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PROJEKTI IMPRECO 



Protokolli i thjeshtuar i MONITORIMIT 

T1.2.2 - SIMPLIFIED JOINT MONITORING PROTOCOL

Objektivi kryesor për zhvillimin e protokollit të thjeshtuar të monitorimit në Liqenin e Shkodrës është

vlerësimi i statusit të ruajtjes së ES lokale duke i përdorur ato si tregues të nivelit të cilësisë për shëndetin

e ES. Qëllimi kryesor i protokollit të thjeshtuar të monitorimit të ekosistemit Liqeni i Shkodres është i

dyfishtë:

 Në njërën anë, synon të përfshijë disa kategori aktorësh në aktivitetet e monitorimit që

ndodhin brenda ZM duke i bërë ata subjekte aktive në menaxhimin e ekosistemit sipas

sistemit të menaxhimit të bazuar në komunitet të nxitur nga ky project

 Në anën tjetër, synon të grumbulloje informacione të reja në lidhje me habitatet dhe

speciet duke shfrytëzuar numrin e konsiderueshëm të njerëzve që për arsye të

ndryshme ndjekin çdo vit zonën e mbrojtur Liqeni i Shkodres



OBJEKTIVAT

 Protokolli i Përbashkët i Monitorimit të specieve, habitateve dhe funksioneve të ES dhe ESS, mbështetet në

standardet ndërkombëtare për të zbatuar metoda dhe mjete që sigurojnë një mekanizëm të përbashkët ndër-

shtetërore.

 Speciet dhe habitatet e synuara të Liqenit të Shkodrës janë pjesë e këtij protokolli.

 Protokolli i Përbashkët i Monitorimit, përfshin vullnetarë (jo domosdoshmerisht ekspert) me qellim grumbullimin

e të dhënave me focus me te gjere aktoresh duke ulur kostot.

 Grupet e synuara të vullnetarëve mund të jenë vizitorë të zonave pilot, ndërsa në raste të tjera ata janë studentë

ose persona me aftësi shkencore ose njerëz që kryejnë aktivitetet e tyre profesionale brenda zonave të

mbrojtura (p.sh peshkatarët, rojtarët/rangers). 

PROTOKOLLI I MONITORIMIT TE ES 



IDENTIFIKIMI DHE PERZGJEDHJA E SPECIVE 

PER MONITORIM 

 Statusi i ruajtjes së llojeve ose habitateve: 

i) Speciet ose habitatet e përfshira në direktivat evropiane; 

ii) listat ndërkombëtare për statusin e specieve - IUCN; 

iii) listat kombëtare për statusin e specieve; (IUCN dhe Natura 2000) ;

 Identifikimi i listes së specieve ose habitatet e dobishme për tìu nënshtruar

monitorimit.

 Percaktimi i nje protokolli te perbashket nder-rajonal per monitorimin e 

llojeve dhe habitateve; 

 Trajnimi i grupeve të monitorimit & monitorimi;   

Veprimtarite e nevojeshme te

vleresimit te biodiversitetit:  

- Vleresimi i numrit te

popullatave; 

- Vleresimi i dinamikes se 

popullatave;

- Madhesia e pupullatave, 

shperndarja dhe trendi. 



Monitorimi dhe vleresimi i ES 

Trapa natans Linnaeus, 1753/Water chestnut/Gështenja e ujit

Statusi i konservimit: Critically Endangered (Population decreasì)
STANDARTET E PERBASHKËTA TË MONITORIMIT

Nymphaea alba Linnaeus, 1753/White Water-Lily

Statusi i konservimit: Least Concern

Common Standards Monitoring Guidance for Vascular Plant Species (2004)/Udhëzuesi për

Monitorimin e Standardeve të Përbashkëta për Speciet e Bimëve Vaskulare

Lutra lutra (Linnaeus, 1758)/Vidra

Joshi, AS, Tumsare, VM, Nagar, AK, Mishra, AK and Pariëakam, MP (2016). Photographic Records

of Eurasian Otter Lutra lutra from the Central Indian Landscape. IUCN Otter Spec. Group Bull. 33

(1): 73 – 78 / rekorde fotografike

Pelecanus crispus Bruch, 1832./The IUCN Red List of Threatened

Species 2018

Status report on Dalmatian pelican (Pelecanus crispus). Project LIFE EuroSap. LIFE14

/PRE/UK/002/Statusi i P. Kaçurel

Phalacrocorax pygmeus, P. /Kormorani i egër/Pygmy cormorant Monitoring of the breeding colony (M. Marinov). / Monitorimi i mbareshtimit te kolonise



Fig 1: Trapa natans

Fig 2: Nymphaea 
alba – European 
White Water Lily

Fig 3: Lutra lutra 
(Linnaeus, 1758)

Fig 4: 
Pelecanus 
crispus 
Bruch, 1832

Fig 5: 
Phalacrocora
x pygmeus, P

Speciet që do i nenshtrohen protokollit te

monitorimit

- dy lloje janë bimë, 

- dy lloje janë zogj 

- një gjitar



Protokolli i Monitorimit të

Zambakut te Bardhe (Nymphaea Alba L.)
ILUSTRIMI I SPECIVE 

- Vascular plant 

- The plants should be properly identified 

by species.

- When you are in the field, you must 

always have a manual for plant 

identification and the preliminary list of 

species in the study area.

i) Identifikimi i specieve mund të bëhet nga Administrata e Zonave të 

Mbrojtura (stafi), peshkatarët, studentë të Universitetit të Shkodres, 

OJF vullnetarë, përfaqësues të komunitetit dhe Rangers 

ii) Lokalizimi i specieve, vendodhja dhe koordinatat mund te lokalizohen

me GPS dhe mund te fotografohen me kamera.



Protokolli i monitorimit per Arrën e 

Ujit – Liqeni i Shkodres (Trapa natans) 

i) Identifikimi i specieve mund të bëhet nga Administrata e Zonave të Mbrojtura (stafi), peshkatarët, studentë të Universitetit të

Shkodres, OJF vullnetarë, përfaqësues të komunitetit dhe Rangers; 

ii) Lokalizimi i specieve, vendodhja dhe koordinatat mund te lokalizohen me GPS dhe do të fotografohen me kamera.

iii) Vlerësimi vizual do të konsistoj në madhësinë e lules/frutit, sasine e lulëzimit në %. Kur mbi 50% e bimëve kanë prodhuar lule

ose fruta ato janë lehtë të monitorueshme nga peshkatarët, studentët, peshkatarët, vullnetarët, OSHC-të dhe Rangers;



Protokolli i monitorimit per Gjitarët – Vidra. 

Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

 Monitorimi i thjeshtuar i Lutra lutra do të bazohet në shkrepjen e kameras që do të

përdoren nga Agjencia Rajonale e Zonave të Mbrojtura (RAPA) në rajonin e

Shkodrës.

 Kamerat do të instalohen në vende të përshtatshme si zonat me rërë përgjatë

liqenit të Shkodrës dhe lumit Buna, në shpatet pranë pellgjeve të thella etj të cilat

do të jenë vendosur si kamera kurthë;

 Kamerat kurthë do të qëndrojnë për 25-30 ditë për arsye logjistike duke

minimizuar përpjekjet e heqjes së kamerës.

 Vendndodhjet GPS të kurtheve dhe shikimeve të kamerës do të hidhen në një hartë.

 Monitorimi do te bazohet edhe ne evidentimin e gjurmëve përgjatë lumit Buna,

deltes se lumit dhe liqenit nga peshkatarët, vullnetarët si dhe gjuetarët apo stafi

lokal i RAPA-s.

 Edhe identifikimi visual nga ana e peshkatarëve, OJF-ve, vullnetarëve, gjuetarëve

apo stafi lokal i RAPA-s do të konsiderohet duke siguruar fotografi dhe koordinatat

e vendodhjes me GPS etj.



Protokolli i Monitorimit per 

Pelikanin Kaçurrel (Pelicanus Crispus)

Pelecanus crispus Bruch, 1832

Pelikani i kaçurrel do të monitorohet në kohë të ndryshme të vitit:

i) Monitorimi i individëve dimërues. Kryhet në gjysmën e dytë të Janarit të

çdo viti. Bazuar në këtë metodologji bëhet numërimi i çdo individi të

pranishëm në zonën e Liqenit të Shkodrës. Ky proces koordinohet me

procesin e ngjashëm që do të bëhet në nivel kombëtar

ii) Monitorimi i foleve (vezëve) të çifteve. Ky monitorim kryhet në Prill në 

formën e kontrollit mbi të gjithë sipërfaqen e ujit të Liqenit të Shkodrës 

duke numëruar vezët që gjenden në fole. 

iii) Regjistrimi/census i përgjithshëm i Pelikanit Dalmat konsiston në

numërimin e çdo individi të pranishëm në zonën e Liqenit të Shkodrës

gjatë muajit Maj të çdo viti.



Protokolli i monitorimit te thjeshtuar per 

Kormorani i egër –

Pygmy cormorant Phalacrocorax pygmeus, P. 

Phalacrocorax pygmeus, P. 

i) Monitorimi i individëve dimërues

Monitorimi kryhet në gjysmën e dytë të Janarit të çdo viti. Bazuar

në këtë metodologji bëhet numërimi i çdo individi të pranishëm në

zonën e Liqenit të Shkodrës. Ky proces koordinohet me procesin e

ngjashëm që do të bëhet në nivel kombëtar;

ii) Monitorimi i foleve (vezëve)

Kryhet gjatë muajit Qershor, në formën e kontrollit mbi të gjithë

sipërfaqen e ujit të Liqenit të Shkodrës (pjesa shqiptare)



 Stafi i Administratës Rajonale të Zonave të Mbrojtura (RAPA), Shkodër

 Vëzhguesit e zogjve

 Organizata e peshkatarëve në Liqenin e Shkodrës

 Peshkatarët

 Gjuetarët

 Universiteti i Shkodrës

 Vullnetarët

 OJQ lokale

 Organizatat që merren me ruajtjen e natyrës

 Vizitorët

Grupet që do të përfshihen në monitorim



 Strategji e përbashkët e rrjetit ndër-rajonal të projektit IMPRECO

për te aplikuar qasjen e shërbimeve te ekosistemit, menaxhimin dhe

ruajtjen e ekosistemeve përmes një sistemi të integruar menaxhimi

të ZM.

 Strategjia bazohet në rezultatet e 7 praktikave pilot të cilat janë

përmbledhur në një dokument të perbashket ku prezantohen

parimet e përgjithshme, qasjet dhe planet specifike të veprimeve

për përzgjedhjen dhe aplikimin e masave të menaxhimit të ES

Rezultate Monitorimi / Strategji nder-rajonale

per konservimin dhe manaxhimin e Eco-Sistemit




