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1. Përshkrimi i projektit.
Qëllimi dhe karakteristikat fizike të projektit, detaje të aksesit dhe transportit, si numri njerëzve që
do të punësohen dhe nga do të vijnë ata.
1.1 Të dhëna të përgjithshme.
- Objekti që kërkohet për shfrytëzimin e Rezervave Ujore nga subjekti “SANG 1” sh.p.k. ndodhet në
zonën e Thirës të fshatit Fan.
Në masivin ujëmbajtës të Thirës
Në këtë zonë është shfrytëzuar rezervë ujore nga komuniteti për nevoja të
vetat.
Gjeologjikisht objekti përfaqësohet nga deluvione të shpatit që vendosen
transgresiv mbi Ultrabazikë të tipit Gabro.
Hidrogjeologjikisht objekti përfaqëson shtratime të tipit masiv ku kolektori
është carjet tektonike, kurthi i tipit litologjik e zona e furnizimit nga masivi
gëlqeror e ultrabaziket e Thirës.
Pra burimi ujor është burim natyral. Rezerva ujore do të përdoret për botilim.
Pozicioni gjeografik i objektit.
Objekti i shfrytëzimit të rezervës ujore burimi i studjuar ndodhet në zonën e Thirës shif planshetin
topografik shk. 1: 25 000, K-34-065-C-d
Kordinatat e tij janë:
E
44 51 840
N
46 52 234
Z
947 m

1.2- Përshkrimi i mbules ës bimore t ë sip ërfaqes k propozohet t ë zbatohet projekti.
Objekti i kërkuar për shfrytëzimin e rezervës ujore burimi si rrjedhim kaptazhi i ujit ndodhet në
depozitimet magmatike në zonën e Thirës dhe rreth tij vendosen tokë, pyll të zonës se Thirë.
Objekti i cili do të përdorë ujin është impjant botilimi dhe ndodhet në zonën e fshatit Fan ndërsa
transporti i ujit do të bëhet me tubacione, në distancë 2 km. Siç e theksuam më sipër, sipërfaqja që
kërkohet për shfrytëzimin përfaqësohet me zonën e kaptazhit ku përfshihet dhe vepra e marrjes ujit,
linja e transportit ujit, si dhe objekti ku do të përdoret ky uji. Pra nga vet kriteret e përdorimit të
kaptazheve jo vetëm që nuk do të cënohen sipërfaqet e gjelbëruara por ato do të shtohen e
sistemohen.
Ndërsa objekti i përdorimit të ujit është një godinë që do të sistemohet brënda kushteve teknike të
ndërtimit.
Gjatë periudhës së shfrytëzimit nuk parashikohet të ketë kërkesë për zgjerim të sipërfaqes
shfrytëzuese në kaptazh ndërsa në objektin e përpunimit të ujit mund të dalë nevoja e zgjerimit në
vartësi të kapacitetit prodhues të linjës.
Flora.
Përfaqësohet nga habitatet floristike të vegjetacionit mesëm/lartë pyje halorë te zones kontinentale
malore mesdhetare. Ndodhet dhe bimësi e kultivuar.
Në zonën e projektit nuk ndodhet zona sensitive me status të veçantë. Aktivieti I shfrytezimit te
rezerves ujore nga burimi I Krazhna nuk dote kete fare ndikim mbi pyjet.
Tokat, kategoria e tokës, gjeologjia e gjeomorfologjia.
-Pozicioni gjeografik i burimit tregon se toka ku ai ndodhet është shkëmbore.
Vet shfrytëzimi i ujit nga burimi ujor kërkon zonën e kaptazhimit të ujit. Në këto kushte toka nuk do
të shkatërrohet por do të ruhet ose do të përmirsohet nga ky aktivitet.
Gjeologjia e zonës është e favorshme dhe krijon kushte të mira hidrogjeologjike për krijimin e
basenave me rezerva të konsiderushme e cilësore ujore.

2. Pranina e burimeve ujore, në sipërfaqen e kërkuar nga projekti dhe në afërsi të tij
2.1 të përgjithshme
Si efekt i proçesit te reshjeve atmosferike ndodhin infiltrimet nga siperfaqe e tokes drejt thellësis në
shtresat me veti të mira kolektorale që përcojne ujërat në objektet nëntoksore. Duke u nisur nga fakti
se në kuotat relativisht të larta të rajonit, për kushtet gjeomorfologjike që ai disponon, si zona
ushqimi shërbejnë sektoret verilindor dhe lindor ku ekspozohen në siperfaqe shkëmbinjet e
kompleksit karbonatik, magmatik dhe ato të kuaternarit, duke formuar objekte ujore nëntoksore që
paraqiten me tiparet e tyre hidrogjeologjike në rajonin e Thirës dhe veçanrisht zona ku ndodhen
burimet ujore kryesore dhe që është zona e studimit për ujë industrial. Si të tilla këto depozitime
magmatike janë objekti kryesor ujor me interes të lart si objekt ujore nëntoksore në kompleksin
magmatik të jurasikut në dallim nga komplekset e tjera që paraqesin interes të vogel për shfrytezim
të ujit në këtë zonë të studimit.
Duke u bazuar mbi ndertimin gjelogjik te rajonit të Thirës, në pergjithesi të krijohet bindja dhe
perfytyrimi se kushtet hidrogjeologjike të njesive të caktuara tektonike dhe strukturore janë të
kushtezuara dhe janë në vartësi të disa parametrave hidrogjeologjike dhe tektonike e litofacial si me
poshte :
· Forma e gjendjes ujrave nentoksore e natyrore ne basenet ujore, komplekset qe ndertojne ato
dhe perfaqesimi litologo-facial i tyre.
· Vecimi i objekteve ose i horizonteve ujore.
· Roli i tektonikes ose i sistemeve te çarieve apo i fenomeneve te karstit.
· Vetite kolektorale; poroziteti, carshmëria, pershkueshmeria dhe aftesit filtruese ne objektet
ujore.
Bazuar në ndertimin gjeologjik e tektonik te rajonit veçojmë basenin ujorë të Brezit të Mirditës.
Në këtë basen marin pjese depozitimet e kompleksit karbonatik, magmatik si dhe depozitimet e reja
te kuaternarit. Nga analiza e vetive kolektorale porozitetit, çarshmërisë dhe përshkushmerise së
shkëmbinjëve që ndërtojnë basenet ujore veçojme disa tipe shkëmbinjesh kolektoral.
Në vartesi të shkalles e karakterit të zhvillimit të përshkushmerise, ujërat karakterizohen nga levizja
në kanale (channel floë) ose levizje difuzive (diffuse floë) .
Morfologjia e kolektorëve magmatik karakterizohet nga prania e dukurive te tilla si hinka, carje,
lugina te varura me permasa te ndryshme. Ne magmatikë eshte i zhvilluar rrjeti hidrografik
siperfaqesor kurse ai nentokesor eshte vetëm ssipas orientimit të carjeve. Ne vartesi te shkalles e
karakterit te zhvillimit te pershkushmerise, ujerat karakterizohen nga levizja ne carje (fisure floë) ose
levizje difuzive (diffuse floë) . Ujrat nentokesore perfundojne levizjen e tyre kur ato shfaqen ne
siperfaqe ne formen e burimeve.
2.2 Rrjedhja ujore vjetore
Parametri kryesor i rrjedhjes vjetore është prurja mesatare vjetore ose norma e rrjedhjes, e cila jep
ujshmërinë e lumit ose sasinë e ujit që rrjedh mesatarisht në këtë aks.
Për llogaritjen e këtij parametri në aksin mbi përroin e Qarrit, në mungesë të të dhënave
hidrometrike direkte, u shfrytëzuan të dhënat hidrologjike të Institutit Hidrometerologjik të matura
në stacionin hidrometrik Fani i Vogël në Ndërfan për periudhën 1961–2000, si dhe mbi të dhënat e
reshjeve në stacionin meteorologjik të Reshenit.
Paraprakisht u llogarit moduli mesatar vjetor i rrjedhjes. Për këtë qëllim si pellg analog u zgjodh
pellgu i Fanit të Vogël, i cili ka kushtë të ngjashme klimatike, gjeologjike, të relievit, bimësisë dhe
ku ka nje vendmatje hidromterike me të dhëna të mjaftueshme për llogaritjen e parametrave
hidrologjike te aks
it në studim.
Kështu duke pranuar një koefiçient të rrjedhjes vjetore prej α = 0.75, të njëjtë me atë të pjesës së
poshtme të rrjedhjes së Fanit të Vogël moduli vjetor i rrjedhjes rezulton si më poshtë :

q = 1600mm x 0.75/31.5 = 38.1 l/s.km²
Duke aplikuar këtë modul u përftuan parametrat hidrologjikë për përroin.
Parametrat kryesorë hidrologjikë të përroit të Qarrit.
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2.3 Shpërndarja brëndavjetore e rrjedhjes ujore
Një parameter i rëndësishëm i projektimit është edhe shpërndarja brëndavjetore e rrjedhjes vjetore, e
cila praktikisht pasqyron regjimin ujor të lumit.
Për llogaritjen e prurjeve mesatare mujore shumëvjeçare të akseve fillimisht u llogarit shpërndarja pa
përmasa e rrjedhjes vjetore për vendmatjen Fani Vogël Ndërfan. Duke ruajtur po atë rregjim si dhe
ai i kësaj vendmatje u llogaritën prurjet mesatare mujore për aksin që jepen në tab dhe fig.
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2.4 Prurjet vjetore me siguri të ndryshme
Ndër parametrat më të rëndësishëm hidrologjikë për projektimin e burimit janë edhe prurjet vjetore
me siguri të ndryshme. Llogaritja e tyre u krye duke përdorur Shpërndarjen Normale të
probabiliteteve, e cila u ndërtua duke shfrytëzuar serinë e prurjeve mesatare vjetore të matura në
vendmatjen Fani i Vogël, për periudhën 1961-2000.

Fig. 4 Lakore e sigurise se prurjeve vjetore. Fani ne Nderfan
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2.5 Qëndrueshmëria e prurjeve ditore
Një parametër tjetër i rëndësishëm është edhe lakorja e qëndrueshmërisë së prurjeve ditore.
Fillimisht u ndërtua lakorja pa përmasa e prurjeve për vendmatjen Fani Vogël, Ndërfan për
periudhën 1961-2000. Llogaritja e prurjeve ditore me qëndrueshmeri të ndryshme për aksin u krye
duke shfrytëzuar pikërisht lakoren pa përmasa të qëndrueshmërisë për vendmatjen Fani Vogël
Ndërfan.

Fig. 5 Lakore e qendrueshmerise (pa permasa).
F. Vogel Nderfan, 1961-1999
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Fig. 6 Lakoret e qendrueshmerise se prurjeve ditore. HECBurimi
Reshen

Krazhne

1200

Q (l/s)

1000
800
600
400
200
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Qendrush (%)

-Gjeomorfologjia e zonës është kodrinore-malore me kodra herë të thepisura herë të rrumbullakuara
nga erozioni. Lartësia mesatare e tyre është rreth 900m ku vërehen lartësi nga 600m deri 10001200m. Këto përbërje zonën kodrinore-malore perëndimore të Malit Thirrë. Këto kodra litologjikisht
përbëhen nga shkëmbinj terigjen flishor e herë të mbuluar me proluvione e deluvione
konglobrekçoze. Kuadrat janë të veshura me bimësi të tipit makie-shkurre e herë bimë të kultivuara
si pisha e zezë etj.
3. Identifikimi i ndikimeve të mundshme, negative, në mjedis, të projektit, përfshirë ndikimet në
biodiversitet, ujë, tokë dhe ajër.
Ndikimet në Florën, Faunën e Gjeologjin.
3.1-Humbja dhe dëmtimi i habitateve, specieve bimore e shtazore.
Siç e kemi shprehur më parë këto ekosistemet habitate kanë komplekset e tyre jetësore e
bashkshoqëruese me aktivitetin.
Lloji i aktivitetit dhe kapaciteti i shfrytëzimit nuk ndikon negativisht në kërcënimin e habitateve. Ky
aktivitet kërkon jo vetëm ruajtjen por dhe zhvillimin e mëtejshëm të biodiversitetit shih rregullat e
kaptazhimit. Projektuesit e këtij aktiviteti ekonomik kanë parashikuar mbjelljen e kultivimin e
bimëve e pemëve si në zonën e kaptazhit e jashtë tij. Kërkesat e firmës janë të tilla për shfrytëzimin
në përputhje më parimin e “Zhvillimit të qëndrushëm”.
3.2-Humbja dhe dëmtimi i tipareve gjeologjike, paleontologjike e fiziologjike:
Përsa i përket pamjes, relievit, apo veçorive gjeologjike paleontologjike zona nuk ka veçori aq më
tepër status të veçantë të gjeomonumenteve. Megjithatë projekti parashikon të shfrytëzojë vlera
hidrogjeologjike të zonës që janë burimet natyrore të tipit karstik me rezerva ujore të konsiderushme
e cilësi të mirë të ujit.
Në zonë nuk ka dalje, vepër, karakteristik të dokumentuar si paleontologjik ashtu dhe litologjik që
duhet të mos preken ndërsa nga ana fiziografike nuk ka asnjë ndryshim pasi do të shfrytëzohen
rrjedhjet ujore të burimeve.
3.3-Përshkrimi i ndikimeve negative individuale dhe të grumbulluara në biodiversitet duke
përfshirë ndikimet ndërkufitare:
Nga zbatimi i këtij projekti për shfrytëzimin e rezervave ujore nuk ka dhe nuk janë parashikuar
ndikime individuale apo të grumbulluara në biodiversitet.
Objekti ndodhet në brëndësi të teritorit të vëndit tonë dhe si i tillë nuk ka ndikime ndërkufitare.
3.4-Konsekuenca të tjera ekologjike:
Ushtrimi i aktivitetitnë shfrytëzimin e rezervave ujore nga subjekti “SANG” sh.p.k nuk sjell
konsekuenca të tjera ekologjike.

Ndikime në tokë.
3.5-Ndikimet fizike të projektit në ndryshimet e topografisë lokale, erozionit të tokës.
Si gjatë shfrytëzimit dhe pas tij nuk do të ketë ndryshime në topografinë lokale.
Në projekt parashikohet të shfrytëzohet topografia lokale për shfytëzimin e energjisë së transportimit
të ujit. Rrjedhimisht do të ruhet erozioni për shkak të mos dëmtimit të tubacioneve dhe jo të
stimulohet ai.
3.6-Ndikimet e emëtimeve kimike dhe depozitimet në tokë e rrethinat.
Aktiviteti shfrytëzimit të ujit parashikon vetëm përdorimin e tij dhe nuk lëshon në ambient elemente
kimike apo toksike të dëmshëm për mjedisin e shëndetin e komunitetin apo edhe florës dhe faunës.
Edhe në inpiantet e trajtimit të ujrave materiali ngurtë do të depozitohet në vënde të caktuara
megjithëse ai nuk është i ndotur por vetëm produkti pezull që vjen nga burimi me ujin. Edhe sasitë e
tij janë minimale deri të papërfillshme.
3.7-Ndikimet në përdorimin e tokës dhe burimeve:
a-Në cilësinë dhe sasinë e tokës bujqësore.
Sipërfaqja ku do të jetë pika e marrjes ujit është tokë jo bujqësore. Rreth pikës së marrjes ujit, zona e
kaptazhit, aktiviteti bujqësor do të jetë natyral, pasi nuk lejohet trajtimi me impute bujqësore.
Megjithatë cilësia e saj nuk do të ndryshojë nga ky projekt, por do të sistemohet e do të mbillet me
pemë e bimësi.
b-Planifikimi i zonës.
Zona ku do të jetë burimi i ujit do të sistemohet, do të mbillet me pemë e bimësi karakteristike për
zonat ujmbajtëse, do të ruhet nga erozioni i mëtejshëm, do të përmirësohet pejsazhi i saj.
c-Masat estetike dhe ekologjike.
Në projektin e shfrytëzimit të këtij objekti parashikohet:
-Hapja e mirëmbajtja e rrugës që të çon në burim/pus.
-Ruajtja e topografisë, morfologjisë dhe relievit të zonës.
-Ruajtja e gjelbërimit të zonës dhe përmirësimi i saj me pemë e bimësi të kultivuar karakteristike për
tokat uj mbajtëse.
-Mbrojtja e tokës nga erozioni duke mbjellë atë.
d-Sterilizimi i burimeve minerare.
Në zonën në fjalë nuk ndodhet ndonjë burim minerar. Megjithatë rezervat ujore që do të
shfrytëzohen janë të kontrolluara kështu që marrja e tyre në thellësi të vogla ndikon në regjimin
hidrodinamik të basenit e për pasojë prishjen apo sterilizimin e burimeve minerale të mundshme.
Ndikimet në ujë.
3.8 Ndikimet e projektit në modelin drenazhues të zonës.
Projekti nuk do të ketë ndikime në modelin drenazhues të tokës pasi nuk prek fare sistemet e
ndryshme të drenazhimit.
Për kundrazi vet aktiviteti i shfrytëzimit të ujit për shkarkimet ujore kërkon drenazhim të rregullt e
funksional për ujrat.
3.9 Ndryshimet e karakteristikave të tjera hidrografike.
Shfrytëzimi i rezervave ujore brënda kritereve të përcaktuara nga Enti përgjegjës, por dhe vet
interesi i përdorusit të ujit, për sasitë e ujit, nuk do të lejojnë prishjen e regjimit hidronamik të
basenit ujmbajtës. Në këto kushte nuk do të kemi ndryshime hidrografike, si në nivelin e ujrave
sipërfaqsor, ashtu dhe në rrugët ujore e rrjedhën e ujrave nëntokësore.
3.10 Ndikimet në hidrologjinë bregdetare dhe të estuareve.
Vëndi shfrytëzimi ndodhet larg bregdetit, drejtimi i rrymave ujore etj nuk do ndikohen nga aktiviteti.
Sasitë ujore që do të shfrytëzohen janë të papërfillshme në prurjet natyrale të burimeve natyrale.
3.11 Ndikimet e ndotësave, mbetjeve etj në cilësinë e ujit.
Në rastin që rezervat ujore do të përdoren për uji teknik apo uji teknologjik, linjat teknologjike do të
pajisen me impiante depurimi. Kështu që uji që do të shkarkohet do të jetë brënda parametrave që
kërkon standarti.

Për rastin konkret uji që do të përdorë firma është cilësisht i mirë pasi do të përdoret për botilim e
pije freskuese.
Ndikimet në ajër dhe klimë
3.12 Niveli dhe përqëndrimi i emëtimeve kimike dhe ndikimet e tyre mjedisore.
Aktiviteti i shfrytëzimit të rezervës ujore nga burimi nuk do të ketë përdorim të lëndëve kimike në
mjedis e për pasojë edhe emëtime kimike në mjedis nuk do të ketë. Përdorimi i ujit me linjë
pasterizim me ultratingull nuk ka fare kimikate.
3.13 Lëndët e veçanta.
Aktiviteti nuk emëton lëndë të veçanta.
3.14 Aroma Sulmuese.
Marrja e ujit nga burimi nuk emëton aroma sulmuese. As përpunimi i tij nuk krijon aroma sulmuese
3.15 Ndikime të tjera klimatike.
Ky aktivitet nuk do të ketë ndikim në ndryshimet klimatike si në drejtim të përmisimit ashtu dhe në
atë të përkeqësimit të saj.
Ndikimet e tjera indirekte dhe sekondare që shoqërojnë projektin.
3.16 Ndikimet nga trafiku rruga, hekurudha, ajri, uji që lidhen me projektin.
Aktualisht projekti është i lidhur me rrugë sekondare. Rruga do të përdoret rrallë e në kohën e
vrojtimeve në burim, më shpesh do të përdoret në periudhën e ngritjes objektit. Transporti ujit deri
në linjën e prodhimit do të bëhet me sistem hidraulik.
3.17 Ndikimet e lindura nga grumbullimi dhe konsumi i materialeve, ujit, energjisë ose
burimeve të tjera si pasojë e projektit.
Aplikimi i projektit nuk do të ketë ndikime përsa i përket grumbullimit e konsumit të materialeve të
ndryshme. Uji do të jetë vet objekt i përdorimit ndërsa transportimi i tij do të jetë vet rrjedhje dhe për
pasojë nuk do të ketë ndikime mjedisore.
3.18 Ndikime e projekteve të tjera që shoqërojnë projektin.
Projektet e tjera si: rrugë të reja, kanale të ujrave të zeza, banesa, linjat elektrike, gazi etj nuk do të
ndikojnë në realizimin e këtij projekti përkundrazi do ta ndihmojnë atë.
3.19 Ndikimet shoqëruse të projektit në projekte të tjera ekzistuse ose të propozuara.
Ky aktivitet do të ndikoj pozitivisht me zhvillimin e infrastrukturës rrugore, rrjetit elektrik dhe
telekomunikacion si dhe ndërtimet e ndryshme social ekonomike, punësimet në rajon.
3.20 Ndikimet sekondare që rezultojnë nga ndërveprimi i ndikimeve të tjera direkte.
Ushtrimi i këtij aktiviteti nuk do të ketë ndikime të dukshme sekondare nga ndërveprimi me
aktivitetet e tjera.
4. Shkarkimet e mundshme në mjedis, të tilla si: ujëra të ndotura, gaze dhe pluhur, zhurma,
vibrime, si dhe për prodhimin e mbetjeve;
Ndikimet tek njerëzit, ndërtesat dhe objektet e ndërtuara nga njeriu.
4.1-Ndryshime në popullsi.
Sipas projektit të shfrytëzimit, të rezervave ujore në zonë, si dhe ndikime në mjedis nga ky aktivitet,
nuk do të çojnë në lëvizje të popullsis, përkundrazi zgjerimi i mëtejshëm i aktivitetit mund të kërkojë
që popullsia vëndase të integrohet.
4.2-Ndikimet e dukshme të projektit në zonat rrethuese dhe pejsazhin.
Projekti i shfrytëzimit parashikon rigjenerimin hap pas hapi të zonës kaptazhimit për pasojë kujdesje
për ruajtjen e biodiversitetit, shtimin e gjelbërimit, minimizimin e ndotjeve sidomos në tokë e ujra
për vet qëllimin e aktivitetit që është marrja e ujit me cilësi të mirë.
4.3-Nivelet dhe ndikimet e emëtimeve të ardhura nga projekti i zhvillimit gjatë fazës normale
të operimit.

Gjatë fazës së zbatimit të projektit nuk do të ketë emëtime të gazrave, lëngjeve, mbetjeve toksike,
helme e substanca të tjera të dëmshme që do të ndikonin negativisht në shëndetin e punonjësve,
banorëve e mjedisin përreth duke përfshirë gjithë botën e gjallë.
4.4-E vetmja zhurmë që do të krijohet është në periudhën e përgatitjes veprës marrjes nga
mjetet. Më tej zhurmat eleminohen pasi pompat në rast përdorimi janë zhytse (për puset) ose në
godinë brënda kaptazhit për burime kur transporti bëhet me energji. Niveli i zhurmave të këtyre
mjeteve në distancë 10m nuk i kalon 50dB, që është brënda normave të lejuara.
4.5-Ndikimet e projektit të zhvillimit në rrugët lokale e në transport.
Objekti që do të shfrytezohet aktualisht lidhet me rrugë me fshatin Fan të rrethit Mirditë.
Projekti parashikon hapjen dhe sistemimin e rrugës deri tek burimi pasi ndërtimi i veprës marrjes
kërkon punime me mjete. Gjatë periudhës shfrytëzimit lëvizjet e mjeteve do të jenë të rralla.
4.6-Ndikimet e projektit mbi ndërtimet, trashgimin arkitektonike e historike, tiparet
arkeologjike si dhe mbi veprat të tjera njerëzore.
Zbatimi i këtij projekti në këtë zonë nuk ka dhe nuk do të ketë impakt negativ mbi ndërtimet,
trashgimin arkitektonike e historike, tiparet arkeologjike si dhe mbi vepra të tjera njerëzore, pasi në
zonën përreth nuk ka objekte të rëndësis të veçantë. Ndoshta në të ardhmen firma mund të ngrejë një
pikë turistike që do t’ja rrisë vlerat kësaj zone.
5. Kohëzgjatjen e mundshme të ndikimeve negative të identifikuara
5.1 Identifikimi i masave për të eleminuar apo zbutur ndikimet negative në mjedis
a-Planifikimi zonës.
Për të shmangur e parandaluar prishjen e regjimit hidrodinamik të basenit e për pasojë dhe të
burimit, kuotat e shfrytëzimit do të jenë nën prurjet e vet burim/pusit. Do të merren masa për ruajtjen
nga erozioni i tokës, si dhe sistemimi e gjelbërimi i zonës së kaptazhit, dhe rreth objektit ku do të
manipulohet uji.
Duke patur parasysh gjendjen aktuale dhe projekti hidroteknik, shfrytëzimi konceptohetnë këto faza:
Faza e parë.
Parashikon studimin e burimit nga ana hidrogjeologjike, ndërtimin e kaptazhit, transportimin e ujit,
dhe manipulimin e tij deri në shkarkimin e tepricave apo mbetjeve, pra ndërtimin e venien në
shfrytëzim të objektit sipas projektit.
Faza e dytë.
Parashikon sistemin e kaptazhit sipas rregullave sanitare, sistemin e objektit manipulues të ujit, si
dhe monitorimin e skemës së shfrytëzimit të ujit, marrjen e masave kundër erozionit etj, për të
ruajtur gjithë parametrat hidrodinamik e mjedisor në mbarvajtje të aktivitetit.
a-Masat teknike.
Për të siguruar stabilitet të regjimit hidrodinamik të burimit firma do të vrojtojë rregullisht prurjet e
burimit e uj marrja do të jetë gjithmon në fuksion të saj. Gjithashtu do të kontrollohen vazhdimisht
parametrat fiziko-kimik e biologjik të ujit si në burim e në objektin e manipulimit. Do të përcaktohet
zona e kaptazhit dhe do të trajtohet zona në përputhje me rregullat sanitare. Shkarkimet ujore do të
jenë brënda normave.
c-Masat estike dhe ekologjike.
Në projektin e shfrytëzimittë këtij objekti parashikohet:
-Hapja e mirmbajtja e rrugës që të çon tek burimi.
-Ruajtja e topografisë së zonës, morfologjisë dhe relievit.
-Ruajtja e gjelbërimit të zonës si dhe përmirsimi i saj me pemë e bimësi të kultivuar
karakteristike për tokat ujmbajtëse në përputhje me kushtet e kaptazheve.
-Mbrojtja e tokës nga erozioni duke mbjellë atë si kusht për ruajtjen e tubacionit që
do të transportojë ujin nga burimi deri në objektin e manipulimit.

5.2 Vlerësimi i efektivitetit të pritshëm të masave zbutse.
Realizimi i objektivave dhe tregusve të pritshëm të parashikuar në projekt do të varet nga respektimi
i të gjithë tregusve të parashikuar. Kontrolli, monitorimi dhe përmirsimi i vazhdushëm, sipas
kushteve të shfrytëzimit të krijuara gjatë aktivitetit, do të çojë përfundimisht në përfitimin e
pejsazheve të parashikuara në projekt me sipërfaqe të sistemuara e gjelbëruara.
6. Shtrirja e mundshme hapësinore e ndikimit negativ në mjedis, që nënkupton distancën fizike
nga vendndodhja e projektit, dhe vlerat e ndikuara që përfshihen në të
6.1 Proçesi prodhimit dhe karakteristikat e tij.
a-Tipi dhe sasia e lëndës së parë, energjisë dhe burimeve të tjera të konsumuara.
Subjekti “SANG” sh.p.k. kërkon të shfrytëzoj rezervë ujore në sasi 2 lit/sek për aktivitetin e botilimit
ujit dhe pije freskuese. Kjo sasi uji plotësohet më së miri nga prurjet e burim natyror të “Krazhna”
me prurje 10 lit/sek.
Hidrogjeologjikisht ky basem ka kushte të mira e rezerva të bollshme ujore për aktivitetin në fjalë.
Administrativisht burimi ndodhet në fshatin Fan të komunës Fan i Madh të rrethit Rëshen ndërsa
objekti i përpunimit në fshatin Fan.
Burimi ku do të merret uji për shfytëzim ka koordinata:
E - 44 51 840, N - 46 52 234, Z - 947 m, dhe po në këtë zonë do të ngrihet kaptazhi dhe vepra e
marrjes ujit. Kjo zonë konturohet në planshetin topografik:
K-34-125-C – d, shk 1:25000
Transporti i ujit nga vepra e marrjes do të kryhet me vetrrjedhje.
Pra nuk del e nevojshme përdorimi energjisë elektrike për vënien në punë të pompës. Ndërsa në
impiantin e përdorimit të ujit kërkohet gjithmon përdorimi i energjisë elektrikë.
- Objektet, si vepra e marrjes ashtu dhe ai i përpunimit të ujit lidhen me rrugën
automobilistike brënda fshatrave të zonës që lidh keto fshatra me qytetin e
Rëshen.
- Projekti parashikon që të shfrytëzohet një rezervë ujore prej 2 lit/sek dhe do të
përdoret për botilim.
Kapaciteti vjetor i prodhimit të linjës teknologjike do të jetë 1 litra/sek, ( 3.6 m³/h, ose 86.4 m3/ditë,
ose 2592 m3/muaj ose 31,104 m3/vit ). Shfrytezimi i ketij kapaciteti te kerkuar do te behet gradual.
Shfrytëzimi i rezervës ujore jepet me koncension për 50 vjet.
b-Mbetjet dhe emëtimet sipas tipit, sasis, përbërjes fortësis, shkarkimet në ujë.
Konkretisht problemi shtrohet për shkarkimet mbas proçesit të përdorimit apo të trajimit të ujit që
përdoret qoftë për përdorim familjar qoftë si lëndë e parë, qoftë si lëndë ndihmëse uji teknik, ftohje,
avull, larje, shkarkime teknologjike etj.
- Për ujin si lëndë e parë ai fillimisht pasurohet, ose depurohet në impiante për të plotësuar
parametrat e prodhimit me ato të kërkuara nga teknologjia. Natyrisht në këto raste produktet e
lëngshme që do të shkarkohen do të kalojnë në impiantin e depurimit të ujrave para se të
shkarkohen në teren. Për këtë që në fazën studimore bëhet vlerësimi cilësor i ujit të burimit dhe
mbas proçesit prodhimit ujit përsëri i bëhet vlerësimi para shkarkimit.
- Kur uji përdoret si lëndë ndihmëse përsëri para shkarkimit ai do të kalojë në impiantin e
depurimit dhe më andej ai duhet të arrijë parametrat e duhur para shkarkimit. Më poshtë po
japim parametrat që duhet të ketë uji sipas normave europiane kur shkarkohet:
BOD 5
<40mg/lit.
COD
<160mg/lit.
P.H
5.5–9.

Ndersa analizat e ujit te burimit te Krazhna jane:
Treguesit organoleptike
- Pamja : Leng i kthjellet, pa trubullire
- Ngjyra : Pa ngjyre
- Aroma : Normale. Pa erë të huaj.
- Shija : Karakteristike e ujit të pijëshem. Pa shije te huaj.
Treguesit Fiziko-Kimike
- Fortësia në º gjermane
3.5
- pH
7.3
- Kalciumi Ca++, mg/l
15.03
- Magneziumi Mg++, mg/l
6.08
- Kloruret Clˉ, mg/l
8.8
- Kriperat e amonit, mg/l
ska
- Nitrate NO3ˉ, mg/l
0
- Nitrite NO2ˉ, mg/l
0
- Amoniak
0.012
- Fosfate
0.39
- lëndë organike
mg/l 0.32
- Sulfate
mg/l
3
- TDS mg/Lit
55
- Karbunate mg/lit
0
- Alkaliniteti total mgekv/lit
1.5
- Konduktiviteti elektrik µS/cm 110
- Ngjyra (pas filtrimit) mg/lit Pt-Co
normal
Treguesit Bakteriologjik
-

Clostridium perfringens ml ujë
Pseudomonas aeruginosa ml ujë 0
Staphilococcum aureus ml ujë

0
0

Aktiviteti për të cilin flasim përdor ujin për botilim dhe si i tillë ai është brënda normave e nuk ka
nevojë për depurim.
Emetimi në ajër.
Aktiviteti i shfrytëzimit të ujit në burim nuk do të ketë ndikim në ajër pasi edhe motopompa nëse do
të përdoret punon me energji elektrike.
-.Zhurmat, vibracionet, ndriçimi, nxehtësia radiaciami.
Nuk presupozohet të ketë ndikimtë tillë në aktivitetin e shfrytëzimit të ujit.
Mbetjet në tokë dhe dherat.
Në proçesin e shfrytëzimit të ujrave në burim nuk do të ketë ndikime në tokë.
Në proçeset e trajtimit të ujrave, nga proçesi i filtrimit e dekantimit mund të krijohen sasira minimale
të mbetjeve të ngurta që do të trajtohen sipas rregollave mjedisore.
6.2 Vëndet dhe proçeset alternative të marra në konsideratë.
Meqënëse në një basem ujor mund të ushtrojnë aktivitete disa objekte, në projekt kërkohet një
strategji e tillë që të harmonizohen veprimet e tyre dhe të ruhet regjimi hidro dinamik i basenit
ujmbajtës.

7. Monitorimi
Planet e menaxhimit dhe monotorimit
7.1-Plani menaxhimit për zbatimin e projektit.
a-Të dhëna të përgjithshme.
Subjekti “SANG” sh.p.k. me aktivitet në fushën e shfrytëzimit të rezervave ujore ka investuar në
këtë fushë dhe kërkon që të ketë vazhdimësi e sukses ndaj kërkon të paiset me leje Mjedisi për
aktivitetin.
b-Investimet e parashikuara.
Aktualisht firma do të kryejë investim në veprën e marrjes së ujit, sistemin e burimit, transportimin e
ujit, dhe objektin e manipulimit të ujit. Këto do të kryhen mbasi firma të jetë e paisur me
dokumentacionin e nevojshëm ligjor për përdorimin e rezervës ujore.
c-Parashikimi i realizimit të prodhimit vjetor
Për shfrytëzimin e rezervave ujore në zonën e Fanit të fshatit Thire do të përdoret sistemi i
shfrytëzimit nga burimi, transportimi i ujit me tubacion me vetrrjedhje deri në objektin e
manipulimit të ujit.
Burimi i projektuar për shfrytëzim ka prurje aktuale 10 lit/sek, ndërsa kapaciteti përdorues i firmës
do të jetë 2 lit/sek. Veprimtaria e firmës është planifikuar për 50 vjet shfrytëzim ndërsa prodhimi i
saj fillimisht do të jetë modest e më tej do të rritet sipas kërkesave por uj marrja do të jetë gjithmon
brënda kuotave të lejuara. Duke pasur parasysh gjendjen aktuale dhe projektin hidroteknik,
shfrytëzimin e kemi konceptuar në dy faza:
Faza parë.
Përgatitja e burimit-studimi hidrodinamik i tij, ngritja e veprës marrjes ujit, shtrirja e tubacionit,
përgatitja e objektit të manipulimit të ujit e realizimi prodhimit.
Faza e dytë.
Sistemimi e gjelbërimi i zonës së kaptazhit, marrja e masave për ruajtjen e sistemimin e relievit e
erozionit sidomos zonën ku kalon tubacioni, e zonën ku ndodhet objekti manipulimit ujit. Në ecuri
do të kryhet monitorimi i burimit për prurjet, e cilësinë e ujit në funksion të prodhimit e të bisnesit të
firmës. Bazuar në kërkesën e vet firmës, kapacitetit të paisjeve dhe vet rezervave ujore të burimit
kapaciteti prodhus i firmës do të jetë 3600 l/h
7.2-Plani i monitorimit të ndikimit në mjedis.
Meqë kemi të bëjmë me shfytëzim të rezervave ujore nga burimet/puset, dhe se vet burimi/pusi është
dinamike të vazhdueshme, kërkohet një monitorim i saktë si në burim/pus por dhe në linjën e
shtrirjes tubacionit dhe në vet objektin ku do të manipulohet uji.
Plani monitorimi do të konsistojë në:
-Monitorim të prurjeve të burimit.
-Monitorim të cilësisë së ujit të burimit.
-Monitorim të të gjithë zonës kaptazhit, deri edhe tek përbërsit e basenit ujmbajtës si
bordet, rrugët e komunikimit e furnizimit me ujë, zona e ushqimit etj, pra monitorim
të parametrave gjeotektonik pasi këto sjellin ndryshime katastrofike të basenit e
burimit.
-Monitorim të profilit topografik e relievit ku kalon tubacioni i transportimit të ujit, e
ngritje pritash në raste shkarjesh etj.
-Kontroll të erozionit si në zonën ku kalon tubacioni ashtu dhe rreth burimit.
-Monitorim të shkarkimeve ujore dhe atyre të ngurta kur ka.
-Monitorim të veprimtarisë ekonomike të komunitetit për rreth, sidomos në zonën e
kaptazhit, por dhe gjithë basenit gjeologjik kur përdoren pesticide nga fermerët,
apo shkarkimet industruale, e ato të ujrave të zeza.
-Monitorim të sipërfaqeve të mbjella me pemë e bimësi sidomos në zonën e

kaptazhit.
Subjekti do të sigurojë ecuri normale të punes dhe ruatjen e mjedisit deri në mbyllje të aktivitetit.
Pas mbylljes aktivitetit subjekti dorëzon burimin në gjendje pune në entin kontrollues.
Subjekti do të ketë lidhje të vazhdueshme me A.R.M Lezhë dhe inspektoriatin e basenit ujor të Matit
Lezhë, pranë të cilave do të informojë periodikisht për mbarvajtjen e punës në shfrytëzimdhe
monitorimin e parametrave të mësipërm.
Masat për rigjenerimin e mjedisit.
1-Përcaktimi i zonës kaptazhit, sistemimi i tij dhe mbjellja e pemëve e gjelbërimit.
2-Mirmbajtja e profilit topografik e relievit ku kalon tubacioni i marrjes ujit deri tek
objekti manipulimit.
3-Sistemimi i impiantit shkarkimit ujrave e sterileve kur ka.
8. Rehabilitimit të mjedisit të ndikuar dhe mundësinë e kthimit të mjedisit të ndikuar të sipërfaqes
në gjendjen e mëparshme, si dhe kostot financiare të përafërta për rehabilitimin;
Masat e mundshme për shmangien dhe zbutjen e ndikimeve negative në mjedis
Masat e mara per zbutjen e rrezikut ne mjedis dhe shendet
Sic u theksua dhe me lart, mund te pohohet se rreziku ne mjedis ne zonen qe do te realizohet projekti
i ndertimit te Hidrocentraleve ‘’ Rreshen -1’’ eshte i minimizuar deri ne ate shkalle sa mund te themi
se nuk do te jete prezent.
Punime per ndertimin e pritave, tuneleve, kanaleve te sjelljes, objekti i godines se turbinave, etj. do
te jene konform me cilesine dhe standartet nderkombetare.
Investimet e parashikuara
Firma aktualisht pretendon te kryeje 15,577,644 leke investime civile dhe 24,595,000 leke per
makineri e pajisje per vete aktivitetin qe kryen. Ne total vlera e investimit parashikohet 40,172,644
lekë. Investimet do te shtrihen edhe ne kuadrin e mirembajtejs se mjeteve dhe blerjen e projektit te
shfrytezimit si dhe pergatitjen e dokumentacionit ligjor per marjen e ‘’Lejes Shfrytezimit’’.
Menjehere mbas hapjes se trasese e krijimit te ndertimit te veprave hidroenergjitike shoqeria do te
filloje sistemimin e pergatitjen e skarpateve te shfrytezuar per tu vegjetuar e mbjelljen e pemeve te
parashikuara .
Masat për rigjenerimin e sipërfaqes gjatë dhe pas shfrytëzimit
1. Krijimi i sipërfaqes për mbjellje te reja e gjelberime.
2. Sistemimin e materialit të mbulesës dhe të sterileve që dalin gjate ndertimit.
3. Mbjelljen e sipërfaqeve të reja me fidane shelgu, plepi, akacie.
4. Mirëmbajtja e sipërfaqeve të mbjella.
5. Sistemimin e trasesë së linjës së ujësjellësit dhe skarpatat anësore.
Do të mbillen rreth 500 fidane plepi dhe shelgu.
Gropat do të hapen me përmasa 80 x 80 x 80 cm.
Hapje gropash
500 copë x 100 lekë/copë
Blerje fidanash, transport etj.
500 copë x 100 lekë/copë
Mbjellje, plehërim
500 copë x 50 lekë/copë
Totali i preventivit
Grumbullimi i dheut aktiv në sipërfaqe të vepres
Volumi i dheut qe do te levizet eshte 2473 m3
Transporti dhe sistemimi 2473 m3 x 70 lekë/m3 = 173,110 lekë

50 000 lekë
50 000 lekë
25 000 lekë
125 000 lekë

Sasia e dheut të kërkuar do merret nga grumbullimi i dherave të nxjera gjatë ndertimit.
Preventivi përmbledhës për rigjenerimin e mjedisit
Emërtimi
Mbjellje fidanesh të rinj
Grumbullimi i dhëut aktiv
Totali i preventivit për një vit
Kosto për rigjenerim

Vlefta në lekë
125, 000
173,110
298,110
0,007

1- Mbjelljen e siperfaqeve te shfrytezuara të shkalleve me bime e peme.
2- Sistemimi i sterileve.
3- Mirembajtjen e siperfaqeve te mbjella.
4- Sistemimin e skarpateve para e pas shfrytezimit.
Mbjellja e fidaneve te rinj
Duke qene se si pasoje e shfrytezimit do te krijohen gropa, kanale, projekti parashikon qe te mbillen
peme ne keto siperfaqe te lira. Per kete subjekti parashikon te shpenzoje nga fitimet e saj. Procesi per
sistemimin e skarpatave dhe mbjedhjen e pemeve do te filloje mbas fillimit te shfrytezimit ,dhe do te
vazhdoje per 10 vjet deri ne fazen e shfrytezimit duke mbjedhe cdo vit peme.
Sistemimi i sterileve
Sistemimi i mbetjeve teknologjike sic theksohet me siper do te behet ne sheshin qe do te krijohet ne
fazen e ndertimit te percaktuar nga komuna dhe me pas do te merret e do te depozitohet ne vendet ku
do vendose komuna. Volumi i sterileve qe do te krijohen eshte 343.
Mirembajtja e siperfaqeve te mbjella
Ajo do te realizohet nga subjekti. Mund te ngrihen prita per te perforcuar mbrojtjen e pyjeve nga
erozioni ne zonat reth karieres. Gjithashtu do te kujdeset per mbareshtrimin e pemeve qe do te
mbillen nga shoqeria. Per kullimin e ujrave qe do te grumbullohen ne sheshin e depozitimit te
sterileve do te hapet nje kanal per drenimin e ujrave jashte sheshit te depozitimit . Zona qe do te
preket nga ndertimet e impiantit do te jete nje siperfaqje perafersisht 1000 m2, pra do te mbillen rreth
500 peme.
Sistemimi i skarpateve para e pas shfrytezimit
Subjekti ka per detyre e do te realizoje sistemimin e mirembajtjen e skarpateve ku aktualisht ai eshte
i shkaktuar nga ndertimi. Ato do te mbahen nen vezhgim gjate gjithe kohes se shfrytezimit e me pas
saj deri ne mbareshtrimin e pyllit. Skarpatet do te mbushen me material steril, do te perforcohen me
trungje e do te hidhen dhera te mbuleses mbi to. Mbasi te jete lidhur toka do te filloje mbjedhja e
pemeve.

9. Vleresimi dhe idenfikimi i impakteve negative e pozitive gjate hapjes dhe shfrytezimit
te karieres, shprehur ne tabela:

Lloji i ndikimit në tokë
Humbje e tokës për kullota
Ndryshime topografike
Prishje e tokës bujqësore
Ndotja e tokës nga rrjedhjet
Ndotje e tokës nga mbetjet e ngurta
Ndotje e tokës nga depozitimi llumrave

Lloji i ndikimit në Cilësin e Ajrit
Prodhimi i Pluhurit
Ndotja nga hidrokarburet, plumbi
dhe aerosolet
Ndotja nga monoksidi karbonit
dhe dioksidi i squfurit (CO, SO2)

Lloji i ndikimit në Faunë e Florë
Shkatërrimi i rëndësishëm i habitateve natyrore
Rrezikimi i ndërhyrjeve në bimët e ujit
Ndërtimi i Rrugëve të reja që kalojnë përmes
zonës së virgjër
Përçarje apo izolim të habitateve të egra
Interferencë midis rrugës natyrale
të emigrimit të sisoreve

Identifikimi i Ndikimit
Gjatë ndërtimit
Po
Jo
X
X
X
X
X
Identifikimi i Ndikimit
Gjatë ndërtimit
Po
Jo
X
X
X

Identifikimi i Ndikimit
Gjatë ndërtimit
Po
Jo
X
X
X
X
X

Gjatë shfrytëzimit
Po
Jo
X
X
X
X
X
X

Gjatë shfrytëzimit
Po
Jo
X
X
X

Gjatë shfrytëzimit
Po
Jo
X
X
X
X
X

Identifikimi i Ndikimit
Gjatë ndërtimit
Gjatë shfrytëzimit
Po
Jo
Po
Jo
Trajtim i ujrave të ndotur
X
X
Ndotja e ujit prej pluhurit, plumbit, derdhjeve
X
X
aksidentale dhe substancave të tjera
Impakt sekondar në ndotjen e ujit për tokat
X
X
bujqësore, ujrat nëntokësore etj.
Modifikimi në drenazhimin e ujrave natyrale
X
X
Ndotja e ujrave sipërfaqësore dhe nëntokësore
X
X
nga llumrat
Lloji i ndikimit në Ujë

Lloji i ndikimit nga zhurmat

Identifikimi i Ndikimit
Gjatë ndërtimit

Gjatë shfrytëzimit

Po
Rritja e nivelit okzistues të zhurmave
Rritja e nivelit të zhurmave nga fillimi i
aktivitetit dhe automjeteve
Rritja e nivelit të zhurmave për njerëzit
Niveli më i lartë i zhurmave për kafshët

Lloji i ndikimit në përfitimin e tokës
Ndryshime të rëndësishme në programet për të
ardhmen e përdorimit të tokës
Shkatërrim banesash
Rivendosje banesash
Shpronësime tokash

Lloji i ndikimit në trashëgiminë kulturore
Ndryshime apo
arkeologjike apo
kulturore

dëmtime të zonave
me vlera historike e

Lloji i ndikimit në energji
Përdorimi i sasive të mëdha të karburantit për
energji
Rritje të rëndësishme të kërkesave për burime
ekzistuese energjie apo kërkesa për tipe të reja
energjie
Lloji i ndikimit në interesin publik
(Infrastrukturë)
Hapja e aktivitetit do të ketë apo jo nevojë për
ndryshim në fushën e interesit publik
Energji elektrike
Sistemin e komunikacionit
Sistemin e kanalizimeve ujrave të zeza e
bardha
Sistemin e ujit të pijshëm
Mbetje të ngurta e depozitimin e tyre

Lloji i ndikimit në shëndetin e njerëzve

Jo
X
X

Po

X
X

X

Jo
X

X

X

Identifikimi i Ndikimit
Gjatë ndërtimit
Gjatë shfrytëzimit
Po
Jo
Po
Jo
X
X
X
X
X

X
X
X

Identifikimi i Ndikimit
Gjatë ndërtimit
Po
Jo
X

Gjatë shfrytëzimit
Po
Jo
X

Identifikimi i Ndikimit
Gjatë ndërtimit
Po
Jo

Gjatë shfrytëzimit
Po
Jo

X

X

X

X

Identifikimi i Ndikimit
Gjatë ndërtimit
Po
Jo
XX

Gjatë shfrytëzimit
Po
Jo
XX

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

Identifikimi i Ndikimit

Gjatë ndërtimit
Po
Jo
Krijim rreziku apo mundësie për dëmtimin e
shëndetit të njerëzve
Krijimi i raportit të njerëzve me rreziqet e
mundshme për dëmtimin e shëndetit të tyre

Lloji i ndikimit në Qarkullim e Transport
Shtimi i rëndësishëm i qarkullimit të
automjeteve
Pakësim të vendqëndrimit të mjeteve apo
nevojave për vendqëndrime të tjera
Ndikim në sistemin e komunikacionit
Ndryshim në qarkullim apo lëvizjen e
njerëzve e mallrave
TREGUES:
X
ndikim i vogël
XX
ndikim mesatar
XXX
ndikim i madh

Gjatë shfrytëzimit
Po
Jo

X

X

X

X

Identifikimi i Ndikimit
Gjatë ndërtimit
Po
Jo

Gjatë shfrytëzimit
Po
Jo

X

X
X

X

X

X

X

X

10. Konkluzione e Rekomandime.
Aktiviteti i shfrytëzimit të rezervave ujore do të kryhet sipas projektit të shfrytëzimit. Problemet e
trajtuara në V.N.M Paraprake na lejojnë të nxjerrim konkluzionet e mëposhtme:
1-Shfrytëzimi i rezervave ujore realizohet mbi aftësit grumbulluse dhe drenuse të
basenave hidrogjeologjike, të krijuara në kushte të veçanta gjeologjike.
2-Ky shfrytëzim do të realizohet duke përdorur debite marrje të studiuara e
përcaktuara për këto veprimtari.
3-Respektimi i kritereve të kaptazhit, regjimit drenus, ruajtjen e niveleve dinamik e
statik krijojnë kushte për ruajtjen e regjimit hidrodinamik e për pasojë edhe vet
burimin.
4-Ruatja e profilit topografik, relievit, ku shtrihet tubacioni dhe masat që do të merren
krijojnë mundësi për mos ndryshimin në reliev e ruatje nga erozioni.
5-Ndryshimet në pejsazhin e zonës, me masat që do të merren si mbjellja e pemëve
e shtimi i bimësisë etj, do të jenë pozitive dhe do të çojnë në përmirsimin e tij.
6-Shkarkimet ujore mbas manipulimit të ujit për qëllimet e firmës do të jenë të
normalizuar sipas kërkesave të përcaktuara në standartet shqiptare.
Pergatiti VNM Paraprake:
Ekspertet e Mjedisit:
Dr. Ferdinant Kurteshi
Inxh.Mj Raimina Hakrama

RELACION TEKNIK
Objekti: Shfrytëzimit të Rezerves ujore në burimin e Krazhna, Thirrë, Mirditë.

Porositi
Firma “SANG 1” sh.p.k.
Përfaqësuesi
Leka Pernoca

Pergatiti:
Dr. Ferdinant Kurteshi
Inxh.Mj Raimina Hakrama

Hyrje
1.Përshkrimi i projektit (Pjesa teknike e projektit).
Qëllimi dhe karakteristikat fizike të projektit, detaje të aksesit dhe transportit, si numri njerëzve që
do të punësohen dhe nga do të vijnë ata.
a-Të dhëna të përgjithshme.
- Objekti që kërkohet për shfrytëzimin e Rezervave Ujore nga subjekti “SANG 1” sh.p.k. ndodhet në
zonën e Fanit të fshatitThire.
Në masivin ujëmbajtës të Thirës
Në këtë zonë është shfrytëzuar rezervë ujore nga komuniteti për nevoja të
vetat.
Gjeologjikisht objekti përfaqësohet nga deluvione të shpatit që vendosen
transgresiv mbi Ultrabazikë të tipit Gabro.
Hidrogjeologjikisht objekti përfaqëson shtratime të tipit masiv ku kolektori
është carjet tektonike, kurthi i tipit litologjik e zona e furnizimit nga masivi
gëlqeror e ultrabaziket e Thirës.
Pra burimi ujor është burim natyral. Rezerva ujore do të përdoret për botilim.
Pozicioni gjeografik i objektit.
Objekti i shfrytëzimit të rezervës ujore burimi i studjuar ndodhet në zonën e Thirës shif planshetin
topografik shk. 1: 25 000, K-34-065-C-d
Kordinatat e tij janë:
E
44 51 840
N
46 52 234
Z
947 m

1.2-Kërkesat e përdorimit të tokës dhe karakteristikat e tjera të projektit.
Objekti i kërkuar për shfrytëzimin e rezervës ujore burimi si rrjedhim kaptazhi i ujit ndodhet në
depozitimet magmatike në zonën e Thirës dhe rreth tij vendosen tokë, pyll të zonës se Thirë.
Objekti i cili do të përdorë ujin është impjant botilimi dhe ndodhet në zonën e fshatit Thire ndërsa
transporti i ujit do të bëhet me tubacione, në distancë 2km. Siç e theksuam më sipër, sipërfaqja që
kërkohet për shfrytëzimin përfaqësohet me zonën e kaptazhit ku përfshihet dhe vepra e marrjes ujit,
linja e transportit ujit, si dhe objekti ku do të përdoret ky uji. Pra nga vet kriteret e përdorimit të
kaptazheve jo vetëm që nuk do të cënohen sipërfaqet e gjelbëruara por ato do të shtohen e
sistemohen.
Ndërsa objekti i përdorimit të ujit është një godinë që do të sistemohet brënda kushteve teknike të
ndërtimit.
Gjatë periudhës së shfrytëzimit nuk parashikohet të ketë kërkesë për zgjerim të sipërfaqes
shfrytëzuese në kaptazh ndërsa në objektin e përpunimit të ujit mund të dalë nevoja e zgjerimit në
vartësi të kapacitetit prodhues të linjës.
1.3.Proçesi prodhimit dhe karakteristikat e tij.
a-Tipi dhe sasia e lëndës së parë, energjisë dhe burimeve të tjera të konsumuara.
Subjekti “SANG 1” sh.p.k. kërkon të shfrytëzoj rezervë ujore në sasi 1.7 - 2 lit/sek për aktivitetin e
botilimit ujit dhe pije freskuese. Kjo sasi uji plotësohet më së miri nga prurjet e burim natyror të
“Krazhna”.
Hidrogjeologjikisht ky basem ka kushte të mira e rezerva të bollshme ujore për aktivitetin në fjalë.
Administrativisht burimi ndodhet në fshatin Thire të komunës Fan i të rrethit Rëshen ndërsa objekti i
përpunimit në fshatin Fan.
Burimi ku do të merret uji për shfytëzim ka koordinata:
E - 44 51 840, N - 46 52 234, Z - 947 m, dhe po në këtë zonë do të ngrihet kaptazhi dhe vepra e
marrjes ujit. Kjo zonë konturohet në planshetin topografik:
K-34-125-C – d, shk 1:25000
Transporti i ujit nga vepra e marrjes do të kryhet me vetrrjedhje.
Pra nuk del e nevojshme përdorimi energjisë elektrike për vënien në punë të pompës. Ndërsa në
impiantin e përdorimit të ujit kërkohet gjithmon përdorimi i energjisë elektrikë.
- Objektet, si vepra e marrjes ashtu dhe ai i përpunimit të ujit lidhen me rrugën
automobilistike brënda fshatrave të zonës që lidh keto fshatra me qytetin e
Rëshen.
- Projekti parashikon që të shfrytëzohet një rezervë ujore prej 2 lit/sek dhe do të
përdoret për botilim.
Kapaciteti vjetor i prodhimit të linjës teknologjike do të jetë 1 litra/sek, ( 3.6 m³/h, ose 86.4 m3/ditë,
ose 2592 m3/muaj ose 31,104 m3/vit ). Shfrytezimi i ketij kapaciteti te kerkuar do te behet gradual.
Shfrytëzimi i rezervës ujore jepet me koncension për 50 vjet
b-Mbetjet dhe emëtimet sipas tipit, sasis, përbërjes fortësis, shkarkimet në ujë.
Konkretisht problemi shtrohet për shkarkimet mbas proçesit të përdorimit apo të trajimit të ujit që
përdoret qoftë për përdorim familjar qoftë si lëndë e parë, qoftë si lëndë ndihmëse uji teknik, ftohje,
avull, larje, shkarkime teknologjike etj.
- Për ujin si lëndë e parë ai fillimisht pasurohet, ose depurohet në impiante për të plotësuar
parametrat e prodhimit me ato të kërkuara nga teknologjia. Natyrisht në këto raste produktet e
lëngshme që do të shkarkohen do të kalojnë në impiantin e depurimit të ujrave para se të
shkarkohen në teren. Për këtë që në fazën studimore bëhet vlerësimi cilësor i ujit të burimit dhe
mbas proçesit prodhimit ujit përsëri i bëhet vlerësimi para shkarkimit.

-

Kur uji përdoret si lëndë ndihmëse përsëri para shkarkimit ai do të kalojë në impiantin e
depurimit dhe më andej ai duhet të arrijë parametrat e duhur para shkarkimit. Më poshtë po
japim parametrat që duhet të ketë uji sipas normave europiane kur shkarkohet:
BOD 5
<40mg/lit.
COD
<160mg/lit.
P.H
5.5–9.

Ndersa analizat e ujit te burimit te Krazhna jane:
Treguesit organoleptike
- Pamja : Leng i kthjellet, pa trubullire
- Ngjyra : Pa ngjyre
- Aroma : Normale. Pa erë të huaj.
- Shija : Karakteristike e ujit të pijëshem. Pa shije te huaj.
Treguesit Fiziko-Kimike
- Fortësia në º gjermane
3.5
- pH
7.3
- Kalciumi Ca++, mg/l
15.03
- Magneziumi Mg++, mg/l 6.08
- Kloruret Clˉ, mg/l
8.8
- Kriperat e amonit, mg/l
ska
- Nitrate NO3ˉ, mg/l
0
- Nitrite NO2ˉ, mg/l
0
- Amoniak
0.012
- Fosfate
0.39
- lëndë organike
mg/l 0.32
- Sulfate
mg/l
3
- TDS mg/Lit
55
- Karbunate mg/lit
0
- Alkaliniteti total mgekv/lit
1.5
- Konduktiviteti elektrik µS/cm 110
- Ngjyra (pas filtrimit) mg/lit Pt-Co

normal

Treguesit Bakteriologjik
-

Clostridium perfringens ml ujë
Pseudomonas aeruginosa ml ujë 0
Staphilococcum aureus ml ujë 0

0

Aktiviteti për të cilin flasim përdor ujin për botilim dhe si i tillë ai është brënda normave e nuk ka
nevojë për depurim.
Emetimi në ajër.
Aktiviteti i shfrytëzimit të ujit në burim nuk do të ketë ndikim në ajër pasi edhe motopompa nëse do
të përdoret punon me energji elektrike.
-.Zhurmat, vibracionet, ndriçimi, nxehtësia radiaciami.
Nuk presupozohet të ketë ndikimtë tillë në aktivitetin e shfrytëzimit të ujit.
Mbetjet në tokë dhe dherat.
Në proçesin e shfrytëzimit të ujrave në burim nuk do të ketë ndikime në tokë.

Në proçeset e trajtimit të ujrave, nga proçesi i filtrimit e dekantimit mund të krijohen sasira minimale
të mbetjeve të ngurta që do të trajtohen sipas rregollave mjedisore.
1.4.Vëndet dhe proçeset alternative të marra në konsideratë.
Meqënëse në një basem ujor mund të ushtrojnë aktivitete disa objekte, në projekt kërkohet një
strategji e tillë që të harmonizohen veprimet e tyre dhe të ruhet regjimi hidro dinamik i basenit
ujmbajtës.
2. Rrjedhja ujore vjetore
Parametri kryesor i rrjedhjes vjetore është prurja mesatare vjetore ose norma e rrjedhjes, e cila jep
ujshmërinë e lumit ose sasinë e ujit që rrjedh mesatarisht në këtë aks.
Për llogaritjen e këtij parametri në aksin mbi përroin e Qarrit, në mungesë të të dhënave
hidrometrike direkte, u shfrytëzuan të dhënat hidrologjike të Institutit Hidrometerologjik të matura
në stacionin hidrometrik Fani i Vogël në Ndërfan për periudhën 1961–2000, si dhe mbi të dhënat e
reshjeve në stacionin meteorologjik të Reshenit.
Paraprakisht u llogarit moduli mesatar vjetor i rrjedhjes. Për këtë qëllim si pellg analog u zgjodh
pellgu i Fanit të Vogël, i cili ka kushtë të ngjashme klimatike, gjeologjike, të relievit, bimësisë dhe
ku ka nje vendmatje hidromterike me të dhëna të mjaftueshme për llogaritjen e parametrave
hidrologjike te aksit në studim.
Kështu duke pranuar një koefiçient të rrjedhjes vjetore prej α = 0.75, të njëjtë me atë të pjesës së
poshtme të rrjedhjes së Fanit të Vogël moduli vjetor i rrjedhjes rezulton si më poshtë :
q = 1600mm x 0.75/31.5 = 38.1 l/s.km²
Duke aplikuar këtë modul u përftuan parametrat hidrologjikë për përroin.
Parametrat kryesorë hidrologjikë të përroit të Qarrit.
Burimi
Krazhne

Kuota e
burimit
(m)
947

Siperfaqja
e kaptazhit (m2)

Moduli
(l/s.km²)

Prurja
(l/s)

494

38.1

100

2.1Shpërndarja brëndavjetore e rrjedhjes ujore
Një parameter i rëndësishëm i projektimit është edhe shpërndarja brëndavjetore e rrjedhjes vjetore, e
cila praktikisht pasqyron regjimin ujor të lumit.
Për llogaritjen e prurjeve mesatare mujore shumëvjeçare të akseve fillimisht u llogarit shpërndarja pa
përmasa e rrjedhjes vjetore për vendmatjen Fani Vogël Ndërfan. Duke ruajtur po atë rregjim si dhe
ai i kësaj vendmatje u llogaritën prurjet mesatare mujore për aksin që jepen në tab dhe fig.
2.2Shpërndarja brendavjetore e rrjedhjes (pa permasa)
Muajt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

19

11

12

Q/Qme
s

1.52
8

1.43
7

1.45
8

1.65
1

1.23
6

0.67
8

0.28
1

0.21
1

0.38
1

0.50
6

1.17
1

1.33
5

vi
t
1

-Gjeomorfologjia e zonës është kodrinore-malore me kodra herë të thepisura herë të rrumbullakuara
nga erozioni. Lartësia mesatare e tyre është rreth 900m ku vërehen lartësi nga 600m deri 10001200m. Këto përbërje zonën kodrinore-malore perëndimore të Malit Thirrë. Këto kodra litologjikisht
përbëhen nga shkëmbinj terigjen flishor e herë të mbuluar me proluvione e deluvione
konglobrekçoze. Kuadrat janë të veshura me bimësi të tipit makie-shkurre e herë bimë të kultivuara
si pisha e zezë etj.
3.Plani menaxhimit për zbatimin e projektit.
a-Të dhëna të përgjithshme.
Subjekti “SANG” sh.p.k. me aktivitet në fushën e shfrytëzimit të rezervave ujore kërkon që të ketë
vazhdimësi e sukses ndaj kërkon të paiset me leje Mjedisi për aktivitetin.
b-Investimet e parashikuara.
Aktualisht firma do të kryejë investim në veprën e marrjes së ujit, sistemin e burimit, transportimin e
ujit, dhe objektin e manipulimit të ujit. Këto do të kryhen mbasi firma të jetë e paisur me
dokumentacionin e nevojshëm ligjor për përdorimin e rezervës ujore.
c-Parashikimi i realizimit të prodhimit vjetor
Për shfrytëzimin e rezervave ujore në zonën e Thirës të fshatit Fan do të përdoret sistemi i
shfrytëzimit nga burimi, transportimi i ujit me tubacion me vetrrjedhje deri në objektin e
manipulimit të ujit.
Burimi i projektuar për shfrytëzim ka prurje aktuale 10 lit/sek, ndërsa kapaciteti përdorues i firmës
do të jetë 2 lit/sek. Veprimtaria e firmës është planifikuar për 50 vjet shfrytëzim ndërsa prodhimi i
saj fillimisht do të jetë modest e më tej do të rritet sipas kërkesave por uj marrja do të jetë gjithmon
brënda kuotave të lejuara. Duke pasur parasysh gjendjen aktuale dhe projektin hidroteknik,
shfrytëzimin e kemi konceptuar në dy faza:
Faza parë.
Përgatitja e burimit-studimi hidrodinamik i tij, ngritja e veprës marrjes ujit, shtrirja e tubacionit,
përgatitja e objektit të manipulimit të ujit e realizimi prodhimit.
Faza e dytë.
Sistemimi e gjelbërimi i zonës së kaptazhit, marrja e masave për ruajtjen e sistemimin e relievit e
erozionit sidomos zonën ku kalon tubacioni, e zonën ku ndodhet objekti manipulimit ujit. Në ecuri
do të kryhet monitorimi i burimit për prurjet, e cilësinë e ujit në funksion të prodhimit e të bisnesit të
firmës. Bazuar në kërkesën e vet firmës, kapacitetit të paisjeve dhe vet rezervave ujore të burimit
kapaciteti prodhus i firmës do të jetë 3600 l/h
Rreziqet e aksidenteve
Rreziqet e aksidenteve dhe masat për parandalimin e tyre.
Gjatë ushtrimit të aktivitetit të shfrytëzimit të rezervës ujore, mënyra e shfrytëzimit të projektuar nuk
krijon mundësira që të ndodhin aksidente ekologjike. Ato mund të ndodhin për arsye subjektive nga

mos zbatimi i rregullave të sigurimit teknik. Për këtë subjekti do të ketë teknolog me eksperiencë
pune. Megjithatë aksidentet e mundshme mund të jenë:
-Inondimi i burimit nga shirat e për pasojë ngritjen e niveleve hidrodinamike,
-Ndryshimet hidrogjeologjike që vijnë nga fenomenet gjeodinamike.
-Ndryshimet e menjëhershme klimaterike.
-Ndryshimet e cilësisë së ujit sidomos bakteriologjik në raste të ndryshimeve apo ndikimeve
biologjike.
Marrveshje në fuqi, që lidhen me mbajtjen ose përdirimin e substancave të rrezikshme, për
shëndetin e sigurisë.
Aktiviteti në fjalë nuk do të përdorë substanca të rrezikshme që do të ndikojnë në shëndetin e
njerëzve apo gjallesave dhe si rrjedhim nuk ka nevojë për marrveshje me autoritetet lokale për
planifikim e këshillime rreth vlerësimit të rrezikut.
Për nevoja teknologjike në objekt do të përdoret rrymë elektrike.

