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Tipi i projektit

Vendndodhja 
e projektit

Titulli i projektit

Buxheti i paravlerësuar

Përshkrimi dhe analiza 
e problemit/eve

Qëllimi/et specifik 
të projektit

Zona Funksionale Kukës (Shishtavec) 

Pyllëzimi i Grykës së Vanave

150,000 Euro

Mjedisor / Turistik

Qarku i Kukësit ka një popullsi prej 117000 banorë, nga të cilët 61.4 % jetojnë në zonat rurale. 
Segmenti rrugor Kukës-Shishtavec, me një gjatësi prej 41 km, lidh 19 fshatra të tre komunave. 
E gjithë gjatësia e tij ka qenë vetëm me një kalim, e dëmtuar dhe e pakalueshme për 
automjetet e vogla. Ndërtimi i rrugës së re do të çlirojë banorët nga izolimi disa mujor për shkak 
të reshjeve të dendura të dëborës, por edhe rrëshqitjes së dherave. 14 mijë banorë të 
komunave Zapod, Shishtavec e Topojan tashmë mund të lidhen në një kohë shumë të shkurtër 
me qytetin e Kukësit. Me përfundimin e rrugës, fillon puna për gjelbërimin anësor të saj, pasi 
për momentin, ajo është e zhveshur në të gjithë gjatësinë e saj. Parashikohet që me 
përfundimin e rrugës të ketë një numër më të madh makinash që do të lëvizin në këtë aks, për 
vetë faktin se zona e Shishtavecit është një zonë e pasur me bukuri natyrore dhe një ndër 
zonat me përparësi zhvillimin e turizmit. Ndaj pyllëzimi i kësaj pjese të rrugës do t'i jepte pamje 
tërheqëse Grykës së Vanave dhe zonës përreth. Në të njëjtën kohë, Turizmi dhe Mjedisi janë 
edhe në prioritetet e Strategjisë së Zhvillimit Rajonal 2012-2016. Prandaj lind nevoja e 
përmirësimit të mjedisit natyror të rajonit, si një aspekt kyç i identitetit dhe atraktivitetit të tij, duke 
shmangur sidomos efektet negative në mjedis, të shkaktuara nga aktivitetet njerëzore. 

Të kontribuojë në mbrojtjen e mjedisit dhe të ekosistemit në Zonën Funksionale, si dhe në 
mbrojtjen e jetës së banorëve nga shkarjet e tokës si rezultat i efekteve të erozionit. 
1. Objektivat specifike të projektit 
Objektivat specifike janë si më poshtë: 
OS1: Të kontribuojë në përmirësimin e kurorës së pyjeve përgjatë 10 km të parë të rrugës 
Kukës – Shishtavec
Os2: Të kontribuojë në ndërgjegjësimin e banorëve të zonës përreth për rëndësinë e 
pyllëzimit dhe mbrojtjes së pyjeve 

Rezultatet e pritshme 
dhe treguesit

Rezultatet e pritshme nga zbatimi i këtij projekti do të jenë: 
R1: 10 km e parë të rrugës të pyllëzuar
R2: Të paktën 15,000 fidanë të mbjellë
R3: 15 banorë të trajnuar (5 banorë për komunë)
R4: 300 fletë palosje të prodhuara
R5: 150 broshura të prodhuara 
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Aktivitetet e projektit

Maturimi i projektit

Burimet e financimit 
dhe partnerët në zbatimi 

Kostot e projektit
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1. Krijimi i një grupi pune me specialistë të pyjeve
2. Përcaktimi i temave të trajnimeve
3. Përcaktimi i pjesëmarrësve në trajnim
4. Organizimi i trajnimeve
5. Përgatitja e fletëpalosjeve, broshurave
6. Përcaktimi i zonës ku do të bëhet pyllëzimi
7. Përcaktimi i llojit të drurëve që do të mbillen
8. Përgatitja e tokës për mbjellje
9. Blerja e fidaneve 
10. Mbjellja e fidanëve

Projekti mendohet të zbatohet në një periudhë 2-vjeçare.

Një projekt i tillë në këtë zonë nuk është ndërmarrë asnjëherë më parë. Në propozim 
është përcaktuar dhe zhvillimi i një studimi paraprak për zonën e ndërhyrjes, me qëllim 
pyllëzimin e kësaj zone dhe për të ruajtur statusin e monumentit të natyrës.

Projekti nuk ka ende financime të siguruara.
Projekti do të zbatohet nga:
- Agjencia e Zhvillimit Rajonal Kukës
- Këshilli i Qarkut Kukës
- Bashkia Kukës

Krijimi i një komisioni me specialistë të pyjeve 300 €
Përcaktimi i zonave të ndërhyrjes 1,500€
Përcaktimi i temave të trajnimeve 300 €
Përcaktimi i pjesëmarrësve në trajnim 300 €
Organizimi i trajnimeve 1,800 €
Përgatitja e fletëpalosjeve, broshurave 5,000 €
Përcaktimi i zonës ku do të bëhet pyllëzimi, përcaktimi i llojit të drurëve që do të mbillen 1,600€ 
Përgatitja e tokës për mbjellje 50,000 €
Blerja e fidanëve  70,000 €
Mbjellja e fidanëve 20,700 €


