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Vlera në kredi – ECTS: 6 

Koha / lokacioni: Do shpallet 
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Detajet kontaktuese:  E-mail:ylli.kortoci@uni-prizren.com;Mob.+38345846817  

Të dhëna bazike të lëndës 

 

Përshkrimi i lëndës Në modulin e Prerja e pyjeve trajtohen tema të cilat i vijne ne 

ndihme pergatitjes se studenteve si teknicien te ardhshem te 

mbareshtrimit te qendrueshem te pyjeve dhe mjedisit ne teresi.  

Prerja e pyjeve, duke realizuar shfrytezimin e drureve qe kane 

arritur moshen e pjekurise, krijon kushtet e ripertritjes se pyllit, 

elemntet baze per nje ekuiliber te mire ekologjik. Operacionet e 

rrallimit dhe nxjerrjes se drureve te semure jane faktore te tjere 

konkurues me te njejtin objektiv. Prerja e pyjve do te sherbeje per 

studentet , qe ti pajise dhe ti aftesoje ata me njohuri baze teorike 

dhe praktike te zbatimit te teknologjise dhe projektimit te games se 

gjere te punimeve dhe prerjes pyjore. Materiali eshte I vleshem per 

te gjithe ata qe do te merren me problemet e prerjes ne pyje. Ne 

keto leksione jane trajtuar probleme te tilla si:  

Prerja dhe perpunimi I pare I lendes drusore ne pyll; udhet e 

ndryshme teknologjike per nxjerrjen e materialit drusor nga 

parcela drejt rrugeve automobilistike, prane te cilave behet stivimi 

e me pas ngarkimi per ne vendet e pranimit apo perpunimit te 

metejshem; parimet baze, hartimi I detyres se projektimit; 

organizimi I fuqise punetore, shfrytezimi dhe vleresimi I drureve 

pyjor nepermjet zbatimit te teknologjive me te perparuara dhe me 

te efekteshme. Zgjedhja e nje sistemi te shfrytezimit pyjor, duke u 

perqenderuar sidomos ne faktore teknike dhe ekonomike dhe 

rregullat silvikulturale; organizimi dhe planifikimi I punimeve; 

matja e kohes  dhe produktivitetit ne shfrytezimin e drurit. Kohet 

produktive dhe jo produktive. Planifikimi I punimeve dhe zbatimi 

praktik ne kantier. 

Qëllimet e lëndës:  

Nepermjet programit te “Prerjes se  pyjeve “ studentet do te marrin 

informacionin e nevojshem ne : 

 Menyrat e nderhyrjes me ane te prjeve ne pyje; 
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 Projektimin e parceles ku do te nderhyhet me prerje; 

 Perdorimin e teknologjive te pershtatura per Kosoven, dhe 

teknologjite e avancuara qe perdoren sot ne bote; 

 Paisjet dhe teknologjite e prerjes. 

 Rruget e nxjerrjes se materialit drusor  dhe menyrat qe 

perdoren. 

 Kohet produktive dhe joproduktive , evitimi i kohes se 

humbur. 

Organizimi i kantierit etj. 

Rezultatet e pritura të nxënies: Formati i zhvillimit te ketij moduli do te bazohet ne disa elemente 

si leksione, praktika laboratorike, ushtrime, detyra kontrolli dhe 

provimi final. 

 Zhvillimi i leksioneve do te behet çdo jave mesimore per 

dy ore ne jave. Materiali per leksionet eshte ne formen e 

librit dhe ne format ppt. 

 Oret e laboratorit do te zhvillohen ne forme diskutimi me 

studentet per tematiken  e planifikuar dhe me tej do te 

aplikohet zbatimi praktik i tematikes.  

 Tematika te caktuara kane ore ushtrimesh ku bazuar ne 

shembullin e shpjeguar nga pedagogu u jepet mundesi 

studenteve te punojne shembuj te tjere ne menyre te 

pavarur. 

 Detyrat e kontrollit zhvillohen te lajmeruara dhe te 

planifikuara qe me pare per te kontrolluar asimilimin nga 

studentet per nje grup te caktuar temash. 

 Moduli parashikon zhvillimin e oreve trainuese per te cilat 

studentet vizitojne qendrat  ose kantieret e punes ne pyje, 

dhe demostrimin e paisjeve ne pune kure kemi parcela qe 

shfrytezohen. 

Provim final eshte nje element mjaft i rendesishem per vleresimin 

e studentit, dhe ai perfshin te pakten 70% te vleresimit te 

pergjithshem. 

 

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё nxёnit 

tё studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime teorike/laboratorike 1 15 15 

Punë praktike 2 10 20 

Kontaktet me 

mësimdhënësin/konsultimet 

8/semestër - 8 

Ushtrime  në teren 5/semestër  5 

Kollokfiume,seminare 2/semestër - 2 

Detyra të  shtëpisë 6/semestër - 6 

Koha e studimit vetanak të 

studentit (në bibliotekë ose në 

3 15 45 
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shtëpi) 

Përgaditja përfundimtare për 

provim 

6/semestër - 6 

Koha e kaluar në vlerësim 

(teste,kuiz,provim final) 

6/semestër - 6 

Projektet,prezentimet ,etj 7/semestër - 7 

Totali    150 orë 

 

Metodologjia e 

mësimëdhënies:   

Ligjërata, diskutime, ushtrime laboratorike, ekspedita, konsultime, 

seminare, projekte të pavarura, detyra shtëpie, kolokviume, detyre 

kursi, provime. 

Metodat e vlerësimit: Vlerësimi i parë (kolokvium): 15%,  

Seminaret ose angazhime  tjera: 10%,  

Vijimi i rregullt: 5%,  

Provimi final: 70%,  

Total: 100%. 

 

Literatura bazë:   1. Avarami A. Teknologjia e shfrytezimit te pyjeve. 

2. Giovani Hippoliti, le utilizzazioni forestali 1990. 

3.   S. Baldini, A. Cioe, R. Picchio. “Sicurezza ed 

Antinfortunistica nei    Cantieri Forestali e di Manutenzione 

del Verde Urbano. Valutazione dei Rischi”. Roma 2002 

4. KORTOÇI,Y.,KELLEZI, M. (2012):Shfrytezimi i pyjeve te 

ahut te Shqiperise me nje silvikulture te qendrueshme. 

Literatura shtesë:   1. Luciano Martarello, Arturo Millesi, Renzo Rey, Nevio 

Yeuillaz, Giancarlo Zorzetto Struttura forestazione e 

sentieristica - Regione Autonoma Valle d’Aosta (Quart). 

2. Ruggero Marazzato, Tiziano Martin – 

            Settore Gestione Proprietà Forestali 

            Regionali e Vivaistiche – Regione 

            Piemonte (Vercelli). 

3. Paolo Cielo - Associazione Istruttori Forestali (Torino). 

 

Java  

Java e parë: Pylli dhe prerjet e pyjeve. Historik i shkurter i shfrytezimit pyjor. 

Vecorite e teknologjise se shfrytezimit pyjor. 

Java e dytë: Bazat e prerjeve te pyjeve. Prodhimi. Nxjerrja e                                                                                   

drurit. Rrezimi i mekanizuar. Metodat e prerjes se drurit. 

Java e tretë: Teknologjia dhe sistemi teknologjik. Teknilogjia si fushe e dijes 

dhe e veprimtarise njerzore. Efektet e teknologjise. Sistemi 

teknologjik. Perberja e nje sistemi teknologjik. Proceset. 

Java e katërt: Prodhimi drusor me krah. Organizimi i kantierit. Rrezimi. Puna 

pergaditore per rrezim. Parime te pergjithshme te rrezimit. Kallapa 

e drejtimit. Rrezimi i drureve te medhenj. 

Java e pestë:   Heqja e degeve. Nevoja per heqjen e degeve. Parimet e 

pergjitheshme te heqjes te degeve. Teknika e heqjes se degeve. 
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Heqja e degeve me motosharre. Heqja e degeve te drureve te 

trashe. 

Java e gjashtë: Pastrimi i levores. Levorimi i llojeve halore. Perparesite e 

levorimit. Teknikat e levorimit. Levorimi i mekanizuar. 

Java e shtatë:   Asortimi i lendes drusore. Asortimi silvik. Asortimi industrial. 

Teknikat e asortimit. Kritret e asortimit. Standartet dhe kushtet e 

asortimenteve. 

Java e tetë:   Seksionimi dhe trupimi. Teknikat e seksionimit. Rregullat baze. 

Carja me krah. Carja e mekanizuar. 

Java e nëntë:   Paisjet e prodhimit drusore me krah. Paisjet suplementare. Veglat e 

rrezimit dhe te carjes. Veglat e matjes. 

Java e dhjetë: Prodhimi drusor i mekanizuar. Rrezimi dhe rrezim – stivimi. 

Frezat. Sharrat. Kokat e rrezimit. Krahu i rrezimit. Mjetet. 

Java e njëmbedhjetë: Grumbullimi. Nxjerrja e matrialit drusore ( transporti i 

brendshem). Sistemim grumbullimi. Terheqja me kafshe. Terheqja 

me motorgano. Zvarritja. Kanaletat. 

Java e dymbëdhjetë:   Produktiviteti i punimeve te rrrezimit. Kohet produktive. Koha jo 

produktive. Metodologjia e shfrytëzimeve te pyjeve te ahut. 

Trungishtet e ahut. Cungishtet e ahut. Grumbullimi, stivimi i 

materialit drusore. Grumbullimi ne anen e rruges. Matja e materiali 

te nxjerre. 

Java e trembëdhjetë:     Transporti. Transporti ne rrugen auto. Dergimi ne qendrat e 

perpunimit. Nderhyrjet silvikulturale. Pastrimi/ rrallimi me krah. 

Përgatitja e parceles pyjore me mjete krahu. Përgatitja e 

mekanizuar e parceles pyjore. 

Java e katërmbëdhjetë:   Shfrytezimi i pyjeve. Dispozita të përgjithshme. Prerja rrezuese me 

krahe dhe me motosharre. Rrezimi i drureve nga kacavjerrja. Heqja 

e degeve me krahe dhe motosharre. Trupimi me krah dhe 

motosharre. Prerja e mekanizuar dhe konvertimit. 

Java e pesëmbëdhjetë:    Nxjerrja/ Transporti i brendshem. Dispozita të përgjithshme. 

Transporti me krah. Transporti me lugje. Transporti me kafshë. 

Transporti me skidder dhe arganello.Transporti me forwarder. 

Transporti me teleferik. Operacionet me rrezikshmeri të lartë. 

Ngjitje ne druret pyjor. Shfrytezimi i materialit drusor te rrezuar 

nga stuhite. Fikja e zjarreve. 

 

Plani i dizejnuar i mësimit:   

 

Java Ushtrimet që do të zhvillohet 

Java e parë:  Praktike mbi pyllin dhe prerjet e pyjeve. Vecorite e teknologjise 

se shfrytezimit pyjor. 

Java e dytë: Praktike mbi bazat e prerjeve te pyjeve. Prodhimin. Nxjerrjen e                                                                                   

drurit. Rrezimin e mekanizuar. Metodat e prerjes se drurit. 

Java e tretë:  Praktike mbi teknologjine dhe sistemet teknologjike. Teknilogjia 

si fushe e dijes dhe e veprimtarise njerzore. Efektet e teknologjise. 

Sistemi teknologjik. Perberja e nje sistemi teknologjik. Proceset. 
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Java e katërt:  Praktike mbi prodhimin drusor me krah. Organizimin e kantierit. 

Rrezimin. Punen pergaditore per rrezim. Parime te pergjithshme te 

rrezimit. Kallapa e drejtimit. Rrezimi i drureve te medhenj. 

Java e pestë:   Praktike mbi heqjen e degeve. Nevojen per heqjen e degeve. 

Parimet e pergjitheshme te heqjes te degeve. Teknika e heqjes se 

degeve. Heqja e degeve me motosharre. Heqja e degeve te drureve 

te trashe. 

Java e gjashtë:  Praktike mbi pastrimin e levores. Levorimi i llojeve halore. 

Perparesite e levorimit. Teknikat e levorimit. Levorimi i 

mekanizuar. 

Java e shtatë:  Praktike mbi asortimin e lendes drusore. Asortimi silvik. Asortimi 

industrial. Teknikat e asortimit. Kritret e asortimit. Standartet dhe 

kushtet e asortimenteve. 

Java e tetë:   Praktike mbi seksionimin dhe trupimin. Teknikat e seksionimit. 

Rregullat baze. Carja me krah. Carja e mekanizuar. 

Java e nëntë:  Praktike mbi paisjet e prodhimit drusore me krah. Paisjet 

suplementare. Veglat e rrezimit dhe te carjes. Veglat e matjes. 

Java e dhjetë:  Praktike mbi prodhimin drusor te mekanizuar. Rrezimin dhe 

rrezim – stivimin. Frezat. Sharrat. Kokat e rrezimit. Krahu i 

rrezimit. Mjetet. 

Java e njëmbedhjetë:  Praktike mbi grumbullimin. Nxjerrjen e matrialit drusore ( 

transporti i brendshem). Sistemim grumbullimin. Terheqjen me 

kafshe. Terheqjen me motorgano. Zvarritjen. Kanaletat. 

Java e dymbëdhjetë:   Praktike mbi produktivitetin e punimeve te rrrezimit. Kohet 

produktive. Koha jo produktive. Metodologjia e shfrytëzimeve te 

pyjeve te ahut. Trungishtet e ahut. Cungishtet e ahut. 

Grumbullimi, stivimi i materialit drusore. Grumbullimi ne anen e 

rruges. Matja e materiali te nxjerre. 

Java e trembëdhjetë:   Praktike mbi transportin. Transporti ne rrugen auto. Dergimi ne 

qendrat e perpunimit. Nderhyrjet silvikulturale. Pastrimi/ rrallimi 

me krah. Përgatitja e parceles pyjore me mjete krahu. Përgatitja e 

mekanizuar e parceles pyjore. 

Java e katërmbëdhjetë:  Praktike mbi shfrytezimin e pyjeve. Dispozita të përgjithshme. 

Prerja rrezuese me krahe dhe me motosharre. Rrezimi i drureve 

nga kacavjerrja. Heqja e degeve me krahe dhe motosharre. 

Trupimi me krah dhe motosharre. Prerja e mekanizuar dhe 

konvertimit. 

Java e pesëmbëdhjetë:   Praktike mbi nxjerrjen/ transportin e brendshem. Dispozita të 

përgjithshme. Transporti me krah. Transporti me lugje. Transporti 

me kafshë. Transporti me skidder dhe arganello.Transporti me 

forwarder. Transporti me teleferik. Operacionet me rrezikshmeri 

të lartë. Ngjitje ne druret pyjor. Shfrytezimi i materialit drusor te 

rrezuar nga stuhite. Fikja e zjarreve. 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Studentët janë të obliguar në vijimin e rregullt në ligjërata,marrin pjese ne vizita studimore ne 

terren(ekskursion). Shkyçja e telefonave celularë,  hyrja me kohë në sallën e mësimit dhe mbajtja 
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e qetësisë  në mësim po ashtu janë obligative.  

 


