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HYRJE

Pershkrim i Planit te menaxhimit te PNR Nikaj-Mërtur
Plani i menaxhimit te PNR Nikaj-Mërtur eshte hartuar ne vitin 2014, me mbeshtetjen e
projektit “Ruajtja dhe përdorimi i Biodiversiteti në Zonat Rurale në Shqipëri - CABRA”, i
financuar nga GiZ dhe zbatura nga GOPA Consultant – Gjermani. Qellimi kryesor i ketij
projekti eshte; "Permiresimi dhe zbatimi i koncepteve për ruajtjen dhe përdorimin e
qëndrueshëm të biodiversitetit, duke përfshirë agro-diversitetin, në Alpet shqiptare".
Plani i menaxhimit eshte hartuar me pjesmarrjen e aktoreve te nryshem ne nivel vendor, te tille
si: Komuna Lekbibaj, DSH Pyjor Tropoje, GLV “Bjeshket e Namuna”, SHPPK Lekbibaj,
Shkolla e Mesme e Pergjithshme, Shoqata Mjedisore Alpet etj.
Procesi per hartimin e planit te menaxhimit eshte organizuar ne tre faza te ndryshme;
 Puna pergaditore. Ne kete faze eshte diskutuar paraprakisht me aktoret vendore lidhur
me idene e krijimit te PNR – perfitimet, problemet, angazhimet, vizitat ne terren etj.
 Faza e pergaditjes se dokumentacionit. Bazuar ne legjislacionin Shqiptar eshte
grumbulluar dokumentacioni i nevojshem per shpalljen e PNR. Nje hap i rendesishem i
kesaj faze ka qene hartimi i raportit kryesor te planit te menaxhimit, hartografimi,
zonimi i parkut etj.
 Faza a diskutimit te planit me aktoret. Kjo faze ka konsistuar ne prezantimin tek aktoret
vendore te draft-planit te menaxhimit te PNR, sqarimet e nevojshme, si dhe perfshirjen
e verejtjeve dhe sygjerimeve te aktoreve ne versionin final te planit.
Plani eshte hartuar nga; Dr. Hartmut Müller – Biolog dhe drejtues i grupit te punes, Abdulla
Diku - specialist pyjesh. Nderkohe qe kan kontribuar ne hartimin e planit edhe; Prof. Anesti
Postoli – ekspert i faunes dhe Prof. Vasil Marku – ekspert i bimesise.
Baza kryesore e te dhenave te paraqitura ne kete plan jane dy;
- Vizitat ne terren. Jan realizuar disa vizita te karakterit ekspeditiv dhe hulumtues, me qellim
marrjen e nje informacioni sa me te plote dhe real nga zona.
- Burimet e informacionit qe gjenden ne dokumenta te shkruara (botime a publikime te
ndryshme), faqe interneti etj.
Qellimi ka qene qe te jepet nje situate sa me reale e gjendjes ekzistuese, mundesive zhvilluese
te zones se mbrojtur si dhe analiza e problemet me te cilat parku do te ndeshet ne vijim.
Ne kuader te vizitave ne terren, nje numer i konsiderueshem banoresh vendore jan kontaktuar,
informuar dhe me te cilet jan diskutuar ceshtjet qe kan te bejne me PNR.
Nga ana tjeter, plani perfaqeson edhe mendimet dhe opinionet e grupeve kryesore te interesit,
qe kan rezultuar nga procesi i konsultimit me to, ne takime te ndryshme te organizuara ne
komune.
Pjese e vizitave ne terren mund te konsiderohen edhe takimet e mbajtura ne komune, me aktore
te ndryshem si; perfaqesues te keshillit te komunes, kryetaret e fshatrave, administrata e
komunes, Grupi Lokal i Veprimit, Sherbimi Pyjor etj. Qellimi i organizimit te ketyre takimeve
kishte te bente me informimin e aktoreve me ecurine e planit te menaxhimit, diskutimin me ta
per ceshtje te tilla si; zonimi i parkut, aktivitetet e lejuara/ndaluara ne zonat e menaxhimit etj.
Lista e pjesmarresve ne keto takime dhe diskutimet ne to jane pjese e ankeskeve te ketij plani.
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Struktura e planit te Menaxhimit
Plani i menaximit perbehet nga tetë kapituj te cilet jane;
-

Hyrja. Ketu jepet nje pershkrim i pergjithshem i PMPNR N-M, sturktura e planit,
perdorimi i tij, qellimi, vlefshmeria dhe rishikimi i planit.
- Permbledhja. Ketu jepet nje perbledhje e gjetjeve kryesore te planit te menaxhimit, verat
dhe kercenimet per parkun, vizioni dhe objektivat e menaxhimit, zonimi i parkut dhe
aktivitetet menaxhuese, si dhe disa elemente te monitorimit dhe vleresimit te menaxhimit.
- Pershkrimi i zones. Ketu jepen vend-ndodhja e parkut, statusi ligjor i parkut, nje
informacion i pergjithshem mbi situaten e zonave te mbrojtura ne Shqiperi dhe
legjislacioni perkates, kuadri institucional, pershkrimi i PNR Nikaj – Mërtur, mjedisi,
pejsazhi, flora dhe fauna, hidrografia, shpellat, elementet e aagrobiodiversitetit, pershkrim i
prakut dhe perdorimet tradicionale, analiza social-ekonomike, demografia, bujqesi,
blegtoria, probleme te pronesise, si dhe struktura aktuale dhe prespektiva e menaxhimit te
parkut.
- Vleresimi i parkut dhe kuadrit institucional. Ne kete kapitull jepen vlerat ekologjike te
parkut, aspekte te natyralitetit te zones, vlerat e parkut – (monumentet e natyres, vlerat
kulturore dhe socio-ekonomike potencialet per zhvillimin e zones, vleresimi i kercenimeve
per parkun etj.)
- Menaxhimi i parkut. Ketu perfshihen vizioni dhe objektivat per parkun, zonat menaxhuese,
nje pershrkim mbi zonimin e ZM-ve, zonat e aprkut, kufizimet dhe nderhyrjet ne park,
aktivitetet menaxhuese sipas zonave, strukturat menaxhuese te aprkut – komiteti i
menaxhimit, bordi shkencor dhe stafi i aprkut.
- Plani financiar. Ne kete kapitull paraqitet nje vleresim financiar i aktiviteteve menaxhuese
qe parashikohen te zbatohen ne kuader te planit, perfshire edhe stafin perkates te parkut.
- Monitorimi dhe vleresimi i menaxhimit. Ketu jepen aktivitetet kryesore te monitorimit te
parkut, elementet qe do minotorohen (toka, turizmi, biodiversitetit, natyra etj) dhe
indikatoret perkates qe do monitorohen, koha/periodiciteti i monitorimit, aktoret pergjegjes
etj. Komunikimi dhe menaxhimi i informacionit, vleresimi i zbutjes se kercenimeve,
ceshtje te interpretimit etj. Gjithashtu jepet edhe monitorimi i zbatimit te aktiviteteve
menaxhuese te planifikuara.
- Referencat/bibliografia. Ne kete kapitull jepen elementet burimore te informacionit te
perdorur ne kuader te ketij plani (botime, faqe interneti, Tropojëeriale digitale etj.
- Anekset. Elemente te planit si hartat, grafiket apo materiale te tjera ne funksion te planit te
menaxhimit.
Kapitujt jane te organizuar ne tematika apo permbajtje specifike qe jepen ne permbjatjen e ketij
plani menaxhimi. Perdorimi i formatit elektronik te planit mundeson qe duke klikuar ne titullin
e nje ceshtje te caktuar tek “Permbajtja” e planit mund te shkohet direkt ne faqen ku kjo ceshtje
eshte paraqitur e detajuar. Po keshtu edhe per tabelat apo grafiket e listuar tek “Permbajtja”.
Formati i printuar i planit aksesohet permes leximit te permbajtjes dhe ceshtjeve te listuara aty,
dhe me pas duke perdorur si reference faqen e treguar se ku ndodhet nje ceshtje, grafik apo
tabele e caktuar.
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Perdorimi i planit
Plani i menaxhimit te PNR Nikaj-Mërtur eshte nje dokument zyrtar i cili paraqet ne forme te
shkruar te gjitha ceshtjet qe kan te bejne me parkun, duke filluar qe nga kufinjte e parkut,
zonimin, strukturat pergjegjese per menaxhimin dhe monitorimin e parkut, baza ligjore dhe ajo
administrative e parkut, rolin, detyrat dhe pergjegjesite per ceshtje te caktuara qe kan te bejn
me menaxhimin e parkut.
Aktoret kryesore te cileve ju adresohet ky plan jane;
Keshilli i qarkut Kukes
Keshilli i komunes Lekbibaj
Administrata e komunes Lekbibaj
OJF vendore (Qendra Alpe, SHPPK) dhe kombëtare
DSH Pyjor Tropojë
Grupi Lokal i Veprimit “Bjeshket e Namuna”
Vizitorëve
Universitetet dhe qendrat kerkimore, studiues te ndryshem
Donatoret,
Investitoret potencial (Banka, biznese, donatorë etj)
Duke qene se baza ligjore e krijuar se fundmi (viti 2010) lejon qe zona te mbrojtura te
shpallen dhe menaxhohen edhe nga strukturat e qeverisjes vendore (psh. komunat), ky plan
menaxhimi eshte hartuar duke patur parasysh kete fakt. Ai eshte shkruar ne funksion te
stafit lokal qe do menaxhoje parkun (me nje gjuhe te thjeshte e te qarte). Autoriteti ligjor qe
do te merret me menaxhimin e parkut eshte komuna Lekbibaj. Plani i menaxhimit do te
perdoret nga stafi lokal, administrata e komunes si dhe aktore te tjere vendore. Pra, eshte
nje dokument i cili eshte ne funksion te ketyre aktoreve dhe ju adresohet pikerisht atyre.
Njekohesisht plani adreson edhe ceshtje te ndryshme te komunitetit, si dhe propozon
zgjidhje konkrete per disa nga problemet qe lidhen me te, ndaj nje tjeter aktor te cilit ky
plan i adresohet eshte edhe komuniteti i zones.
Pavaresisht faktit se ky plan menaxhimi behet per parkun rajonal, aktivitetet te tjera jan te
nevojshme te zbatohen en funksion te tij si; zbatimi i planit, monitorimi, vleresimi dhe
pershtatja e planit.
Ne figuren 1 paraqitet zhvillimi i planit te menaxhimit te PNR N-M. Faza e pare e ketij
zhvillimi eshte hartimi i planit te menaxhimit te parkut, ne vijim zbatimi i tij (teorikisht
plani hartohet per nje periudhe 10 vjecare), njekohesisht me zbatimin do te behet edhe
monitorimi i zbatimit te planit dhe aktiviteteve menaxhuese. Me tej, duke marre ne
konsiderate elementet e monitoruar, institucionet qe menaxhojne parkun do marrin vendime
per te bere nje vleresim te planit dhe aktiviteteve. Nese do te jete e nevojshme do te behen
pershtatjet perkatese (duke sygjeruar ndryshime apo adaptime ne elementet te ndryshem te
planit), te cilat mund te perfshihen ne nje ri-hartim te planit te menaxhimit ose adaptime te
pjesëshme te tij.
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Figure 1 Plani i menaxhimit dhe zhvillimi i tij

Qellimi i planit
Një plan menaxhimi duhet të jetë një mjet praktik menaxhues. Ai është një mjet për
përmirësimin e menaxhimit të zonës së mbrojtur në tërësi, duke mbuluar aspekte te tilla si:
mbrojtjen, konservimin, restaurimin, turizmin, rekreacionin, monitorimin, edukimin,
administraten, arkitekturen, mirëmbajtjen, trajnimin financiar, reklamat, punen me komunitetitn
lokal etj. Ai është një mjet kryesisht për administratën por edhe për aktorët e tjerë dhe palët e
interesuara. Plani përshkruan në hollësi qëllimet, objektivat dhe veprimet për një periudhë të
mëpasshme prej disa vitesh, zakonisht 10 vjet. Plani i menaxhimit duhet të jetë i përditësuar
dhe, nëse është e nevojshme pershtatur në bazë të rregullave perkatese.
Plani ka si qellim qe te evidentoje vlerat me te mira ekologjike, kulturore dhe ekonomike te
zones, duke harmonizuar ruajtjen e natyres, tradites dhe vlerat kulturore me zhvillimin e
turizmit, dhe duke patur ne baze te tije zhvillimin e qendrueshem. Gjithashtu, plani, është më
tepër një udhëzues fleksibel se një rregullore strikte, qellimi kryesor i te cilit eshte te garantoje
zhvillimin e qendrueshem te zones, duke punuar ne dy drejtimet; ate te evidentimit te vlerave
por edhe te ruajtjes e zhvillimit te metejshem te tyre. Thuhet qe plani nuk eshte nje rregullore a
dokument strikt, sepse ashtu si në natyrë edhe në kushtet shoqerore, çeshtjet dhe situatat mund
të ndryshojnë me shpejtësi dhe të kërkojnë veprime adekuate dhe të përshtatura.
Elementi thelbesor i parkut do te jete zhvillimi i qendrueshem. Ai perbehet nga tre elementë
baze;
- Zhvillimi social (perfshirja e komunitetit, barazia gjinore, demokracia lokale)
- Mbrojtja e mjedisit (menaxhimi i mbejtjeve, mbrojtja e pyjeve, aktivitete tradicionale etj)
- Zhvillimi ekonomik (vende pune, te ardhura per komunitetitn, prosperitet)
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Zhvillimi i
qendrueshem
Mbrojtja e
mjedisit

Zhvillimi
ekonomik

Figure 2. Zhvillimi i qendrueshem

Plani, nga ana tjeter lidhet me nje sere procesesh te tjera ne zone qe jan pjese integrale e planit,
te tilla si; ajrin, ujin, zhvillimin socio-ekoniomik, menaxhimin e mbetjeve, ceshtje te financimit
tradita dhe kultura, naytra etj. Keto procese jan te rendesishme per zhvillimin normal te parkut,
pasi ata perbejn edhe ansamblin teresor te planit te menaxhimit

Cilesia e
ajrit dhe
ujit
Kultura
dhe
tradita

Burimet
financiare

Menaxhimi i
PNR
Nikaj-Mertur
Zhvillimi
ekonomik

Mbetjet

Pejsazhi
dhe natyra

Figure 3. Nderlidhja e planit te menaxhimit me procese te tjera

Plani i menaxhimit është një mjet i shkëlqyer për të monitoruar efektivitetin e punës gjatë një
periudhe të caktuar kohe.
8

Plani i Menaxhimit per Parkun Natyror Rajonal ‘Nikaj-Mërtur’

Vlefshmeria e planit dhe rishikimi i tij
Ne pergjithesi planet e menaxhimit te burimeve natyrore (pyje, kullota, bujqesi, mjedis etj)
kane nje afat vlefshmerie prej 10 vjetesh. Edhe plani i menaxhimit te PNR Nikaj-Mërtur do te
kete kete periudhe vlefshmerie, pra 10 vjet. Aktivitetet e parashikuara ne plan kane pikerisht
kete shtrirje kohore. Nderkohe, qe elemente te vecante te planit mund te kerkojne qe te
rishikohen ne nje peroiudhe me te afert kohore, psh 5 vjet. Ndaj, nje rishikim i pjes‟shem i ketij
plani mund te behet edhe ne kete periudhe te ndermjetme kohore, ose me te afert apo dhe me te
larget se kaq. Periudha e rishikimit pjesor nuk eshte fikse, por ajo vendoset nga kushtet dhe
rrethanat konkrete qe jane ne nje kohe te caktuar.

PERMBLEDHJE

Informacion i pergjithshem per parkun
PNR Nikaj-Mërtur qe eshte krijuar se fundmi, ka nje siperfaqe te pergjithshme prej 18,544.6
ha. Parku gjendet rreth 30 km ne perendim te qytetit B.Curri, dhe kufizohet nga;
- Veriu:
Parku i Alpeve - kategoria e II e IUCN (Parku i Alpeve perfaqeson nje park qe
eshte ne proces krijimi dhe pritet te perfundoje brenda ketij viti). Ai permbledh zonen e
alpeve te Shqiperise, nga Kelmendi e deri ne Tropoje dhe perfshin nder te tjera edhe dy
parqet kombetare ekzistuese; Parkun Kombetar te Thethit dhe ate te Lugines se Valbones.
- Lindja: Komuna Fierzë dhe Bujan e rrethit Tropoje, qarku Kukes
- Jugu:
Liqeni i Komanit
- Perendimi:
Komuna Shale, e qarkut Shkoder
PNR Nikaj-Mërtur perfaqeson nje pejsazh thuajse natyror, te kombinuar me ate rural ku
qendrat e banuara dhe tokat buqjesore perbejne elementet bashkejetues te natyralitetit te zones.
Zona eshte ende e pa ndikuar nga zhvillimi intensiv i turizmit, bujqesise dhe arkitektures.
Vecanerisht, arkitektura dhe pejsazhi jane dy elementet kryesore me te cilat vizitori ndeshet.
Pervec disa qendrave te karakterist social (shkolla, ndertesa te administrates, qendra
shendetesore etj), pjesa tjeter e arkitektures se zones perbehet nga shtepite e banimit, te cilet ne
vetvete perbejne dhe arkitekturen tradicionale te zones. Karakteristike e perbashket e shtepive
te banimit jane; muret e gjera prej guri te lidhura me gelqere, brezat prej drurid he catite me
tjegulla ose rrasa guri.
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Figure 4 Vend-ndodhja e PNR “Nikaj-Mërtur”

Vlerat dhe kercenimet
Komuna Lekbibaj perfaqeson nje pejsazh pak te ndikuar nga njeriu, ku nderthuren elemente te
ndryshem te biodiversitetit qe fillojne nga lartesia 180 m (liqeni i Komanit) e deri ne majen e
maleve me te larta ne zone si; Maja e Hekurave 2559.5 m, Maja e Grykave te Hapta 2625 m,
Maja e Zhaporres 2561 m, Maja e Boshit 2414.5 m etj). Nuk mund te gjendet ne Shqiperi nje
zone tjeter ku ne nje siperfaqe kaq te kufizuar te jete nje zonalitet i tille vertikal qe shkon deri
ne 2400 m. Parku jo vetem qe perfaqeson vlerat me te larta te biodiversitetit, per shkak edhe te
gjersise se konsiderueshme te brezit vertikal ne te cilin ai shtrihet, por ai perfaqeson edhe nje
zone me tradita e zakone nga me uniket ne vend, shume pak te eksploruara nga vizitoret qe
vijne jashte zones se Nikaj – Mërturit.
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Zona e Nikaj-Mërturit eshte nder zonat me arsmimimin me te larte ne shkalle vendi, si dhe
zona nga ku nje numer i madh artistesh e kengetaresh te njohur kane origjinen e tyre.
Vlerat kryesore te parkut;
- Pejsazhi unik i zones
- Gjeresia e madhe e brezit vertikal ne te cilen shtrihet parku (180 – 2600 m)
- Llojet lokale te blegtorise (Busha e Lekbibajt)
- Pasuria llojore e flores dhe faunes
- Liqeni i Komanit
- Arkitektura tradicionale
- Kompleksi i shpellave ne zone
- Burimet ujore te zones
- Monumentet e natyres
- Afersia nga parku kombetar i Valbones dhe Thethit
- Pozicioni gjeografik – parku shtrihet ne zemer te alpeve
- Pasuria kulturore (Folklori i pasur, rite e zakone unike, mikpritja, gatimet, etj)
- Infrastruktura – rruga qe lidh komunen me zonat tjera te vendit eshte e mire.
- Potenciali i zhvillimit te zones (alpinizmi, sportet ujore, eksplorimet e shpellave,
hipizmi etj)
- Pyjet e Geshtenjes, lajthise etj
Arkitektura tradicionale eshte krejt e pa ndikuar nga ajo moderne, dhe ne zone gjenden
shtepi qidravjecare, qe mund te kthehen ne pritese te vizitoreve.
Nga ana tjeter, permiresimi i rruges qe lidh zonen me qytetin e B.Currit apo Kosoven, do te
beje qe aspektet zhvilluese te cenojne disa nga vlerat e zones, sic eshte arkitektura
tradicionale, pejsazhi i zones, traditat etj. Nga ana tjeter aktivitetet resaturuese ne pejsazh
apo ne biodiversitet mbeten nje sfide e madhe ne te ardhmen, per shkak edhe te burimeve
financiare te kufizuara qe parku do te kete ne dispozicion.
Kercenimet kryesore per PNR Nikaj-Mërtur jane;
Zhvillimi i pakontrolluar i ndertimeve ne zone
Zjarret ne pyjet dhe kullotat e zones
Erozioni
Ndertimet e parashikuara qe prishin pejsazhin e zones – psh HEC-et
Zhvillimi i pa kontrolluar ekonomik i zones
Mungesa e eksperiences ne menaxhimin e nje parku rajonal nga ana e komunes
Mungesa e stafit te kualifikuar
Shkalla aktuale e zbatimit te ligjshmerise
Ndryshimet klimatike
Mungesa e burimeve financiare
Infrastruktura (rruget, sistemet e trajtimit te ujrave te zeza dhe mbetjet etj.)
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Vizioni dhe objektivat e parkut
PNR Nikaj-Mërtur perfaqeson nje territor unik per nga pikpamja e pejsazhit dhe harmonizimit
te vlerave natyrore me ato kulturore te zones. Vizioni i parkut do te jete: “Vizioni ynë është një
e ardhme për zonën e Nikaj-Mërturit ku; trashëgimia e shquar natyrore dhe kulturore është
e njohur në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar - ku komuniteti i zones, zhvillimi
ekonomik dhe mbrojtja e mjedisit të zhvillohen ne menyre harmonike dhe te qendrueshme
ndermjet tyre”.
Qellimi i shprehjes se vizionit ne kete plan menaxhimi, eshte ai i percaktimit te nje elementi
jetesor per parkun – zhvillimi i qendrueshem.
Objektivat kryesore te PM te PNR N-M;
- Te evidentohen vlerat natyre, kulturore, historike dhe shoqerore ne zonen e Nikaj-Merturit
- Te punohet per promovimin e ketyre vlerave ne nivel, lokal, kombetar dhe nderkombetar
- Te nderthyren keto vlera, duke ofruar nje paket te integruar turistike
- Zhvillimi i qendrueshem i zones, si elementi baze qe garanton evidentimin, ruajtjen dhe
zhvillimin e te gjitha vlerave aktuale qe ka zona.

Zonimi dhe aktivitetet menaxhuese
Zonimi i parkut perfaqeson nje element shume te rendesishem te tij. Ai ka si qellim evidentimin
e vlerave te vecanta te parkut, dhe mundesine per te aksesuar keto vlera. Gjithashtu zonimi
parashikon edhe kufizimet perkatese, ne rast se keto vlera cenohen. Gjithashtu zonimi ka si
qellim edhe identifikimin e aktiviteteve menaxhuese dhe prioriteteve perkatese te tyre.
Ne rastin e PNR Nikaj-Mërtur , zonimi perbehet nga tre zona kryesore;
- Zona qendrore – e cila nga pikpamja e vlerave natyrore dhe kulturore perfaqeson elementet
me te rendesishem te tyre.
- Zona e zhvillimi te qendrueshem - ku parashikohen aktivitete te ndryshme qe do te
zhvillohen ne harmoni te plote me natyren, kulturen dhe traditat e zones.
- Zona e perdorimit tradicional – perfaqeson zonen e cila do te ndjeke te njejten rrjedhe
zhvillimi ashtu sic ka qene deri me tani, duke kufizuar vetem aktivitetet intensive te
ndryshme, qe shihen si cenuese te vlerave te parkut.
Zonimi pra, ka si qellim qe te nderthure zhvillimin aktual apo dhe ate te pritshem te zones, me
ruajtjen e vlerave te saje.
Ceshtejet mbi zonimin, zonat dhe aktivitetet menaxhuese trajtohen ne kapitujt ne vijim.

Monitorimi dhe vleresimi i menaxhimit
Monitorimi dhe vleresimi i menaxhimit – jane dy elemente te rendesishem per parkut. Ato kan
qellim qe te vleresojne aspektet e aktiviteteve qe kryhen ne park, per te pare nese vlerat e
parkut jan menaxhuar ne menyre te qendrueshme apo jo. Per me teper, moitorimi konsiderohet
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si nje instrument per te dhene rekomandime specifike per ceshtje te caktuara tek autoritetet
menaxhuese te parkut.
Monitorimi bazohet ne elementet dhe indikatoret perkates, te percaktuar ne kete plan
menaxhimi.
Nga ana tjeter, edhe vleresimi i menaxhimit perben nje instrument te rendesishem per parkun,
pasi vlerat e parkut evidentohen, zhvillohen dhe mbrohen pikerisht prej aspekteve menaxhuese.
Edhe vleresimi i menaxhimit ka elementet e tij te cilet jane vendosur ne kete plan menaxhimi.
Monitorimi dhe veresimi i menaxhimit trajtohen si kapitull me vete ne kete plan.
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PERSHKRIMI I PARKUT

Vendndodhja e parkut
Te dhena te pergjithshme te parkut;
Qarku:
Kukes
Rrethi:
Tropoje
Komuna:
Lekbbaj
Koordinatat: Veriu = 420 17‟ 39.51” dhe Lindja = 190 55‟ 58.69” ose ne sistemin metrik:
Veriu; 4412042 m dhe Lindja = 4683005 m.
Koordinatat jane per qendren e komunes Lekbibaj.
PNR Nikaj-Mertut shtrihet ne komunen Lekbibaj, në pjesën perendimore të rrethit të Tropojës,
në Jug-Lindje të Alpeve shqiptare, në kufi me rrethin e Malesise se madhe. Eshtë e ndërtuar
prej gelqeroresh, dolomitesh dhe rreshpesh të mezoitit, që përmbëjnë pellgun e lumit të Nikajve
dhe kreshtat e larta alpine e rrethojnë të tilla si: maja e Hekuarve, Grykat e Hapta, maja e
Kakise, maja e Ndërmanjes, Maja e Hekurave etj.
Parku ka kater „porta‟ kryesore komunikimi me zonen perreth;
- Qafa e Kolshit, e cila ka sherbyer si lidhje shekullore e zones me malesine e Gjakoves,
pejen, Decanin, Prizrenin, Kuksin etj
- Qafa e Ndermajes, qafa e Agrit, qafa e Shtreziqes qe komunikonin apo mbanin lidhjet me
krahinen e Dukagjinit (Shal, Shosh e Toplane, Shllak, Shkoder).
- Liqeni i Komanit – i cili perdoret se fundmi si e tille (qe nga ndertimi i HECit) dhe lidh
pjesen e komunen me Komanin.
- Rruga auto Fierze – Lekbibaj, permes shkembit te Rajes e cila qe nga viti 1975 eshte edhe
porta kryesore e lidhjes se zones me zonat perreth.
Parku ndodhet nen administrim te komunes Lekbibaj, rrethi Tropoje, dhe eshte pjese e qarkut
dhe prefektures Kukes.
Parku do te beje pjese ne kategorine e IV te zonave te mbrojtura (klasifikimi i IUCN).
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Figure 5. PNP Nikaj-Mërtur dhe komuna Lekbibaj

Sistemi i zonave te mbrojtura në Shqipëri
Vitet e fundit Shqipëria ka bërë një progres të konsiderueshëm në drejtim të rritjes së
sipërfaqeve të ZM-ve. Në vitin 2010 u krijuar parku i parë detar në vend, ai i SazanKaraburunit. Baza kryesore ligjore e krijimit dhe administrimit të ZM-ve është ligji Nr. 8906,
datë 6.6.2002 “Për zonat e mbrojtura”. Me hartimin e këtij ligji, u bë edhe njehësimi i sistemit
të klasifikimit të IUCN. Sipas këtij sistemi dhe ligjit të mesipërm, zonat e mbrojtura në
Shqipëri klasifikohen në 6 (gjashtë) kategori;
Neni 4
Kategoritë e zonave të mbrojtura
1. Pjese të rëndësishme ose të kërcënuara të territorit shpallen zona të mbrojtura, sipas këtyre
kategorive:
rezervë strikte natyrore/rezervat shkencor/ (Kategoria I);
park kombëtar (Kategoria II);
monument natyror (Kategoria III);
ç) rezervat natyror i menaxhuar/zonë e menaxhimit të habitateve dhe llojeve (Kategoria
IV);
peizazh i mbrojtur (Kategoria V);
dh) zonë e mbrojtur e burimeve të menaxhuara/zonë e mbrojtur me përdorim të
shumëfishtë (Kategoria VI).
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Më pas, në vitin 2008, ligjit Nr. 8906, datë 6.6.2002 ju bënë disa ndryshime me anë të ligjit nr.
Nr.9868, datë 4.2.2008, në të cilat u mundësua edhe shpallja e Parqeve Natyrore Rajonale, sic
është rasti i PNR Nikaj-Mërtur . Konkretisht, neni 11/1 është veçanërisht për shpalljen e
Parqeve Natyrore Rajonale;
"Neni 11/1
Parqet natyrore rajonale
1. Përveç zonave të mbrojtura, me karakter kombëtar, që përfshihen në rrjetin përfaqësues të
zonave të mbrojtura, këshillat e qarqeve, për nevoja të komunitetit, mund të shpallin parqe
natyrore rajonale mjedise, që janë pronë e tyre e që kanë vlera natyrore, të tilla si pyje, kullota,
rezervuarë, ligatina etj.
Në ndryshimin e bërë në ligjin Nr. 9868, neni 4 thuhet se …fjalia; Në titullin e nenit 9, fjalët
"Zonë e menaxhimit të habitateve dhe llojeve" zëvendësohen me fjalët "Park natyror". Pra
rezulton së Parku Natyror Rajonal Nikaj-Mërtur bën pjesë në kategorinë e IV të zonave të
mbrojtura në vend.
Në tabelan e mëposhtme jepen të dhëna mbi zonat e mbrojtura në vend referuar MMPAU
(Nentor 2013), www.moe.gov.al;
Table 1. Kategoritë e zonave të mbrojtura në Shqipëri

Kategoria
e ZM-ve

Emertimi i kategorisë së ZM

I
II
III
IV
V
VI

Rezerve strikte natyrore/rezervat shkencor
Parqe kombetare
Monumente natyrë
Rezervat natyror i menaxhuar/Park Natyror Rajonal
Pejsazh i mbrojtur
Zonë e Mbrojtur e Burimeve të Menaxhuara
SHUMA

Harta e ZM-ve ne Shqiperi (2014)
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Numri i ZMve
2
15
750
23
5
4
799

Sipërfaqja,
ha
4800
210,501.4
3470
127,180.1
95,864.4
18,245.0
460,060.9
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Figure 6. Rrjeti i zonave te mbrojtura ne Shqiperi

Legjislacioni mbi zonat e mbrojtura ne Shqiperi
Nga viti 2002 e ne vijim, baza ligjore lidhur me mbrojtjen e natyres ka ardhur duke u
permiresuar. Nje numer ligjes, VKM, rregulloresh apo udhezimesh jane te disponueshme ne
kete dejtim. Ne tabelen e meposhtme jane percaktuar aktet me kryesore qe lidhen direkt me
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PNR Nikaj-Mërtur , dhe me pas jepet baza ligjore qe ka ndikim me periferik lidhur me kete
park, por qe duhet patur parasysh dhe duhet perdorur gjate zbatimit te planit te menaxhimit.
Table 2. Legjislacioni mbi zonat e mbrojtura
Legjislacioni
Ligji Nr. 8906, datë 6.06.2002 “Për zonat e
mbrojtura”;

Ligji Nr.9868, datë 4.2.2008 “Për disa
shtesa e ndryshime në ligjin nr. 8906, datë
6.06.2002 “Për zonat e mbrojtura”

Elementet kryesore te aktit
Ky ligj si përcakton kategorizimin e zonave të mbrojtura, shpalljen
e tyre, autoritetet menaxhuese të zonave të mbrojtura, zonimin e
zonës, përshkrimin dhe menaxhimin e burimeve të tjera natyrore
brenda zonave të mbrojtura, planet e menaxhimit, detyrat dhe
detyrimet e paleve, pronësia, përdoruesit, monitorimi dhe
administrimi, rrjeti ekologjik, shenimi, zhvillimi i zonave të
mbrojtura etj
Permireson ligjin 8906 ne disa drejtime te tilla si: percakton specie
me interes te vecante ruajtje per KE, shpallja dhe menaxhimi i
zonave te vecanta te ruajtjes, kriteret per shpalljen e ZM, zonimi i
territorit te ZM-se etj. Gjithashtu ne kete ligj perkufizohet edhe
PNR, dhe eshte ligji baze qe mundëson edhe shpalljen e Parqeve
Natyrore Rajonale, sic është rasti i PNR Nikaj-Mërtur
Ky vendim percakton ne menyre te detajuar rregullat dhe proceduar
per shpalljen e PNR, administrimin dhe menaxhimin e tyre, si dhe
kushtet dhe dokumentacionin perkates qe duhet permbushur per
shpalljen e tyre.

VKM Nr. 519, date 30.06.2010 per
“Procedurat e propozimit e të miratimit
dhe rregullat e administrimit të parqeve
natyrore Rajonale”
Akte te tjera qe lidhen me PNR:
Ligji Nr 9587, datë 20.7.2006 ”Për mbrojtjen e biodiversitetit”
Ligji Nr. 10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”
Ligji Nr.10006, datë 23.10.2008 Për mbrojtjen e faunës së egër”
Ligji Nr.10 120, datë 23.4.2009 “Për mbrojtjen e fondit të bimëve mjekesore, eterovajore e tanifere
natyrore”
Ligji Nr.10253, datë 11.3.2010 “Për gjuetinë”
Ligji Nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, me ndryshimet.
Ligji Nr.8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”
VKM Nr. 86, datë 11.2.2005 për “Krijimin e Komiteteve të Menaxhimit të Zonave të Mbrojtura”

Strategjitë:
-

Strategjia ndërsekrotiale e mjedisit - Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim
Plani i integruar i MMPAU - 2009
Strategjia dhe Plani i Veprimit për Biodiversitetin
Strategjia për zhvillimin e sektorit të pyjeve dhe kullotave
Strategjia e zhvillimit të peshkimit dhe akuakulturës në Shqipëri
Strategjia dhe Plani Kombetar i Veprimit për zbatimin e Konventës së Åarhusit
Strategjia e Zhvillimit Rural për Shqipërinë
Strategjia Sektoriale e Bujqësisë dhe Ushqimit

Akte të tjera nën-ligjore;
-

VKM Nr. 553, datë 7.7.2010 “Për përcaktimin e sezonit të gjuetise në
Shqipërisë”
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-

VKM Nr.546, datë 7.7.2010 “Për miratimin e listës së llojeve të faunës së egër, objekt gjuetie”
VKM Nr.700, datë 13.08.2010 “Për miratimin e pagesave për ushtrimin e gjuetise”
VKM Nr. 676, datë 20.12.2002 “Për shpalljen zonë të mbrojtur të monumenteve të natyrës
shqiptare”
VKM Nr.266, datë 24.4.2003 “Për administratat e zonave të mbrojtura”
VKM Nr.267, datë 24.4.2003 “Për procedurat e propozimit dhe shpalljen e zonave të mbrojtura
dhe buferike”
V KM Nr. 804, Datë 4.12.2003 “Për miratimin e listës së specieve të florës shqiptare që vihen
nen mbrojtje”
VKM Nr.289, datë 15.4.2005 “Për përcaktimin e kërkesave dhe procedurave për miratimin e
lejeve, autorizimeve dhe të konçensioneve për përdorimin e ujit”
VKM Nr.177, datë 31.3.2005 “Për norTropojë e lejuara të shkarkimeve të lengeta dhe kriteret e
zonimit të mjediseve ujore pritese”
VKM Nr. 86, datë 11.2.2005 “Për krijimin e komiteteve të menaxhimit për zonat e mbrojtura”
VKM Nr. 35, datë 18.1.2006 “Për miratimin e rregullores për punimet e ndërtimit të sistemeve
të kanalizimeve, për largimin e ujrave të përdorimit shtëpiak”

Udhëzime/rregullore:
-

Urdhër Nr. 146, datë 8. 5. 2007 “Për mratimin e listës së kuqe të florës dhe faunës”
Udhezim Nr.2, datë 14.5.2009 “Për kriteret e konkurimit dhe proçedurën e dhënies në përdorim
me kontratë qiraje të fondit pyjor dhe kullosor”
Udhezim Nr.1, datë 7.1. 2008 “Për dokumentacionin e domosdoshëm për të kërkuar leje
mjedisore”

Dokumenta dhe strategji lokale
- Strategjia për zhvillimit Rajonal të Qarkut Kukes.
- Plani i Zhvillimit te Komunes Lekbibaj
- Plani i menaxhimit të pyjeve për komunën Lekbibaj
- Plani i zhvillimit lokal Lekbibaj.
Baza kryesore në të cilën mbështeten të gjitha aktivitetet e një zone të mbrojtur në Shqipëri është;
Ligji Nr. 8906, datë 6.06.2002 “Për zonat e mbrojtura”;
Ky ligj si përcakton kategorizimin e zonave të mbrojtura, shpalljen e tyre, autoritetet menaxhuese të
zonave të mbrojtura, zonimin e zonës, përshkrimin dhe menaxhimin e burimeve të tjera natyrore brenda
zonave të mbrojtura, planet e menaxhimit, detyrat dhe detyrimet e paleve, pronësia, përdoruesit,
monitorimi dhe administrimi, rrjeti ekologjik, shenimi, zhvillimi i zonave të mbrojtura etj. Elementet
kryesore të këtij ligji janë;
- Neni 14: Shpallja e zonave të mbrojtura
1. Në propozimin për të shpallur një zonë të mbrojtur do të përfshihen të paktën:
a.
argumentimi për krijimin e zonës së mbrojtur, si i mbështet objektivat e planit të
administrimit të rrjetit përfaqësues të zonave të mbrojtura, epërsitë dhe
mangësitë e krijimit të zonës dhe kategorinë e propozuar të mbrojtjes;
b.
rezultatët e proçesit të këshillimit me grupet e interesuara të shoqërisë civile,
veçanërisht miratimi nga bashkësia vendore, brenda dhe rreth zonës së
propozuar, duke përfshirë komentet e marra dhe reflektimet në propozim;
c.
një vëzhgim fizik i vendit të propozuar;
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ç. një vlerësim i ndikimit në mjedis, duke përfshirë identifikimin e proçeseve dhe të
kategorive të veprimtarive, të cilat mund ta kërcënojnë diversitetin biologjik dhe
atribute të tjera të vendit të propozuar, duke përfshirë zonat përreth;
d.
një vëzhgim të ndikimit shoqëror dhe ekonomik të popullatës vendore, që
përfshin përdorimin e zonës së propozuar dhe ndikimin e mundshëm të zonës së
mbrojtur në këto përdorime;
dh. një përshkrim të masave kompensuese, që mund të nevojiten të merren për të
adresuar transferimin e pronësisë dhe të te drejtave për përdorimin e elementeve
të diversitetit biologjik.
2. Organet shtetërore marrin masa të përkohshme për mbrojtjen dhe administrimin sipas rastit.
Ligji nr. Nr.9868, datë 4.2.2008, në të cilat u mundësua edhe shpallja e Parqeve Natyrore
Rajonale, sic është rasti i PNRU. Konkretisht, neni 11/1 është veçanërisht për shpalljen e
Parqeve Natyrore Rajonale;
"Neni 11/1
Parqet natyrore rajonale
1. Përveç zonave të mbrojtura, me karakter kombëtar, që përfshihen në rrjetin përfaqësues të zonave të
mbrojtura, këshillat e qarqeve, për nevoja të komunitetit, mund të shpallin parqe natyrore rajonale
mjedise, që janë pronë e tyre e që kanë vlera natyrore, të tilla si pyje, kullota, rezervuarë, ligatina etj.
Në ndryshimin e bërë në ligjin Nr. 9868, neni 4 thuhet se …fjalia; Në titullin e nenit 9, fjalët "Zonë e
menaxhimit të habitateve dhe llojeve" zëvendësohen me fjalët "Park natyror". Pra rezulton së Parku
Natyror Rajonal “Nikaj – Mërtur” bën pjesë në kategorinë e IV të zonave të mbrojtura në vend.
VKM nr. Nr. 519, datë 30.06.2010 për “Proçedurat e propozimit e të miratimit dhe rregullat e
administrimit të parqeve natyrore Rajonale”
Elementet kryesore të këtij vendimi që lidhën me proçesin e hartimit të planit të menaxhimit janë
ato që lidhën së pari me proçedurën e shpalljes së parkut natyror rajonal;
Kushtet për shpalljen e parqeve natyrore rajonale;
1. Park natyror rajonal shpallen sipërfaqet, pronë publike, që plotësojnë kriteret e mëposhtme:
a)
ndodhen brenda territorit administrativ të qarkut;
b) janë jo më të vogla se 50 ha;
c) sigurojnë mbrojtjen dhe mirëmbajtjen e mjedisit natyror e të biodiversitetit në shkallë lokale;
ç) janë zona të gjelbëra natyrore, ose të kultivuara, që shërbejnë për plotësimin e nevojave të
komunitetit për veprimtari ekonomike tradicionale, duke respektuar kërkesat e parimit të përdorimit të
qëndrueshëm të territorit;
d) janë të populluara me lloje të florës dhe faunës kryesisht të karakterit lokal;
dh) ofrojnë mundësi për komunitetin të ushtrojë veprimtari shoqërore, edukative, argëtuese, sportive,
kulturore, rekreative dhe turistike;
e) nuk janë të përfshira në rrjetin ekzistues të zonave të mbrojtura;
ë) nuk janë habitate të llojeve të rrezikuara, të kërcënuara, të rralla dhe endemike, të cilat mbrohen në
nivel kombëtar me një akt të veçantë norTropojëiv.
Pika 2 e vendimit sanksionon se “Parqet natyrore rajonale krijohen në nivel bashkie, komune dhe
qarku”
Pika 3 – përcakton se “Propozimi për shpalljen e PNR shoqërohet me studimin përkatës”;
Pika 4 - sqaron se “Shpallja e parkut natyror rajonal bëhet me vendim të këshillit të qarkut” dhe
Pika 5 – paraqet rregullat e administrimit të parqeve natyrore rajonale.
Nga pikpamja administrative, do të jetë komuna Lekbibaj përgjegjse për administrimin e PNRU, bazuar
në legjislacion për qeverisjen lokale.
Nje pjese e akteve ligjore qe lidhen direkt me PNR Nikaj – Mërtur jane paraqitur si anekse te ketij PM.
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Statusi ligjor i parkut
Biodiversiteti është një nga thesaret më të çmuara të vendit tonë. Gjenet, llojet dhe ekosistemet
që përbëjnë biodiversitetin sigurojnë burime dhe shërbime që janë thelbësore për jetën. Sfidat
me të cilat ndeshet aktualisht kjo pasuri kanë të bëjnë me: humbje dhe copëtim habitati,
dëmtim, varfërim dhe degradim të ekosistemeve e habitateve, shqetësim të kafshëve të egra në
natyrë, zhdukje llojesh apo kërcënim për zhdukje dhe prishje apo erozion gjenetik, permiresim i
menaxhimti te zonave te mbrojtura etj.
Në zbatimin e angazhimeve globale, Evropiane, rajonale ose kombëtare, Shqipëria dhe vende të
tjera janë duke zbatuar plane për të ndalur degradimin e mëtejshëm të biodiversitetit. Zonat e
mbrojtura vazhdojnë të jenë një instrument i rëndësishëm për strategji të tilla ruajtje dhe
përbëjnë elementët bazë për ngritjen e një rrjeti mbarë-evropian ekologjik.
Bazuar ne legjislacion aktual ne fuqi, per “Zonat e mbrojtura”, Parku Natyror rajonal “NikajMertur” do ti perkasë kategorise se IV (klasifikimi i IUCN) te sistemit te zonave te mbrojtura
ne vend – Park Natyror Rajonal.

Kuadri institucional
Funksionimi praktik i menaxhimit te zones se mbrojtur kerkon bashkeveprimin e shume
aktoreve, duke filluar nga politikeberesit e deri tek zbatuesit e vendimeve ne baze.
Ne taben e meposhtme jepen aktoret kryesore dhe rolet e tyre;
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Figure 7. kuadri institucional

Institucioni
Keshilli i komunës
Këshilli komunal ushtron
funksionet e tij qysh nga
krijimi, sipas nenit 26 të
ligjit nr. Nr.8652, datë
31.7.2000 “Për
organizimin dhe
funksionimin e qeverisjes
vendore”

Komuna (Administrata),
përfshirë dhe kryetarin e
komunës

Administrata e parkut
Bashkëlidhur këtij plani
është një ankes mbi rolin
dhe detyrat e administratës
se parkut

Shërbimi pyjor

Përshkrimi i detyrave/përgjegjësive
-

-

Keshilli i qarkut Kukes

-

MMPAU

-

-

Marrjen e vendimeve lidhur zonën e mbrojtur
Miratimin e strukturës së zonës së mbrojtur
Miratimin e planit të menaxhimit dhe dokumenteve të tjera zhvilluese në
nivel komunë
Miratimin e aktiviteteve që do zbatohen në zonën e mbrojtur (bazuar në
burimet financiare në dispozicion)
Integrimin e dokumenteve dhe strategjive të tjera me planin e menaxhimit
të zonës së mbrojtur, me qëllim zhvillimin e qëndrueshëm
Miraton buxhetin përkatës, përfshirë edhe atë për PNR
Vendos taksa të reja lidhur me PNR
Kontrollon funksionimin e administratës së komunës
Vendos për simbolet e komunës, përfshirë dhe atë të PNR
Vendos për emërtimin e rrugëve, të shesheve, të territoreve, të
institucioneve dhe të objekteve në juridiksionin e komunës
Zbaton aktet dhe vendimet e keshillit të komunës
Mundeson gjetjen e fondeve dhe donatorëve përkatëse për PNR
Kontrollon strukturat që merren me menaxhimin dhe ruajtjen e PNR
Kujdeset për mbrojtjen e territorit të parkut nga demtimet e mundshme
Raporton përpara keshillit të komunës
Ndjek dhe ndeshkon konform ligjit kundravajtesit në PNR
Emerton dhe shkarkon nga detyra punonjës të administratës
Zbaton planin e menaxhimit të PNR
Kujdeset që aktivitetet e planifikuara të zbatohen sic duhet
Kujdeset për mbrojtjen e parkut
Bashkepunon me komunën për të bashkepunuar me komunitetin për
çështje të ndryshme që lidhën me PNR
Punon për kufinjte e parkut, duke i Tropojëerializuar ato në terren
I bën me dije komunitetit zonimin e parkut, aktivitetet e lejuara dhe ato të
ndaluara për çdo zonë
Drejton dhe udhezon vizitorët që vijnë në PNR
Ndjek dhe zbaton konform ligjit, zbatueshmerinë e ligjeve dhe akteve nën
ligjore lidhur me PNR, pyjet dhe kullotat komunale brenda territorit të
parkut.
Shërben si organ keshillimor për administratën lokale të komunës për
probleme që lidhën me fondin pyjor, kullosor, probleme me menaxhimin e
këtyre fondeve etj
Asiston administratën e parkut dhe komunën në parandalimin dhe
eleminimin e rasteve të fatkeqësive natyrore (zjarre, rrëshqitje etj)
Harton dhe miraton strategjite e zhvillimit të qarkut
Vendos për nivelin e ndihmesave financiare të detyrueshme të çdo
komunë dhe bashkie përbërëse në buxhetin e qarkut
Miraton dokumente të dryshme zhvilluese, strategji a projekte në nivel
komunë a qarku kur kjo është kopetence e tij
Harton legjislacionin përkatës lidhur me zonat e mbrojtura
Nxjerr aktet nën ligjore përkatëse lidhur me zonat e mbrojtura
Cakton rregullat përkatëse të menaxhimit të zonave të mbrojtura
Bashkepunon dhe orjenton donatorë të ndryshëm në fushen e zonave të
mbrojtura me qëllim realizimin e angazhimeve të sajë, strategjive dhe
ligjeve përkatëse që lidhën me zonat e mbrojtura, pyjet dhe mjedisin.
I propozon keshillit të ministrave vendime që lidhën me çështjet e
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Qeveria

-

mesipërme
Harton dhe miraton vendime që lidhën me zonat e mbrojtura, pyjet dhe
kullotat
Harton bazën e nevojshme ligjore dhe ja propozon parlamentit për miratim

Përshkrimi i sistemit natyror të PNR Nikaj-Mërtur
PNR Nikaj-Mërtur përfaqëson një zone te vecante sa i përket sistemeve ekologjike te tije.
Zonaliteti vertikal qe fillon ne lartesin e liqenit te Komanit (180 m) e deri ne majen me te larte
(maja e Grykave te Hapta 2625 m) ben te mundur qe te kete nje larmi te madhe te
biodiversitetit ne park. Ka lloje të një rëndësie kombëtare e ndërkombetare të florës dhe faunës
ujore, të mjedisve të lagëta dhe asaj tokësore.
PNR perban nje popullate te kufizuar te llojeve SPECs (Species of European Concern) ose lloje
te shqetësimit Evropian te tille si mishngrënësit e mëdhenj; ariu i murrmë (Ursus arctos),
rrëqebulli (Lynx lynx), dhe ujku (Canis lupus), si dhe bimëngrënësve te mëdhenj si dhia e egër
(Rupicapra rupicapra). Gjithsesi, zona ne vetvete nisur nga kushtet ekologjike te saje mund të
mbajë popullsi të konsiderueshme të ketyre llojeve, nese ata nuk gjuhen ne menyre ilegale.
Ne zone mendohet gjithashtu (bazuar ne intervistat me banoret e zones) se gjenden edhe Gjeli i
eger (Tetrao urogallus), Shkaba (Gyps fulvus), Skifteri krahethate (Falco peregrinus), si dhe
Skifteri (Falco tinnunculus).
Bazuar në vezhgimet fushore në zonë, rezulton se në PNR Nikaj-Mërtur gjenden këto lloje
habitatesh kryesore;
 Oriental hornbeam forests - pyje me shkozë të zezë
 Thermophilous beech forests – Pyje termofile të ahut
 Montane and subalpine beech forests – Pyje malore dhe sub-alpine të ahut
 Oak-hornbeam forests – Pyje me dushqe dhe shkoze
 Streams and rivers – habitate të përrenjve dhe lumenjve
 Habitatet ujore të liqenit te Komanit
 Montane grasslands - Kullotat malore - nje biome e percaktuar nga WWF
 Dinaric Mountains mixed forests – pyje te perziera te maleve Dinarike (Pishe e zeze,
Ah, Dushqe etj)
 Thermophilous grasslands – kullotat termofile
 Oromediterranean rocky habitats – habitate shkëmbore të zonës së temperuar

Mjedisi
I gjithë territori i komunës Lekbibaj paraqet një pjesë tipike te maleve veriore shqiptare dhe të
pjesës jugore të Harkut Dinarik. Ndërtuar plotësisht nga masive gëlqerorë te periudhes se
triasit, ona shtrihet nga nje lartesi minimale prej 180 m qe eshte liqeni i Komanit – e deri ne
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majen e grykes se hapet - 2625 m mbi nivelin e detit. Dimri i lagësht dhe stina e thatë e verës
janë tipike për klimën mesdhetare.
I gjithë territori i parkut është krejtesisht malor - në fakt nuk nje siperfaqe qoftë dhe nje metër
katror e rrafshet qe mund të gjendet.
Pengesat natyrore që janë kreshtat malore të larta në perëndim, veri dhe lindje, si dhe siperfaqja
ujore ne jug, izolon të territorin e parkut.
Fakti i prezences se zonalitetit te jashtëzakonshme vertikal tregon se një game e gjere e
shumllojshmerise se bimësisë mund të gjendet ketu, nderkohe qe pjesa kryesore e vegjetacionit
natyror është ndryshuar nga nder vite nga praktikat e përdorimit tradicional. Vetëm në malet e
larta mund te haset bimesia natyrore e tille si: pyjet e ahut, livadhet alpine, dhe ai i
vegjetacionit të shkëmbinjve të pjerrët.
Zonat më të pershtatshme janë shndërruar kohë më parë në tokë të punueshme, livadhe,
pemishte dhe kopshte , ose jan zene nga shtëpitë, plevicat, rrugët etj.
Një ndikim i madh në natyrë është bërë gjatë ndërtimit të HEC te Komanit, duke rezultuar në
krijimin e një liqeni artificial, duke zëvendësuar lumin e gjalle malor të Drinit në një liqen
artificial, i cili katualisht perben edhe kufirin jugor të parkut.
Pejzazhi
Proceset natyrore si dhe aktivitetet njerëzore kanë
ndërtuar peisazhet dërrmuese te Parkut Natyror Rajonal
të Nikaj-Mërturit. Aktualisht tiparet natyrore (malet aq te
larta, lugina të thella, lumenjtë dhe pyjet ) dhe rezultatet
e një traditë të gjatë në përdorimin e qëndrueshem të
tokës dhe arkitekturës (si arat, kopshtet, pyje rreth
fshatrave,
dhe
shtëpite)
përfaqësojnë një
pamje në harmoni
të
përsosur
ndermjet
tyre.
Deri tani zona nuk
ka vuajtur nga
ndërtimi
i
Figure 8 Ujvare, fshati Brisë
pakontrolluar, nga
shpyllëzimet në shkallë të gjerë, bujqësia intensive,
ndotja dhe ndikimet e tjera të jetës moderne.
Në përgjithësi peizazhi mund të krahasohet me atë të
parkut te Valbonës fqinje dhe ate te Thethit, por ketu ai
është më e fragmentarizuar: Majat e maleve janë të larta
dhe shtrihen deri ne kufi te parqeve te tjera, por
mungojnë luginat e gjera dhe të gjata si ato te lumenjve
respektive te Valbones dhe Thethit.
Figure 9. Pejsazh karakterisitk i zones
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Zonat e poshtme te territorit te parkut deri në brezin e pyjeve te ahut janë të banuara dhe të
kultivuara: toka te tarracuara, ferma te shpërndara, siperfaqe masive pyjesh cungishte, shumë
pak pyje me pisha dhe disa plantacione të gjera gështenjë - janë karakteristikat kryesore. Vetëm
disa pyjeve të ahut janë përdorur në të kaluarën, si pyje cungishte, por aktualisht këto pyje janë
burimi kryesor për dru zjarri për popullsinë lokale. Disa nga pjesët e sipërme të pyjeve të ahut
kan mbetur pothuajse te pa paprekur.
Një vend i jashtëzakonshme është lugina e Currajt te Eperm, në veri të zonës, rrethuar me maja
të larta, të izoluar tërësisht, pa asnjë akses rrugor apo energjisë elektrike, një luginë e kultivuar
kohe më parë, por pothuajse aktualisht e braktisur teresisht.
Bimesia dhe Vegjetacioni

Bimesia karakterizohet nga diçka sekuenca jo-tipike të niveleve të bimësisë, ne te cilin mungon
niveli i bimesise se zonave te uleta, makiet tipike mesdhetare, por fillon me pyje të përziera lisi
qe jan afersisht te ngjashme me bimesine afer nivelit te detit. Kjo është për shkak të reshjeve të
bollshme ne malet Veriore të Shqipërisë, gje qe ofron lagështi te mjaftueshme për zhvillimin e
pyjeve edhe në lartësi të ulët.
Nivelet kryesore te vegjetacionit janë :
- 180-900 m mnd - pyll lisi përzier (i transformuar plotësisht në pyll cungishte, i krasitur
per gjegj apo grumbullim degesh per dru zjarri, si dhe pyje me shkurre)
- 900 - 1800 m mnd - pyje me ah
- 1800 - 2600 m mnd - bimësi e livadheve alpine dhe asaj nën- dëbore dhe shkëmbore.
Nën kushte të veçanta te zonalitetit vertikal, edhe bimesi jashte zonave normale mund te
gjenden:
- në brigjet e lumit – shelgje
- në shkëmbinjtë e pjerrët bimësi e shkëmboreve te thatë, në lartësi më të mëdha gjendet
edhe Rrobulli (Pinus heldreichii). Ndonjehere rrobulli gjendet edhe poshte lartesise 900
m mnd sikurse edhe mbi zonen e pyjeve te ahut – 1800 m mnd.
- Prane burimeve apo mocaleve te vogla gjenden lloje te Pincuicula spec.
Pothuajse ne gjendje natyrore, vegjetacioni i pa ndikuar nga nejriu mund të gjenden në pjeset e
sipërme të pyjeve të ahut, mbi brezin e pyjeve dhe në formacionet shkëmbore të paarritshme.

Figure 10 Grashina (Vicia villosa) dhe Terfili i kuq (Trifolium rubens)
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Ne menyre te pazakonte, pyjet e ahut në komunën Nikaj-Mërtur janë pothuajse te pa perziera
me ndonjë lloj halor. Nuk është krejtesisht e qarte nëse kjo është për shkak të prerjes selektive
në të kaluarën apo rezultat i zjarreve të njëpasnjëshme te ndodhura nder vite, ose ka ndonjë
arsye tjeter natyrore.
Malet e Shqiperise janë zone e rendesishme e disa endemizmave në Shqipëri, pasi aty gjendet
shumica e llojeve të bimëve te rralla endemike (shih shtojcën tek lista e bimesise)
Jeta e eger dhe kafshet
Gjatë dekadave të fundit popullatat e nje numri te madhe llojesh te kafsheve jan ulur deri ne
kujinjte e zhdukjes se tyre për shkak të gjuetisë pa kriter apo prishjes se habitatave. Vetëm ujku
gjendet thuajse në të gjithë Shqipërinë. Ariu, dreri, kaprolli, derri i egër, dhia e eger etj. janë
shumë të rralla ose pothuajse te zhdukura. Në zonën alpine një popullsi e vogël e dhive të egra
ka mbetur, pavaresisht presionit të larte dhe te përhershëm të gjuetisë.
Ashtu si dhe me bimesine, habitatet më të rëndësishme për kafshët e egra dhe të rralla gjenden
ne zonat më të larta të pyjeve ahu dhe nën- kullotat alpine, por mbi brezin e pyjeve te ahut.
Me interes të veçantë janë pyjet e ahut. Ato janë vendbanime te disa llojeve të shquara të
shpendëve, para së gjithash , kukuvajka (Strix uralensis), më tepër një specie tipike veriore,
duke arritur në Veri të Shqipërisë kufirin jugor të perhapjes se saj. Specie të tjera shpendësh
janë disa qukapikët, Mizakapesi krahevizuar (Ficedula semitorquata), si dhe mund të gjendet
bufi i Tengmalm-it, një lloj tjetër verior.
Me interes të veçantë zoologjike janë shpellat e zonës. Ata janë pjesë e sistemit te shpellave te
harkut Dinarik dhe nuk jan të studiuara ende në të gjitha. Lloje të vecanta të insekteve,
merimangave dhe jo kurrizoret e tjerë, si dhe disa lloje lakuriqesh nate mund të gjenden, por
edhe ato te te ashtuquajturit “peshku-njeri” (Proteus anguinus) .
Hidrografia
Pavarësisht nga një nivel i lartë i
reshjeve vjetore, zona vuan nga
thatësira gjatë çdo sezonit të verës.
Gjeologjia nëntokësore, e ndërtuar
tërësisht nga gëlqerorë, është pjesë
e formimit jashtëzakonisht karstike
të harkut Dinarik, qe karakterizohet
nga pamundësia për të mbledhur
dhe për të mbajtur ujë. Kështu
vetëm dy lumenj të përhershëm,
ekzistojnë ne zone; lumi i Currajt
dhe ai i Nikajt. Te dy keta lumenj te
vegjel bashkohen ne Currajt e
poshtem dhe formojne lumin
kryesor te zones qe eshte lumi i

Figure 11 Lumi i Nikajt
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Nikajt, me nje gjatesi rreth 19 km dhe siperfaqe te pellgut ujmbledhes 145 km2. Lumi i Nikajt
fillon ne burimet e Vranes, ndersa a i i Currajt fillon me burimet e shpelles se Dreles qe shtrihet
ndermjet majave te kakise dhe Boshit. Ushqimi kryesor i ketyre lumenjve dhe burimeve ne
zone e perbejne reshjet e bores dhe ata te shiut, si dhe burimet karstike.

Pellgu i Nikaj – Mërturit
Pellgu i Nikaj-Merturit dhe malet perreth formojne njesine me te madhe te Alpeve Lindore dhe
nje nga me te medhate, me te lartat dhe me madheshtoret e krejt Alpeve Shqiptare. Ai shtrihet
midis lugines se valbones ne veri dhe lindje, lugines se Drinit ne jug dhe lugines se Shales ne
perendim, me nje gjatesi veri-jug prej rreth 30 km, dhe gjeresi lindje-perendim rreth 24 km.
Harku i fuqishem malor, qe ka trajten e nje amfiteatri vigan nis me koren e merturit (1758 m),
qafen e Kolçit (1260 m), ngrihet menjehere ne Shtyllen e Grise (2095m), duke kulmuar ne
Majen e Hekurave (2560 m). Ne Majen e Hekurave vargu ulet serish ne Qafen e Droçes (2100
m), dhe tek grykat e Hapta (2652 m) merr drejtimin lindje-perendim. Ne majen e Boshit (2416
m vargu kthehet drejt jugut, duke ruajtur lartesite e medha si Maja e Kakise (2359 m),
Ndermajat (2250 m), Maja e Ershelit (2066 m). Ne qafen e Agrit (1300 m), lartesite ulen
menjehere derisa vargu perfundon ne malit e Toplanes (1478 m), qe bie mbi grykderdhjen e
lumit te Shales ne Drin.
Kudo uji është shumë i pastër dhe të pijshëm, me përjashtim të zonave ne afersi te shtepive.
Trupa me e madhe ujore ne zone eshte liqeni i Komanit. Edhe këtu uji është shumë i pastër,
por brigjet e liqenit janë të ndotura nga shishet dhe materiale te tjera të shumta plastike.
Klima

Vecorite kliamtike te pellgut kushtezohen nga largesia prej nivelit te detit, hapja e gjere ne
drejtim te jugut dhe mbyllja e tij prej vargmalesh ne pjesen me te madhe te sektorit verior e
veriperendimor. Vlera e temperaturave mesatare vjetore luhaten ndermjet 8-10 0C, ato te janarit
0 dhe -2 0C. Sasia mesatare e reshjeve e matur ne Qireç-Mulaj ka arritur ne 2763 mm, dhe me
maksimumin e saje prej 252 mm.
Tokat

Vecorite klimatike, litologjike dhe te reliefit kan diktuar qe ne kete pellg te perhapen tokat e
kafenjta malore, dhe ato te murrme pyjore malore.
- Tokat e kafenjta malore – shtrihen kryesisht ne pjesen jugore te pellgut te NikajMerturit, nga grykderdhja e lumit te Nikajt deri ne fshatrat Curraj i Poshtem, Btoshë e
Gjonpepaj, midis 150-1100 m mbi nivelin e detit. Pjerrsia e madhe e relievit dhe reshjet
e rrembyera kan bere qe te formohen vatra te fuqishme erosive.
- Tokat e murrme pyjore malore – shtrihet ne pjesen veriore e veri-perendimore midis
fshatrave Qireç-Mulaj, Curraj i Eperm, Vrane etj me lartesi 900-1200 m mnd.
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Shpellat
Pothuajse fare te panjohura dhe gati te pazbuluar janë shpellat karstike e zonës. Alpet Veriore
janë shumë të pasur me shpella, ashti si i gjithë rajoni Dinarik hark është. Deri tani vetëm pak
nga këto shpella janë hulumtuar pjesërisht. Por deri me sot asnje shpelle nuk është e hapur për
publikun dhe ende nuk ka studime te plota shkencore për moshen, formen, shtrirjen, florën dhe
faunen e tyre.

Agrodiversiteti
E gjithë zona e komunës së Lekbibaj, të paktën pjesa e përdorur gjerësisht deri në fillim të
brezit të pyjeve ahut, përfaqëson një lloj muzeu te gjalle të traditës shqiptare dhe të përdorimit
tradicional të tokës. Deri tani nuk ka metoda moderne të bujqësisë, hortikulturës, pylltarise,
peshkimit, blegtorise, përpunimit dhe marketingut qe mund te bejne ndryshimin ne mënyrën e
jetesës dhe ekonomisë tradicionale. Edhe kushtet natyrore të kësaj zone janë shumë të
pafavorshme për çdo formë të metodave industriale ose më shumë të efektshme të përdorimit të
tokës: fushat, pemishte dhe kopshte janë shumë të vogla, pyjet gjenden ne terrene shumët e
pjerrëta ose shumë të largëta, burimet e ujit jan shumë të rralle, fermat jan te vogla dhe bagëtinë
jan ne numer te kufizuar.
Ky është një vend ku jo vetëm metodat tradicionale të përdorimit të tokës kan mbijetuar por
edhe rracat lokale të bimëve dhe kafshëve shtepiake gjenden ketu. Më e popullarizuar e këtyre
racave lokale është Busha e Lekbibajt (lopa).
Nga ana tjeter zona mund te jete e pasur edhe me lloje lokale te drureve frutore (kumbulla,
molle etj), te perimeve, te hardhive (pjergullave), derrit, bagetise se imet etj. Per kete do te
duhet nje studim i detajuar nga specialiste te fushes perkatese.
Njohuritë tona mbi racat lokale në zonën e parkut janë shumë të kufizuara. Për ti studiuar,
ruajtur dhe për ti përdorur ato në ekonominë lokale mund të jetë një nga "markat" e Parkut
Natyror Rajonal të “Nikaj – Mërturit”.
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Figure 12. Tufa me blegtori, fshati Brisë

Aksesimi aktual i parkut
PNR Nikaj – Mërtur aktualisht vizitohet ne dy menyra te ndryshme;
- Me rruge makine – nga Fierza. Fierza lidhet nga tre rruge kryesore nacionale; Puke –
Tropoje, Gjakove – Tropoje dhe ajo Kukes – Has – Tropoje). Rruga Fierze – Lekbibaj
(qendra e komunes) eshte e asfaltuar dhe ne gjendje te mire).
- Me mjete lundruese (varke, ose traget). Mjetet e vogla lundruese (varkat) mund te
ndalojne thuajse ne cdo vend te liqenit te Komanit, qe i perket parkut. Nuk ka stacione
(mole) te pershtatshme aktualisht ne kete drejtim, por keto mjete ndalojne zakonisht per
te kryer sherbime te ndryshme. Trageti ndalon vetem ne nje mol te ndertuar kohe me
pare, ne afersi te komunes Fierze, rreth 10 km larg nga qendra e komunes Lekbibaj.
Vizitoret e ardhur deri tani ne zone, duken te interesuar per malet e larta, pejsazhin malor,
natyren e paster, zakonet e traditat e zones, mikpritjen si dhe eksplorimin e shpellave.
Deri me tani vizitoret nuk kane guida apo materiale informuese per vlerat e parkut, pikat me
interes te vecante per t‟u vizituar, shtigje te shenuara ne terren dhe harte etj. Pra, mungon
gjithcka qe ka te beje me informacionin qe i duhet nje vizitori.

Analiza social ekonomike
Të ardhurat e komunitetit në komunën Lekbibaj janë të lidhura me bujqësinë, blegtorinë,
emigracionin, por edhe nga frutikultura (fruti i gështënjës dhe lajthisë) si dhe nga grumbullimi
sporadik i bimëve mjekesore. Ky konkluzion është arritur gjatë takimeve e bisedave me banorët
nga ku është gjykuar se frutikultura duhet të marrë përparësi në jetën e këtij komuniteti për të
cilën kërkohen me shume investime në pyjet e gështenjës dhe te lajthise për arritjen e
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rezultateve të kërkuara. Aktivitete te tjera me rendesi ekonomike per banoret mund te
konsiderohen edhe blegtoria e bujqesia. Nje numer i vogel personash nga komuna jan te
punesuar ne institucionet shteterore (komuna, shkolla, qendra shendetesore, rruget etj).
Te dhënat demografike

Te dhenat demografike si; popullsia, femra dhe meshkuj, të aftë për punë, gjendja e punësimit,
emigrimit, toka bujqesore etj jepen ne tabene ne vijim.
Table 3. Të dhënat demografike
Nr. Fshatrat
Popullata
gjithsej
1
Brise
88
2
Salce
131
3
Palç
96
4
Peraj
209
5
Gjonpepaj
332
6
Lekbibaj
488
7
Tetaj
324
8
Shengjergj
99
9
Curraj i Poshtem
138
10 Btoshë
140
11 Qereçe Mulaj
39
12 Curraj i Siperm
91
13 KOMUNA
2175

Numri i
familjeve
24
61
22
77
91
138
94
22
44
44
15
39
671

Meshkuj
39
68
47
98
158
247
155
47
62
69
18
37
1045

Femra
49
63
49
111
174
241
169
52
76
71
21
54
1130

0 – 18
vjec
22
31
20
48
77
114
74
25
31
33
8
10
493

Mbi 19
vjec
66
100
76
161
255
374
250
74
107
107
31
81
1682

Ne total, toka bujqesore eshte rreth 636 ha, me nje mesatare prej rreth 1 ha/familje.
Toka bujqesore pervecse eshte e nje cilesie te dobet, eshte edhe shume e kufizuar ne siperfaqe.
Ajo varjon nga 0.14 – 0.42 ha/fryme. Keto shifra jane duke patur parasysh faktin qe rreth 70%
e popullsise e ka lene zonen kohe me pare.
Pas vitit 1990, komuna eshte perballur me nje largim masiv te banoreve ne drejtim te zonave te
ulta te vendit si; Tirana, Shkodra, Lezha etj, por dhe drejt shteteve te ndryshme te evropes si:
Italia, Greqia, Gjermania. Kështu gjatë periudhës 1990 deri më sot janë larguar nga fshatrat e
komunes rreth 10 mijë banorë. Numri aktual i emigranteve vleresohet ne rreth 400 persona.
Të ardhurat më të mëdha janë në periudhën Shtator - Nëntor. Ndërsa periudha me e dobët në
drejtim të te ardhurave është periudha Dimër - Pranvere. Në Nikaj-Mërtur njerëzit janë të zënë
me punë kryesisht bujqesi e blegtori.

Barazia gjinore

Numri i femrave ne zone eshte thuajse i barabarte me ate te meshkujve. Ne pergjithesi, femrat
merren me punet e bujqesise (punojne token dhe kopshtin, vjelin dhe perpunojne prodhimet
bujqesore e blegtorale etj), si dhe merren me qendistari. Pra, merren me pune te cilat jan ne
afersi te shtepive te tyre. Ndersa burrat merren me blegtorine, me tregtimin e prodhimeve, apo
punojne ne pune te ndryshme (ndertim, sherbime etj), ndersa nje pjese e konsiderueshme e tyre
jan emigrante ne vende te ndryshme. Pavaresisht punes se rende e te perditshme qe fermat
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bejne, puna e tyre fare behet e prekshme dhe e vleresueshme. Kjo edhe per faktin qe shumica e
produkteve te punes se tyre eshte per konsumin e perditshem, dhe nuk perben ndonje vlere te
madhe financiare qe mund te llogaritet ne te ardhurat e familjes.
Ne kuader te planit te menaxhimit te PNR Nikaj – Mërtur rekomandimet e meposhtme mund te
zbusin keto probleme;
- Rikthimi i tradites se punimeve te dores si; qendistari, prodhime qilimash, sixhade,
punimet e leshit – veshjet tradicionale te zones etj.
- Krijimi i nje organizate (OJQ) vetem me femrat e zones, ne menyre qe te merret me
edukimin e tyre; rritje kapacitetesh ne kuzhine, trajtim dhe perpunim prodhimesh
bujqesore e blegtorale, kultivim bimesh mjeksore, paketim prodhimesh etj. sjelljen ndaj
vizitoreve, me mbrojtjen e interesave te tyre si dhe mundesine per te aplikuar e zbatuar
projekte te ndryshme ne zone.
- Krjimi i nje ekspozite dhe i nje pike shitje me punimet dhe prodhimet e femrave te
zones, ne menyre qe ato te evidentohen e tregtohen sa me shume.
- Trajnime te tyre per te permiresuar ceshtjet e te te ushqyerit (permiresimi i cilesise se te
ushqyerit), vecanerisht tek femijet.
Përdorimi i tokës bujqësore

Ne tabelen e meposhtme jepet te dhena per aktivitetet bujqësore, prodhimet dhe të ardhurat e
gjeneruara nga bujqësia.
Table 4. Struktura e tokës bujqësore
Fshatrat

Brise
Salce
Palç
Peraj
Gjonpepaj
Lekbibaj
Tetaj
Shengjergj
Curraj i Poshte
Btoshë
Qereçe Mulaj
Curraj i Siperm

Drithera
dhe bime
te arave
4,2
12,2
4,6
15
18
28
19,1
5
9
9,2
3
8

Perime

Foragjere

Geshtenje

0,48
1,22
0,46
1,8
1,9
3
2
0,5
0,9
0,92
0,3
0,8

2
4
2
5
6
8
6
1
1
1
0,5
1,5

(20)
(30)
(145)
(60)
(15)
-

Peme
frutore
0,8
12
7,5
7
12
18
11,5
7,5
23
6
0,7
7,5

Vreshta

0,2
2
1,5
1
1
2
0,5
1,5
2
1
0,3
0,5

135,9
14,28
38
(270)
113,5
13,5
KOMUNA
Shenim: Fondi i tokes se siperfaqeve te geshtenjes eshte nga fondi pyjor dhe jo nga fondi i tokes are te
ndare sipas Ligjit 7501

Sic shihet, perdorimi kryesor i tokes bujqesore eshte per drithra, ndersa je pjese e saj eshte e
zene me dru ftutore ndersa pjesa tjeter me drithra dhe perime. Vleresohet se bujqesia perben
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rreth 30% te ardhurave te banoreve.

Figure 13. Toka buqjesore, fshati Salc

Siperfaqja e tokes prej 200 ha ne komunen Lekbibaj vaditet me kanalet ujites me baze fshati.
Keto kanale nuk funksionojne plotesisht per shkak te amortizimit dhe me vaditje te vona,
mbulohet mbi 50% e siperfaqes se permendur me siper, ne nje kohe qe burimet ujore jane te
mjaftueshme per te plotesuar 100% te nevojave te komunitetit.
Ne grafikun ne vijim jepen burimet kryesore te te ardhurave ne Nikaj-Mertur (burimi:
Strategjia e Zhvillimit te Komunes Lekbibaj, 2013-2020);
Te ardhurat kryesore

Bujqesia
30%

Emigracioni
25%
Tregtia+sherbimet
10%
Prodhimet
pyjore
15%

Blegtoria
20%

Figure 14. Te ardhurat kryesore ne zone

Sic shihet, bujqesi dhe blegtoria perbejne aktualisht bazen e konomike te zones.
Me punët e bujqesisë dhe blegtorisë në fshat merren kryesisht gratë, pleqte dhe shumë pak të
rinjtë, të cilët preferojnë emigracionin në Greqi e Itali, gjë që tregon për një shërbim me mjaft
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probleme ndaj tokës, pasi forcat e afta për pune nuk merren shumë me të. Mungon tërësisht
sistemi i kreditimit te sektorit bujqesor dhe blegtoral ne zone.
Pavaresisht siperfaqes se kufizuar, toka bujqesore perben nje potencial te rendesishem per
zhvillimin e zones duke; aplikuar buqjesine organike, buqjesine tradicionale, fermat turistike
etj.

Të dhënat mbi blegtorinë dhe mënyrat e sigurimit të bazës ushqimore
Një pjesë e të ardhurave sigurohen nga blegtoria sidomos nga shitja e gjësë së gjallë. Më parë
zhvillim më të madh kanë pas të dhirtat, pasi janë trajtuar më me lehtesi nga fshatari e kryesisht
në kullotë të lirë dhe me pak trajtim në periudhën e dimrit. Në komunë, përhapje ka derri, ku
çdo familje ka mbarështuar dhe vazhdon të ketë dy ose më shumë derra duke i përdorur si
ushqim për vetë familjen. Sot për blegtorinë kanë duke ndryshuar preferencat që shkojnë në
drejtim të gjedhit, derrit, të leshtave dhe me pak të dhirtat.
Ndryshimi i preferencave ka ardhur si rezultat i pamundësisë për të ruajtjen dhe mbarështrimin
e tyre (mungesa e krahut të punës), i dëmtimit të pyjeve e kullotave,si dhe nga ana tjetër rritja e
sipërfaqes me kultura foragjere si jonxhë i ka dhënë përparësi përhapjes së gjedhit, nga ku
pothuaj çdo familje ka më tëpër se një gjedh, prej të cilëve sigurojnë një sasi të ardhurash të
domosdoshme për familjen sidomos me shitjen e viçave, sepse nën produktet e qumështit, si
djathë e gjalp nuk tregtohen fare për vetë largësinë e kësaj komuna nga qendrat urbane. Si
ushqim bazë për blegtorinë në fshat është kullota e lirë ku shfrytëzohen tokat e degraduara,
kodrat rreth fshatit dhe tokat bujqesore në periudhën që janë të pa zëena me kultura të tjera
bujqësore. Lidhur me bazën ushqimore rezulton se më e mjaftueshme është në muajt Prill-Tetor
dhe në sasi të pakta ajo është në muajt Nëntor – Mars përiudhë kjo kur toka është e zënë nga
dëbora. Ndonëse kullota e lirë dhe kashta e misrit janë ushqimet që kushtojnë më lirë, duhet
thekuar se ato përbëjnë ushqimet me vlerat më të ulta ushqyese.
Problemet kryesore që lidhen me zhvillimin e blegtorisë janë:

problemi i racave;

vendosja e të ushqyerit mbi baza shkencore;

mungesa e një qëndre për përpunim qumeshti;

cilesia e ulët e farërave foragjere;

mangesitë në vaksinimin e blegtorisë

çmimet e larta të medikamenteve

largësia nga qendrat urbane
Ne zone mbareshtohet nje lloj lokal i lopes – Busha e Lekbibajt, per te cilen banoret nuk jan
shume te informuar sa e rendesishme eshte pasja e nje rrace te till lokale ne nje zone te
mbrojtur. Projekte te vecanta duhet te zbatohen ne kete drejtim ne menyre qe ruajtja te
vazhdoje ne nivel familje. Nga ana tjeter marketingu i prodhimeve nga kjo lope (djahti,
qumështi etj) duhet te jete nje prioritet per parkun.
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Figure 15. Busha e Lekbibajt

Table 5 Llojet e blegtorisë dhe sasia e tyre (krerë)

Fshatrat
Brise
Salce
Palç
Peraj
Gjonpepaj
Lekbibaj
Tetaj
Shengjergj
Curraj i Poshtem
Btoshë
Qereçe Mulaj
Curraj i Siperm
KOMUNA

Gjedhe Te
Te
Kafshe Derra Shpende Blete
(lope)
leshta
dhirta pune
30
200
5
15
200
55
40
320
8
24
420
30
28
350
220
4
10
200
100
125
320
280
12
45
620
140
120
250
360
12
50
850
60
200
200
320
15
70
430
210
180
400
480
16
60
1000
150
25
50
95
7
24
400
40
36
95
110
6
25
410
110
54
40
210
8
32
600
55
14
150
30
4
9
120
58
852
1855
2615
97
364
6500
1008

Në teritorin e Komunes Lekbibaj nuk ka baxho apo pika te specializuara per ruajtjen dhe
tregetimin e qumështit. Eshte e domosdoshme ngritja e nje pike per perpunimin e qumeshtit ne
zone.
Pronesia
Para vitit 1945
Pyjet dhe kullotat në territorin e komunës Lekbibaj janë trajtuar (përdorur për të plotësuar
nevojat e tyre) historikisht nga banorët e këtyre fshatrave.
Administrimi i kësaj sipërfaqeje ështe bërë kryesisht në dy forma;
Ka patur sipërfaqe që administroheshin vetëm nga një familje apo fis dhe të drejtën e
përdorimit tëe ketij territori e kishte vetem kjo familje apo fis.
Ka patur edhe sipërfaqe që administriheshin bashkarisht nga i gjithë fshati për prodhim
lëndë ndertimi, dru zjarri apo për kullotje. Në këtë territor kishin të drejtën e përdorimit
të gjithë banorët e fshatit.
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Pas vitit 1945 deri me 1990. Gjatë këtyre viteve :
pyjet dhe kullotat u shtetëzuan (ligji i 29.8.1945)
e gjithë toka u quajt pronë shtetërore (Kushtetuta e vitit 1976). Në këtë periudhë filloi
të humbasë interesi për këtë pronë. Në disa terrene të komunës janë kryer edhe
pyllezime kryesisht me pishë të zezë, akacie.
Pas vitit 1990 dëmtimet më të mëdha u shkaktuan në pyjet me lis e gështenjë për dru zjarri dhe
lënd punimi për nevojat e vetë komunitetit. Dëme të konsiderueshme ka pësuar edhe gjahu dhe
bimët medicinale në këtë komunë. Në mesin e viteve „90, vetë fshatarët u interesuan për
mbrojtjen e pyjeve nga dëmtimet, kullotja filloj të kontrollohet kjo edhe për arsyen se u ulën
ndjeshëm numri i krerëve të blegtorisë. Pra fillimi i shekullit te ri duhet nënvizuar si një kthesë
edhe për komunën Lekbibaj, për të mbrojtur dhe zhvilluar pyjet si pasuri të pazëvendësueshme
me të cilën kanë të lidhur ngusht jetesën e tyre.
Nderkohe qe toka bujqesore ka pronare te njohur nga te gjithe banoret e fshatit. Nuk ka
probleme kufinjsh apo pronesie ne zone edhe ne siperfaqet pyjore apo kullosore.

Struktura aktuale dhe prespektiva e menaxhimit te parkut
Nuk ka nje strukture ekzistuese te menaxhimit te parkut. Duke qenese parku do te jete nen
varesine e komunes, komuna lekbibaj eshte autoriteti aktual i menaxhimit te parkut.
Sic është përshkruar me sipër, komuna Lekbibaj përbën një njësi e nivelit të tretë të qeverisjes;
komunë. Sistemi aktual i qeverisjes bazohet në ligjin nr. Nr.8652, datë 31.7.2000 “Për
organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”. Struktura aktuele e qeverisjes në
komunën Lekbibaj është e njëjtë ashtu si dhe për njësi të tejra vendore të këtij niveli (komunat).
Duke qene se parku do te administrohet nga nje strukture lokale (stafi) nen varesi te komunes,
ne vijim jepet edhe struktura e propozuar ne lidhje me meanxhimin e ardhshem te parkut dhe
paraqitet në këtë organiogramë;
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Figure 16. PNR Nikaj – Mërtur si pjese e komunes

PNR Nikaj – Mërtur krijohet per here te pare. Ne kete drejtim mund te permendim dy aspekte
te rendesishme;
- Komuna Lekbibaj nuk ka menaxhuar ndonjehere nje zone te mbrojtur me pare;
- Parku nuk ka nje staf i cili te kete punuar me pare ne nje zone mbrojtur, si menaxhues
apo ndonje aturotitet tjeter i saje.
Duke marre ne konsiderate keta dy faktore, si dhe zhvillimet e pritshme ne drejtim te riorganizimit dhe ndarjes se re administrative te vendit, strukturat qeverisese te parkut pritet
te kene kete zhvillim;
- Deri ne ndarjen e re administrative dhe zgjedhjet lokale te vitit 2015, parku do te
menaxhohet nga komuna aktuale e Lekbibajt. Stafi i aprkut do te jete nen administraten
e komunes dhe do te kete te njejtin status si dhe punonjesit e tjere te komunes.
- Pas veres se vitit 2015, parku do te administrohet nga nje autoritet tjeter lokal, qe eshte
komuna apo bashkia e re qe do krijohet ne kuader te reformes territoriale. Ne kete
drejtim, nuk parashikohen ndryshime ne stafin e parkut, por vetem ne ate te qeverisjes
lokale qe menaxhon dhe administron territorin e parkut.
Ministria perkatese qe harton politikat dhe strategjite kombetare per mjedisin dhe
biodiversitetin, pavaresisht ndryshimit te emrave te tyre, do vazhdojne te luajne te njejtin
rol si dhe deri me tani.
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VLERESIMI I PARKUT DHE KUADRIT INSTITUCIONAL
Vleresimi i vlerave te parkut
Pavarësisht faktit se Shqipëria ka shumë zona të thella malore të vendit, Komuna Lekbibaj
paraqet një shembull tipik te largësisë, përdorimit tradicional të tokës, pejsazhit, mjedisit jo të
ndotur, qëndrueshmërise, kulturës dhe natyrës së pasur. Per nje kohe të gjatë zona e NikajMërturit ka qene pak a shumë e izoluar nga barriera gjeografike. Se fundmi (2013) një rrugë e
asfaltuar eshte ndertuar, që lidh "ishullin e Nikaj – Mërturit" me zonen tjeter te vendit. Pa
dyshim kjo do të përmirësojë kushtet e jetesës për popollaten lokale. Por rruga e re nuk është
vetëm një mundësi e mirë, por mund të jetë edhe një kërcënim për të gjitha vlerat lokale të
përmendura më lart. Rreziku me potencial ne zone eshte ai i një pushtim të "arkitekturës
moderne", duke shkatërruar harmonine ekzistuese ndermjet peizazhit malor dhe arkitekturës
tradicionale, sic ka filluar ky fenomen te vihet re në parkun e Valbonës.
Parandalimi ose të paktën zbutja e ndërhyrjeve te tilla - do të jetë një nga sfidat kryesore për
Parkun Natyror Rajonal të Nikaj – Mërturit.
Vlerat ekologjike
Siperfaqja, forma dhe përfaqësimi

Parku Rajonal Nature Nikaj-Mërtur është relativisht nje park i vogel, me nje siperfaqe te
pergjithshme prej 18,544.6 ha në total. Ai mbulon pjesen me te madhe te territorit të komunës
së Lekbibaj. Kufijtë, të cilat ndjekin pak a shume kufijtë administrative të komunës, gjithashtu
kufinjte ndjekin nje vije të qartë te gjeografise lokale. Në Veri, Perëndimi dhe Lindje kufijtë
janë të shënuar nga kreshtat malore të shquar, në jug nga liqeni i Komanit. Izolimi gjeografik
dhe izolimit i gjatë prej rruges jo te pershtatshme kanë pasur një ndikim të fuqishëm në
zhvillimin e traditës lokale, ekonomisë, praktikat e përdorimit të tokës dhe në peizazhin
ekzistues. Deri tani nuk ka asnjë ndikim të vërtetë të jetës "moderne", praktikave "moderne" të
përdorimit të tokës dhe arkitekturës "moderne", por vetem përdorim tradicional te tokës.
Prandaj, Komuna Lekbibaj përfaqëson ashtu si dhe disa komuna të tjera ose rajone malore në
Shqipëri me histori të ngjashme, ndikimin e largësisë dhe izolimit.
Për më tepër Komuna Lekbinaj paraqet në formën e një shembull të mirë tipik nivelet vertikale
te bimësisë se maleve shqiptare të Veriut. Është e vështirë për të gjetur në Shqipëri një
shembull tjetër, ku në një territor kaq te vogel, të ndeshesh thuajse te gjitha nivelet e
vegjetacionit ne brezin evrtikal te tije qe, nga 180 m deri 2.600 m mnd, duke mbuluar pothuajse
diversitetin llojor të plotë të vendit ne te gjithe brezin vertikal te tije (i cila është 0 m - 2,764 m
mnd ).
Diversiteti
Edhe pse një zonë e vogël dhe mjaft e izoluar, parku përfshin pothuajse diversitetin e plotë të
peizazheve dhe ekosistemet te territoreve veriore malore të Shqipërisë. Mungojne liqenet
natyrale ne zone, si dhe prania e pyjeve te Arnenit (Pinus peuce) nderkohe qe siperfaqe me pyje
Pishe te zeze (Pinus Nigra) janë mbjellë gjate periudhes socialiste. Nuk ka ende nje inventar të
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detajuar të biodiversitetit dhe agrodiversitit te zones, por është e qartë se shumë prej llojeve të
bimëve endemike, tipike për Alpeve Shqiptare, mund të gjenden në park. E njëjta gjë mund të
pritet për shpendët, gjitarët dhe të gjitha grupet e tjera të kafshëve. Për disa specie, tipike për
harkun Dinarik dhe disa specie te zones veriore te europes, zona perfaqeson nje territor fundor
te shtrirjes jugore te tyre.
Ne pamje te pergjithshme, tre breza te bimesise konstatohen ne zone;
-

Brezi i pyjeve te dushkut. Ky brez bimesie fillon nga liqeni i Komanit deri ne lartesite
800-900 m mbi nivelin e detit. Perbehet kryesisht nga llojet e dushqeve si; Shparthi
(Quercus frainetto), qarri (Quercus cerris), bunga (Quercus petraea), bulgri (Quercus
trojana), melleza (Ostrya carpinofolia), shkoza e zeze (Carpinus orientalis), Geshtenja
(Castanea sativa), panjat (Acer sp) Thana (Cornus mass), frashri i bardhe (Fraxinus
ornus) etj. E kultivuar ketu gjendet pisha e zeze (Pinus nigra) etj. Ne pjesen e siperme
te ketij brezi gjenden masive me lajthi (Corullus avellana), Arrci (Rhamnus fallax). Ne
pjesen e poshtme te ketij brezi gjenden shkurre te tilla si; Bushi (Buxus sempervirens),
Fshikartha (Culutea arboreschens), Boshtra (Forsythia europaea) etj.

-

Brezi i pyjeve te ahut. Shtrihet ne l;artesite 800-1800 m mnd. Ne kete brez dominon
kryesisht ahu (Fagus sylvatica), i cili perziehet me panjat, apo lloje te tjera. Gjithashtu
grupe te vogla druresh te rrobullit (Pinus helderichii) gjenden ne zone.

-

Brezi i kullotave alpine. Ky brez shtrihet mbi brezin e pyjeve te ahut dhe dominohet
kryesisht nga Sesleria comosa Velen. dhe Panicled Fescue (Festucetum paniculatae)

Ne rrjedhjet ujore gjenden shelgjet; Shelgu i bardhe (Salix alba) shelgu i bute (Salix eleagnos),
rrapi (Platanus orientalis), Verrini i zi (Alnus glutinosa), vidhi i malit (Ulmus glabra), molla e
eger (Malus sylvestris) etj.
Për shkak të niveleve shumë të ndryshme te lartësise, variacione të ndryshme lokale të frutave,
perimeve dhe kulturave janë identifikuar, madje pritet te identifikohen dhe më shumë ne vijim.
Lopa e rraces lokale Busha është e kufizuar në zonën e Parkut Natyror, dhe popullata e saje
paraqitet në një rënie të shpejtë dhe nën kërcënimin e kryqezimit gjenetik dhe zhdukjen
përfundimtare te saje.
Parku tregon në një zonë shumë të kufizuar nje seri të plotë të peizazheve tipike të Alpeve
Veriore, duke përfshirë të gjitha format e peizazheve dhe formave tipike të përdorimit të tokës
për përdorim tradicional afatgjatë. Më i spikatur është transformimi i plotë i zonës së pyjeve të
përziera te lisit në pyll zabel, i krasitur për gjethe.
Si shembull i jashtëzakonshem i nje vlere të plotë të biodiversitetit, agrodiversitit dhe
peizazheve të Alpeve Veriore, parku të paktën është i një rëndësie kombëtare.
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Figure 17 Harta e mbuleses se tokes
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Natyraliteti
Vetëm shumë pak zona - nëse ka te tilla - në Parkun Natyror Rajonal të janë të paprekura
plotësisht nga aktivitetet njerëzore. Te tille mund të jenë disa nga shkëmbinjtë e pjerrët dhe
shpella të zgjatura nën sipërfaqe. Gjatë shekujve zona ka qene e banuar dendur, e përdorur
intensivisht dhe e transformuar. Ndryshimet më të medha jan bere ne pyjet e lisit (100-900 m
mnd). Kjo është zona e vendosjes aktuale te fshatrave, tokave te bukes, pyjeve me Geshtenje
dhe e siperfaqeve te pyjeve me pishe te zezë (Pinus nigra). Pjet e ahut jane nje burim i
rendesishemi për dru zjarri nder vite. Por natyraliteti i pyjeve të ahut rritet me rritjen e largesise
nga fshatrat. Disa nga zonat më të larta dhe më të largëta te pyjeve te ahut janë pothuajse të
paprekura. Livadhet alpine sipër brezit te pyjeve janë përdorur çdo vit si kullota gjatë muajve të
verës.
Duhet theksuar se pyjet ekzistuese dhe livadhet alpine asnjëherë nuk janë shndërruar në toka te
punueshme, por jan përdorur në një mënyrë shumë tradicionale dhe disi të qëndrueshme.
Sigurisht zonat më të paprekura: pyjet e largëta te ahut, shkëmbinjtë e pjerrët dhe livadhet
alpine janë të një vlere të veçantë për Parkun Natyror Rajonal. Por nje vlere shumë të veçantë
perben edhe pjesa e pyjeve te perdorura tradicionalisht që i japin nje pamje të veçantë qe me
kontaktin e pare zones.
Këto pyje te përdorura ne menyre tradicionale, tokat bujqesore, kopshtet, pemishtet dhe pyjet
me gështenjë, janë shumë të rëndësishme për të ruajtur peisazhet ekzistuese dhe agro-diversititn
ekzistues të Shqipërisë dhe veçanërisht ne Alpet Veriore.

Veçantia, tipikja dhe unikja
Të gjitha zakonet natyrore dhe kulturore dhe habitatet e Parkut Natyror Rajonal janë përhapur
dhe shumë tipike në pjesën veriore të Shqipërisë. Por nuk ka asnjë zonë tjetër të kufizuar në
mënyrë të qartë të një madhësi të ngjashme, duke treguar një pamje të tillë të qartë, të plotë dhe
të papenguar të përdorimit tradicional të tokës, arkitekturës tradicionale, dhe të jetesës
tradicionale. Lekbibaj është një shembull i mirë, nëse jo më i miri, për ansamblin e vlerave
natyrore dhe kulturore në Shqipëri.
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Figure 18. Ngrohje ne menyre tradicionale

Brishtësia
Në shumicën e zonave të Shqipërisë, ndryshime të mëdha kanë ndodhur gjatë 20-25 viteve të
tranzicionit. Ajo verehet kryesisht ne fushen e ndërtimit dhe arkitekturës, përdorimin e tokës,
traditën dhe eksodin e zonave rurale dhe transferimin në qytetet kryesore dhe drejt Tiranës.
Këto procese janë ende në vazhdim.
Presionet e zhvillimit ekonomik, harmonizimin me legjislacionin e BE-së, si dhe globalizimi,
sidomos hapja e tregjeve evropiane dhe botërore kanë dhe do të kenë ndikime të forta në
ekonominë shqiptare, madje edhe në zonat më të largëta.
Sa e brishtë është gjendja socio - ekonomike në Lekbinajn e largët tregon faktin se gati 70 % e
popullsisë e ka lene zonën për qytetet, kryeqytin apo edhe për vendet e tjera te botes.
Deri tani ekonomia lokale është kryesisht e destinuar vetem për konsumin familjar ne zone.
Shumica e familjeve janë në varësi të ndihmes nga të afërmit që kan lenë zonen dhe qe
vazhdojne te dërgojne para apo mbeshtetje tjeter per te afermit e tyre ketu.
Është e qartë se ekonomia tradicionale dhe përdorimi tradicional i tokës nuk mund të
konkurrojë me tregjet globale.

Monumentet e natyres si pjese e parkut
Sic eshte pershkruar me siper PNR Nikaj – Mërtur ben pjese ne kategorine e IV (kategorizimi i
IUCN) te zonave te mbrojtura ne Shqiperi. Nderkohe qe ne park, ndodhen e dhe kater
monumente natyre, qe jan kategoria e III e zonave te mbrojtura;
Rrasa e Curajt: Ndodhet në afërsi të fshatit Curraj i Poshtëm, komuna Lekbibaj e rrethit të
Tropojës, 830 m mbi nivelin e detit. Përbën një thepsisje të linjës së shkëputjejes, me shtrirje
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nga Curraj i Epërmë në Currajn e Poshtëm, që në reliev shprehet me një gur të thepisur. Është e
gjatë 1100 m, 450 m, e gjerë dhe 400 m e lartë. Ka disa shkallëzime të lehta në murin e saj, por
është e pakalueshme. Ka vlera shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike), didaktike, ekologjike
e kulturore. Vizitohet duke ndjekur degëzimin e rrugës rurale që nis nga ajo automobilistike për
në Bajram Curri, për në fshatin Lekbibaj. Më pas ndiqet rruga këmbësore për tek monumenti.
Burimi karstik i Qireçit: Ndodhet në në luginën e përroit të Qireshit - Mulaj, në lartësinë 930 m
mbi nivelin e detit. Përbën një burim të madh karstik, që del në rrëzën e greminës gëlqerore të
shpatit jugperëndimor të majës së Alshinës. Kanë ujë të pastër, të ftohtë dhe me prurje të
rregullt në cdo stinë. Krijojnë një mjedis shumë tërheqës. Ka vlera shkencore (gjeologjike,
gjeomorfologjike, hidrologjike), kulturore, didaktike dhe turistike. Vizitohen sipas rrugës rurale
që nis nga ajo automobilistike për në Bajram Curri, deri në fshatin Lekbibaj e më pas ajo
këmbësore deri tek monumenti
Ahishta Gurra e Hasan Gashit (Mërtur). Ndodhet në malin e Mërturit në Alpet Lindore, në
lartësinë rreth 1200 m mbi nivelin e detit. Përfaqëson një pyll ahu, në të cilin drurët kanë lartësi
deri 25 m, diametër të trungut mbi rreth 40 cm. Ka vlera shkencore (hidrologjike), estetike,
didaktike e turistike. Vizitohet sipas intinerarit qyteti i Bajram Currit – duke u ngjitur në
perëndim për tek mali i Mërturit.
Shkëmbi i Forcës: Gjëndet në afërsi të fshatit Curraj i Epërm, komuna Lekbibaj e rrethit të
Tropojës, 1700 m mbi nivelin e detit. Përbën një thepisje të linjës së shkëputjes, që në reliev
shprehet me një gur gëlqeror, me formë të veçantë (gjysmë harku). Është i gjatë 500 - 600 m,
200 – 300 m i gjerë dhe 400 m i lartë. Në të ka një shkallëzim, por i pakalueshëm Ka vlera
shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike, historike), didaktike, ekologjike dhe kulturore.
Vizitohet sipas intinerarit të degëzimit të rrugës automobilistike të Bajram Currit – Lekbibaj –
Curraj i Epërm.
Nderkohe qe ne zone ndodhet edhe nje monument kulture qe eshte Kulla e ngujimit ne Curraj
te eperm.
Kulla e ngujimit ne Curraj te eperm: Gjendet në mes të fshatit Curraj Epër, pranë urës që
bashkon dy anët e lumit Curraj, në lagjen Nikbibaj, gjendet “Kulla e Ngujimit”. Ajo është
ndërtuar rreth viteve 1840-1850, dhe konsiderohet si njëra nga kullat e gurit më të vjetra në
malësitë e veriut. Kulla e ngujimit është e vendosur mbi një masiv shkëmbor gëlqeror rreth 15
m të lartë që gjendet buzë lumit të fshatit e që bije thikë mbi sipërfaqen e ujit. Pikërisht mbi
këtë masiv shkëmbor ose thep, siç e quajnë vendasit masivin shkëmbor, nisin themelet e kullës,
e cila ngrihet në lartësi dominuese mbi ambientin rrethues, prandaj është quajtur dhe “Kulla e
Thepit”.
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Figure 19. Kulla e ngujimit. Curraj i eperm

Vlera te tjera te zones jane;
Pejsazhi: Zona perfaqeson nje nder pejsazhet me te bukura te vendit, ku kombinimi i liqenit te
Komanit me majat me te larta te alpeve Shqiptare bashkohen pikerisht ne Nikaj-Mërtur.
Curraj i Eperm: perben nje nder perlat e bukurise se natyres shqiptare. I vendosur ne nje lartesi
800-900 m mbi nivelin e detit, rrethuar nga pyje dhe malet e larta – me e larta nder to maja e
Hekurave 2559.5 m, perben pa as me te voglin dyshim nje pejsazh te pakrahasueshem. Nje
vend ku njeriu nuk mund te ngopet duke pare e shijuar natyren aty. Nje nder figurat e shquara
te kombit – Bajram Curri origjinen e tij e kishte nga ky fshat 1. Per momentin, ky fshat eshte
atraksioni kryesor per vizitoret ne zone. Sipas shume studiuesve, thuhet se origjina e poezise
epike shqiptare, nder te tjera edhe kenget e Mujit dhe Halilit apo ajo e Gjergj Elez Alise eshte
zona e Nikaj dhe Mërturit2.
Liqeni i Komanit: Pavaresisht se eshte nje liqen artificial, liqeni perfaqeson tashme nje burim te
rendesishem te faunes ujore, habitateve te vendeve te lageta, pejsazhit dhe njekohesisht nje
burim te ardhurash nga aktivitetet turistike (shetitjet me varke) dhe ato te peshkimit.
Shpellat e zones (Bira e zeze, Shpella qe fryn etj.); Nga eksperte te ndryshem qe kan vizituar
zonen, rezulton se ne zone gjendet nje kopleks shume interesant karstik, i cili rezulton me disa
shpella shume interesante dhe te pa eksploruara mire deri tani, me te medhat ne vend dhe nder
me te thellat ne rajonin e Ballkanit.
Lumi i Currajt; Perben nje burim te rendesishem ujor per zonen, ku kthjelltesia e tij nuk prishet
edhe ne rastin e shirave te rrembyeshem. Eshte i rendesishem gjithashtu edhe per faunen ujore
te tij, ku trofta e mermerte (Salmo marmoratus) gjendet ende aty. Gjithashtu lloje te tjera si;
Salmo trutta fario (Trofte Mali), Barbus spp, (Mustaku i Lumit), Cobitis taenia (Merene e
Eger), Oxynoemacheilus pindus (Mustaku i Lumit) mendohet se gjenden ne ujrat e parkut.

1
2

S. Drini – ‘Bajram Curri’, Sh.B. “8 Nentori”, Tirane 1993
Frrok Vukaj – “Krenari per vendlindjen”
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Parku kombetar Lugina e Valbones; PNR Nikaj–Mërtur gjendet ne kufi (veri – lindje te tij) me
Parkun Kombetar “Lugina e Valbones”, (kategoria e II – IUCN). Afersia me kete park krijon
me shume mundesi qe parku te vizitohet, pasi vizitoret do te duan te eksplorojne edhe natyren
qe gjendet perreth parkut kombetar.
Parku Kombetar i Thethit: Gjendet ne perendim te PNR Nikaj–Mërtur. Perben nje vlere per
PNR per dy arsye; (i) per shkak te lidhjeve fisnore, te miqesise dhe marrdhenieve shoqerore qe
banoret e Nikaj–Mërturit kan patur me ato ate Shales (Thethit) dhe (ii) sepse vizitoret mund te
vijne lehtesisht nga Thehti, te vizitojne PNR dhe te shkojne ne Valbone ose te kthehen serish ne
PK te Thethit.
Vlerat socio - ekonomike
Per te dhene nje portret socio-ekonomik te banoreve te zones se Nikaj – Mërturit, po paraqesim
nje vleresim te bere nga Pal Dukagjinit - sekretarit të At Gjergj Fishtës, shkruar një shekull më
parë, me titull, “Shqiptari i maleve të veriut-NikajMërturasi” 3

Figure 20. Portrete te malesoreve te zones - veshje tradicionale





“Shtatnaltë, ije-hollë, shpatullgjanë, gjak-kulluet, si vena ne gastare. Synin gacë
xixëlluese nën vetullat e zeza, rrashtën karakteristike te maleve dinarike, banori nip i
Lekës, paraqet tipin e squet te veriut pa moterzime as kryqëzime race.
I pastër në gjuhë, me nji gjallësi lumenjsh që rrëzohen shkëmbinjësh, ma i pastern ne
doke. I kadalëshem në kuvend dhe i matun në urti, i peshuem në gjykime, i prem në
vendime, i shpejtë në veprim, Lakonik në shprehje, i pasun në fytyrzime e shembëlltyrë
të përshtatuna...



3

Gjon Neçaj - http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=23865&kat=102
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Gojtar ne log burrash, ulun përreth, kur rendi ti takojë me folë dhe të ndreqet në gjuj
për të përshtatun kanunin ndër pleqni të fisit a por kur janë për tu marrë vendime me
randësi për të mbaren dhe të mirën e Bajrakut.
Bujar dhe fisnik në shtëpi, qi deri natën vonë rrinë çilë për të pritun miq, të njoftuem e
te panjoftuem, e deri anmikun, udhëtarin që i bjen për shteg t‟oborrit a drumit, qi kalon
asajt, të vorfën e lypsa, qi erren jashtë pa ditë se kujt me i msyme.
Kulla shumë katëshe e kasolla përdhese në mal marrin ngjyrë feste, kur Zoti i harton me
kambën e mikut përherë të deshiruem.
Besnik në fjalë e premtime të dhanuna, të cilat vetëm deka i pezullon, dheu i zi shban.
Përfjale, qi del ka del shpirti, e beset e shtërngueme, ep jetën, shkrin robi rob, djeg
kullë e fortesë, shkretnon mal e vrri. Asht burrë e jo ka zgjedhë, lidhet për fjale e jo për
brienash.
Nuk njeh parime ditunore politike shoqnore, por zbaton me përpikmenin e përshtatshme
të natyres njerzore atë shka botës sot i mungon: nderimi dhe çmimin anasjelltas,
legaliteti vendosmëria.
S‟din dredhi përse s‟don të gënjejnë, s‟mrrinë me u paraqitë shka s‟asht, përse
s‟pranon të jetë fletë, qi luen era, as pendël qi ban fryma.
Trim i patrembun ku do të jetë puna me ruejt dy gishta ndere qi Zoti i madh na fali në
lule të ballit a por me la ballin e vruguem.
U edukua qysh në fëmini me e que jetën nën prizmën e nderit pa të cilin njeriu asht i
dekun. Para erzit vetjak a familjar kanuni i mësoi vetem dy rrugë: gjakun, faljen por jo
ligshtin".

Vlerat kulturore
Nikaj – Mërturi eshte rasti me unikal ndoshta ne bote i bashkjeteses se dy fiseve te ndryshme
pa lidhje gjaku me njeri tjetrin, te ardhur nga drejtime te ndryshme, te shkrire ne nje popull, me
nje kulture me nje tradite, ne nje bashkjetese te pashoqe.
Te dhenat kryesore per zakonet, traditat, ritet, festat, kuzhinen, artizanatin etj. jan marre nga
faqja: http://www.nikaj-mërturi.com/. Kjo faqe web-i eshte ne pronesi dhe administrim te Z.
Ndoc Mulaj, te cilin e falenderojme per informacionin e detajuar dhe mbeshtetjen e dhene ne
hartimin e ketij plani.
Nikaj-Mërturi eshte zona me e veçante e Alpeve Shqiptare sepse nga do qe ta veshtrosh, nga
qafat dhe luginat, nga bjeshket dhe nga vrrini, mahnitesh nga peisazhe te mrekullueshme te
cilat vetem dora e Zotit mund ti fali asisoj. Nese te jepet rasti ti hedhesh nje veshtrim kesaj
zone ne secilen stine nepermjet pamjeve mahnitese do te kuptosh se natyra ka bere mrekulline e
saj midis ketyre maleve. Ne Nikaj-Mërturi edhe brenda nje dite vere mund t‟i perjetosh te kater
stinet pernjeheresh: Dimrin ne maje-mali, ku bora nuk shkrihet kurre, me poshte vjeshta e nates
bjeshkatare, pranvera me lulnajen qe s‟thahet asnjehere por ylberon ne rudinat alpine, e me
poshte vera e nxehte qe lagshtitet nga liqeni i Komanit.
Festa e zones;
 Veçantitë e kësaj zone janë në ritet pagane: të vetmit në Shqipërinë e Veriut që vajtojnë
të vdekurin nga kori i burrave, të vetmit në Shqipërinë e veriut që festojnë natën e
Buzmit ndryshe nga viset e tjera.
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Në Nikaj Mërtur ndodhet kisha më e vjetër në veri. E folura e kësaj zone dhe fjalët e
shprehjet e rralla që përdoren nga banorët janë të veçanta, thonë studiuesit.
Arkitektura e ndërtimit të kullave me frëngji është karakteristike në Nikaj Mërtur. Në
Curraj Epër ndodhet, tashmë e vetmuar, kulla 200 vjeçare e ngujimit. Gjithashtu kisha e
Currajve të Epërm mban mbishkrimin e viteve 1800.

Kenget dhe Vallet
Ne Nikaj-Mërtur jane krijuar dhe kenduar brez pas brezi kenget: kenget majakrahut, kenget me
lahute, kenget kreshnike, kenget e dasmave, kenget e djepit, kenget e kapucave dhe putirat,
vallet dhe lojra popullore.
Jane krijuar, treguar dhe trasheguar fjale te urta (te lanune pleqni) gjeegjezat, perrallat,
tregimet, legjendat per dragojt, per kulshedrat, per zanat e malit (shtojzovallet), per shtrigat, per
sykeqin etj.
Kenget dhe vallet jane krijuar, pasuruar, e kenduar, duke u shoqeruar me lahute, cifteli, fyell,
gjethe, tepsi, pipez e vegla te tjera te cilat jane punuar vete nga dora e mjeshterve popullore
Nikaj-Mërturas.
Veglat muzikore
Lahuta. Lahuta eshte instrument muzikor kordofon. Eshte ndër instrumentet me te vjetra dhe
me primitive ne Evrope. Eshte instrument qe perdoret dhe sot ne zone.
Ciftelia. Eshte vegel muzikore popullore me dy tela, qe i bie me tezjah.
Sharkia. Vegel muzikore popullore zakonisht me pese tela (2+1+2). Ka kasen te punuar nga nje
cope e vetme druri dhe bishtin e gjate me 14 perde.
Fyelli. Fyelli ndertohet prej drurit te bushit, te shtogut, te panjes, te arres, por edhe nga gypa
metalike, sidomos prej tunxhi e bronzi. Fyelli perdoret kryesisht nga burrat.
Gjethja. Instrumentiste popullore e sidomos cobanet kane perdorur gjethet e pemeve per te
nzjerre melodi te ndryshme.
Festat
NikajMërturasit jane te besimit katolik, besim i tarsheguar nga iliret, nga arbereshet dhe deri ne
ditet e sotme.
Ne Nikaj-Mërturi jane kremtuar dhe vazhdojne te kremtohen festat fetare te besimit katolik
sipas shenjetoreve te Krishterimit, te cilat jane kthyer ne nje tradite popullore.
Festat kryesore qe luten dhe festohen me miq ne Nikaj-Mërturi jane festat tradicionale te ketyre
fiseve jane;
- Shmasjani i Nikajve qe festohet cdo 19 Janar
- Zoja e Mërturit qe festohet cdo date 7 Shtator
Keto festa zgjasin tre dite dhe festohen me miq. Jane festat me te mirpritura pasi mblidhen per
te festauar te gjithe njerezit me te aferm: bijat, niper e mbesa, dajat dhe tezet, hallat me burrat e
tyre, miq, kumara, probatina etj. Per naten e festes i zoti i shtepise pergatit qirinjt prej dylli te
bletes. Per cdo mashkull nga nje qiri te vogel dhe nje qiri te madh i mbledhur kulaç i cili duhet
te jete i gjate sa gjatesia e duarve te hapura diagonal, matur nga mbrapa shpine. Qiriri i festes
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behet ne kete gjatesi sepe duhet te rrije i ndezur tre dite aq sa zgjate edhe festa. Qirit te madh i
vihet nje cope djathe, nje cope zemer ose melqi.
- Me 24-25 dhjetor, Kshnellat ose Krishtlindjet dhe Nata e Buzmit. Nata e Kshnellave ose
Krishtlindjet festohet me 24 dhjetor dhe me 25 dhjetor dita e Krishtlindjeve. Ne zonen
e Nikaj-Mërturit dhe ne disa fise te tjera te Veriut njihet edhe si Nata e Buzmit pasi ne
mbremjen e dates 24 dhjetor dhe ne mengjesin e dates 25 dhjetor kryhen ritet e Buzmit.
- Me 2 Shkurt, Zoja e Frorit. Per nder te kesaj feste, pergatitet darka me mish te zier,
meze, raki etj. Ne fillim ndizej qiri, thuheshin urate dhe pastaj uleshin ne sofer te gjithe
pjestaret e familjes.
-

-

-

-

-

-

E diela e Pashkeve, (Dita e ringjalljes se Krishtit). Pashka bjen gjithmone dite e diel
dhe brenda muajve Mars dhe Prill te cdo viti. Per festen e Pashkeve, e zoja e shtepise
ngjyen dhe zien vezet me boje te kuqe si dhe pergadit laknorin me veze. Te dielen dhe
te henen e Pashkeve behen vizita te njeri- tjeteri. Te rinjte, mbanin vezet e kuqe me vete
per ti takuar (thyer) me njeri-tjetrin dhe ai qe ja thyente tjetrit ja merr vezen etij.
Me 22 Prill, Nata e Shengjergjit. Faestohet me ndezje qirijsh dhe thenje urate. Zakonisht
per kete nate therej nje edh (kec) ose qingj. Shengjergji njihet si dita qe ndan veren nga
dimri dhe prandaj pritej me shume gezim.
Me 8 Maj, Shenkolli i Pranveres dhe 5 dhjetor Shenkolli i Dimrit. Si Shenkolli i
pranveres ashtu edhe i dimrit kremtohen njesoj, ndezen qirinj, thuhen urate dhe lutje te
ndryshme dhe festohet me ferlig, meze e raki. Ne momente veshtiresish njerezit perpara
se te mendonin se si te dalin nga situata, kerkonin ndihme nga ky Shejt, duke u lutur
”Ndihmo Shenjti i Shenkolle”. Nese gjaksi vjen e kerkon faljen e gjakut Naten e
Shenkollit, gjaku duhej falur dhe ka ndodhur te falen shume gjaqe.
Me 12 Qershor, Nata e Shnandout. Edhe per nder te ketij Shenjti eshte there nje kec ose
qingj, ndizet qiri, thuhen lutje te shumta pasi ky Shenjt njihet si me bamiresi per njerezit
e varfer. Emri i keti Shenjti eshte perdorur shume ne Nikaj-Mërturi per te pagezuar
djemt por edhe per te bere bé, “Pasha Shejtin e Shnandue”. Pas ardhjes se demokracise
edhe nikajMërturasit, ashtu si mijera e mijera njerez nga e gjithe Shqiperia, i drejtohen
kishes se Shnandout ne Lac per tu lutur dhe per ti ndihmuar ne raste fatkeqesish.
Me 25 Gusht, Nata e Shnaprendes. Edhe per kete feste ndezej qiri, shtrohej darke me
mish, meze dhe raki.
Me 28 Shtator, Nata e Shenmehillit. Per kete feste, kush kishte mundesi e festonte me
ferlig dhe perveq mezeve dhe rakise shtohej edhe vere. Edhe ne kete nate ndezen qirinj
dhe thuhen urate.
Me 1 Nentor, Dita e te Shumeve. Ne kete dite, shkohet ne varreza duke marre me vete
kulec misri me djathe, molla, arra, geshtenja ne varg si dhe raki. Secila familje ndeze
nje qiri pran varrit te te afermit te tij dhe thone urata.

Ritet per lindjen dhe vdekjen
Lindja e femijes eshte riperteritja e jetes, eshte gezimi i prinderve, i te afermeve e i gjithe rrethit
shoqeror ne krahine. Kjo eshte nje ngjarje me rendesi ne jeten e njerezve, ne jeten e farefisit
sepse lindja e femijes kuptohej si sigurimi i vazhdimesise se jetes, i kraheve te punes, si dhe
rritje
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Marrja e flokeve, kumara (kumbara). Ne Nikaj-Mërturi cdo familje kishte kumaret e vet. Ai
njeri qe zgjidhej per ti prere floket per here te pare femijes quhej kumbare. Kumbara pritej me
gezim e respekt. Nena e djalit pergatiste me perpara per kumaren si dhe familjen e tij,dhuratat:
kemishe, corape, peshqire. Nenes se kumares i dhuroheshin: rube, sapun dhe molle.
Dhuratat paraqiteshin ne dhomen ku i priteshin floket femijes. Kumara, femijes qe i merrte
floket i dhuronte 100 – 150 leke dhe nga ai moment ai femije quhej famull i tij. Mbas prerjes,
nena i merrte floket dhe i vendoste ne nje vend ku te mos shkeleshin. Kumara zgjidhej ne deren
me te mire dhe ka qene zakon qe kush do qe ishte ai qe te zgjidhte per kumare, duhej te pranoje
ose koriteshe.
Ne Nikaj-Mërturi ashtu si edhe ne disa zone te Shqiperise veriore si Dukagjin, Berishe, Malesi
e Madhe etj, nderimi i te vdekurit behet nga burrat me “gjame burrash” dhe nga grate me
“vajtim grashe”.
Gjama e burrave. Nje nga ritet me te vjetra, me karakteristike dhe rrenqethese e cila mendohet
se eshte me origjine pagane dhe trasheguar nga brezi ne brez ne zonen e Nikaj-Mërturit, eshte
gjama e burrave. Gjama e burrave eshte forma më antike më ekspresive dhe më spektakolare në
të cilën plazmohet kriza e pikëllimit gjatë ritit mortor.
Kuzhina
Ushqimet dhe pijet

Mjalti. Duke qene se flora e Nikaj-Mërturit eshte e pasur me shume lloje lulesh, mjalti i bletes
ne kete zone ishte i jashtezakonshem e ndryshonte disa here ne vit. Shume i kerkuar ne treg
atehere edhe sot eshte mjalti i geshtenjes, eshte pak djeges por ka veti te larta sheruese.
Gjalpi (tlyeni). Per te nxjerre gjalpin brume, ajka e qumshtit, e grumbulluar „rrihet‟ rreth dy
ore, pa nderprerje me shtage (shkop druri me nje koke ne forme luge te paformuar plotesisht)
derisa te dilte gjalpi siper. Gjalpi brume lahet dy a tri here me uje te ftofte dhe pas kesaj quhet
tlyen i lame dhe perdoret ne kete gjendej. Pas zierjes se drase del mucenica nje pije freskuese
shume interesante ne formen e dhalles.
Djathi. Per pergatijen e tij perdorej cdo lloj qumshti, zakonisht perzienin qumshtin e deles, te
dhise dhe te lopes, se keshtu ndreqnin njeri-tjetrin. Per ta shnderruar qumshtin ne djathe
perdoret mulleza (shqila).
Kumshti. Pergatitet nga hirra qe mbetet nga djathi, zihet ne zjarr te ngadalshem, derisa
formohet gjiza. Pasi ftohet, hirra derdhet ne enen e posacme, dhe tharet me pak kumshte te
meparshem por edhe me nje luge kos, qe sherben si fare fermentimi . Kumshti ka shije te athet
dhe perdoret si pije freskuese.
Kosi. Pergatitet nga qumshti i zier ne te cilin pas ftohjes shtohet kos i fresket ose „fare kosi‟.
Kos i kulluem. Eshte kos i zakonshem, por i kulluar ne nape, sa te mos mbetet aspak hirre. Kosi
i kulluar ruhet ne sheke
Gjize shtalb. Qumeshtit te porsamjele i shtihet mullez dhe lihet sa te behet djathe i njome
(shtalb). Shtalbi shtrohet ne sheke me pak kripe. Kjo rradhe vazhdon disa dite, derisa te
mbushet shekja,e cila mbulohet me dhjame e kapak per nje kohe rreth dy jave. Kjo eshte gjiza
me e pelqyeshme.
Pasterma derri ose kau. Zakonisht derrin per pasterma e therin ne fund te dhjetorit.
Turshite. Per turshi perdoren perimet si kastraveca, domate te papjekura, speca, laker dhe rrepa.
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Miell geshtenje. Geshtenjat thahe, piqen en sac, cvishen nga lekura dhe bluhen.
Rakia. Behet kryesisht nga rrushi, por dhe thana dhe kumbulla.
Vera. Behet ne menyre tradicionale, nga rrushi me ngjyre. Vera e bardhe nuk preferohet.
Hardallia. Behej zakonisht nga frutat e eger (dadha, molla), por qe aktualisht perdoret afre
pak..
Teknologjia e prodhimit te veres, rakise dhe hardallise ne zone nuk ka ndryshuar shume nga
shekulli i kaluar.
Gatimet
Ferliku (mishi i pjekur ne hell). Per ferlik duhet qengj ose kec. Mishi i pjekur ne hell pergatitet
ne festen e pranveres si dhe kur vinte ndonje mik i rralle.
Flija. Per pergatitjen e flise merret miell gruri ose miell geshtenje. Mielli behet brume i holle,
me te cilen behen 10-15 pete qe pergatiten ne kete menyre. Nxehet cerema (cerepi) dhe lyhet
me gjalpe, derdhet ne te nje shtrese e holle brumi, mbulohet me sac te nzehte sa te piqet.
Keshtu piqen nje nga nje te gjitha petet dhe shtrohen ne cerep pasi sperkaten me gjalp secila.
Pastaj pritet ne copa katrore, u hidhet siper gjalpe mbulohen me saç te skucur dhe lihen te
piqen.
Pitet. Pregatiten me pete te pjekura prej mielli gruri ose geshtenjash. Shtrohen ne cerep te
sperkatura njera pas tjetres me gjalp e kos ose me gjalp e qumesht dhe piqen te mbuluara me
saç.
Lakrori me shellire arrash. Pergatitet me pete te pjekura prej mielli geshtenjash. Ne cdo pete
shtrohet shellire arrash (arra te shtypura, miell, kripe dhe uje), piqet ne cerep. Pergatitet
sidomos ne rastet e festive kreshmore.
Ne llojet e te pjekurave hyjne kungulli i prere ne copa i pjekur ne cerep, geshtenjat e pjekura ne
shoshe dhe patatet e pjekura ne shpuze.
Pasterme me pershesh. Pasterma pasi lihet rreth 2 ore ne uje te ftohte qe ti dale krypa e tepert,
pritet me thela dhe zihet me uje. Pasi hiqet nga zjarri, ne lengun e saj psheshet buke misri.
Pastermaja gatuhet edhe me fasule dhe lakra te ziera, qe grihen holle dhe zihen sebashku me
mishin e thate.
Qulli. Pergatitet me miell misri, uje te vluar, pak yndyre dhe krype, duke i perzier me nje shkop
ne majen e te cilit ka shume rrema, vazhdimisht derisa te zieje.
Kacamaku. Edhe ky eshte lloj qulli i pergatitur me miell misri, krype dhe uje te vluar.
Maza. Maze eshte nje lloj ushqimi qe pergatitet me ajke (maze) dhe pak miell misri.
Melçi e zemer e skuqur. Melcite e bagetive pasi priten ne copa, kripen dhe skuqen ne tigan.
Veze e skuqur. Ne gjalpin ose dhjamin e shkrire dhe te skuqur mire zbrazen vezet, siper tyre
hidhet gjize ose djathe i thermuar dhe skuqen duke i kthyer nga te dyja anet.
Petulla. Keto i benin me miell gruri te bardhe. Hahen te ngjyera me mjalte.

Artizanati
Grate dhe vajzat Nikaj-Mërturase nepermjet punimeve artistike te dores ne: veke, thurje me
grep, gjypnere dhe gjylpere etj, kane arritur te tregojne shkalle te larte te shprehjes te se
bukures, te aftesive estetike. Duke pasqyruar nje bote plot fantazi dhe shije,
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nepermjet perdorimit te motive nga natyra, nga malet e bjeshket, nga dashuria dhe ndjenjat, ato
kane arritur qe ne punimet e tyre, te tregojne vlera artistike te pavdekshme.
Grate dhe vajzat e Nikaj-Mërturit ne cdo shtepi benin veshje, shtroje e qendisma nga me te
ndryshmet. Vend te rendesishem ne krijimet e tyre, zene veshjet popullore ku do te
permendnim sidomos veshjet per burrat si: tirq, jelek, xhamedan, shoke etj, por edhe veshjet e
grave: xhubeta, jeleku me theke, breze serme, corape leshi, shamia me theke etj.
Gdhendja e drurit ze nje vend te rendesishem ne trashgimine artistike te Nikaj-Mërturit. Duke
qene se kjo treve eshte e pasur me pyje dhe shumellojshemeri druresh, lenda drusore u be
materiali kryesore si per ndertim, ashtu dhe per orendite e shtepise. Cdo coban gdhendte me
briskun e tij me doreze brini, objkete te vogla si shtagen e tij, luga, furka, rrathe kumone, stola,
kuti duhani, tabak e kuti kafje, fyej, kavall, etj. Mjeshtrit e drurit benin: lahuten, cifteline,
djepat, arka nusesh, dollape muri, tavane te gdhendur, korniza dritaresh, dyrer e rafte, vozgat,
bucelen, ibriket etj. Punimet i zbukuronin me motive nga me te bukurat te frymezuar nga natyra
e eger por edhe e bukur e kesaj e me simbole te virtyteve si mikpritja, trimeria, simbole fetare e
kombetare.

Potencialet e zones - zhvillimi i turizmit sportiv dhe ekspeditiv
Alpinizmi: Mund te thuhet se eshte nje nder vendet me te pershtatshme ne Shqiperi. Ky reliev
ofron kushte shumë të mira për zhvillimin e alpinizmit amator dhe sidomos atij profesionist,
pasi e gjithë zona rrethohet nga maja mbi 2000 metra dhe me rrëpira fantastike. Vendet më të
përshtatshme për alpinizëm janë: vargmali Ershel- Ndërmanjë- Kakije, Qafa e Kolcit, Shkami i
Rajës dhe përreth Kores së Mërturit. Maja e Jezerces (rreth 20 km larg nga komuna) dhe a jo e
Hekurave (12 km larg ne vije ajrore nga qendra e komunes) qe jane ne klufinj te zones, jane
atraksione te perhershme te alpinisteve. Është me shumë rëndësi të përcaktohen edhe lëvizjet e
alpinistëve në këto vende dhe është duke u përgatitur guida e posaçme së bashku me hartën e
zonës dhe do shpërndahet nëpër agjencitë turistike e sidomos në qendër të Komunës, në mënyrë
që t‟u jepen turistëve në dorë përpara se ata të nisen për në faqet e maleve.
Shpellat. Ekzistojne disa shpella ne zone, te cilat jane ende te pa eksploruara dhe te pershkruara
plotesisht. Pavaresisht se ende nuk jane te hapura per publikun, ata ofrojne nje atraksion te
vecante dhe nje potencial shume te rendesishem per zonen. Shpellat e me interesante jane: Bira
e zeze ne Qeresh ku sipas gojdhanave dalja e saj eshte ne Plave, Shpella e Shkamit te Rajes,
Shpella e Kakverrit, Shpellat e bregut te Drinit, nen uje “Te the Drini qafen”. Duhet te behen
hulumtime shkencore lidhur me to (flora dhe fauna e tyre, permasat, drejtimet, sistemet, mosha,
vecantite e tyre, vleresimi i potencialit turistik te tyre etj). Duhet te vendeosen ne hartat apo
guidata turistike te parkut.
Natyra. Zona perben nje oaz natyror me nje altitude vertikale prej rreth 2400 m, ku mund te
gjendet pasuria llojore me e madhe e flores se vendit. Personat qe adhurojne natyren kan
mundesine e madhe per ta ushtruar ate pikerisht ne PNR Nikaj–Mërtur. Llojet te ndryshme te
flores dhe faunes, si dhe ato qe jane pjese e “Librit te kuq” qe mund te gjenden ne zone, jane
pjese e anekseve te ketij plani.
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Sportet ujore - Rafting. Mund te ushtrohet ne lumin e Mërturit me dy deget e tij Curraj e MulajQeresh por edhe ne lumin e Zi qe buron nga bjeshket e Kakise.
Sportet ujore – Kanotazh. Liqeni i Komanit perben nje vend ideal per ushtrimin e ketij sporti ne
zone. Gjatesia e liqenit qe shtrihet ne territorin e komunes eshte rreth 12 km.
Ciklizmi Malor. Pervec rruges kryesore qe lidh qendren e komunes me Tropojen, te gjitha
rruget e tjera qe pershkojne fshatrat e komunes jan te pa shtruara. Keto rruge perbejne nje
potencial te rendesishem per zhvillimin e ketij sporti, ne te dy drejtimet; vertikal – duke
pershkruar rruget nga pjesa e poshtme e parkut drejt alpeve (Lekbibaj – Gjonpepaj – Peraj –
Vrane, Lekbibaj – Tetaj – Btoshë etj) ashtu dhe ne drejtimin horizontal – Lekbibaj – Kolec,
Lekbibaj – Palç, Lekbibaj – Salce, Tetaj – Btoshë etj.
Peshkimi. Liqeni i komanit ofron nje mundesi per ushtrimin e ketij sporti ne zone.
Hipizmi. Eshte gjithashtu nje sport potencial ne zone. Pervecse eshte menyra me e mire per te
vizituar zonen, mund te zhvillohet edhe ne formen e sportit. Vendet me te pershtatshme jane
akset; Lekbibaj – Salce dhe Lekbibaj – Vrane.
Aeronautika. Eshte gjithashtu nje mudnesi per te promovuar zonen. Vendet me te pershtatshme
jane ne afersi te fshatit Salce, mbi fshatin Palç dhe mbi fshatin Kolec.
Agroturizmi. Agroturizmi perben nje potencial te rendesishem per zonen. Perdorimi
tradicional i tokes, punimi dhe mirmbajtja e saje, kultivimi i tokes, vjelja dhe perpunimi i
produkteve, blegtoria dhe perpunimi i prodhimeve blegtorale ne zone mund te jene opsione te
rendesihme per fermeret. Ku potencial mund te zhvillohet duke planifikuar ferma te ndryshme
ne zone, qe merren me bujqesine dhe blegtorine. Do te ishte e rendesishme qe se paku ne cdo
fshat te jete nje ferme e tille. Fermat duhet te zbatojne praktika te mira ne fushen e bujqesise
dhe blegtorise, mundesisht bujqesine dhe prodhimet organike (Bio). Ata duhet te mbeshteten qe
te shesin prodhimet e tyre te fresketa, gjysem apo krejtesisht te perpunuara ne ferme. Etiketa
dhe ambalazhimet e prodhimeve jan shume te rendesishme ne kete proces.
Kampingjet. Kampingjet jan potenciale te rendesihme ne zone. Te tila jan ato te; ciklisteve te
natyres, motociklisteve, vizitoreve ne grupe qe preferojn natyren per te qendruar. Vendet e
kampingjeve duhen percaktuar paraprakisht, dhe te shenohen ne hartat turistike apo guidat e
zones.
Turizmi kulturor. Zona eshte e pasur ne rite, tradita e zakone nga me uniket ne vend. Ekspozimi
i veshjeve tradicionale, pjesmarrja ne festat lokale, vizita ne failjet qe prodjojne apo punojne
me veshjet tradicionale, dasmat etj...jan nje mundesi e mire. Gjithashtu zona ofron potenciale
per piktoret dhe fotografet e apasionuar pas natyres, pasi liqeni, lumenjt dhe pejsazhi eshte
unik.
Afersia me parqet e tjera. PNR Nikaj-Mertur gjendet ne zemer te alpeve shqiptare. Ai ndodhet
ndermjet parkut kombetar “Lugina e Valbone” dhe “Thethit”. Aferisa me keto dy parqe e ben
ate nje destinacion te rendesishem.
Vleresimi i kercenimeve
Nisur nga situata aktuale dhe ajo e pritshme ne zone, me poshte jepet nje analize e permbledhur
e rreziqeve aktuale dhe atyre te pritshme per PNR Nikaj – Mërtur;
Zhvillimi i pakontrolluar i ndertimeve ne zone: Aktualisht zona eshte thuajse fare e pandikuar
nga ndertimet ne zone. Vetem ndertesat e institucioneve shteterore (komuna, shkolla, qendra
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shendetesore etj) jane jashte formatit te arkitektues tradicionale. Per momentin ky nuk eshte nje
kercenim. Por, duke qene se infrastuktura rrugore eshte permiresuar, dhe pritet te permiresohet
me tej, banoret e znes apo dhe persona nga jashte saje do te duan te ndertojne ne zone; shtepi,
hotele, restorante etj. Ndaj ndertimet me tulla dhe beton pritet te jene rreziku kryesor per
arkitekturen lokale.
Nje problem tjeter pritet edhe ai i ndertimeve ne vende jo te pershtatshme – nje praktike e
njohur aktualisht ne vend. Mungesa e nje plani rregullues shihet si shume problematike ne kete
drejtim.
Zjarret ne pyjet dhe kullotat e zones: zjarret konsiderohen si kercenimi kryesor per vlerat
natyrore te zones dhe shkallen e natyralitetit te saje. Ne disa zona te parkut ata kan lene gjyrmet
e tyre shkaterruese, duke djegur pyjet dhe rritur dukshem nivelin e erozionit te shpateve malore
ne zone. Nje faktor tjeter qe ndikon ne kete fenomen eshte fakti se terreni mberrihet me
veshtiresi nga njerezit, dhe thuajse eshte i pa mberritshem per makinat. Gjithashtu burimet
njerezore ne zone jane te kufizuara, dhe ne raste te renies se zjarrit ndikimin me te madh ne
shuarjen e tij e ka terreni se sa banoret. Ndryshimet klimatike pritet te ndikojne negativisht ne
kete drejtim.
Erozioni: Erozioni perben nje problem te madh ne zone. Aktualisht me i perhapur eshte ne
fshatrat; Palç, Brise, Salce, Peraj, Lekbibaj, Gjonpepaj, Btoshë, Shengjergj dhe Tetaj. Duke
qene se prej vitesh nuk jan marre masa per reduktimin e efekteve te tije, ai kercenon aktualisht
tokat bujqesore, qendrat e banuara dhe infrastrukturen e zones (kanalet e ujit, rruget, ujsjellesin
etj).
Ndertimet e parashikuara industriale: Ne zone eshte parashikuar ndertimi i disa HEC-eve.
Ndertimi i tyre kerkon nder te tjera hapje rrugesh dhe tunelesh. Te dy keta procese demtojne
dukdhem pejsazhin e zones. Nje VNM qe eshte bere per kete qellim nuk paraqet aspak situaten
reale te efekteve negative te pritshme qe vijne nga procesi i ndertimit. Psh nuk trajtohet aspak
efekti i perdorimit te eksploziveve ne ndertimin e rruges apo tuneleve ne drejtim te
biodiversitetit te shpellave te zones. Gjithashtu efektet ne pejsazh nuk permenden fare ne
VNM, nderkohe dihet qe hapja e rrugeve dhe tuneleve ne zona te tilla ka ndikim teper negativ
ne pejsazhin e zones. Edhe masat zbutese nuk citohen ne VNM. Do te duhet nje proces me i
detajuar dhe me shume konsultime me grupet e interesuara lidhur me ndikimet ne mjedis qe ka
ndertimi i HEC-eve dhe masat zbutese qe duhen ndermarre.
Zhvillimi ekonomik i zones: Eshte lsituar si nje kercenim per vete faktin qe burimet natyrore
te zones mund te mbi perdoren per kete arsye (demtim i bimeve mjeksore per shkak te mbi
shfrytezimit te tyre, grumbullimit pa kriter etj, gjuetia e paligjshme me qellim tregtimin e
gjahut te vrare, prerja e pyjeve etj).
Mungesa e eksperiences ne menaxhimin e nje parku rajonal nga ana e komunes: Parqet
Natyrore Rajonale jan nje zhvillim i ri ne Shqiperi. Vetem nje park i tille ekziston ne vend
(PNR Ulez), dhe ai i krijuar vetem nje vit me pare. Edhe vete administrata shteterore, duke
qene gjithnje ne dinamike te vazhdueshme ka pak njohuri menaxhuese per nje zone te mbrojtur.
Edhe komuna e Lekbibajt gjendet ne nje situate te tille, ku eksperienca ne menaxhimin e
burimeve natyrore te zones thuajse mungon fare. Ky menaxhim perben sfide per komunen
aktuale dhe per ate qe do te jete pas ndarjes se re administrative ne vitin 2015.
Mungesa e stafit te kualifikuar: Komuna nuk ka staf te kualifikuar per menaxhimin e parkut.
Disa specialiste lokal pyjesh qe jan ne zone, nuk jan pjese e stafit te komunes. Do te duhet te
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krijohet nje berthame specialistesh me aftesi menaxhuese ne zone te perbere nga 2-3 persona, te
cilet do te merren vazhdimisht me menaxhimin e parkut. Shume trajnime do te duhen ne kete
drejtim.
Zbatimi i ligjshmerise: Demtimet ne pyjet e zones, zjarret e vazhdueshme dhe fakti qe thuajse
askush nuk eshte ndeshkuar per to eshte nje tregues i qarte. Gjithashtu, komuna nuk arrin te
mbledhe taksat dhe te ardhurat perkatese. Thuajse nuk mbilidhen fare taksat qe banoret duhet te
paguajne per drute e zjarrit, token bujqesore, blegtorine, gjuetine etj.
Ndryshimet klimatike: Pritet te kene efektet e tyre ne zone, permes prezences se ngjarjeve
ekstreme te klimes te tilla si; bresher ne sezonin e vegjetacionit, ngricea jashte sezoni, debore
(sic ishte rasti i debores se fundit qe ra ne zone – rreth 1 muaj pas celjes se gjetheve), furtuna
me reshje intensive, temperatura te larta e vale te nxehti etj. Efektet me negative te pritshme
jane demtimet e kulturave bujqesore nga ngricat e vonshme, debora dhe bresheri ne periudhen e
vegjetacionit, thatesira e tejzgjatur e veres (demton kulturat bujqesore dhe rrit rrezikun e
zjarreve).
Burimet e kufizuara financiare: Mungesa e mbeshtetjes financiare eshte gjithnje problem per
zonat e mbrojtura. Nese nuk ka mbeshtetje financiare te mjaftueshme (per stafin, zbatimin e
masave menaxhuese etj) nuk mund te garantohet zhvillimi i qendrueshem i zones. Kjo ben qe e
ardhmja e turizmit ne zone te mos jete e garantuar. Nuk do te kete sherbime per turistet, nuk do
kete masa rehabilituese ne zone etj. Gjithshtu zhvillimi spontan dhe i pa kontrolluar jan shkak i
mungeses se burimeve financiare. Do te duhet nje strategji e detajuar per te inkurajuar
investitore apo donatore potenciale per financimin e parkut.
Promovimi i parkut. PNR Nikaj-Mertur nuk eshte i promovuar si i tille. Nuk ka nje faqe web –
per parkun, nuk asnje informacion tjeter ku parku te njihet si i tille. Ekziston nje faqe web-i ku
vlerat, traditat, historiku i zones, natyra etj. pershkruhen ne menyre te detajuar, por keto
paraqiten jashte kontekstit te nje parku natyror rajonal. Gjithashtu botime te karakterit te
pergjithshem (ku te evidentohen vlerat natyrore dhe kulturore) jan te pakta dhe jo ne formatin e
pershtatshem qe i duhet nje vizitori. Nqe promovimi te funksionoje, do te duhet: nje faqe web-i
vetem per parkun, broshure, flet-palosje, qender informacioni, rrjetezim (perfshirja e parkut ne
rrjetin e zonave te mbrojtura te Shqiperise, perfshirja e parkut ne destinacionet turistike agjensite turistike etj) .
Reforma territoriale. Reforma territoriale pritet te vihet ne zbatim pas nje viti. Duke qene se
komunat do te shkrihen per te formuar nje njesi me te madhe territoriale, mundet qe vemendja e
nje njesie me te madhe - te jete me e paket ne drejtim te zones dhe parkut vecanerisht.
Infrastuktura. Infrastuktura (rruget) e pa zvhilluar ndikon negativisht tek vizitoret qe do te duan
te vizitojne zonen.
Mbetjet urbane. Mbetjet urbane konsiderohen si problematike, pasi menaxhimi i tyre eshte
jetesor per parkun. Nese mbetjet do vazhdojn te hidhen ne natyre pa u trajtuar, ujrat e zeza do
derdhen pa u strajtuar paraprakisht etj...prezenca e vizitoreve do te jete shume e kufizuar.
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MENAXHIMI I ZONES SE MBROJTUR
Vizioni dhe objektivat
PNR Nikaj-Mërtur perfaqeson nje territor unik per nga pikpamja e pejsazhit dhe
harmonizimit te vlerave natyrore me ato kulturore te zones. Vizioni i parkut do te jete:
“Vizioni ynë është një e ardhme për zonën e Nikaj-Mërturit ku; trashëgimia e shquar
natyrore dhe kulturore është e njohur në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar - ku
komuniteti i zones, zhvillimi ekonomik dhe mbrojtja e mjedisit të zhvillohen ne menyre
harmonike dhe te qendrueshme ndermjet tyre”.
Ky vizion do te realizohet permes realizimit te objektivave te meposhtem;
- Perdorimit te qendrueshem te mjedisit
- Promovimit dhe ruajtjes se vlerave te trashëgimisë mjedisore dhe kulturore të zones
- Zhvillimit ne harmoni te plote ndermjet nesh – komunitetit dhe zones tone, këtu ku te
paret tane kan jetuar, ketu ku ne po jetojme dhe ku pasadhesit tane do te donin te
jetonin.
Qellimi i shprehjes se vizionit ne kete plan menaxhimi, eshte ai i percaktimit te nje elementi
jetesor per parkun – zhvillimi i qendrueshem.

Zonat menaxhuese te parkut
Udhëzues mbi zonimin e zonave në zonat e mbrojtura në Shqipëri

Zonimi është një mjet i mirë njohur dhe i
percaktuar për të organizuar e menaxhuar zonat
e mbrojtura, te cilat kan nje siperfaqe të madhe
e me strukturë të ndryshme të pronësisë mbi
tokën, përdorimin e tokës, natyralitetin, ruajtjen
dhe objektivat e zhvillimit te zones.
Në Shqipëri udhëzimet e zonimit të menaxhimit
në zonat e mbrojtura janë në përgatitje e siper.
Ky plan menaxhimi ndjek pikerisht draft versionin e këtyre udhëzimeve.
Sipas këtyre udhëzimeve ekzistojnë 5 zona
kryesore e menaxhimit në zonat e mbrojtura
shqiptare :
i. Zona
qendrore:
është
e
percaktuar për garantimin e qetesise se jetes se
eger dhe proceseve natyrore, pa ndërhyrjen e
njeriut, aksesi është shumë i kufizuar ketu,
perfshire edhe stafin e zonave të mbrojtura,
studimet shkencore te kufizuara (vetem me leje
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te veçantë dhe nese studimi është i nevojshem), monitorimi, dhe në situata të
jashtëzakonshme, turizmi i kufizuar edukativ është i mundur (turne te drejtuara
dhe vetëm në shtigje te shënuara në numër rreptësisht të kufizuar dhe brenda një
pjesë të vogël te zones, maksimumi ne 10% te zonës ose nen-zones).
ii. Zone e Menaxhimit te qendrueshem: menaxhimi i kufizuar është e lejuar për të
përmirësuar habitatet, ruajtjen e habitateve të mesme, promovimin e specieve te
rralla, heqja e specie te huaja, etj, aktivitetet ekonomike lejohen ne perputhje me
qendrueshmerine e tyre.
iii. Zona e përdorimit tradicional: i përket zonave që janë përdorur dhe / ose do të
përdoren në një mënyrë tradicionale për të ruajtur peisazhet tipike, habitatet,
speciet, dhe traditat, kryesisht kullotat, pyjet dhe ujërat. Metodat tradicionale,
dhe praktikat e qëndrueshme të përdorimit të tokës duhet të jenë të vazhdueshme
ose të drejtuara në drejtim të praktikave tradicionale dhe rracave lokale të
kafshëve shtëpiake dhe bimëve. Kufizimeve të forta në ndërtimin nese ai nuk
eshte ne perputhje me arkitekturen tradicionale. Lejohet përdorimi i metodave
apo llojeve lokale / rracave dhe metoda jo- tradicionale për të arritur ose të
imituar efektet e përdorimit tradicional të tokës.
iv. Zona e zhvillimit të qëndrueshëm: kryesisht perfshin fshatrat, vendbanimet me
ndërtesa të shpërndara duke përfshirë pemishtet, kopshtet, tokat bujqesore,
plantacionet, pellgje ujore artificiale etj. Ndertimi dhe metodat e përdorimit të
tokës eshte më pak i kufizuar, por rregulloret e qarta duhet te jene ne drejtim te;
perdorimit te tokës dhe rrethimin e tokave, konvertim e peizazhit, arkitekturës,
menaxhimin e mbeturinave, efikasitetin e energjisë, ndotja etj Ndërtimet,
konvertimi i tokës, ndryshimet në përdorimin e tokës duhet të jetë garantojne se
jan te qëndrueshme dhe në afat të gjatë nuk çojne ne shkatërrimin e vlerave dhe
peisazhet tradicionale.
v. Zona e shërbimit te vizitoreve: ofron zona për zhvillimin e infrastrukturës për
turizëm dhe shërbimeve ndaj vizitorëve, p.sh. qendrave të informacionit, hotelet,
restorante, kampingje, vende pushimi, terrene sportive për fëmijët, qendrat
arsimore etj. Në përgjithësi kjo zonë është e vogël dhe shpesh e ndarë në disa
nën- zona.
vi. Zonat e veçanta mbrojtëse mund të jetë në mes të zonave të ndryshme dhe jashte
ekufijve të zonave të mbrojtura.
Ligji për zonat e mbrojtura Nr. 8906, datë 6.06.2002 lejon për të krijuar zona të tjera,
nëse është e nevojshme ose e përshtatshme.
Ideja kryesore per Parqet Natyrore Rajonale, eshte qe ata të orjentohen ne drejtim te perdorimit
tradicionl te tokes, zhvillimin e qendrueshem te pejsazheve, zhvillimin rajonal dhe turizmit, me
shume se sa drejtim te ruajtjes strikte te natyres proceseve natyrore. Ne rastin e Pareve naturore
Rajonale pra, fokusi është në mënyrë të qartë në zonën e III - zonës së përdorimit tradicional
dhe në zonën e IV - zona e zhvillimit të qëndrueshëm.
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Percaktimi i kufinjve të zonave të parkut
Për Parkun Natyror Rajonal Nikaj-Mërtur do të krijohet vetëm tri zona të menaxhimit në
përputhje me objektivat e zhvillimit te parkut.

Figure 22 Zonat e PNR Nikaj-Mërtur
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Zona qëndrore (ZQ)

Nga pikpamja e biodiversitetit, zona qëndrore përbën zonën më të rëndësishme të parkut
Natyror Rajonal, duke qenë se një numër i madh speciesh të florës dhe faunës gjënden aty. Ajo
perfaqeson ne vetvete nje zone te qete, larg zhurmave, larg ndikimit nga aktivitetet kryesore
direkte dhe indirekte te njeriut. Perfaqeson nje zone me habitate te rendesishme per floren dhe
faunen (vende strehimi, ushqimi dhe riprodhimi per faunen). Perfaqeson pra, zonen me me
vlere nga pikpamja e biodiversitetit.
Shtrirja: Zona qendrore – ka nje siperfaqe prej 5,238.8 ha dhe është e kufizuar në zona shumë
të vogla të pyjeve të ahut – zona me nje natyralitet të larte, zona qe perfshin pjesen e siperme te
pyjeve te ahut, qe jan larg qendrave te banueshme dhe më pak të arritshme.
Zona qendrore ndodhet ne pjesen veriore te PNR, dhe kufizimi i kesaj zone eshte:
Nisur nga drejtimi Perendim – Veri – Lindje; Zona filon ne qafen e Agrit, ne rrugen kembesore,
dhe ndjek kete rruge ne drejtim te perroit Gurra e Leres. Vazhdon neper rrugen kembesore ne
drejtim te kodrave te Voses rreth 4.5 km larg majes se Ershelit (2065 m) – ne lindje te saje, dhe
vazhdon neper rrugen kembesore drejt perroit te Lumit. Ne degezimin e kesaj rruge me rrugen
qe vjen nga Qafa e Ndermajes, kufiri i zones ngjitet drejt veriut ne majen me kuote 1458 m.
Nga aty vazhdon ne drejtimin veri – lindor, mbi ish-baxhon ne Peraj, ne drejtim te perroit te
Bardhe. Me pas vazhdon drejt majes se çardakut te Kakise (1848 m), vazhdon drejt majes 1734
m duke ndjekur rrugen kembesore, duke zbritur mbi Currajt e Eperm – ne lumin e Pajes, aty ku
fillon kanali ujites. Ndjek kanalin ujites ne anen lindore te lumit, poshte shpatit te Dreles, dhe
ndjek pjesen fundore (jugore te ketij shkembi) dhe del mbi shkembin qe ndodhet ne anen
veriore ne Qeresh-Mulaj dhe zbret ne perroin e Rrodhes. Me pas ndjek perroin e e Drockes,
devijon ne degezimin e ketij perroi qe shkon drejt majes se Alshines (2211 m), dhe me pas drejt
majes se Hekurave (2559.5 m).

Figure 23 Pamje nga zona qendrore

Qëllimi: Qëllimi i Zonës Qendrore është të ofrojë një zonë natyrale të pashqetësuar referimi per
biodiversitetin e zones. Ajo përfshin habitatet te faunes si dhe biotope te flores se zones, pyjet
shekullore dhe natyrore si dhe disa habitate ujore.
Qëllimi i menaxhimit: Kujdes duhet kushtuar ndaj cënimit minimal, zakonisht jo ndërhyrje të
brendshme përveç kërkimeve të aprovuara shkencore. Një zonë kufitare mbrojtëse prej 100m
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do të respektohet përreth ZQ; kjo kërkon mungesë absolute ndërhyrje përveç aktiviteteve që
kryhen në vetë zonën. Zona të gjera që janë përfaqësuese tipike për çdo habitat natyror do të
mirëmbahen në gjendjen e tyre natyrore. Aty ku është e përshtatshme mund të ndërmerren
aktivitete të shpërndara që ofrojnë praktika konsistente me mbrojtjen e resurseve, si shëtitje
edukuese me guida, vëzhgimi i zogjve dhe gjitarëve.
Aktivitetet e lejuara: mund të lejohet monitorim shkencor si pjesë e sistemit të monitorimit
ekologjik dhe menaxhimit thelbësor si kontrolli/largimi i specieve jo-native, duke përfshirë
largimin e plehrave dhe mirëmbajtjen e shtigjeve. Do të lejohet akses për
shkencëtarët/menaxherët që ndërmarrin aktivitetet e përshkruara të monitorimit për të asistuar
objektivat e menaxhimit. Lejohet gjithashtu akses i kufizuar dhe i kontrolluar publik për
aktivitete me bazë edukuese e natyrore, përfshirë akses publik me guida kur është e
përshtatshme.
Aktivitetet e papajtueshme: aktivitetet në kundërshtim me qëllimet e zonës, përfshirë:
peshkimin, gjuetinë, korrjen dhe grumbullimin e paautorizuar të bimëve mjeksore e
prodhimeve të tjera pyjore e jo-pyjore, shkatërrimin apo cënimin e florës e faunës së egër
indigjenë; menaxhimi i habitatit përveç kontrollit/largimit të specieve të huaja; kullotja e
bagëtive dhe çdo formë bujqësie; aktivitete pyjore; hyrje e paautorizuar nga çdo automjet;
shkarkim plehrash; ndërtimi e operimi i strukturave industriale; ndërtimi i vendbanimeve; çdo
përdorim apo aplikim kimikatesh (fertilizues, biocide, etj.), largimi i agregatëve dhe futja e
specieve të huaja.
Aktivitete që kërkojnë Aprovim: Aktivitet që nuk janë as të lejuara e as qartësisht të
papajtueshme me qëllimet e zonës, përfshirë: monitorim dhe kërkim të papërcaktuar shkencor
që nuk është pjesë e sistemit të monitorimit ekologjik me kusht që efektet e tij të mos dëmtojnë
qëllimet e rezervës.
Zona kryesore duhet të shënohet me shenja/simbolet perkatese të cilat tregojnë qëllimet e
ruajtjes dhe kufizimet ne te. Zonat e tjera nuk do të shënohet me shenja te tilla por do te
paraqiten për përdoruesit, publikun dhe vizitorët në formën e hartave në pikat e informacionit
në hyrje të parkut natyror rajonal, në qendrën e komunes, qendrën e informacionit, si dhe disa
vende të tjera të përshtatshme publike. Në çdo rast të dy zonat e menaxhimit (p.sh. ajo e
përdorimit tradicional dhe zhvillimit te qëndrueshëm) karakterizohen dhe përcaktohen nga
përdorimi aktual dhe ai tradicional i tokës, si dhe peizazhit të ndryshme aktuale te tyre (shih
përkufizimin e këtyre zonave të menaxhimit më lart).

Zona e përdorimit tradicional (ZPT)

Zona e përdorimit tradicional ka shtrirjen me të madhe në territorn e parkut. Ajo ze nje
siperfaqe prej 12,197.5 ha. Ka dy qëllime kryesore;
- Të shërbejë si një zonë tampon për zonën qendrore, me qëllim që ajo (Zona qendrore) të
përmbushe objektivat e saja konservuese.
- Të ruajë biodiversitetin e zonës, përmes aktiviteteve që garantojnë zhvillimin e
qëndrueshëm të zonës.
Shtrirja: Zona e përdorimit tradicional përfshin të gjitha pyjet e mbetur, me përjashtim të atyre
të përfshira në zonën qendrore, të gjitha kullotat në lartësi, duke përfshirë malet më të lartë, me
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përjashtim të atyre të përfshira në zonën e zhvillimit të qëndrueshëm, si dhe zonen ujore te
liqenit te Komanit, ne pjesen jugore te parkut.

Figure 24. Pamje nga zona e perdorimit tradicional

Qëllimi: Zonat që mund të ofrojnë një shkallë të gjerë edukimi, kërkimi dhe monitorimi,
mundësi për argëtim në natyrë dhe strukturat përkatëse me kusht që të respektojnë funksionet,
vlerat ekologjie dhe pejzazhit natyror/kulturor të parkut.
Synimet e menaxhimit: Zonat me përdorim formal argëtimi të hartuara me ndikim minimal në
mjedisin natyror apo zonat e mbajtura si mjedise natyrore por që mund të zbatohen aktivitete të
kufizuara argëtuese me kusht që theksi të vihet në cënim dhe akses publik minimal për
kënaqësinë e qetësisë së parkut. Aktivitete të pranueshme – ecje pa guidë, shtigjet për kalërimin
e kuajve të vegjël, sportet, etj.
Aktivitetet e lejuara: Përforcimi i zonës sensitive për të lejuar vizitorët e shumtë është e lejuar
në varësi të marrëveshjeve të hartuara, strukturat përfshijnë: zona formale shërbimi për piknik,
godina shërbimi e qendra vizitorësh, parking makinash, zona shërbimi kampimi, zona me fusha
të vogla sporti, dhe ndërtesa të vogla hoteli e restorantesh, akses i pakufizuar për ecje,
alpinizëm, kalërim dhe aktivitete të tjera argëtuese me bazë ekologjike dhe natyrore. Zhvillimi i
turizmit me bazë komunitetit si hotelet familjare dhe konvertimi i godinave ekzistuese
tradicionale si godina turizmi. Kampimi gjatë natës do të lejohet në zona të caktuara në
përputhje me rregulla të caktuara. Aksesi për qëllime kërkimi, edukimi dhe trajnimi,
monitorimi me objektiva të përcaktuara. Menaxhimi do të kufizohet në aktivitetet thelbësore si
luftimi i zjarrit, kontrolli i specieve të huaja dhe në menaxhimin e ndikimit të vizitorëve duke
përfshirë heqjen e plehrave, mirëmbajtjen e shtigjeve dhe kontrollin e erozionit, mirëmbajtjen e
zonave të kampimit.
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Aktivitetet e papajtueshme: Aktivitetet në kundërshtim me qëllimet e zonës, përfshirë gjuetinë,
korrjen, grumbullimin e paautorizuar, shkatërrimin ose cënimin e faunës dhe florës së egër
indigjene; menaxhimin e habitatit përveç kontrollit të specieve jo-native; kullotjen e bagëtive
dhe çdo formë bujqësie; aktivitetet pyjore; ndërtimi i vendbanimeve përveç atyre të autorizuara
specifikisht për përdorime turistike të menaxhuara të Parkut; ndërtimi i hoteleve komerciale,
restoranteve, parkimeve, fushave të lojës dhe sportit, ndërtimi dhe operimi i strukturave
industriale; guroret, minierat, nxjerrja e agregatëve dhe futja e specieve të huaja.
Aktivitetet që Kërkojnë Aprovim Menaxhimi: Aktivitet që nuk janë as të lejuara e as qartësisht
të papajtueshme me qëllimet e zonës, përfshirë: monitorim dhe kërkim të papërcaktuar
shkencor me kusht që efektet e tij të mos dëmtojnë qëllimet e Parkut, ndërtimi i vendbanimeve
dhe strukturave shoqëruese të përcaktuara për përdorime turistike të menaxhuara të Parkut,
struktura të tjera të përcaktuara për turizëm dhe infrastruktura e shoqëruar me aktivitet
komunale me bazë eko-turizmi.

Zona e zhvillimit të qëndrueshëm (ZZHQ)

Zona e zhvillimit të qëndrueshëm ka nje siperfaqe prej 1,108.3 ha dhe përfaqëson zonën aktuale
urbane dhe bujqësore me shtrirje në të gjitha fshatrat e komunës. Përbën zonën me aktivitetet
me intensive që zhvillohen në brëndësi të parku rajonal.
Shtrirja: Zona e zhvillimit te qendrueshem - perfshin fshatrat, vendbanimet e shpërndara si dhe
vendbanime me ndërtesa të shpërndara duke përfshirë edhe tokat bujqesore e kopshtet
familjare, livadhet brenda fshatrave, plantacionet me pemtore, vreshta etj.
Qëllimi: Mbas lejeve përkatëse, mundëson kryerjen e aktivitete të reja e ekzistuese ekonomike
brenda parkut, me kusht që të kenë natyrë të qëndrueshme. Mundëson banorët brenda parkut, si
të përhershëm e sezonalë, të vazhdojnë të ruajnë jetesën e tyre në mënyrë tradicionale. Zona
lejon akses publik në respektim të aktiviteteve ekonomike dhe kufijve të tokave të banorëve.
Vizitorët mund të kryejnë të njëjtat aktivitete e argëtime si në Zonën Argëtuese por mund të
mësojnë gjithashtu peshkimin dhe/ose metodat bujqësore dhe mënyrat e jetesës tradicionale.
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Figure 25. Pamje nga zona e zhvillimit te qendrueshem

Qëllimet e menaxhimit: Kujdes për mënyrën tradicionale të jetësës dhe aksesisn publik për
shijimin e qetë të vlerave të Parkut nga vizitorët dhe nxitja e zhvillimit të aktiviteteve të agroturizmit, strehimi në banesat lokale, qendrat trashëgimore të fshatrave dhe rigjallërimi i
festivaleve tradicionale. Në disa zona të parku do kushtohet kujdes për përmirësimin e mjedisit
dhe menaxhimin e zonave të mëdha të peizazheve të degraduara rurale (erozion toke dhe
kullota e pyje të degraduara).
Aktivitetet e lejuara: Lejohen aktivitete aktuale ekonomike me kusht që të përputhen me gjithë
rregulloret e kontrollit e planifikimit të mjedisit por dekurajohen zhvillimet e mëtejshme përveç
atyre të lidhura me turizmin. Aktivitetet kryesore mund të jenë kullotja e bagëtive dhe çdo
formë e bujqësisë tradicionale; përdorimi i pyjeve dhe kullotave me kushtin qe te kene
aprovimin e planeve komunale të menaxhimit të pyjeve dhe kullotave te zonës, ose plane
specifike në funksion të parkut. Grumbullimi i druve të zjarrit e produkteve pyjore jo drunore
(p.sh. kërpudha, bimë mjekësore, mjaltë) mund të jenë aktivitete të tjera të mundshme, si edhe
akses i pakufizuar për shëtitje, hipizem, vëzhgim zogjsh, kanotazh, gara sportive etj. Kampimi
për natën do të lejohet në zona të caktuara në përputhje me rregullat përkatëse. Përdorimi për
qëllime edukimi e trajnimi dhe monitorim të përcaktuar, menaxhim habitati duke përfshirë
luftën ndaj zjarreve, kontrolli/largimi i specieve të huaja dhe menaxhimi i efekteve të
vizitorëve, kontrolli i erozionit, mirëmbajtja e zonave të kampimit.
Aktivitete të Papajtueshme: Aktivitetet në kundërshtim me qëllimet e zonës, duke përfshirë:
grumbullimin e paautorizuar, shkatërrimin, apo cënimin e florës e faunës së egër natyrore,
shkarkimi, largimi i agregatëve, ndërtimi dhe operimi i strukturave industriale (pa studim VNM
dhe leje mjedisore) dhe futja e kultivimi i specieve të huaja te flores dhe faunes.
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Aktivitete që Kërkojnë Aprovim Menaxherial: Aktivitet që nuk janë as të lejuara e as qartësisht
të papajtueshme me qëllimet e zonës, përfshirë: mbledhja e produkteve pyjore (p.sh bimë
mjekësore, kërpudha, mjaltë), monitorimi e kërkimi shkencor i papërcaktuar me kusht që
efektet e tij të mos dëmtojnë qëllimet e Parkut. Aktivitetet që duhet të kenë VNM para
aprovimit të mundshëm nga Autoriteti i Menaxhimit të Parkut përfshijnë; ndërtimin e
vendbanimeve te reja, godinat e vizitorëve dhe infrastrukturën e turizmit, turizëm familjar dhe
struktura të tjera turizmi, ndërtimi e rindërtimi i banesave me arkitekture tradicionale për
banorët lokalë, godinat bujqësore, kufizimet e tokave përfshirë gardhet dhe muret me materiale
jo-natyrare dhe që shkaktojnë ndotje të pejsazhit etj. çdo përdorim apo aplikim kimikatesh
(fertilizim, biocide, etj.) dhe aktivitetet pyjore që nuk janë objekt aprovimi nga planet komunale
të menaxhimit të pyjeve dhe kullotave. Gjuetia e kontrolluar nga banorët lokalë, subjekte te
monitorimit shkencor etj.
Kufizimet, ndërhyrjet dhe aktivitetet
Në përgjithësi të tre zonat e menaxhimit të veprojnë si mjete për realizimin e synimeve të
ndryshme të menaxhimit të parkut natyror rajonal:
- Zona kryesore është dedikuar ekskluzivisht për qëllim të menaxhimit të ruajtjes se
natyres. Kufizimet janë shumë të forta, nuk ka nderhyrje dhe asnjë aktivitet as te
nevojshem e as të lejuar – edhe aksesi është i kufizuar edhe për vetë personelin e
autorizuar për kontrollin, monitorimin, kërkimin shkencor si dhe për turne te
organizuara dhe drejtuara edukative në një rruge vajtje-ardhje të shënuar paraprakisht.
- Zona e përdorimit tradicional është e dedikuar për qëllim të menaxhimit të mrojtjes se
peizazhit tradicional, përdorimit tradicional te pyjeve, kullotave, biodiversitetit, si dhe
përmirësimin e perdorimit te pyjeve dhe kullotave. Kufizimet ketu përqëndrohen në
parandalimin e transformimit të pyjeve tradicionale të përdorura apo të kullotave në
tokë bujqësore apo edhe zonat e ndërtimit dhe vendbanimeve, prerjen masive te pyjeve,
djegien e pyjeve dhe kullotave. Ndërhyrjet do të bëhet për të reduktuar shfrytëzimin e
pyjeve dhe kullotave, dhe veprime të veçanta, si ato te pyllëzimit, do të reduktojë
erozionin dhe rrezikun e rrëshqitjes së tokës.
- Zona e zhvillimit te qëndrueshëm është e dedikuar për qëllim menaxhimi të ruajtjes se
traditës lokale, si praktikat e përdorimit të tokës, agrodiversitetin, peizazhin, prodhim e
ushqimeve, në ruajtjen e arkitekturës lokale, por edhe në zhvillimin e ekonomisë lokale
me anë të bizneseve të reja si turizmi, artizanati, përpunimi i drurit, produktet pyjore jo
drusore, perime, fruta, mjaltë, mish, qumësht etj . Kufizimet të përqëndrohen në ruajtjen
e arkitekturës lokale, për të dhënë rregulla të qarta në lidhje me ndërtimin e shtëpive të
reja dhe ndërtesa të tjera ose rinovimin e shtëpive ekzistuese dhe ndërtesave. Disa
ndërhyrjet janë të nevojshme për të hequr apo për të rinovuar ndërtesat e vjetra te zonës
(ndertesa e komunes, shkolla, etj) të cilat nuk harmonizohen me arkitekturën
tradicionale, ndërhyrje të ngjashme do të duhet te drejtohen në përmirësimin e
infrastrukturës tjetër si rrugët, urat, linjat, etj. Shumë veprime janë të nevojshme për të
zhvilluar një vend modern, por ne rastin konkret ekonomia tradicionale ne nivel lokal
do te zhvillohet vetem nese garantohet; një mjedis i pastër (menaxhimi i mbeturinave,
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trajtimi i ujrave të zeza), infrastruktura të përshtatshme për turizëm, për të rritur
ndërgjegjësimin e publikut për qëndrueshmërinë, mjedisin dhe ruajtjen e natyrës.

Veprimet Menaxhuese (aktivitetet)
Në këtë plan menaxhimi nuk mund të përshkruhet gjithcka që është e lejuar/ndaluar në zonat e
përshkruara më sipër. Në tebelen e mëposhtme do të listohen disa aktivitete të lejuara/ndaluara
për çdo zonë, dhe me pas adminstrata e parkut mund të përdorë shëmbuj të tillë për të
kufizuar/lejuar aktivitete të ndryshme në periudhën në vijim;
Veprimet e menaxhimit ndryshojnë në zona të ndryshme të menaxhimit. Në zonën qendrore
vetëm pak aktivitete zbatuese do të zhvillohen, ndersa shumica aktiviteteve e janë të lidhura me
zonat e zhvillimit të qëndrueshëm dhe ate te perdorimit tradicional.
Veprimet e menaxhimit do të paraqiten sipas zonave të ndryshme të menaxhimit, por edhe në
bazë të qëllimeve të ndryshme të zhvillimit.
Të gjitha veprimet e menaxhimit duhet të mbështesin vizionin e parkut natyror rajonal të
përshkruara në kapitujt e mesiperm.

Veprimet e Menaxhimit në zona të ndryshme
Në zonën qendrore vetëm 2 aktivitete menaxhuese janë planifikuar:
- Shenimi i kufijve të zones qendrore me anë të tabelave shenuese. Tabelat do të tregojnë
logon e parkut natyror rajonal, dhe do të shpjegojë qëllimet e ruajtjes dhe rregulloret për
këtë zonë të menaxhimit. Tabela te tilla duhet të vendosen në të gjitha hyrjet e
mundshme dhe në një distancë maksimale prej 500 m larg njera-tjetres.
- Tabelat duhet të vendosen brenda nje viti pas themelimit të parkut.
- Krijimi dhe vendosja e një shtegu edukative. Shtegu duhet të paraqesë një pjesë tipike të
pyllit natyror të ahut dhe te mbulojnë vetëm një pjesë të vogël të zonës qendrore. Shtegu
është i hapur vetëm për turne te drejtuar dhe nuk do të ketë asnjë "pershkrim" si shteg i
veçantë, tabela informacioni etj.
- Shtegu edukativ do të krijohet brenda vitit të parë pas ceremonisë zyrtare të hapjes së
parkut.
Veprimet e Menaxhimit në zonën e përdorimit tradicional:
- Identifikimi i zonave të prekura nga erozioni dhe rrëshqitjet e tokës ose nën rrezik nga
erozioni dhe rrëshqitjet e dheut. Ky identifikim duhet të përfundojë brenda vitit te pare
pas krijimit të parkut.
- Identifikimi i masave për të reduktuar, zbutja e efekteve ose rreziqeve nga erozioni dhe
rrëshqitjet e tokës apo për të rehabilituar zonat e prekura (p.sh. pyllëzimet, kufizime te
përkohshme ne përdorim etj).
Masat do të zbatohet brenda një periudhe 5 vjeçare .
- Identifikimi i zonave pyjore të demtuara (shkurret, zabelet, pyjet e krasitur per gjeth,
pyjet e ahut, geshtenjes etj). Inventari përfunduar gjatë vitit te pare pas krijimit të
parkut.
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-

Restaurimi i pyjeve te demtuara me anë të prerjes selektive dhe të kufizimin e presionit
te përdorimit.
Restaurimin e pyjeve është një proces afatgjatë. Zona nën menaxhimin e pyjeve duhet të
zgjerohet në mënyrë të vazhdueshme gjatë një periudhe 10 vjeçare.
- Përmirësimi i përdorimit të pyjeve në pyjet e ahut me anë të prerjeve selektive në vend
të prerjes rrah, dhe duke mbështetur rigjenerim natyror.
- Reduktimi i kërkesës drurit per djegie me anë të përmirësimit të teknologjise se tharje
së drurit (me anë të grumbullimit dhe tharjes se drureve te zjarrit gjatë sezonit të verës)
dhe përmirësimin te efikasitetit të djegies se druve të zjarrit (zëvendësimin e sobave joefikase).
Veprimet e Menaxhimit në zonën e zhvillimit te qendrueshem:
- Fushata te përhershme te ndërgjegjësimit publik lidhume me zhvillimin e qëndrueshëm
- Përmirësimin e eficences se energjisë dhe burimeve natyrore
- Menaxhimi i mbetjeve dhe ujrave te zeza
- Përgatitjen dhe vendosjen e një rregulloreje komunale në ndërtimin dhe ruajtjen e
praktikave tradicionale te arkitekturës, peisazhit dhe përdorimit te tokes
- Përgatitja dhe zbatimi i një programi kooperues mbi përpunimin dhe marketingun për
bujqësinë lokale, artizanale dhe biznese të tjera
- Inventari i racave të rralla të kafshëve shtëpiake dhe të bimëve të kultivuara, përgatitja
dhe zbatimi i programeve të mbarështimit për racave të zgjedhura
- Krijimi i një rrjeti lokal të shërbimeve turistike, duke përfshirë informacionin e
vizitorëve
- Programet mbështetëse për gratë dhe brezin e ri
- Promovimin dhe reklamimin e vazhdueshem te PNR (internet, TV, shtyp etj)
Projektett pilote për dy veprimet e fundit duhet të fillojë brenda 2 viteve të para pas krijimit
të parkut.
Table 6. Aktivitetet e lejuara/kufizuara në zonat e menaxhimit

Zona e menaxhimit

Aktivitete të lejuara
-

Zona qendrore (ZQ)

-

Aktivitete të kufizuara

Kërkimi shkencor
Veprimtari edukative, nën
kontroll nga stafi
Heqje/largim llojesh aliene
Vëzhgim zogjsh, i
kontrolluar
Ecje në natyrë (e
kontrolluar)
Ngjitje në shkëmbinj
Fotografim/filmim
Monitorim i florës dhe
faunës
Shëtitje me varkë

-
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Veprime intensive (mbjellje në blloqe me
skemë standarte)
Futja e llojeve aliene
Prerja e drurëve
Ndezja e zjarreve
Ndërtim ngrehinash për blegtorinë
Aktivitete ndërtuese
Aktivitete biznezsi (shërbime)
Grumbullim bimësh mjeksore
Peshkimi dhe gjuetia
Krasitja e drurëve
Përdorim dhe vendosje reklamash apo
parulla të ndryshme
Shkakrim mbeturinash dhe groposje e tyre
Përdorim kimikatësh (herbicide/ pesticide)
Aktivitete minerare
Komplekse kampingjesh
Vendosje kullash apo antenash të ndryshme
Gjuetia
HEC-e pa VSM
Rruge auto
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Zona e përdorimit
tradicional (ZPT)

Zona e zhvillimit të
qëndrueshëm
(ZZHQ)

-

Te gjitha aktivitetet që lejohen në
ZQ, por edhe;
- Qendër vizitoresh
- Parking
- Ndërtesa të vogla
shërbimesh
- Alpinizëm
- Hipizem
- Aktivitete edukative dhe
mësimore
- Shëtitje e lirë në natyrë
- Kampingje etj
- Aktivitete për mbrojtje nga
erozioni
- Shtigje për vizitorët etj
- Banesa
Te gjitha aktivitetet që lejohen në
ZQ, ZPT por edhe;
- Kullotja e bagetive
- Grumbullim i druve të
zjarrit
- Grumbullim prodhimesh
pyjore e jo-pyjore
- Aktivitete për masa kundër
erozionit
- Bujqësi ekstensive
- Kullotje e kontrolluar
- Ndërtime në përputhje me
planin urbanistik te zones

-

Aktivitete minerare
Gjuetia e pa autorizuar
Grumbullimin e llojeve të florës së zonës pa
autorizim
Kullotja intensive e bagëtisë
Krasitja masive e drurëve
Mbjellja e llojeve aliene
Hotele dhe qendra tregtare
Ndërtim qendrash sportive
Aktivitete minerare
Aktivitete që shkaktojnë ndotje në pejsazh
të tilla si mbjelljet me skemë të rregullt
Infrastruktura dhe komplekse turistike
Ndërtime që janë në kundërshtim me
arkitekturën lokale
Ndezje zjarrësh në natyrë

-

Përdorim intensiv kimikatesh
Vjeljen e pa kontrolluar të florës dhe faunës
Gjuetia dhe peshkimi intensiv
Kultivimi i llojeve të huaja
Ndezje zjarrësh në natyrë
Prerje masive drurësh
Djegie e tokave buqjesore dhe pyjeve
Hedhje e mbeturinave
Ndertime mbi 3 kate
Komplekse industriale etj.
Djegia e mbetjeve urbane
Djegia e zonave per kullotje

-

Shenim: Për ndërtimet – duhet referuar hollesisht planit rregullues apo urbanistik të komunës.
Per aktivitete te tjera qe nuk jane te listuara ne kete tabele (te lejuara apo ndaluara), do te duhet
nje miratim paraprak i autoriteve lokale, nese ata do te lejohen apo ndalohen ne te ardhmen.
Pershkrimi i aktiviteteve menaxhuese ne PNR Nikaj–Mërtur
Ne tabelen e meposhtme jepen masat menaxhese te propozara ne PNR N-M, per nje periudhe
planifikimi prej 10 vjetesh, si dhe vitin e zbatimit te tyre;
Table 7 Masat e propozuara ne kuader te menaxhimit te PNR Nikaj–Mërtur
Viti i parashikuar per t’u realizuar

Masat menaxhuese
I
Promovimi i parkut ne bashkepunim me median
Zonimi i parkut
Tabela informuese per parkun, hartat e parkut etj
Materiale promovuese (broshura, flet-palosje, faqe web-i, logo etj)
Kompletim i qendres se informacionit me baze materiale
Pergaditje guidash turistike per eksplorimin e zones
Pergaditja dhe venia ne funksionim e Guest houseve (10 te parat)
Zbatim i masave kunder erozionit ne zone
Menaxhimi i mbetjeve ne zone
Hartimi i paketave turistike dhe tureve per parkun
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II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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Fillimi marketingut per prodhimet bujqesore
Krijimi i markes lokale te produkteve bujqesore e blegtorale
Ndertimi i te pakten nje moli per zonen, ne liqenin e Komanit
Inventar i plote i flores dhe faunes se zones
Plan per zhvillimin e turizmit ne zone
Rehabilitim i zonave pyjore te djegura
Plan per shtimin e arroreve ne zone (arra, lajthia, geshtenja)
Masa per permiresimin e pyllit te geshtenjave ne zone
Masa per permiresimin e pyllit te lajthive ne zone
Masa per ruajtjen dhe promovimin e rraces “Busha e Lekbibajt”
Masa per krijimin e muzeut te zones (me materiale te zones)
Monitorimi periodik i flores dhe faunes
2 – 3 projekte pilot per trajtimin e ujrave te zeza ne zone
Projekte pilot per kultivim bimesh mjeskore
Mbeshtetje per bujqesine e zones me projekte pilot
Trajnime per stafin e parkut (menaxhim, promovim, komunikim etj)
Plan ekonomik-financiar per parkun
Hartimi i nje plani rregullues per zonen
Fushate ndergjegjesuese (per mbetjet, mbrojtjen e natyres, zjarret etj)
Krijimi dhe funksionimi i komitetit te menaxhimit te parkut
Aktivitete ne mbeshtetje te femrave
Funksionimi i stafit te parkut
Projekte pilot per eficencen e energjise
Blerje pajisjesh te ndryshme
Riaprimi i kulles se ngujimit Currqaj i Eperm

Promovimi i parkut ne bashkepunim me median: Ne menyre qe parku te behet i “dukshem” per
vizitoret brenda dhe jashte vendit, ai duhet te promovohet. Vizitoret duhet te informohen per
vlerat e parkut, vendndodhjen e tij, infomacione se si ai duhet dhe mund te vizitohet etj. Ne
kete kuader do te duhet te realizohen keto aktivitete; (i) Aktivit per inagurimin e parkut ne
komune, (ii) te ftohen mediat qe te ndjekin aktivitetin dhe ta pasqyrojne ate ne media dhe (iii)
te behen botime (broshure, flet-palosje, harta, guida turistike per parkun etj).
Zonimi i parkut: Parku duhet te kete disa shenja lehtesisht te dallueshme per vizitoret,
vecanerisht ne pikat hyrese te tij. Per kete qellim, disa tabela informuese ne keto pika duhet te
vendosen. Tabelat mund te permbajne informacione kryesore per parkun, si dhe nje harte te
dukshme te tij. Nderkohe qe edhe shenjat kufizuese te parkut duhet te vendosen ne keto pika
(shenja ne hure, drure etj) apo dhe tabela informuese. Nderkohe qe nje tabele e parkut bashke
me harten e tij, dhe me nje informacion me te bollshem duhet vendosur edhe ne qender te
komunes, ne nje vend lehtesisht te dukshem. Tabela duhen vendosur neper rruget kryesore edhe
per te udhuezuar vizitoret (ku jan gueshouset, shtigjet e vizitoreve, qendra e informacionit etj).
Materiale promovuese: Promovimi i parkut eshte nje proces qe do te zgjase po aq sa dhe
ekzistenca e parkut, pra nuk mbaron vetem me ditene inagurimit te tij. Ne kete kuader,
materiale te ndryshme promovuese duhen perdorur ne vijim, te tilla si; broshura, flet-palosje,
faqe web-i, pergaditja dhe publikimi i logos se tij etj. Disa materiale baze si flet-palosjet,
broshura, guidat etj. duhet te gjenden gjithnje ne qendren e informimit te vizitoreve apo
komune. Nderkohe qe edhe logo e parkut duhet te jete pjese e gjithe materialeve promovuese.
Nderkohe qe nje faqe web-i duhet te ndertohet posacerisht per parkun.
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Kompletim i qendres se informacionit: Qendra e informacionit eshte e rendesishme per parkun.
Aty merret informacioni per gjithcka ka te beje me te (cfar vlerash ka parku, si vizitohen ato,
cfar eshte e lejuar dhe cfar e ndaluar etj). Gjithashtu kjo qender shfaq edhe vlerat kulturore,
historike e natyrore per zonen, pasi ajo perben njekohesisht edhe muzeumin e zones. Ne
menyre qe ajo te jete sa me e pasur, duhet ndermarre nje aksion ne zone per te grumbulluar
materiale kulturore (veshje, vegla pune, dokumenta, foto te vjetra, libra per zonen, te dhena per
folklorin e zones etj.). Nje ekspozite me keto materiale, si dhe foto me floren e faunen e zones,
apo herbariumet do te perbenin nje vlere te shtuar ne kete drejtim. Ne kete qender mund edhe te
ekspozohen dhe shiten prodhimet e zones (veshje, punime dore, artizanale, prodhime etj.).
Pergaditje guidash turistike: Cdo vizitor kerkon te dije se cfar atraksionesh ka zona, ku
ndodhen, si vizitohen, rruga qe duhet pershkuar deri atje, guidat e zones, gjuhen e huaj qe
flasin, lidhja e nje pike atraktive me tjerat etj. Per kete qellim duhen hartuar guidat perkatese
per parkun, me informacionin e nevojshem. Ata duhet te permbajne info te tilla si; harta
topografike e zones, distancat, lartesite, koha e udhetimit, vlerat e zones qe do vizitojne, foto te
zones etj. Guidat se paku duhet te jene ne dy gjuhe – shqip dhe anglisht. Me vone ata duhet te
pershtaten edhe ne gjuhe te tjera, ne varesi te vizitoreve (frengjisht, gjermanisht, polonisht etj).
Pergaditja dhe venia ne funksionim e Guest houseve: Ne kuader te ketij plani, ne zone
partashikohet qe te restaurohen rreth dhjetë shtepi karakterisitke te zones (kulla), te cilat do te
presin vizitoret e pare. Pergraditja dhe venia ne funksionim parashikon; pershtatjen e tualeteve,
ujin e pijshem, dhomat e gjumit, lyerjen etj. Nje aktivitet tjeter ne vijim eshte edhe krijimi i nje
rrjeti me keto guest houses ne menyre qe ata te njihen nga vizitoret, te shfaqin ofertat e tyre etj.
Zbatim i masave kunder erozionit ne zone: Erozioni paraqitet problematik ne disa fshatra. Ne
kete kuader jan parashikuar masa bio-inxhinierike per zbutjen e efekteve te tij, te tilla si;
pyllezime, ndertime pritash malore dhe gardhesh teke e cifte. Keto masa duhet te jene gjithnje
te kombinuara ndermjet tyre, ne menyre qe te jene efektive. Prioritare ne kete aktivitet do te
jene zonat me te rrezikuara aktualisht nga ky fenomen, si Lekbibaj, Peraj, Salce etj.
Menaxhimi i mbetjeve ne zone: Zona do te perbeje nje atraksion turisik per sa kohe ajo do te
jete e paster. Situata aktuale eshte problematike ne drejtim te menaxhimit te mbetjeve. Rritja e
numrit te vizitoreve e per rrjedhoje e sherbimeve – do te gjeneroje edhe me shume mbetje. Nen
kete mase menaxhuese propozohen qe; (i) zona te kompletohet me konteniere mbeturinash te
medhenj e te vegjel, (ii) ndertimi i nje vend-grumbullimi mbetjesh dhe (iii) transportimi i
mbetjeve nga pikat e grumbullimit te tyre – konteniere, ne vend-grumbullimin final te tyre. Ky
proces duhet te jete nder prioritetet kryesore te parkut.
Hartimi i paketave turistike dhe tureve per parkun: Rritja e numrit te vizitoreve do te rrise edhe
presionin mbi burimet natyrore te zones, gje e cila mund te sjelle edhe demtimin e vlerave. Ne
menyre qe te shmanget ky fenomen, duhet qe krahas monitorimit periodik qe duhet bere ne kete
drejtim, duhet qe te behet edhe nje pergaditje e paketave turistike dhe tureve per parkun. Kjo ka
tre qellime kryesore; (i) te mundesoje shtrirjen e fluksit turistik ne zone, dhe (ii) te mos e
perqendroje turizmin ne nje zone te vogel ku dhe ndikimet ne mjedis do te ishin edhe me te
renda dhe (iii) te krjioje mundesine per vizitoret qe te zgjedhin destinacionet e tyre.
Fillimi marketingut per prodhimet bujqesore: ne menyre qe fermeret te perfitojne sa me shume
nga aktiviteti turistik ne zone, do te duhet nje plan i detajuar edhe per marketingun e
prodhimeve bujqesore dhe blegtorale te zones. Psh. krijimi i etiketave, qendrave te shitjes dhe
perpunimit te prodhimeve, ambalazheve perkatese, rregulloreve etj.
67

Plani i Menaxhimit per Parkun Natyror Rajonal ‘Nikaj-Mërtur’

Krijimi i markes lokale te produkteve: Rritja e vleres se prodhimeve bujqesore e blegtorale do
te behet vetem nese do te plotesohen disa kritere kryesore; (i) prodhimet do te kene nje etikete
te tyren, (ii) ambalazhi i tyre eshte i standartizuar, (iii) prodhimet do te kene te shkruar ne
etiketen e tyre...”prodhuar ne PNR N-M”. Ne kete kuader duhet te punohet epr hartimin e
dokumentacionit perkates si dhe etiketave te produkteve.
Ndertimi i nje moli: Nje pjese e madhe e vizitoreve pelqenje te udhetojne permes liqenit te
Komanit drejt Tropojes, Kosoves, Alpeve etj. Me zhvillimin e parkut, zona e Nikaj–Mërturit do
te jete destinacioni i ardhshem i tyre. Ndaj del e nevojshme qe te ndertohet nje mol i
pershtatshem, ku varkat dhe anijet te ndalojne per te lene apo marre vizitoret e zones.
Inventar i plote i flores dhe faunes: Eshte nje mase me qellim rritjen e vlerave natyrore te zones
(per te reguar numrin e llojeve te flores e faunes etj). Mund te behet nga ekspedita te
organizuara ose nga vizitore te ndryshem, perfshire edhe temat e diplomave te studenteve.
Plan per zhvillimin e turizmit ne zone: Eshte i nevojshem te behet per te shmangur zhvillimin
kaotik te aktiviteteve turistike ne zone. Plani do te percaktoje sakte dhe qarte se cili do te jete
strateghia e komunes per zhvillimin e turizmit ne zone.
Rehabilitim i zonave pyjore te djegura: Do te behet me qellimin e zbutjes se efekteve te
erozionit ne keto zona, dhe ato te pejsazhit. Rehabilitimi do te behet permes mbeshtetjes se
rigjenerimit natyror (me fare) te ketyre siperfaqeve, duke imituar proceset natyrore ne kete
drejtim.
Plan per shtimin e arroreve ne zone: Zona shquhet per arroret qe ka; geshtenja, lajthia e arra.
Me zhvillimin e zones, do rritet kerkesa per arroret, poduktet dhe nen-produktet e tyre. Ndaj,
parku dhe komuna duhet te hartojne dhe zbatojne plane te detajuara lidhur me shtimin e
arroreve duke mbeshtetur fermeret te pergadisin e aplikojne per mbeshtetje financiare.
Masa per permiresimin e pyllit te geshtenjave ne zone: Zona ka nje pyll natyral me geshtenja
(Castanea sativa), i cili siguron nje baze te mire per te ardhurat e fermereve. Por, ky resurs nuk
trajtohet e menaxhohet ne menyren e duhur, sepse mungojne njohurite perkatese dhe burimet
financiare. Ndaj, disa masa te tilla si; shartimet, pastrimet dhe krasitjet e drureve te geshtenjes
mendohet se jane mjaft efetive per rritjen e prodhimtarise se tyre.
Masa per permiresimin e pyllit te lajthive ne zone. Edhe lajthite paraqesin interes ekonomik per
zonen, ndaj te njejtat procese pune si per geshtenjen mund te zbatohen edhe ne kete rast
(shartimet, pastrimet dhe krasitjet).
Masa per ruajtjen dhe promovimin e rraces “Busha e Lekbibajt”: Rraca lokale „Busha e
Lekbibajt‟ paraqet nje tjeter potencial per zonen, duke qene se ajo eshte unike ne vend.
Perdorimi dhe tregtimi i produkteve dhe nen-produkteve te qumshtit dhe mishit te saje, nese
behen ne menyren e duhur, paraqesin interes te madh ekonomik per zonen, pasi vizitoret do te
duan prodhime te tilla lokale dhe autentike. Menyra me efektive ne kete drejtim, per ruajtjen
dhe shtimin e kesaj rrace eshte ngritja e jne qendre inseminimi artificial ne komune.
Masa per krijimin e muzeut te zones: Duke qene se zona ka nje histori te sajen, do ishte me
vlere nese mund te ngrihej nje muzeum per te permbledhur dhe ekspozuar te gjitha keto vlera.
Muzeu mund te permbaje gjetjet arkeologjike te zones, letra, libra, foto, ngjarje te
dokumentuara etj, te cilat paraqiten me interes per vizitoret, por mbi te gjitha vazhdon dhe ruan
me tej identitetin e zones.
Monitorimi periodik i flores dhe faunes: Me qellim qe te garantohet se natyra e zones po
perdoret ne menyre te qendrueshme, monitorimi i flores dhe faunes jane treguesit kryesor ne
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kete drejtim. Nese verehen perkeqesime te flores dhe faunes – gje qe mund te konstatohet nga
procesi i monitorimit te tyre, mund te merren masat perkatese per te kufizuar apo ndaluar
aktivitetet apo faktoret perkates qe e shkaktojne kete.
Projekte pilot per trajtimin e ujrave te zeza ne zone: Sic eshte pershkruar me siper, zona do te
kete sukses ne zhvillimin e qendrueshem te saje, nese garantohet mbrojtja e mjedisit. Ne zone
nuk perdoret ndonje teknologji e vecante lidhur me trajtimin e ujrave te zeza. Ata shkarkohen
ne natyre, te pa trajtuar, duke ndotur mjedisin dhe ajrin perreth. Duke qene se ekzistojen
sisteme te thjeshta te trajtimit te ujrave te zeza dhe me kosto fare te ulet, rekomandojme qe te
zbatohen disa projekte pilote ne zone, duke filluar mbase me shkollat, komunen, guesthouse etj.
Projekte te tilla konsistojne ne perdorimin e kallameve, zhavorrit dhe reres, per filtrimin e
ketyre ujrave.
Projekte pilot per kultivim bimesh mjeskore: Eshte rekomanduar si mase e tille per dy qellime
kryesore; (i) per te permiresuar kushtet ekonomike te zones, (ii) per te ulur presionin e
banoreve mbi bimet e egra qe rriten ne natyre. Rekomandohet qe se paku ne cdo fshat te kete
projekte te tilla, duke filluar me llojet me kryesore dhe me te kerkuara ne treg si; Sherebela
(Salvia officinalis), Trumza (Satureja montana) etj.
Mbeshtetje per bujqesine e zones me projekte pilot: Me qellim mbeshtetjen e bujqesise se
zones, aplikimi dhe zbatimi i projekteve ne fushen e; perimeve, dru frutoreve, qendrave te
ruajtjes dhe perpunimit te prodhimeve etj, do te jete i nevojshem. Per kete arsye, disa projekte
pilot per; (i) kultivimin e pemeve frutre ne zone (kumbulla, molle, dardha, qershi etj), (ii) nje
pike perpunimi te te qumshtit (baxho), si dhe (iii) pike krijimi i nje standarti per ambalazhimin
dhe etiketimin e ketyre produkteve (forma e madhesia e eneve, etiketat, kushtet e ruajtjes etj).
Trajnime per stafin e parkut: Stafi i parkut ka nevoje emergjente per trajnime, ne drejtim te;
menaxhimit, promovimit dhe komunikimit. Trajnimet perfshijne se paku tre nga kater personat
qe do te punojne ne park (menaxherin, ekspertin e biodiversitetit dhe ate te komunikimit).
Trajnimet mund te behen ne zone, ose zona te tjera brenda vendit mbi tematikat e mesiperme.
Parku dhe komuna duhet te shfrytezojne cdo mundesi per te perfituar kur keto trjanime jane pa
pagese, dhe te dergoje stafin e parkut atje.
Plan ekonomik-financiar per parkun: Ky plan esht i nevojshem per dy arsye; (i) per te patur nje
panorame te qarte te shpenzimeve te nevojshme ne kuader te parkut (stafi, mirmbajtja,
materialet etj) dhe (ii) per te patur gjithashtu nje plan per te siguruar te ardhura nga parku (taksa
nga guesthouse, sherbimet, vizitoret, pastrimi, drute e zjarrit, blegtoria, toka buqjesore etj).
Hartimi i nje plani rregullues per zonen: Deri me tani zona eshte thuajse e pandikuar nga
ndertimet „moderne‟. Por, me permiresimin e infrastruktures rrugore dhe rritjen e fluksit
turistik, do te filloje te rritet presioni per te ndertuar (hotele, shtepi, bare, restorante etj). dy
rreziqet kryesore ne kete drejtim jan; (i) ndotja vizuale (duke ndertuar ndryshe nga arkitektura
tradicionale) dhe (ii) ndertimet kaotike pa patur me pare nje plan rregullues per to. Pikerisht per
kete qellim, nje plan rregullues per zonen (ku do te ndertohet, sa dhe cfar do ndertohet,
arkitektura e ardhshme e zones – si do jete ajo etj) duhen specifikuar ne kete plan. Plani duhet
te jete transparent, ne menyre pjesmarrja e grupeve kryesore te interesit te reflektohet aty.
Fushate ndergjegjesuese: Perben nje tjeter aktivitet menaxhues i cili ka rendesi jetike per
parkun dhe zonen. Tematikat kryesore ku duhet bazuar kjo fushate jan; (i) mbetjet, (ii) mbrojtja
e natyres, (iii) zjarret etj). Per kete qellim mund te perdoret media lokale (TV, Radio, Gazetat
etj), faqet web, si dhe materialet didaktike (flete-palosje, postera, foto etj). Nje pune e detajuar
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ne kete drejtim duhet bere edhe me banoret e parkut, dhe vecanerisht me nxenesit e shkollave te
zones. Strategjia e komunikimit dhe grupet fokus duhen percaktuar ne menyre te kujdesshme
me qellim qe te arrihen objektivat e fushates.
Krijimi i komitetit te menaxhimit te parkut: Bordi i menaxhimit ngrihet automatikisht me
miratimin e parkut. Perberja e tij jepet ne vijim. Ne kuader te ketij PM, eshte perfshire ne
aktivitetet menaxhuese edhe mbledhja e pare e ketij komiteti, e cila do te formalizoje edhe
aktoret qe do jene pjese e ketij komiteti, do njihet me parkun etj.
Aktivitete ne mbeshtetje te femrave: Barazia gjinore eshte nje ceshtje e ndjeshme per vizitoret,
donatoret por edhe ne nivel kombetar. Pervec inkurajimit te pjesmarrjes se fermave ne
menaxhimin e parkut, disa aktivitete tjera ne mbeshtetje te fermave duhen ndermarre ne kete
drejtim. Ne kuader te planit te menaxhimit te PNR N-M parashikohet; (krijimi i nje organizate
– OJF ne mbeshtetje te fermave dhe (ii) aktivitete trajunese per femrat (kuzhine, mikpritje,
perpunim dhe ruajtje prodhimesh bujqesore e blegtorale, paketim produktesh, shitje etj).
Projekte pilot per eficencen e energjise: Nga raporte te ndryshme rezulton se rreth 70% e druve
te zjarrit te nevojshme per nje familje (ngrohje dhe gatim), digjen ne menyre jo eficente. Psh.
nese nje familje ne zone perdor 10 m3 dru zjarri ne nje vit, vetem 3 m3 digjen ne menyre
eficente, ndersa pjesa me e madhe e tyre (7 m3) digjen pa dhene asnje kontribut ne qellimin e
perdorimit te tyre, kjo pasi; (i) banoret perdorin pajisje (soba, oxhake) qe jan fare pak eficente
ne kete drejtim, (ii) banesat nuk kan termo-izolim dhe (iii) banoret nuk perdorin dru te thare
mire per djegie (perceptimi i pergjithshem eshte se duhen perdorur bashkarisht – dru te thate
dhe te njome per zgjatur periudhen e djegies). Per te permiresuar eficencen e energjise dhe mbi
te gjitha per te reduktuar sasisne vjetore te druve te zjarrit qe perdoren nga familjet, ne kuader
te planit jane parashikuar disa masa; (i) trajnime te fermereve dhe ndergjegjesim te tyre per
perdorimin dhe ruajtjen e druve te zjarrit, (ii) projekte pilot per ndertimin e strehave per tharjen
e druve dhe ruajtjen e tyre, dhe (iii) blerje sobash eficente ne zone (te cilat kan nje eficense
energjie deri ne 80%.
Riparimi i kulles se ngujimit Curraj i Eperm. Ne mes te fshatit, pran ures qe bashkon dy anet e
lumit te Currajt, ne lagjen (vllazenine) Nikbibaj, gjendet “Kullae Ngujimit”. Ajo eshte ndertuar
rreth viteve 1840-50,dhe konsiderohet si njera nga kullat e gurit me te vjetra ne kete fshat.
Kulla e ngujimit eshte e vendosur mbi nje masiv shkembor - gelqeror rreth 15 m te larte qe
gjendet buze lumit te Currajt e qe bije thike mbi siperfaqen e ujit. Pikerisht mbi kete masiv
shkembor, ose thep – siç e quajn vendasit masivin shkembor, nisin themelet e kulles, e cila
ngrihet ne lartesi dominuese mbi ambjentin rrethues, prandaj eshte quajtur dhe “Kulla e
Thepit”. Vendosja mbi kete masiv shkembor (thep) i ka rrit kulles vlerat funksionale mbrojtese
pasi tre faqet e mureve te saj ngrihen mbi kete shkemb. Kulla paraqet nje objekt interesant dhe
shume terheqes per vizitoret. Ajo duhet te riparohet ne versionin origjinal te saje, te hapet per
vizitoret dhe mundesisht te sherbeje edhe si „muze‟ per zonen, duke vendosur aty materiale
erkeologjike, historike, shkrime, foto, prodhimet artizanale etj. Bashke me kullen duhet hapur
edhe tuneli qe lidhte kullen me perroin nga ku merrej uji i pijshem.
Blerje pasjisjesh per parkun: Administrata e parkut do te kete nevoje per pajsisje te dnryshme
si; motocikleta, pajisje per shuarjen e zjarreve, varke me motorr etj. Kto pajisje jan te
domosdoshme ne kryerjen e aktiviteteve te perditshme te stafit te parkut.
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Komiteti i menaxhimit te PNR Nikaj-Mërtur
Ne vendimin VKM Nr. 86, datë 11.2.2005 për “Krijimin e Komiteteve të Menaxhimit të
Zonave të Mbrojtura”, janë përcaktuar qartë procedurat e menaxhimit të këtyre zonave, roli,
detyrat dhe përbërja e komiteteve të menaxhimit.
Konkretisht, ky VKM ndër të tjera përcakton;
I. Të përgjithshme
Komitetet e menaxhimit krijohen vetem për zonat e mbrojtura park Kombetar, Rezervat
Natyror i Menaxhuar dhe Peizazh i Mbrojtur (kategorie II, IV dhe V, të zonave të mbrojtura).
1.
Komitetet e menaxhimit organizohen, në nivel vendor dhe ndjekin zbatimin e planeve
të menaxhimit për zonat ku ngrihen.
2.
Komitetet e menaxhimit mbikqyrin edhe monumentet e natyrës, që ndodhen në qarkun
ose qarqet ku shtrihet zona e mbrojtur që ata menaxhojnë.
II. Përbërja e komiteteve të menaxhimit
1.
Këto Komitete do të përbëhen nga përfaqësues të institucioneve të ndryshëm ku
ndodhet zona e mbrojtur, por kryesisht nga:
a. Përfaqsuesi i Ministrisë së Mjedisit;
b. Përfaqsuesi i Drejtorisë së Përgjithshme të Pyjeve dhe Kullotave;
c. Përfaqsuesi i Ministrisë së rregullimit të Territorit;
d. Përfaqsuesi i bashkisë ose i bashkive në territorin e të cilave shtrihet zona e
mbrojtur;
e. Kryetarët e komunave, në territorin e të cilave shtrihet zona e mbrojtur;
f. Përfaqsuesi i keshillit të qarkut ose qarqeve, ku shtrihet zona e mbrojtur;
g. Përfaqsuesi i Agjensisë Rajonale të Mjedisit të qarkut, ku shtrihet pjesa me e
madhe e zonës;
h. Drejtori i Drejtorisë së shërbimit pyjor në zonë;
i. Përfaqsuesi i pronareve të tokave, kur në territorin e zonës së mbrojtur ka toka
privatë;
j. Përfaqsuesi i organizatave jo-fitimprurëse, në nivel kombëtar ose vendor, aktive
për problemet e zonës së mbrojtur ;
k. Anëtarë të tjerë.
Më tej, vendimi përshkruan në mënyrë të detajuar rolet e adminstratës së zonës së mbrojtur,
organizimin, detyrat, përgjegjësitë dhe funksionimin e komitetit të menaxhimit.
Ky vendim pra, do të jetë udhezuesi bazë i Komitetit të Menaxhimit të Parkut Natyror Rajonal
Nikaj-Mërtur.
Me qëllim që administrimi dhe menaxhimi i parkut të bëhet konform rregullave, kërkohet që
për PNR Nikaj-Mërtur të krijohet një bord/komitet i posaçëm menaxhues me 9 anëtarë, i cili
mund të ketë këtë përbërje dhe strukturë;
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Kryetari i komunes
Kryetari i keshillit të
komunes
Financieri i komunes

Perfaqësues i PNR
PNR

KOMITETI I
MENAXHIMIT
DSH Pyjor

Nikaj-Mertur

Qarku

Min. Mjedisit

OJF

Komuniteti
Figure 26. Bordi i menaxhimit te PNR Nikaj-Mertur

Bordi shkencor i parkut
Pervec bordit te menaxhimit te parkut, nje bord shkencor eshte gjithashtu i nevojshem per
parkun. Detyra kryesore e tij eshte keshillimi shkencor per; stafin e parkut, komunen qe
menaxhon parkun si dhe per bordin e menaxhimti te parkut. Keshillimet e ketij bordi jan te
karakterit shkencor (argumentime dhe interpretime shkencore per ceshtje te ndryshme etj.).
Perberja e keti bordi duhet te jete;
- 4 (kater) perfaesues nga universitetet e vendit – botanist, zoolog, agronom, specialist
pyjesh;
- 2 (dy) persona nga OJF te ndryshme (lokale apo kombetare) te profilizuara ne fushen e
mbrojtjes se natyres, biodiversitetit, mjedisit etj.;
- 1 (nje) person nga fusha e; biodiversitetit, planifikimit te territorit, arkitekt etj
Bordi shkencor funksionon sipas kerkesave dhe nevojave perkatese te stafit te parkut, komunes
apo grupeve kryesore te interesit ne park.
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Stafi i parkut
Parku Rajonal Nature Nikaj-Mërtur është plotësisht nën përgjegjësinë e komunës Lekbibaj (ose
një komune të zgjeruar pas reformës territoriale). Kjo do të thotë qe; menaxhimi, monitorimi,
financimi, promovimin dhe detyrime të tjera në lidhje me PNR N-M duhet të plotësohen nga
ana e komunës. Por buxheti i komunës është shumë i vogël dhe i mbingarkuara me detyrime te
tjera. Kjo do të thotë qe, menaxhimi i PNR duhet të organizohet në një mënyrë shumë
ekonomike dhe me efektivitet. Buxheti i komunës nuk lejon punësimin e personelit shtesë për
menaxhimin e parkut. Menaxhimi i parkut do të mbulohet nga stafi ekzistues i komunës dhe
staf vullnetar. E njëjta gjë vlen per te dy rastet; stafin e menaxhimit dhe bordin shkencor.
Për çdo rast - personelin, dhe borind e menaxhimit dhe bordin shkencor - çështja gjinore do të
merret në konsideratë: të paktën 1 ne 3 pozicione do të jetë i rezervuar për femrat.
Stafi i parkut eshte struktura kryesore dhe me e rendesishmja e tij. Duke patur ne konsiderate
gjendjen financiare te komunes, apo burimet njerezore ne dispozicion, rekomandojme qe parku
te kete nje staf prej 4 personash;
- Menaxher parku – i cili te merret me aspektet menaxhuese te parkut
- Ekspert komunikimi – qe do te promovoje parkun, do te hartoje materialet promovuese
(fete-palosje, guida etj), do te komunikoje me mediat si dhe do te udheheqe fushatat e
ndergjegjesimit publik, punen me komunitetitn e zones etj.
- Ekspert biodiversiteti – do te merret me evidentimin dhe promovimin e vlerave te
biodiversitetit, aspektet menaxhuese dhe monitoruese etj.
- Financieri parkut – do te merret me ceshtjet financiare te aprkut.
Pershkrimi i detyrave, njohurive perkatese si dhe pergjegjesive qe do te kete sejcili nga keta
anetare te stafit jepet ne nje aneks te vecante te ketij plani menaxhimi.
Me qellim minimizimin e kostove operative te stafit, rekomadojme qe te perdoren burimet
njerezore qe gjenden aktualisht ne komune;
- Menaxheri i parkut – mund te jete ndonje nga anetaret e stafit te komunes (pergjegjesi i
burimeve njerezore, nenkryetari, kryetari i keshillit te komunes, drejtori i shkolles etj).
Pra te jete nje eprson qe ka njohurite baze te menaxhimit.
- Eksperti i komunikimit – mund te jete nje mesuese apo mesues i shkolles, qe ka aftesi
komunikuese pervecse ne gjuhe shqipe dhe ne gjuhe tjera (preferohet anglisht).
Rekomandohet te jete femer.
- Ekspert biodiversitetit – mund te jete specialist i pyjeve komunale, mesues i biologjise,
agronomi i zones etj). nje person qe ka njohuri baze lidhur me biodiversitetitn.
- Financier i parkut – mund te jete financieri i komunes etj.
Ne te gjitha rastet, rekomandohet qe personat e mesiperm te jene nga administrata lokale e
komunes, shkolles, OJF-ve etj.
Organizimi i stafit te parkut eshte i paraqitur ne diagramen e meposhtme;
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Komitetit/ Bordi i
Menaxhimit

ANETARET

Drejtori/
Menaxheri
Aftesi menaxhuese
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Komunikimin
Gazetar, Letrar, Historian,
Arkeolog, me gjuhe te huaj
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Biodiversitetit
Pylltar, Biolog,
Agronom etj

Figure 27. Stafi i Parkut
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PLANI FINANCIAR
Aktivitetet menaxhuese te parkut, stafi dhe cdo sherbim tjeter qe do te ofroje parku ka nje kosto
te caktuar. Duke qene se ne vend mungon eksperienca e funksionimit te nje parku te tille, ne
kete kapitull perfshihet kostimi i perafert i aktiviteteve menaxhuese te pershkruara me siper.
Kostimi eshte bazuar ne llogaritje te peraferta dhe ne cmimet aktuale (viti 2014). Plani i
zbatimit te masave ne vite pershkruhet me siper ne titullin “Pershkrimi i aktiviteteve
menaxhuese ne PNR Nikaj–Mërtur“, dhe bazuar ne te do te zbatohen masat me kostot
financiare te percaktuara ketu.
Ketu behen disa detajime per nen-komponente te ndryshem te cdo mase menaxhuese;
Nr

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10
11

Masat menaxhuese

Njesia

SHUMA E KOSTOVE TE AKTIVITETEVE MENAXHUESE
Promovimi i parkut ne bashkepunim me median
1.1. Aktivitet (dreke) ne komune
1.2. Ftesa per mediat
1.3. Botime per parkun (broshure, flet-palosje, harta, guida etj)
Zonimi i parkut
1.1. Vendosje shenjash kufizuese per PNR ne hyrjet kryesore
1.2. Vendosje shenjash/tabela per zonen kryesore te parkut
Tabela informuese per parkun, hartat e parkut etj
3.1. Tabele informuese per parkun ne hyrje te parkut (rruge)
3.2. Tabele informuese ne qender te komunes
Materiale promovuese (broshura, flet-palosje, faqe web-i, logo etj)
4.1. Flete-palosje per promovimin e parkut
4.2. Broshure per vlerat e parkut etj ne dy gjuhe (shqip dhe anglisht)
4.3. Guida per parkun
4.4. Krijimi i logos per parkun
4.5. Faqe web-i per parkun
Kompletim i qendres se informacionit me baze materiale
5.1. Grumbullim dhe ekspozim materialesh historike per zonen
5.2. Grumbullim veglash dhe pajisjesh (punime dore, artizan etj)
5.3. Blerje pajisjesh ekspozuese (korniza, plate etj)
5.4. Blerje veshje e rroba popullore (meshkuj e femra) - kostume
5.5. Herbarium me llojet kryesore te parkut
5.6. Foto me llojet kryesore te faunes etj
Pergaditje guidash turistike per eksporimin e zones
6.1. Guida per parkun
Pergaditja dhe venia ne funksionim e Guest houseve (10 te parat)
7.1. Riparim guest house
7.2. Rrjetezim guest house
Zbatim i masave kunder erozionit ne zone
8.1. Pyllezime kunder erozionit
8.2. Prita malore
8.3. Gradhe teke e cifte
Menaxhimi i mbetjeve ne zone
9.1. Blerje konteniermbeturinash
9.2. Kosha mbeturinash (te vegjel)
9.3. Ndertim vend-grumbullim mbetjesh
9.4. Transport mbeturinash deri ne vend-grumbullim
Hartimi i paketave turistike dhe tureve per parkun
10.1. 3-4 paketa turistike (oferta) per vizitoret
Fillimi marketingut per prodhimet bujqesore
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Persona

Vlera per
njesi, lek

Sasia

-

50
2
2

2000
25000
30,000

Cope

10
10

2,000
1,000

Cope
Cope

1
1

25,000
25,000

Cope
Cope
Cope
Cope
Nr

1000
1000
1000
1
1

50
100
50
20,000
50,000

Cope
Cope
Cope

10
1
1
4
100
50

2,000
100,000
100,000
10,000
400
1,000

Cope

1000

50

10
1

200,000
30,000

Ha
M3
Ml

50
1,000
1500

400,000
5,000
1000

Cope
Cope
M2
Vite

20
50
2000
10

25,000
3,000
500
250,000

Cope

4

5,000

D. pune

Nr

Vlera, Lek
95,060,000
210,000
100,000
50,000
60,000
30,000
20,000
10,000
50,000
25,000
25,000
270,000
50,000
100,000
50,000
20,000
50,000
350,000
20,000
100,000
100,000
40,000
40,000
50,000
50,000
50,000
2,030,000
2,000,000
30,000
26,500,000
20,000,000
5,000,000
1,500,000
4,150,000
500,000
150,000
1,000,000
2,500,000
45,000
45,000
500,000
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

26
27
28
29
30
31

32

33

11.1. Plan per marketingun e prodhimeve dhe zbatim i tij
Krijimi i markes lokale te produkteve bujqesore e blegtorale
12.1. Hartimi i dokuemntacionit per marken lokale
12.2.Hartimi i logove-etiketave per produktet e zones
Ndertimi i te pakten nje moli per zonen, ne liqenin e Komanit
13.1. Mol per ankorimin e varkave ne liqenin e Komanit
Inventar i plote i flores dhe faunes se zones
14.1. Inventari i flores (mund te behet ne kauder te diplomave etj)
14.2. Inventari i faunes (mund te behet ne kauder te diplomave etj)
Plan per zhvillimin e turizmit ne zone
15.1. Strategji lokale per zhvillimin e turizmit
Rehabilitim i zonave pyjore te djegura
16.1. Ri-pyllezim ne zonat e djegura pyjore
Plan per shtimin e arroreve ne zone (arra, lajthia, geshtenja)
17.1. Projekte per shtimin e arrave
17.2. Projekte per shtimin e lajthive
Masa per permiresimin e pyllit te geshtenjave ne zone
18.1. Permiresimi i pyjeve te geshtenjes (krasitje, pastrime etj)
Masa per permiresimin e pyllit te lajthi ne zone
19.1. Permiresimi i lajthishteve (shartime, pastrime, krasitje etj)
Masa per ruajtjen dhe promovimin e rraces “Busha e Lekbibajt”
20.1. Qender inseminimi ne zone
Masa per krijimin e muzeut te zones (me materiale te zones)
21.1. Pershtatje e ambjenteve aktuale ne muze
Monitorimi periodik i flores dhe faunes
22.1. Monitorimi i flores
22.2. Monitorimi i faunes
Projekte pilot per trajtimin e ujrave te zeza ne zone
23.1. Te pakten dy projkte pilot per trajtimin e ujrave te zeza
Projekte pilot per kultivim bimesh mjeskore
24.1. Projekt pilot per kultivimin e sherebeles
24.2. Projekt pilot per kultivimin e trumzes
Mbeshtetje per bujqesine e zones me projekte pilot
25.1. Projekte per mbjellje pemesh frutore
25.2. Projekte per blegtorine (baxho per perpunim qumeshti)
25.3. Projekt per ambalazhimin e produkteve bujqesore
Trajnime per stafin e parkut; menaxhim, promovim, komunikim etj)
26.1. Trajnime te stafit per menaxhim parku
26.2. Trajnime te stafit per komunimkimin dhe interpretimin
Plan ekonomik-financiar per parkun
27.1. Plan ekonomik dhe financiar per parkun
Hartimi i nje plani rregullues per zonen
28.1. Plan rregullues per territorin e parkut
Fushate ndergjegjesuese - mbetjet, mbrojtja e natyres, zjarret etj)
29.1. Fushate ndergjegjesuese ne media
29.2. Fushate ndergjegjesuese per banoret e parkut
Krijimi i bordit te menaxhimit te parkut
30.1. Organizimi i mbjedhjeve te bordit
Aktivitete ne mbeshtetje te femrave
31.1. Krijimi i nje organizate vetem epr fermat e zones
31.2. Rritje kapacitetesh (kuzhine, mikpritje, perpunim, paketim etj)
Stafi i parkut (per nje periudhe 10 vjecare)
32.1. Menaxher parku
32.2. Ekspert komunikimi
32.3. Ekspert per biodiversitetitn (biolog, spec.pyjesh etj)
Projekte pilot per eficencen e energjise
Trajnime per ruajtjen dhe perdorimin e druve te thata
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Nr

1

500,000

30
20

2,000
2,000

1

400,000

D. pune
D. pune

50
50

2,000
2,000

D. pune

50

2,000

Ha

50

100,000

Ha
Ha

20
50

250,000
250,000

Ha

100

50,000

Ha

50

50,000

Nr

1

500,000

Nr

1

200,000

Nr
Nr

1
1

50,000
50,000

Nr

2

500,000

Ha
Ha

1
1

500,000
500,000

Ha
Nr
Nr

10
1
1

300,000
1,000,000
250,000

Persona
Persona

2
1

250,000
250,000

Cope

1

Nr

1

500,000
500,000
500,000

Nr
Nr

10
10

10,000
10,000

Vite

10

50,000

1
100

50,000
10,000

Vite
Vite
Vite

10
10
10

500,000
400,000
400,000

Persona

25

5,000

D. pune
D. pune
Nr

Nr
Persona

500,000
100,000
60,000
40,000
400,000
400,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
5,000,000
5,000,000
17,500,000
5,000,000
12,500,000
5,000,000
5,000,000
2,500,000
2,500,000
500,000
500,000
200,000
200,000
100,000
50,000
50,000
1,000,000
1,000,000
4,000,000
2,000,000
2,000,000
4,250,000
3,000,000
1,000,000
250,000
750,000
500,000
250,000
500,000
500,000
500,000
500,000
200,000
100,000
100,000
500,000
500,000
1,050,000
50,000
1,000,000
13,000,000
5,000,000
4,000,000
4,000,000
1,525,000
125,000
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34

35

Projekte pilot per ndertimin e vendeve per tharje druresh
Blerje sobash eficente
Blerje pajisjesh te ndryshme
Motocikleta
Varke me motorr
Pompa uji per fikje zjarri
Fikeze zjarri (shkume, lopata-erashke etj)
Riparimi i kulles se ngujimit Curaj i Eperm

Nr
Cope

10
10

40,000
100,000

Cope
Cope
Cope
Cope
Cope

1
1
20
15
1

250,000
300,000
15,000
10,000
1,000,000

400,000
1,000,000
1,000,000
250,000
300,000
300,000
150,000
1,000,000

Pjesen me te madhe te masave menaxhuese e zene ato per mbrojtjen e tokes nga erozioni
(pyllezimet etj) si dhe projektet per shtimin e arroreve ne zone (geshtenjat, arra, lajthia).
Ne tabelen ne vijim jepet shtrirja kohore e zbatimit te aktiviteteve dhe kostoto financiare
perkatese;
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Kostot financiare te aktiviteteve, sipas viteve ne lekë

MASAT MEANXHUESE

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

105000

105000

Zonimi i parkut

15000

15000

Tabela informuese per parkun, hartat e parkut etj

25000

25000

Materiale promovuese (broshura, flet-palosje, faqe web-i, logo)

135000

135000

Kompletim i qendres se informacionit me baze materiale

150000

100000

25000

25000

430000

400000

400000

400000

400000

2650000

2650000

2650000

2650000

2650000

2650000

2650000

2650000

2650000

2650000

415000

415000

415000

415000

415000

415000

415000

415000

415000

415000

15000

15000

15000

250000

250000

Promovimi i parkut ne bashkepunim me median

Pergaditje guidash turistike per eksporimin e zones
Pergaditja dhe venia ne funksionim e Guesthouseve (10 te parat)
Zbatim i masave kunder erozionit ne zone
Menaxhimi i mbetjeve ne zone
Hartimi i paketave turistike dhe tureve per parkun
Fillimi marketingut per prodhimet bujqesore

100000

50000

Krijimi i markes lokale te produkteve bujqesore e blegtorale

50000
400,000

Ndertimi i te pakten nje moli per zonen, ne liqenin e Komanit
Inventar i plote i flores dhe faunes se zones

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

Plan per zhvillimin e turizmit ne zone

100,000

Rehabilitim i zonave pyjore te djegura

200000

600000

600000

600000

600000

600000

600000

600000

600000

1500000

2000000

2000000

2000000

2000000

2000000

2000000

2000000

2000000

Masa per permiresimin e pyllit te geshtenjave ne zone

200000

600000

600000

600000

600000

600000

600000

600000

600000

Masa per permiresimin e pyllit te lajthi ne zone

500000

400000

400000

400000

400000

400000

Masa per ruajtjen dhe promovimin e rraces “Busha e Lekbibajt”

80000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

Masa per krijimin e muzeut te zones (me materiale te zones)

40000

40000

40000

40000

40000

Plan per shtimin e arroreve ne zone (arra, lajthia, geshtenja)

50000

Monitorimi periodik i flores dhe faunes
Projekte pilot per trajtimin e ujrave te zeza ne zone
Projekte pilot per kultivim bimesh mjeskore

125000

125000

1000000

1000000

125000

125000

125000

50000
125000

125000

1000000

1000000

125000
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2250000

1000000

1000000

75000

75000

75000

75000

75000

75000

75000

75000

Mbeshtetje per bujqesine e zones me projekte pilot
75000

Trajnime per stafin e parkut; menaxhim, promovim, komunikim

75000
500,000

Plan ekonomik-financiar per parkun
250000

250000

Fushate ndergjegjesuese-mbetjet,mbrojtja e natyres, zjarret etj

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

Krijimi i bordit te menaxhimit te parkut

50000

50000

50000

50000

50000

50000

50000

50000

50000

50000

210000

210000

210000

210000

210000

1300000

1300000

1300000

1300000

1300000

1300000

1300000

1300000

1300000

1300000

Projekte pilot per eficencen e energjise

400000

400000

400000

325000

Blerje pajisjesh te ndryshme

250000

300000

300000

150000

500000

500000

11,485,000

11,585,000

10,370,000

9,620,000

9,320,000

8,920,000

7,920,000

7,785,000

Hartimi i nje plani rregullues per zonen

Aktivitete ne mbeshtetje te femrave
Stafi i parkut (per nje periudhe 10 vjecare)

Riparimi i kulles se ngujimit Curaj i Eperm
SHUMA

6,310,000
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11,745,000

MONITORIMI DHE VLERESIMI I MENAXHIMIT

Monitorimi i Përdorimit të Tokës, Turizmit, Kërcënimet dhe Kerkimi
Monitorimi është nje ndër detyrat kryesore të çdo lloj të zone të mbrojtur. Ai siguron baz ën
e të dhënave për rregullimin e menaxhimit te zones. Monitorimi (dhe vlerësimi) përfshin
fusha të ndryshme, duke përfshirë monitorimin e biodiversitetit (e peizazheve, habitateve
dhe llojeve), monitorimin e përdorimit të tokës, monitorimin e turizmit / vizitave,
monitorimin e edukimit dhe të ndërgjegjësimit publik, si dhe vlerësimin e reduktimit të
kërcënimit (të lidhura në përgjithësi me aktivitetet njerëzore dëmshme në PNR). Monitorimi
dhe vlerësimi i efektivitetit të menaxhimit (duke mbuluar të gjitha aspektet e menaxhimit,
duke përfshirë administrimin, financimin dhe proceset e tjera të menaxhimit), është një
masë tjetër e cila do të përshkruhet më poshtë.
Në një zone te mbrojtur hulumtimi ose nje punë shkencore është një detyrë opsionale. Ajo do
të bëhet kryesisht nga ekspertë të jashtëm, të tille si shkencëtarë nga Akademia e Shkencave
dhe nga universitetet. Por edhe ekspertët jo-shkencore, të tille si ornitologët në terren etj. dhe
anëtarët e organizatave të specializuara duhet të marrin pjesë në vezhgimet në terren dhe
aktivitetet monitoruese, siç është kjo, nje praktikë e mirë në shumicën e vendeve të tjera. Për të
gjithë ata aksesi duhet të lejohe sipasdisa parakushteve; qe kërkimi nuk do të dëmtojë parkun,
mbrojtjen, turizmin dhe administratën, por do të ndërtojë një bazë të dhënash për inventarin,
monitorimin dhe ruajtjen më të mirë te tyre. Në qoftë se hulumtimi pritet të dëmtojnë natyrën e
parkut, leja do të refuzohet ose të lejohet vetëm nën kufizime të veçanta dhe mbikëqyrjen e
administratës se parkut. Prioritetet e kërkimit shkencor duhet të identifikohen, në baze te te
cilit do të përpilohet një program kerkimi.
Ne PNR Nikaj– Mërtur monitorimi eshte i orjentuar ne:
- Monitorimin e biodiversitetit
- Monitorimin e perdorimit te territorit
- Monitorimin e Turizmit , edukimit dhe ndergjegjesimit te publikut
- Uljen e reduktimit te impakteve negative
- Vleresimin e menaxhimit te parkut
Monitorimet tjera janë opsionale!

Monitorimi i biodiversitetit
Hapi i parë për të filluar me inventarin e biodiversitetit është për të krijuar një bazë të
dhënash të habitateve dhe llojeve te parkut. Përshkrimet dhe tabelat e bashkëngjitura këtij
plani menaxhimit të mund të shërbejnë si bazë për një bazë të dhënash të tillë (keto do të
dorëzohen në vjeshtë 2014). Nuk është në detyrimet e çdo parku për të kryer një inventar të
detajuar, por për ta organizuar atë, për të krijuar korniza ligjore dhe organizative, për të
ftuar ekspertë nga organizata dhe institucione të ndryshme, si dhe vullnetarë, dhe për të
hartuar, përgatitur dhe të organizuar një bazës të të dhënave per biodiversitetin përkatës.
Partnerët e përshtatshem janë; Akademia e Shkencave, universitetet, shkollat, OJQ-të dhe
vullnetarët. Masa me efektivitet te larte përfshijnë oferta speciale, të tilla si; ekskursione te
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specializuara, seminare apo kampet në terren. Për të marrë të dhënat optimale, ekspertët e
biodiversitetit duhet të mbështeten me kushte të shkëlqyera të punës, duhet te kene qasje të
veçantë perfshire edhe në zonën kryesore te parkut, detyra të qarta dhe ndjenja që të jenë të
mirëseardhur.
Monitorimi i biodiversitetit (specieve, habitateve dhe peizazheve) kërkon qasje të
ndryshme, metoda, intervale, kohë dhe burime njerëzore, si dhe materiale e burime
financiare. Ndërsa monitorimi specieve është i bazuar kryesisht në vleresime sasiore (duke
qenë keshtu më i kushtueshem), monitorimi i përdorimit të tokës, peisazheve dhe
habitateve është i një lloji më cilësor.
Table 8 Skema e vlerësimit perdorimit te territorit në PNR Nikaj-Mërtur*
Gjendja
Nr.

Pejsazhi**

1

Pyjet e ahut
(Zona qendrore)

2
3
4

I pandryshuar

I perkeqesuar

I ndotur

-

Pyjet e ahut
(te pedorura)
Pyje dushku te
perziera (cungishte)
Pyje dushku te
perziera (krasitura)

5

Pyjet e gështenjës

6

Pyje tjera

7

Kullotat

9

Siperfaqet ujore

10

Permiresuar

Shenime

Vendbanimet
* Një studim bazë dhe një udhëzues për vlerësim do të paraqitet në vjeshtë 2014
** Nëse esht e nevojshme ndaj të njëjtin lloj peizazhi në vend-ndodhje të ndryshme

Monitorimi i Turizmit, Edukimit dhe Ndërgjegjësimi i Publikut
Në kontrast me monitorimin relativisht të lehtë të impaktit të turizmit me anë të numrave
vizitoreve dhe vizitorëve përsëritës, si një vlerësim i kënaqësisë, nuk ka asnjë metodë te
pershtatshme për të monitoruar suksesin e ndikimeve te edukimit mjedisor dhe ndërgjegjësimit
publik. Megjithatë, interpretimi i natyres, edukimi mjedisor dhe ndërgjegjësimi i publikut janë
strategjitë kyçe të menaxhimit të një Parku. Prandaj, PNR Nikaj-Mërtur e ka jo vetëm për të
rritur përpjekjet e tij në keto dy fusha, por edhe për të monitoruar rezultatet perkatese.
Turizmi

Aktualisht turizmi në PNR Nikaj-Mërtur është në pikën e tij fillestare, dhe do të zhvillohet hap
pas hapi.Tabela e mëposhtme mund të tregojnë se si numri i vizitorëve do të rritet gjatë viteve në
vijim. Ai siguron informacion bazë për zhvillimin e turizmit.
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Table 9 Numri i vizitoreve ne PNR NikaJ-Mërtur
Viti
-

Vizitorë nga vendi
Individë

Grupe

Vizitorë ndërkombëtarë

Totali

Individë

Grupe

Totali

Totali

-

2015
2016
2017
…

Pyetësorët e rastit mund te tregojnë se pothuajse 100 për qind e të gjithë vizitorët janë shumë të
kënaqur, dhe mund te kthehen pas disa kohesh serish ne park per ta ri-vizituar ate. Ndërsa ky
është një zhvillim premtues, rritja e turizmit mund të ketë disa efekte anësore negative, duke
përfshirë rritjen e mbeturinave, zhurmat, shqetësimet tek kafshët, shqetësime të vegjetacionit për
shkak të automjeteve qe qarkullojne jashtë rrugëve, apo edhe aksidentet me kafshet (aksidentet e
makinave, pickime nga gjarpri, etj .). Pra, qe te dy, ndikimet pozitive, si dhe negative duhet të
monitorohen me kujdes.
Një strukturë e propozuar për monitorimin e turizmit është dhënë në tabelën e mëposhtme:
Table 10 Skeme e monitorimit te turizmit ne PNR Nikaj-Mërtur
Nr.

Aktiviteti

Sa visitor e kan vizituar PNR NikajMërtur vitin e kaluar?

Vizitorë individë

Nga vendi
Te huaj
Total

1

Femije nga vendi
Femije te huaj
Femije, Total
Sa visitor jane ri-kthyer vitin e shkuar?

Nga vendi
Te huaj
Total

2

Femije nga vendi
Femije te huaj
Femije, Total
3
4

Jan te kenaqur vizitoret?
Cfar presin te kenë vizitoret?

5

Cfar pelqejn me shume vizitoret?

6

Cfar nuk pelqejn/ ju mungon
vizitoreve

7

Si mund te permiresohet vizita?

8

Po

Jo

%

A ka pasur ndikime negative të
lidhura me turizmin, të tilla si
mbeturinat, zhurmat, aksidente me
kafshet, etj
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Grupe
vizitorësh

Vizitor total

Shenime
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Interpretatimi i natyres, Edukimi mjedisor dhe ndergjegjesimi publik

Një skemë monitorim apo edukimi mjedisor e ndërgjegjësimi te publikut duhet të jenë të hartuara
nga ekspertë të kualifikuar dhe të perfshire në PNR Nikaj-Mërtur si masë opsionale pilote.
Monitorimi i ndikimeve të programeve arsimore do të fokusohet në pjesëmarrësit e projekteve
të edukimit mjedisor (dmth. kryesisht nxënësit dhe studentët), ndërsa monitorimi i ndikimeve të
programit të ndërgjegjësimit publik duhet të mbulojë kryesisht komunitetet lokale, por edhe
njerëzit që jetojnë në vende të tjera në Shqipëri, të huajt që jetojnë / punojn në Shqipëri, si dhe
vizitorët nga jashtë.

Komunikimi dhe Menaxhimi i Informacionit

Pas miratimit planit të menaxhimit, politikat, rekomandimet, dhe informacioni i paraqitur në
dokument duhet te zbatohet. Detyrat e rekomanduara janë si më poshtë;
Komuna (autoriteti qe menaxhon parkun) dhe stafi i parkut duhet të:
Në çdo njoftim për shtyp apo mundesi te komunikimit me mediat, stafi i parkut duhet te informojë
menaxherët, partnerët dhe publikun lidhur me rëndësinë e zbatimit te planit te menaxhimit të
miratuar, interpretimin dhe zbatimin e tij.
 Te informoje autoritetet lokale, rajonale dhe institucionet qendrore lidhur me bazen e të
dhënave dhe informacionin qe ka te beje me menaxhimin e parkut.
 Dhenien e aksesit per cdo infomacion qe lidhet me parkun.
 Përgatisë propozime për planet vjetore të punës në mbështetje të ndryshimeve të ardhshme
(duke përfshirë planet afat-mesme), ekzaminimin ose ri-shkruarjen e drejtimit të menaxhimit
te parkut etj.
Menaxhuesit e parkut, duhet qe;
 Ti referohet drejtimit të menaxhimit para zbatimit të projekteve ose aktiviteteve të reja për të
konfirmuar se aktivitetet e propozuara jan ne perputhje me qellimet dhe objektivat
menaxhuese.
 Hartimi i nje liste me prioritetet kryesore te aktiviteteve menaxhuese.
 Kontrolli i drejtimit të menaxhimit në mënyrë periodike për të vlerësuar nëse masa të reja
administrative apo ndryshime janë të nevojshme për t'u marrë me prioritetet e reja apo
ndryshimet, masa të propozuara apo aktivitete konkrete.
 Vendosja e prioriteteve të zbatimit.
 Konsultojne drejtimin e menaxhimit të miratuar gjatë përgatitjes së planeve vjetore të punës
(dmth, të buxhetit).
 Monitorimi i efektivitetit të veprimeve të menaxhimit dhe mirëmbajtjen e integritetit
ekologjik si dhe të bëjë rregullime / përshtatje në përputhje me rrethanat konkrete.
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Vleresimi i zbutjes se kercenimeve
Supozohet se çdo park është subjekt i një numri të kërcënimeve, të cilat mund të identifikohen
dhe të vlerësohen. Për më tepër, nese kërcënimet janë eliminuar apo jo (si rezultat i
menaxhimit të mirë) mbrojtja e natyrës do të ishte në një situatë ideale. Megjithatë, rezultatet
pozitive të eliminimit të kërcënimeve, të tilla si reduktimi i erozionit apo përmirësimi i
pyjeve, do të marrin shumë kohë që të bëhen të dukshme. Një metodë më e drejtpërdrejtë për
të monitoruar ndikimin e menaxhimit është vlerësimi i kërcënimeve apo reduktimi i
kërcënimit, duke supozuar se reduktimi i kërcënimeve në fund të fundit do të ketë ndikime
pozitive në natyrë. Vlerësimi i kërcënimeve dhe reduktimi i tyre kontribuon ndjeshëm për të
përshtatur prioritetet e menaxhimit në një mënyrë shumë strategjike.
Nëse ka të dhëna bazë në dispozicion ose nëse të dhënat bazë mund të vlerësohen në mënyrë
retrospektive, një vlerësim i reduktimit kërcënim mund të realizohet. Nëse nuk ka të dhëna bazë në
dispozicion, vlerësimi i kercenimit mund të jetë gati si i vlefshem, dhe të përdoret si një bazë për
vlerësimet e mëvonshme.
Në radhë të parë, të gjitha kërcënimet duhet të identifikohen së bashku me intensitetin e tyre
sipas një skeme të standardizuar. Për vlerësimet e mëvonshme të reduktimit të kërcënimit
shenimet e hollësishme mund të jenë një avantazh.
Shembulli i mëposhtëm ilustron parimin e vlerësimit të detajuar të reduktimit të kërcënimit.
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Table 11 Kercenimi dhe vleresimi i reduktimit te kercenimit ne PNR Nikaj-Mërtur
2014
Nr.

Kercenimi

1

Ndertimet ilegale

2

Zjarret ne pyje

3

Prerjet ilegale

4

Erozioni

5

Gjuetia pa leje

6

Peshkimi pa leje

7

Cilesia e ujit

8

Ndotja (mbetjet)

9

Turizmi (mbeturinat)

10

Turizmi (demtim te
vegjetacionit dhe
erozion i tokes)

11

Kercenime tjera te
identifikuara

12

Kërcënime të reja te çfaqura

Intensiteti i kercenimit (%)
baseline*

change

actual

Remarks

* Një vleresim bazë do të sigurohet për këtë plan të menaxhimit në vjeshtë 2014

Monitorimi dhe Vlerësimi i Menaxhimit të parkut
Në kontrast me aktivitetet monitoruese që lidhen me përdorimin e tokës, turizmit dhe
kërcënimeve të përshkruara me siper, ky kapitull i referohet monitorimit dhe vlerësimit te
zbatimit të menaxhimit. Dmth. procesi i menaxhimit vetë-monitorohet dhe vlerësohet në menyre
të rregullt dhe përshtatet në nje mënyrë të tille të përmirësohet (menaxhimi) vazhdimisht.
Një mjet i përshtatshëm për monitorimin dhe vlerësimin e menaxhimit të zonave të
mbrojtura është i ashtuquajturi "Mjeti per te kontrolluar dhe vleresuar (Tracking Tool) Efektivitetin e Menaxhimit", i cili eshte zhvilluar bashkërisht nga Banka Botërore dhe
WWF. Ky mjet kontrolli është bërë një instrument i përhapur për menaxhimin e ZM në
shumë vende, pai është i thjeshtë dhe ka kosto te ulet. Mjeti duhet të zbatohet një herë në
vit për të përshtatur menaxhimin e zones se mbrojtur sipas mangësive të identifikuara.
Për monitorimin dhe vlerësimin e progresit të menaxhimit dhe efikasitetit në park, mjeti
vleresues ka qenë i rregulluar në bazë të veprimeve strategjike të listuara në kuader te planit te
menaxhimit. Për çdo veprim strategjik është identifikuar një tregues perkates. Verifikimi i
indikatorëve do të japë një pasqyrë reale në lidhje me efektivitetin e menaxhimit të
programeve dhe aktiviteteve të ndryshme te planifikuara dhe te zbatuara.
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"Mjeti per te kontrolluar dhe vleresuar (Tracking Tool) Efektivitetin e Menaxhimit"
mund të realizohet në një kohë shumë të shkurtër (2-3 orë). Do te jete shume e arrire nese një
grup i përzier i specialistesh të jashtëm dhe të brendshëm do të punojne dhe plotësojnë
formularet perkates te monitorimit së bashku. Kjo do të garantojë një shkallë të caktuar të
pavarësisë, duke siguruar njohuri të hollësishme gjithashtu.
Audituesit (monitoruesit) duhet të jenë te autorizuar për të dhënë rekomandime për ndryshime
të aspekteve te menaxhimit të zones se mbrojtur (PNR) dhe të plotësojnë propozimet e tyre për
te permiresuar efektivitetin e Menaxhimit ne fomularet perkates te monitorimit.
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Formular i Vleresimit te Efektivitetit te Menaxhimit
Table 12 Formular i Vleresimit te Efektivitetit te Menaxhimit per PNR Nikaj–Mërtur, bazuar ne planin e aktiviteteve
0 = nuk ka filluar, 1 = në proçes, 2 = perfunduar
Programi / Objektivi / Veprimi strategjik

Indikatoret

Realizimi

Modifikimet

0
1
2
Programi i administrimit dhe menaxhimit te parkut
Objektivi
Ka nje strukture funksionale te administrates se parkut, me detyra te percaktuara qarte, pershkrime te detajuara te punes, njohurive qe kerkohen dhe pergjegjeisive
Veprimi strategjik
Përgatitja dhe vendosja e strukturës funksionale, të punës /
Një strukturë me përshkrimet e vendeve të punës,
përshkrimin e detyrave dhe përkufizimet e aftësive për stafin
detyrat dhe aftësive funksionale janë të përgatitura

1

Objektivi

PNR Nikaj – Mërtur eshte menexhuar bazuar ne procesin me pjesmarrje

Veprimi strategjik

Krijimi i një bordi menaxhues për PNR Nikaj-Mërtur me anëtarët e
niveleve të ndryshme administrative (komunë, rajon, ministri),
OJQ-ve dhe institucioneve shkencore; duke konsideruar edhe
ceshtjet e barazise gjinore

Objektivi
Veprimi strategjik

Presoneli eshte i mire trajnuar dhe i motivuar
Trajnimi i posaçëm i personelit (trajnimet mbi mbrojtjen e
natyrës të përfshira) nga trajnues të jashtëm

Objektivi
Veprimi strategjik

Shenimi i kufinjve te parkut, te pakten zona kryesore dhe pikat e kyrjes ne park
Shenimi/markimi i zones kryesore me shenja e simbole te vecanta, Zona kryesor është e pajisur mirë me tabela kufizuese, duke
si dhe te gjitha pikat hyerse ne park te kene tabela informuese
përshkruar rregulloret, tabelat e informacionit janë
(hyrja kryesore mundesisht te kete formen e nje harku)
vendosur në të gjitha pikat e hyrjes së parkut

Objektivi
Veprimi strategjik

Komuna (pas reformës komunale, rajoni i Nikaj-Mërtur) do të ketë rregullore komunale të qartë në lidhje me ndërtimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm
Përgatitja e rregulloreve komunale (statuti komunal) për ndërtimin, Statuti komunal është përgatitur, dhe ka hyre në fuqi.
planifikimin hapësinor, përdorimin e tokës, mjedisit, mbetjeve dhe Komunitetit zbaton dhe ndjek rregulat perkatese
mbeturinave si dhe menaxhimin e ujit, etj
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Krijimi bordit menaxhues për PNR me anëtarët e
niveleve të ndryshme administrative (komunë, rajon,
ministri), OJQ-ve dhe institucioneve shkencore; te
konsiderohet barazia gjinore (pjesmarrja e femrave
mbi 40%)
Të paktën një herë në vit të stafi të marre pjesë në trajnime
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Programi / Objektivi / Veprimi strategjik

Indikatoret

Realizimi
0

Programi per zhvillimin e qendrueshem
Objektivi
Improvement of the traditional used landscapes and mitigation of erosion
Veprimi strategjik
Rehabilitimi i pyjeve të djegura dhe mbi të përdorura me anë të
Çdo vit siperfaqja e zonës së dëmtuar pyjore zvogëlohet
pezullimit të përdorimit dhe / ose ripyllëzimit te tyre
dukshëm
Veprimi strategjik
Përmirësimi dhe rritja e zonave ekzistuese me arrore (arre, lajthi, Siperfaqja e arroreve ne rritje çdo vit, si dhe menaxhimi i
gështenjë)
plantacioneve është përmirësuar vazhdimisht
Veprimi strategjik

Masa Bio-inxhinierike kur është e nevojshme dhe kur është e
mundur

Objektivi
Veprimi strategjik

Zbutja e ndotjes
Projekte pilote për trajtimin e ujërave të zeza

2

Krijimi i një menaxhimit të decentralizuar të mbeturinave
Objektivi
Veprimi strategjik

Promovimi i agrobiodiversity dhe mbështetjen e ekonomisë rurale
Krijimi i projektit pilot (s) për kultivimin e bimeve medicinale dhe
aromatike (sidomos të Trumzes - Satureja hortensis, S. montana)
Përmirësimi i marketingut të prodhimeve vendore (kryesisht me
anë të themelimit të kooperativës për përpunim dhe marketing)
Krijimi i një marke lokale për produktet vendore
Promovimi i rraces lokale te blegtorise “Busha e Lekbibaj”
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Zonat më te rrezikshme dhe më te prekura nga shpatet e
erozionit janë stabilizuar / fiksuar
Të paktën 10 projekte-pilote te trajtimit biologjike (me bazë
të mbjelljes se kallamave) të ujërave të zeza jan instaluar
dhe funksionojne
Një sistem i konteniereve të decentralizuar të
mbeturinave eshte krijuar
Disa plantacione të reja me lloje te ndryshme bimesh
mjeksore janë krijuar
Perpunimi (pjesor) dhe marketingu jan zhvendosur nga
fermerët individe në një kooperative te perbashket.Marka
e Nikaj-Mërturit është e regjistruar
Një markë lokale është krijuar (për PNR ose për një rajon
më të madh si psh. Alpet Shqiptare)
Për rracen lokale e te rralle "Busha e e Lekbibaj" ekziston
një përshkrim standard dhe një manual i veçantë zbatimi

1

Modifikimet
2
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Programi / Objektivi / Veprimi strategjik

Indikatoret
0

Tourism Development Programme
Objektivi
Krijimi, permiresimi dhe promovimi i turizmit
Përgatitja e një plani për zhvillimin e turizmit
Projektimi, përmirësimi dhe shënimi i një rrjeti të shtigjeve
3

Veprimi strategjik

Harta, flete-palosje dhe broshura te publikuara

Ndertimi dhe mirmbajtja e faqes se Websitit per parkun

Website funksional per PNR

Mbeshtetje per10 guesthouset e para ne territorin e parkut

10 guesthouset jan te hapura dhe funksionale

Ndertimi i nje moli per varkat ne liqenin e Komanit

Moli per varkat ne liqenin e Komanit eshte ndertuar

Programi / Objektivi / Veprimi strategjik

Indikatoret
0

Ceremonia e hapjes dhe fushate mjedisore e realizuar

Veprimi strategjik

Përgatitja e materialeve informuese (broshurë, fletëpalosje,
faqe interneti, etj), shih gjithashtu piken 3: "Krijimi,
përmirësimi dhe promovimi i turizmit"

Material informuese te botuara (broshura, fletëpalosje,
faqe-web etj)

Veprimi strategjik

Krijimi i një qendre informimi në fshatin Lekbibaj

Qendra e info rmimit eshte hapur

Veprimi strategjik

Krijimi i një muzeu lokal për etnografinë, natyrën, historinë,
traditën, artizanatin, etj (si pjesë e qendrës së informimit)

Muzeu local eshte hapur dhe funksionon

Objektivi

Permiresimi i edukimit dhe ndergjegjesimit te publikut dhe komunitetit lokal

4
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Modifikimet

Realizimi

Modifikimet

Plani per zhvillimin e turizmit për PNR eshte përgatitur,
renë dakord dhe esht botuar
Nje rrjet i shtigjeve eshte krijuar, markuar, publikuar
dhe perfshihet ne hartat perkatese

Përgatitja e guidave turistike (harta, fletëpalosje, broshura), shih
gjithashtu piken 4: "Edukimi Mjedisor dhe Programi për
senzibilizimin e publikut"

Edukimi mjedisor dhe fushatat e ndergjegjesimit te publikut
Objektivi
Informacioni ne lidhje me PNR Nikaj-Mërtur per publikun
Veprimi strategjik
Fushate mjedisore me rastin e hapjes se PNR Nikaj-Mërtur

Realizimi
1
2

1

2
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Veprimi strategjik

Pergaditje leksionesh per shkollat e zones se parkut

Veprimi strategjik

Festimi per cdo vit i dites se PNR Nikaj-Mërtur

Veprimi strategjik

Një herë në vit (ose më shumë) organizimi i një "dite aksioni ne
PNR Nikaj-Mërtur” për përmirësimin e situatës ekologjike
infrastrukturën e tij (pastrime, ndërtime, mbjellje, rivendosje,
etj)

Programi / Objektivi / Veprimi strategjik

Leksionet e pergaditura dhe prezantim i rregullt tek
nxenesit
Dita e PNR Nikaj – Mërtur e festuar
Percaktimi i dites dhe zbatimi i aktiviteteve

Indikatoret

Realizimi
0

1

Modifikimet
2

Program per barazine gjinore (program per mbeshtetjen e grave)
Objektivi

Forcimi i pozitës sociale, ekonomike dhe arsimore të grave

Veprimi strategjik

Krijimi i një organizate (OJQ-ve) për gratë e zonës së NikajMërturit për të forcuar pozitën e tyre sociale, ekonomike dhe
arsimore

Organizata (OJQ) e krijuar

Veprimi strategjik

Rivendosja e traditës lokale në zejtari, duke përfshirë krijimin e
një ekspozite dhe pike shitjen

Ekspozita dhe pika e shitjes për artizanet lokal esht krijuar

Veprimi strategjik

Programi trajnim për gratë për të përmirësuar cilësinë ushqyese
(dhe sasisë), me fokus në ushqimin e fëmijëve

Disa grupe të grave lokale të trajnuar në prodhimin dhe
përgatitjen e ushqimit, veçanërisht të ushqimit të fëmijëve

5

Programi / Objektivi / Veprimi strategjik

Indikatoret

Realizimi
0

6

Research and Monitoring Programme
Objektivi
Krjimi i nje programi kerkimi
Veprimi strategjik
Bordi i menaxhimit zhvillon një program të hapur, të pavarur dhe
vullnetar kerkimor, në bashkëpunim të ngushtë me universitetet
shqiptare dhe ndërkombëtare, institucionet shkencore, shkollat,
OJQ, hulumtues private dhe amatorë
Objektivi

Krijimi i nje programi monitorimi mbi perdorimin e territorit
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Programi kerkimor per PNR eshte hartuar dhe
publikuar

1

Modifikimet
2
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Veprimi strategjik

Objektivi
Veprimi strategjik

Përgatitja e një studimi bazë mbi gjendjen e përdorimit të tokës,
Studimi bazë mbi përdorimin e tokës, ndikimet dhe analiza
vlerësimin e ndikimeve në ekosistemet e ndryshme dhe një analizë
kërcënimeve eshte botuar
e kërcënimeve mbi ekosistemet
Monitorimi i rregullt i sistemit të përdorimit të tokës, ndikimet e tij Publikimet e rregullta të monitorimit të përdorimit të tokës
dhe kërcënimet në bazë të "vleresimin e përdorimit të tokës ne
në bazë të "përdorimit të "vleresimin e përdorimit të tokës
kuader te PNR”
ne kuader te PNR”
Krijimi i programit te monitorimit te menaxhimit
Monitorimi i rregullt i menaxhimit të parkut sipas "formularit te
ndjekjes se efektivitetit të menaxhimit"

Programi / Objektivi / Veprimi strategjik

Publikimet e rregullta të monitorimit të menaxhimit
(formularet e efektivitetit të menaxhimit të plotësuara)

Indikatoret

Realizimi
0

Financing Programme
Objektivi
7

Veprimi strategjik
Objektivi
Veprimi strategjik

Pergaditja e nje plani financiar per PNR Nikaj-Mërtur
Përgatitja e një plani biznesi për PNR Nikaj-Mërtur duke përfshirë Plani I biznesit per PNR eshte miratuar dhe
propozime për aplikimin per grante
publikuar
Pjesëmarrja e përmirësuar në skemat e granteve
Trajnimi i personelit të PNR në aplikim për grante, dhe përgatitjen Stafi i PNR është në gjendje të aplikojnë për grante, të
e aplikimeve per 2 projekte pilote
paktën 2 aplikime janë përgatitur dhe dorezuar
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1

Modifikimet
2

REFERENCA
-

http://www.nikaj-mërturi.com/ me administrator dhe pronar z. Ndoc Mulaj

-

Dod Progni , libri ”Nikaj-Mërturi”

-

Frrok Vukaj, libri “Krenari per vendlindjen”

-

Plani i menaxhimit te pyjeve te komunes Lekbibaj

-

Plani strategjik i zhvillimit te qarkut Kukes

-

Plani i Zhvillimit te komunes Lekbibaj

-

Gjeografia Fizike e Shqiperise (vol. I dhe II) – Akademia e Shkencave e Republikes se
Shqiperise, Qendra e Studimeve Gjeografike (1991).

-

Ligji i Maleve Shqiptare – At GiusSepe (Zefi) VALENTINI

-

Shqiperia e Vjeter – Theodor Ippen
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