkurtra. Gjatë këtyre periudhave është zhdukur
edhe luhatje normale sezonale.
luhatjet afatgjata e nivelit të ujit të liqenit të Prespës janë vërejtur nga stacionet hidrometeorologjike në Shqipëri,
Greqi dhe Maqedoni (GFA 2005)
Liqeni i cekët i Prespës së Vogël dhe Liqeni i Prespës së Madhe janë të ndara nga një pengesë natyrore, kryesisht
me rërë. Në skajin perëndimor të kësaj “dige“ pranë Koula një kanal i lidh dy liqenet. Që nga viti 1969 kjo lidhje
është e kontrolluar nga një digë që u shkatërrua nga përmbytjet në fillim të viteve nëntëdhjetë. Që nga viti 2003
është planifikuar dhe ndërtuar një portë e re. Ajo përfundoi në dhjetor të vitit 2004 dhe që atëherë ka qenë në
funksionim. Qëllimi kryesor i portës është që të mbajë nivelin e ujit të Prespës së Vogël, brenda kufijve të caktuar
të cilat shërbejnë:
a) për nevoja bujqësore (të reduktojë lartësinë e pompave dhe të sigurojë kullimit të lirë të zonave të ulëta) dhe
b) për kërkesa mjedisore p.sh. livadhet e lagët që formojnë një tampon ekologjikisht të rëndësishëm përgjatë
bregut të cekët të liqenit.
Deri deri në tetor të vitit 1962 nivelet e ujit e të dy Liqeneve ndryshonin , Liqeni i Prespës së Vogël ka qenë
përgjithësisht rreth . 0.5 m më i lartë. Pas kësaj date, nivelet e ujit konverguar deri deri në qershor të vitin 1963 kur
të dy liqenet kishin të njëjtin nivel të pikut . Sipas të dhënave të nivelit të ujit në dispozicion nga Shqipëria, të dy
liqenet kanë pasur nivele pothuajse identike të ujit deri në dhjetor 1975. Të dhënat madje sugjerojnë se të dy
liqenet ishin të lidhur, për shkak të niveleve të larta të ujit për të formuar një trup të vetëm ujor, të paktën nga
gushti 1963 deri në korrik 1965. Në fillim të janarit 1976, nivelet e ujit tëVogël dhe të Prespës së Madhe u
diferencuan. Ndërsa niveli i Prespës së Madhe vazhdon të bjerë, Prespa së Vogël mbeti në nivelin e saj më të lartë
apo u rrit. Deri në vitin 2000 , niveli maksimal i ujit prej 852 m a.s.l. u arrit disa herë . Përveç kësaj amplituda e
variacionit sezonal u rrit në mënyrë të dukëshme përafërsisht 1 m pas ndarjes të nivelit të ujit të janarit 1976. Kjo
tregon shkallën dhe efektivitetin e ndërhyrjes së njeriut që ndodhi në liqenin e Prespës së Vogël pas kësaj date.
Prespa e Vogël ka arritur lartësinë maksimale në fund të Majit 2002, me përafërsisht. 851,90 m m.n.d. Në vitin
2001, u ndërpre derdhja e lumit Devoll dhe marrja e ujit nga liqeni i Prespës së Vogël, duke ndryshuar nivelin e
natyrore të ujit i cili është zhvilluar pothuajse paralel me atë të Prespës së Madhe që nga viti 2003

Luhatja e nivelit të ujit në Liqenin e Prespës së Vogël
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Figura 2: Luhatja e nivelit të ujit në liqenin e Prespës së Madhe në vitet 1952 - 2004
Ne Prill të vitit 2004 niveli i ujit te Liqenit të Prespës së Vogel ishte përafersisht 6.5 m mbi ate të Liqenit të Prespës
së Madhe. Ne keto kushte, praktikisht Prespa e Vogel do te ishte thare, nëse nuk do të ekzistonte struktura për të
kontrolluar lidhjen ndërmjet dy liqeneve. Nëse kjo do të kishte ndodhur, atëhere niveli i Prespës së madhe do te
kishte pasur rritje te menjehershme me nje efekt prej perafro 65 cm dhe prespa e Vogel nuk do te kishte ekzistuar.
Sipas studimeve te GFA (2005) përfundimet kryesore per mbajtjen e ekulibrit te ujit jane:
1) Reniet dramatike te nivelit te ujit te Prespes se Madhe nuk jane domosdoshmerisht te shkaktuara nga
ndryshime të sistemit karstik;
2) Nderhyrjet njerezore ne liqenet e Prespes të Madhe e të Vogël ndoshta nuk kontribuojne si faktore kryesore
ne reniet e nivelit te ujit të liqenit te Prespes se madhe.
3) Me kapacitetin magazinues relativisht te vogel, Liqeni i Prespes se Vogel reagon me shpejtesi ndaj
mbishfrytezimit.
4) Renia e nivelit te ujit te Liqenit te Prespes se Madhe ka gjasa te jete shkaktuar nga variacione natyrore te
reshjeve me shume se sa nga nderhyrjet apo ndryshimet ne regjimin e rrjedhjeve karstike.
5) Ne te shkuaren daljet e liqenit te Ohrit qenë shumë më të pakta, krahasuar me liqenin e Prespes se Madhe,
dhe
6) Planifikimet rajonale dhe urbane duhet te marrin ne konsiderate luhatjet domethenese te nivelit te ujit; disa
perdorime duhet te kufizohen nga zona e luhatjeve te nivelit te ujit.

2.3.6.2

Ndryshimet klimatike

Nga vlerësimi i luhatjeve të nivelit të ujit dhe i shkaqeve të tij, mund të supozohet se ndryshimi i klimës globale
është tashmë i dukshëm nga bilanci negativ i ujit të liqenit të Prespës së Madhe. Vetëm kohët e fundit (2010/2011
dhe 2011/2012) rritja e nivelit të ujit është vënë re në pranverë, gjatë periudhës së shkrirjes së dëborës, që mund
të jetë shkaktuar nga reshjet e larta gjatë sezonit të dimrit.
Nëse reshjet mesatare vjetore do të reduktohen sërish, bilanci uji i liqenit mund të bëhet negative përsëri në
periudha afatgjata.
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Për shkak të ndryshimeve antropogjene globale të klimës, mund të pritet që ndodhi të veçanta të motit të tilla si
stuhitë me shira të rrëmbyeshëm, thatësirat e gjata, dimrat e ftohtë e të gjatë dhe me më shumë borë apo disa
vite me dimër të butë me borë të pa mjaftueshme, mund të ndodhin më shpesh se më parë.
Periudhat e gjata të thatësirës do të rritin rrezikun e zjarreve në pyje. Reshjet e forta do të rritin erozionin e tokave
dhe të transportojnë sasi më të mëdha lënde organike dhe inorganike në liqenet, dhe kështu shtresa pjellore e
tokës mund shpëlahet në në liqen.
Humbjet e kulturave bujqësore nga stuhitë, zjarret apo thatësira do të rritin pasigurisë e të korrave dhe mund të
rritin varfërinë e popullsisë vendase. Njerëzit dhe bagëtinë e tyre do të kenë nevojë për sasi më të mëdha uji nga
liqeni dhe shtresat ujëmbajtëse për të ujitur fushën dhe për të furnizuar kafshët e fermave.
Verat e nxehtë do të ndikojnë në humbjen e ngjyrës së algave të liqenit, siç është vërejtur në verën e vitit 2011. Kjo
do të shkatërrojë mundësinë e tërheqjes mysafirët pushime verore për sektorin e turizmit në park. Shqetësimi më
serioz është pakësimi i oksigjenit në ekosistemin e liqenit nga humbja e ngjyrës së algave, që mund të shkaktojë
ngordhjen e peshqve, sidomos të rasatit të çelur në kohën e pranverës.

2.3.6.3

Zjarret në pyje

Zjarret në pyje ndodhin shpesh në rajon. Shumica e tyre shkaktohen nga njeriu. Gjatë stinëve të thata zjarret në
pyjeve mund të shkaktohen gjithashtu nga rrufeja.
Sa më shumë njerëz ka nëpër në pyje, aq më i lartë është rreziku i antropogjene zjarreve të shkaktuara.
Mbeturinat e drurit të mbetura nga shfrytëzimet dhe prerjet e paligjshme mund të shërbejnë si burim për zjarret
në pyje. Prandaj, një detyrë e rëndësishme të menaxhimitështë heqja e mbeturinave drusore nga pylli. Kjo
biomasa mund të përdoret për prodhimin e briketa për të furnizuar popullatën lokale për ngrohje e gatim.
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PJESA 3:

MENAXHIMI I ZONËS SË MBROJTUR

3.1.

MENAXHIMI

3.1.1.

VIZIONI DHE MISIONI I PARKUT KOMBËTAR TË PRESPËS

3.1.1.1

VIZIONI

SPECIET DHE NJERËZIT JETOJNË NË HARMONI SË BASHKU NË PARKUN KOMBËTAR TË PRESPËS PËR TË MIRËN DHE
MIRËQENIEN E TË GJITHË BANORËVE. EKOSISTEMET EKZISTUESE TË JENË NË GJENDJE QË TË OFROJNË SHËRBIMET E
TYRE PËR BREZAT E SOTËM DHE TË ARDHSHËM.

3.1.1.2

MISIONI

RUAJTJA DHE MBROJTJA E BIODIVERSITETIT DHE NXITJA E ZHVILLIMIT TE QËNDRUESHËM PËR DHE ME BANORET E PARKU
KOMBETAR PRESPA DHE FORCIMI I BASHKËPUNIMIT NDËRKUFITAR.
Deklaratat e vizionit dhe misionit janë përpunuar në workshope me partnerët lokalë në rajon. Këto
deklarata u paraqitën në mbledhjen e Komitetit të Menaxhimit të Parkut Kombëtar, në të cilin
përfaqësohet edhe popullsia lokale dhe u miratuan unanimisht nga të gjithë anëtarët e këtij komiteti.

3.2

PËRKUFIZIMI I ZONËS SË MENAXHIMIT

Parku Kombëtar i Prespës përbëhet nga pyje gjysmë-natyrorë apo afër gjendjes së pyjeve natyrorë dhe nga
habitatet e kullotave, duke përfshirë një gamë të gjerë peizazheve kulturore të cilat janë menaxhuar prej shumë
shekujsh nga njeriu. Zonat urbane të përbëra nga vendbanimet dhe infrastruktura rrugore formojnë një ndarje të
veçantë në park. Vetëm pjesë të vogla të sipërfaqes së parkut kanë qenë konvertuar në zona industriale dhe
ushtarake.
Një nga objektivat e krijimit të PK të Prespës ka qenë sigurimi i habitateve të mjaftueshme për florën dhe faunën e
egër. Koncepti i zonimit të parkut ka filluar të zbatohet që 13 vite më parë si një lëshim ndaj nevojave të njohura të
popullsisë lokale të parkut.
Zona Qendrore (ZONA I) përcaktohet si Zone në të cilën nuk do të ndodhë asnjë aktivitet njerëzor. Kjo zonë
rrethohet nga Zona e përdorimit të qëndrueshëm (ZONA II), sipërfaqet e së cilës janë objekt i përdorimit të gjerë
të tokës. Përdorimi i tokës do të bëhet në mënyrë të qëndrueshme, pa ndonjë ndikim negativ në Zonën Qendrore
dhe duke shmangur përkeqësimet e mundshme të cilësisë së habitateve të identifikuara për kafshët e egra dhe
bimët. Vetëm në këtë mënyër mund mund të stabilizohen përbërjet llojore dhe popullatat e tyre.
Zona e tretë sipas konceptit të zonimit është Zona e Përdorimit Tradicional (ZONA III) e cila përfshin zonat urbane.
Kjo zonë shërben për rekreacion, turizëm dhe zhvillim ekonomik. Megjithatë, edhe në këtë zonë, aktivitetet do të
kryhen sipas parimit të zhvillimit të qëndrueshëm. Përveç kësaj, funksioni rekreativ i kësaj zone dhe lejimi i
aktiviteteve të veçanta të shpenzimit të kohës së lirë, nuk duhet të dëmtojnë objektivat e konservimit të Parkut
Kombëtar. Kësaj zone i përkasin edhe ekosistemet në të cilat ndalohet peshkimi në të dy liqenet e Prespës, me
qëllim mbrojtjen e vendeve të riprodhimit për lloje të caktuara të peshqve.
Në mënyrë që institucioni i menaxhimit i Parkut Kombëtar të ndihmohet për të marrë vendim lidhur me aksionet e
menaxhimit në lidhje me objektivat e përcaktuara për PK të Prespës është përgatitur një matricë vendim-marrëse
(Tabela 13 and Figura 6) për të vendosur sipas rasteve të ndryshme që hasen në PK të Prespës.
Historikisht, e gjithë zona ishte një ekosistem natyror, që nuk ka pasur impakte te dukshme nga njeriu. Nga
gërmimet e fundit në Kallamas është zbuluar se zona ka qenë banuar nga njerëzit që prej më shumë se 7.000 vjet.
Kjo do të thotë se ndikimi i njeriut ka qenë i pranishëm që prej disa mijëra vjetësh.
Megjithatë, përkeqësimet masive të mjedisit dhe të biodiversitetit janë manifestuar vetëm në 50-60 vitet e fundit,
pjesërisht, si rezultat i rritjes së numrit të banorëve dhe pjesërisht për shkak të nevojës për intensifikimin e
bujqësisë në vitet pas luftës së dytë botërore. Në 50 vitet e fundit zonat urbane janë rritur shumë herë më shumë
se sa në dekada apo shekuj më parë.
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Kjo ka çuar në ndikime negative në ekosistemet dhe në rrezikimin e shërbimeve të ofruara. Kjo është e dukshme
në ekosistemet pyjore të përkeqësuar, të cilat nuk mund t’i ofrojnë më popullatës lokale mundësinë për plotësimin
e nevojave me dru zjarri në sasi të mjaftueshme dhe për këtë arsye kjo çon gjithashtu në humbjen masive të
vlerave ekonomike të pyjeve dhe kullotave.
Erozioni i tokave bujqësore të kultivuara, çka është mjaft i dukshëm në shumë pjesë të Parkut Kombëtar, është
gjithashtu një tjetër shenjë e menaxhimit jo të qëndrueshëm.
Në dekadat e fundit të dy liqenet e Prespës janë bërë objekt i shkeljeve masive nga futja e specieve të huaja të
peshkut dhe ka shumë mundësi që specie të tjera të huaja e ndoshta edhe dëmtues të jenë futur në ekosistemin e
liqenit. Për më tepër liqeni i Prespës të Vogël ka qenë subjekt i menaxhimit të ujit çka e mbushi liqenin me
sedimente masive. Shumë nga territoret origjinale të riprodhimit të popullatave autoktone të peshqve kanë
humbur nga ky impakt negativ masiv.
Në mënyrë që të rikthehen dhe të ruhen funksionet dhe shërbimet e ekosistemit, duhet të bëhet riparimi i dëmeve
të shkaktuara në të kaluarën për të rivendosur funksionin e duhur të një ekosistemi. Ne e kemi të vështirë të dimë
se cili ka qenë funksiononi specieve në proceset e ekosistemeve dhe cilat specie kanë role kyç dhe të cilat kanë role
të vogla. Prandaj, është më e rëndësishme që të mbahet përbërja e njohur të specieve në habitatet e tyre stabël
dhe në ekosistemet e rimëkëmbur, të restauruar dhe rehabilituar në mënyrë që kompleksi tipik i specieve të
ndeshet vazhdimisht në masën e duhur në popullatë.
Duke marrë parasysh këtë, është e nevojshme që të mënjanohen impaktet negative nga ekosistemet përkatëse,
qoftë për të lejuar që ata të rimëkëmben pa pengesë, qoftë, kur është e nevojshme, për rimëkëmbjen në mënyrë
aktive të ekosistemeve dhe funksioneve të tyre nëpërmjet aksioneve të duhura.
Duke mbajtur parasysh historinë e gjatë të ndërhyrjeve njerëzore në rajon, mund të supozojmë se shumë specie
janë përshtatur ose janë lidhur me zonat e banuara nga njeriut dhe me përdorimin antropogjen të burimeve
natyrore. Për këtë arsye gjithmonë del e nevojshme që të merret vendim se cili status i zonës të marrë në
konsideratë është i favorshëm për biodiversitetin dhe ekosistemin përkatës . Kjo do të thotë se peizazhet kulturore
të përdorimit tradicional të tokës mund të jenë po aq të vlefshme sa edhe zonat natyrore të pa shqetësuara.
Objektivi i menaxhimit do të jetë mjeti për të ruajtur mënyrat e përshtatshme tradicionale dhe ekologjike të
përdorimit të tokës . Edhe në zonat e banuara gjenden shumë të habitate specifike për kafshët të cilat janë të
vlefshme për lloje të caktuara ashtu si muret me plitharë të shumë shtëpive të fermave në park të cilat ofrojnë
mjaft hapësirë për folezimin dhe riprodhimin e bletëve të egra dhe grerëzave. Harabelat preferojnë të riprodhohen
në zonat urbane si dallëndyshja kërbishtbardhë dhe dejkat. Duke marrë në konsideratë cilësinë e habitatit të
vendbanimeve urbane duhet të aplikohet një qasje holistike për ruajtjen, që synon të ndalojë ndikimin negativ të
aktiviteteve njerëzore dhe të përmirësojë aspektet pozitive të përdorimit të tokës nga banorët e parkut të Prespës.
Deri në mesin e viteve nëntëdhjetë, në pjesën shqiptare është përdorur aplikuar një metodë tradicionale peshkimi,
por kjo mënyrë tradicionale peshkimi nuk praktikohet më. Kjo metodë tradicionale është një mënyrë shumë
sensitive për kapjen e peshkut dhe do të promovohet për t’u zbatuar përsëri.
Një tjetër gjetje interesante e studimit të vitit 2011 për shpendët që folezojnë në PK të Prespës është se në park
nuk ka vende për folezimin e lejlekut të bardhë (Ciconia ciconia). Kjo thjesht për faktin se në zonat e banuara nuk
ka vende të përshtatshme për folezimin e tyre dhe madje edhe pyjet nuk ofrojnë drurë të përshtatshme, të lartë e
të vjetër, të cilat mund të përdoren për riprodhimin e tyre. Megjithatë, rezervat ushqimore në dispozicion për
lejlekun e bardhë janë më se të mjaftueshme. Ky zog patjetër është përshtatur mirë me njerëzit dhe me mënyrën e
tyre tradicionale të përdorimit të tokës dhe kjo mund të shërbejë si tregues për kulturën e përdorimit tradicional
të tokës dhe të vendeve të përshtatshme për folezimin në fshatra. Lejlekët e bardhë janë të ndjeshëm për vendet e
foleve artificiale dhe ata mund të ndihmohen lehtë duke vendosur platforma artificiale për ndërtimin e foleve mbi
kulmet e shtëpive dhe në vende të tjera.
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Zonimi i Parkut

Figura 3: Zonimi i rishikuar i Parkut Kombëtar të Prespës
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Zonat e ndaluara të peshkimit në liqen (në hapësirë dhe kohë)

Figura 4: Zonimi i ri i i Parkut Kombëtar të Prespës Ku tregohen zonat e ndaluara të peshkimit (në hapësirë dhe në kohë) në liqenin e
Prespës së Madhe dhe në liqenin e Prespës së Vogël (Për detaje shihni Tabela 16)
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Figura 5: Zonat e ndaluara të peshkimit në liqenin e Prespës së Vogël (sipërfaqja e vijëzuar)

Zonimi i parë i Parkut Kombëtar u zbatua në vitin 1999 ku u krijuar PKP për të harmonizuar nevojat e popullsisë
vendase me marrjen e masave për të ruajtur natyrën. Pas 12 vitesh zonimi i brendshëm i PKP iu nënshtrua një
procesi rishqyrtimi. Kjo gjë ndodhi për shkak të disa konflikteve të përhershme mes pronarëve të tokës, sidomos
pas kthimit të tokave private dhe komunale të tokës. Përgatitja dhe kryerja e rilevimeve për Planin e Menaxhimit
evidentuan kushtet e mira të habitateve në zonat që më parë nuk kanë qenë subjekt i masave të rrepta të ruajtjes.
Për këtë arsye, një rishikim i përgjithshëm i sistemit të zonimit ishte i nevojshëm.

3.2.1

UDHËZIME TË PËRGJITHËSHME PËR MENAXHIMIN E PARKUT KOMBËTAR
Zonat e ndryshme të parkut përfshijnë lloje të ndryshme habitatesh dhe ekosisteme ujore ose tokësore, në krejt
parkun. Ka disa rregulla të përbashkëta për mbrojtjen e natyrës, të cilat do të udhëhiqnin çdo ndërhyrje njerëzore
në zonën e parkut dhe që udhëzojnë për veprime të caktuara në zona të ndryshme të parkut:

Parimet udhëzuese:
 Biodiversiteti në shprehjen e tij nga habitatet, speciet që jetojnë në këto zona dhe nga baza e
tyre gjenetik, do të mbrohet me të gjitha mjetet e nevojshme.
 Asnjë specie individuale do të bëhet subjekt i torturës apo mizorisë dhe duhet të respektohet
si një pjesë e krijimit.
 Përdorimi i burimeve natyrore do të bëhet subjekt i qëndrueshmërisë.
 Ekosistemet do të mundësohen për të ofruar shërbimet e tyre për të gjithë banorët dhe brezat
e ardhshëm.
Përveç zonimit të Parkut Kombëtar, ka disa aktivitete ose veprime të ndaluara në përgjithësi në të gjitha zonat
dhe respektivisht për të gjithë sipërfaqen e parkut.
Këto aktivitete janë:
 Gjuetia;
 Mbledhja e vezëve të shpendëve të gjallë dhe zvarranikëve;
 Prishja apo shqetësimi i vendeve të shumimit të kafshëve të egra, heqja e foleve të zogjve apo marrja e
të vegjëlve të gjitarëve që riprodhohen në mjediset e parkut;
 Torturat dhe çdo lloj mizorie ndaj kafshëve të gjalla dhe të egra;
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Torturat dhe çdo lloj mizorie ndaj kafshëve shtëpiake;
Introduktimi në natyrë i bimëve dhe kafshëve të egra jo-autoktone;
Mbledhja për qëllime tregtare e drurëve dhe burimeve të tjera natyrore të pyllit pa lejen e autoritetit të
Parkut Kombëtar.

3.2.2

ZONA QENDRORE (ZONA I)

Zona Qendrore është territori ku ndikimi i njeriut reduktohet në një minimum ose pothuajse nuk ekziston. Në
veçanti duhet të ndalohen menjëherë dhe përgjithmonë ato aktivitete njerëzore që kanë çuar në përkeqësimin
masiv. Prandaj, zonat strikt të mbrojtura përcaktohen dhe shënohen në hartë dhe në terren. Në këto zona nuk
lejohet asnjë ndërhyrje njerëzore dhe asnjë lloj përdorimi i burimeve natyrore. Këto zona janë habitate të llojeve të
rralla ose të rrezikuara ose specieve endemike për të cilat vendi dhe parku do të kenë një përgjegjësi të veçantë
për ruajtjen. Zonat strikt të mbrojtura janë treguar në hartë me ngjyrë të gjelbër të errët (Figura 3). Në zonën
qendrore ndalohen në mënyrë të veçantë veprimtaritë e mëposhtme:
 Ndërtimi i ndërtesave apo i çfarëdolloj infrastrukture ku përfshihen shtigjet për këmbësorë e biçikleta
apo shtigjet për ecje me kuaj;
 Infrastruktura teknike të tilla si antenat për telefoni apo ndërtime të ngjashme;
 Grumbullimi i bimëve, frutave, kërpudhave, vezëve të shpendëve nga foletë apo i zogjve të vegjël;
 Gjuetia;
 Kullotja e blegtorisë;
 Grumbullimi i druve të zjarrit (në ekosistemet tokësorë);
 Peshkimi (në ekosistemet ujorë);
 Shfrytëzimi i pyjeve për qëllime tregtare ose jo tregtare (në ekosistemet tokësorë);
 Futja e llojeve të huaja (bimë, kafshë apo kërpudha jo vendase);
 Kërkimet shkencore mund të bëjnë përjashtim duke u lejuar me autorizim të veçantë të administratës së
Parkut Kombëtar

3.2.3

ZONA E PËRDORIMIT TË QËNDRUESHËM (ZONA II)

Zona e mbrojtur strikt rrethohet nga Zona e Përdorimit të Qëndrueshëm. Qëllimi kryesor i kësaj zone është që të
zbutë ndikimin e aktivitetit njerëzor në zonat strikte. Prandaj, në përgjithësi ndalohen të gjitha aktivitetet
njerëzore që mund të kenë ndikim negativ në cilësinë e zonave strikt të mbrojtura. Zonat e përdorimit të
qëndrueshëm janë shënuar në hartë (Figura 3). Lejohen ndërhyrjet e njeriut të cilat nuk kanë ndikim në statusin e
ruajtjes të zonave qendrore, por këto aktivitete do të jenë subjekt i një kontrolli rigoroz.
Në zonat e përdorimit të qëndrueshëm ndalohen aktivitetet e mëposhtme:

Shqetësimi i vendeve të riprodhimit të specieve;

Vrasja dhe heqja e llojeve të rralla, të rrezikuara ose endemike, si dhe shkatërrimi i vendeve të
riprodhimit;

Peshkimi gjatë sezonit të ndalimit (në ekosistemet ujore);

Kullotja e blegtorisë jashtë zonave të përcaktuara (në ekosistemet tokësore);

Krasitja e drurëve për prodhim gjethi;

Grumbullimi i bimëve mjekësore, frutave të pyllit e kërpudhave për qëllime tregëtare;

Grumbullimi i bimëve mjekësore, frutave të pyllit e kërpudhave mund të lejohet nga administrata e PKP
vetëm për përdorim vetjak nga banorët;

Gjuetia është e kufizuar dhe e kontrolluar rreptësisht nga administrata e parkut;

Menaxhimi i kafshëve të egra në brendësi të parkut - në rast se do të jetë e nevojshme - kryhet nga
personeli i parkut ose nga gjuetarë profesionistë të caktuar nën mbikëqyrjen dhe kontrollin e
administratës së parkut;

Kërkimet shkencore lejohen me autorizim të veçantë të administratës së PKP..

3.2.4

ZONA E PËRDORIMIT TRADICIONAL (ZONA III)

Zonat e Përdorimit Tradicional janë të përcaktuar në mënyrë të qartë për përdorimin e burimeve natyrore
ekskluzivisht nga ana e banorëve. Zonat e përdorimit tradicional jepen në hartë (Figura 3) dhe mbulojnë pjesën
kryesore të sipërfaqes së parkut. Zonat e përdorimit tradicional do të jenë pjesë e të ashtuquajturës Zonë
Tranzicioni në Rezervën e ardhshme Ndërkufitare të Biosferës “Baseni Ohër-Prespë”
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Megjithatë, të gjitha aktivitetet njerëzore që do të kryhen në këtë zonë do të parashikojnë ruajtjen e të gjithë
ekosistemit dhe mbrojtjen e funksionit të shërbimeve të ekosistemit, duke bërë të mundur që edhe brezat e
ardhshëm të përfitojnë nga këto shërbime të ekosistemeve aktuale.
Në këto zona lejohen veçanërisht aktivitetet e mëposhtme:
 Peshkimi jashtë sezonit të ndalimit nga peshkatarë të licencuar por jo peshkimi sportiv;
 Kullotja e kafshëve në livadhet e kullotat e identifikuara;
 Prodhimi i druve të zjarrit nga komuniteti në pyjet e caktuar sipas sistemit të licencimit;
 Prodhimi i frutave ne kopshtet ekzistues;
 Bletaria;
 Punimi tradicional i tokës së punueshme me kultura bujqësore, por me kontroll të rreptë të pesticideve dhe
të plehrave kimike;
 Larja dhe noti në zonat e shënuar në liqen;
 Prerja e kallamishteve sipas skemës së menaxhimit, të parashikuar nga plani i menaxhimit dhe të përshtatur
me kushtet lokale;
 Lëvizja më këmbë, me biçikleta dhe me kuaj përgjatë shtigjeve të shënuar;
 Kërkimi shkencor me lejë nga administrata e PK të Prespës.

3.2.5

ZONAT URBANE (ZONA III)

PK i Prespës përfshin 12 fshatra që u përkasin 3 komunave. Aktualisht, në këto fshatra jetojnë 5,634 banorë. Zonat
urbane përcaktohen me kufijtë aktuale (shih hartën Figura 3). Shtëpitë e reja do të ndërtohen vetëm në zonat e
identifikuara për zhvillim urban të përcaktuara në masterplanin e zhvillimit urban.
Aktualisht, zonat urbane janë origjina e presionit më të madh në ekosistemet e parkut. Në zonat urbane, njerëzit
përdorin ujin dhe duke derdhur në shumicën e rasteve ujrat e zeza të patrajtuara në shtresat ujëmbajtëse që i
përkasin ekosistemit ujor. Furnizimi me ujë të pijshëm merret në shumicën e rasteve nga puset në afërsi të
drejtpërdrejtë me burimit e ndotjes . Prandaj shmangia e çdo ndotje të ujrave nëntokësore duhet të jetë në
interesin më të lartë të vetë banorëve. Një kërcënim i ri në rritje është krijuar nga sasia madhe e mbeturinave të
ngurta që në shumicën e rasteve të dymbëdhjetë fshatrat i depozitojnë vend e pavend. Mbeturinave të ngurta janë
të pranishme kudo në Parkun Kombëtar dhe duhet të merren masa të menjëhershme nga vetë banorët për
zgjidhjen e këtij problemi.
Në Zonat Urbane ndalohet ndotja e ujit nëntokësor të pijshëm.
Nxjerrja e ujit të pijshëm duhet të vihet nën kontroll dhe ujitja e tokës bujqësore duhet të jetë e kufizuar dhe e
kontrolluar.
Ndërtimi i banesave duhet të ndjekë një model arkitektonik lokal të përbashkët duke lejuar ndërtime deri në tre
kate. Ndërmarrjet e biznesit dhe operimi i tyre duhet të jetë i kufizuar në zonat urbane, por nuk lejohet ndotja me
mbeturina të ngurta, ndotja e ujit, zhurma dhe ndotja e ajrit.

3.2.6

PROCESI I VENDIM-MARRJES PËR AKSIONE MENAXHIMI TË PËRSHTATËSHME

Parku Kombëtar i Prespës përmban shumë tipe të ndryshme habitatesh, të cilat u përkasin ekosistemeve ujore ose
atyre tokësore.
Matrica e paraqitur më poshtë synon të orientojë qasjet e ndryshme për ruajtjen e natyrës, të cilat mund të quhen
edhe si qasje ndarje dhe integrimi. Koncepti i zonimit që është aplikuar merr parasysh ndarjen e zonave në zonë
strikt e mbrojtur, ku natyra vepron me ligjësitë e veta pa ndërhyrjen e njeriut, në zonën e zhvillimit të
qëndrueshëm, ku skemat për përdorimin e e qëndrueshëm të burimeve natyrore duhet të zbatohen pikësëpari për
hir të vlerave të rëndësishme të biodiversitetit të këtyre zonave kaq thelbësore, por edhe për të krijuar kushtet
zbutëse mes tyre dhe zonave të zhvillimit tradicional. Matrica e vendim-marrjes në Tabela 14 tregon tipet e
ndryshme të habitateve të cilat mund të përmblidhen në tre kategori:
1. natyrore ose në afërsi të kushteve natyrore;
2. peizazh kulturor i përdorur për shfrytëzimin e burimeve natyrore;
3. zonat urbane, vendbanimet dhe infrastruktura e lidhur me to.
Prania e njerëzve rreth liqeneve të Prespës gjatë zhvillimit të gjatë historik i ka shndërruar të gjithë ekosistemet
tokësore dhe ato ujore në peizazhe kulturore të përdorura pak a shumë nga njeriu.

49

Plani i Menaxhimit të Parkut Kombëtar të Prespës në Shqipëri

2014-2024

Përqindja e habitateve natyrore dhe gjysmënatyrore tek të cilat nuk ka pasur ndikim njerëzor në 100 vitet e fundit
është 0 %.
Historikisht banorët e parkut e kanë shndërruar këtë zonë pjesërisht në qendra të banuara. Në të kaluarën, këta
banorë u vendosën në ato vende, tek të cilat ata gjykuan se do të bënin jetën më të mirë të mundshme. Gjatë
historisë së gjatë sipërfaqe të tëra pyjore shpyllëzuar. Kjo u bë qoftë për të krijuar sipërfaqe për prodhimin
bujqësor, për toka buke apo kullota, por edhe për ndërtimin e banesave dhe stallave për blegtorinë. Janë ndërtuar
edhe disa fabrika relativisht të vogla dhe për shkak se bëhet fjalë për një zonë ndërkufitare janë ngritur disa
instalime ushtarake, të cilat e kanë ndryshuar peizazhin nga natyror në pak a shumë ndustrial.

Tabela 14: Matrica e vendim-marrjes për të zhvilluar objektivat e menaxhimit të përshtatshëm
për ndarjet e Parkut Kombëtar të Prespës

Matrica e vendim-marrjes për menaxhimin e përshtatshëm të
ndarjeve të Parkut Kombëtar të Prespës
Natyror - ----------------zhvillimi historik---rritja e shkallës së ------------------------------------Degjenerimit

Zona natyrore
Ekosistemi dhe gjysëmnatyrore

Pejsazhe
Kulturorë

Zona
Urbane

Liqenet
Rezervuarët dhe lerat e
ujit

Rezervuarë për
ujitje

Tokësor Kullota alpine

Pyjet e degraduar
Pyjet komunalë
Cungishte
Kullotat
Livadhet

Fshatrat dhe
qendrat e banuara

Tokësor Pyje

Kopshte me drufrutorë

Sistemi i ujrave të
zeza

Tokësor Shpella

Vreshta

Vend-depozitimet
e mbetjeve të
ngurta

Tokësor Ishulli i Maligradit

Toka bujqësore

Rrugët dhe
shtigjet

Ujor Liqenet
Kallamishtet
Litorali
Bentosi
Lumenjtë/përrenjtë/
kanalet

Ruajtje dhe
mbrojtje

Zona
industriale

Bunkerët
Ndërtime ushtarake
Zona ekonomie
Ndërtesa fabrikash të
braktisura

Zhvillimi dhe përmirësimi i kushteve natyrore

Duke marrë parasysh këto zhvillime historike, objektivi kryesor i menaxhimit të parkut është rikthimi i habitateve
natyrore dhe në pamundësi të kësaj të fundit, rikthimi i habitateve gjysmënatyrore për të përmirësuar gjendjen e
habitateve dhe cilësinë e ekosistemeve.
Matrica e vendimmarrjes (Tabela 14) do të lejojë vlerësimin se çfarë duhet bërë për të konvertuar një cungishte në
një ekosistem pyjor tipik natyror autokton.
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Zakonisht mjafton të reduktohet ndikimi njerëzor dhe pylli fillon të rimëkëmbet. Në disa aste të rralla duhet të
hiqen bimët apo drurët jo-autoktone.
Në parkun e Prespës ka 3,301.35 ha pyje komunalë. Këta pyje janë caktuar për t'u përdorur për furnizimin e
popullsisë vendase me dru zjarri apo si kullota për blegtorinë. Megjithatë aktualisht këta “pyje” nuk janë më
produktivë si pasojë e tejshfrytëzimit në të kaluarën,. Këta pyje duhet të mbrohen për 30 vjet që të rimëkëmben
dhe të mund të bëhen përsëri produktive dhe të jenë burimi kryesor i energjisë së popullsisë vendase.
Në sajë të themelimit të Parkut Kombëtar të Prespës, në vitin 2000, ende mund të gjenden mbetjet e fundit të
grumbujve të moçëm pyjorë.
Tokat e e braktisura bujqësore mund të jenë subjekt i suksesionit apo i mënyrës tradicionale ekstensive të
përdorimit të këtyre tokave. Matrica e vendim-marrjes ndihmon për të marrë një vendim sa më të drejtë. Vendimi
mund të bazohet në faktorë apo argumente të ndryshëm. Pika më e rëndësishme që merret në konsideratë për
ruajtjen e peizazhit kulturor është gjithmonë: “A ka njerëz të aftë dhe të gatshëm për ta përdorur tokën në mënyrë
tradicionale dhe a janë të mjaftueshme të ardhurat nga ky përdorim tradicional që fermerët të sigurojnë jetesën
nëpërmjet tyre?”. Shpesh kjo pyetje merr përgjigje negative dhe prandaj merret vendimi për të lejuar suksesionin e
proceseve natyror për këto zona të veçanta. Vazhdimësia e proceseve natyrore të ekosistemeve tokësore të Parkut
Kombëtar të Prespës do të çojë në krijimin e pyjeve si stadi klimaks i suksesionit, me ahun apo dushqet si lloje
dominuese në tokat gëlqerore. Gjithmonë është menduar se në lartësitë e mëdha të Malit të Thatë livadhet alpine
janë livadhe natyrore. Vëzhgimet e kohëve të fundit në këto zona të veçanta kanë treguar se edhe në lartësitë e
mëdha mund të krijohen kushtet e favorshme për rritjen e drurëve. Këto vëzhgime justifikojnë supozimin se
klimaksi vegjetativ i këtyre livadheve alpine do të jetë pylli. Megjithkëtë suksesioni i proceseve natyrore do të jetë
shumë i ngadaltë si pasojë e klimës aktuale dhe kushteve të vështira të rritjes së drurëve. Këto konkluzione
justifikojnë rikonceptimin e zonës qëndrore duke përfshirë edhe livadhet alpine aktuale, por edhe duke mos lejuar
kullotjen e kafshëve në këto zona të veçanta. Në perspektivën afatgjatë, në sajë të mikro-klimave të favorshme
dhe të plotësimit të nevojave me ujë, në disa zona mund instalohen drurë pyjorë. Në kullotat aktuale do të kullosin
njëthundrakët e egër (Rupicapra r. balcanica, Capreolus capreolus dhe Cervus elephas). Nëpërmjet reduktimit të
gjuetisë së paligjshme do të përmirësohet popullata ekzistuese, rritja e së cilës do të sjellë shfaqjen e grabitqarëve
në park. Kështu rrëqebulli (Lynx l. martinoi), vetëm me praninë dhe sasinë e individëve, shërben si bioindikator për
të zbuluar të dhëna në lidhje me popullatat e presë së tij kryesore (dhitë e egra, sorkadhet, lepujt, etj.). Preja e
rrëqebullit varet nga kombinimi i komuniteteve të pyjeve me kullotat.

C'duhet bere me Pastoralizmi
parcelen e kullotes? i mundshem

Pastoralizmi i pamundur

Menaxhimi sipas
kapacitetit mbajtes 0.5 Monitorimi
LU / ha

Suksesioni con drejt
pyllit

Ruajtja e
status quo

Zone qendrore ne te
ardhmen
Menaxhimi: asnje
nderhyrje, evitimi i
shqetesimeve

Figura 6: Shëmbull i aplikimit të matricës vendim-marrëse sipas potencialit të menaxhimit të një parcele kullosore.
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PLANI I VEPRIMIT PËR MENAXHIMIN E PËRSHTATSHËM TË ZONAVE SIPAS PARCELAVE INDIVIDUALE TË

PËRCAKTUARA NGA INVENTARIZIMI I PYJEVE 2012

Aksionet që jepen në tabelat në vijim kanë janë rezultat i një procesi të detajuar të pjesëmarrjes dhe janë
përpunuar bashkarisht në workshope.
Objektivi: Zonat qendrore të përcaktuara siç tregohet në Figura 3 (për më shumë detaje shih hartën në kapitullin e
hartave) duhet të ruhen me prioritet si zona të pashqetësuara për proceset ekologjike, për strehimin dhe
shumimin e llojeve të rrezikuara, të rralla apo endemike.
Speciet treguese do të tregojnë madhësinë e popullatës nëse është e qëndrueshme apo në rritje.
Pyjet dhe kullotat e përkeqësuara për momentin të karakterizuara për përdorim të qëndrueshëm mund të
zhvillohen në zonat qendrore, strikt të mbrojtura, duke lejuar suksesionin të marrë kursin e vet dhe asnjë
ndërhyrje nga ana e njeriut nuk duhet të shqetësojë këtë proces. Kjo duhet të mundësojë që parku të zgjerojë
zonën e vlefshme qendrore nga pyjet e mbishfrytëzuar dhe të braktisur, kullotat dhe kur është e mundur nga tokat
bujqësore të braktisura.

3.2.7.1
Plani i Veprimit për Zonën Qendrore
Tabela 15: Objektivat dhe aksionet e miratuar për zonën qendrore

ZONA QENDRORE
Emri i zonës dhe parcelat
e përfshira sipas
ekonomive pyjore
Zona qendrore
Gorica e Madhe /Gorna
Gorica
Parcelat: 105a+b, 40a,
40c, 39a, 39d, 38, 37a-c,
36a-c, 35a-e, 34ac,33a+b,32a+b, 31a-c, 30a
30b, 30c (west), 29, 28a,
27 a+b, 26a+b, 25,a+b,
24a+b, 23, 22a+b, 21a+b,
20a+b, 19 a+b, 18 a+b, 17
a-d, 16 a+b, 15 a+b, 14 ac, 13, 13a+b, 11a+b,
10a+b, 9a+b, 8 a+b, 9a+b,
6a-c
Zona qendrore
Kallamas/Tuminec
Parcelat: 152, 153, 154,
155, 156, 157, 160, 161,
162, 163, 164, 165, 166

Kërcënimet /
presionet
kryesore
 Prerja e
drurëve;
 Mbikullotja;
 Kullotja e
pakët;
 Grumbullimi i
bimëve
medicinale;

Objektivat e konservimit

Aksionet/Masat

 Mbrojtja e zonave të
veçanta të konsideruara
si habitate të faunës së
egër dhe të specieve të
bimëve të rralla
 Mbajtja larg nga
ndikimet negative të
njeriut
 Mbrojtja e proceseve
natyrore

 Zbatimi i konceptit të rishikuar
të zonimit; shënimi i kufijve me
tabelat kufi-treguese.
 Bllokimi i rrugëve hyrëse
 Ndërtimi i një vend-kontrolli në
pikën hyrëse në Mal të Thatë
në rrugën e vjetër ushtarake qe
vjen nga Vreshtas/Pojan
 Ndalimi i gjuetisë së paligjshme
 Kontrolli i grumbullimit të
kërpudhave dhe bimëve
mjekësore
 Lejohet hyrja vetëm për
qëllime kërkimi shkencor

 Prerja e
drurëve;
 Mbikullotja;

 Mbrojtja e zonave të
veçanta të konsideruara
si habitate të faunës së
egër dhe të specieve të
bimëve të rralla
 Mbajtja larg nga
ndikimet negative të
njeriut
 Mbrojtja e proceseve
natyrore

 Bllokimi i rrugëve dhe shtigjeve
hyrëse
 Ndalimi i kullotjes
 Ndalimi i gjuetisë së paligjshme
 Kontrolli i grumbullimit të
kërpudhave dhe bimëve
mjekësore
 Lejohet hyrja vetëm për
qëllime kërkimi shkencor

Zona qendrore
Gollomboc/Glloboceni
Liqenas/Pustec Bregu
lindor i liqenit
Parcelat: 12, 13, 14,

 Prerja e
drurëve;
 Gjuetia e
paligjshme

 Mbrojtja e zonave të
veçanta të konsideruara
si habitate të faunës së
egër dhe të specieve të
bimëve të rralla

 Ndalimi i gjuetisë së paligjshme
 Kontrolli i grumbullimit të
kërpudhave dhe bimëve
mjekësore
 Kontrolli i përdorimit të
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ZONA QENDRORE

Emri i zonës dhe parcelat
e përfshira sipas
ekonomive pyjore
15a+b, 16,17,18,19 20
a+b, 21

Kërcënimet /
presionet
kryesore

Zona qendrore Ishulli i
Mali Grad
Ishulli komplet përveç
vendit të zbritjes dhe
kishës së Shën Mërisë

 Prerja e
drurëve;
 Gjuetia e
paligjshme
 Kullotja e
kafshëve
 Shkelja nga
vizitorët e
vendeve për
folenizim

Zona qendrore në
perëndim të
Lajthizë/Leska
Parcels: 74,77, 78,79a+b,
80 a+b 85, 86, 87, 84a+b,
86, 87, 88, 89

 Prerja e
drurëve;
 Mbikullotja;

Zona qendrore Mali i
Ivanit
Parcelat që ndjekin
pjesërisht izohipsin 1,200
m m.n.d. 34 40, 39, 38,
37, 36, 35;
komplet parcelat 33, 32,
21,13a, 15a+b, 16a+b, 17
a+b, 18 a+b, 88a, 87a, 89,
91a+b, 92,
Zona qendrore
Shpatet perëndimore
poshtë Cerjes

 Prerja e
drurëve;
 Gjuetia e
paligjëshme

 Prerja e
drurëve;
 Gjuetia e

Objektivat e konservimit

Aksionet/Masat

 Mbajtja larg nga
ndikimet negative të
njeriut
 Mbrojtja e proceseve
natyrore
 Mbrojtja e zonave të
veçanta të konsideruara
si habitate të faunës së
egër dhe të specieve të
bimëve të rralla
 Mbajtja larg nga
ndikimet negative të
njeriut
 Mbrojtja e proceseve
natyrore

platformës vrojtuese mbi
Glloboceni/Gollomboc
 Lejohet hyrja vetëm për
qëllime kërkimi shkencor

 Mbrojtja e zonave të
veçanta të konsideruara
si habitate të faunës së
egër dhe të specieve të
bimëve të rralla
 Mbajtja larg nga
ndikimet negative të
njeriut
 Mbrojtja e proceseve
natyrore
 Mbrojtja e zonave të
veçanta të konsideruara
si habitate të faunës së
egër dhe të specieve të
bimëve të rralla
 Mbajtja larg nga
ndikimet negative të
njeriut
 Mbrojtja e proceseve
natyrore
 Mbrojtja e zonave të
veçanta të konsideruara
si habitate të faunës së

 Ndalimi i gjuetisë së paligjshme
 Kontrolli i grumbullimit të
kërpudhave dhe bimëve
mjekësore
 Vendosja e tabelave
informuese për vizitorët për
normat e sjelljes.
 Krijimi i shtigjeve për lëvizje
nga platforma e zbritjes deri në
kishë.
 Kontrolli i përdorimit të
guidave turistike.
 Licensimi i guidave turistike për
t’i lejuar ata që të vizitojnë
ishullin me vizitorë
 Zbatimi i një menaxhimi
proaktiv me vizitorët
 Lejohet hyrja vetëm për
qëllime kërkimi shkencor
 Sigurimi i një hapësire për
bletërritësit për procedurate
kontrollit
 Ndalimi i gjuetisë së paligjshme
 Kontrolli i grumbullimit të
kërpudhave dhe bimëve
mjekësore
 Lejohet hyrja vetëm për
qëllime kërkimi shkencor

 Ndalimi i gjuetisë së paligjshme
 Bllokimi i rrugëve dhe shtigjeve
hyrëse
 Kontrolli i grumbullimit të
kërpudhave dhe bimëve
mjekësore
 Lejohet hyrja vetëm për
qëllime kërkimi shkencor

 Ndalimi i gjuetisë së paligjshme
 Bllokimi i rrugëve dhe shtigjeve
hyrëse
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ZONA QENDRORE
Emri i zonës dhe parcelat
e përfshira sipas
ekonomive pyjore
Parcelat: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17

Kërcënimet /
presionet
kryesore
paligjëshme

Zona qendrore
Në lindje të Cerjes dhe në
lindje të Rakickës, kufiri
Shqipëri/Greqi
Parcelat: 42a+b, 48, 49,
50, 53a+b, 54a+b+c,
55a+b, 56a,

 Prerja e
drurëve;
 Gjuetia e
paligjëshme

Zona qendrore Zagradec
Kufiri Shqipëri/Greqi
Parcelat:131, 132,
133a+b, 134b

 Prerja e
drurëve;
 Mbikullotja;

Zona qendrore
Kallamishtet dhe ujrat e
liqenit Prespa e Vogël
përgjatë kufirit
Shqipëri/Greqi
Sipërfaqja ujore ndërmjet
parcelave 57+ 54c në
bregun verior dhe parcela
131 në bregun jugor

 Peshkimi
 Gjuetia e
paligjëshme

Objektivat e konservimit

Aksionet/Masat

egër dhe të specieve të
bimëve të rralla
 Mbajtja larg nga
ndikimet negative të
njeriut
 Mbrojtja e proceseve
natyrore
 Mbrojtja e zonave të
veçanta të konsideruara
si habitate të faunës së
egër dhe të specieve të
bimëve të rralla
 Mbajtja larg nga
ndikimet negative të
njeriut
 Mbrojtja e proceseve
natyrore
 Mbrojtja e zonave të
veçanta të konsideruara
si habitate të faunës së
egër dhe të specieve të
bimëve të rralla
 Mbajtja larg nga
ndikimet negative të
njeriut
 Mbrojtja e proceseve
natyrore
 Mbrojtja e zonave të
veçanta të konsideruara
si habitate të faunës së
egër dhe të specieve të
bimëve të rralla
 Mbajtja larg nga
ndikimet negative të
njeriut
 Mbrojtja e proceseve
natyrore
 Rimëkëmbja e kolonive
të pelikanëve dhe
çafkave

 Kontrolli i vijës të bregut të
liqenit
 Kontrolli i grumbullimit të
kërpudhave dhe bimëve
mjekësore
 Lejohet hyrja vetëm për
qëllime kërkimi shkencor
 Ndalimi i gjuetisë së paligjshme
 Kontrolli i grumbullimit të
kërpudhave dhe bimëve
mjekësore
 Lejohet hyrja vetëm për
qëllime kërkimi shkencor

 Ndalimi i kullotjes
 Ndalimi i gjuetisë së paligjshme
 Kontrolli i grumbullimit të
kërpudhave dhe bimëve
mjekësore
 Lejohet hyrja vetëm për
qëllime kërkimi shkencor

 Kontroll rigoroz për hyrje
 Përgatitja e ishujve lundrues
për të lejuar kolonitë e
shpendëve për folenizim.
 Lejohet hyrja vetëm për
qëllime kërkimi shkencor

Përsa i përket objektivave të menaxhimit, kjo do të thotë bllokimi i rrugëve hyrëse në zonat qendrore, ndalimi i
prerjes së paligjshme të drurëve, ndalimin i gjuetisë së paligjshme dhe kontrolli i rregullt i kufijve të brendshëm
dhe të jashtëm.

3.2.7.2
ZONAT E NDALUARA PËR PESHKIM (ZONA QENDRORE) TË KUFIZUARA NË KOHË DHE HAPËSIRË NË
LIQENET
Tabela 16: Objektivat dhe aksionet për zonat e kufizuara për peshkim në liqenet

Emri i Zonës
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Liqeni i Prespës së
Madhe
Manastiri i Shën Marenës

Mbipeshkimi.
Ndryshimet
klimatike globale.
Mungesa e
menaxhimit.

Ollnishte-Nakoll

Mbipeshkimi.
Alterimi apo prishja
e pyjeve ripariane.
Ndryshimet
klimatike globale.
Mungesa e
menaxhimit.
Mbipeshkimi.
Shqetësimi.

Ishulli i Maligradit

Osoja - Zaroshkë

Zaver

Gjiri i Kallamasit

Zimorkite

Stacioni Pustec-Mil.

Mbipeshkimi.
Alterimi apo prishja
e pyjeve ripariane.
Ndryshimet
klimatike globale.
Mungesa e
menaxhimit.
Mbipeshkimi.
Ndryshimet
klimatike globale.
Mungesa e
menaxhimit.

Mbipeshkimi.
Rritja e sasisë së
sedimenteve fine në
rrjedhjet ujore.
Alterimi apo prishja
e pyjeve ripariane.
Ndryshimet
klimatike globale.
Mungesa e
menaxhimit.
Mbipeshkimi.
Ndryshimet
klimatike globale.
Mungesa e
menaxhimit.

Mbipeshkimi.

Ruajtja e stokut të
peshqve autoktonë.
Mbrojtja e specieve
autoktone dhe
ndalimi i rritjes se
pranisë së specieve
të huaja.
Ruajtja e stokut të
peshqve autoktonë.
Mbrojtja e specieve
autoktone dhe
ndalimi i rritjes se
pranisë së specieve
të huaja.
Ruajtja e stokut të
peshqve autoktonë.
Mbrojtja e specieve
autoktone dhe
ndalimi i rritjes se
pranisë së specieve
të huaja.
Ruajtja e stokut të
peshqve autoktonë.
Mbrojtja e specieve
autoktone dhe
ndalimi i rritjes se
pranisë së specieve
të huaja.
Ruajtja e stokut të
peshqve autoktonë.
Mbrojtja e specieve
autoktone dhe
ndalimi i rritjes se
pranisë së specieve
të huaja.
Ruajtja e stokut të
peshqve autoktonë.
Mbrojtja e specieve
autoktone dhe
ndalimi i rritjes se
pranisë së specieve
të huaja.

Ndalimi i aktivitetit të peshkimit.
Zbatimi rregullores së peshkimit të
modifikuar.

Ruajtja e stokut të
peshqve autoktonë.
Mbrojtja e specieve
autoktone dhe
ndalimi i rritjes se
pranisë së specieve
të huaja.
Ruajtja e stokut të

Zgjatja e periudhës së ndalimit të
peshkimit për dy muaj.
Zbatimi rregullores së peshkimit të
modifikuar.

Ndalimi i aktivitetit të peshkimit.
Përmirësimi i habitateve ujore
litorale.
Zbatimi rregullores së peshkimit të
modifikuar.

Ndalimi i aktivitetit të peshkimit.
Zbatimi rregullores së peshkimit të
modifikuar.

Ndalimi i aktivitetit të peshkimit.
Përmirësimi i habitateve ujore
litorale.
Zbatimi rregullores së peshkimit të
modifikuar.

Zgjatja e periudhës së ndalimit të
peshkimit për dy muaj.
Zbatimi rregullores së peshkimit të
modifikuar.

Zgjatja e periudhës së ndalimit të
peshkimit për dy muaj.
Zbatimi rregullores së peshkimit të
modifikuar.

Zgjatja e periudhës së ndalimit të
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Ndotja/Degradimi i
cilësisë së ujit.
Rritja e sasisë së
sedimenteve fine në
rrjedhjet ujore.
Alterimi apo prishja
e pyjeve ripariane.
Ndryshimet
klimatike globale.
Mungesa e
menaxhimit.

peshqve autoktonë.
Mbrojtja e specieve
autoktone dhe
ndalimi i rritjes se
pranisë së specieve
të huaja.

peshkimit për dy muaj.
Përmirësimi i habitateve ujore
litorale.
Zbatimi rregullores së peshkimit të
modifikuar.

Zona kufitare ShqipëriGreqi

Mbipeshkimi.
Ndryshimet
klimatike globale.
Mungesa e
menaxhimit.

Ndalimi i aktivitetit të peshkimit.
Zbatimi rregullores së peshkimit të
modifikuar.

Zonat litorale

Mbipeshkimi.
Ndotja/Degradimi i
cilësisë së ujit.
Rritja e sasisë së
sedimenteve fine në
rrjedhjet ujore.
Ndryshimet
klimatike globale.
Mungesa e
menaxhimit.

Ruajtja e stokut të
peshqve autoktonë.
Mbrojtja e specieve
autoktone dhe
ndalimi i rritjes se
pranisë së specieve
të huaja.
Ruajtja e stokut të
peshqve autoktonë.
Mbrojtja e specieve
autoktone dhe
ndalimi i rritjes se
pranisë së specieve
të huaja.

Prespa e Vogël

3.2.7.3

Zgjatja e periudhës së ndalimit të
peshkimit për dy muaj.
Zbatimi rregullores së peshkimit të
modifikuar.

Plani i veprimit për Zonën e Përdorimit të Qëndrueshëm

Parcelat që vijojnë janë përfshirë në zonën e përdorimit të qëndrueshëm të Parkut Kombëtar të Prespës:
Buzliqen(Zagradec) 133a, 134a, 135,
Shuec-Rakickë :57,56b, 52a, 51a, 47 a+c, 43b, 43a, 41, 40a+b, 39, 38, 37,36a+b, 35a+b, 34a+b, 33a+b, 31a+b,
30,a+b, 29a+b, 28a+b , 63, 64, 65, 66, 67, 68a+b, 69a+b, 70, 71, 72 a+b, 73a+b, 74a+b, 75a+b, 76a+b, 77a+b, 78a,
80a+c, 81a, 82a, 83a, 85 a, 86a+b, 87a+b, 88 a, 93, 94a+b, 95a+b, , 96a+b, 97a, 98,
Mali Ivan: 13b, 14a+b, 18b, 19a, 20, 25, 27, 28, 29, 30, partly 35, 36, 37, 38, 39 dhe 40
Në perëndim të Cerjes: partly 15 and 16, 18, 19, 20, 21a+b, 22a+b, 23a+b, 24a+b
Pyjet malorë në perëndim të Lajthizës/Leska: 70a+b, 71, 73, 75, 76, 81, 82b, 83, 90, 91 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
103, 104, 105, 107, 108 a+b, 109, 111, 112, 113a+b, 115, 116, 117, 143,
Bregu i liqenit Gollomboc/Glloboceni- Liqenas/Pustec: 127, 126, 22, 23, 24, 25, 26, 27a+b, 28a+b, 29, 30, 31, 32,
13, 3, 4, 11, 10, 2a, 3, 4, 11, 10
Rreth zonës qendrore Gorica e Madhe/Gorna Gorica:1a+b, 2a+b, 3b,4b, 5a+b, 7a+b, 28b, 27c, 30a+c, 34c, 39b+c,
40, 40a 41, 42a+b, 43, 43a+b, 44a, 44b, 45, 45a, 45b, 46, 46a+b, 47a+b, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58a+b,
59a+b,60a, 61a+b, 62a , 63a+b, 64, 65, 66, 67a+b, 68a+b, 69, 70, 71, 72, 73a+b,74 75, 82a+b,83, 85, 86, 87, 88a+b,
89, 90, 91, 92a+b, 93, 94, 95a+b, 96, 97, 98, 99, 100a+b, 101,102a+b,
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Në veri dhe në lindje të Kallamasit/Tuminec: 126a+b, 127a+b, 128a+b, 129, 130, 131a+b, 132a+b, 133, 134, 135,
136, 137, 138a, 139, 140, 141, 142, 143b, 144, 145, 146, 147a, 148, 149a, 150, 151, 158a+b, 159.
Tabela 17: Objektivat dhe aksionet e miratuar për Zonën e Përdorimit të Q=ndrueshëm

Zona e Përdorimit të Qëndrueshëm
Tiparet kryesore /
Karakteristikat
Speciet/habitatet
Liqenet / ligatinat
Livadhet e lagëta

Kërcënimet /
presionet kryesore

Objektivat e konservimit

Masat

 Luhatja e nivelit të
ujit;
 Ndryshimet
klimatike;
 Peshkimi i
paligjshëm;
 Metodat e
papershtateshme
të peshkimit.

Pyjet / kullotat alpine
Shpendët
Gjitarët
Speciet bimore

 Mbikullotja;
 Kullotja e mangët;
 Krasitja e drurëve;
 Shfrytëzimi i
pyjeve;
 Gjuetia/menaxhimi
i faunës së egër;
 Speciet e
introduktuara;
 Trafic/ shqetësimi;
 Luhatja e nivelit të
ujit;
 Ndotja e ujit;
 Grumbullimi ilegal i
bimëve mjekësore;

 Ruajtja e ligatinave të
përhershme dhe të
përkohshme si habitate
për amfibët dhe llojet e
rralla të shpendëve;
 Përfshirja e zonave të
brigjeve të liqeneve në
zonat qendrore;
 Zhvillimi i skemave të
qëndrueshme të
peshkimit së bashku me
Shoqatën e Menaxhimit
të Peshkimit
 Reduktimi i mbikullotjes
në pyje;
 Mbështetja e kullotjes
në kullotat e braktisura;
 Kooperimi me ekspertë
të hidrologjisë,
ndryshimeve klimatike
dhe meteorologjisë;
 Ruajtja e bimëve
mjekësore si vlerë
komerciale.

Pejsazhi
Formacionet gjeologjike
Zgavrat / vrimat
Shpellat

 Luhatja e nivelit të
ujit;
 Mbetjet e ngurta;
 Guroret;
 Fermat e erës (për
prodhim energjie

 Zhvillimi i udhëzuesve të
veçantë për livadhet e
lagëta;
 Zbatimi i monitorimit të
vazhdueshëm për habitatet
dhe speciet kyç;
 Zbatimi i masave të
konservimit për zonat e
kufizuara të peshkimit në
liqen sipas Tabela 16;
 Mbështetja e peshkatarëve
të licencuar në marketingun
e produkteve të tyre;
 Forcimi i ligjit kundër
gjuetisë së paligjshme dhe
krasitjes së drurëve;
 Studimi i impaktit dhe
mënyrave për reduktimin e
llojeve të huaja;
 Kontrolli dhe ndalimi i
trafikut të mjeteve të rënda
(mbi 8 ton);
 Rritja e ndërgjegjësimit /
edukimi;
 Mbështetja e marketingut
të produkteve lokale;
 Përgatitja e një skeme
monitorimi për bimët
mjekësore.
 Licensimi i grumbulluesve të
bimëve mjekësore,
kërpudhave dhe frutave të
pyllit;
 Zbatimi i planit të
mbarështrimit të pyjeve për
parcelat e përzgjedhura për
përmirësime pyjore dhe
prodhim dru zjarri.
 Kontraktimi i punimeve
pyjore një enti lokal të
licencuar në park.
 Adresimi i çështjes së
ndotjes dhe mbetjeve të
ngurta;
 Mbështetja e komunës për
heqjen e mbetjeve të
ngurta të depozituara vend

 Identifikimi i
formacioneve
gjeologjike si subjekte
për mbrojtje;
 Ruajtja e integritetit të
pejzazhit;
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Zona e Përdorimit të Qëndrueshëm
Tiparet kryesore /
Karakteristikat
Speciet/habitatet

Kërcënimet /
presionet kryesore

Objektivat e konservimit

elektrike);

Qetësia

 Rritja e trafikut;

Zonat breg-liqenore

 Luhatja e nivelit të
ujit;

 Ruajtja e kësaj veçorie
unike për shitje për të
lejuar turizmin rekreativ
dhe turizmin për
ruajtjen e shëndetit;
 Reduktimi i konsumit të
ujit nga njerëzit

Kishat eremite / Ishulli i
Maligradit dhe kisha e tij

 Numri shumë i
madh i vizitorëve.

 Ruajtja dhe mbrojtja e
trashëgimisë kulturore.

3.2.7.4

Masat

pa vend;
 Ndalimi i impianteve me erë
në kufijtë e Parkut
Kombëtar. Gjetja e zonave
për ndërtim jashtë parkut.
 Ndalimi i trafikut për
kamionat e rëndë në parkun
kombëtar (mbi 8 ton);

 Monitorimi i konsumit të
ujit sidomos në sektorin
bujqësor.
 Kontrolli i numrit të
turistëve dhe tureve të
guiduara vizitorëve duke
dhënë licenca pët të njohur
guida turistike.

Plani i veprimit për Zonën e Përdorimit Tradicional

Table 18: Objektivat e miratuar për zonën e përdorimit tradicional
ZONA e Përdorimit Tradicional
Tiparet kryesore /
Karakteristikat
Speciet/habitatet
Shpellat

Kërcënimet /
presionet kryesore

Objektivat e
konservimit

Masat

 Mungesa e
kontrollit /
menaxhimit

 Ruajtja e shpellave si
habitate për
lakuriqët e natë dhe
për organizmat e
tjera që strehohen
në shpella;

 Close entries of caves
(Treni) which are sensitive
due to species living in
them. Apply closing devices
which allow species (e.g.
bats) to enter and leave the
cave without disturbance,
 Vendosja e një strukture
për zbritje në ishullin e
Maligradit për të lejuar
vizitorët të kenë akses për
në kishë, por që të kufizojë
eksesin në pjeën tjetër të
ishullit.

Kishat

Biodiversiteti
Elementet e faunës
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 Ndërtimet e
paligjshme në liqen
dhe në zonën
litorale;
 Aktivitetet në
zonën e brigjeve të
liqeneve;
 Praktikat

 Mbrojtja e vlerave
natyrore të kishave
që ndodhen në
zonën bregliqenore;
integrimi në
konceptin e
menaxhimit dhe të
zhvillimit të turizmit.
 Përmirësimi i
planifikimit të
përdorimit të tokës,
administrimi i tokës
dhe pyjeve;
 Integrimi në
administrim i të
gjithë aktorëve dhe

 Studimi i marrëdhënieve
midis peshqve dhe
shpendëve;
 Respektimi i periudhës së
ndalimit të peshkimit gjatë
periudhës së lëshimit të
vezëve;
 Vendosja e platformave për

2014-2024
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ZONA e Përdorimit Tradicional
Tiparet kryesore /
Karakteristikat
Speciet/habitatet

Biodiversiteti
Bimët mjekësore
Elementet e florës / Speciet
e dendroflorës

Kërcënimet /
presionet kryesore

Objektivat e
konservimit

Masat

bujqësore;
 Ndotja nga
depozitimi i
mbetjeve të ngurta
dhe i ujrave të
zeza;
 Gardhet në liqen
(të vjetra e të reja);
 Plehu organik;

përdoruesve;
 Zgjidhja e çështjeve
përdepozitimin e
mbetjeve të ngurta
dhe ujrave të zeza;

 Praktikat e
grumbullimit /
dëmtimet /
grumbullimi ilegal;
 Prerja e drurëve;
krasitja për gjeth.

 Mbrojtja e bimëve
mjekësore të
rëndësishme dhe
kontrolli i
grumbullimit.

polenizimin e lejlekëve;
 Mbrojtja e kallamishteve në
zonën e Prespës së Vogël
për të lejuar shpendët të
polenizojnë gjatë muajve të
pranverës dhe verës;
 Zbatimi i skemës së PM për
menaxhimin e
kallamishteve për prodhim
biomase.
 Zhvillimi i kapaciteteve të
Parkut Kombëtar për
kontrollin e bimëve
mjekësore, grumbullimin,
etj.

3.2.7.5

ZONAT URBANE

3.2.7.5.1

QENDRAT E BANUARA

Parku Kombëtar përfshin 12 vendbanime me rreth 5634 banorë në 1,485 familje. Kërkohet infrastruktura si rrugët,
furnizimi me energji, ujë të pijshëm dhe komunikimi. Pastrimi i ujërave të zeza dhe depozitimi i mbeturinave të
ngurta duhet të merren në konsideratë për të shmangur ndotjen e mjedisit. Fshatrat janë vendet ku do të
qëndrojnë turistët dhe miqtë, dhe për këtë arsye janë duhet të vlerësohen në zhvillimin rajonal. Këta fshatra duhet
të përmirësojnë imazhin e tyre. Depozitimi i mbeturinave të ngurta aktualisht është i pakontrolluar, dhe gjenden
në sasi të mëdha në afërsi të drejtpërdrejtë të fshatrave. Ujrat e zeza nuk trajtohen dhe uji i kontaminuar infiltron
në tokë dhe bëhet pre e akuiferit nëntokësor. Kjo çon në ndotjen e ekosistemit të liqenit si dhe të burimeve të ujit
të pijshëm. Shumica e fshatrave e nxjerrin ujin e pijshëm nga shtresat ujëmbajtëse nëntokësore me anë të puseve
vetiake. Për këtë arsye, pa një sistem të përshtatshëm trajtimit të ujit, për banorët e fshatit ekziston një rrezik i
lartë nga sëmundjet dhe mungesa e ujit. Vetë fshatrat duhet të bëhen më tërheqëse në mënyrë që vizitorët të
kalojnë ditët e pushimit në këta fshatra. Për këtë qëllim fshatrat duhet të përmirësojnë pamjen e tyre me një
infrastrukturë të pastër dhe të përshtatëshme. Kjo do të kontribuojë në përmirësimin e imazhit të parkut në tërësi.
Veprimi më urgjente që duhet ndërmarrë është ndërtimi i një sistemi për trajtimin e ujrave, si dhe një zgjidhje për
depozitimin e mbeturinave të ngurta. Një nga objektivat e administratës së Parkut Kombëtar është që të ndihmojë
komunitetet në gjetjen e mbështetjes për nevoja të tilla .

3.2.7.5.2

ZONA BUJQËSORE

Bujqësia shërben si mjet jetese bazë për nevojat e popullasisë lokale. Prodhimi i grurit dhe misrit është i kufizuar
në ato zona të cilat e lejojnë kultivimin e tyre . Në të kaluarën mbarështimi i blegtorisë ishte organizuar në një
mënyrë që shkaktoi përkeqësimin e pyjeve dhe kullotave, veçanërisht për rreth fshatrave. Studimi botanik i vitit
2011 zbuloi se shumica e kullotave janë të mbikullotura , por ende ka zona të cilat janë kullotur pak ose aspak.
Është i nevojshëm një regjim i veçantë mbarështimi i blegtorisë për të balancuar kullotjen në kullota deri në një
nivel të favorshëm për ekosistemit kullosor dhe në interes të përoduesve të tokës.
Ky regjim duhet të lidhet me një program marketingu të produkteve të sektorit bujqësor. Do të zhvillohen sektorët
e pamenaxhuar të tilla si prodhimi i frutave si dhe do të reduktohen sektorët me mbi prodhim të tilla si blegtoria.
Bletaria është një alternativë e mundshme për prodhuesit lokalë, duke siguruar të ardhura që nuk e dëmtojnë
natyrën. Prodhimet vendore do të mund të tregtohen në Shqipëri dhe madje edhe jashtë vendit me anë të
publicitetit të etiketave të krijuara posaçërisht për Parkun Kombëtar.
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Figura 7: Harta e pronësisë së tokave në Parkun Kombëtar të Prespës, 2012. (E gjelbër = pyje komunale, zona të vijëzuara ngjyrë
vjollcë = toka private bujqësore të dhena me ligjin 7501, zona ngjyrë vjollcë = toka në pronësi private, bezhë = toka në pronësi
shtetërore (përfshi dhe sipërfaqen ujore)
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Një grup kriteresh do të përshkruaj etiketimin e produkteve të caktuara. Kriteret do të përcaktohen nga standardet
e mallrave. Duhet të përfshihet një sistem kontrolli i cilësisë për të arritur qëllimin e standardeve ekologjike të
njohura ndërkombëtarisht. Parku Kombëtar i Prespës do të sigurojë logon e saj në një sistem license për të
etiketuar produktet e veçanta për prejardhjen e tyre nga zona e parkut.

3.2.7.5.3

PYJET KOMUNALË

Shumica e sipërfaqeve pyjore në pronësi të komunës janë të tejet përdorura. Për këtë arsye ato duhet të vihen në
ruajtje për një periudhe afërsisht 30 vjet.
Shih planin e menaxhimit të pyjeve komunalë.

3.2.7.5.4

INFRASTRUKTURA E TRAFIKUT

Rruga kryesore në zonën e liqenit të Prespës së Madhe , mbi qafën e Zvezdës, ka ndikuar në përmirësuar jetesën e
banorëve lokalë nëpërmjet përmirësimit të kushteve të transportit për njerëzit dhe produktet e tyre. Përmirësimi i
kushteve të transportit ka krijuar lehtësi për ardhjen e vizitorëve në park. Po kështu është përmirësuar rruga për
në Liqenin e Prespës së Vogël, e cila përfundon në fshatin Rakickë. Rruga për në Cerje është në gjendje të keqe dhe
ka nevojë për përmirësim, po ashtu edhe rruga për në Zagradec .
Megjithatë , rruga përmirësuar në park ka filluar të tërheqë më shumë trafik nga rajoni i Korçës për të kaluar në
Resnjë dhe Manastir, në Maqedoni, duke kaluar për shkurt nëpër parkun e Prespës. Është vënë re në këtë rrugë
kanë kaluar shpesh kamionë të ngarkesave të rënda, që kanë shkaktuar ndotje nga zhurma dhe kanë zhvlerësuar
bukurinë natyrore të parkut. Për këtë arsye duhet të zbatohet një kufizim të trafikut rrugor për kamionë deri në 8
ton si dhe duhet të vihet një taksë rrugore e veçantë për automjetet për të gjithë trafikun kalimit të kufirit nga
Korça për në Maqedoni dhe anasjelltas. Taksa e rrugës duhet të merret nga Administrata e Parkut Kombëtar për
t’u investuar në përmirësimin e parkut dhe të fshatrave të tij.

Tabela 19: Aksionet e kombinuara për të zbutur kërcënimet dhe për të arritur objektivat për
zonat urbane dhe përdorimin bujqësor të tokave, përfshi ligatinat e liqenit
Çështjet e kombinuara (Zonat urbane, përdorimi bujqësor i tokave, mbrojtja e ekosistemit ujor)
Tiparet kryesore /
Karakteristikat
Speciet/habitatet
Vetë ekosistemi i
liqeneve

Kërcënimet / presionet
kryesore
 Të ndryshme
 Eutrofikimi (bujqësia,
blegtoria, ujrat e zeza,
mbetjet e ngurta…);
 Luhatja e nivelit të liqenit;

Objektivat e konservimit

Masat

 Menaxhimi i qëndrueshëm i
ekosistemit të liqeneve,
habitateve dhe specieve;

 Mbështetje për
zhvillimin e fasiliteteve
për trajtimin e ujrave
të zeza për fshatrat
kryesorë të basenit të
liqeneve;
 Zhvillimi i udhëzuesve
të veçantë për
rregullimin e trafikut
të lundrimit në liqen
 Identifikimi i zonave
për ankorimin e
anijeve
 Lejohen vetëm anije
për argëtim me motor
elektrik (anije me
energji diellore)…
 Përgatitja e udhëzuesit
për menaxhim / ose
adaptimi i asaj që
është zhvilluar në
pjesën greke
 Zbatimi i skemës për
menaxhimin e
kallamishteve të këtij

 Njohuri mbi ekosistemin e
liqeneve dhe luhatjen e
nivelit të ujit;

 Erozioni nga ‘shpyllëzimet
historike’
 Lundrimi në të ardhmen me
anije për argëtim në
Prespën e Madhe

Flora ujore
Kallamishtet /
Prespa e Vogël
Shpendët
folenizues
Livadhet e lagëta

 Shtrirja e pakontrolluar e
vendbanimeve…
 Bujqësia
 Mungesa e menaxhimit;
 Shqetësimi
 Peshkimi

 Ruajtja e nivelit të
kallamishteve që lejojnë
balancën ndërmjet ushqimit
dhe riprodhimit;
 Ndalimi i urbanizimit të
paligjshëm
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Çështjet e kombinuara (Zonat urbane, përdorimi bujqësor i tokave, mbrojtja e ekosistemit ujor)
Tiparet kryesore /
Karakteristikat
Speciet/habitatet

Kërcënimet / presionet
kryesore

Objektivat e konservimit

Flora ujore
Kallamishtet /
Prespa e Vogël

 Luhatja e nivelit të liqenit;
 Praktikat bujqësore /
plehërat kimike / ndryshimi
i përdorimit të tokës;
 Peshkimi;
 Mungesa e hartografimit të
habitateve

 Sigurimi i mirëmbajtjes së
habitateve të
kallamishteve;
 Incorporimi i planifikimit të
menaxhimit për adaptimin
me ndryshimet klimatike

Fauna

 Gjuetia e paligjëshme
 Konfrontimi i ariut dhe
ujqërve me barinjtë

 Ndalimi i gjuetisë së
paligjëshme
 Sigurimi i kushteve të
favorshme për faunën e
egër

Fauna / Peshqit
Speciet Endemike
(Mrena, Skobuzi,
Cironka, etj. )

 Luhatja natyrore e nivelit të
ujit;
 Shqetësimi i vendeve të
lëshimit të vezëve;
 Mbipeshkimi;
 Speciet e huaja;
 Praktikat bujqësore / në
nivel kombëtar e
ndërkufitar;
 Mungesa e fasiliteteve për
trajtimin e ujrave të zeza;
 Metoda/teknika të
papërshtatshme për
peshkim;
 Mangësi në zbatimin e ligjit;
 Mungesa e të dhënave;
 Implikimet e stokut…’
 Ndërgjegjësim i pakët midis
peshkatarëve;

 Vlerësimi i stokut të
peshkut dhe zhvillimi i
statistikave të përbashkëta
të peshkimit.
 Ruajtja e llojeve endemike
 Integrimi i aktiviteteve të
peshkimit në ligjin e zonave
të mbrojtura.
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Masat
plani menaxhimi.
 Mbështetja e
komunave për të
ndaluar ndërtimet e
paligjëshme
 Zbatimi i ligjit;
 Shfrytëzimi i
kontrolluar i
kallamishteve duke
dhënë licensa për
menaxhuesit e
kallamishteve.
 Trajnimi i menaxhuese
të kallamishteve dhe
kontrolli i punës së
tyre.
 Lejimi i shfrytëzimit të
kallamishteve nga 1
Janar deri më 15 Mars
 Kontrolli i pikave të
daljes për trafikun e
paligjshëm të kafshëve
të vrara nga gjuetia
ilegale
 Mbështetja e
bletërritësve dhe
blegtorëve me gardhe
elektrike kundër
arinjve dhe ujqërve.
 Mbështetja e barinjve
me qen stani
 Zhvillimi i studimeve
të veçanta për
ndikimin e aktiviteteve
të peshkimit gjatë
periudhës së dimrit …
 Zhvillimi i një studimi
mbi marrëdhëniet lloje
autoktone / lloje të
huaja;
 Zhvillimi i kontrollit të
madhësisë së specieve
gjatë
stokimit...gjurmimi me
seleksionim…/apo
ndalimi i tij;
 Forcimi i ligjshmërisë;
 Rritja e
ndërgjegjësimit
ndërmjet
peshkatarëve dhe
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Çështjet e kombinuara (Zonat urbane, përdorimi bujqësor i tokave, mbrojtja e ekosistemit ujor)
Tiparet kryesore /
Karakteristikat
Speciet/habitatet

Kërcënimet / presionet
kryesore

Objektivat e konservimit

 Mungesa e bashkëpunimit
trepalësh

Specie / grupe të
tjera

 Njohuri të pamjaftueshme

 Përmirësimi i njohurive
rreth përbërjes së faunës

Shpellat për
lakuriqët e natës

 -Moskontrolli i vizitorëve/
 -Përdorimi nga banorët /
peshkatarët / blegtorët
lokalë për qëllime të tjera

 Mirëmbajtja e shpellave si
habitate të përshtatëshme
për lakuriqët e natës,
invertebrorët, etj.

 -Numri i madh i vizitorëve;
 Kërkime arkeologjike të
pakontrolluara / të pa
koordinuara;
 -‘minierat e floririt’….
 -Gjuetia…

 Reduktimi i impakteve
njerëzore

Gjiret e veçanta,
anët e liqenit
Ishulli i
Maligradit
Shpendët
Pejzazhi
Lakuriqët e natës

Masat
popullsisë lokale mbi
funksionet dhe
shërbimet e
ekosistemeve;
 Krijimi i një programi
shkencor për Parkun e
Prespës dhe angazhimi
i shkencëtarëve
kombëtarë e
ndërkombëtarë për të
punuar për mungesat
e njohurive
 Bllokimi i hyrjes së
shpellave me kangjella
hekuri apo mure tulle.
 Zhvillimi i masave për
ruajtjen e shpellave
dhe lakuriqëve të
natës nga administrata
e parkut
 Zhvillimi dhe zbatimi i
një plani veprimi,
përfshi sistemin e
guidimit të vizitorëve;
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Imediate/
Urgjente
2014-2015

Afatmesme
2015-2018

Afatgjatë
2018-2023

Tabela 20: Kuadri logjik për aksionet sipas planit të menaxhimit të Parkut Kombëtar të Prespës në Shqipëri (shih vëllimin e plotë të planit të menaxhimit,
2013, f. 192)

Rehabilitimi i kushteve natyrore
të ekosistemeve pyjore

Ndalimi i veprimtarisë njerëzore

X

X

X

Stabilizimi i popullatës së
qukapikëve

Ndalimi i veprimtarisë njerëzore

X

Përmirësimi i cilësisë së
habitateve për faunën e egër
duke ndaluar gjuetinë
Ruajtja e kopulacioneve të
kërpudhave për brezat e
ardhshëm

Bllokimi i rrugëve / shtigjeve
hyrëse

X

Licensimi i grumbulluesve të
kërpudhave

X

X

Ruajtja e bimëve mjekësore për
brezat e ardhshëm

Licensimi i grumbulluesve të
bimëve mjekësore

X

X

Kërkime mbi ripërtëritjen
natyrore të ekosistemeve të
pyjeve dhe kullotave pa
modifikime nga njeriu
Ndalimi i kullotjes në zonën
qendrore
Informimi i banorëve dhe
vizitorëve rreth parkut,
kufizimeve të tij dhe mundësive
Mbrojtja e aseteve kulturorë
dhe natyrorë të ishullit duke
kufizuar aksesin vetëm për

Inkurajimi i kërkuesve kombëtarë
e ndërkombëtarë për të vrojtuar
rehabilitimin e ekosistemeve

X

Ndalimi i kullotjes

X

Vendosja e tabelave informuese
dhe tabelave kufi treguese në
kufijtë e zonës qendrore
Vendosja dhe mirëmbajtja e një
moli lundrues. Përgatitja dhe
mirëmbajtja e shtegut për lëvizje

X

Objektivi i menaxhimit

Zona
qendrore

Ishulli i
Maligradit
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Aksioni /
Masat

X

X

Metoda e
monitorimit

Rezultati

Grumbujt e vjetër pyjorë të
paprekur me ah dhe dushqe,
ripërtëritja natyrore me
lastarë
Sasia e çifteve të qukapikëve
(Drycopus martius) që
folenizojnë
S’ka gjueti

Drurët e shënuar
dhe të regjistruar,
kontrolli çdo tre
vjet
Numërimi çdo vit i
çifteve që
folenizojnë
Kamerat kurthe
për faunën

X

Numri i grumbulluesve të
kërpudhave të regjistruar

Regjistrimi i
grumbulluesve

X

Numri i grumbulluesve të
bimëve mjekësore të
regjistruar

Regjistrimi i
grumbulluesve

X

Publikime shkencore

Rezultatet e
publikuara

X

Nuk ka blegtori në zonën
qendrore
Numri i tabelave informuese
dhe kufi treguese

Kamerat kurthe
për faunën
Numërimi dhe
kontrolli

Nuk ka blegtori në
zonën qendrore
Cilido respekton zonën
qendrore

Platforma për zbritje në vend
dhe në gjendje të mirë

Kontroll vjetor

Ripërtëritja natyrore
në ishull është rritur
dhe nuk është

X

X

Mjetet e verifikimit /
Indicatorët

X

Ripërtëritja natyrore e
ekosistemeve pyjore

Popullatë e
qëndrueshme ose në
rritje
Nuk ka gjuetarë të
paligjshëm të
fotografuar
Shqetësimi nga
grumbulluesit e
kërpudhave është i
pakët
Shqetësimi nga
grumbulluesit e
bimëve mjekësore
është i pakët
Rritja e njohurive mbi
ekosistemet dhe
rimëkëmjen e tyre

Aksioni /
Masat

Afatgjatë
2018-2023

Objektivi i menaxhimit

Afatmesme
2015-2018

Plani i Menaxhimit të Parkut Kombëtar të Prespës në Shqipëri

Imediate/
Urgjente
2014-2015

2014-2024

Mjetet e verifikimit /
Indicatorët

Metoda e
monitorimit

Rezultati

kishën e Shën Mërisë.
Shmangia e shqetësimeve në
pjesën tjetër të ishullit

nga platforma zbritëse tek kisha
Vendosja e tabelave informuese
dhe kufi-treguese për të mbajtur
vizitorët në shtegun e shënuar

Zonat e
peshkimit të
kufizuar5

Kufizon kapjen e peshqve për të
lejuar riprodhimin e
pashqetësuar dhe lëshimin e
vezëve nga popullatat e peshqve

X

X

X

Nuk peshkohet gjatë
periudhës së ndalimit të
peshkimit në zonat e
përcaktuara

Kontroll direkt dhe
patrullimi në liqen
gjatë sezonit të
ndalimit të
peshkimit

Popullatat e peshqve
autoktonë riprodhohen
me sukses dhe
popullata në liqen
është stabël apo në
rritje.

Zona e
përdorimit të
qëndrueshëm

Përmirësimi i cilësisë së habitatit
nëpërmjet ndalimit të gjuetisë

Ndalimi i përkohshëm i
aktiviteteve të peshkimit (Prill Maj) dhe në hapësirë në zonat e
kufizuara, me përjashtim të zonës
së Prespës së Vogël në kufi me
Greqinë në të cilën peshkimi
ndalohet gjithë vitin.
Kontrolli i i trafikut nga parku në
pikat hyrëse/dalëse të parkut
kombëtar

X

X

X

Nuk zbulohen gjuetarë

Kamera kurthe për
faunën

Nuk regjistrohen
gjuetarë të paligjshëm

Rimëkëmbja e pyjeve cungishte
të mbishfrytëzuar në pyje të
dendur me drurë të rritur
Reduktimi i konsumit të druve të
zjarrit

Reduktimi i përdorimit të druve
të zjarrit nga përdorimi i
biomasës,
Furnizimi i banesave me sisteme
ngrohëse më eficiente
Izolimi më i mirë i banesave

X

X

X

Nga pyjet shtetërorë nuk do
të priten dru zjari pas pese
deri në dhjetë vitesh. Në
zonën e zhvillimit të
qëndrueshëm nuk do të
priten dru zjarri pas dhjetë
vjetësh.

Konsumi mesatar i
druve të zjarrit
reduktohet në 5 m³ për
familje në vit

Rimëkëmbja e pyjeve të zonës
së përdorimit të qëndrueshëm

Reduktimi i përdorimit si kullota
për blegtorinë
Reduktimi i krasitjes së drurëve

X

X

X

Pyjet e zonës së përdorimit të
qëndrueshëm nuk përdoren
për kullotjen e blegtorisë. Pas

Zëvendësimi i
druve të zjarrit nga
biomasa.
Mbështetje për të
instaluar sisteme
mëtë mira për
ngrohje
Konsultimi i
pronarëve të
banesave pët të
izoluar si duhet
shtëpitë
Numri kafshëve që
kullosin në
parcelat e pyjeve

5

shqetësuar aspak.
X

Krahasoni Tabelën 45 në vëllimin e plotë të planit të menaxhimit tëParkut Kombëtar të Prespës f. 194 dhe krahasoni Figurën 122
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Rimëkëmbja e
ekosistemeve pyjore
nga rritja e drurëve

Afatgjatë
2018-2023

Aksioni /
Masat

Afatmesme
2015-2018

Objektivi i menaxhimit

2014-2024

Imediate/
Urgjente
2014-2015

Plani i Menaxhimit të Parkut Kombëtar të Prespës në Shqipëri

për prodhim gjethi për blegtorinë

Zona e
përdorimit
tradicional

Metoda e
monitorimit

dhjetë vjetësh kuk ka kullotje
në pyjet shtetërorë në zonën
e përdorimit të qëndrueshëm.

shtetërorë në
zonën e
përdorimit të
qëndrueshëm .
Regjistrim vjetor
Regjistrimi vjetor i
blegtorisë për çdo
ekonomi
bujqësore

Sigurimi i kullotave ekologjikisht
të balancuara për blegtorinë

Balancimi i numrit të krerëve me
sipërfaqen e dhënë të kullotave
nga zbatimi korrekt i kapacitetit
mbajtës të kullotave (0.5 deri 0.7
njësi blegtorale për hektar)

X

X

X

Numri i njësive blegtorale në
parkun kombëtar balancohet
me sipërfaqen e kullotave në
dispozicion (rreth 4000 ha)

Përmirësimi i cilësisë së habitatit
nëpërmjet ndalimit të gjuetisë

Kontrolli i i trafikut nga parku në
pikat hyrëse/dalëse të parkut
kombëtar

X

X

X

Nuk zbulohen gjuetarë

Përmirësimi i
habitatit nga
ndalimi i gjuetisë

Rimëkëmbja e pyjeve cungishte
të mbishfrytëzuar në pyje të
dendur me drurë në rritje
Reduktimi i konsumit të druve të
zjarrit

Reduktimi i përdorimit të druve
të zjarrit nga përdorimi i
biomasës,
Furnizimi i banesave me sisteme
ngrohëse më eficiente
Izolimi më i mirë i banesave
Reduktimi i përdorimit si kullota
për blegtorinë
Reduktimi i krasitjes së drurëve
për prodhim gjethi për blegtorinë

X

X

X

Reduktimi i
konsumit të druve
të zjarrit

X

X

X

Mbjellja e llojeve të gjinive Salix
dhe Popular në zonën e
identifikuar (8 ha dhe më shumë)

X

X

Nga pyjet shtetërorë nuk do
të priten dru zjari pas pese
deri në dhjetë vitesh. Në
zonën e përdorimit tradicional
nuk do të priten dru zjarri pas
dhjetë vjetësh.
Pyjet e zonës së përdorimit
tradicional nuk përdoren për
kullotjen e blegtorisë. Pas
dhjetë vjetësh kuk ka kullotje
në pyjet shtetërorë në zonën
e përdorimit tradicional.
Të paktën 8 ha janë mbjellë
dhe janë gati për t’u
shfrytëzuar në intervale 3-10
vjet

Rimëkëmbja e pyjeve të zonës
së përdorimit tradicional

Mbjellja e llojeve me rritje të
shpejtë për të siguruar biomasë
për zëvendësimin e druve të
zjarrit që priten në pyjet
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Mjetet e verifikimit /
Indicatorët

Rezultati

Balancimi i numrit të
njësive blegtorale me
kullotat e
disponueshme. Nuk ka
më mbikullotje.
Kontrolli i i trafikut nga
parku në pikat
hyrëse/dalëse të
parkut kombëtar of the
NP
Reduktimi i konsumit
të druve të zjarrit nga
zëvendësimi prej
biomasës

Mbështetje për të
instaluar sisteme
mëtë mira për
ngrohje në banesa

Përmirësimi i pyjeve
për të siguruar dru
zjarri për brezat e
ardhshëm

Puyllëzimi është
realizuar dhe rritet

Mund të mbillen më
shumë drurë me rritje
të shpejtë për të
lehtësuar rimëkëmbjen

Aksioni /
Masat

Afatgjatë
2018-2023

Objektivi i menaxhimit

Afatmesme
2015-2018

Plani i Menaxhimit të Parkut Kombëtar të Prespës në Shqipëri

Imediate/
Urgjente
2014-2015

2014-2024

Mjetet e verifikimit /
Indicatorët

Metoda e
monitorimit

shtetërorë.
Sigurimi i kullotave ekologjikisht
të balancuara për blegtorinë

Zonat
bujqësore

Sigurimi i furnizimit me ushqim
për popullsinë lokale

Stabilizimi dhe përmirësimi i
Masa
kushteve të jetesës për banorët
mbështetëse
e parkut
për popullsinë
lokale

Rritja e atraktivitetit për
vizitorët

Balancimi i numrit të krerëve me
sipërfaqen e dhënë të kullotave
nga zbatimi korrekt i kapacitetit
mbajtës të kullotave (0.5 deri 0.7
njësi blegtorale për hektar)
Zbatimi i standardeve ekologjike
për prodhimin duke mënjanuar
përdorimin e pesticideve të
dëmshme dhe plehërave kimike

X

X

X

Numri i njësive blegtorale në
parkun kombëtar balancohet
me sipërfaqen e kullotave në
dispozicion (rreth 4000 ha)

Regjistrimi i
blegtorisë

X

X

X

Sipërfaqja e tokave bujqësore
është stabël.

Analiza GIS

Krijimi i organizatës së
marketingut për të hedhur në
treg produktet e prodhuesve
lokalë.
Mbështetja e bletërritësve
Mbështetja e peshkatarëve
Mbështetja e grumbulluesve të
bimëve mjekësore, kërpudhave
dhe frutave të pyllit.
Përgatitja e një etikete të veçantë
për produktet e parkut kombëtar
Krijimi i infrastrukturës në parkun
kombëtar që t’u mundësojë
vizitorëve eksperiencën në
natyrë.
Identifikimi dhe shënimi i
shtigjeve për këmbësorët,
biçikletat, kalërimin.
Dhënia e informacionit për
vizitorët në qendrën e vizitorëve
Zbatimi i pikave të informacionit

X

X

X

Qarkullimi i mallrave të
prodhuar është e stabilizuar
dhe çmimet e mallrave të
veçanta janë rritur

Kërkim tregu

X

X

X

Janë sistemuar shtigjet për
këmbësorë, biçikleta, kalërim
dha janë prodhuar hartat
përkatëse
Qendra e vizitorëve është
krijuar duke rritur numrin e
vizitorëve
Numri i vizitorëve që
qëndrojnë me fjetje në park
është rritur

Hartat dhe
materialet
informative
Regjistrimi
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Rezultati

më të shpejtë të pyjeve
shtetërorë.
Konservimi i
ekosistemeve të
kullotave për kullotje
nga blegtoria lokale
Mbrojtja e tokave si
vende për prodhim
bujqësor për brezin
aktual dhe brezat e
ardhshëm
Përmirësimi i të
ardhurave të
prodhuesve lokalë me
mbështetjen e
administratës së
parkut. Përmirësimi i
mbështetjes së
banorëve lokalë për
parkun.

Rritja e numrit të
vizitorëve ka
përmirësuar nivelin e
jetesës së popullatës
lokale.

Elemente te
veçantë për
konservim
SHPELLAT

Kallamishtet e
Prespës së
Vogël
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në park ku vizitorët marrin
informacion rreth mundësive për
rekreacion
Zgjedhja e njerëzve të
përshtatshëm nga zona e parkut
për t’i trajnuar si guida të
natyrës. Pajisja me certifikatë si
guida për natyrën të njohur për
parkun kombëtar

Afatgjatë
2018-2023

Trajnimi i banorëve lokalë për
t’u bërë guida të natyrës

Aksioni /
Masat

Afatmesme
2015-2018

Objektivi i menaxhimit

2014-2024

Imediate/
Urgjente
2014-2015

Plani i Menaxhimit të Parkut Kombëtar të Prespës në Shqipëri

X

X

X

Mjetet e verifikimit /
Indicatorët

Metoda e
monitorimit

Rezultati

Persona të ndryshëm janë
trajnuar dhe kanë marrë
certifikatën “Guida të natyrës
në Prespë”

Regjistrimi i
guidave të
trajnuar

Guidat ju ofrojnë
shërbime vizitorëve
dhe janë të aftë t’i
informojnë rreth
biodiversitetit dhe
kulturës së parkut

Bllokimi i aksesit, nuk lejohen
vizitorë në shpella pa lejën e
administratës së parkut

Control annually
the construction
to block the caves

Pelecanus crispus
dhe P. onocrotalus
fillojnë të
riprodhohen
Çafkat fillojnë të
riprodhohen
Analiza GIS

Caves are protected
and the habitat quality
for cave dwelling fauna
and flora is secured
Cultural heritage is
protected
Përmirësimi i cilësisë së
habitateve për faunën
dhe florën e
kallamishteve.

Mbrojtja e cilësisë së habitateve
të shpellave për faunën dhe
florën që e tyre dhe ruajtja e
trashëgimisë kulturore të
shpqllave

Bllokimi i eksesit në shpellat
kryesore veçanërisht në shpellën
e Trenit

X

Mbrojtja e kallamishteve të
liqenit të Prespës së Vogël
përgjatë kufirit me Greqinë për
të përmirësuar cilësinë e
habitateve për polenizimin e
shpendëve
Përmirësimi i liqenit të Prespës
së Vogël për peshkim

Ndalimi i çdo shqetësimi gjatë
sezonit të riprodhimit

X

X

X

S’ka shqetësime
Shpendët polenizues fillojnë
të riprodhohen

Heqja e pjesëve të kallamishteve
në verë për hapjen e pasqyrave
të ujit

X

X

X

Rritja e sipërfaqes së
pasqyrave të ujit për
aktivitete peshkimi

Hapja e korridoreve në
kallamishte për të lejuar hyrjen e
peshkatarëve në sipërfaqet e

X

X

Korridoret e hapura ekzistojnë
dhe lejojnë peshkatarët për të
hyrë në sipërfaqet e hapura

Analiza GIS

Rritja e sipërfaqes së
pasqyrave të ujit për
një cilësi më të mirë të
habitateve për stokun
e peshkut
Akses më i mirë i
peshkatarëve në zonat
e peshkimit

Shfrytëzimi i
kallamishteve

Shfrytëzimi i kallamishteve si
zëvendësuese të druve të zjarrit

Ekosistemet
ujore (liqenet,
lumenjtë,
rezervuarët)

Mbrojtja nga kontaminimi dhe
nga substancat e dëmshme

Mbrojtja e liqeneve nga ndotja
organike nga banesat dhe
prodhimi bujqësor

Informimi dhe edukimi për
florën dhe faunën e liqeneve

Konservimi i
specieve dhe
programi i
rehabilitimit

Stabilizimi dhe rritja e
popullatave të specieve të rralla
e të rrezikuara që jetojnë në
parkun kombëtar të Prespës

Afatgjatë
2018-2023

Objektivi i menaxhimit

Afatmesme
2015-2018

Plani i Menaxhimit të Parkut Kombëtar të Prespës në Shqipëri

Imediate/
Urgjente
2014-2015

2014-2024

X

X

X

Rritja e ndërgjegjësimit dhe e
edukimit të popullatës lokale

X

X

X

S’ka ndotje

Parametrat
abiotikë të
ekosistemeve
ujore

Edukimi dhe rritja e
ndërgjegjësimit
Ndërtimi i një sistemi kanalizimi
dhe i fasilitetit për trajtimin e
ujrave të zeza për fshatrat e
seleksionuara. Ndërtimi i gropave
septike të izoluara për shtëpitë
individuale
Vendosja e kamerave nënujore
në liqen dhe transmetimi i
pamjeve në qendrën e vizitorëve

X

X

S’ka ndotje në ekosistemet
ujore

Matja e
parametrave
organikë

Uji i pastër

X

X

Ndërgjegjësimi është
përmirësuar

Kamerat nënujore
janë vendosur

Rritja e ndërgjegjësimit dhe e
edukimit të popullsisë lokale
rreth vlerave të veçanta të
specieve.

X

X

X

Ndërgjegjësimi është
përmirësuar

Mbështetja e
aksioneve të
parkut kombëtar
nga popullsia
lokale

Nxënësit e shkollave
informohen rreth
ekosistemeve ujore,
shërbimeve të tyre dhe
faunës e florës
Përmirësimi i kushteve
për speciet rrit
atraksionin e parkut
për vizitorët

Aksioni /
Masat
hapura ujore
Zbatimi i planit të menaxhimit të
përgatitur për shfrytëzimin e
kallamishteve gjatë periudhës së
dimrit (Janar - Mars), kufizimi i
prerjes deri në 180 ton në vit dhe
ndjekja e sistemit të rotacionit
për shfrytëzim
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Mjetet e verifikimit /
Indicatorët
ujore në liqen
Sasia e kallamishteve të prera
çdo vit. Zbatimi i modeleve të
shfrytëzimit me rotacion

Metoda e
monitorimit

Hartografimi i
parcelave të
kallamishteve të
prera, analiza GIS

Rezultati

Biomasa e
kallamishteve si burim.
Përmirësimi i cilësisë
habitateve të
kallamishteve.
Sekuestrimi i karbonit
dhe kontributi i saj në
zbutjen e ndryshimeve
klimatike
Uji i pastër

ASETET
KULTURORE

LLOJET E
HUAJA
INVAZIVE
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Afatgjatë
2018-2023

Aksioni /
Masat

Afatmesme
2015-2018

Objektivi i menaxhimit

2014-2024

Imediate/
Urgjente
2014-2015

Plani i Menaxhimit të Parkut Kombëtar të Prespës në Shqipëri

Mjetet e verifikimit /
Indicatorët

Metoda e
monitorimit
Rritja e numrit të
vizitorëve
Foletë e
vendosura
kontrollohen dhe
pastrohen çdo vit

Stabilizimi i popullatave të
zogjve këngëtarë

Vendosja e foleve rreth zonave
urbane.
Vendosja e kamerave vrojtuese
në foletë e shpendëve dhe
transmetimi i pamjeve në
qendrën e vizitorëve

X

X

Foletë për shpendë janë
vendosur

Rikthimi i lejlekëve

Vendosja e platformave artificiale
në fshatrat rreth liqeneve në
mënyrë që të krijohen kushte për
folenizimin e lejlekëve

X

X

Platformat për folenizim janë
vendosur

Kamera vrojtuese
afër foleve.
Transmetimi i
pamjeve në
qendrën e
vizitorëve

Mbrojtja e trashëgimisë
kulturore

Organizimi i një ekspozite në
qendrën e vizitorëve për
artifaktet e zbuluara

X

X

Ekspozita

Ekspozita është e
hapur për banorët
dhe vizitorët

Mbrojtja e kishave eremite dhe
e aseteve kristiane

Mbështetje për konservimin e
këtyre aseteve kulturorë

X

X

Kishat eremite dhe vendet e
kultit janë mbrojtur dhe janë
atraktive për vizitorët
Drurët e hequr

Nun ndodhin akte
vandalizmi

Heqja e specieve nga territori i
parkut.
Arra e hindit (Ailanthus
altissima)

X
Shkulja e menjëhershme e
drurëve të arrës së hindit kudo që
rriten

X

Regjistrimi për
pesë vjet i
vendeve të
drurëve të hequr

Rezultati

Në fole janë strehuar
disa lloje shpendësh që
përfitojnë prej tyre.
Është rritur
ndërgjegjësimi në park
për shpendët
folenizues
Lejlekët janë rikthyer
në park.
Është rritur
ndërgjegjësimi për
speciet që jetojnë afër
njerëzve. Edukimi dhe
informimi janë rritur.
Është përmirësuar
mirëkuptimi për
përdorimin tradicional
të tokës dhe kulturën
Asetet kulturore janë
atraktive për vizitorët
dhe janë mirëmbajtur
Në park nuk gjenden
më drurë të arrës së
hindit

2013-2023 Plani i Menaxhimit të Parkut Kombëtar të Prespës në
Shqipëri

3.3

AKSIONET E MENAXHIMIT

3.3.1

KULLOTAT
Parku Kombëtar i Prespës, në pjesën më të madhe, mbetet një peizazh tipik kulturor e bujqësore, zonat pyjore
kombinuar dhe shtegtimin sezonal të blegtorisë. Bujqësia ka qenë dhe është e vendosur zakonisht rreth fshatrave
në luginat afër brigjeve të liqenit të liqenit të Prespës së Madhe (850-1,000 m mnd). Blegtoria në këto zona në
dimër mbahet dhe ushqehet me sanë që kositet në luginat dhe nga gjethi i krasitur nga drurët fletorë.
Pyjet për prodhim dru zjarri janë mbizotëruese në mes të shpateve (1,100-1,600 m mnd). Pylli i dushqeve është
mbizotërues deri në 1,250 m mnd. dhe mbi atë nivel fillon pylli i ahut, që me raste përzihet me halorët në lartësi
mbi 1,800 m. Këta të fundit hasen në zonat më të gjera në PK të Galicics, poshtë majës Magaro nga ana
maqedonase e vargmalit të Galicicës. Këta male mbi lartësinë 1,800 m janë të mbuluara me livadhe e kullota subalpine , që përdoren si kullota verore për blegtorinë. Modelet e përdorimit të tokës të përshkruara më lart janë
aplikuar në këtë rajon për shekuj .
Duke marrë parasysh shpërndarjen e rudimentare të pyjeve shumica e maleve duket e pyllëzuar. Vetëm disa
shkëmbinj natyrore dhe formacionet shkëmbore nuk kanë ose kanë shumë pak bimësi drusore. Vetëm brezi i
pyjeve në pjesën e mesme të shpateve ka mbetur në një gjendje gjysmë-natyrore dhe përfaqëson bimësinë
natyrore klimaks në faza të ndryshme të degradimit. Këto zona janë përdorur tej mase edhe nga njerëzit për
prodhim dru zjarri dhe për kullotje. Të gjitha livadhet në luginat dhe kryesisht në male janë me origjinë sekondare.
Për shkak të faktorëve të ndryshëm të mjedisit, kullotat malore duket se janë formacione sub-klimaks, të cilat
mund të qëndrojnë pa ndryshuar madje edhe pa ndikimin e mëtejshëm të njeriut për gjatë shumë dekadave apo
shekujve. Kjo përcaktohet nga faktorët e mëposhtëm të mjedisit:




Erozioni nga uji: Kushtet e tokës në kullotat malore zakonisht favorizojnë rritjen e bimësisë barishtore,
meqenëse shtresat e tokës dhe humusi shpëlahen dhe transportohen poshtë në lugina. Aktualisht biomasa e
thatë e akumuluar digjet me lehtësi (shih më poshtë).
Zjarret në kullota: barinjtë u venë zjarrin kullotave, në mënyrë për të ndaluar shtrirjen e pyllit. Tashmë kjo nuk
ndodh aq shpesh, por zjarri i rënë në vitin 2007 shkatërroi suksesionin pyjor me shkurre dëllinje (Juniperus sp)
duke e kthyer prapa për dekada të tëra. Për shkak të akumulimit të lartë të biomasës në kullotat malore që
përdoren në mënyrë sporadike, zjarret janë shumë të fuqishëm dhe madje djegin edhe shtresat e humusit në
tokë, duke e bërë shumë të vështirë shuarjen e këtyre zjarreve.

Duke marrë në konsideratë status quo aktuale të parkut kombëtar, zona e mbrojtur do të kualifikohej si një
peizazh të mbrojtur, që është kategoria e V e IUCN (IUCN, 2008). Meqënëse kuadri ligjor i Parkut Kombëtar
parashikon ndërprerjen e aktiviteteve pyjore dhe mbarështimin e blegtorisë në zonat e larta malore, është i
mundur një transformim i ngadalshëm drejt një peizazhi natyror dhe një parku të vërtetë kombëtar (kategoria II e
IUCN). Kjo do të thotë se të gjitha shoqërimet bimore të përmendura më lart do të tkurren në mënyrë të
konsiderueshme, disa edhe do të shkojnë duke u zhdukur brenda parkut . Për shkak të frekuencës rajonale të këtij
peizazhi kulturor, kjo nuk do të përbënte kërcënim për biodiversitetin e përgjithshëm . Një sasi e konsiderueshme
e dythundrakëve egër do të ishte e rëndësishme për speciet e rralla endemike të kullotave malore p.sh. dhia e egër
(Rupicapra r . Balcanica) . Kafshët do të krijojnë hapësira të mjaftueshme në mënyrë që t’u japin shansin për të
mbijetuar në livadhet e sub-alpine llojeve endemike dhe të rralla p.sh. Festuca galicicea , Festuca hercegovincia ,
Edraianthus horvatii , Astragalus mayeri , galicicum Sempervivum, etj. Në një peizazh natyror , livadhet sub-alpine
do të jenë më pak të shpërndara. Për fat të keq , dhitë e egra janë nën presionin e gjuetisë së paligjshme dhe
aktualisht janë në numër shumë të ulët për të garantuar rolin e tyre për livadhet sub-alpine në parqet kombëtare
të Galicicës dhe Prespës (në të dy anët e kufirit ka një nomër shumë të pakët, 20-30 dhi të egra).
Për të pasur një kuptim më të plotë për proceset e suksesioni, do të ishte e dobishme që të bëheshin disa mbjellje
pilote me ah dhe lloje halorë mbi lartësinë 1,800 m mnd Kjo është e nevojshme pasi speciet indigjene të halorëve
janë bërë shumë të rralla, dhe ahu mbin vetëm në zonat e hijezuara. Instalimi i bimësisë pyjore do të marrë shumë
kohë për të ripushtuar lartësitë e mëdha ku praktikisht nuk kanë mbetur më pyje.

71

2014-2024

Plani i Menaxhimit të Parkut Kombëtar të Prespës në Shqipëri

Në zonën e dushkut të parkut kombëtar nuk janë të nevojshme ndërhyrjet e drejtpërdrejta. Potenciali rigjenerues i
pyjeve të lisit është i lartë, dhe hapësirat e kullotave të cilat janë krijuar në këtë zonë do të mbyllen në kohën e
duhur me pyje lisi indigjene. Menaxhimit kryesor është ndalimi i kullotjes, pasi kafshët dëmtojnë lastarët e rinj .
Zonat me kundrejtimi jugor deri në 1,100 m mnd janë të veshura me venjë (Juniperus excelsa) dhe fidhës
(Juniperus foetidissima). Ishulli i Maligradit është një habitat natyror për pyllin me venë, por për shkak të presionit
historike kullotjes, drurët e venjës u zhdukën. Duke krahasuar bimësinë e ishullit Golem Grad dhe Maligradit,
vërehet një përbërje shumë të ngjashme e bimëve barishtore njëvjeçare në pllajën e ishullit. Diferenca më e
dukshme midis ishujve është se në Golem Grad, pylli me venjë është ende i në gjendje të mirë. Kështu , sidomos
për ishullin e Maligradit, duket e mundur që të instalohen llojet autoktone të dëllinjave, të cilat duan kohë të
vendosen në pllajë të ishullit .

3.3.1.1

Objektivat e Menaxhimit për Kullotat

Kullotat e papërdorura duhet të kositen një herë në vit për prodhimin e sanës. Këto kullota janë në përgjithësi në
një distancë të konsiderueshme nga qendrat e banuara. Në mënyrë që këto kullota të përdoren për prodhimin e
sanës, janë të nevojshme pajisje dhe mjete të përshtatshme transporti. Banorët vendas tani mbarështojnë më
shumë gjedh e njëthundrakë se më parë. Banorët e parkut aktualisht mbarështojnë 3,891 krerë. Megjithatë për t’i
ushqyer ato ka vetëm 3,933 ha kullota. Kjo do të thotë që ngarkesa me blegtori është 1 njësi blegtorale për hektar,
ndërkohë që kapaciteti maksimal mbajtës është mbi kapacitetin mbajtes të kullotave, që është 0.5 njësi blegtorale
për hektar në kushtet e tokave gëlqerore të varfra të kullotave.
Kjo shpjegon gjendjen e rëndë të zonave ekzistuese rreth fshatrave nga mbikullotja. Numri aktual i blegtorisë ka
nevojë për ushqim shtesë gjatë sezonit të dimrit, që sigurohet nga krasitja e gjethit në pyje.
Kullotat me origjinë antropogjene janë të përhapura gjerësisht në park. Pyjet shtetërore janë përdorur për
kullotjen e kafshëve dhe sigurimin e gjethit për dimër në masën 20% deri 30%. Ushqimi foragjer në dimër përbëhet
82 % e nga gjethet e krasitura nga pemët , dhe 18 % nga bari i thatë. Gjethet për forazhin e dimrit sigurohen në
masën 32 % nga pyjet shtetërore.
Objektivi është që të zvogëlohet përqindja e masës foragjere qësigurohet nga krasitja për gjeth duke rritur
prodhimin e sanës.
 Hartimi i udhëzuesve të veçantë për menaxhimin e livadheve të lagëta;
 Reduktimi i mbikullotjes në pyje;
 Mbështetja e kullotjes në kullotat e braktisura;
 Kooperimi me ekspertë të hidrologjisë, ndryshimeve klimatike dhe meteorologjisë;
 Shndrimi i zonave të brigjeve të liqeneve në zonë qëndrore;
Kullotat alpine në këtë moment përdoren pak. Kullotja e blegtorisë në verë (nga maji deri në shtator) do të mund
të sigurojë ushqim shtesë për gjedhet dhe delet. Në rast të kundërt këto kullota mund të përdoren për prodhimin
e sanës për zëvendësim ushqimin me gjeth. Kjo do të lejonte rimëkëmbjen e pyjeve komunalë brenda një periudhe
prej rreth 30 vjet për të mbështetur në të ardhmen vendasit për krasitje gjethi e dru zjarri.
Kullotat alpine mund të bëhen gjithashtu subjekt i suksesioni dhe mund të rezervohen për kafshë të egra të tilla si
dhia e egër të Ballkanit, kaprolli dhe dreri. Kjo kërkon shpalljen e kullotave alpine si zonë qendrore e Parkut
Kombëtar .
Livadhet në rrafshnaltën ndërmjet Cerjes dhe Rakickës, në bazë të rezultateve të ekspertëve vegjetacionit, kulloten
nën kapacitetin e tyre dhe mund të mbajnë një numër më të madh krerësh. Megjithatë, ngarkesa me blegtori
duhet të jetë fikse në përputhje me kapacitetin mbajtës të kullotës. Përveç kësaj, disponueshmëria e ujit për
blegtorinë është një faktor natyror kufizues, çka mundëson kullotjen në sezonin e pranverës dhe në fillim të verës,
kur sasia e ujit është e mjaftueshme.

3.3.1.2

Llojet e huaja bimore

Në disa pjesë të parkut të Prespës është hasur një lloj i huaj, arra e hindit Ailanthus altissima (Mill.), një specie
drusore në formë shkurreje. Sipas STEŠEVIĆ, D., PETROVIĆ, (2010) kjo specie drusore mund të konsiderohet si një lloj i
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huaj me një potencial të tillë pushtues sa mund të shtypë speciet e bimëve vendase. Ajo përshkruhet si një lloj
agresive në përhapjen e saj “Arra e hindit prodhon një kimikat allopatic të quajtur ailanthone, i cili pengon rritjen e
bimëve të tjera. Inhibitorët janë më të fortë në lëvore dhe në rrënjë, por gjithashtu janë të pranishëm edhe në
gjethe, dru dhe në farat e bimëve”. (Wikipedia 2013). Prandaj është rekomanduar me forcë që të fillohet një
fushatë për zhdukjen e saj.

3.3.2

Pyjet

Formacionet zotëruese të bimësisë të ekosistemeve tokësore kanë qenë pyjet e përziera të ahu dhe dushkut në
tokat gëlqerore. Këto gjenden kryesisht në vargmalin e Malit të Thatë, përgjatë malit Ivan, dhe në kurrizin jugor
drejt kufirit grek. Ka vetëm disa zona mbi formacione silikatesh liqenin e Prespës së Vogël në kufi me Greqinë, të
cilat lejojnë zhvillimin e formacioneve të tjera pyjore.
Sfida kryesore për menaxhimin e pyjeve është zvogëlimi i presionit që ka çuar në të kaluarën në përkeqësimin e
tyre. Siç është përshkruar më parë, faktorët kryesorë janë përdorimi i tepruar për prerjen e druve të zjarrit dhe
mbikullotja. Kjo do të thotë që për të reduktuar këto kërcënime antropogjene duhet të zbatohen të dy masat
direkte dhe indirekte.
Masat e menaxhimit në vijim janë bazuar në inventarin e pyjeve të kryera në vitin 2012, dhe në planin përkatës të
të funksioneve të pyjeve.

3.3.2.1

Elementet bazë për menaxhimin e pyjeve

Brenda zonës së Parkut Kombëtar mbrojtja e natyrës ka prioritet mbi çdo shfrytëzim ekonomik të pyllit . Kjo është
deklaruar në mënyrë të qartë në ligjin në fuqi. Sipas nenit 12 të ligjit nr 8906, datë 6.6.2002 “Për zonat e
mbrojtura” pyjet e përfshira në zonat e mbrojtura përjashtohen nga klasifikimi si pyje për shfrytëzim. Si rrjedhojë
prerja e pyjeve në Parkun Kombëtar të Prespës kufizohet për sigurimin e druve të zjarrit vetëm për familjet e
dymbëdhjetë fshatrave të vendosura brenda të parkut kombëtar.
Pyjet e Parkut Kombëtar të Prespës paraqesin një komponent të rëndësishëm të këtij parku. Ata rriten në një
lartësi prej 850 m deri 2,200 m, një pjesë e të cilave sot janë konvertuar në kullota alpine. Pyjeve klasifikohen të
ndarë në dy zona fitoklimatike Castanetum dhe Fagetum. Sipas pronësisë ata ndahen në tre grupe: në pronësi
publike (në pronësi shtetërore apo komunale) dhe në pronësi private. Duke u bazuar në mënyrën se si janë
qeverisur, këta pyje mund të klasifikohet në dy forma: pyje të lartë (me origjinë farore), për një pjesë të pyjeve të
ahut dhe pyje të ulët apo cungishte (me origjinë lastarore) për pjesën tjetër të pyjeve të ahut dhe të gjithë pyjet e
dushkut . Për më tepër klasifikimi i bazuar në tipin e pyjeve dallon pyjet e ahut dhe disa tipe pyjesh dushku.
Nga perspektiva e menaxhimit është arritur një fazë e rëndësishme duke përgatitur tre plane menaxhimi për pyjet
shtetërorë dhe një plan menaxhimi për pyjet komunalë për të katër ekonomitë pyjore (See Tabela 21: Madhësia e
ekonomive pyjore (Burimi: GIS Analysis 2012), që së bashku përbëjnë fondin pyjor të Parkut Kombëtar të Prespës. Për
më tepër është përgatitur edhe plani i funksioneve të pyjeve të Parkut Kombëtar të Prespës.
Gjendja aktuale e pyjeve të Parkut Kombëtar të Prespës përcaktohet sipas gjendjes së dëmtimit të tyre. Kjo
bazohet në devijimin e karakteristikave të dukshme nga struktura normale e pyllit për shkak të përdorimit të
tepruar dhe nga abuzimet në 30-40 vitet e fundit. Megjithatë ka disa parcela të pyjeve komunale të cilat në vitet e
fundit kanë qenë objekt i ndërhyrjeve me punime përmirësimi pyjor, të tilla si pastrimi, ricungimi, etj
Në planet e menaxhimit të pyjeve shtetërorë dhe komunalë është llogaritur se mundësia vjetore e shfrytëzimit
është 2,070 m³ (20,702 m³/10 vjet). Tabelat e mëposhtme paraqesin ndërhyrjet dhe volumet përkatëse.
Megjithatë, për të plotësuar nevojat e banorëve lokale për dru zjarri lokale është e nevojshme të pritet edhe një
sasi vjetore prej 7,056 m³.
Mundësia vjetore e pranuar e shfrytëzimit (Tabela 25) është shumë më e vogël se kërkesa aktuale për dru zjarri. Ky
kuadër synon të ofrojë zgjidhje dhe rekomandime për të arritur përdorimin e qëndrueshëm tëe druve të zjarrit si
burim energjie. Për prodhimin vjetor prej rreth 2,000 m³ dru zjarri nevojiten rreth 1,900 ha pyje. Në mënyrë që të
plotësohet nevoja vjetore e popullsisë lokale do të duhen 15,200 ha pyje. E gjithë sipërfaqja me pyje brenda kufijve
parkut është vetëm 14,748.38 ha nga e cila rreth 3,600 ha pyje janë caktuar si zonë qendrore e Parkut Kombëtar ku
nuk lejohet asnjë ndërhyrje. Në total vetëm 11,052.857 ha pyje janë në dispozicion për të prodhuar dru zjarri, dhe
nga këta 7,462.863 ha janë në zonën e përdorimit të qëndrueshëm, ku lejohet vetëm një ndërhyrje e kufizuar.
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Si pasojë, konsumi mesatar i druve të zjarrit për familje në vit duhet të reduktohet nga 10 m³ në vit në 5 m³ në vit
për familje!
Kjo mund të arrihet vetëm me mbështetjen e popullsisë lokale dhe me zbatimin e masave mbështetëse që lejojnë
reduktimin e konsumit të drurit dhe i shërbejnë nevojave të popullsisë lokale pa i shkaktuar disavantazhet. Si
qëllim strategjik, brenda periudhës së kuadrit 10 vjeçare të këtij plani menaxhimi, është propozuar reduktimi në
50% i konsumit të druve të zjarrit.

3.3.2.1.1

PYJET E LARTË
Në parkun Kombëtar të Prespës pyjet e lartë zenë një pjesë të vogël të sipërfaqes pyjore totale dhe gjenden
ekskluzivisht në pjesën e pyjeve shtetërorë. Pjesa më e madhe e këtyre pyjeve ka origjinë natyrore nga ripërtëritja
me farë, me përjashtim të pyllëzimeve me halorë mbrapa ndërteseë së administratës së parkut që ka origjinë
artificiale.
3.3.2.1.2

PYJET E ULËT (CUNGISHTET)
Menaxhimi i pyjeve të ulët (cungishtave) lejon një furnizim të qëndrueshëm të popullatës lokale me dru zjarri e cila
është thelbësore pasi nuk ka në dispozicion burime alternative të energjisë.
Një nga karakteristikat e cungishtave është fakti se në të gjithë zonat e mëdha pyjore ripërtëritja sigurohet në
rrugë vegjetative, për shkak të ndërhyrjeve të njeriut. Prerjet janë kryer disa herë brenda pak viteve. Drurët nuk
janë në gjendje për të prodhuar fara për shkak se ata janë në moshë shumë të re. Këta Pyje sigurojnë vazhdimësinë
e tyre vetëm me anë të shumimit aseksual. Kjo gjë nuk lejon evolucionin gjenetik, adaptimin dhe progresin dhe në
zvogëlon stabilitetin e këtyre llojeve në periudha afatgjata.
Sa më gjatë vazhdon të zbatohet kjo metodë shfrytëzimi në mosha të reja, aq më shumë drurë do të humbin
vitalitetin e tyre. Lastarët do ta kenë gjithnjë e më të vështirë të rriten në lartësi dhe në diametër, derisa më në
fund cungu i tyre bëhet shumë i vjetër dhe thahet. Një nga rezultatet janë boshllëqet në grumbullin pyjor.
Formimi i boshllëqeve intensifikohet më tej përmes kullotje pjesërisht intensive të gjedhit, deleve dhe dhive.
Drurët shpesh dobësuar në mënyrë të konsiderueshme për shkak dëmtimit të lëvores, gjetheve e bisqeve nga
kullotja e blegtorisë.
Faza përfundimtare e degradimit tëi pyjeve të dushkut është formacioni me bush (Buxus sempervirens), që është
rezistente ndaj kullotjes nga blegtoria. Dëllinjat (Juniperus sp) nuk konsumohen nga blegtoria për shkak të halave
shpuese të tyre.
Për një kohë shumë të gjatë, banorët lokalë janë mësuar që të kujdesen për të siguruar drutë e zjarrit për veten e
tyre dhe për transportin e druve deri në shtëpinë e tyre.
Kafshët e ngarkesës kanë kapaciteti mbajtes të kufizuar për dru, prandaj duhet të bëjnë shumë rrugë për të
transportuar drutë e zjarrit. Në këtë mënyrë kafshët e ngarkesës janë të nevojshme përçdo familje për mundësuar
transportin e druve të zjarrit, gjethit për blegtorinë, etj. Për këtë qëllim si kafshë ngarkese përdoren kryesisht
gomerët dhe më pak kuajt.
Trashësia e druve të zjarrit të stivuara pranë banesave tregon diametrin mesatar të drurit të prerë . Në shumicën e
rasteve diametri mesatar është më pak se 10 cm .
Reduktimi me sukses i prerjeve të paligjshme është vendimtar për të siguruar evolucionin e qëndrueshëm dhe
pozitiv të pyjeve të Parkut Kombëtar. Kjo mund të arrihet nëse stafi i Parkut Kombëtar dhe autoritetet lokale do të
bashkojnë forcat në këtë përpjekje dhe të transmetojë mesazhin te banorët lokalë se një pyll i qëndrueshëm dhe
vital është shumë më i dobishëm për ta se sa pyjet në gjendjen aktuale.
Është e domosdoshme që të ndalohet tregëtia e paligjshme e druve të zjarrit nga territori i parkut . Shitja e druve
të zjarrit për konsumatorët jashtë parkut kombëtar është duhet të konsiderohet si vjedhje e burimeve natyrore të
popullsisë lokale.
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PLANIFIKIMI I FURNIZIMIT ME DRU ZJARRI PËR BANORËT E PARKUT KOMBËTAR TË PRESPËS

Në bazë të rregullave të parashikuara për Parkun Kombëtar, mund të shfrytëzohen për dru zjarri vetëm pyjet e
zonës së zhvillimit të qëndrueshëm dhe pyjet e zonës së përdorimit tradicional. Në zonat qendrore nuk lejohet
asnjë ndërhyrje në pyje. Kjo zonë përfshin 24% të totalit të zonave pyjore të Parkut Kombëtar, ku nuk lejohet
prerja ose grumbullimi i druve të zjarrit.
Për të arritur një zgjidhje të mundshme të pranueshme nga popullsia rezidente, bashkëpunimi i ekspertëve lokalë
është i domosdoshëm dhe veçanërisht i vlefshëm.
Nevoja aktuale mesatare prej 10 m³ për familje është marrë në konsideratë për të llogaritur nevojat totale vjetore
prej dru zjarri. Sipas tabelës së mëposhtme rezulton se në total nevoja vjetore është 14,390 m³.

3.3.3.1

LLOGARITJA E KAPACITETEVE TË PYJEVE PËR FURNIZIMIN ME DRU ZJARRI TË POPULLSISË LOKALE

Gjatë vitit 2012 projekti i KfW “Rezerva Ndërkufitare e Biosferës Prespa” – Mbështetje për Parkun Kombëtar të
Prespës në Shqipëri” realizoi inventarizimin dhe mbarështrimin e pyjeve si dhe planin e funksionit të pyjeve për të
gjitha pyjet brenda territorit parkut kombëtar.
Sipërfaqja aktuale e pyjeve të Parku Kombëtar të pyjeve është 15,430.21 ha. Bazuar në planin e funksionit të
pyjeve propozohet që kjo sipërfaqe të ndahet në tre kategori:
1. Konservim
2. Rimëkëmbje pyjesh
3. Përdorim pyjor

Tabela 21: Madhësia e ekonomive pyjore (Burimi: GIS Analysis 2012)
Ekonomitë pyjore sipas inventarizimit të pyjeve (2012); sipërfaqja përfshin zonën qendrore, zonën e
zhvillimit të qëndrueshëm dhe zonën e zhvillimit tradicional të parkut kombëtar
Pyje
Kullota
Shkurre
Toka buke
Ujore
Inproduktive
Sipërfaqja totale në
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
( ha)
ha
Gorica 1
6
Gorica 2
Zvezda7
Trestenik
Liqenas
TOTAL

10,505.740
9,104.375
3,300.576

7,732.469
3,446.694
810.906

2,260.02
381.059

4,802.911
27,713,602

2,758.311
14,748.38

1,722.600
4.363.68

1,399.005

411.877
477.865
649.940

287.468
1,686.473

34.532
1,574.214

101.374
5.131

5,231.351

106.505

Pyjet e lartë janë përqendruar në ekonominë pyjore Gorica 1. Shpërndarja e sipërfaqes dhe volumit të pyjeve të
lartë sipas klasave të moshës jepet në Tabela 22:

Tabela 22 Pyjet e lartë – (Funksion prodhimi) (Burimi: Forest Inventory 2012)
Ekonomia pyjore

Klasa e moshës

Gorica 1

1 – 20 vjet
21 – 40 vjet
41 – 60 vjet s
61 – 80 vjet s
81 – 100 vjet
101 – 120 vjet
121 – 140 vjet

Sipërfaqja Ha

TOTALI

6

Përfshi 4,798.756 ha sipërfaqe ujore të liqenit të Prespës së Madhe
7 Përfshi 435.594 ha sipërfaqe ujore të liqenit të Prespës së Vogël
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V m³/ha
173.00
390.90
251.10
43.80
0.00
0.00
7.70
929.50

V total m³
20.73
31.11
165.37
149.12
0.00
0.00
7.70

3,586
12,162
41,525
6,531
0
0
545
64,350
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Pyjet e ulët (cungishte) mbulojnë pjesën kryesore të sipërfaqes së Parkut Kombëtar të Prespës. Shpërndarja e
sipërfaqes dhe volumit sipas klasave të moshës dhe ekonomive pyjore jepen në Tabela 23.

Tabela 23 Cungishtet – (Funksion prodhimi dhe mbrojtje) (Burimi: Forest Inventory 2012)
Ekonomia pyjore

Klasa e moshës

Gorica 1
Gorica 2
Liqenas

1 – 10 vjet
1 – 10 vjet
1 – 10 vjet
1 – 10 vjet
1 – 10 vjet
1 – 10 vjet
11 – 20 vjet
11 – 20 vjet
11 – 20 years
11 – 20 vjet
11 – 20 vjet
11 – 20 vjet
21 – 30 vjet
21 – 30 vjet
21 – 30 vjet
21 – 30 vjet
21 – 30 vjet
21 – 30 vjet
31 – 40 vjet
31 – 40 vjet
31 – 40 vjet
31 – 40 vjet
31 – 40 vjet
31 – 40 vjet

Q. Zvezdes-Trestenik
Komunalë
TOTAL
Gorica 1
Gorica 2
Liqenas
Q. Zvezdes-Trestenik
Komunalë
TOTAL
Gorica 1
Gorica 2
Liqenas
Q. Zvezdes-Trestenik
Komunalë
TOTAL
Gorica 1
Gorica 2
Liqenas
Q. Zvezdes-Trestenik
Komunalë
TOTALI
SHUMA TOTALE

Sipërfaqja Ha

V m³/ha

V total m³

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0
0
0

1172.10

0.88

1,031

1142.17
2314.27
593.40
519.60
1216.20
548.00
318.50
3195.70
181.00
510.20
906.20
0.00
0.00
1597.40
130.30
0.00
348.80
0.00
0.00
479.10
7586.47

0.72
0.80
0.00
51.76
32.47
6.29
37.10
25.55
0.11
42.87
22.84
0.00
0.00
26.66
1.09
0.00
17.21
0.00
0.00
12.82
17.43

822
1,853
0
26,892
39,485
3,450
11,816
81,643
20
21,873
20,695
0
0
42,588
142
0
6,002
0
0
6,144
132,228

Këto plane mbarështrimi propozojnë një plan punimesh dhjetë vjeçar për përmirësimin e pyjeve (ricungime,
rrallime para komerciale, pastrime, etj.) bazuar në gjendjen e grumbujve pyjorë. Përmbledhja e këtyre
operacioneve jepet në Tabela 24 dhe në Tabela 25. Volumi mesatar vjetore që rezulton nga këto operacione është
2,070 m³, (20,702 për 10 vjet).

Tabela 24: Volumi i punimeve pyjore të parashikuara për një periudhë 10 vjeçare
Ekonomia pyjore
Gorica 1
Gorica 2
Liqenas
Liqenas
Q. Zvezdes-Trestenik
Communal
Communal
TOTAL

Punimet pyjore
Rrallim
Cleaning
Pastrime
Rrallim
Pastrime
Ricungim
Rrallim

Sipërfaqja Ha
47.30
445.10
931.50
138.90
62.36
30.10
257.70
1,913.96

V total m³
2,365
5,896
7,921
978
0
450
3,092
20,702

Mundësia vjetore e shfrytëzimit e llogaritur nga planet e mbarështrimit, përfshi volumin drusor nga zbatimi i
operacioneve pyjore të përmendura më lart, jepet në Tabela 25.

Tabela 25: Mundësia vjetore e shfrytëzimit në ekonomitë pyjore të Parkut Kombëtar të Prespës
Ekonomia pyjore

Mundësia vjetore e shfrytëzimit (m³/vit)
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Gorica 1
Gorica 2 + Liqenas
Q. Zvezdes-Trestenik
Komunale
TOTAL

3.3.3.2

2014-2024

1,826
700
530
4,000
7,056

VLERËSIMI I RRITJES AKTUALE TË PYJEVE

Tabela më poshtë tregon se mosha mesatare e pyjeve të lartë që ndodhen në territorin e parkut është 41,8 vjet
dhe rritja aktuale e tyre është 1,66 m³.

Tabela 26: Pyjet e lartë – Llogaritja e rritjes mesatare (Burimi: Forest Inventory 2012)
Mesatarja e
klasës së
moshës (vjet)

Sipërfaqja(ha)

Përqindja e sipërfaqes

Mosha mesatare x
përqindjen ndaj
sipërfaqes totale

Volumi më këmbë
(m³)

10
30
50
70
90
110
130
TOTAL

173.00
390.90
251.10
43.80
0.00
0.00
70.70
929.50

18%
42%
27%
5%
0%
0%
8%
100%

1.80
12.60
13.50
3.50
0.00
0.00
10.40
41.80
Mosha mesatare në
total e pyjeve (vjet)

3,586
12,162
41,525
6,531
0
0
545
64,349

Volumi total i pyjeve të lartë është 64,349 m³ dhe volumi mesatar për hektar është 60.23 m3/ha (64,349/929.5),
ndërsa rritja mesatare për hektar është 1.66 m³/ha/vit.
Në tabelën e mëposhtme tregohet se mosha mesatare e cungishtave është 15.32 vjet, dhe rritja mesatare e tyre
është 1.14 m³/ha/vit.

Tabela 27: Cungishtet - Llogaritja e rritjes mesatare (Burimi: Forest Inventory 2012)
Mesatarja e
klasës së
moshës (vjet)

Sipërfaqja(ha)

Përqindja e sipërfaqes

Mosha mesatare x
përqindjen ndaj sipërfaqes
totale

Volumi më këmbë
(m³)

5
15
25
35
TOTAL

2,314.27
3,195.70
1,597.40
479.10
7,586.47

31%
42%
21%
6%
100%

1.53
6.32
5.26
2.21
15.32
Mosha mesatare në total e
pyjeve (vjet)

1,853
81,643
42,588
6,144
132,228

3

Volumi total i cungishtave është 132,228 m³ dhe volumi mesatar për hektar është 17.43 m dhe rritja mesatare për
hektar është 1.14 m³/ha/vit.
Rritja aktuale vjetore e krejt pyjeve është 1,539.45 m³ në pyjet e lartë dhe 8,632.14 m³ në pyjet e ulët (cungishtet)
dhe totali arrin 10,171.59 m³ për krejt sipërfaqen pyjore.
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REKOMANDIME

Për të mundësuar rimëkëmbjen e pyjeve tejet të shfrytëzuar në mënyrë të qëndrueshme, është jetike pakësimi i
prerjes së drurëve. Plani i menaxhimit të parkut të Prespës propozon një sërë masash konstruktive për të arritur
reduktimin e konsumit të druve të zjarrit dhe nevojën për plotësimin e nevojave me dru zjarri.

Të gjitha masat e propozuara do të kenë sukses vetëm nëse do të ndalohet efektivisht prerja
e paligjshme e drurëve për qëllime komerciale!
Për më tepër, drutë e zjarrit si burim energjie nuk mund të furnizohen pa kosto. Vendosja e një tarife do të bëjë të
mundur që ky plan menaxhimi të jetë efektiv dhe i suksesshëm për rimëkëmbjen e pyjeve.
Planifikimi i detajuar është i strukturuar me parcela sipas fshatrave. Ai bazohet në masat e nevojshme në rast se
nuk mund të arrihet një e ulje të konsiderueshme në kërkesat për dru zjarri, përkundër të gjitha përpjekjeve. Për të
mbuluar kërkesat e dru zjarri, përveç pyjeve komunale, janë përfshirë edhe pyjet shtetërore.
Llogaritjet sipas Tabela 25 japin një mundësi vjetore shfrytëzimi prej 7,056 m³ dhe një vlerësim të rritjes aktuale
vjetore prej 10,172 m³. Për të qënë në linjë me përpjekjet për zhvillim të qëndrueshëm prerjet vjetore duhet të
ndodhen midis këtyre dy vlerave.
Nevoja vjetore për dru zjarri prej 14,390 m³ është shumë më e madhe se vlerat e mësipërme.
Kjo është arsyeja pse në vitet e ardhshme nuk mund të shmanget prerja e drurëve për një periudhë kohe deri sa të
japin rezultat kundërmasat e propozuara. Është vlerësuar se kjo periudhë tranzicioni mund të zgjasë tre vjet.
Në llogaritjet e bëra më lart nuk është marrë në konsideratë prerja e paligjshme e pyjeve për qëllime komerciale.
Nuk ka vlerësime të besueshme për sasinë e druve të zjarrit që transportohen për konsumatorët jashtë parkut.

POR ÇDO m³ QE MERRET NGA FONDI PYJOR DHE SHITET JASHTE KUFIJVE TE PARKUT E ZGJAT
PERIUDHEN E RIMEKEMBJES DHE DO TE RREZIKOJE ARRITJEN E QELLIMIT TE KETIJ PLANI MENAXHIMI!
Kjo është një humbje për të gjithë banorët e Parkut Kombëtar.

3.3.4
PLANI I VEPRIMIT PËR FURNIZIMIN ME DRU ZJARRI TË POPULLSISË LOKALE DHE ZHVILLIMIN E
QËNDRUESHËM TË PYJEVE
Ju lutemi referojuni vëllimit të plotë të Planit të Menaxhimit
Të dhënat dhe materiali hartografik i disponueshëm për ekspertët kanë cilësi të mirë dhe janë në linjë me
standardet ndërkombëtare. Shëmbujt e mëposhtëm janë dy harta të ekonomisë pyjore Gorice1.

3.3.4.1

Përshkrimi i ndërhyrjeve silvikulturore që synojnë furnizimin me dru zjarri dhe
zhvillimin e qëndrueshëm të pyjeve

Ju lutemi referojuni vëllimit të plotë të Planit të Menaxhimit

3.3.4.2

Planifikimi i prerjeve për prodhimin vjetor të druve të zjarrit për periudhën 2013-2022

Ju lutemi referojuni vëllimit të plotë të Planit të Menaxhimit
Në fund të këtij kapitulli propozohen disa udhëzime për çdo ndërhyrje.
Ndërhyrjet për prerjen 100% të lastarëve / drurëve me diametër 4 cm e më shumë nuk ka nevojë për shpjegime të
mëtejshme.
Ndërhyrjet e tjera me intensitete të ndryshme praktikisht bazohen mbi gjendjen e lastarëve në një cung. Një cung
mund të ketë deri në gjashtë lastarë ose më shumë. Intensiteti bazohet në ndërhyrjet mbi një cung, si vijon:
 Ndërhyrje me intensitet 30% - 35%. Pritet një lastar në çdo tre lastarë.
 Ndërhyrje me intensitet 40% - 45%. Prerja bëhet sipas numrit të lastarëve për cung: nëse janë 2-3, pritet
një; nëse janë katër, priten dy; nëse janë pesë priten dy.
 Ndërhyrje me intensitet ith 50%. Pritet një lastar në çdo dy lastarë.
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Ndërhyrje me intensitet 60% - 70%. Prerja bëhet sipas numrit të lastarëve për cung: nëse janë dy pritet
një; nëse janë 3-4 priten dy; nëse janë pesë priten tre.

3.3.5

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME PER FORMEN E PERDORIMIT DHE NDERHYRJET NE PYJET KOMUNALE
NE NIVEL FSHATI (RASTI ‘GORNA GORICA’)
Prova me 42 perdoruesit qe kane mare ne perdorim pyll familjar, me nje siperfaqe rreth 2 ha per familje (84 ha),
lejon te nxirren rezultatet e mëposhtme :
 Mundësia e prerjes së druve të zjarrit eshte 5 m³/ha/vit, pra për plotësimin e nevojave të saj familja ka
nevojë për 2 hektarë. Prerja pra rezulton me e madhe se rritja mesatare vjetore edhe e grumbujve me
te mire aktualisht.
 Si rezultat i vleresimit te mesiperm dhe i planifikimit 10 vjecar, pylli prej 2 ha ne perdorim te familjes
ne vitin e pare te ketij plani prerjesh duhet të ketë një moshe mesatare 20 – 22 vjet, me nje vellim 30
m³/ ha Pas ndërhyrjeve në fund të dekadës ky pyll do të ketë një moshë 1 – 10 vjet dhe respektivisht
me nje vellim dy apo tre here me te ulet, pra nuk ka qëndrueshmëri.
 Në mënyrë që çdo familje të plotësojë nevojat e saj me dru zjarri sipas kriterit të përdorimit të
qëndrueshëm, nevojitet qe nje familje te mare ne perdorim 3 – 3.5 ha pyll komunal. Ne kete rast,
mund te nderhyhet cdo vit ne pyll duke prere 3-3.3 m³/ha. Me nje rotacion te llogaritur 20 vjet, ka
perdorim te qendrueshem ne kete forme, pasi edhe sikur te klasifikohen gjithe pyjet komunale si
cungishte te klases se peste te prodhimit per llojet bunge, bulger e qar, ne moshen 20 vjet ata arrijne
nje rritje mesatare vjetore 3 m³/ha dhe me shume.
 Mundesia sasiore egziston per te aplikuar kete forme perdorimi ne gjithe fshatrat e komunes (vec
Cerjes qe nuk ka pyje komunale). Jane mbi 3,900ha pyje komunale dhe jane 1,485 familje qe perdorin
keta pyje.
 Kështu, ka nevojë për 5 197,5 ha (= 15 592,5 m³) për zbatimin e skemës së qëndrueshme të përmendur
më lart për t’i furnizuar ato me dru zjarri në sasinë 10m ³ në vit. Kjo do të thotë se ka një deficit prej 1
288,76 ha, e cila do të duhet të merret nga fondi pyjor shtetëror. Kjo paraqet sasinë e druve të zjarrit
(1 288,76 ha * 3 m³ = 3 866,28 m³), e ciladuhet të në periudhën afatmesme dhe afatgjatë të zbatimit të
planit të menaxhimit nga biomasa, sobat më efikase dhe izolimi më i mirë i banesave.
 Nje perdorim korrekt i pyjeve komunale nuk lind nevojen per nderhyrje ne pyjet shteterore per 8
fshatrat e komunes liqenas. Ata mund te mbareshtrohen me sukses si pjese e Parkut Kombetar te
Prespes dhe te sigurojne nje permiresim te shpejte te situates aktuale, pas 10 vjecarit te pare (pasi per
kete 10 vjecar jane planifikuar nderhyrje te detyruara ne pyjet shteterore).

3.3.6
REKOMANDIME PËR STRUKTURËN E NDËRHYRJEVE SILVIKULTURORE NË PYJET SHTETËRORË TË PARKUT
KOMBËTAR TË PRESPËS
Paraqiten dy specifika per rastin e nderhyrjeve ne pyjet shteterore. Ne fshatrat Cerje, Rakicke, Shuec dhe Zagradec,
100% e nevojave per dru zjarri sigurohen nga nderhyrjet ne pyjet shteterore. Ne fshatrat Pustec dhe Zrnosko,
nderhyrja ne pyjet shteterore behet per te plotesuar diferencen e nevojes qe nuk plotesohet prej nderhyrjeve ne
pyjet komunale.

1. Nderhyrjet ne pjesen e Parkut ‘Qafa e Zvezdes – Trestenik’ per plotesimin e nevojave per dru zjarri
te fshatrave Cerje, Rakicke, Shuec dhe Zagradec
Skenari i pare eshte qe pyjet me funksion prodhues te kesaj pjese te Parkut te kalojne ne perdorim te komunitetit
si pyje komunale.
Skenari i dyte eshte te vazhdojne te jene pyje shteterore dhe ky skenar trajtohet ne vijim.
- Teknika e nderhyrjes.
Ne vitet e para nderhyhet sipas planit te paraqitur dhe hiqet 100% e lastarëve drunore e te shkurreve (shkozes).
Pas kesaj nderhyrjeje rezultojne pergjithesisht grumbuj dushqesh qe i perkasin nje klase moshe, 1 – 10 vjec. Ne 5
vitet e dyte te 10 vjecarit, keta grumbuj i afrohen moshes 15- 18 vjet dhe tek ta nderhyhet me prerje pastruese
dhe me intensitet qe gjykohet rast pas rasti (te kushtezuar disi edhe nga permbushja e nevojave per dru zjarri per
fshatin perkates ne vitin perkates), por qe shkon rreth 30% (plani i prerjeve specifikon cdo rast).
- Aspekte organizative
Administrata e Parkut harton planin vjetor te prerjeve per cdo fshat, bazuar ne planin e prerjeve qe paraqet ky
studim. Ia ben te njohur ate kryetarit te fshatit dhe komisionit te pyjeve te fshatit. Keta, organizojne punen ne
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bashkepunim dhe nen kontrollin ne vazhdimesi te personelit teknik te Parkut. Ne cdo parcele nderhyjne nje numur
familjesh sa permban plani. Shpjegimi i teknikave te nderhyrjes behet sipas keshillave praktike qe permban
kapitulli i katert i ketij studimi. Nderhyrjet ne kete pjese te Parkut do te realizohen ne menyre te ngjashme me
nderhyrjet ne pyjet komunale, sepse keta kater fshatra nuk kane pyje komunale ne perdorim dhe perdorin
rregullisht pyjet shteterore.
- Aspekte financiare.
Nderhyrjet qe rezultojne me gjenerim te ardhurash ne pyjet shteterore taksohen sipas asortimentit te prodhuar.
Asortimenti i druve te zjarrit taksohet me 700 leke/m³. Subjekti qe e prodhon e nxjerr pastaj ne treg dhe realizon
fitimin e vet. Ne rastin kur perdoruesit nderhyjne ne pyjet komunale per plotesimin e nevojave te veta me dru
zjarri, eshte organi vendimmares i qeverisjes vendore (keshilli i komunes) qe vendos tarifen per t’u paguar.
Aktualisht cdo familje paguan nje tarife prej 500 leke/ 10 m³ dru zjarri( e shprehur ndryshe paguhen 500 leke ne vit
nga cdo familje per drute e zjarrit qe prodhon e konsumon ajo ne nje vit). Ky çmim është shumë larg çmimit të
tregut për dru zjarri në rajon të cilat janë nga rreth 30 Euro (4,200 lekë) deri në 35 euro (4,900 lekë) për m³ (1,6
3
metër ster). Kështu fatura totale për energji për një familje (për 10 m dru zjarri) shkon nga 42.000 deri 49.000
lekë.
Rasti konkret i kater fshatrave te siperpermendur, sugjerojme te trajtohet ne menyre te ngjashme me nderhyrjet
ne pyjet komunale, por tarifa t’i paguhet administrates se Parkut.
Aktivitetet e shfrytëzimit / prerjes së druve të zjarrit mund të kontraktohen nga Shoqata e Përdoruesve të Pyjeve
(FUA) e cila është e licencuar për punime pyjore dhe për t’i shërbyer kërkesave të popullsisë lokale. Kjo e bën më
të lehtë kontrollin e nga ana e administratës së parkut. Vetëm anëtarët e FUA do të lejohen për të prerë dru dhe
do të kenë veshje të veçantë që të dallohen menjëhetë. Çdo anëtar i FUA do të ketë një mjet identifikimi nga ana e
parkut në mënyrë që të kontrollohet për mënyrën e aktivitetit të menaxhimit nga administrate a parkut. Edhe në
nëse drutë e zjarrit do të ofrohen me një çmim më të ulët se çmimi i tregut në rajon mund të pritet që të ketë një
rritje të moderuar të çmimit për shërbimin e furnizimit me dru zjarri në banesa që do të paguhet nga familjet.
Përjashtime mund të ketë për personat e paaftë ose për të moshuarit.
2. Ndërhyrjet në pyjet shtetërorë për plotësimin e nevojave për dru zjarri – për nevojat e paplotësuara të
shkaktuara nga ndërhyrjet e planifikuara në pyjet komunalë të Pustecit dhe Zrnosko.
Analiza e rasteve të mëparshme gjithashtu përshtatet edhe këtu. Por, për më tepër, më poshtë paraqiten dy
mundësi të tjera.
 Shoqata e Përdoruesve të Pyjeve ( FUA ) mund të licencohet dhe të kontraktohet gjithashtu nga Administrata
e parkut për të kryer këto ndërhyrje dhe shitjen e druve të zjarrit të prodhuara për banorët e fshatrave bazuar
në nevojat e çdo familje. Në këtë rast, kostoja e prodhimit do të jetë më e lartë se kostoja e vetëm për prerjen
e druve të zjarrit. Në këtë rast, kontrata do të ketë dy pjesë, njëra që trajton çështjen si një një prerje e
zakonshme, kështu për çdo m³ që prodhohet nga FUA do të paguhet taksa prej 700 lekë, për shitjen e druve të
zjarrit për popullatën lokale. Pjesa tjetër e kontratës merr në konsideratë prerjen si ndërhyrje për
përmirësimin e pyjeve, për të cilën duhet të paguhet FUA. Pagesa caktohet në mënyrë të tillë që të mbulohet
kostoja e prodhimit të druve të zjarrit. Kur ky produkt i shitet komunitetit, duhet të caktohet një çmim tavan
cila do të jetë e barabartë me shumën e paguar për taksën e pyllit për 1 m³ dru zjarri dhe një sasi shtesë që
përfshin shpenzimet e transportit dhe fitimin. Një çmim të arsyeshëm në këtë rast do të jetë 1 500 lekë / mst.
 Shoqata e Pyjeve Komunalë të komunës Pustec mund të kontraktohet për kryerje e kësaj pune. Shoqata krijon
skuadra për plotësimin e kësaj pune në të njëjtën mënyrë sikurse do ta kryente një kompani private.

MASAT SILVIKULTURORE PË PËRMIRËSIMIN E CILËSISË DHE STABILIZIMIN E CUNGISHTEVE
Duhet të mbahet parasysh që efektet e dobishme të masave të përshkruara më poshtë do të jenë të dukshme
vetëm në periudha afatgjata, dhe se këto masa nuk mund të japin rezultate pa përkrahjen nga ana e popullsisë dhe
pronarëve lokalë të tokës. Megjithatë, për shkak të ndikimit të tyre potencial në përmirësimin e pyjeve, këto masa
duhet të vihen në praktikë pa vonesë me anë të pilot projekteve.
3.3.6.1

Meqënëse këto masa janë të rëndësishme për të ardhmen, periudha kohore prej 10 vjet e zbatimit të planit të
menaxhimit është sigurisht shumë e shkurtër për t’i vënë zbatuar ato kudo në Parkun Kombëtar.
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KONSOLIDIMI I KURORËDENDËSISË
Kurorëdendësia e pyjeve përcaktohet si projeksion i kurorave në sipërfaqe të tokës. Kurorëdendësia vlerësohet veç
për çdo kat vertikal të drurëve me saktësi 0.1. Për shembull në pyjet komunalë kurorëdendësia është e ulët, më
pak se 0.6. Kurorëdendësia e plotë arrin vlerën 1.0. Situata e pyjeve të tjerë komunalë nuk është më e mirë. Për
krahasim kurorëdendësia e pyjeve shtetërorë është më e mirë..
Nëse kurorëdendësia aktuale rritet me dy të dhjeta (nga 0,6 në 0,8) në të njëjtën sipërfaqe do të rezultojë një
prodhimi drusor shumë më i lartë. Nga ana tjetër kjo do të largojë presionin nga sipërfaqet e tjera pyjore të parkut
kombëtar dhe do të lehtësojë në të ardhmen presionin e prerjes intensive të drurëve në to. Që ky projekt afat të
gjatë të mund ketë sukses duhet të kuptohet së pari nga banorët lokalë dhe të sigurohet bashkëpunimi i tyre.
3.3.6.2

Si përfundim, rekomandohet që ky projekt të fillohet duke krijuar zona jo shumë të mëdha në afërsi të 12
fshatrave ku boshllëqet e grumbujve pyjorë mbyllen me anë të pyllëzimit. Fidanët e mbjellë duhet të mbrohen në
mënyrë aktive nga dëmtimet e shkaktuara nga kullotja. Meqënëse kafshët shoqërohen zakonisht nga barinjtë, ata
duhet të ndalojnë kullotjen në zonat e projektit. Kusht paraprak do të ishte mbështetja e projektit për barinjtë.
Organizimi i pyllëzimeve, trajnimi i punëtorëve, mbikëqyrja dhe kontrolli i cilësisë për të gjithë kohëzgjatjen e
pyllëzimit duhet të kryhet nga personeli pyjor i Parkut Kombëtar. Ata duhet të kryejnë blerjen e fidanëve nga
fidanishtet e pyjore.
Për të pasur më shumë shanse për është e dobishme që të fillohet me zonat më të vogla të projektit. Duke pasur
parasysh kurorëdendësinë aktual prej 0,6 është e nevojshme që të mbjellë 250 fidanë dushqesh me lartësi
minimale prej 1 m për ha në sipërfaqet boshe për të arritur plotësmin e kurorëdendësisë.
Për çdo projekt llogaritet një kosto prej 1,000 €, në total 12 000 €, nëse zonat e projekteve krijohen për çdo fshat
të parkut kombëtar. Ata fshatra që do të kenë rezultate të mira në aktivitetet e pyllëzimit do të kualifikohen për
vazhdimin e projektit në të ardhmen.

SHFRYTËZIMI I DRURËVE TË VJETËR
Aktualisht, në shumicën e rasteve, drurët janë prerë në një moshë shumë të re shumë, domethënë pa arritur
moshën e shfrytëzueshmërisë, kur pylli realizon rritjen më të madhe. Tabela e prodhimit që jepet në vëllimin e
plotë të planit të menaxhimit tregon se mosha e shfrytëzueshmërisë për të marrë prodhimin maksimal në pyjet e
ulët (cungishte) të dushqeve dhe ahut është rreth 30 vjet. Tabela e prodhimit është hartuar për kushtet e Evropës
Qendrore. Në Parkun Kombëtar të Prespës, kushtet e tokës dhe klimës janë më të favorshme, prandaj është e
mundur që, në qoftë se aplikohet në rrethana të mira, rritja të jetë edhe më e madhe.
3.3.6.3

Kjo tregon se pyjet cungishte të parkut kombëtar kanë një potencial të lartë për të rritur prodhimin drusor. Në
kushtet e një kurorëdendësia të plotë (shih kapitullin 3.3.6.2
Konsolidimi i kurorëdendësisë), duke
supozuar një klasë mesatare të pjellorisë së tokës në moshën e shfrytëzueshmërisë rritja mesatare vjetore do të
jetë mbi 3 m³/ha në krahasim me rritjen aktuale që është 1.14 m³/ha.
Në këtë mënyrë nevojat e popullsisë lokale me dru zjarri mund të plotësohen nga një sipërfaqe pyjore më e vogël.

MUNDËSIMI I FRUTIFIKIMIT
Llojet më të rëndësishme të drurëve në pyjet e ulët duhet të arrijë moshën 40 vjet për të qënë në gjendje të
frutufikojnë. Kur drurët priten në moshë shumë të re, ripërtëritja e pyjeve ndodh vetëm në mënyrë vegjetative,
nga lastarët që dalin nga cungu. Këta cungje, për shkak të procesit të plakjes, humbasin gjithnjë e më shumë të
vitalitetit të tyre dhe aftësinë e lastarizimit dhe herët a vonë ata do të duhet të zëvendësohen plotësisht.
3.3.6.4

Është e rëndësishme që të mundësohet ripërtëritja në rrugë farore, me qëllim që të sigurohet një grumbull pyjor
stabël dhe për të lejuar pyllin që të ripërtërihet vetë dhe hapësirat pa drurë të mbyllen në mënyrë të natyrshme.
Është propozuar që në çdo parcelë pyjore të shënohen 10 drurët më të zhvilluar të cilët duhet të mbrohen nga
prerja në mënyrë që të arrijë moshën e frutifikimit dhe të prodhojnë farë.
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Në rast të mungesës së drurëve të përshtatshëm në parcela të veçanta, propozohet të mbillen fidanë pyjorë të të
njëjtit lloj. Këta fidanë duhet të mbrohen nga dëmtimet prej blegtorisë duke aplikuar masa mjaft të sigurta për
mbrojtjen e tyre.
Në një zonë të mbrojtur të tillë si parku kombëtar, proceset natyrore që përfshijnë bimët dhe kafshët e egra duhet
të kryhen sa më shumë të jetë e mundur pa pengesa apo pa ndikim nga njerëzit. Kjo është një arsye shtesë për të
mundësuar që drurët pyjorë të lulëzojnë dhe të prodhojnë fara përsëri.

3.3.6.5

MASAT PËR TË PARANDALUAR PRERJET E PALIGJËSHME
Edhe pse nuk dihet shkalla e saktë e prerjeve të paligjshme, supozohet se ato janë në një masë të tillë që rrezikojnë
seriozisht të gjitha përpjekjet për të përmirësuar gjendjen e pyjeve.
Për të parandaluar prerjen e paligjshme, para së gjithash, duhet të bëhet e mundur që kërkesat për dru zjarri të
mbulohen në mënyrë të ligjshme pa shumë vështirësi dhe me një kosto të arsyeshme.
Kjo përbën rrugën më efikase për të luftuar prerjet ilegale, dhe për t’u dhënë personelit të Parkut Kombëtar dhe
autoriteteve lokale shanse më të mëdha për sukses në përpjekjet e tyre.

MASAT PËR REDUKTIMIN E KËRKESËS PËR DRU ZJARRI
Brenda 10 vjetëve të ardhshëm, sasia e përgjithshme e druve të zjarrit të prodhuar në parkun kombëtar duhet të
reduktohet me 50% për të mbrojtur natyrën, pa vënë në rrezik furnizimin me burime energjie të banorëve lokalë.
3.3.6.6

Ekziston potenciali për zvogëluar sasinë e nevojshme të druve të zjarrit. Kuptohet se kjo është e mundëshme dhe
se ky synim mund të arrihet me kusht që masat e propozuara më poshtë të zbatohen me kujdes.

THARJA E DRUVE TË ZJARRIT
Përmbajtja e lartë e lagështisë në drutë e zjarrit e ul në mënyrë dramatike fuqinë kalorifike për njësi peshe. Direkt
pas prerjes, drutë e zjarrit përmbajnë 60% lagështi. Pas magazinimit për një kohë në mjedis të hapur lagështia e
druve të zjarrit ulet 18% për shkak të “tharjes natyrore”. Kjo përqindje mund të reduktohet edhe më tej nëse druri
i nënshtrohet procesit të tharjes artificiale në furra.
3.3.6.7

Për të përfituar një rendiment më të mirë të fuqisë kalorifike të druve të zjarrit, ato nuk huhet të përdoren nëse
lagështia është me shumë se 25%.
Megjithatë, për momentin, popullata lokale zakonisht djeg dru zjarri të porsa prera, kur lagështia është rreth 60%.
Nëse drurët janë krejtësisht e thatë para se të dighjen, kërkesa aktuale për dru zjarri mund të reduktohet me 50%
ose më shumë, pa reduktimin e nevojave për ngrohje për familjet. Për këtë qëllim, drutë e porsa prera të druve të
zjarrit duhet të mbahen për dy vjet në mjedis të hapur para se të përdoren për djegie.

3.3.7

ZHVILLIMI I MASAVE MBËSHTETËSE PËR TË REDUKTUAR 50% KONSUMIN E DRUVE TË ZJARRIT NGA

KOMUNITETI
Objektivi i për të reduktuar 50% konsumin aktual të druve të zjarrit që përdoren nga vendasit për ngrohje dhe
gatim mund të arrihet në qoftë se, mbi të gjitha, ekziston një vullnet i përbashkët brenda komunitetit dhe
autoriteteve lokale. Më pas ka disa rrugë që duhet të ndiqen për të arritur rezultatin e dëshiruar.

1.

2.

Rehabilitimi termik i banesave dhe përmirësimi i sistemeve të ngrohjes
Masat e mëposhtme mund të ndikojnë në pakësimin e kërkesave për dru zjarri për çdo shtëpi individuale në
masën 30%. Kjo perspektivë e një fitimi të dukshëm ekonomik dhe me kursimin e kostos synon në informimin
dhe bindjen e pronarëve të banesave, sidomos të atyre që ndërtojnë shtëpi të re, se izolimi i mirë termik
duhet të jetë pjesë e pandarë e planifikimit të përgjithshëm për ndërtimin e shtëpisë.
Përgatitja e një programi konsultimi për pronarët e banesave individuale për t’ju shpjeguar se si mund të
arrihet eficienca e energjisë dhe si mund të financohet.
Në disa fshatra të Parkut Kombëtar ka një numër të konsiderueshëm trojesh për ndërtim dhe si dhe shtëpi të
ndërtuara rishtas. Deri tani nuk është aplikuar izolimi termik.
Në këtë drejtim do të ketë përmirësime nëse do të ofrohet këshillim si dhe opsione atraktive për financimin
izolimin termik të shtëpive. Edhe në shtëpitë e vjetra ekzistojnë mundësi të mira për të reduktuar konsumin e
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tepërt të energjisë nëpërmjet izolimit termik të mureve të jashtëm të ndërtesës ose nëpërmjet modernizimit
të sistemit të ngrohjes.

3.

4.

Është e kuptueshme se kjo masë do kohën e duhur për aplikimin e këtyre teknologjive të reja, çka do të thotë
se ulja e kërkesës për dru zjarri nëpërmjet rehabilitimit termik të banesave dhe përmirësimit të sistemit të
ngrohjes mund të japë rezultate gradualisht.
Një masë e tillë zvogëlon të paktën 30% humbjen e nxehtësisë nga banesa, pra do të ketë një kërkesë 30% më
të vogël për energji termike të prodhuar nga djegia e druve të zjarrit. Si pasojë, nevoja për dru zjarri
reduktohet në masën 30%.
Mbështetja për blerjen dhe përdorimin e sobave më eficiente për energjinë në kushtet e shtëpisë
Soba e tilla bëjnë djegien e plotë të gazrave që prodhohen në procesin e djegies së druve të zjarrit me një
efikasitet 10 - 15% më të lartë në krahasim me djegien e të njëjtës sasi dru të zjarrit në sobat tradicionale. Për
këtë arsye mund të konsumohen 10% me pak dru zjarri.
Tharja natyrore e drurit për një periudhe kohore prej dy stinësh
Rekomandohet që drutë e zjarrit të përdoren pasi të kenë kaluar nëpër procesin e tharjes natyrore në dy
sezone verore (2 vjet). Ky proces rrit fuqinë kalorifike të druve të zjarrit, pasi, për të njëjtën sasi dru zjarri,
gjatë djegies çlirohet një sasi më e madhe të madhe energjie termike, që shërben për ngrohjen e shtëpisë (kjo
është e barabartë pikërisht me sasinë e energjisë që do të nevojitet për avullimin e ujit nga drutë e njoma). Kjo
energji e fituar vlerësohet ë jetë edhe rreth 10%, pra nevoja e përgjithëshme për dru zjarri mund të
reduktohet në masën 10%.
Deri në këtë pikë, në qoftë se këto veprime kryhen me sukses, do të arrihet objektivi i reduktimit të sasisë
së kërkuar të druve të zjarrit nga popullsia lokale në masën 50%.
Në vijim shpjegohen alternativa të tjera që mbështesin arritjen e këtij objektivi.

5.

Përdorimi i biomasës nga burime të ndryshme për të prodhuar briketa për zëvendësimin e druve të zjarrit.
Për prodhimin e ashklave të drurit dhe briketave nevojiten lloje të ndryshme të lëndës së parë , që janë
gjendje brenda territorit të parkut, të tilla si:
 Biomasa drurëve që mbeten të papërdorur, të shtrirë në pyll pas prerjeve. Mund të shfrytëzohet vetëm
biomasa e drurëve me diametër mbi 3 cm.
 Bashkëpunimi me kompanitë partnere dhe organizatat të cilat posedojnë njohuritë e nevojshme dhe
përvojë në këto fusha është parakusht për zgjidhjen e sfidave teknike dhe logjistike të cilat hasen gjatë
instalimit të sistemeve të tilla të energjisë.
 Biomasa drusore që rezulton nga krasitja e pemëve frutore.
 Biomasa e kallamishteve që rriten në Liqenin e Prespës të Vogël.
Është i qartë përdorimi si biomasë i kallamishteve të bollshme të liqenit të Prespës së Vogël. Nuk është e
nevojshme të bëhen mbjellje për prodhim biomase, pasi burimi i biomasës tashmë ekziston, dhe ka një
potencial prodhimi atraktiv prej rreth 8 ton lëndë të thatë për ha në vit.
Në një Park Kombëtar është e qartë se, sa herë që zgjidhen zona për shfrytëzim, kujdes i veçantë duhet të
tregohet për të mos shkatërruar vendet e folenizimit të shpendëve dhe zonave të lëshimit të vezëve nga
peshqit të cilat kërkojnë kallamishte për hedhje vezëve, për shembull peshqit Cyprinid.
Një plan i posaçëm menaxhimit është përgatitur për këtë qëllim.
 Për sistemet e energjisë nga biomasa, kërkohen ashkla druri që mund të prodhohen kryesisht nga
mbeturina druri dobët, që shpesh mbeten në pyll . Prodhimi dhe përdorimi i ashklave të drurit dhe
briketave për ngrohje mund të adoptohet dhe të zhvillohet si një iniciativë private biznesi me mbështetje
shtesë nga komuna dhe administrata e parkut. Produktet e fundit mund të përdoret si në ndërtesat
publike ashtu dhe në ato private.
 Plantacionet e llojeve me rritje të shpejtë si plantacionet e dedikuar me shelgje të rinj (Salix sp). Vende të
mundshme për krijimin e plantacioneve mund të jenë një shumëllojshmëri sipërfaqeve aktualisht
joproduktive. Një shembull është një sipërfaqe prej 2 ha në afërsi të fshatit Zaroshkë, e cila aktualisht
shërben kryesisht si vend për hedhjen e mbeturinave. Ky vend nuk është shumë larg nga liqeni dhe ofron
kushte të mira për rritjen sidomos të drurëve të shelgjeve. Kjo mund të shihet nga drurët që janë mbjellë
aty pranë disa vite më parë. Rritja vjetore e një plantacioni shelgu supozohet të jetë 10 m³/ha. Për
krahasim,një pyll tipik cungishte dushku ka një rritje mesatare prej 3 m³/ha. Megjithatë është e
rëndësishme të theksohet se përqindja e lëndës së thatë në llojet e dushqeve është pothuajse dy herë më
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e madhe se sa ajo e shelgjeve dhe për këtë arsye fuqia kalorifike për m³ e drurit të lisit është pothuajse dy
herë më të lartë se sa e shelgjeve.
Plantacionet me shelg krijohen duke përdorur teknikën e shumimit me kalema. Kalemat përgatiten nga
bisqet e drunjëzuar të drurëve të shelgjeve të rritur në afërsi. Kalemat duhet të jenë 20 cm e gjatë dhe të
kenë të paktën 2 sythe. Ata mbillen në tokë me kunj, në një thellësi 15 cm për të mënjanuar rrezikun e
dehidratimit.
Kalemat mbillen në reshta dyshe 50 cm larg kalemi nga kalemi dhe 70 cm larg rreshti nga rreshti. Largësia
midis rreshtave të dyfishtë është 3 m. Në total, nevojiten 10,000 kalema për ha. Kostoja totale e një
plantacioni me shelg përfshi dhe prodhimin dhe mbjelljen e kalemave vlerësohet të jetë 1,000 € për ha.
Më pas menaxhimi i tyre kryhet në të njëjtën mënyrë si për pyjet cungishte. Shelgjishtet priten çdo katër
vjet në periudhën e pushimit të vegjetacionit duke përdorur teknikën e prerjes rrah.
Projekti i lartpërmendur pilot në Zaroshkë mund të shërbejë si model për të krijuar plantacione të tjera
me shelg, të cilat do të ndihmojnë për të arritur qëllimin e përgjithshëm për të kontribuar në furnizimin
me energji.
6.

Krijimi i mbjelljeve lineare
Edhe pse drurët e mbjellë anës rrugëve nuk kanë si shërbim primar prodhimin e druve të zjarrit, anës rrugëve
dhe pistave duhet të mbillen drurë në të gjitha rrethanat.
Para së gjithash, është e qartë se në një moment të caktuar, për shkak të moshës së tyre të madhe, drurët
anës rrugëve duhet të zëvendësohet nga drurë të rinj, çka i bën ata një burim shtesë të druve të zjarrit në të
ardhmen .
Në lidhje me llojin e drurëve bliri (Tilia cordata) do të ishte një zgjedhje e mirë. Ata rriten shumë mirë në
gjendje të veçuar dhe lulet e tyre janë veçanërisht të përshtatshme si ushqim për bletët. Drurët e blirit shpesh
të fillojë të lulëzojnë në moshën 20 deri 30 vjet, e cila është mjaft e hershme për llojet fletorë.
Mbajtja e bletëve është një aktivitet i përhapur në Parkun Kombëtar. Është një mundësi për një bashkëpunim
kuptimplotë mes Parkut Kombëtar, që do të mund të sigurojë drurë bliri, dhe bletërritësve, të cilat do të mund
të kujdesen për mbjelljen e këtyre pemëve .
Drurët e blirit duhet të mbillen në një distancë prej 10 m druringa druri. Kjo do të thotë për të gjelbëruar një
rrugë në të dy anët e saj nevojiten, 20 drurë për çdo 100 m rrugë. Fidanishtet lokale duhet të jetë në gjendje
që të prodhojnë fidanë bliri me një lartësi prej së paku 150 cm me çmimin prej rreth 1,50 € për fidan, përfshi
transportin dhe kostoja totale për 1 km rrugë do të ishte 300 €.
Ky projekt bashkëpunimi ofron mundësi të shkëlqyeshme për të patur sukses të shpejtë dhe rezultate të
dukshme.

7.

Burimet alternative të energjisë
Energjia diellore
Përdorimi i burimeve alternative të energjisë të tilla si energjia diellore janë të përshtatshme jo vetëm për
prodhimin e ujit të ngrohtë , por edhe për ngrohjen e banesave gjatë muajve të pranverës dhe vjeshtës.
Si një tendencë të re në fazat fillestare të zhvillimit, por me perspektivë të sigurt , kjo përfshin alternativa të
tilla si përdorimi i energjisë diellore, përdorimi i gazit natyror në një të ardhme të afërt - pas përfundimit të
projektit TAP, përdorimin e burimeve gjeotermale , etj. Përdorimi i energjisë diellore duhet të inkurajohet sa
më shumë të jetë e mundur për shkak se familjet do të marrin energji nga burim i i cili është gati falas, pasi të
instalohet. Klima mesdhetare dhe numri i lartë i ditëve me diell, garanton një të ardhme të ndritur për
energjinë diellore.
Pyetja kryesore që do të bëjnë familjet është nëse vlera e energjisë së përftuar nëpërmjet një instalimi të tillë
mund të mbulojë koston e instalimit të saj brenda një periudhe kohore të arsyeshme .
Ekipi i Parkut Kombëtar mund të japë një kontribut të rëndësishëm në marrjen e vendimeve në favor të
energjisë diellore, në qoftë se në bashkëpunim me kompanitë e kualifikuara do të zhvillojnë konceptet që
marrin në konsideratë mjedisin specifik dhe situatën e rajonit dhe mundësitë financiare të banorëve të saj.
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Energjia e erës
Klima Parkut Kombëtar të Prespës është gjithashtu e favorshme për sistemet e energjisë me erë. Sisteme në
shkallë të gjerë dhe mullinjtë me erë nuk janë objekt i punës së Parkut Kombëtar, prandaj kjo ka kuptim për të
parë në mullinjtë e vegjël të erës, të cilat do të mund të prodhojnë energji elektrike të mjaftueshme për
familjet individuale për aparatet me fuqi të vogël, TV dhe pajisje të tjera elektroshtëpiake. Kjo kategori e
mullinjve të erës, përfshi të gjitha pjesët e nevojshme, sigurohet me një çmim ndërmjet 2,500 € (me fuqi 1
kW) dhe 27.000 € (me fuqi 10 kW).
Përsëri, duhet që raporti kosto-efikasitet do të jetë bindës për pronarët e mundshëm e mullinjve me erë për të
vendosur në favor të blerjes dhe instalimit.
8. Kërkesat për realizimin e këtij objektivi:
Vullneti njerëzor dhe fondet financiare janë dy faktorët kyç në suksesin e objektivave të tillë. Siç u përmend
më lart, është thelbësore që të komunitetit dhe autoritetet lokale të kenë vullnet dhe ta manifestojnë atë.
9. Mbështetja me fonde nga autoritetet lokale e qendrore
Financimi nga donatorët që mbështesin zhvillimin e projekteve mjedisore, të tilla si GEF, Komisioni Evropian,
qeveritë e vendeve të tilla si Gjermania, Suedia, etj. Lidhur me aksionin e tretë, tharjen natyrore të druve të
zjarri për dy sezone, nuk kërkohen fonde - kjo nuk ka kosto. Megjithatë kjo kërkon rritjen e ndërgjegjësimit të
komunitetit.
10. Masat për të stimuluar bashkëpunimin dhe mbështetjen e popullsisë lokale
Suksesi i të gjitha projekteve të përshkruara që lidhen me pylltarinë varet nga informimi dhe miratimi nga ata
njerëz që kanë jetuar në këtë rajon për shumë breza dhe që përballen tani me ide dhe koncepte të reja. Nuk
mund të supozohet se ata do të shohin menjëherë të mirat e këtyre ideve.
Është thelbësore që stafi i Parkut Kombëtar të krijojë vlerësim dhe vullnet, duke inkurajuar popullsinë lokale
nëpërmjet shembujve të mirë. Është absolutisht e nevojshme që stafi i Parkut Kombëtar të vlerësojë dhe të
mbështesë këto ndryshimet të nevojshme, në mënyrë që ata të dërgojnë mesazhe të besueshme dhe të shfaqin
mbështetje për popullsinë .
Qëllimi i përgjithshëm i të gjitha këtyre masave të propozuara është stabiliteti afatgjatë të pyjeve . Ruajtja e pyjeve
do të thotë gjithashtu të ruhet një pjesë thelbësore e mjedisit jetësor dhe burimet e energjisë për njerëzit . Nëse
zbatohen masa të tilla, sistemi aktual i mbishfrytëzimit mund të ndalet brenda disa viteve, duke ruajtur prodhimin
e druve të zjarrit për familjet.
Sfida kryesore konsiston në marrjen e përfitimeve të dukshme që rezultojnë për popullsinë lokale . Në qoftë se ka
sukses, kjo do të thotë se projektet do të miratohet dhe të mbështeten, edhe pse rezultatet pozitive mund të
duken pas disa viteve.
Ciklet natyrore jetësore të vegjetacionit pyjor kërkojnë vite dhe dekada si afate kohore planifikimi. Vënia në
praktikë e projekteve të lidhura me pyjet kërkon më shumë kohë se vënia në praktikë e llojeve të tjera të
projekteve. Prandaj është e dëshirueshme që programi i zhvillimit për Parkun Kombëtar të Prespës që po zbatohet
të shtrihet përtej datës së përfundimit të projektit.

3.3.8

LIGATINAT
The Prespa lakes are the most important wetlands in the NP. In both lakes there are sensitive sites where no
human activity shall happen, at least temporarily. This is significant for spawning grounds of fish species. Their
spawning grounds shall be untouched and unused during the sensitive season. The map (Figura 5) shows the known
spawning grounds, which shall be off limits during the indicated period.
In the PNP area there are some temperate brooks supplying surface water to the lake in the spring season. These
brooks are, in most cases, in bad condition and need re-naturalisation by recovering of accompanying vegetation
and eliminating pollution.

KALLAMISHTET
Kallamishtet janë habitate të rëndësishme për polenizimin e shpendëve. Llojet simbol në të gjithë zonën janë dy
specie pelikani që folezojnë në shtresa kallamishtesh, por vetëm në anën greke dhe jo në atë shqiptare. Arsyeja
është e qartë dhe e thjeshtë. Folenizimi i pelikanëve në anën shqiptare të pelicans pengohet nga shqetësimi i
vazhdueshëm gjatë sezonit të riprodhimit. Prandaj, gjatë sezonit të folenizimit, vendet e mundshme riprodhimit të
pelikanëve apo shpendëve të tjerë të ujit duhet të jenë të mbrojtura duke mos lejuar aksesin nga peshkatarët,
vizitorët ose njerëzit merren me prerjen e kallamit.
3.3.8.1
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Kallamishtet janë është një burim interesant që mund të bëhet shpejt një zëvendësues i pjesshëm i druve të zjarrit.
Përveç kësaj, kallamishtet mund të shërbejnë si material për mbulimin e çative ose për termoizolimin e shtëpive,
çka mund të kontribuojë në reduktimin e konsumit të druve të zjarrit në zonën e parkut. Përdorimi i biomasës nga
kallamishtet për furnizimin me energji mund të konsiderohet si e favorshme për ndryshimet klimatike.
Një plan veprimi më i detajuar jepet në vëllimin e plotë të planit të menaxhimit.
Për më shumë informacion konsultoni manualin për menaxhimin e kallamishteve në anekset e këtij plani.

Figura 8: Përbërja e bimësisë së kallamishteve në liqenin e Prespës së Vogël

Përveç kësaj, duhet të hartohet një rregullore rigoroze për prerjen e kallamishteve në muajt janar-mars për
kallamishtet e liqenit të Prespës së Vogël. Në liqenin e Prespës së Vogël, duhet të krijohen zonat potenciale për
folenizimin e ardhshëm të pelikanëve apo çafkave dhe duhet të shënohen në hartë si zona qendrore të cilat do të
jenë të kufizuara gjatë sezonit të riprodhimit të shpendëve të ujit (nga marsi deri në korrik).

Tabela 28: Struktura e kallamishteve të Prespës së Vogël (2012)
Përbërja e kallamishteve të Prespës së Vogël
Tipi i habitatit
Kallamishte (EU Cat 72A0)
Ishuj me kallama
Kallamishte të rralla
Kallamishte të dendura
Kallamishte të dominuara nga Typha sp.
Liqene natyrorë eutrofikë (emergjente)
Liqene natyrorë eutrofikë (3150 x 3190)
Livadhe të lagëta (EU Cat 6420)

Sipërfaqja ha
340 ha
52.40 ha
123.60 ha
158.30 ha
5.7 ha
75.80 ha
39.50 ha
19.10 ha
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Për më tepër, në vende të përshtatshme do të vendosen fole lundruese artificiale për të tërhequr folenizimin nga
kolonitë e shpendëve të ujit. Vende artificiale për folenizim do të mund të krijohen në të dy liqenet e Prespës së
Vogël dhe të Prespës së Madhe.
Rezultatet e vëzhgimeve të monitorimit pasqyrojnë kushtet aktuale të biodiversitetit të vendit, në lidhje me florën
dhe habitatet, shpendët, peshqit dhe jovertebrorët. Ende ka një mungesë të të dhënave sistematike për këto
çështje, çka nuk lejon një vlerësim më të plotë në lidhje me tendencat e siteve dhe me biodiversitetin e tyre gjatë
disa dekadave të fundit. Megjithatë, është e qartë se statusi ekologjik i ekosistemit shqiptar të liqenit të Prespës së
Vogël ka pësuar përkeqësime të rënda në dekadat e mëparshme, për shkak të keqmenaxhimit, por ka treguar
shenja të stabilitetit që kur është ndaluar devijimi i Devollit.
Ekosistemet e kallamishteve përfshijnë të gjitha fazat e suksesioni dhe karakterizohen nga ujëra mezotrofike .
Kallamishtet tregojnë një shumëllojshmëri të lartë të llojeve duke përfshirë kallamishte të thata, kallamishte të
njoma, ishuj me kallamishte dhe grumbuj me Typha. Pavarësisht popullatave të vogla të llojeve të caktuara të
shpendëve , të cilat mund t'i atribuohen drejtpërdrejt kërcënimeve specifike të tilla sigjuetia e paligjshme dhe
shqetësime të tjera njerëzore, heterogjeniteti i habitateve dhe diversiteti i specieve në taxa ndryshme tregojnë
funksionin e një ekosistemi ligatinor të shëndetshëm që mund të restaurohet më tej përmes masave të ruajtjes të
planifikuara me kujdes, të tilla si menaxhimi i kallamishteve. Aktivitetet e planifikuara me kujdes për prerjen e
moderuar të kallamishteve pritet të mos kenë ndikime negative mbi florën dhe faunën e zonës, veçanërisht në
qoftë se rezultatet dhe ndikimet monitorohen dhe vlerësohen rregullisht në lidhje me biodiversitetin lokal.

3.3.8.1.1 PLANI I VEPRIMEVE PËR MENAXHIMIN E KALLAMISHTEVE
Për menaxhimin e kallamishteve duhet të mbahen parasysh kufizimet në hapësirë e kohë të përmendura më lart,
veçanërisht:
(a) Shmangia e menaxhimit të ishujve lundrues të kallamishteve, të cilat janë strehë për shumë lloje bimore.
(b) Ruajtja e një brezi 3m të gjerë të kallamishteve rreth “liqeneve Natyrore eutrofike me llojin e vegjetacionit
Magnopotamion ose Hydrocharition”, që veprojnë si "gardhe" mbrojtëse për grupet e zambakut të ujit.
(c) Përjashtimi i zonës së menaxhimit të në kufi me Greqinë, e cila duhet të ruhet si një vend të shenjtë për
biodiversitetin.
(d) Menaxhimin e problemit të eutrofikimit të ligatinave, duke përfshirë heqjen e ngarkesave me lëndë
ushqyese, por edhe përmirësimin e qarkullimit të ujit dhe pasurimin me oksigjen.
(e) Adresimi i problemit të homogjenizimit të kallamishteve. Nga diversiteti i lartë strukturor përfitojnë
shpendët llojet jovertebrore dhe vegjetacioni.
(f) Rritja e habitateve për lëshimin e vezëve nga peshqit dhe të habitateve të tjera me ujë të cekët. Duhet të
krijohen një numër korridoresh të hapur, si dhe sipërfaqe të lira me ujë.
(g) Duhet të adresohen shqetësimet e grupeve të zambakëve të ujit përmes krijimit të një zone pa ndërhyrje.
(h) Identifikimi i zonave më paktë ndjeshme lidhur me kufizimet e biodiversitetit që janë më të
përshtatëshme për menaxhimin normal të kallamishteve. Kjo do të ndihmonte në rritjen e biodiversitetit si
dhe në prerjen e kallamishteve për qëllime komerciale, për prodhim biomase për energji, apo për rekreacion.
(i) Identifikimi i zonave të menaxhimit të kallamishteve për të lehtësuar zbatimin e praktikave specifike të
menaxhimit. Prerja e kallamishteve do të kryhet qoftë nga toka, qoftë nga brenda liqenit dhe për rrjedhojë
duhet të identifikohen zonat e menaxhimit për zbatimin e secilës praktikë.
Aspektet kohore të biodiversitetit janë:
(a) Periudha e riprodhimit për shpendët, peshqit dhe kafshë të egra të tjera. Çrregullimi duhet të jenë
minimale dhe aktivitetet e menaxhimit duhet të shmangen gjatë periudhës së riprodhimit të faunës së
egër. Kjo periudhë është nga fillim të marsit, ndërsa për disa specie periudha shtrihet deri deri në gusht për
shkak të përpjekjeve të njëpasnjëshme për riprodhim.
Luhatjet e nivelit të ujit. Duke marrë në konsideratë luhatjet sezonale, niveli i ujit të liqenit do të lehtësojë
dhe të përcaktojë nëse praktikat e menaxhimit do të bëhen nga toka ose liqeni.
(b) Luhatjet e nivelit të ujit. Duke marrë në konsideratë luhatjet sezonale, niveli i ujit të liqenit do të
lehtësojë dhe të përcaktojë nëse praktikat e menaxhimit do të bëhen nga toka ose liqeni.
Për zbatimin e një programi efektiv të menaxhimit të kallamishteve në zonën e studimit, janë të nevojshme një
numër aktivitetesh plotësuese kërkimi dhe menaxhimi. Këto përfshijnë:
(a) Planifikimi dhe zbatimi i një programi monitorimi për biodiversitetin të lidhur direkt me menaxhimin e
kallamishteve.
(b) Zbatimi i një programi efektiv për ndërgjegjësimin publik dhe and një projekti për ruajtjen-patrullimin e
zonës për të informuar komunitetin lokal për përfitimet nga projekti i menaxhimit të kallamishteve dhe për
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përdorimin e qëndrueshëm të burimeve.

3.3.8.1.2 ZONAT E MENAXHIMIT TË PROPOZUARA PËR LIQENIN E PRESPËS SË VOGËL
Janë identifikuar katër zona menaxhimi:
1. Zonat sensitive dhe habitatet e përjashtuara nga menaxhimi i kallamishteve – Zona X. Zonat e përjashtuara
nga menaxhimi për mbrojtjen e biodiversitetit dhe për arsye të tjera të përmendura më lart. Ato përfshijnë
të gjitha zonat dhe habitatet e rëndësishme që janë identifikuar, përkatësisht një pjesë e “liqeneve natyrore
eutrofike me tipin e bimësisë Magnopotamion ose Hydrocharition”, ishujt me kallamishte dhe zona në kufi
me Greqinë.

Figura 9: Zonimi i kallamishtevepër qëllimet e menaxhimit me prerje si dhe zonat e përcaktuara
për qëllime konservimi
Zona X: Zona sensitive dhe habitate të përjashtuara nga menaxhimi (zona e vizuar)
Zona A: Zona e menaxhimit të kallamishteve me objektiva të shumëfishtë
Zona B: Zona e menaxhimitpër konservimin e biodiversitetit
Zona C :Zona e menaxhimit për krijimin-restaurimin e habitateve ujore të hapura

2. Zona e menaxhimit të kallamishteve për qëllime të shumëfishta – Zone A (sipërfaqja totale prej 106.5 ha
gjatë nivelit të ulët të ujit – 95.10 ha e mbuluar nga kallamishtet). Zonë për menaxhimin e kallamishteve për
përmirësimin e kallamishteve dhe nxjerrjen e biomasës, përfshi dhe livadhet e lagëta.
3. Zona e menaxhimit për konservimin e biodiversitetit – Zona B (sipërfaqja totale prej 198 ha gjatë nivelit të
ulët të ujit – 119.4 ha e mbuluar nga kallamishtet). Zonë menaxhimi për konservimin e habitateve të
rëndësishme. Është zona me thellësi më të madhe me kallamishte të dendura, që në shumë vende
përzjehen me “liqenet natyrore eutrofike me tipin e bimësisë Magnopotamion ose Hydrocharition” dhe
zonat e tyre periferike (10 m).
4. Zona e menaxhimit për krijimin – restaurimin e habitateve ujore të hapura – Zona C (sipërfaqja total prej
21.5 ha). Zonë e sipërfaqeve ujore të hapura. Kjo është një zonë që është e kufizuar në një zonë të vogël në
pjesën qëndrore të zonës në studim.
Gjithsej ~ 34.80 ha kallamishte mund të korren çdo vit në ligatina nga të cilat do të përfitojë biodiversiteti.
Vlerësohet që çdo vit të prodhohet një biomasa e thatë e ~ 180 ton, prej të cilave 103 ton që priten gjatë dimrit
(20.50 ha) mund të përdoren për prodhim briketash, që korrespondon me një total prej 360.5 MWh energji (4.2
MWh/TN kallamishte e thatë – që i korrespondon 83% e masës së njomë të kallamishteve). Gjithashtu, me anë
të prerjes në verës të një sipërfaqe prej 14.40 ha, largohen nga liqeni një sasi lëndësh ushqyese prej 720kg N,
65kg P dhe 330kg K, ndërsa biomasa mund të përdoret për kompostim.
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3.3.8.1.3 PLANI OPERACIONAL PËR PRERJEN E KALLAMISHTEVE
Plani i menaxhimit të kallamishteve propozohet të zbatohet për një periudhe 5 vjeçare, gjatë së cilës do të
zbatohen tre faza. Këto do të mundësojnë përzgjedhjen e rotacionit më të përshtatshëm për prerjen e
kallamishtes dhe shtrirjen. Të 3 fazat do të përbëjnë menaxhimin e integruar të kallamishteve, me intensitet në
rritje pas zbatimit të vlerësimit të monitorimit për ndikimin e praktikave dhe intensitetit të prerjes në çdo fazë.
Kjo skemë është propozuar pasi ka pak informacion në lidhje me rritjen dhe shkallën e përtëritjes së
kallamishteve në zonën e projektit në lidhje me prerjen e saj. Është shumë e rëndësishme që të specifikohet
sjellja e ekosistemeve të veçantë, meqënëse rigjenerimi i kallamit ndryshon shumë ndërmjet ligatinave si dhe
midis pjesëve të së njëjtës ligatinë. Për të vlerësuar intensitetin rotacionit të prerjes së kallamishteve, është
thelbësore që të fillohet menaxhimi i tyre me disa ndërhyrjeve pilot në pjesë të ndryshme të kallamishteve.

Figura 10: Dendësia e kallamishteve në liqenin e Prespës së Vogël nëvitin 2012
Të tre fazat e propozuara janë (a) Faza 1 që do të përqendrohet në ndërhyrjet në 50% të sipërfaqes së propozuar
për menaxhimin e kallamishteve (17.40 ha), (b) Faza 2 në 75% (26.00 ha) dhe (c) Faza 3 në 100% (34.80 ha).
Në më shumë detaje:
 Fazae 1. Ndërhyrjet pilot ‐ Faza e parë e menaxhimit të kallamishteve do të përfshijë zbatimin në pjesën pilot
të praktikave të menaxhimit të propozuara për çdo zonë menaxhimi. Kjo do të mundësojë monitorimin e
rritjes së kallamishteve, sjelljen e ekosistemit dhe përcaktimin e rotacionit të përshtatshëm me kohën për
pjesë të veçanta të Liqenit të Prespës së Vogël.
 Faza 2. Ndërhyrjet e ndërmjetme ‐ Në vartësi të rezultateve të fazëse 1, do të përcaktohet zgjerimi i zonës së
menaxhimit të kallamishteve si dhe rotacioni i duhur. Nëse monitorimi i treguesve për faunës dhe florës
tregojnë se mund të aplikohet një model më intensiv i prerjes, do të fillojë faza 2 e menaxhimit të
kallamishteve ku do të pritet çdo vit një total prej 26 ha.
 Faza 3. Ndërhyrjet kryesore ‐ Pas Fazës 2, nëse treguesit dëshmojnë se modeli i prerjes mund të
intensifikohet më tej pa ndikuar negativisht në biodiversitet, do të ketë një rritje të mëtejshme të sipërfaqes
së prerë duke arritur pragun vjetor prej 38,40 ha. Pas zbatimit të fazës 3, duhet të ketë një vlerësim për të
çmuar ndikimet e ndërhyrjeve në shkallë të madhe dhe për të krijuar bazën për përditësimin e planit të
menaxhimit.
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Për realizimin e ndërhyrjeve të mësipërme nevojiten pajisjet dhe makineritë që vijojnë: (a) 4 makina korrëse, (b)
1 pajisje për grumbullimin e kallamishtevedhe 1 pajisje prapa makinës grumbulluese, (c) 1 makinë amfibe e
pajisur me pajisje korrëse, grabujë dhe thikë për rrënjët, (d) 1 trailer për transportin e makinës amfibe, (e) 1
kamion me vinç dhe (f) 1 platformë lundruese.
Kostoja totale e pajisjeve shkon në 160,000 Euro.

Zona për prerje

Zona për prerje

Figura 11: Zonat e parashikuara për prerjen dimërore të kallamishteve në liqenin e Prespës së Vogël
Lidhur me punën për zbatimin e planit të menaxhimit stafit i nevojshëm përfshin punëtorë të trajnuar posaçërisht,
si dhe personel shkencor. Punëtorët e trajnuar janë të nevojshëm për funksionimin e pajisjeve mekanike,
përcaktimin e parcelave për prerje dhe monitorimin e intensitetit. Punëtorë të tjerë janë të nevojshëm prerje
kallamit me makina korrëse dhe për heqjen e kallamishteve nga ligatina. Më i rëndësishmi, stafi shkencor duhet të
jetë i përfshirë në zbatimin operacional të menaxhimit të kallamishteve. Ata janë të nevojshme për të mbikëqyrur
operacionin, për të ndërmarrë aktivitetet e monitorimit dhe për të përgatitur planin operativ për çdo vit, në
bashkëpunim me autoritetin menaxhues. Vlerësimi i ngarkesës me punë për ekzekutimin e planit të menaxhimit
është të paktën 290 ditë pune (?) në vit.
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Figura 12: Skema e prerjev,e modelin e rotacionit 3 vjeçar (e verdhë-viti 1; portokalli-viti 2; e kuqe-viti 3).

Tabela 29: Grafiku për ndërhyrjet e menaxhimit në kallamishtet e liqenit të Prespës së Vogël

PRODHIMI I BIOMASËS NGA KALLAMISHTET
Menaxhimi i kallamishteve do të bëhet pjesë e një përdorim më të gjerë të biomasës ekzistuese në Parkun
Kombëtar në mënyrë që të prodhohen briketa. Kjo do të ndihmojë për të mbështetur kërkesën e popullsisë lokale
për dru zjarri duke reduktuar prerjen e drurëve nga pyjet.
3.3.8.2

Një opsion realist është prodhimi i lesave dhe i materialeve izoluese. Kallamishtet mund të përdoren për për
mbulimin e çative, për prodhimin e paneleve për mure dhe dysheme për izolimin termik ose nga zhurmat. Nëse
prerja është e qëndrueshme kallamishtet mund të shihen si një material ekologjik ndërtimi. Pr t’u përdorur si
material ndërtimi kallamishtja duhet të korret gjatë kohës së dimrit kur përmbajtja lagështisë është afro 20%. Kjo
është bazë për vetitë e mira izoluese si dhe e vetive për t'i rezistuar lagështisë, borës, akullit, ndryshimeve të
temperaturës, dhe rrezatimit UV. Ajo kalbet ngadalë për shkak të përmbajtjes së lartë të mineraleve dhe ka një
rezistencë të mirë mekanike. Kallamishtet e presuara fort janë shumë të dobishme pasi nuk digjen lehtë. Kjo i
detyrohet përmbajtjes së lartë të acidit silicik.
Prodhimi briketave është më i dobishëm se sa prodhimi i peletit për shkak të kostove më pak të investimeve dhe të
një shumëllojshmërie të madhe të lëndëve të para që mund të përdoret pa ulur cilësinë e produktit final.
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Është gjithmonë e rëndësishme që për
përpunimin dhe prodhimin e mundshëm duhet të
sigurohet një furnizim i qëndrueshëm me lëndë
të para në perspektivën afatshkurtër,
afatmesme dhe afatgjatë. Disponueshmëria e
lëndëve të para është një kriter thelbësor për
vendimet e suksesshme për investime.

Tabela 30: Vlerësimi i potencialeve të kallamishteve për
prerje në liqenin e Prespës së Vogël

Për një investim të arsyeshëm për prodhim
peletesh si prodhim i specializuar duhet të
sigurohen afro 1,000 ton lëndë a parë.
Meqënëse sasia e kallamishteve si lëndë e parë
kufizohet në 100 ton, sugjerohet prodhimi i
briketave të kombinuara me materiale dhe
produkte shtesë, siç është sugjeruar. Këto
materiale shtesë mund të jenë kashta dhe
materialet izolues, briketat (përveç briketave
prej kallamishtesh) nga materiale që vijnë nga
plantacionet me lloje pyjore me rritje të shpejtë
dhe materialet nga krasitja e plantacioneve me
dru frutorëve jashtë territorit të parkut.
Për një linjë të tillë prodhimi nevojitet krijimi i
një qendre kryesore për prodhim e mbështetur
nga magazina të ndryshme të vendosura ku të
jenë të dobishme.
Ky zinxhir furnizimi dhe prodhimi do të
përshkruhet më poshtë.

Tabela 31: Përpjestimi ndërmjet madhësisë së zonave
ekzistuese dhe asaj të propozuar për ndërhyrje.
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Figura 13: Zona B – Menaxhimi i kallamishteve për konservim
Kjo zonë karakterizohet nga habitate natyrorë ekstensive eutrofikë të liqenit, një numër ishujsh kallamishtesh të
shpërndarë. Thellësia e ujit është mbi over 80 cm (198 ha). Një zone tampon ne gjerësi 10m me kallamishte krijohet
rreth tipit të vegjetacionit Magnopotamion or Hydrocharition, si një gardh mbrojtës për këtë ekosistem sensitive

Prerja
Ju lutem referojuni vëllimit të plotë të planit të menaxhimit.

3.3.8.3

MENAXHIMI I KALLAMISHTEVE PËR PËRMIRËSIMIN E BIODIVERSITETIT

Shpendët dhe gjitarët: Ju lutem referojuni vëllimit të plotë të planit të menaxhimit

MENAXHIMI I BIMËSISË SË E LIGATINAVE NË PRESPËN E VOGËL
Ju lutem referojuni vëllimit të plotë të planit të menaxhimit
3.3.9

Në të kaluarën, kooperativat bujqësore lokale kanë bërë prerjen e kallamishteve në dimër, për ta përdorur atë
për lesa. Ky aktivitet vazhdoi deri në vitin 1992, por më pas u braktis për shkak të kërkesës së pakët dhe eksesit
të vështirë në treg. Në ditët e sotme, menaxhimi i vegjetacionit është duke u zhvilluar në zonën e bregliqenore
përmes prerjes dhe kullotjes të lehtë nga kafshët shtëpiake (KAZOGLOU ET AL., 2010), si dhe në një shkallë të vogël
në brendësi të ligatinave.
Prerjet verore bëhen në një shkallë shumë të vogël dhe përfshin prerjen nën ujë dhe grumbullimin e
kallamishteve të njoma nga livadhet e lagëta dhe kompostimi si ushqim për kafshët shtëpiake në dimër.
Prerja dimërore është praktika më e zakonshme dhe është bërë duke përdorur varka. Për mbledhjen e
kallamishteve është përdorur prerja nga uji për ishujt me kallamishte, ndërsa prerja nën ujë është përdorur për
mbledhjen e kallamishteve të forta që do të përdoren për gardhe ose si material ndërtimor për çati. Prerja nga
ujit është bërë edhe me qëllim për të ruajtur korridoret brenda grumbujve me kallamishte të dendura, për t’u
përdorur nga peshkatarët.
Si në shumë ligatinat e tjera të Ballkanit me luhatjet e nivelit të ujit, fermerët zgjerojnë tokat e tyre në kurriz të
livadheve bregliqenore kur ndodh niveli i ulët i ujit. Kur niveli i ujit të liqenit rritet ata tërhiqen përsëri në kufijtë
fillestarë të ngastrave të tyre. Djegia e kallamishteve praktikohet herë pas here në dimër nga peshkatarët,
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fermerët apo blegtorër për një numër arsyesh. Zjarri përdoret për të pastruar kallamishtet prej mbeturinave,
përkohësisht për të hapura zona për hedhje vezëve të peshkut dhe për peshkimin në sezonin e ardhshëm në
pranverë, dhe për të krijuar kushtet për rritjen me cilësi më të mirë të kërcejve të kallamit për më shumë forazh
në verë (KAZOGLOU, 2010).
Në vitin 2009, katër parcela eksperimentale, u prenë në liqenin e Prespës së Vogël. Dy parcela me sipërfaqe prej
350 m², secili në Zagradec dhe Shuec u prenë në dimër, dhe dy parcela me sipërfaqe 1,500 m² secila u prenë në
verë. Prerja verës rezultoi më efektive në kontrollin heliofiteve të larta emergjente dhe stimulimin e rritjes së
bimëve të tjera më pak konkurruese. Dy hapjet e krijuara në verën e vitit 2010 janë përdorur menjëherë nga mijëra
peshq të vegjël dhe amfibë, ndërsa një vidër u vu re në Shuec (KAZOGLOU, 2010).

Figura 14: Menaxhimi I kallamishteve për konservim në Zonën B
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Figura 15: Zona C – Zona e menaxhimit për krijimin – restaurimin e habitateve me sipërfaqe ujore të hapura
Kjo zone karakterizohet nga pasqyrat e hapura të ujit në pjesën qendrore të ligatinës. (21.50 ha)

3.4

MENAXHIMI I VIZITORËVE DHE KUJDESI PËR TA

Vizitorët janë të mirëpritur në një Park Kombëtar, por gjithashtu mund të jenë një ngarkesë e rëndë , nëse nuk
menaxhohen mirë dhe nuk organizohen . Vizitorët janë një grup i rëndësishëm i synuar nga administrata e Parkut
Kombëtar për të arritur objektivat e saj për edukimin mjedisor dhe rritjen e ndërgjegjësimit. Ata janë një grup i
synuar njësoj i rëndësishme për përmirësimin e situatës ekonomike dhe gjendjen e banorëve brenda parkut
kombëtar dhe fshatrave përreth. Prandaj, popullsia lokale dhe administrata e parkut duhet të kenë të njëjtat
interesa për të tërhequr vizitorët.
Vizitorët ditorë janë të mirëpritur, por për ekonominë lokale mysafirët që kalojnë natën në shtëpi pritjeje janë
shumë më të rëndësishëm. Prandaj është thelbësore që të krijohen mundësi për vizitorët për të përjetuar natyrën,
pasuritë kulturore të Parkut Kombëtar dhe mikpritjen e popullsisë vendase.
Duke krijuar dhe ruajtur infrastrukturën e duhur për vizitorët, Parku i Prespës do të bëhet më tërheqës për turistët
dhe nga ana tjetër për të mbështetur ekonominë lokale.
Si parim themelor në një Park Kombëtar zonat qendrore, të cilat janë më të ndjeshme ndaj çrregullimeve nga
qeniet njerëzore, duhet të jenë të kufizuara për vizitorët. Për shembull, vendet e folenizimit të llojeve të ndjeshme
të shpendëve kualifikohen si zona të tilla ose zonat e lëshimit të vezëve nga llojet e peshqve duhet të mbahen të
lira duke ndaluar shëtitjet me varkë ose notimin.
Nga ana tjetër, duhet të identifikohen zona ku vizitorët mund të përjetojnë bukurinë e natyrës, atraktiviteti e
vëzhgimit të biodiversitetit dhe karakteristika të tjera përkatëse të parkut kombëtar. Ky parim udhëheqës e
detyron administratën e parkut të krijojë infrastruktura specifike për vizitorët të cilat duhet të jenë aq tërheqëse
për t’i mbajtur ata larg nga zonat e ndjeshme.
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Menaxhimi i Vizitorëve është zakonisht i bazuar në pikat me interes të zonave të parkut.
Në rastin e Parkut Kombëtar të Prespës mund të identifikohen atraksionet e mëposhtme:
 Elementet kulturorë
 Në park gjenden ndërtime të ndryshme historike dhe monumente kulture
 Konsumi i burimeve specifike si peshku (në restorante) dhe i produkteve ushqimore lokale.
 Elementet natyrorë
 Llojet
 Pejzazhi
 Ekosistemet
To enable visitors to enjoy those attractions a special infrastructure is necessary.
The following elements of visitor infrastructure shall be established:

3.4.1

PIKAT INFORMUESE PËR VIZITORËT
Pikat Informuese për Vizitorët janë të rëndësishme për të udhëzuar vizitorët në mënyrë që të lëvizin të sigurt
nëpër park dhe për të dhënë informacionin e duhur. Parku është i ndarë gjeografikisht në dy pjesë: zona e Prespës
së Madhe dhe zona e Prespës të Vogël. Këto lidhen me një rrugë me kalldrëm duke filluar në Zaroshkë/Zornosko
nëpërmjet Cerjes, dhe Rakickës duke përfunduar në Shuec. Kjo rrugë është cilësuar si shteg për lëvizjen e
këmbësorëve dhe madje edhe si një shteg për biçikleta.
Pikat Informuese për Vizitorët duhet t’i drejtojë mysafirët e parkut kombëtar përgjatë rrugëve të tilla. Është e
nevojshme që informacioni i dorës së parë të merret në pikat e hyrjes në Parkun Kombëtar. Në parim janë tre pika
hyrjes: një në qafën e Zvezdës, një në pikën e kalimit kufitar në Maqedoni dhe e treta pas fshatit Tren, në pikën ku
lidhej kanali i lumit Devoll me Liqenin e Prespës së Vogël. Këto pika kualifikohen gjithashtu si pika kontrolli për
administratën e parkut për të kontrolluar për transportin e paligjshëm të druve të zjarrit ose të burimeve të tjera
natyrore të kufizuara nga zona e parkut .
Një atraksion shtesë për biodiversitetin dhe asetet kulturore të parkut mund të krijohet gjenerohet nga ndërtimi i
një qendre vizitorësh.

QENDRA E VIZITORËVE
The visitor center is a central information point, where guests and visitors can receive first hand information. The
visitor centre shall have an impressive exhibition showing special features of the NPP, and should be staffed with
persons able to give appropriate information to incoming guests. In the visitor centre, all necessary information for
guests in the region shall be maintained, such as a register of guest rooms, hotels, restaurants. There will also be
information on shops, medical service, and a church schedule. An important element is the entry gate to the
National Park at the Zvezda Pass, and at the entry to the Lesser Prespa Lakes close to Treni. Both entries show the
visitor that he enters a special area in which he has to obey specific rules, but in which he also can experience
extraordinary wildlife and nature. The entry gates are important points to inform visitors about the specialities of
the entire area, to inform them about points of interest, and to provide the visitors with necessary printed
information material. Here, local products from the park region can be offered to guests as well as addresses for
accommodation, restaurants and shops.
3.4.1.1

3.4.1.2 GUIDAT E NATYRËS
Turet e guiduara janë zakonisht një ofertë që frekuentohet shumë nga vizitorët që duan të përjetojnë natyrën në
një zonë të mbrojtur. Kjo kërkon një guida të trajnuar mirë.
Kjo është një detyrë e rëndësishme e administratës së Parkut Kombëtar për të rekrutuar njerëz nga zona e parkut
për t’i trajnuar ato si guida të natyrës. Ata duhet të jenë të pajisur me pajisje përkatëse (uniforme, teleskop, dylbi,
telefon, kamera me GPS, çantë shpine, paketë e ndihmës së shpejtë, etj.) dhe për të marrë një trajnim të veçantë
për të siguruar informacion dhe mbështetje për vizitorët që duan të përjetojnë biodiversitetin e Parkut Kombëtar.
Duhet të përpunohet dhe miratohet nga Komiteti i Menaxhimit i parkut kombëtar një skemë shërblimi dhe
tarifash. Vizitorët duhet të paguajnë vetë shpenzimet për turet e guiduara, ndërsa administrata e parkut investon
për kurset e trajnimit .
Trajnerët do të jenë nga stafi i parkut dhe ekspertët kombëtare dhe ndërkombëtare .
Personat e gatshëm për t’u trajnuar si guida natyrore duhet të kenë një njohuri të thella për Parkun Kombëtar.
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Aftësitë e gjuhës janë thelbësore. Zotërimi i mirë i gjuhës angleze është një parakusht.
Kërkesa bazë janë edhe gatishmëria për të mësuar dhe aftësia për të transmetuar njohuritë e fituara tek vizitorët.

3.5

KONCEPTI MBI EKSPERIENCËN NË NATYRË DHE AKTIVITETET ÇLODHËSE
Ju lutemi referojuni vëllimit të plotë të planit të menaxhimit
3.6

KONCEPTI MBI EDUKIMIN MJEDISOR
Ju lutemi referojuni vëllimit të plotë të planit të menaxhimit
3.7

PLANET E VEPRIMIT KOMBËTARË DHE NDËRKOMBËTARË (Shih shtojcat në vëllimin e plotë)

3.7.1

PLANI I VEPRIMIT STRATEGJIK NË RAJONIN E PARKUT TË PRESPËS (Shih shtojcat në vëll. e plotë )

3.8

MENAXHIMI I ADMINISTRIMIT TË PARKUT KOMBËTAR TË PRESPËS

3.8.1

KOMITETI I MENAXHIMIT TË PARKUT KOMBËTAR TË PRESPËS
Ju lutemi referojuni vëllimit të plotë të planit të menaxhimit
3.8.1.2

ADMINISTRATA E PARKUT KOMBËTAR TË PRESPËS
Institucioni i tanishëm i administratës së Parkut Kombëtar Prespa përfaqëson një shërbim tradicional të pyjeve. Me
strukturën aktuale të saj, ajo nuk është në gjendje të përmbushë funksionet (e sotme) kryesore, dhe duhet të
përshtatet për detyrat dhe sfidat e së ardhmes.
Struktura organizative e administratës së parkut kombëtar gjatë 12 viteve të fundit nuk ka qenë e përshtatshme
për detyrat dhe objektivat e parkut. Kjo strukturë nuk reflekton sa duhet objektivat kryesore të një administrate
moderne parku kombëtar. Për këtë arsye është propozuar një strukturë e rishikuar dhe e përshtatur. Gjatë 12
viteve të fundit , përgjegjësi i administratës së parkut kombëtar si përgjegjës i sektorit duhet t’i raportojë drejtorit
të Drejtorisë së Shërbimit Pyjor të Korçës. Shefi i sektorit është sekretar i Komitetit të Menaxhimit të Parkut
Kombëtar. Aktualisht, administrata e parkut nuk ka të drejtë për të marrë vendim për sa i përket stafit dhe
buxhetit. Stafi i parkut vendoset sipas qëllimit të drejtorisë pyjore në Korçë. Stafi i trajnuar është larguar nga ekipi i
parkut kombëtar dhe kuadro të reja janë emëruar pa kualifikimin e nevojshëm. Çështja shtrohet nëse një drejtori
shërbimi pyjor është e aftë që të realizojë objektivat, detyrat dhe veprimet e një administrate Parku Kombëtar të
orientuar drejt një shërbimi modern, i cili përfshin jo vetëm 30 % sipërfaqe të pyllëzuara por dhe një pjesë të
barabartë të një ekosistem ujor.
Shërbimi pyjor është i organizuar në sektorë pyjorë dhe në zona pyjore. Në sektorin pyjor të Parkut Kombëtar të
Prespës janë tre zona: Zona e Goricës, Zona e Pustecit dhe zona e Prespës së Vogël. Çdo zonë duhet të ketë një
specialist parku, deri në tre inspektorë pyjesh dhe një person përgjegjës për zjarret në pyje (4 persona x 3 = 12
persona). Megjithatë shumë nga këto pozicione nuk mbulohen me personel.
Përveç kësaj, në stafin e parkut duhet të përfshihet drejtori dhe specialisti i administratë/financës. Administrata e
parkut duhet të përfshijë gjithashtu në organikë një specialist për kërkimin shkencor si dhe një specialist për
marrëdhënie me komunitetin dhe për komunikimin. Të paktën për një standard minimal janë të nevojshëm 16
punonjës të stafit për të vepruar në park. Shumë detyra, sidomos kontrolli dhe patrullimi me turne dhe gjatë
fundjavës, nuk mund të realizohen për momentin pasi numri aktual i personelit është vetëm 9 punonjës. Puna
themelore për zbatimin e ligjit nuk kryhet si duhet.

3.8.1.3 STRUKTURA
Struktura ideale e Parkut Kombëtar të Prespës
Rekomandime për përmirësimin e administratës aktuale


Përgjegjësi i administrimit të biznesit: Funksioni kryesor është të mbikëqyrë të gjitha punët
administrative të administratës së parkut duke përfshirë mirëmbajtjen e të gjitha pajisjeve.



Specialisti për kërkimin shkencor, planifikimin dhe konservimin: Ky rol duhet të lidhet me një program
kualifikimi ndërkombëtar (“Menaxhimi i znave të mbrojtura”, Klagenfurt).



Specialisti për marrëdhëniet me komunitetin dhe zhvillimin rajonal: Ky është një funksion krejtësisht i ri
që duhet të lidhet me një program kualifikimi ndërkombëtar (“Menaxhimi i znave të mbrojtura”,
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Klagenfurt). Aftësi për gjuhën angleze: Njohja e gjuhës angleze është e rëndësishme. Gjithashtu kërkohen
njohuri bazë të gjuhës maqedonase dhe greke.
Staf rajonal: Në përgjithësi, stafit rajonal duhet t'i jepet shansi që të lidhet me parkun kudo që të jetë e
mundur (kualifikimi, profilin).


Përgjegjësi i inspektorëve: Shefi i inspektorëve është përgjegjës për zbatimin e ligjit në territorin e zonës
së mbrojtur. Inspektorët duhet të kenë të drejtat e inspektorit të policisë së shërbimit pyjor.
Parku ka nevojë për staf të mjaftueshëm, veçanërisht për inpsktorë, për të siguruar kontroll të
mjaftueshëm mbi pikat kritike si portat e hyrjes dhe dalje të parkut kombëtar në qafën e Zvezdës për
Prespën e Madhe dhe në shpella e Trenit për Prespën e Vogël. Rekomandohet të jenë 14 inspektorë për
të kryer zbatimin e ligjit me turne gjatë 24 orëve për shtatë ditë të javës.

3.8.1.4

Përmirësimi i zbatimit të ligjshmërisë

Zbatimit të ligjit mund të përmirësohet duke ruajtur hyrjet dhe daljet në pikat e kontrollit në të qafën e Zvezdës
(Prespa e Madhe) dhe në Prespë e Vogël.
Pikat e kontrollit duhet të të funksionojnë të paktën 18 orë në çdo ditë të javës. Kjo do të lejojë për kontrollin
efektiv për ndalimin e transportit të paligjshëm të druve të zjarrit nga zona e parkut. Inspektorët e parkut duhet të
kenë të drejta të policisë, duke i lejuar ata që të ndalojnë automjetet,të kontrollojnë dokumentet dhe ngarkesën e
automjeteve.
Diversiteti i stafit: Do të rritet diversiteti i stafit (mosha, gjinia, arsimimi, etj). Integrimi gjinor duhet të jetë pjesë
integrale e menaxhimit të burimeve njerëzore.
Në të ardhmen stafi duhet të merret dhe me detyrat e mëposhtme:

3.8.1.5

Menaxhimi i vizitorëve

Një numër vizitorësh në rritje do të kërkojë staf të veçantë të trajnuar që të merret me kërkesat e tyre për
informim dhe me aktivitetet çlodhëse.

3.8.1.6

Ofrimi i shërbimeve për popullsinë lokale

Konvertimi i administratës nga një njësi thjesht zbatuese e ligjit në njësi të orientuar për shërbime ka nevojë për
staf shtesë të trajnuar. Ky staf duhet të ketë aftësi për t’u marrë me komunitetin vendor dhe me nevojat e tyre.
Administrata Parku i shërben nevojave të banorëve duke mbështetur ekonominë lokale (sektorin e turizmit,
prodhimin e biomasës, marketingun e prodhimeve lokale, etj.).

3.8.1.7

Edukimi dhe rritja e ndërgjegjësimit

Parqet kombëtare moderne gjithnjë e më shumë fokusohen në punën e tyre për rritjen e ndërgjegjësimit dhe për
edukim. Është fakt se në ato vende ku niveli i vetëdijes dhe edukimit është i lartë, nevoja për forcimin e
ligjshmërisë është e ulët. Prandaj, edhe tani kjo është një detyrë thelbësore e administratës aktuale për të
kontribuar në këtë proces të edukimit dhe rritjes së ndërgjegjësimit. Kjo është një përpjekje afatgjatë e
qëndrueshme dhe mund të duhet të paktën një koha e një gjenerate për të marrë përfitimet. Por për shkak të këtij
harku kohor, është thelbësore që të synohet edukimi dhe ndërgjegjësimi i brezit të ardhshëm. Prandaj, të paktën
është i nevojshëm një specialist nga stafi i parkut për t'u marrë me këtë detyrë të vështirë për të ndërtuar të
ardhmen e Parkut që tani.
Duke i marrë në konsideratë këto pika, për të punuar në mënyrë efektive për zbutjen e kërcënimeve aktuale si
parakusht del nevoja për krijimin e një strukture të përmirësuar me staf të rritur dhe të trajnuar mirë.
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STRUKTURA E RE E PARKUT KOMBËTAR TË PRESPËS

Figura 16: Struktura e re e administratës së Parkut Kombëtar të Prespës e përshtatur me detyrat aktuale dhe të reja të
Administratës së parkut (blloqet e gjelbër mund të jenë me vetëfinancim)

Struktura e re e administratës së Parkut Kombëtar është e lidhur direkt me Ministrinë e Mjedisit, me
departamentin përgjegjës për administrimin e zonave të mbrojtura. Parku Kombëtar duhet të menaxhohet nga
drejtori i tij dhe nga Komiteti i Menaxhimit. Drejtori i Parkut Kombëtar do të jetë përgjegjës për funksionimin e
suksesshëm të parkut. Ai do të shërbejë si sekretar për Komitetin e Menaxhimit dhe do të organizojnë
funksionimin dhe veprimtarinë e tij.
Drejtori do të ngarkohet që të përfaqësojë autoritetin për konservimin e natyrës, autoritetin për mbrojtjen e
mjedisit, gjuetisë dhe peshkimit dhe autoritetin e përdorimit të tokës bujqësore dhe pyjore, si dhe si institucion i
planifikimit lokal për shtrirjen e madhe të Parkut Kombëtar.
Drejtori do të ndihmohet nga departamenti i administratës, i cili lidhet direkt me departamentet e drejtorëve të
njësive të tjera. Njësia ka një funksion koordinues mbështetës dhe drejtues për njësitë në vartësi të tyre.
Departamenti i administratës drejtohet direkt nga vetë drejtori.
Në këtë departament, asistentët do të punojnë në administrimin teknik të parkut dhe të infrastrukturës së tij.
Administratori do të jetë përgjegjës që pajisjet dhe infrastruktura e parkut do të ruhet në gjendje pune nëpërmjet
riparimit dhe mirëmbajtjes të vazhdueshme. Në njësinë e personelit do të organizohen të gjitha çështjet e
personelit si dhe do të mbahet kontabiliteti i të gjitha shpenzimeve të parkut kombëtar dhe organizimi i llogarisë
bankare. Kjo njësi organizon planifikimin financiar dhe kontrollin. Drejtori Parku do të jetë i autorizuar për të
paraqitur me kohë raportet financiare dhe planet e buxhetit të kërkuara nga Ministria e Mjedisit dhe Komiteti i
Menaxhimit.
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Funksionet rëndësishme të administratës së parkut kombëtar ndahen në mes të tre departamenteve.
Departamenti i Mbrojtjes do të zbatojë legjislacionin për të përmirësuar ruajtjen dhe zbutjen e kërcënimeve të
drejtpërdrejta aktuale. Inspektorët e parkut do të funksionojë si persona kontakti për vizitorët dhe banorët lokalë.
Departamenti i mbrojtjes do të ketë dy nënnjësi: një për Liqenin e Prespës së Madhe, dhe një tjetër për Liqenin e
Prespës së Vogël.
Inspektorët që punojnë në këtë departament duhet të kenë të drejtat e policisë pyjore, duke i mundësuar stafit që
të forcojë zbatimin e ligjshmërisë në park. Stafi do të duhet të ketë leje për mbajtje arme dhe do të jenë të trajnuar
për të kryer aktivitetet e duhura për menaxhimin e faunës të menaxhimit kafshë të egra sipas kritereve ekologjike,
nëse është e nevojshme.
Një departament qendror është dhe departamenti i komunikimit dhe i marrëdhënieve publike. Këtu do të duhet të
koordinohet dhe të organizohet menaxhimi i vizitorëve dhe koordinimi i të gjithë punës për marrëdhëniet me
publikun. Kreu i departamentit do të jetë gjithashtu përgjegjës për mbështetjen e punës social-ekonomike në park.
Në këtë departament do të koordinohen dhe organizohen eventet publike me pjesëmarrjen e Aadministratës së
parkut. Prodhimi i materialeve informuese dhe organizimi dhe mirëmbajtja e medias elektronike të parkut
kombëtar është detyrë e këtij departamenti . Departamenti ka për detyrë të organizojë programin e granteve të
vogla dhe përgatitjen e procesit të vendim-marrjes nga ana e Komitetit Drejtues dhe drejtori.
Një departament po aq i rëndësishëm është departamenti i konservimit, kërkimit shkencor dhe monitorimit. Ky
departament do të jetë përgjegjës për monitorimin e të gjitha masave të ruajtjes, por edhe për financimin e
aktivitete në park dhe për përshtatjen e planit të menaxhimit. Departamenti përgatit programin shkencor dhe
koordinon punën kërkimore në zonat e parkut. Ai gjithashtu regjistron zhvillimit të turizmit dhe ndikimin që ka
parku kombëtar në ekonominë lokale. Departamenti përgatit kriteret për eko-etiketat e prodhuara në park. Do të
zhvillojë kriteret për njohjen e partnerëve zyrtarë të parkut kombëtar nga ndërmarrjet e biznesit lokal dhe do të
monitorojë pajtueshmërinë nga partnerët përkatës.

3.9.1

PËRSHKRIMI I POZICIONEVE TË STAFIT

3.9.1.1

DREJTORI I PARKUT

Përshkrimi: Si drejtues i institucionit, drejtori ka përgjegjësinë e përgjithshme për të gjitha funksionet, proceset,
burimet dhe të gjitha vendimet në punën e përditshme të parkut. Të gjitha vendimet e nivelit strategjik merren
nga Komiteti i Menaxhimit. Drejtori është i detyruar t’i zbatojë këto vendime dhe të raportojë rregullisht mbi
përparimin e tyre. Drejtori përfaqëson parkun në publik, në rajon, dhe në veçanti tek vendim-marrësit politikë.
Kompetencat dhe aftësitë: Ai duhet të ketë aftësi të mira komunikimi. Duhet të ketë njohuri të plota për parkun
kombëtar dhe menaxhimin e integruar të tij, si dhe një kuptim të plotë të kuadrit ligjor dhe administrativ të zonave
të mbrojtura. Ai duhet të shfaqë një kuptim të përgjithshëm për administrimin e biznesit dhe zhvillimin organizativ
(në veçanti: menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin e projekteve, menaxhimin financiar, marrëdhëniet me
publikun dhe komunikimin); njohuri për përdorimin e teknologjisë së informacionit-IT (MS-office, email). Është e
nevojshme njohja shumë e mirë e gjuhës shqipe dhe njohuri të thella të gjuhës maqedonase. (Gjuha angleze dhe
greke janë një avantazh). Leje drejtimi Klasa B (Klasa A, C1, BE janë një avantazh).
Pajisjet: Telefon celular, makinë, kompjuter, akses në internet.

3.9.1.2

ADMINISTRATORI

Përshkrimi: Përgjegjësi i administratës së biznesit mbështet drejtorin në drejtimin e të gjitha funksioneve
themelore. Ai është përgjegjës për prokurimet, përgatitjen e kontratave, buxhetin, financat, administrimin e
projekteve, aspektet teknike të raportimit, mirëmbajtjen e infrastrukturave dhe mbajtjen e inventarit.
Kompetencat dhe aftësitë: Shkalla e lartë besueshmërie, kualifikim të lartë dhe përvojë në drejtimin e një zyre,
njohuri të shkëlqyera në çështjet financiare dhe ligjore që kanë të bëjnë me detyrën (p.sh. procedurat e
prokurimit; program të përshtatshme të kontabilitetit; logjistikë e-zyra; përdorues shumë i mirë dhe njohuri
administratori në IT (MS-Office, në veçanti: MS-Word, MS Excel-, MS-Power point, internet dhe e-mail, sigurimi i të
dhënave dhe mekanizmat-backup). Njohje shumë e mirë e gjuhës shqipe dhe njohuri të thella të gjuhës
maqedonase. Gjuha angleze është avantazh. Leje drejtimi Klasa B (Klasa A, C1, BE janë një avantazh).
Pajisjet: Telefon celular, kompjuter, akses në internet.
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PËRGJEGJËSI I INSPEKTORËVE

Përshkrimi: Përgjegjësi i inspektorëve zhvillon, organizon dhe kontrollon shërbimin e inspektorëve për forcimin e
ligjshmërisë në park. Shërbimi siguron që palët e interesuara në rajon dhe vizitorët të respektojnë rregullat në
park. Përveç kësaj, inspektorët japin mbështetje teknike për kërkimin, monitorimin, mirëmbajtjen e infrastrukturës
dhe informimin e vizitorëve. Inspektorët i raportojnë përgjegjësit të inspektorëve, i cili i raporton drejtpërdrejt
drejtorit të parkut.
Kompetencat dhe aftësitë: I orientuar shumë mirë në rajon; të jetë i familiarizuar me kuadrin ligjor (ligjet, aktet
nënligjore, udhëzimet, etj.); kompetenca për natyrën; njohja e mirë e konservimit të natyrës dhe mbrojtja e
pyjeve; njohuri bazë për IT (MS-office, e-mail). Njohje shumë e mirë e gjuhës shqipe dhe njohuri të thella të gjuhës
maqedonase (njohja e gjuhës angleze dhe greke janë avantazh). Leje drejtimi Klasa B (Klasa A, C1, BE janë një
avantazh). Kërkohet licencë drejtimi dhe navigimi me motoskaf.
Pajisjet: Telefon celular, laptop, makinë, motoskaf, instrumente optikë (kamera, videokamera, dylbi, tripod,
teleskop, pajisje për shikim natën), pushkë, pushkë me narkotikë, kamera kurthe, GPS.

3.9.1.4

INSPEKTORI I PARKUT

Përshkrimi: Inspektori siguron që palët e interesuara në rajon dhe vizitorët të respektojnë rregullat në park. Përveç
kësaj inspektori i jep mbështetje teknike kërkimit, monitorimit, mirëmbajtjes së infrastrukturave dhe informimit të
vizitorëve. Për shërbimin e kontrollit inspektori i raporton drejtpërdrejt përgjegjësi. Për të siguruar forcimin e
ligjshmërisë dhe ndalimin e aktiviteteve të paligjshme në park është e nevojshme që në këtë shërbim të punojnë
14 inspektorë.
Kompetencat dhe aftësitë: I orientuar mirë në rajon; të jetë i familiarizuar me kuadrin ligjor; kompetenca për
natyrën; njohje shumë e mirë e gjuhës shqipe dhe njohuri të thella të gjuhës maqedonase (njohja e gjuhës angleze
dhe greke janë avantazh). Leje drejtimi Klasa B (Klasa A, C1, BE janë një avantazh). (Licenca e drejtimi dhe navigimit
me motoskaf është avantazh).
Pajisjet: Telefon celular, laptop, motor, ose makinë, ose motoskaf, instrumente optikë (kamera, videokamera,
dylbi, tripod, teleskop, pajisje për shikim natën), armë për vetëmbrojtje, GPS.

3.9.1.5

SPECIALISTI PËR MARRËDHËNIET ME KOMUNITETIN DHE ZHVILLIMIN RAJONAL

Përshkrimi: Specialisti për marrëdhëniet me komunitetin dhe zhvillimin rajonal punon intensivisht me
komunitetin, OJF-të dhe ndërmarrjet rajonale për të nxitur një kuptim më të mirë të vetë parkut dhe synimet që ka
(edukim mjedisor). Specialisti është përgjegjës për inicimin, nxitjen dhe mbështetjen e zhvillimit rajonal, në
aspektet ekonomike, kulturore dhe sociale. Ky rol veçanërisht përfshin lidhjen me veprimtarinë turistike dhe
kontributin e parkut në edukimin e vizitorëve dhe në argëtimin e tyre me natyrën. Specialisti i raporton
drejtpërdrejt drejtorit të parkut.
Kompetencat dhe aftësitë: Aftësi shumë të mira komunikimi; njohje e mirë e rajonit dhe e njerëzve që jetojnë në
rajon; eksperiencë të mirë në zhvillimin dhe në menaxhimin e projekteve; njohja e parimeve të sipërmarrjeve dhe
atyre turistike. Njohje perfekte e gjuhës shqipe dhe njohuri të thella për gjuhën maqedonase. (Njohja e gjuhës
angleze dhe greke janë avantazh). Leje drejtimi klasa B (Klasa A, C1, BE janë një avantazh).
Pajisjet: Telefon celular, laptop, akses në internet.

3.9.1.6

SPECIALISTI PËR PLANIFIKIMIN, KËRKIMIN DHE KONSERVIMIN

Përshkrimi: Specialisti për planifikimin, kërkimin dhe konservimin është përgjegjës për hartimin, zbatimin,
monitorimin dhe kontrollin e veprimtarive të kërkimit. Ai zhvillon dhe mban kontakte me institucionet përkatëse
shkencore. Gjetjet e kërkimeve shkencore integrohen në aktivitetet e parkut, në veçanti në aktivitetet e ruajtjes
dhe të planifikimit të menaxhimit. Nëse është e nevojshme, ky specialist jep opinion si ekspert në shkeljet dhe
ndikimet mjedisore të aktiviteteve. Specialisti i raporton drejtpërdrejt drejtorit.
Kompetencat dhe aftësitë: Kërkohet një formim sa më i plotë në shkencat e natyrës dhe ato mjedisore (p.sh.
biologji ose/dhe ekologji); njohuri shumë të mira të metodave dhe mjeteve për shkencat me veprimtari në natyrë
(p.sh. vegjetacioni, p.sh. instrumentet e monitorimit; p.sh. numërimi i shpendëve, etc.); njohuri shumë të mira në
IT (përveç MS-office, në veçanti databaza, GIS dhe interpretimi i imazheve satelitore); njohuri shumë të mira të
gjuhës angleze. Njohje shumë e mirë e gjuhës shqipe dhe njohuri të thella të gjuhës maqedonase (njohja e gjuhës
greke është avantazh). Leje drejtimi Klasa B (Klasa A, C1, BE janë një avantazh).
Pajisjet: Telefon celular, laptop, pajisje teknike sipas nevojës (GIS, GPS, pajisje monitorimi, imazhe satelitore, etj.).
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DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E ADMINISTRATËS SË PARKUT

Detyrat dhe përgjegjësitë e Administratës së Parkut Kombëtar janë të përcaktuara në Vendimin e Këshillit të
Ministrave Nr 80 të dat 18 Shkurt 1999.
Stafi është përgjegjës për të siguruar që kufizimet e zonave të ndryshme të parkut të respektohen nga banorët dhe
vizitorët.
Për këtë qëllim, stafi do të ketë rolin e policisë dhe të drejta të njëjta me ato të policisë pyjore. Këto të drejta për
inspektorët dhe drejtorin e parkut duhet të përcaktohen me një VKM të veçantë.
Për më tepër, administrata e parkut duhet të jetë e pajisur me autoritetin mbi peshkimin në mënyrë që të
kontrollojë peshkimin në të dy liqenet të Prespës. Administrata duhet të ngarkohet për të mbledhur taksat e
peshkimit dhe për të bashkëpunuar në mënyrë të rregullt me autoritetet përkatëse peshkimit. Një punonjës i stafit
do të mbikqyrë inspektimin e peshkimit në të dy liqenet.
Të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë e shërbimit pyjor në park për tokat shtetërore do t’i transferohen administratës
së parkut. Administrata e parkut do të sigurojë plotësimin e nevojave të popullsisë lokale me dru zjarri nga pyjet
shtetërore në bazë të procedurave të parashikuara në këtë plan menaxhimi bazuar në një tarifë të përshtatshme.
Taksat dhe tarifat e tjera për licencat do të përcaktohen nga ana e Komitetit të Menaxhimit të Parkut Kombëtar
baza vjetore, dhe do të shërbejnë për të mbuluar kostot operative për prodhimin e druve të zjarrit.
Administrata parkut do të jetë përgjegjëse për zbatimin e ligjeve që kanë të bëjnë me menaxhimin e parkut
kombëtar. Për këtë qëllim, administrata do të ketë të drejtat e policisë për të kontrolluar dhe ndaluar gjuetinë e
kundërligjshme. Këto të drejta duhet t’i jepen administratës së parkut me një VKM të veçantë, e cila i lejon të
konfiskojnë armët e përdorura për gjuetinë e paligjshme, përgatitjene proces-verbalit të shkeljes kundër fajtorët
dhe nëse është e nevojshme dorëzimin e personit tek forcat e rregullta të policisë së shtetit.

3.9.2.1

Parandalimi dhe shuarja e zjarreve

Administrata Park është përgjegjëse për parandalimin dhe luftimin e zjarreve të pyjeve. Një sistem i veçantë i
monitorimit do të zbatohet me qëllim për zbulimin e zjarreve që në fazat e hershme. Administrata e parkut do të
pajiset me mjetet e nevojshme për luftimin efektiv të zjarreve në pyje e kullota.

3.9.2.2

Kujdesi për vizitorët dhe informimi i tyre

Administrata e Parkut Kombëtar do të kujdeset për vizitorët në park, jep informacion, trajnon guidat e natyrës,
mirëmban rrjetin e shtigjeve dhe infrastrukturën përkatëse (tabelat informuese, shënimet e shtigjeve, vendet për
piknik, pikat e vëzhgimit, vendet për plazh, etj.). Administrata e parkut prodhon dhe ofron materiale informative
për vizitorët. Ky material mund të ofrohet për vizitorët si një kontribut financiar për administratën e parkut.

3.9.2.3

Mbështetja e komunitetit

Administrata e parkut do të mbështesë banorët për të siguruar dru zjarri apo burime alternative të mjaftueshme
nga burimet e parkut (pelete ose briketa kallamishtesh) si zëvendësuese të druve të zjarrit. Për këtë shërbim
banorët do të paguajnë një tarifë të përcaktuar nga Komiteti i Menaxhimit të parkut kombëtar në bazë vjetore.
Administrata e Parkut Kombëtar do të mbështesë popullsinë lokale në përmirësimin e jetesës së tyre, duke
siguruar mbështetje nëpërmjet organizatës së marketingut dhe një etikete të veçantë të krijuar për produktet e
parkut kombëtar.
Administrata e Parkut Kombëtar do të përmirësojë jetesën nëpërmjet iniciativave të punësimit dhe mbështetjes së
e turizmit. Infrastruktura për vizitorët do të kontribuojnë në këtë aspekt.
Administrata e Parkut Kombëtar do të fillojë aksionet për ruajtjen e specieve dhe do të zbatojë planet e veprimit të
përfshira në këtë plan menaxhimi.
Administrata e Parkut Kombëtar do të jetë përgjegjëse për monitorimin e duhur. Ajo do të vendosë se cilin veprim
monitorimin mund të bëjë me mjetet e tij stafi park dhe për cilat aktivitete duhet të angazhohen ekspertë të tjerë
në afatet e caktuar që jepen ky plan menaxhimi.
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Administrata e Parkut Kombëtar do të përgjigjet që të gjitha pajisjet dhe infrastruktura e dhënë të sigurohen dhe
të mirëmbahen sipas standardeve më të larta. Administrata do të mbështetet nga Ministria e Mjedisit me një plan
investimei për një periudhë pesë vjeçare për të rinovuar infrastrukturën dhe për të zëvendësuar pajisjet e
vjetëruara.
Administrata e Parkut Kombëtar do të përgatitë çdo vit një raport narrativ vjetor për Komitetin e Menaxhimit dhe
Ministrinë e Mjedisit.
Administrata e Parkut Kombëtar do të përgatitë çdo vit buxhetin vjetor për i cili duhet të miratohet nga Komiteti i
Menaxhimit dhe Ministria e Mjedisit jo më vonë se data 15 Tetor e vitit paraardhës.
Administrata e Parkut Kombëtar do të përgatitë çdo vit raportin financiar vjetor i cili duhet të miratohet nga
Komiteti i Menaxhimit dhe Ministria e Mjedisit jo më vonë se data 1 Mars e vitit pasues.
Administrata e Parkut Kombëtar do të jetë përgjegjëse për organizimin e mbledhjeve të veçanta të Komitetit të
Menaxhimit çdo dy vjet nëse kjo kërkohen nga rrethanat e krijuara. Administrata e parkut mban protokollin e
mbledhjes, dhe ua dërgon antarëve të komitetit, përgatit rendin e ditës për mbledhjet dhe i informon rregullisht
antarët e komitetit.

3.9.3

DIZAJNI I KORPORATËS PËR IDENTITETIN E PARKUT KOMBËTAR TË PRESPËS
Ju lutemi referojuni vëllimit të plotë të planit të menaxhimit
3.9.4

INFRASTRUKTURA E ADMINISTRATËS SË PARKUT

3.9.4.1

SELIA E ADMINISTRATËS

Ju lutemi referojuni vëllimit të plotë të planit të menaxhimit

3.9.4.2

PORTA HYRËSE NË Q AFËN E Z VEZDËS

Ju lutemi referojuni vëllimit të plotë të planit të menaxhimit
Porta e hyrjes në pikën kryesore të hyrjes në zonën e parkut në afërsi të qafës së Zvezdës do t’ju tregojë vizitorëve
se po hyjnë në një zonë të veçantë ku kërkohen sjellje miqësore ndaj mjedisit. Këto aspekte duhet të manifestohen
qartë që në hyrjen e parkut kombëtar.
Një ndërtesë për inspektorët do të ndërtohet në Liqenin e Prespës së Vogël duke shërbyer njëkohësisht si një
stacion kontrolli për këtë zonë si dhe si një qendër për vizitorët.
Visitorët duhet të kenë platforma/kulla vrojtimi nga të cilat ata mund të vëzhgojnë faunën e egër (shpendët) apo
bukurinë e peizazhit.
Një vend i përshtatshëm për një platformë të tillë vrojtimi është kodra përballë fshatit Shuec në liqenin e Prespës
së Vogël. Platforma e vrojtimit do të lejojë studimin e zogjve folenizues në kallamishtet e liqenit të Prespës së
vogël.
Administrata e Parkut Kombëtar do të sigurojë sisteme informimi për vizitorët në çdo pikë të rëndësishme të
parkut kombëtar, veçanërisht në hyrje të çdo fshati. Aty do të vendoset një tabelë informuese e cila do të
informojë në lidhje me parkun dhe për fshatin përkatës, dhe të dhënat e kontakteve të rëndësishme për fshatin
përkatës.

3.9.4.3

STACIONI I INSPEKTORËVE NË PRESPËN E VOGËL

Ju lutemi referojuni vëllimit të plotë të planit të menaxhimit
Aktualisht nuk ka asnjë stacion për inspektorët e parkut në Liqenin e Prespës së Vogël. Kjo mungesë kontribuon në
zhvillimin e veprimtarive të paligjshme. Për të përmirësuar këtë situatë, është i nevojshëm ndërtimi i një stacioni
për inspektorët të cilët do të duhet të punojnë me turne në mënyrë të përhershme për 18 orë gjatë shtatë ditëve
të javës.

3.9.4.4

Tabelat informuese dhe tabelat me shenjat kufindarëse

Ju lutemi referojuni vëllimit të plotë të planit të menaxhimit
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Tabelat informuese të vendosura në territorin e parkut do të japin informacion për vizitorët rreth aktiviteteve të
lejuara dhe për sjelljen në park.
Në kufijtë e jashtëm dhe të brendshëm të parkut do të vendose tabelat kufitreguese të cilat do t’i informojnë
vizitorët rreth zonës dhe sjelles së tyre në të.

3.9.5

KOMUNIKIMI DHE MARRËDHËNIET PUBLIKE
Ju lutemi referojuni vëllimit të plotë të planit të menaxhimit
Tabelat informuese, si dhe tabelat me shenjat kufindarëse janë të rëndësishme për marrëdhëniet me publikun.
Administrata e parkut duhet të tregojë kujdes të vazhdueshëm për mirëmbajtjen e tyre dhe zëvendësimin në rast
të shkatërrimit nga vandalizmi. Është shumë e rëndësishme që këto tabela të mbahen në gjendje të mirë. Kjo
pasqyron aftësinë e administratës për t'u kujdesur për parkun dhe karakteristikat e tij. Përmes kësaj, do të
përmirësohet imazhi i administratës duke demonstruar aftësitë dhe efektivitetin e saj. Kjo është një mënyrë
indirekte, por shumë e rëndësishme në komunikimin dhe marrëdhëniet me publikun. Elementet klasike të
komunikimit dhe marrëdhënieve me publikun janë shpërndarja direkte e informacionit në formën të materialeve
të shtypura dhe ekspozitat. Evente të tilla si deklaratat për shtyp e përhapin informacionin në mënyrë indirekte për
një audiencë më të madhe nëpërmjet masmedias.
Një model i veçantë do të prodhohet për t’u shfaqur në mediat e ndryshme bazuar në dizajnin e korporatës të
parkut.

3.9.5.1

RAPORTI VJETOR I PARKUT KOMBËTAR TË PRESPËS

Raporti vjetor i administratës së parkut është një aktivitet i rëndësishëm pasi ai reflekton aftësitë e administratës
për të ruajtur biodiversitetin dhe për të përmirësuar jetesën e banorëve park.
Raporti vjetor duhet t’i paraqitet për miratim çdo vit Komitetit të Menaxhimit dhe Ministrisë së Mjedisit nga
Administrata e Parkut Kombëtar.

3.9.5.2

FAQJA E INTERNETIT E PARKUT KOMBËTAR TË PRESPËS

Ju lutemi referojuni vëllimit të plotë të planit të menaxhimit
Parku Kombëtar i Prespës ka nevojë për një platformë qendrore informimi dhe komunikimi, e cila u ofron shërbime
vizitorëve potencialë si dhe banorëve të rajonit të parkut kombëtar.
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2014-2024

PLANI FINANCIAR

Ju lutemi referojuni vëllimit të plotë të planit të menaxhimit
Plani Financiar ose Plani i Biznesit bazohet në stafin aktual për të llogaritur koston vjetore për dhjetë vitet e
ardhshme. Është sugjeruar që numri i personelit të rritet nga nëntë punonjës aktualisht të minimumi 16
punonjës. Kjo do të arrihet me sukses brenda pesë viteve të ardhshme. Në rast të kundërt objektivat e
caktuara në këtë plan menaxhimi, sidomos të forcimit të ligshmërisë mund të mos arrihen.
Plani financiar llogarit edhe shpenzimet vjetore operative dhe merr parasysh edhe nevojën e zëvendësimit
të pajisjeve të vjetra.
Detyra të tjera si shërbimi për komunat, menaxhimi i vizitorëve dhe aktivitetet e edukimit dhe të
ndërgjegjësimit janë subjekt i financimeve shtesë që duhet të sigurohen me mjetet e propozuara në
kapitullin e planit të biznesit.
Infrastruktura ekzistuese si ndërtesa e administratës së parkut, portat e hyrjes të sapondërtuara dhe pikat
informuese në qafën e Zvezdës dhe stacioni i planifikuar inspektorëve në Liqenin e Prespës së Vogël kanë
nevojë për një mirëmbajtje të vazhdueshme, që kërkon jo vetëm para, por edhe një person nga stafi që të
jetë përgjegjës për mirëmbajtjen.
Kjo vlen gjithashtu edhe për tabelat informuese, platformat e vëzhgimit në Prespën e Madhe dhe të Vogël,
shtigjet për këmbësorë dhe shtigjet edukative të planifikuara. Për më tepër, tabelat kufitreguese dhe
tabelat për rregullat e sjelljes së vizitorëve në park kanë nevojë për mirëmbajtje të përhershme dhe për
shkak të shkallës së lartë të vandalizmit në park duhet të zëvendësohen kohë pas kohe.
Nuk është e lehtë që këto kosto të llogariten, por mendohet se një shumë prej rreth 50.000 Euro në vit do të
lejonte administratën e parkut për të mbajtur infrastrukturën e parkut në gjendje të mirë (shih Tabela 32).

4.1

PLANI I BUXHETIT

Ju lutemi referojuni vëllimit të plotë të planit të menaxhimit
Kostot operacionale të parashikuara më poshtë janë llogaritur duke u bazuar në supozimin se rritja e çmimeve nga
viti në vit është 3%:
Tabela 32: Kostoja operacionale e parashikuar 2014-2024
Viti
Shuma në Lekë
Shuma në Euro
2014
5.081.400,00Lek
36.295,71 €
2015
5.233.842,00Lek
37.384,58 €
2016
5.390.857,26Lek
38.506,12 €
2017
5.552.582,98Lek
39.661,30 €
2018
5.719.160,47Lek
40.851,14 €
2019
5.890.735,28Lek
42.076,68 €
2020
6.067.457,34Lek
43.338,98 €
2021
6.249.481,06Lek
44.639,15 €
2022
6.436.965,49Lek
45.978,32 €
2023
6.630.074,46Lek
47.357,67 €
2024
6.828.976,69Lek
48.778,40 €

4.2

PAJISJET DHE MIRËMBAJTJA
Ju lutemi referojuni vëllimit të plotë të planit të menaxhimit
4.3

KOSTOJA E INVESTIMEVE PËR INFRASTRUKTURËN
Ju lutemi referojuni vëllimit të plotë të planit të menaxhimit
4.4

KOSTOJA OPERACIONALE
Ju lutemi referojuni vëllimit të plotë të planit të menaxhimit

4.5

TË ARDHURAT E PARKUT KOMBËTAR TË PRESPËS – FINANCIMI I QËNDRUESHËM
Ju lutemi referojuni vëllimit të plotë të planit të menaxhimit
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MONITORIMI DHE VLERËSIMI I MENAXHIMIT

MONITORIMI
Monitorimi është instrument për të vlerësuar efektivitetin e menaxhimit të Parkut. Ai kryhet në intervale të
rregullta dhe në praktikë rezulton se intervalet dhjetë vjeçare janë të mjaftueshme. Programi i monitorimit të ujit
është thelbësor për të vlerësuar burimet kryesore të ndotjes dhe alterimit të eutrofikimit dhe ndryshimi i statusit
ekologjik aktual dhe i mundshëm i ekosistemit të liqeneve. Në vijim të kësaj sipas NAUMOSKI ET AL (2010), del nevoja
për të përcaktuar sasinë e sa më shumë të flukseve të mundshme (ushqyesve, ndotësve) në liqene. Tani janë të
rëndësishme gjithashtu edhe shkarkimet nga lumenjtë dhe përrenjtë përkatës.

5.1

ELEMENTET ABIOTIKË
Parametrat bazë do të maten nga stafi i administratës së parkut. Një stacion meteorologjik do të ofrojë të dhënat e
nevojshme klimatike për vlerësimin e efekteve të ndryshme të ndryshimit të klimës aktuale. Kjo mund të ketë
pasoja të rënda mbi biodiversitetin, por edhe në të gjitha aspektet e përdorimit të tokës nga banorët lokalë.
Prandaj është thelbësor vendosja e një stacioni meteorologjik që përdoret dhe menaxhohet nga administrata e
Parkut. Parametra të tjerë të rëndësishëm të tilla si cilësia e ujit mund të gjenden në vëllimin e plotë të planit të
menaxhimit.
Kushtet e tokës do të monitorohen përgjatë transekteve të identifikuara të sondazhit bazë në intervalet e
rekomanduara (shih vëllimin e plotë).
5.1.1

MONITORIMI I PARAMETRAVE FIZIKË DHE KIMIKË

Është hartuar një plan monitorimi i detajuar për parametrat fizikë dhe kimikë në kuadër të sistemit të monitorimit
ndërkufitar për të dy liqenet e Prespës. Për më shumë detaje ju lutemi referojuni vëllimit të plotë të planit të
menaxhimit.

5.1.2. PROGRAMET E MONITORIMIT EKZISTUES DHE GJENDJA E CILËSISË SË UJIT
Bazuar në të dhënat arkivore (që nga viti 1951 në Shqipëri) të Institutit Hidrometeorologjik të Tiranës ka një
program monitorimi të niveleve të ujit të liqenit (niveli i ujit matet me intervale çdo 2 deri në 3 ditë) në të dy
liqenet.
Monitorimi i cilësisë së ujit dhe i gjendjes ekologjike të trupave ujorë në anën shqiptare konsiderohen si pjesë e
punës të ish-Institutit Hidrometeorologjik të Tiranës.
Në sistemin e monitorimit ndërkufitar (TMS) (PERENEOU ET AL. 2009), janë monitoruar gjithashtu balanca hidrologjike
dhe çështjet e cilësisë së ujit të liqeneve. Në fakt Prespa e Madhe është një sistem shumë i cënueshëm (TMS:
MATZINGER ET AL. 2006) sepse çdo konsum shtesë i ujit ka efekte direkte në nivelin e ujit të liqenit, që ndikon jo
vetëm në hidraulikën e liqenit, por në të gjithë ekosistemin liqenor. Nxjerrja e ujit nga komunitetet që jetojnë në
bregun e liqenit duhet të matet si përqasje ndërkufitare.

5.1.3

KUADRI LIGJOR KOMBËTAR DHE NDËRKOMBËTAR PËR MONITORIMIN

Qëllimi i monitorimit të parametrave fizikë e kimikë të ujit derivon nga kërkesat ndërkombëtare të Direktivës
Kuadër të ujit (WFD) dhe në përputhje me këtë (TMS) “programet e monitorimit duhet të përcaktohen si:
 mbikëqyrje koherente dhe gjithëpërfshirëse e gjendjes ekologjike dhe kimike të liqeneve dhe ujërave të
tjera të ndenjura;
 lejojnë klasifikimin e ujërave të ndenjura sipas të statusit ekologjik në pesë klasa: e lartë, e mirë, e
moderuar, e varfër dhe e keqe;
 bazohet në karakterizimin dhe vlerësimin e impaktit të kryer për çdo basen lumor;
 mbulon parametrat të cilat janë tregues të statusit për çdo element të rëndësishëm të cilësisë".
Për më tepër monitorimi i trupave ujorë sipërfaqësorë është një angazhim në kuadër të obligimeve kombëtare nga
procesi i integrimit në BE dhe PROGRAMI I MONITORIMIT I MINISTRISË SË MJEDISIT DHE LIGJI MBI MJEDISIN (2002).

5.1.4

MONITORIMI DHE INDIKATORËT

Ju lutemi referojuni vëllimit të plotë të planit të menaxhimit

5.2

ELEMENTET BIOTIKË
Ju lutemi referojuni vëllimit të plotë të planit të menaxhimit
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SPECIET E SYNUARA

Speciet e synuara dhe popullatat e tyre përfaqësojnë një sistem të veçantë riprodhues, dhe kontrolli për peizazhet.
Brenda tyre, zakonisht nuk mund të maten marrëdhëniet e shumta mes llojeve, habitateve të tyre me bimësi dhe
strukturave. Nga kjo lidhja funksionale e habitateve të veçanta të detajuara në ekosistemet e tyre mund të
kontrollohen, vëzhgohen dhe maten aktivitetet e menaxhimit.
Për më tepër, speciet tërheqëse karizmatike të synuara shërbejnë si elemente të shkëlqyer për interes publik dhe
për objektivat e edukimit. Ky fakt i rëndësishëm do të ndihmojë për miratimin nga ana e popullsisë lokale dhe
vizitorëve të masave mbrojtëse.
Speciet e synuara shërbejnë si indikatorë për nivelet e ndryshme tëpejzazhit. Ato duhet të kenë funksionet kyçe në
ekosistemet dhe duhet të tregojnë gjendjen e favorshme të habitatit të tyre dhe të biocenozave të lidhura me të.
Speciet e synuara janë relativisht të rralla, të rrezikuara, por tërheqëse. Prandaj, speciet e synuara sipas ALTMOOS
(1997) duhet të kenë cilësitë e mëposhtme:
 Të jenë përfaqësuese për ndarjet e ndryshme hapësinore të një ekosistemi dhe të biocenozave të tij;
 Fenomen specifik për një shumicë llojesh;
 Të lehta për t’u zbuluar dhe vrojtuar;
 Karizmatike.
Një koncept kuptimplotë përfaqësues rajonal i specieve të synuara lejon optimizmin e peizazheve në mënyrë që
objektivat e tjera të mbrojtjes të përfitojnë nga masat e marra. Kjo shkaktohet nga një fenomen specifik i masave
nga të cilat përfitojnë një numër llojesh të biocenozave të një ekosistemi (ALTMOOS, 1997).
Sipas kritereve të përmendura më lart koncepti i specieve të synuara do të lejonte vlerësimin e impaktit dhe të
efektit të masave të menaxhimit dhe atyre njerëzore për cënimet e shkaktuara në ekosisteme me anë të në
regjistrimi të thjeshtë (Tabela 43: Speciet e synuara për monitorimin e ndryshimeve në popullata të specieve të
sunuara që janë zgjedhur).

5.2.2

PLANI I VEPRIMIT PËR SPECIET E SYNUARA (INDIKATORE)
Ju lutemi referojuni vëllimit të plotë të planit të menaxhimit
5.2.3

ELEMENTË TË TJERË PËR FAUNËN

Si specie të përshtatëshme të synuara midis gjitarëve janë përzgjedhur elementet e faunës si më poshtë:
a) Ariu i murrmë (Ursus arctos)
b) Ujku (Canis lupus)
c) Rriqebulli (to be expected) (Lynx lynx (martinoi?))
d) Dhija e egër e Ballkanit (Rupicapra r. balcanica)
e) Lakuriqi i natës: Myotis capaccinii (pasi është klasifikuar si i cënueshëm)
Metodat e duhura të monitorimit për gjitarët e dhëna më lartë, me përjashtim të llojeve të lakuriqëve të natës,
zakonisht janë kurthet e qimeve dhe kamerat kurthe. Këto të lejojë vëzhgimin e pranisë të llojeve të caktuara të
gjitarëve, si dhe për të mbledhur informacion për madhësinë e popullatës së tyre dhe për ndryshimet.
Kamerat kurthe lejojnë gjithashtu të merret informacion mbi speciet e tjera tokësore në park, të tilla si kunadhet
dhe derrat e egër. Këto duket se janë zhdukur nga parku, si dhe disa zogj që folenizojnë në tokë si Aleactoris greaca
dhe të tjerë.
Krahas kësaj kamerat kurthe ka në zbuluar veprimtari të paligjshme në park të tilla si gjuetia, kullotja e blegtorisë
në zonën qendrore dhe grumbullimi i druve të zjarrit në zonat e ndaluara.
Në territorin e parkut janë vendosur 20 kamera kurthe të të cilat do të japin gjithmonë e më shumë informacion
rreth faunës së parkut kombëtar.

5.2.3.1

MONITORIMI I PESHQVE

Skema e ardhshme e monitorimit do të aplikohet me mbështetjen e projektit të financuar nga GIZ në përputhje me
standardet evropiane për marrjen e kampioneve të peshku në liqene (CEN 2005a; 2005b). Këto standarde
përcaktojnë protokollet e kampionimit dhe metodologjinë që duhet të zhvillohet për monitorimin e peshqve dhe
peshkimit në liqenet e Prespës. Metoda e kampionimit bazohet në zgjedhjen e randomizuar me shtresa.
Sipërfaqja e kampionimit ndahet në shtresa (3 shtresa për Prespën e Madhe dhe dy shtresa për Prespën e Vogël)
dhe kampionimi i randomizuar realizohet për çdo thellësi shtrese. Rrjetat e projektuara posaçërisht janë me
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madhësia 30 m të gjata dhe 1.5 m të thella. Ato përbëhen nga 12 rrjeta të ndryshme me madhësi të ndryshme të
syzave nga 5-55 mm.
Kampionimi duhet të kryhet në periudhën nga 1 gushti deri më 15 shtator, kur peshqit nuk lëshojnë vezë dhe
temperatura e epilimnion zakonisht nuk i kalon 15° C.
Kampionimi duhet të përsëritet çdo tre vjet.

5.2.3.2

ELEMENTET E FLORËS

5.2.3.2.1

LLOJET INDIKATORE TË PARKUT KOMBËTAR TË PRESPËS
Ju lutemi referojuni vëllimit të plotë të planit të menaxhimit
5.3

KONCEPTI I VLERËSIMIT DHE MONITORIMIT PËR MENAXHIMIN EFEKTIV TË PARKUT

5.3.1 METT
Mjeti për Gjurmimin e Efektivitetit të Menaxhimit (METT) është aplikuar në Parkun Kombëtar të Prespës dhe
administratën e tij që në vitin 2007.
Për të vlerësuar efektivitetin e menaxhimit të zonave të mbrojtura dhe të sistemeve të zonave të mbrojtura dhe
për të udhëzuar menaxherët, etj., Komisioni Botëror i Zonave të mbrojtura ka përgatitur një kuadër
8
gjithëpërfshirës, Mjetin për Gjurmimin e Efektivitetit të Menaxhimit (METT or Mjeti i Gjurmimit) .
Mjeti për Gjurmimin e Efektivitetit të Menaxhimit është formuar nga një seri mjetesh vlerësimi për efektivitetin e
menaxhimit. Këto fillojnë nga Vlerësimi i Shpejtë i WWF dhe Metodologjia e prioritizimit të përdorura për të
identifikuar fushat kyçe të mbrojtura në rrezik brenda një sistemi të zonave të mbrojtura për një sistem monitorimi
të detajuar..
Mjeti për Gjurmimin e Efektivitetit të Menaxhimit përbëhet nga dy seksione (shih Shtojcën 1 dhe Shtojcën 2):
1. Fleta e të dhënave: informacioni kyç i detajuar mbi zonën, karakteristikat dhe objektivat e menaxhimit,
2. Forma e Vlerësimit: që përfshin tre seksione të veçanta, të cilat duhet të plotësohen.
Rezultatet
Vlerësimi vjetor i METT ka për qëllim të vlerësojë ndikimin kryesor dhe treguesit e procesit, si pjesë e detyrave të
projektit në aktivitetet e monitorimit dhe ndryshimeve të ngjajshme, duke vlerësuar progresin dhe zbatimin e
projektit. Ky vlerësim bazohet në metodologjinë e ofruar nga “Management Effectiveness Tracking Tool:
Reporting Progress at Protected Area Sites”, second edition (Revised Edition published by WWF International, July
të
2007). Të dhënat paraprake të vlerësimit METT janë dhënë në Shtojcat 1 dhe 2. Vlerësimi i 3 i METT ka 37 pikë
(Tabela 33) ndërsa vlerësimi ipër vitin 2012 tregon një rritje të dukshme në 58 pikë.

Tabela 33: Pikat e vlerësimit vjetor të METT për periudhën 2007-2012
Viti 2007
Pikët finale të vlerësimit
vjetor të METT

31

Viti 2008

34

Viti 2009

37

Viti 2010

36

Viti 2011

52

Viti 2012

58

5.3.2

KONCEPTI I VLERËSIMIT DHE MONITORIMIT SIPAS EUROPARCS
Programi i monitorimit për Parkun Kombëtar dhe menaxhimin e tij do të bazohet në Mjetin për Gjurmimin e
Efektivitetit të Menaxhimit, që është aplikuar nga projekte të ndryshme për rritjen e menaxhimit të parkut. Përveç
kësaj, standardet ndërkombëtare janë aplikuar në një përpjekje të plotë të vlerësimit të të gjitha parqeve
kombëtare në Gjermani. Kriteret për procesin e vlerësimit janë përpunuar nga një grup ekspertësh të Europarcs
me mbështetjen e Agjencisë Gjermane për Ruajtjen e Natyrës (BfN) (EUROPARCS, 2008). Kriteret e vlerësimit janë
testuar në mënyrë intensive në disa parqe kombëtare gjermane dhe janë zbatuar për tre vjet në procesin e
vlerësimit të qëndrueshëm në të cilin janë vlerësuar të gjitha parqe kombëtare gjermane. Kriteret kanë provuar të
jenë të besueshëm dhe të përshtatshëm. Standardet për parqet gjermane janë adaptuar në kushtet shqiptare dhe
mund të shërbejnë si një instrument i vlerësimit të përgjithshëm dhe i monitorimit për të gjitha parqet kombëtare
shqiptare.
Ju lutemi referojuni vëllimit të plotë të planit të menaxhimit
8

Management Effectiveness Tracking Tool: Reporting Progress at Protected Area Sites. Second Edition, Revised Edition published by WWF
International, July 2007
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7.2.3

PARKU U PRESPËS

Ju lutem referojuni vëllimit të plotë të Planit të Menaxhimit

7.3

HARTAT
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LISTAT E SPECIEVE

Tabela 34: Lista e specieve të kërpudhave të rrezikuara në PK të Prespës (IVANCIC B. ET AL 2012)
Speciet
Amanita caesarea
Boletus aereus
Boletus impolitus
Boletus queletti
Boletus regius
Boletus rhodoxanthus
Lycoperdon marginaturm
Mutinus caninus
Mycenastrum corium
Tricholoma acerbum

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria e rrezikimit
D
C
B
B
A
A
C
C
C
B

A= humbje të përhapura, popullata në rënie të shpejtë, zhdukje në nivel kombëtar, shqetësim i nivelit të lartë
B= humbje të përhapura, dëshmi për rënie të vazhdueshme, disa zhdukje në nivel kombëtar, shqetësim nivelit të mesëm
C= popullata të përhapura, por të shpërndar, më pak zhdukje, nivel më i ulët shqetësimi
D= humbje lokale, disa zhdukje, por kryesisht në skajet e shtrirjes gjeografike.

Tabela 35: Speciet e bimëve të PK të Prespës të kërcënuara në nivel global dhe rajonal
Statusi
IUCN

Emri i llojit
1
2

Acer heldreichii Orph. ex Boiss.
Astragalus baldaccii Degen

R
R

3

Centaurea prespana Rech. fil

R

4
5

Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid
Centaurea soskae Hayek ex Kosanin

R

6

Cynoglottis barrelieri (All.)Vur.& Tan ssp.
Serpentinicola

R

7

Erodium guicciardii Heldr. ex Boiss.

R

8

Fritillaria graeca Boiss.

9

Oxytropis purpurea (Baldacci) Markgraf

R

10

Solenanthus scardicus Bornm.

R

11

Viola eximia Form

R

Konv.
Bern

Dir. Hab. II (b); IV (b)

+

+

Tabela 36: Bimët e kërcënuara dhe të rrezikuara në nivel kombëtar në PKtë Prespës

Emri latinisht dhe Familja

Emri shqip

Statusi

Adianthaceae
1.

Adianthum capillus-veneris

Adiantë

VU A1b

Fiermashkull

LR cd

Mylqinë

CR C2a

Solenantëe Sharrit

VU A1b

Family Aspidiaceae
2.

Dryopteris filix-mas
Family Berberidaceae

3.

Berberis vulgaris
Family Boraginaceae

4.

Solenanthus scardicus
Family Butomaceae
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5.

Butomus umbellatus
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Emri shqip

Statusi

Bliqën

VU A1b

Shtog i zi

VU A1b

Cerast lulemadhe

EN A1b

Family Caprifoliaceae
6.

Sambucus nigra
Family Caryophyllaceae

7.

Cerastium grandiflorum
Family Compositae

8.

Helichrysum plicatum

Akës i palosur, trëndelinë

EN A1b

9.

Achillea frasii

Barpezmi i Frazit

CR B3c

10. Centaurea graeca

Kokoçel i Greqisë

EN A1b

11. Centaurea soskae

Kokoçel i Soskut

VU A1b

Llajthi e egër,lejthi stambolleshë

EN A1b

Burgull qerpikor

EN A1b

14. Arabis bryoides

Arabëz myshkngjashëm

CR A1b

15. Alyssoides utriculata

Alisoid qeskor

LR cd

16. Ptilotrichum cyclocarpum

Ptilotrik frytrrotullar

LR nt

17. Juniperus communis

Dëllinjë e zezë

VU A1b

18. Juniperus oxycedrus

Dëllinjë e kuqe

VU A1b

19. Juniperus foetidissima

Bërshen, venjë e bardhë

EN A1b

20. Juniperus excelsa

Foje, venjë

CR 1b

Gjunjëz

EN A1b

Sanëz, bar zemre, ksanë,
rahaven, veshsute

EN A1b

Erodë e Gicardit

EN A1b

Lulebasani, balc, lulegjaku, bar i
të premit

EN A1b

Hipur i rendomte

VU A1b

Shafran i Cvijicit

DD

Arrë, kaçkë

EN A1b

Family Corylaceae
12. Corylus colurna
Family Crassulaceae
13. Sempervivum ciliosum
Family Cruciferae

Family Cupressaceae

Family Ephedraceae
21. Ephedra distachya
Family Gentianaceae
22. Gentiana lutea
Family Geraniaceae
23. Erodium guicciardii
Family Guttiferae
24. Hypericum perforatum
Family Hippuridaceae
25. Hippuris vulgaris
Family Iridaceae
26. Crocus cvijicii
Family Juglandaceae
27. Juglans regia
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Emri latinisht dhe Familja

Emri shqip

Statusi

Family Labiatae
28. Sideritis raeseri

Çaj mali

EN A1c

29. Phlomis herba-venti

Bezgë bar-ere

LR nt

30. Nepeta parnassica

Nepetë e Parnasit

LR nt

31. Satureja montana

Trumzë, shtërmen

VU A1c

32. Origanum vulgare

Rigon i rëndomtë, çaj i egër

EN A1b

33. Salvia officinalis

Sherbelë, dunicë mali

VU A1b

34. Astragalus baldaccii

Arithe e Baldacit

CR A1b

35. Chamaecytisus tommasinii

Kamecitizë e Tomazinit

EN B2c

36. Oxytropis purpurea

Oksitropë e purpurt

EN A1b

37. Trifolium pilczii

Trifil i Pilcit

LR nt

38. Colchicum autumnale

Xhërokull vjeshtor, luleshlline

EN A1b

39. Tulipa silvestris

Tulipan pyjesh

EN A1b

40. Lilium albanicum

Zambak shqiptar

EN A1b

41. Lilium chalcedonicum

Zambak kalcedon

DD

42. Convollaria majalis

Lot zoje, parlotë, lule
Shëngjergji, drekëz

CR B2c

Nimfoidë shqytake

VU A1b

Lëkue i bardhë, lëkon i
bardhë,lulebllate
Lëkue i verdhë, bar i pezmës,
bar’i xhumit

VU A1b

Frashër i zi, frashnjë, frasht

CR A1b

Sefir, sefir si hënë

EN A1b

Bozhure mashkull

LR cd

Tamlagjak,latrapec, bar jodi

VU A1b

Goniolimon i Dalmacisë

LR nt

Lepushter

VU A1b

Family Leguminosae

Family Liliaceae

Family Menyanthaceae
43. Nymphoides peltata
Family Nymphaeaceae
44. Nymphaea alba
45. Nuphar lutea

VU A1b

Family Oleaceae
46. Fraxinus excelsior
Family Ophioglossaceae
47. Botrychium lunaria
Family Orchidaceae
Family Paeoniaceae
48. Paeonia mascula
Family Papaveraceae
49. Chelidonium majus
Family Plumbaginaceae
50. Goniolimon dalmaticum
Family Ranunculaceae
51. Caltha palustris
Family Rosaceae
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Emri shqip

Statusi

52. Agrimonia eupatoria

Rodhëz, kallar, podigë e egër

LR cd

53. Crataegus heldreichii

Murriz i Heldraihit

LR cd

54. Prunus webbii

Bajame e egër

VU A1b

55. Prunus avium

Qershi, qershi e butë, bjli, qurshi
e butë

VU A1b

56. Haplophyllum boissieranum

Haplofil i Buasierit

EN A1b

57. Dictamus albus

Dishëll, lulemastikë, bar uzo,
ndryshkull

VU A1b

Iriqëz e Sharrit

VU A1b

Carac i Turnefortit

VU

Pirë e Skenderbeut

EN A1c

Family Rutaceae

Family Saxifragaceae
58. Saxifraga scardica
Family Ulmaceae
59. Celtis tourneforti
Family Graminae
60. Sesleria robusta Shott, Nyman &
Kotschyi subsp. skanderbegii
(Ujhelyi) Deyl

Tabela 37: Gjitarët e rajonit të Prespës (Sipas CATSADORAKIS ET AL 2011)

Gjitarët
Emri latinisht
Erinaceus concolor
Talpa caeca
Talpa romana
Crocidura leucodon
Crocidura suaveolens
Neomys anomalus
Tadarida teniotis
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus blasii
Rhinolophus euryale
Eptesicus serotinus
Miniopterus schreibersii
Myotis brandtii
Myotis bechsteinii
Myotis blythii (oxygnathus)
Myotis capaccinii
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Emri shqip
Irriqi
Urithi i verber
Urithi i verber romak
Hundgjati dhembebardhe
i livadheve
Hundgjati dhembebardhe
i kopshteve
Hundgjati dhembekuq i Miler-it
Lakuriqnate bishtlire
Lakuriqnate hundepatkua i
madh
Lakuriqnate hundepatkua i vogel
Lakuriqnate hundepatkua i Blasit
Lakuriqnate hundepatkua i
Mesdheut
Lakuriqnate serotine
Lakuriqnate i Schreibersit
Lakuriqnate i Brandti
Lakuriqnate i Bechsteinit
Lakuriqnate veshmiu i vogel
Lakuriqnate veshmiu gishtgjate

Amri anglisht
Eastern European hedgehog
Mediterranean Mole
Roman Mole
Bicolored shrew
Lesser white-toothed shrew
Southern Water Shrew
Long-tailed Bat
Greater Horseshoe Bat
Lesser Horseshoe Bat
Blasius' horshoe bat
Mediterranean Horseshoe Bat
Serotine
Bent-winged Bat
Brandt's Myotis
Bechstein's Myotis
Lesser mouse-eared bat
Long-fingered Bat
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Gjitarët

Emri latinisht
Myotis daubentonii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Myotis mystacinus
Myotis nattereri
Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus
Hypsugo savii
Plecotus macrobullaris
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
Lepus europaeus
Sciurus vulgaris
Dryomys nitedula
Glis glis
Muscardinus avellanarius
Myocastor coypus*
Spalax leucodon
Lessertus levis
Lessertus savii
Arvicola amphibius
Lessermys minutus
Apodemus flavicollis
Apodemus mystacinus
Apodemus sylvaticus
Rattus rattus
Mus domesticus
Canis lupus
Vulpes vulpes
Ursus arctos
Mustela nivalis
Mustela vison*
Martes foina
Meles meles
Lutra lutra

Emri shqip
Lakuriqnate veshmiu i
Daubentonit
Lakuriqnate veshmiu i Xhefrit
Lakuriqnate veshmiu i madh
Lakuqnate veshmiu mistacin
Lakuriqnate veshmiu i Natererit
Noktule e Leislerit
Noktule
Pipistreli i Kuhlit
Pipistreli i Nathusit
Pipistreli i zakonshem
Pipistreli sopran
Pipistreli i Savit
Lakuriqnate Alpine veshegjate
Lakuriqnate veshegjate gri
Lakuriqnate veshegjate
Lepuri eger
Ketri
Gjumashi i pyllit
Gjeri
Gjumashi i lajthise
Kastori Coyp
Miu i vogel ujit
Miu i fishes i Evropes Lindore
Miu i pishes se Saves
Miu evropian i ujit
Miu euroaziat i te korave
Miu i gusheverdhe
Miu i shkembit
Miu i pyllit
Miu i zi i kanaleve
Miu i shtepise
Ujku
Dhelpra
Ariu i murrem
Nuselalja
Nuselalja amerikane
Kunadhja
Baldosa
Lunderza

Amri anglisht
Daubenton's bat
Geoffroy's Bat
Greater Mouse-eared Bat
Whiskered Myotis
Natterer's Bat
Lesser Noctule
Noctule
Kuhl's Pipistrelle
Nathusius' Pipistrelle
Common Pipistrelle
Soprano Pipistrelle
Savi's Pipistrelle
Alpine Long-eared Bat
Grey Long-eared Bat
Grey Long-eared Bat
European Hare
Eurasian Red Squirrel
Forest dormouse
Edible Dormouse,
Hazel Dormouse
Coypu
Lesser Mole Rat
East European Vole
Savi's Pine Vole
European water vole
Eurasian Harvest Mouse
Yellow-necked Mouse
Broad-toothed field Mouse
Wood mouse
House Rat
House Mouse
Grey Wolf
Red Fox
Brown Bear
Least Weasel
American Mink
Stone Marten
Eurasian Badger
Eurasian Otter
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Gjitarët
Emri latinisht

Emri shqip

Felis silvestris
Sus scrofa
Capreolus capreolus
Rupicapra rupicapra balcanica
Total

Macja e eger
Derri i eger
Kaprolli
Dhia e eger
60 specie

Amri anglisht
Wildcat
Wild Boar
Roe deer
Balkan chamois

Tabela 38: Shpendët që folenizojnë në Parkun Kombëtar të Prespës (sipas M. JANKOVIĆ, 2011)
Popullatat
folenizuese (çifte,
nëse nuk shprehet
ndryshe)

Emri
Latinisht
Tachibaptus ruficollis
Podiceps cristatus

min

max.

20

55

10

13

12
3

20
8

1?

1?

3
5
2

5
9
3

2
6

3
9

1

3

17

23

2

4

22

30

1
1
1?

2
3
2?

Pelecanus onocrotalus
Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax pygmaeus
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Egretta garzetta
Egretta alba
Ardea cinerea
Ciconia ciconia
Anas platyrhynchos
Mergus merganser
Circaetus gallicus
Circus pygargus
Buteo buteo
Pernis apivorus
Accipiter nisus
Accipiter gentilis
Falco tinnunculus
Falco naumanni
Falco subbuteo
Falco peregrinus
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Komente rreth kërkesave për habitate dhe abondanca

folenizon në liqenet e Prespës dhe në skajet e kallamishteve të
Prespës së Vogël ku uji është i cekët, relativisht i zakonshëm
folenizon në liqenet e Prespës dhe në skajet e kallamishteve të
Prespës së Vogël, i zakonshëm
i shumtë në liqenet e Prespës së Madhe dhe të Vogël, por pa prova
për folenizim. Nëse nuk shqetësohet në Prespën e Vogël ka mundësi
që të shumohet aty
i shumtë në Prespën e Madhe e të Vogël, ka mundësi të folenizojë në
Golem Grad
i zakonshëm në Prespën e Madhe e të Vogël, ka mundësi të folenizojë
në Golem Grad
i zakonshëm në Prespën e Vogël, folenizon në kallamishte
folenizon në koloni të vogla në ishullin e Maligradit
gjendet i veçuar në kalim në liqenet e Prespës
i zakonshëm në Prespën e Madhe e të Vogël, por pa prova për
folenizim.
i zakonshëm në Prespën e Madhe e të Vogël, por pa prova për
folenizim.
i zakonshëm në Prespën e Madhe e të Vogël, por pa prova për
folenizim.
janë vrojtuar individë afër liqeneve të Prespës Lake, por nuk janë
gjetur fole
folenizon në rezervuarët e cekët në brendësi, e rrallë
folenizon në shkëmbinjtë afër ujit, e zakonshme
shpesh vërehet kur gjuan në fushat e hapura të thata, folenizon në
halorët
vërehet kur gjuan mbi pllajat malore, folenizon në bar të gjatë
duket i zakonshëm por jo i shumtë, gjuan në fusha të hapura në lartësi
të vogla
i rrallë folenizon në park, duket kur gjuan në fshatra, pavarësisht nga
lartësia nga deti
shumë i zakonshëm, zakonisht duket kur gjuan mbi pyjet e rinj e të
degraduar, por edhe mbi fshatrat
i rallë, duket vetëm në çifte kur gjuan mbi breg ose mbi pyjet e
degraduar
i shumtë në rajonin e bregut dhe mbi kufirin e drurëve, gjuan për
insekte dhe brejtës mbi zonat e hapura
i rrallë, vetëm një çift është regjistruar afër Prespës së Vogël
i rrallë, gjuan zogj të vegjël mbi kufirin e drurëve
mund të folenizojë, është vetëm një vrojtim duke fluturuar mbi
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Popullatat
folenizuese (çifte,
nëse nuk shprehet
ndryshe)

Emri
Latinisht
Alectoris greaca
Bonasa bonasia
Coturnix coturnix
Perdix perdix
Crex crex
Gallinula chloropus
Fulica atra
Larus cachinnans
Columba livia
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Bubo bubo
Strix aluco
Athene noctua

min

max.

70

80

20
130
20

25
150
30

4
40
55
12
15
90
270
600
200

10
60
70
20
25
120
350
750
300

2
15
12
30

5
20
20
50

300

500

170
7

230
15

2
30

5
35

25

35

20
30

35
50

500
70
350

700
90
400

5

25

20

45

150

200

350
750

400
1000

60
250
25

90
350
35

Caprimulgus europaeus
Apus melba
Upupa epops
Merops apiaster
Dryocopus martius
Picus viridis
Dendrocopos major
Dendrocopos syriacus
Jynx torquilla
Alauda arvensis
Galerida cristata
Lullula arborea
Calandrella
brachydactyla
Eremophila alpestris
Riparia riparia
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbica
Anthus campestris

Komente rreth kërkesave për habitate dhe abondanca

Prespën e Vogël
i shumtë kur është e pranishme. Habitate shumë të rëndësishme janë
livadhet shkëmbore me bar të lartë dhe me shkurre të vogla
i rrallë, folenizon në pyjet e ahut dhe në pyjet e përzjerë ah me dushqe
jo shumë i zakonshëm, por kur është prezent, i shumtë
i rrallë, është parë dhe dëgjuar mbi fushat e hapura me shkurre të
rralla dhe me bar të gjatë
shumë i rrallë, gjendet në kullotat me shkurre vetëm në dy lokalitete
i zakonshëm në kallamishtet afër liqeneve
i zakonshëm në kallamishtet afër liqeneve
folenizon në Maligrad, i shumtë dhe i zakonshëm në liqene
i rrallë, vetëm një dyzinë çiftesh folenizojnë në shkëmbinjtë e Maligrad
i zakonshëm në pyjet e pjekur të ushqeve dhe ahut
i zakonshëm, por shpërndarje e kufizuar në fshatrat
i zakonshëm kudo nën atitudën 1300m
i zakonshëm në të gjitha tipet e habitateve me përjashtim të kullotave
të hapura
i rrallë, vetëm një individ është regjistruar në Maligrad
i zakonshëm në pyjet e pjekur të ushqeve dhe ahut
mesatarisht i zakonshëm, i kufizuar në fshatrat
i zakonshëm mbi linjën e drurëve, i rrallë në pyjet e degraduar dhe në
pyjet e rinj me çeltira. Mund të shihet shpesh duke gjuajtur mbi rrugë
natën
shumë i zakonshëm, koloni të ndryshme skudo ku ka shkëmbinj me
shpella dhe zgavra
zog shumë i zakonshëm në zonën e dushqeve kudo ku ka çeltira
i rrallë, vetëm nja dy çifte, folenizon në shkëmbinjtë me tokë të sjellë
nga njerëzit
i rrallë, folenizon në pyjet e vjetër të ahut
qukapiku më i zakonshëm, folenizon kudo ku ka drurë të vjetër afër
çeltirave
i rrallë, gjendet në pyjet me moshë të mesme apo të madhe të
dushqeve dhe ahut
i zakonshëm afër fshatrave në kopshtet me dru frutorë
i rrallë to common in oak forests with clearings and scattered bigger
trees, also in fruit yards
i zakonshëm mbi vendet e hapura, kullotat dhe fushave të kultivuara
i zakonshëm, zakonisht gjendet në rrugët me pisllëk
shumë e zakonshme në skajin e pyjeve, densiteti është i lartë kur pyjet
janë me cilësi më të mirë
i rrallë, është gjetur vetëm në një vend, kërkon kullota të hapura me
toka të zhveshura, varet nga gjedhi për mirëmbajtjen e habitatit
është gjetur vetëm në një vend, por mund të jetë i zakonshëm në
pllajat ku shkëmbinjtë sipërfaqësorë në madhësi zhavori dominojnë në
kullota
shpesh i zakonshëm, varet nga rrëshqitjet e tokës apo shfrytëzimi i
rërës ku folenizon, shumëzohet në koloni
shumë i zakonshëm kudo ku ka shkëmbinj të vegjël
i zakonshëm, folenizon i kufizuar kryesisht në strukturat e krijuara nga
njeriu
i rrallë, folenizon i kufizuar kryesisht në strukturat e krijuara nga njeriu
i zakonshëm, folenizon në shkëmbinj si dhe në fshatra
shumëzohet rrallë në shpatet e xhveshura të maleve
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Popullatat
folenizuese (çifte,
nëse nuk shprehet
ndryshe)

Emri
Latinisht
Anthus spinoletta
Anthus trivialis
Motacilla alba
Motacilla flava
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Prunella collaris
Erithacus rubecula

max.

90

130

200

250

250

300

40
30

70
45

50

70

15

20

900
1100

1200
1500

180

200

85

100

90

120

50

70

35

55

16
25

22
35

70

100

110

130

700
130

1000
160

5

15

100

130

15
80
1300

25
110
1500

3

5

12
10
45

17
15
60

i zakonshëm, riprodhohet ne shpatet e zhveshura të maleve dhe në
pllajat e larta
shumë i zakonshëm, në skajet e pyjeve të lartësive të mëdha,
zakonisht në kufirin e epërm të drurëve
i zakonshëm afër liqeneve, por i pranishëm afër rezervuarëve të vegjël
me ujë në brendësi si dhe në fshatra
i zakonshëm, folenizon në vende të hapura kudo ku ka gjedh
shumë i rrallë, gjendet në pyjet e dushqeve me moshë të mesme e të
pjekur dhe në pyjet e ahut
i rrallë, riprodhohet në vende të hapura me shkurre të shumta dhe me
shkëmbinj sipërfaqësorë në pllajat e larta
i rrallë, riprodhohet në shkëmbinj dhe në gurët sipërfaqësorë në
kreshtat më të larta dhe në majat e maleve
shumë i zakonshëm në të gjitha tipet e pyjeve
një nga shpendët më të zakonshëm në park, i pranishëm në të gjitha
tipet e pyjeve me përjashtim të ahut, më i zakonshëm në pyjet e
degraduar
i zakonshëm kudo ku ka shkëmbinj dhe gurë të mëdhenj në sipërfaqe,
nga bridjet deri në majat e maleve
i zakonshëm në vende të hapura me shkëmbinj të rrallë në sipërfaqe,
zakonisht në altituda më të mëdha se O. hispanica, por në shumë
vende ndajnë të njëjtin habitat
i zakonshëm në vendet e hapura me shkëmbinj të rrallë në sipërfaqe,
zakonisht në altitudat e ulta
i zakonshëm on open country with bushes and scattered rocks above
upper tree line
i zakonshëm on open, warm, south exposed slopes with rocks and
bushes up to 1100m above sea level
i zakonshëm, por i kufizuar në rajonet e brigjeve të liqeneve
i rrallë deri në i zakonshëm në shkëmbinjtë dhe gurët e mëdhenj në
sipërfaqe nga altituda 1000 m deri në majat më të larta
i rrallë deri në i zakonshëm në pyjet me moshë mesatare dhe në ata të
moçëm
riprodhohet kryesisht në pyjet e ahur, por pa u kufizuar vetëm në ta,
pas sezonit të riprodhimit mund të gjendet në të gjithë pyjet, shpesh
në grupe
i zakonshëm në të gjitha tipet e pyjeve
i shpërndarë gjerësisht në të gjitha tipet e pyjeve, por më i shumtë në
skajet e pyjeve me ah
i rrallë, zakonisht gjendet në shkurret e larta në shpatet me
kundrejtimi jugor
i zakonshëm, riprodhohet në park si në pyje ashtu dhe në shkurret e
larta me drurë të lartë të veçuar
shumë i rrallë, riprodhohet në pyje të rrallë me nënpyll të dendur
i zakonshëm, riprodhohet në sipërfaqet me shkurre
ndoshta shpendi më i rëndomtë në Parkun Kombëtar të Prespës;
riprodhohet në kaçubet dhe shkurret e shpateve të thata
i rrallë, vetëm disa çifte individësh janë dëgjuar në kallamishtet e
liqenit të Prespës së Vogël
i rrallë, riprodhohet në bimësinë e dendur afër ujit, në brigje
i rrallë, riprodhohet në kallamishtet e Prespës së Vogël
shumë i zakonshëm kudo ku ka kallamishte

15

35

i rrallë, gjendet në pyjet e dushqeve dha ahut në altituda të ndryshme

Oenanthe oenanthe
Oenanthe hispanica
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Monticola solitarius
Monticola saxatilis
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Turdus merula
Sylvia atricapilla
Sylvia crassirostris
Sylvia curruca
Sylvia melanocephala
Sylvia communis
Sylvia cantillans
Locustela luscinoides
Cettia cetti
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus
arundinaceus
Phylloscopus bonelli
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min

Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros

2014-2024

2014-2024

Plani i Menaxhimit të Parkut Kombëtar të Prespës në Shqipëri
Popullatat
folenizuese (çifte,
nëse nuk shprehet
ndryshe)

Emri
Latinisht

min

max.

200

220

25
25

40
40

5

20

300

500

270

350

120
300

140
500

90

120

170
10

220
25

2

5

Sitta europaea

120

180

Sitta neumayer

100

150

Lanius collurio

240

280

Lanius senator

10

18

Lanius minor

5

10

Pica pica

30

70

Garrulus glandarius

100

120

Corvus monedula

35

40

Pyrrhocorax graculus

4?

10?

Corvus cornix

35

40

Corvus corax

7

10

Sturnus vulgaris

100

120

Oriolus oriolus

20

30

Passer domesticus

900

1400

Passer montanus

300

500

Fringilla coelebs

500

700

Carduelis cannabina

350

400

Phylloscopus collybita
Phylloscopus sibilatrix
Muscicapa striata
Ficedula semitorquata
Parus major
Parus caeruleus
Parus montanus
Parus palustris
Parus lugubris
Aegithalos caudatus
Panurus biarmicus
Remiz pendulinus

Passer hispaniolensis !!!

Komente rreth kërkesave për habitate dhe abondanca

shumë i zakonshëm në pyjet e ahut dhe mbi ta, por i rrallë në altitudat
e ulta
i rrallë, gjendet në pyjet e ahut me nënpyll të pasur
i rrallë, në vendet ku ka çeltira në mes të pyjeve të moçëm, me
preferencë dushqe
është gjetur vetëm në një vend, në mes të një pylli të moçëm me
dushqe
i zakonshëm, riprodhohet në të gjitha tipet e pyjeve dhe në kopshtet
me dru frutorë
i zakonshëm deri në i rrallë, në të gjitha llojet e korijeve, preferon
dushqet
i zakonshëm, riprodhohet në pyjet e ahut të atitudave të larta
riprodhohet në pyjet e pjekur apo në pyjet me moshë mesatare me
drurë të tharë, si dhe në kopshtet me dru frutorë
i zakonshëm, riprodhohet në pyjet e rrallë dhe në shpatet me shkurre
me drurë frutorë
i zakonshëm, në pyjet me nënpyll të pasur, preferon pyjet me dushqe
riprodhohet rrallë në kallamishte, është gjetur vetëm në liqenin e
Prespës së Vogël
riprodhohet rrallë, folenizon në degët e shelgjeve që varen mbi ujë,
është gjetur vetëm në Prespën e Vogël
i zakonshëm në të gjithë pyjete vjetër dhe në kopshtet me dru frutorë
i zakonshëm, madje me shumicë kudo ku ka shkëmbinj të mëdhenj në
sipërfaqe apo shkrepa të vegjël deri në altitudën 2000m
shumë i zakonshëm, riprodhohet në tipe të ndryshme habitatesh. Më i
zakonshëm në shkurret e ulta dhe kullotat me shkurrepor gjithashtu i
pranishëm në shpatet me dëllinja dhe në vendet e kultivuara. Rrallë
shfaqet në livadhet e hapura brenda pyjeve apo në skajet e pyjeve
i rrallë, riprodhohet në zona të hapura me drurë të rrallë, zakonisht në
shpatet me kundrejtimi jugor
shumë i rrallë, në shpatet me kundrejtimi jugor apo në terrene të
hapura të kultivuara, preferon të kenë drurë të rrallë
i shumtë, rreth fermavedhe fshatrave
shumë i zakonshëm; riprodhohet në tëgjitha tipet e pyjeve me
përjashtim të pyjeve të rinj dhe të degraduar, madje në park edhe
korijet me drurë të vjetër
i zakonshëm, riprodhohet në fshatra dhe në shkrepa
jo i shumtë, nëse riprodhohet zkonisht në shpella apo në zgavra
shkëmbinjsh
shumëi zakonshëm rreth fshatrave, por folenizon gjithashtu edhe në
pyjet e ahut
jo shumë i zakonshëm, folenizon në shkëmbinj dhe në drurë
folenizues i zakonshëm në zonat e kultivuara dhe në fshatra, rrallë në
pyjet me dushqe
folenizues i rrallë në zonën e dushqeve
i zakonshëm, i kufizuar në fshatra, në vende të kultivuara dhe në
zonën e bregut të liqenit, rrallë i pranishëm gjetiu
i zakonshëm, i kufizuar në fshatra, në vende të kultivuara dhe në
zonën e bregut të liqenit, rrallë i pranishëm gjetiu
folenizues kolonial, nëse gjende individë brenda kufijve të parkut
kombëtar ata folenizojnë brenda folesë së lejlekëve
i zakonshëm, në tëgjitha tipet e pyjeve dhe shkurreve
i zakonshëm, në vende të hapura nga brigjet e liqenit deri në majat e
maleve
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Popullatat
folenizuese (çifte,
nëse nuk shprehet
ndryshe)

Emri
Latinisht

min

max.

Carduelis carduelis

700

1000

Carduelis chloris

200

300

Serinus serinus
Coccothraustes
coccothraustes
Emberiza schoeniclus

8

15

30

60

5

15

Emberiza hortulana

90

110

Emberiza caesia

35
150

50
200

130

180

300

500

10

30

120

150

Emberiza citrinella
Emberiza cirlus
Miliaria calandra
Emberiza
melanocephala
Emberiza cia
TOTAL

2014-2024

Komente rreth kërkesave për habitate dhe abondanca

Shumë i zakonshëm, në fshatra dhe rreth tyre, por është ende i
pranishëm në vendet e kultivuara dhe rreth çeltirave në zonën e
dushqeve
i zakonshëm rreth të gjitha tipeve të vendeve të hapura, i shumtë
rreth fshatrave dhe vendeve të kultivuara
i rrallë, rare, vetëm në fshatrat ku ka drurë halorë
rrallë folenizon në zonën e dushqeve
jo i zakonshëm, vetëm në kallamishtet e Prespës së Vogël
në të gjitha llojet e habitateve të hapura, sidomos në kullotat me
drurë dhe në çeltirat, gjithashtu mbi kufirin e drurëve, kudo ku ka
shkurre për folenizim
jo shumë i zakonshëm, kryesisht në bregun e liqenit
Shumë i zakonshëm në skajin e pyjeve dhe në kullotat me drurë, por
gjithashtu mbi kufirin e drurëve dhe në fermat me sipërfaqe me
shkurre
zakonisht në shpate të thatë e të diellëzuar me shkurre të mëdha apo
drurë dhe me shkëmbinj në sipërfaqe
Shumë e zakonshme në terrene të hapur të atitudave të ulta, sidomos
në toka bujqësore, por edhe më lart mbi kufirin e drurëve ku folenizon
në shkurre dhe në daljet e shkëmbinjve
shumë e rrallë, folenizon në vende të hapura e të thata, në ferma,
vreshta, preferon shpatet me kundrejtimi jugor
folenizon në shpate të pjerrët me shkëmbinj në sipërfaqe, zakonisht
mbi kufirin e drurëve, por edhe më poshtë kur është e mundëshme,
zakonisht në sipërfaqe të hapura shkëmbore

132 Specie

Tabela 39: Reptilët e rajonit të Prespës (sipas CATSADORAKIS ET AL 2011) REV. W. FREMUTH 2012

Reptilët
Emri latinisht
Emys orbicularis
(Euro)Testudo hermanni
Testudo graeca
Anguis fragilis
Algyroides nigropunctatus
Lacerta agilis
Lacerta trilineata
Lacerta viridis
Podarcis erhardii
Podarcis muralis
Podarcis taurica
Ablepharus kitaibelii
Coronella austriaca
Dolichophis caspius
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Emri shqip
Breshkeujze
Breshka e zakonshme
Breshka greke
Vjeshtull Kakzogeza
Zhapi dalmatin
Zhapiu i reres
Zhapiu me tre vija
Zhapiu i gjelber
Hardhuce e Erhardit
Hardhuca e mureve
Hardhuce bari
Gjarper me sy kermilli
Gjarpri i zi
Gjarpri me kamxhik i Kaspikut

Emri anglisht
European pond turtle
Hermann's tortoise
Greek tortoise
Slow worm
Dalmatian Algyroides
Sand lizard
Three-lined lizard
Green lizard
Erhard's wall lizard
Common wall lizard
Balkan wall lizard
Snake-eyed skink
Smooth snake
Caspian whip snake
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2014-2024

Reptilët
Emri latinisht

Emri shqip

Emri anglisht

Elaphe quatuorlineata
Hierophis gemonensis
Malpolon monspessulanus
Natrix natrix
Natrix tessellata
Zamenis longissimus
Zamenis situlus
Vipera ammodytes
Vipera berus

Bolla me kater vija
Gjarpri me kamxhik i Ballkanit
Biroja
Gjarpri i madh i ujit
Gjarpri i vogel i ujit
Gjarper aeskulapian
Gjarpri leopard
Neperka
Neperka e malit me
njolla te nderprera
Total 23 Specie

Four-lined snake
Balkan whip snake
Montpellier snake
Grass snake
Dice snake
Aesculapian snake
Leopard snake
Nose-horned viper
Adder

Tabela 40: Amfibët e rajonit të Prespës (sipas CATSADORAKIS ET AL 2011)

Amfibët
Emri latinisht
Salamandra salamandra

Emri shqip
E bukura e dheut ose picrrak

Emri anglisht
Fire salamander

Lissotriton vulgaris
Triturus carnifex macedonicus
Bufo bufo
Pseudepidalea viridis
Bombina variegata
Hyla arborea
Pelophylax ridibundus
Rana dalmatina
Rana graeca
Pelobates syriacus
Total

Tritoni I zakonshem
Tritoni me kreshte
Thithlopa
Thithlopa e gjeber
Bretkosa barkverdhe
Bretkosa e drureve
Bretkoca e mocalve
Bretkosa kercimtare
Bretkosa e perrenjve
Kembelopata e lidjes
11 Specie

Smooth newt
Alpine crested newt
Common toad
Green toad
Yellow bellied toad
Common tree frog
Marsh frog
Agile frog
Greek brown frog or Stream frog
Eastern spade foot

Tabela 41: Lista e llojeve të peshqve dhe statusi i ruajtjes

Nr.

1
2
3
4
5
6
7

Speciet

Origjina

Lista e
kuqe e
IUCN

Anguilla anguilla*

Autokton

VU

Alburnoides prespensis

Autokton

VU

Alburnus belvica

Autokton

CR

Barbus prespensis

Autokton

VU

Carassius gibelio

Konventa
e Bernes
Annex

Lista e
kuqe e
shqiptare
2007

Vrojtuar
për here
te pare ne
pjesen
shqiptare
E fundit 1996

LRcd

Jo autokton

1973

Chondrostoma prespense

Autokton

VU

Cobitis meridionalis

Autokton

VU

&

LRlc
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Nr.

Speciet

Origjina

Cyprinus carpio

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Lista e
kuqe e
IUCN

Autokton

2014-2024

Lista e
kuqe e
shqiptare
2007

Konventa
e Bernes
Annex

Vrojtuar
për here
te pare ne
pjesen
shqiptare

DD

Ctenopharyngodon idella

Jo autokton

Gambusia holbrooki

Jo autokton

Hypophthalmichthys militrix

Jo autokton

1979

Lepomis gibbous

Jo autokton

1996

Pelasgus prespensis

Autokton

1979
LRlc

2006

EN

Pseudorasbora parva

Jo autokton

Rhodeus amarus

Jo autokton

VU

Autokton

LC

Jo autokton

DD

Autokton

EN

Jo autokton

LC

Autokton

LC

Tinca tinca

Jo autokton

LC

Prabramis pekinensis

Jo autokton

1979

Onchorynchus mykiss

Jo autokton

1979

Rutilus prespensis
Salmo letnica
Salmo peristericus
Silurus glanis
Squalius prespensis

1998
1992

VU

1982

&

1996

1998

TOTAL 23 Specie

Tabela 42: Lista e specieve Odonata (sipas KITANOVA, D. 2011 e papublikuar)
Llojet

Numri i
individëve
meshkuj

Vendi

femra

Gjatësia
gjeografike
X

Gjerësia
gjeografike
Y

Ischnura elegans

3

Liqeni i Prespës, Gollomboç

0495192

4522938

Enallagma viridulum

2

Liqeni i Prespës, Gollomboç

0495192

4522938

Orthetrum cancellatum

1

Liqeni i Prespës,

0497788

5423476

Orthetrum cancellatum

3

Liqeni i Prespës, Gollomboç, srt

0496475

4523099

Orthetrum bruneum

1

Liqeni i Prespës, Gollomboç, srt

0496475

4523099

Onychogomphus forcipatus

4

Liqeni i Prespës, Zaroshkë, Ralnik

0493823

4513065

Orthetrum cancellatum

4

Liqeni i Prespës, Zaroshkë, Ralnik

0493823

4513065

Onychogomphus forcipatus

3

Liqeni i Prespës, Zaroshkë, Ralnik

0493825

4513073

Orthetrum cancellatum

5

Liqeni i Prespës, Zaroshkë, Ralnik

0493825

4513073

Aeschna affinis

3

Lera Cerovska

0489343

4528060

Sympetrum fonscolombii

6

3

Lera Cerovska

0489343

4528060

Sympetrum fonscolombii

4

3

Afër lerës Cerovska

0489544

4528049

Sympetrum fonscolombii

7

4

Liqeni i Prespës, Blata e Zaroshkës

0492310

4512824

Ischnura elegans

1

Liqeni i Prespës, Blata e Zaroshkës

0492310

4512824

Ischnura elegans

1

Liqeni i Prespës, Gollomboç

0495192

4522938
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Sympetrum fonscolombii

1

1

Liqeni i Prespës, Gorica e Madhe

Gjatësia
gjeografike
X
0535238

Ischnura elegans

3

2

Blata Ralnik

0493452

4512683

Ischnura elegans

2

2

Blata Ralnik

0493492

4512683

Ischnura elegans

2

Blata Ralnik

0493506

4512682

Cordulia aenea

1

Blata Ralnik

0493506

4512682

Llojet

Numri i
individëve

Vendi

Gjerësia
gjeografike
Y
4626739

Lestes virens

2

Blata Ralnik

0493506

4512682

Orthetrum cancellatum

2

Blata Ralnik

0493506

4512682

Crocotemis erythraea

3

Liqeni i Prespës, , Pustec

0492062

4515296

Orthetrum cancellatum

5

1

Liqeni i Prespës, , Pustec

0492062

4515296

Onychogomphus forcipatus

2

1

Liqeni i Prespës, , Pustec

0492062

4515296

Anax imperator

2

Liqeni i Prespës, , Pustec

0492062

4515296

Orthetrum cancellatum

3

Liqeni i Prespës, , Pustec

0493149

4515899

Onychogomphus forcipatus

1

Liqeni i Prespës, , Pustec

0493149

4515899

Crocotemis erythraea

1

Prespa e Vogël

0499015

4506325

Anax imperator

1

Prespa e Vogël

0499015

4506325

Sympetrum sanguineum

2

1

Prespa e Vogël

0499015

4506325

Ischnura elegans

4

2

Prespa e Vogël

0499015

4506325

Tabela 43: Lista e specieve indikatore të faunës dhe aksionet specifike

Gjitarë
Myotis capaccinii
Capreolus capreolus
Rupicapra rupicapra
balcanica
Ursus arctos
Canis lupus
Lutra lutra
Lynx lynx (martinoi)
Cervus elaphus

Lista e
kuqe e
IUCN

Direktiva e
Hab/
shpendëve*

Prania në
PKP

VU

II/ IV

X

II/IV/V

x
afër zhdukjes

LC
LC/Vu
LC
LC
NT
LC
LC

Shpendët
Alectoris graeca

LC

Phalacrocorax pygmaeus

LC

Mergus merganser
Pelecanus onocrotalus

LC
LC

II/ IV
II/ IV

X
X
X
i zhdukur
i zhdukur

X

I

X

I

X
X

Veprimet për konservim

Të mbrohet shpella e Trenit dhe
shpellat afër Gollomboçit
Të ndalohet gjuetia ilegale
Të ndalohet gjuetia ilegale,të
mundësohet introduktimi
Të ndalohet gjuetia ilegale
Të ndalohet gjuetia ilegale
Të ndalohet gjuetia ilegale
Të ndalohet gjuetia ilegale
Të ndalohet gjuetia ilegale,të
mundësohet introduktimi
Mbrojtja e habitateve të
riprodhimit, ndalimi i gjuetisë të
paligjëshme
Mbrojtja e habitateve të
riprodhimit gjatë periudhës së
shumimit
Mbrojtja e habitateve të
riprodhimit gjatë periudhës së
shumimit, të mundësohet vendosja
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Lista e
kuqe e
IUCN

Direktiva e
Hab/
shpendëve*

Prania në
PKP

2014-2024

Veprimet për konservim
e foleve artificiale
Mbrojtja e habitateve të
riprodhimit gjatë periudhës së
shumimit, të mundësohet vendosja
e foleve artificiale
Përmirësimi i habitatit
Ofrimi i platformave artificiale për
folenizim
Ruajtja dhe mbrojtja e vendeve për
folenizim

Pelecanus crispus

VU

I

X

Platalea leucorodia
Ciconia ciconia

LC
LC

I
I

-

Heron group
Night Heron, Grey Heron,
Great and little Bittern,
Great and little Egret
Glossy Ibis
Reptilët
Zamenis (Elaphe)
longissima

LC

LC

IV

X

Coronella austriaca

DD

IV

X

Natrix tessellata

LC

IV

X

lgyroides nigropunctatus

LC

IV

X

Podarcis erhardii/
Podarcis erchardii liveti
Testudo hermanni/
Testudo hermanni
boettgeri
Testudo graeca

LC

IV

X

NT

II, IV

X

Mbrojtja e vendeve të riprodhimit
dhe të dimërimit

VU

II, IV

X

Emys orbicularis/ Emys
orbicularis hellenica
Amfibët
Triturus vulgaris
/Triturus vulgaris
graecus
Bombina variegate/
Bombina variegate
scarba
Rana graeca

NT

II, IV

X

Mbrojtja e vendeve të riprodhimit
dhe të dimërimit
Mbrojtja e vendeve të riprodhimit
dhe të dimërimit

Rana balcanica
(Pelophylax kurtmuelleri)
Rana dalmatina

LC
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LC

Mbrojtja e habitateve (pyje dhe
shkurre të rralla) si dhe e burimeve
ushqimore (minj, hardhuca, etj)
Mbrojtja e habitateve (skajet e
pyjeve, gardhet, grumbujt e
gurëve, etj.)si dhe e burimeve
ushqimore (hardhuca, gjarpërinj,
gjitarë të vegjël, zogj dhe insekte)
Mbrojtja e Maligradit dhe e
vendeve të folenizimit
Ruajtja e vendeve të hapura
shkëmbore përgjatë bregut të
liqenit
Mbrojtja e vendeve të riprodhimit
dhe të dimërimit

X

Ruajtja e rezervuarëve të ujit

LC

II, IV

X

Ruajtja e rezervuarëve të
përkohshëm me ujë

LC

IV

X

Ruajtja e rezervuarëve dhe e lerave
të ujit
Ruajtja e rezervuarëve dhe e lerave
të ujit

LC

X
IV

X

Ruajtja e rezervuarëve dhe e lerave
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Lista e
kuqe e
IUCN

Direktiva e
Hab/
shpendëve*

Prania në
PKP

Veprimet për konservim
të ujit
Ruajtja e rezervuarëve dhe e lerave
të ujit

Bufo viridis
(Pseudepidalea viridis)
Hyla arborea

LC

IV

X

LC

IV

X

Triturus carnifex (ex T.
cristatus)
Pelobates syriacus/
Pelobates syriacus
balcanicus
Peshqit
Barbus prespensis

LC

IV

X

LC

IV

VU

II, V

Salmo peristericus

EN

Pseudophoxinus
prespensis

EN

II

X

Cobitis meridionalis

VU

II

X

Chondrostoma
prespensis

VU

Alburnoides bipunctatus
prespensis

VU

II

X

Rutilus (ohridanus)
prespensis

VU

II

X

II

X

Invertebrorët
Lucanus cervus

X

X

X
IV

Parnassius mnemosyne
Thersamolycaena dispar

Ruajtja e rezervuarëve dhe e lerave
të ujit

X

Calosoma sycophanta

endangered

I/IV

Ruajtja e rezervuarëve dhe e lerave
të ujit
Ruajtja e rezervuarëve dhe e lerave
të ujit

X

Mbrojtja e habitateve për
riprodhim. Përmirësimi i
mbikqyrjes së habitateve dhe
zbatimi i rregullores së modifikuar
të peshkimit
Improve habitat sureveillance and
implement modified fishery
regulations
Mbrojtja e habitateve për
riprodhim. Përmirësimi i
mbikqyrjes së habitateve dhe
zbatimi i rregullores së modifikuar
të peshkimit
Mbrojtja e habitateve për
riprodhim dhe zbatimi i rregullores
së modifikuar të peshkimit
Mbrojtja e habitateve për
riprodhim. Përmirësimi i
mbikqyrjes së habitateve dhe
zbatimi i rregullores së modifikuar
të peshkimit
Mbrojtja e habitateve për
riprodhim. Përmirësimi i
mbikqyrjes së habitateve dhe
zbatimi i rregullores së modifikuar
të peshkimit
Mbrojtja e habitateve për
riprodhim. Përmirësimi i
mbikqyrjes së habitateve dhe
zbatimi i rregullores së modifikuar
të peshkimit
Mbrojtja e drurëve të vjetër të
dushqeve dhe e drurëve të kalbur
Mbrojtja e specieve Corydalis si
bimë ushqyese për larvat
Mbrojtja e specieve Corydalis si
bimë ushqyese për larvat
Flutura kërkon llojet Mentha dhe
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Lista e
kuqe e
IUCN

Maculinea arion

Near
threatend

Direktiva e
Hab/
shpendëve*

IV

Prania në
PKP

X

2014-2024

Veprimet për konservim
Senecio, ndërsa larva (vemja)
preferon speciet Rumex. Ato janë
të lidhura me habitate gjysëmujore të tilla si kallamishtet
Ruajtja e çerdheve të ant Lasius
flavus si organizëm bartës për
larvat e fluturës

Bimët
X
Mbrojtja e habitateve
Phelypaea boissieri
X
Mbrojtja e habitateve
Sedum serpentini
X
Mbrojtja e habitateve
Centaurea prespana
Mbrojtja e habitateve
Dianthus myrtinervius
Mbrojtja e habitateve
Viola eximi
X
Mbrojtja e habitateve
Juniperus foetidissima
* Këtu janë marrë në konsideratë llojet e Shtojcave II dhe/ ose IV të Direktivës së Habitateve, dhe
Shtojca I e Direktivës së Shpendëve (speciet me nivelin më të lartë të mbrojtjes)

7.6.1

SPECIET INDIKATORE PËR MONITORIM

Tabela 44: Lakuriqët e natës të Parkut Kombëtar të Prespës dhe aksionet për konservim (sipas
PAPADATOU ET AL 2011)

Gjitarë
Eptesicus serotinus

Lista e
kuqe e
IUCN

Direktiva e
Hab /
Shpendëve*

Prania në
PKP

LC

IV

X

Aksionet për konservim

Mbrojtja e shpellës së Trenit dhe e
shpellave të tjera
Zgavrat dhe çarjet e shkëmbinjve

Hyposugo(Pipistrellus)
savii
Myotis capaccinii

LC

IV

X

VU

II/ IV

X

Myotis daubentonii

LC

II/IV

X

Myotis myotis

LC

II/IV

X

Miniopterus schreibersii
Pipistrellus kuhlii
Plecotus spec
Rhinolophus blasii

NT

II/IV

X

Mbrojtja e shpellës së Trenit dhe e
shpellave afër Gollomboçit
Mbrojtja e shpellës së Trenit dhe e
shpellave afër Gollomboçit
Mbrojtja e shpellës së trenit dhe e
shpellave në Golema Dupka, Kallamas,
‘Badger Cave’, Gollomboc, Zaroshkë
Mbrojtja e shpellës në Mali Grad

LC

IV

X

E paqartë

LC

II/IV

X

Rhinolophus euryale

NT

II/ IV

X

Rhinolophus
ferrumequinum
Rhinolophus
hipposideros

LC

II/IV

X

LC

II/ IV

X

Mbrojtja e shpellës së trenit dhe e
shpellave në Golema Dupka, Kallamas,
‘Badger Cave’, Gollomboc, Zaroshkë

Tadardia tenoitis

LC

?

X

Mbrojtja e shpellës së Trenit dhe e
zgavrave të tjera
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E paqartë
Mbrojtja e shpellës së Trenit dhe e
shpellave të tjera
Mbrojtja e shpellës së Trenit dhe e
shpellave të tjera
Mbrojtja e shpellës së Trenit dhe e
shpellave të tjera

2014-2024
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Tabela 45: Llojet e shpendëve indikatorë për habitate të ndryshme
Monitorimi i specieve që tregojnë statusin e kallamishteve

Emri Latinisht

Ekologjia e riprodhimit

Periudha e
monitorimit

Botaurus stellaris

përdor zona të gjera kallamishtesh me sipërfaqe me ujë të
hapur
në Ballkan shfaqet kryesisht në kallamishtet dhe ne
grumbujt e dendur me Typha sp.
specie tipike e kallamishteve
kallamishte të gjata me kërcej të dendur të vendosur në
afërsi të sipërfaqeve të hapura me ujë në të cilat ndërtojnë
foletë
kryesisht riprodhohet në kallamishtet e vjetra

15.04-15.06

jeton vetëm në kallamishtet e vjetra të përmbytura

15.04-15.06

e kufizuar në zonat e gjera me kallamishte
në afërsi të kallamishteve

15.04-15.06
15.04-15.06

Ixobrychus minutus
Emberiza schoeniclus
Acrocephalus
arundinaceus
Acrocephalus
scirpaceus
Acrocephalus
melanopogon
Panurus biarmicus
Cettia cetti

15.04-15.06
15.04-15.06
15.04-15.06

15.04-15.06

Monitorimi i specieve që tregojnë gjendjen e pyjeve

Emri Latinisht

Ekologjia e riprodhimit

Periudha e
monitorimit

Picus viridis

Kërkon drurë të mëdhenj të kalbur e në këmbë për
folenizim, në pyje të dendur apo në skajin e pyllit,
ushqehet në terren të hapur dhe në drurët e kalbur
Popullata e shumtë përcakton cilësinë e pyjeve, i
pranishëm në të gjitha llojet e pyjeve me moshë mesatare
mbi 30 vjet
i specializuar në pyjet e dushqeve
i specializuar në pyjet e ahut
pyje të vjetër ahu apo dushqesh, apo pyje plepi që
përmbyten
skaji i pyjeve
skaji i pyjeve
pyje ahu dhe dushqesh, folenizon zakonisht nën lëvore

15.04-15.06

Dendrocopos major

Dendrocopos medius
Dryocopus martius
Dendrocopos minor
Lullula arborea
Anthus trivialis
Certhia brachydactyla

15.04-15.06

15.04-15.06
15.04-15.06
15.04-15.06
15.04-15.06
01.05-30.05.
15.04-15.06

Monitorimi i llojeve që tregojnë statusin e kullotave e livadheve që kulloten me intensitet të ulët

Emri Latinisht

Ekologjia e riprodhimit

Periudha e
monitorimit

Saxicola rubetra
Oenanthe oenanthe
Alauda arvensis
Carduelis cannabina

livadhe alpine
livadhe me shkëmbinj në zonën alpine apo subalpine
kullota të hapura
zona të hapura me shkurre të rralla, si dhe sipërfaqet me
shkurre të ulta dhe shkurrishte

01.05.-30.06.
01.05.-30.06.
15.04-15.06
15.04-15.06
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Monitorimi i llojeve që tregojnë statusin e kullotave e livadheve që kulloten me intensitet të madh,
tokave bujqësore (me shkurre të rralla)

Emri Latinisht

Ekologjia e riprodhimit

Periudha e
monitorimit

Alauda arvensis
Galerida cristata
Streptopelia turtur
Lanius collurio
Oenanthe hispanica
Miliaria calandra
Lanius senator
Sylvia communis
Sylvia melanocephala
Upupa epops
Emberiza
melanocephala
Emberiza hortulana
Coturnix coturnix

kullota të hapura
kullota të hapura pjesërisht, me shkëmbinj apo rrugë
zona të hapura me pjesë të vogla shkurresh apo pyjesh
zona të hapura me shkurre të rralla
livadhe shkëmbore në zonën mesdhetare
kryesisht kullota të hapura
livadhe me shkurre me kundrejtimi jugor
zona të hapura me shkurre të rralla
livadhe me shkurre me kundrejtimi jugor
zona të hapura me pjesë të vogla shkurresh apo pyjesh
tokat e fermave, vreshtat, livadhe të thata me shkurre

15.04-15.06
15.04-15.06
15.04-15.06
15.04-15.06
15.04-15.06
15.04-15.06
01.05-15.06
15.04-15.06
01.05-15.06
01.05-15.06
01.05-15.06

tokat e fermave, vreshtat, livadhe të thata me shkurre
zonat e hapura

15.04-15.06
01.05-15.06

Monitorimi i specieve që tregojnë statusin e kullotave të thata, që kulloten pak apo të livadheve që
kositen (me shkurre të rralla)

Emri Latinisht

Ekologjia e riprodhimit

Periudha e
monitorimit

Carduelis cannabina

Zonat e hapura me shkurre të rralla, si dhe sipërfaqet me
shkurre të ulta dhe shkurrishte
Zona të hapura me gurë në sipërfaqe, intensitet i ulët
përdorimi
Livadhe me shkurre me kundrejtimi jugor
Tokat e fermave, vreshtat, livadhe të thata me shkurre

15.04-15.06

Zonat e hapura
Zonat e hapura, intensitet i ulët përdorimi
Kullotat primare të hapura
Kullotat e hapura

01.05-15.06
15.04-15.06
15.04-15.06
15.04-15.06

Alectoris greaca
Lanius senator
Emberiza
melanocephala
Coturnix coturnix
Perdix perdix
Miliaria calandra
Alauda arvensis

15.04-15.06
01.05-15.06
01.05-15.06

Tabela 46: Llojet e bimëve indikatore

Llojet bimore indikatore të Parkut Kombëtar të Prespës
Nr
1

Speciet
Acer heldreichii

Indikatore për
Ndryshimet klimatike

2
3
4
5

CentaureaGalicicae
Crocus cvijici
Centaurea prespana
Centaurea soskae

Integriteti i habitateve
Ndryshimet klimatike
Integriteti i habitateve
Integriteti i habitateve
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Metoda e monitorimit
Numërimi i drurëve në sipërfaqet provë /
transektet
Numërimi i individëve në sipërfaqet provë
Numërimi i individëve në sipërfaqet provë
Numërimi i individëve në sipërfaqet provë
Numërimi i individëve në sipërfaqet provë

2014-2024
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Crataegus heldreichi

Intensiteti i përdorimit
të tokës
Lessermeria kosaninii Integriteti i habitateve
SempervivumGalicicae Integriteti i habitateve
Sideritis raeseri
Intensiteti i përdorimit
të tokës
Viola eximia
Ndryshimet klimatike
Juniperus communis
Frekuenca e zjarreve
Juniperus nana
Frekuenca e zjarreve
Astragalus meieri
Intensiteti i përdorimit
të tokës
Potentilla speciosa
Integriteti i habitateve
Morinia persica
Integriteti i habitateve
Helianthemum canum Integriteti i habitateve

Numërimi i shkurreve në sipërfaqet provë/
transektet dhe monitorimi i dëmeve
Numërimi i individëve në sipërfaqet provë
Numërimi i individëve në sipërfaqet provë
Numërimi i individëve në sipërfaqet provë
dhe gjatë transekteve
Numërimi i individëve në sipërfaqet provë
Numërimi i individëve në sipërfaqet provë
Numërimi i individëve në sipërfaqet provë
Numërimi i individëve në sipërfaqet provë
Numërimi i individëve në sipërfaqet provë
Numërimi i individëve në sipërfaqet provë
Numërimi i individëve në sipërfaqet provë
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