Cilat janë elementet të cilat përbëjnë
rrjetin ekologjik ndërkuﬁtar ?
Rrjeti ekologjik ndërkuﬁtar përbëhet nga këto
elemente:
Zonat qendrore: të cilat janë të paraqitura në
territoret e dy parqeve kombëtare, Bjeshkët e
Nemuna (Kosovë) dhe Prokletije (Mal i Zi);
Pikat e një rëndësie të veçantë: në kuadër të dy
parqeve kombëtare dhe të zonave përreth janë
përcaktuar disa zona të një vlere të madhe ku ka
shtim të specieve të shtazëve dhe të
vegjetacionit.
Këto pika përfaqësohen nga:
Livadhe malore;
Zona të livadheve me luginë;
Formacione pyjore gështenjash (Castanea
sativa);
Rrëke uji, i karakterizuara nga një shkallë e
ngritur e cilësisë dhe natyrës së ujit;
Shpella.
"Ky publikim është prodhuar me ndihmën e Zyrës së Bashkimit
Evropian në Kosovë. Përmbajtja e këtij publikimi është
përgjegjësi e vetme e Trentino con il Kossovo dhe në asnjë
mënyrë nuk pasqyron pikëpamjet e Zyrës së Bashkimit
Evropian në Kosovë."

Koji su elementi koji čine
prekograničnu ekološku mrežu?
Prekogranična ekološka mreža se sastoji od
Sledećih stavki: - Centarlna zona: predstavljene

Hyrja
Një rrjet ekologjik është një sistem ndërlidhjeje i vendqëndrimeve (habitat) i cili ka për qëllim ka
mbrojtjen e biodiversitetit në një zonë gjeograﬁke. Një rrjet ekologjik ka si qëllim edhe ruajtjen,
forcimin dhe krijimin e një sistemi të lidhjes dhe shkëmbimit në mes zonave dhe elementeve natyrore
të izoluara, duke e luftuar në këtë mënyrë fragmentimin dhe efektet negative mbi biodiversitetin.

Rreth projektit BorN?

Cilat janë objektivat e propozuara nga rrjeti ekologjik ndërkuﬁtar?
Rrjeti ekologjik ndërkuﬁtar propozon:
Ruajtjen dhe rritjen, për aq sa është e mundur të trashëgimisë së biodiversitetit në kuadër të
habitateve, shtazëve dhe vegjetacionit, të cilat e karakterizojnë zonën kuﬁtare në mes Kosovës
dhe Malit të Zi;
Rritjen e njohurive shkencore, mbi distriktin gjeograﬁk në të cilin ajo zhvillohet, përmes mbledhjes
sistematike të të dhënave dhe arkivimit të tyre;
Rritjen dhe mbështetjen e të gjitha aktiviteteve shoqërore dhe ekonomike të cilat janë në ekuilibër me
ambientin natyror: bujqësi, blegtori, artizanat dhe turizëm të qëndrueshëm;
Favorizimin e shfrytëzimit shoqëror të të mirave natyrore;
Rritjen e nivelit të vetëdijesimit të komuniteteve lokale lidhur me rëndësinë dhe vlerën e ambientit
natyror në të cilin jetojnë; Përmirësimin e gjendjes në rast të degradimit ambiental.

Opšt cilj projekta BORN -Priroda bez granica, zaštita biodiverziteta i razvoj nacionalnih parkova
Bjeshkët e Nemuna I Prokletije je, zaštita i unapređenje biodiverziteta u projektnoj oblasti, posebno u
parkovima Bjeshkët Nemuna (Kosovo) i Prokletija (Crna Gora), promovisanje održivog
društveno-ekonomskog razvoja kroz prekogranične saradnje između Institucija, Organizacija Civilnog
Društva i stanovništva, jer biodiverzitet, kako na Kosovu tako i u Crnoj Gori je u opasnosti, zbog
aktivnosti ilegalne trgovine gradje Prekomernog i neplanskog korišćenja lekovitog bilja, sukobi 90-ih,
kao i sječe, požara i nelegalne gradnje.

Ove pristupne tačke su:
Planinske livade;
Travnate oblasti u dolinama;
Šumske formacije (Castanea sativa);
Vodeni tokovi, karakterišu visok stepen
Prirodnosti i kvaliteta voda;
Pećine.

"Ova publikacija je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj
ove publikacije je isključiva odgovornost Trentino con il
Kosovo, i ni na koji način ne odražava stavove Kancelarije
Evropske unije na Kosovu”

Implementuar nga:

Projekti i ﬁnancuar nga BE-ja dhe i menaxhuar nga
Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë

Trentino con il Kossovo

Ovaj dokument je pripremljen kako bi se ukratko opisale potrebe strukture, namene i upravljanje
Kosovo i Crna Gora prekogranične ekološke mreže koja je identiﬁkovana u okviru projekta BORN
(BORderless Nature. Biodiversity protection and development of Prokletije and Bjeshkët e Nemuna
Natural Parks”).

Oko BorN?

vrednosti (= hotspot) za životinjske i biljne vrste.

RRJETI EKOLOGJIK NDËRKUFITAR

Uvod

i Prokletija (Kosovo) i Prokletija (Crna Gora);

područja su identiﬁkovane neke oblasti velike

Biodiversity Protection and Development

Qëllimi i përgjithshëm i projektit BORN - BORderless Nature. Natyrë pa kuﬁj. Mbrojtja dhe Zhvillimi i
Biodiversitetit të parqeve Nacionale Bjeshkët e Nemuna dhe Prokljetije, është mbrojtja dhe
përmirësimi i biodiversitetit në zonat e projektit dhe në veçanti në Parqet Ncionale Bjeshkët e
Nemuna (Kosovë) dhe Prokletije (Mal të Zi), duke nxitur zhvillimin e qëndrueshëm socio-ekonomik
nëpërmjet bashkëpunimit ndërkuﬁtar në mes institucioneve, Organizatave të Shoqerisë Civile dhe
popullsisë, pasi që biodiversiteti, si në Kosovë ashtu edhe në Mal të Zi është në rrezik, për shkak
të aktiviteteve të paligjshme të tregtisë së drurit, përdorimit të tepruar të specieve bimore medicinale
dhe zhvillimit të pakontrolluar gjatë konﬂiktit të viteve të 90-a, si, prerjet, zjarret/djegjet, dhe
ndërtimet e paligjshme edhe në ditët e sotme.

su na području uključene u dva nacionalna parka

Hotspot: pod dva nacionalna parka i okolnih

Borderless Nature

Borderless Nature
Biodiversity Protection and Development

Koji su ciljevi koji se javlja prekogranične ekološke mreže?
Prekogranična ekološka mreža ima za cilj da:
održavati i gde je to moguće povećati bogatstvo biodiverziteta u pogledu staništa i biljnih i životinjskih
vrsta koje karakteriše područje na granici između Kosova i Crne Gore;
Razvoj naučnih saznanja o geografskom delu u kojem se razvija kroz sistematsko prikupljanje
podataka i njihovo skladištenje;
poboljšati i ohrabriti sve društvene i ekonomske aktivnosti koje su u ravnoteži sa prirodnim
okruženjem: zemljoradnje, zanati i održivi turizam;
promoviše socijalnu korišćenje prirodnih resursa;
povećati nivo svesti lokalnih zajednica o značaju i vrednosti prirodnog okruženja u kojem žive; popravi
degradacije životne sredine.

PREKOGRANIČNA EKOLOŠKA MREŽA
Implementiran od:

Projekat ﬁnansira Evropsla unija posredstvom
Kancelarije Evropske na Kosovu

Trentino con il Kossovo

RRJETI EKOLOGJIK NDËRKUFITARË / PREKOGRANIČNA EKOLOŠKA MREŽA
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