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OBJEKTI I VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS
Raporti i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis bazohet në rëndësinë e hartimit të një studimi urbanistik
dhe mjedisor me standarte bashkëkohore, duke mbajtur parasysh pasuritë natyrore dhe njerëzore
të zonës në studim, vlerat e veçanta të tyre, si dhe kërkesat e pronarëve të zonës. Identifikimi i
efekteve negative dhe pozitive dhe përcaktimi i masave zbutëse realizohet duke patur parasysh
ruajtjen e interesave të investitorëve, shfrytëzimin racional të resurseve natyrore, si dhe përputhjen
e zhvillimit ekonomik e social të zonës me kërkesat e zhvillimit të qëndrueshëm.
Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis mund të përcaktohet si një procedurë e hapur ndaj pjesëmarrjes së
publikut e cila, në vijim të kërkimit me karakter tekniko-shkencor dhe ndërdisiplinor, jep një gjykim
paraprak lidhur me përputhshmërinë mjedisore të një projekti (publik ose privat), realizimi i të cilit
mendohet se mund të shkaktojë efekte të rëndësishme në mjedisin e konsideruar globalisht.
Objekti i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis përshkruhet në nenin 3 të Direktivës nr. 85/377/CEE:
“ VNM individualizon, përshkruan dhe vlerëson, në mënyrë specifike, për secilin rast në veçanti
efektet direkte dhe indirekte të një projekti mbi faktorët e mëposhtëm: njeriu, fauna, flora; toka,
ajri, klima dhe peisazhi; ndërveprimin midis faktorëve të mësipërm dhe të mirave materiale dhe
pasurisë kulturore “.
Neni i mësipërm evidenton unitaritetin e kompleksit ekologjik: nga ky unitaritet rrjedh që parametri
i VNM nuk është vetëm respektimi i disiplinave sektoriale, i planeve dhe i standarteve, por vlerësimi
i efekteve globalë të një ndërhyrjeje sipas metodave tekniko-shkencore të kërkimit. Qëllimi i
disiplinës së VNM, është ai i “ pajtimit të kërkesave të zhvillimit ekonomik dhe prodhues me ato të
ruajtjes së pasurisë mjedisore, nëpërmjet zgjedhjes së një kompromisi, i cili të prekë sa më pak të
dytën në favor të të parit “. Gjithësesi, duhet mbajtur parasysh që, vlerësimi i një vepre publike ose
me interes publik, do të thotë edhe gjykimi i vlerës së saj në perspektivën e interesit kolektiv me
kritere dhe informacione ad hoc, përgjithësisht të ndryshëm nga ata të përdorur për projektimin e
ndërhyrjes.
Për të arritur një vlerësim sa më real e të besueshëm të ndikimit në mjedis, analizohet situata në
aspekte të ndryshme si:

















Kuadri ligjor dhe administrativ;
Plani rregullues;
Pozicioni gjeografik dhe kufiri administrativ;
Relievi i azhornuar;
Të dhënat klimaterike dhe hidrologjike;
Të dhënat gjeologjike;
Të dhënat mbi florën dhe faunën;
Sizmiciteti i zonës;
Resurset territoriale dhe ekonomike;
Monumentet e kulturës, arkeologjike dhe historike të zonës;
Të dhënat demografike aktuale dhe të perspektivës;
Pronësia mbi trojet;
Të dhëna mbi infrastrukturën (rrjeti rrugor, elektrik, telefonik, ujësjellës-kanalizimeve, mbledhja
dhe trajtimi i mbetjeve urbane, etj.);
Profili ekonomik;
Shkalla dhe sektorët e punësimit;
Ekzistenca e zonave të mbrojtura dhe buferike.
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METODOLOGJITË E VLERËSIMIT TË IMPAKTIT MJEDISOR
Nga pikëpamja proceduriale, përgjithësisht analiza e impakteve të një vepre mund të kalojë në tri
fazat e mëposhtme:
1. Identifikimi i impakteve;
2. Mbledhja e të dhënave lidhur me impaktet;
3. Vlerësimi global.
Gjatë fazës së parë, procedohet me identifikimin e impakteve të krijuar nga vepra ose alternativat
e mundshme, duke konsideruar midis tyre edhe situatën aktuale të zonës, d.m.th mundësinë e
mosndërtimit të veprës (Opsioni Zero). Ky identifikim mund të kryhet në mënyra të ndryshme.
Metodologjia më e përhapur është ajo e matricave Leopold (matrica ndërvepruese). Përgjithësisht
këto matrica, në ordinatë kanë faktorët mjedisorë (trualli, uji, ajri, mjedisi socio-ekonomik), dhe në
abshisë kanë ndryshimet e sjella në sistem nga vepra në shqyrtim (veprime njerëzore), përgjithësisht
të ndara në faza kohore (faza e ndërtimit, vepra e përfunduar/faza e operimit). Për secilën prej
këtyre temave, specifikohen zëra të ndryshëm. Literatura jep mënyra të ndryshme të përdorimit të
këtyre matricave për të cilat ekzistojnë formulime të ndryshme, pak a shumë në varësi të karakterit
të veprës.
Matrica Leopold është një nga instrumentat më të lehtë për identifikimin e impakteve të
drejtpërdrejtë ose parësorë, por e pamjaftueshme për identifikimin e impakteve jo të
drejtpërdrejtë. Për këtë janë propozuar tipe të tjera matrice, të konceptuara ndryshe (Minimum
Link Matrix).
Duhet theksuar se studimi i vlerësimit të ndikimit në mjedis nuk është një procedurë e kodifikuar e
cila realizohet në funksion të projektit me synimin për të verifikuar përputhshmërimë mjedisore,
por duhet t’i paraprijë projektit dhe duhet kryer paralelisht me shqyrtimin e zgjidhjeve të
mundshme.
TË DHËNA MBI HARTUESIN E RAPORTIT
Raporti i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis është përgatitur nga Ing. Dr. Ing. Alfred Lako, person fizik
i regjistruar me Vendim Gjykate nr. 30397 (Rrethi Gjyqësor Tiranë), datë 27.02.2005, i pajisur me
Çertifikatë nga Ministria e Mjedisit, me Vendim nr. 4, Nr. 127 Regj, datë 12.05.2005.
KUADRI POLITIKO-ADMINISTRATIV DHE LIGJOR
KUADRI POLITIKO-ADMINISTRATIV
Administrimi dhe mbrojtja e mjedisit janë pjesë përbërëse e Legjislacionit Shqiptar; neni 59, pika d
e Kushtetutës, përcakton:
“ Shteti, brenda kompetencave kushtetuese dhe mjeteve që disponon, si dhe në plotësim të nismës
dhe përgjegjësisë private, synon:
………………………………………………………………………………………………
d) një mjedis të shëndetshëm dhe ekologjikisht të përshtatshëm për brezat
e sotëm dhe të ardhshëm. “
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Legjislacioni kërkon që kondicionet urbane të shfrytëzohen në përputhje me principe të bazuara. Në
kapitullin II, “ Politikat mjedisore “ përcaktohen:




Politika shtetërore mjedisore, e cila përcakton pozicionin e mjedisit në legjislacion, vendin e
strategjive të sektorëve kombëtarë dhe planet lokale si pjesë e politikës mjedisore dhe
përcakton organizmat të cilët do të administrojnë këto politika;
Programet dhe strategjitë mjedisore, të cilat përcaktojnë Planin e Veprimit Kombëtar të Mjedisit
(PVKM), i cili duhet të hartojë një raport mjedisor në zbatimin e PVKM për Këshillin e Ministrave;
Planet lokale mjedisore, ku kërkohet që pushtetet vendore të zhvillojnë Planet Lokale të
Veprimit të Mjedisit (PLVM) duke përdorur organizmat kombëtare për të ofruar të dhëna dhe
mbështetje teknike, për pushtetet lokale që të lidhen me publikun, OJQ dhe biznesin për
zhvillimin e planeve, dhe kryetarët e bashkive të raportojnë në Këshillat e Rretheve për zbatimin
e planeve në fund të çdo viti.

BAZA LEGJISLATIVE
Legjislacioni mbi të cilin bazohet mbrojtja e mjedisit, është fuqizuar relativisht me shpejtësi në
Shqipëri. Ligji i parë për Mbrojtjen e Mjedisit doli në vitin 1993 dhe u amendua në vitin 1998.
Procedura e VNM-së përshkruhet në Ligjin Nr. 10440, dt. 07.07.2011 “ Për Vlerësimin e Ndikimit në
Mjedis “ (pas shfuqizimit të Ligjit Nr. 8990 dt. 23.01.2003), ndërsa konceptet kryesore dhe
pjesëmarrësit në proces i përcakton Ligji “ Për Mbrojtjen e Mjedisit ” (Nr. 8934 dt. 05.09.2002), në
kapitullin IV të tij, ligj i cili është shfuqizuar që prej qershorit të 2011 pas hyrjes në fuqi të Ligjit Nr.
10431, dt. 09.06.2011 “ Për Mbrojtjen e Mjedisit ”. Në kreun II të tij, paraqiten nen pas neni parimet
kryesore të mbrojtjes së mjedisit që janë marrë parasysh në hartimin e këtij raporti të VNM nga
specialisti dhe audituesi mjedisor:
1. Parimi i zhvillimit të qendrueshëm;
2. Parimi i parandalimit dhe marrja e masave paraprake;
3. Parimi i ruajtjes së burimeve natyrore;
4. Parimi i zëvendësimit dhe/ose kompensimit;
5. Parimi i qasjes së integruar;
6. Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë dhe bashkëpunimit;
7. Parimi “ ndotësi paguan ”;
8. Parimi i së drejtës për informim dhe i pjesëmarrjes së publikut;
9. Parimi i nxitjes së veprimtarive për mbrojtjen e mjedisit.
Në Ligjin Nr. 10431, dt. 09.06.2011 “ Për Mbrojtjen e Mjedisit ”, në Kreun IV (Mbrojtja e mjedisit në
proçesin e planifikimit), përcaktohet qartë në nenin 24, që VSM kryhet për planet e planifikimit dhe
rregullimit të territorit.
Në Ligjin Nr. 10440, dt. 07.07.2011, Kreu II (Procedurat e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis), thuhet:
Neni 7
Procedurat e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis
1. Projektet private apo publike, të listuara në shtojcat I dhe II, bashkëlidhur këtij ligji, i
nënshtrohen vlerësimit të ndikimit në mjedis, në përputhje me kërkesat e kreut II të këtij
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ligji, përpara dhënies së lejes përkatëse, nga autoriteti përgjegjës, për zhvillimin ose jo të
projektit.
2. Procedura e vlerësimit të ndikimit në mjedis përfshin:
a) procesin paraprak të vlerësimit të ndikimit në mjedis;
b) procesin e thelluar të vlerësimit të ndikimit në mjedis.
3. Dokumenti bazë, ku mbështetet procesi i VNM-së, është raporti i vlerësimit të ndikimit në
mjedis, i cili, në varësi të ndikimeve të mundshme të projektit, mund të jetë:
a) raporti paraprak i VNM-së, për projektet e shtojcës II;
b) raporti i thelluar i VNM-së, për projektet e shtojcës I.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Neni 8
Projektet që i nënshtrohen vlerësimit paraprak të VNM-së
Projektet që i nënshtrohen vlerësimit paraprak të ndikimit në mjedis janë:
a) projektet e listuara në shtojcën II, bashkëlidhur;
b) çdo ndryshim a shtesë në projektet e listuara në shtojcën I apo II, të licencuara
paraprakisht, që mund të shkaktojë efekte të rëndësishme negative mbi mjedisin;
c) projektet e listuara në shtojcën I, që ndërmerren, ekskluzivisht apo kryesisht,
për testimin dhe zhvillimin e metodave ose produkteve të reja, të cilat nuk janë përdorur
për më shumë se dy vjet;
ç) projektet e listuara apo jo në shtojcën I ose II, që nuk kanë ndikim të drejtpërdrejtë apo nuk
janë të nevojshme për administrimin e zonave veçanërisht të mbrojtura, por që, veçmas apo
në bashkëveprim me plane dhe projekte të tjera, mund të shkaktojnë efekte negative të
rëndësishme në këto zona. Në këtë rast, raporti paraprak i VNM-së përfshin edhe vlerësimin e
ndikimeve të këtyre projekteve në atë zonë, duke marrë parasysh objektivat e ruajtjes dhe
mbrojtjes së vendit ku do të zbatohet projekti.
Neni 9
Projektet që i nënshtrohen procedurës së thelluar të vlerësimit të ndikimit në mjedis
1. Procedurës së thelluar të vlerësimit të ndikimit në mjedis i nënshtrohen:
a) projektet e listuara në shtojcën I;
b) projektet, për të cilat vendimi i AKM-së parashikon nevojën e zbatimit të kësaj
procedure.
2. Zhvilluesi, pavarësisht nga dispozitat e këtij ligji, mund të kërkojë mendim paraprak nga
AKM-ja, nëse projekti që synon të zhvillojë është subjekt i këtij ligji.
Baza legjislative e përdorur:





Udhëzimi i MMPAU-së, Nr. 6, dt. 27.12.2006, “ Për Miratimin e metodologjisë së
Vlerësimit Paraprak të Ndikimeve në mjedis të një veprimtarie”;
Ligji Nr. 10081, dt. 23.02.2009, “ Për Liçensat, Autorizimet dhe Lejet në Republikën e
Shqipërisë ”;
VKM Nr. 1124, dt. 30.07.2008 “ Për Miratimin e Rregullave, të Proçedurave, dhe
Kritereve për pajisjen me çertifikatën e specialistit për VNM dhe auditim mjedisor ”;
Rregullore e MMPAU-së Nr.1, dt. 17.08.2004 “ Për pjesëmarrjen e publikut në proçesin
e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis ”.
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PËRMBAJTJA E RAPORTIT
Ky Raport i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis do të paraqesë një informacion të përmbledhur të
projektit që do të realizohet, përshkrimin e zonës dhe të mjedisit fizik të saj, ndikimet pozitive dhe
negative në mjedis të projektit dhe masat që zbatuesi do të marrë për plotësimin e kritereve të
nevojshme për mbrojtjen dhe administrimin sa më racional të mjedisit.
KUADRI LIGJOR DHE STATUSI I ZONËS NË STUDIM
Zona në të cilën shtrihet projekti është pjesërisht nën administrimin e Bashkisë Berat dhe Bashkisë
Çorovodë. Nga pikëpamja funksionale, kjo zonë është klasifikuar si zonë me interes publik.
Projekti i zbatimit: Studimi dhe projektimi i rrugës Berat - Çorovodë, në bazë të Ligjit nr. 10440,
datë 07.07.2011 “ Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis “, Neni 8
“ Projektet që i nënshtrohen vlerësimit paraprak të VNM-së “ ku thuhet:
Projektet që i nënshtrohen vlerësimit paraprak të ndikimit në mjedis janë:
a) projektet e listuara në shtojcën II, bashkëlidhur;
Shtojca II
Projektet që i nënshtrohen vlerësimit paraprak të ndikimit në mjedis
Prodhime infrastrukturore.
a) Projekte për zhvillimin e pasurive të patundshme industriale;
b) Projekte për zhvillime urbane, duke përfshirë dhe ndërtimin e qendrave tregtare dhe
parkimet për makinat;
...........................................................................................................................
d) Ndërtim rrugësh, portesh dhe instalimesh për porte, duke përfshirë dhe portet e peshkimit
(projekte që nuk përfshihen në shtojcën I);
……………………………………………………………………………………………………………………..
do t’i nënshtrohet procedurës së këtij vlerësimi.
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PËRSHKRIMI I PROJEKTIT
TË PËRGJITHSHME
Ky studim dhe projektim është kryer për aksin rrugor Berat – Çorovodë, dhe financohet nga buxheti
i shtetit për vitin 2015, mbi bazën e kontratës së nënshkruar midis ARRSH dhe Konsulentit.
Aksi sipas “ Rregulli teknik për projektimin e rrugëve, Vëllimi 2, i përket rrjetit rrugor dytësor,
kategoria “ C ” dhe sipas " Kodi rrugor i Republikës së Shqipërisë ", kategoria “ C ”, rrugë ndërurbane
dytësore.
Ky aks fillon në daljen jugore të qytetit të Beratit në urën mbi përroin e Zagores në lagjen Uznovë
dhe ka një gjatësi rreth 40 km. Pika fundore e tij ndodhet në afërsi të fshatit Buzuq dhe lidhet me
projektin që është në zbatim e sipër për ndërtimin e rrugës Buzuq - Çorovodë.
Gjurma ekzistuese është ndërtuar në vitet 1920 - 1930 dhe për rrjedhojë paraqitet me problematika
të mëdha si përsa i përket shtrirjes në plan ashtu edhe në lartësi. Këto probleme synohet të zgjidhen
me anën e këtij studimi dhe projektimi.
OBJEKTIVAT DHE HAPAT E NDJEKURA
Objektivi kryesor i këtij projekti sipas Termave të Referencës është kthimi i këtij aksi rrugor në
parametrat teknikë të kërkuar (RrTPRr-2015) duke adoptuar të gjitha masat e nevojshme antierozive
dhe kundër rrëshqitjeve si dhe rritjen e sigurisë në rrugë.
Objektiv i dytë është studimi i ndikimit në mjedis shoqëruar me analiza të sakta përsa i përket zënies
së tokës, shpronësimeve të mundshme, ndërhyrjes apo ndërthurjes me ekosistemin e zonës, dhe
ndikimeve sociale që sjell ndërtimi apo rindërtimi i kësaj rruge.
Përveç këtyre objektivave, realizimi i projektit do të bëje të mundur njëkohësisht dhe arritjen e disa
objektivave të tjera si:


Rritja e shpejtësisë dhe sigurisë së lëvizjes;



Ulja e shpenzimeve të transportit si pasojë e përmirësimit të ndjeshëm të parametrave të
rrugës;



Rritja e nivelit të jetës në zonat e banuara që përshkohen nga ky segment;



Krijimi i kushteve më të mira për fermerët që lëvizin në këto rrugë;



Reduktimi i ndotjes së ajrit;



Rritja e sigurisë së lëvizjes së këmbësorëve si rezultat i ndërtimit të trotuareve.

Konsulenti nën mbikëqyrjen e ARRSH propozon të anashkalojë të gjitha zonat e banuara (fshatrat)
duke siguruar gjithashtu lidhjen e tyre me rrugën e re sipas normave dhe standardeve.
DETYRAT PËR REALIZIMIN E OBJEKTIVAVE TË PROJEKTIT
Për arritjen e objektivave, bashkimi i operatorëve ka ndjekur hapat e mëposhtëm në përputhje me
termat e referencës (TeR):


Marrja në konsideratë e studimeve dhe projekteve të mëparshëm lidhur me objektin në
fjalë. Pas kërkimeve, rezultoi se i vetmi projekt i cili ndodhet në fazën e zbatimit, është ai i
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segmentit Buzuq - Çorovodë. Ka patur ndërhyrje lokale, kryesisht për eliminimin e
fenomeneve të rrëshqitjes në disa zona problematike;


Hartimi i studimit topografik të detajuar sipas kërkesave të TeR;



Studimi gjeologjik dhe hidrologjik si gjatë gjithë aksit të rrugës, ashtu edhe në zona të veçanta
të tij të cilat kanë patur probleme lidhur me qendrueshmërinë e shpateve dhe përcaktimi i
masave inxhinierike përkatëse;



Hartimi i projektit në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe veçanërisht me
“ Rregulli teknik për projektimin e rrugëve ” (RrTPRr) 2015, “ Kodi rrugor i Republikës së
Shqipërisë ” (KRrRSH) dhe Udhëzimet në zbatim të tij, si dhe standartet e miratuar nga
institucione shqiptare.



Paraqitja e të dhënave të hollësishme mbi shpronësimet, përdorimin e tokës apo objekteve,
duke dhënë qartë kufijtë e shpronësimeve, sipërfaqet që kërkohet të shpronësohen dhe
pronarët përkatës, në bashkëpunimin me ZVRPP dhe Pushtetin Lokal;



Realizimi i analizës ekonomike të fazave të projektit duke u mbështetur në llogaritjet e
bazuara në vizatime dhe terrenit ku kalon rruga dhe duke përdorur çmimet e miratuara me
V.K.M. nr 568, datë 25.07.2013.
INFORMACION

MBI

ZONËN

KU

ZHVILLOHET PROJEKTI

POZICIONI ADMINISTRATIV
Zona ku zhvillohet projekti, sipas
ndarjes administrative, ndodhet
në qarkun e Beratit. Rruga lidh dy
nga qytetet më të vjetra dhe me
tradita të vendit, siç janë Berati
dhe Çorovoda.
Ndërtimi i kësaj rruge do ti
shërbejë kryesisht zhvillimit të
rrethit të Çorovodës si një vend që
dallohet për blegtori e turizëm.
Figura 1. Harta e Qarkut të Beratit

BERATI
Berati u përket qyteteve të rrallë ku jeta fillon qysh në lashtësinë e thellë dhe vazhdon pa u
ndërprerë deri më sot. Dy çekanë guri e datojnë fillimin e jetës në të para Periudhës së Bronzit (2600
- 1800 P.K.). Dëshmitë arkeologjike tregojnë se në shek. VII - VI P.K., këtu është zhvilluar një
vendbanim paraqytetar, me punishtet e tij të qeramikës dhe me një jetë shoqërore të diferencuar.
Në kufijtë e legjendës dhe të historisë, ky vendbanim thuhet të ketë qenë Orestiada e lashtë, i
quajtur kështu ngaqë aty banonte një fis i pellazgëve, orestët, i pari i të cilëve ishte Oresti, i biri i
Agamemnonit. Qyteti i mirëfilltë u themelua në 313 - 310 P.K. si qytet-kështjellë i Dasaretisë, i
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quajtur Antipatrea nga mbreti Kasandër, në kujtim të gjeneralit mëkëmbës të Lekës së Madh. Ky
është emri i parë i qytetit. Pas pushtimit romak në shek. II P.K. ai u quajt prej tyre Albanorum
Oppidum (Fortesa e Arbërve). Në shek. V, nën perandorinë Bizantine, u përforcua dhe e ndryshoi
emrin në Pulheriopolis (Qytet i bukur). I pushtuar nga bullgarët në shek. IX, u quajt Belgrad (Qytet i
bardhë) – Berati i sotëm.
Relievi e gjeografia
Rrethi i Beratit shtrihet kryesisht në një territor me reliev malor e kodrinor, me lartësi mesatare mbi
nivelin e detit 455.0 m (qyteti 58.0 m). Fushat shtrihen në krahun veri-perëndimor të rrethit, në
luginën e Osumit, derisa ajo bashkohet me fushën e Myzeqesë. Në mjedisin natyror të Beratit
dallohen: zona fushore e kodrinore e Beratit dhe e Kuçovës, mali i Tomorit (Lindje, 2417.0 m) dhe ai
i Shpiragut (Perëndim, 1218.0 m) si edhe lugina e Osumit dhe e Tomoricës. Zona fushore dhe ajo
kodrinore janë baza e zhvillimit të prodhimit bujqësor, ndërsa malet dhe luginat përfaqësojnë
burime të mëdha pyjore, kullosore dhe hidrike, ende të pashfrytëzuara si potenciale të rëndësishme
të zhvillimit ekonomik e mjedisor.
Lumi i Osumit rrjedh përmes qytetit dhe jashtë tij, dhe afër Urës Vajgurore, bashkohet me lumin e
Devollit; të dy së bashku formojnë Semanin (gjatësia e tij brenda rrethit 32 km). Osumi është një
nga lumenjtë kryesorë të vendit. Ai paraqet interes për bujqësinë, energjitikën, hidrogjeologjinë,
ekologjinë dhe urbanistikën. Sipas treguesve hidrologjikë, për nga gjatësia rradhitet i 8-ti, për nga
baseni ujëmbledhës i 10-ti, për nga prurja mesatare vjetore i 11-ti dhe për nga lartësia mesatare e
rrjedhjes i 4-ti. Krijon rrjedhën e tij të plotë pranë Vithkuqit, vend që merret si pika e fillimit të lumit.
Në basenin e Osumit veshja bimore (698 km2) përbëhet nga pisha, bredhi, dushku e shkurre të tjera
mesdhetare. Në zonën e Çorovodës e Skraparit krijon kanione vertikale shumë të bukur, me forma
të ndryshme, me thellësi deri 150 m e 15 - 20 m të gjera. Osumi transporton në Seman 995 milionë
m3 ujë në vit, me prurje mesatare 32.5 m3/sek (në Berat 25 - 26.9 m3/sek). Sasia vjetore e prurjes së
ngurtë është 1.356 milionë m3.
Klima
Klima e rrethit është tipike mesdhetare, me temperaturë mesatare vjetore 15.9 ⁰C. Temperatura
mesatare e muajve më të ftohtë është 7.2 ⁰C dhe ajo e muajve më të nxehtë 28.2 ⁰C. Temperatura
absolute më e ulët ka qenë –12,2 ⁰C dhe ajo maksimale 47.1 ⁰C.
ÇOROVODA
Çorovoda ka një popullsi që shkon në 8.400 banorë. Ekonomia është bazuar kryesisht në sektorin e
bujqësisë dhe blegtorisë, në nxjerrjen e rakisë dhe verës, në vreshtat dhe në nxjerrjen e gurit.
Relievi e gjeografia
Qyteti ndodhet në lartësinë 270 metra mbi nivelin e detit në sheshin e pazarit dhe vazhdon deri në
1.880 metra që e arrin ne malin e Tomorrit (me majën më të lartë 2.417 metra) dhe ka klimë malore.

Klima
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Veçoritë klimatike të Skraparit, janë përcaktuar jo vetëm prej faktorëve të përgjithshëm të klimës
të të gjithë vendit por edhe nga faktorë lokalë: tiparet e relievit, lartësia nga niveli i detit, drejtimi i
vargjeve kodrinore e malore, ekspozimi dhe pjerrtësia e shpateve, tiparet e bimësisë, largësia nga
deti, etj.
Për Skraparin, rolin kryesor në formimin e kushteve klimatike e luan relievi dhe karakteristikat e tij.
Drejtimi i përgjithshëm i formave kryesore të relievit, vargmalet dhe luginat nga juglindja deri në
veriperëndim ka përcaktuar karakterin më mesdhetar të klimës së Skraparit sepse lejojnë
depërtimin e masave ajrore të Adriatikut në brendësi.
Rol më të madh në këtë aspekt, luan më tepër lugina e Osumit. Duhet të theksojmë se kjo luginë
është e mbrojtur nga erërat veriore e verilindore prej vargmalit Tomorr-Kulmak-Miçan. Ndërsa në
luginën e Tomoricës, klima është më e ashpër. Një tipar karakteristik i klimës në Skrapar është
ndryshimi i madh klimatik edhe në elementët klimatikë, duke krijuar mikro-klima.
Territori i Skraparit, në ndarjen e përgjithshme klimatike të Shqipërisë, bën pjesë në dy zona:
mesdhetare-kodrinore (nënzona qendrore) dhe mesdhetare-malore (nënzona jugore).
Zona e klimës mesdhetare kodrinore
Shtrihet përgjatë luginës së Osumit dhe të Tomorricës. Në luginën e Osumit, kufiri i zonës kalon në
Novaj, Vërzhezhë, Qafë, Koprenckë, Malind, Rog, Rovicë e vazhdon deri në Valë nga të dy krahët.
Ndërsa në luginën e Tomorricës kufiri i kësaj zone kalon në Dobrenj, Gurazez, Barç i Poshtëm, Kuç
në krahun e djathtë të luginës e pastaj kalon në fshatrat Mëlovë, Zaloshnje, Gjerbës e deri në Tërrovë
në krahun e majtë.
Zona e klimës mesdhetare kodrinore, karakterizohet për temperatura mesatare vjetore që shkojnë
nga 17 – 19 ⁰C°. Temperaturat mesatare të janarit lëkunden në kufijtë nga 5 – 6.5 ⁰C, ndërsa ato të
muajit korrik variojnë nga 21 – 23 ⁰C.
Pavarësisht lartësitë në të cilat shtrihet kjo zonë klimatike, 200 - 400 m mbi nivelin e detit, nuk
mungojnë edhe temperaturat negative të cilat kanë shkuar edhe deri në -7 ⁰C e deri në -8 ⁰C, raste
këto në luginën e Tomorricës. Apo siç edhe ka ndodhur më datën 26 janar të vitit 1954, kur është
regjistruar në Çorovodë temperatura prej -13.5 ⁰C.
Përgjithësisht, në këtë zonë vërehen mesatarisht 2 - 3 ditë në vit me temperatura mesatare ditore
negative, 29 - 30 ditë me temperaturë nga 0 deri 5 ⁰C. Ndërsa me temperatura mbi 10 ⁰C ka
mesatarisht 190 - 200 ditë dhe fillojnë rreth datave 15 - 30 mars.
Sasia e reshjeve si zonë lëkundet në shifrat 1.100 deri në 1.200 mm. Rreth 65 % e reshjeve bien në
vjeshtë-dimër. Në këtë zonë mbi 95 % e rasteve me reshje, janë në formë shiu. Bora është fenomen
i rrallë, mesatarisht regjistrohen 4 - 5 ditë të tilla.
Zona mesdhetare malore
Kjo zonë shtrihet përgjithësisht mbi lartësitë 1.000 m. Por kufiri i saj nuk shtrihet në të njëjtën lartësi
në të gjithë territorin. Ky kufi është më poshtë, deri në lartësinë 600 m në luginën e Tomorricës dhe
të Turbohovës dhe më të lart në luginën e Osumit.
Karakteristikë për këtë zonë klimatike është fakti se erërat më të shpeshta janë ato juglindore,
jugore e veriore. Në periudhën e verës mbizotërojnë erërat veriperëndimore. Dimri, përgjithësisht
është i ftohtë. Temperaturat mesatare të muajit shkojnë nga minus deri në +2 ⁰C.
Temperaturat mesatare mbi 7 ⁰C, fillojnë zakonisht nga mesi i muajit prill dhe mbarojnë nga fundi i
tetorit. Ndërsa temperatura e vegjetacionit, me vlerë mesatare mbi 10 ⁰C, fillon në fund të dyjavorit
të parë të muajit maj dhe mbaron në dyjavorin e parë të muajit tetor. Kjo zonë karakterizohet edhe
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nga ditë të akullta të cilat vrojtohen që nga muaji tetor e deri në prill duke arritur në rreth 120 ditë
të tilla. Temperatura mesatare e muajit korrik lëkundet midis vlerave 14 - 16 ⁰C. Kjo zonë dallohet
edhe për vlera të larta të amplitudës së temperaturave ekstreme deri në 48 ⁰C.
Këtu bie edhe sasia më e madhe e reshjeve të rrethit. Mesatarisht, ajo shkon në 1.400 deri në 1.600
mm dhe ditë të tilla arrijnë 100 – 110 me 1mm reshje.
Fenomeni i dëborës është i përhershëm. Shtresa e dëborës fillon zakonisht në dhjetëditëshin e parë
të muajit dhjetor (mbi lartësinë 1.500m) dhe vazhdon deri në dhjetëditëshin e parë të muajit prill.
Deri në lartësitë 1.500 m, numurohen rreth 30 ditë me shtresa bore, kurse mbi këtë lartësi
numurohen nga 60 deri në 150 ditë.
Temperatura maksimale absolute është një tregues mjaft i rëndësishëm i temperaturës së ajrit.
Vlerat e saj kanë një ndikim të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë mbi ecurinë e tërë proceseve jetësore.
Vlerat më të larta të temperaturës maksimale absolute, të cilat në zonën e ulët të rrethit (deri në
600 m) arrijnë deri në 42° Celsius, vrojtohen zakonisht në muajt korrik - gusht dhe lidhen padyshim
me sasinë e madhe të energjisë diellore. Këto temperatura vihen re si në luginën e Osumit ashtu
edhe në atë të Tomorricës dhe të Turbohovës.
Temperatura minimale absolute lëviz nga -15.7 ⁰C ° në Çorovodë deri në -18.8 ⁰C në Ujanik. Sipas
të dhënave të marra konstatohet se minimumi absolut vrojtohet që në dhjetëditorin e dytë të
tetorit, ku temperaturat qëndrojnë në vlerën e 0 ⁰C, ndërsa në zonën e lartë ato kapin vlerën -2.5
⁰C deri në 3.5 ⁰C.
Lagështia relative. Ecuria ditore e vlerave mesatare është një lakore me maksimumin në orët e
mëngjesit dhe të mbrëmjes dhe me vlera më të ulëta se në orët e mesditës. Ndërsa lakorja e vlerave
vjetore është një lakore me vlera më të ulëta në muajt e verës dhe më të larta në muajt e dimrit.
Për t’u theksuar është fakti se vlerat mesatare të saj janë në shifrat 60 - 70 % si në zonën e ulët të
rrethit ashtu edhe në atë të lartë. Edhe amplituda vjetore e vlerave mesatare luhatet në kufijtë nga
10 % deri në 18 %.
Vlerat më të larta i takojnë në periudhën nëntor - dhjetor - janar, 70 - 75 %, ndërsa ato më të voglat
nga dekada e tretë e qershorit deri në dekadën e dytë të gushtit, 57 - 63 %.
Vlerat mesatare më të larta i ka në periudhën nga 10 ditëshi i dytë i korrikut deri në 10 ditëshi i dytë
e parë të gushtit. Përgjithësisht, vërehet një thatësirë e ndjeshme e ajrit në të gjithë territorin.
RRJETI HIDROGRAFIK
Shqipëria ka një rrjet të dendur hidrografik dhe pasuri të mëdha ujore. Sipërfaqja hidrografike është
43.305 km2, nga të cilat 28.550 km2 janë brenda kufirit të saj shtetëror. Rrjeti hidrografik i Shqipërisë
përbëhet nga 11 lumenj kryesorë, të cilët, së bashku me degët e përrenjtë e mëdhenj, arrijnë në
152. Në pellgun ujëmbledhës të rrjetit hidrografik të Shqipërisë, ndodhen 247 liqene të tipeve dhe
përmasave të ndryshme, me një sipërfaqe të përgjithshme ujore prej 1.210 km2 dhe me vëllim të
përgjithshëm të ujërave prej afro 60 miliard m3, 5 liqene artificiale, disa rezervuare ujitjeje dhe 200
burime nëntokësore, me prurje 200l/s secili.
Lumenjtë më kryesorë janë: Drini, Buna, Mati, Ishmi, Erzeni, Shkumbini, Semani (me degët Devoll
dhe Osum), Vjosa, Kalasa, Bistrica, Pavlla.
Lumenjtë më të mëdhenj janë të tipit mesdhetar, me luhatje të mëdha gjatë vitit, me rrjedhje shumë
të vrullshme, sidomos në pjesët e sipërme e të mesme malore. Shqipëria është palë në Konventën
" Për përdorimin dhe mbrojtjen e ujërave ndërkufitare dhe liqeneve ndërkombëtare ", si dhe në
Konventën " Për vlerësimin e ndikimit në mjedis në kontekstin ndërkufitar ". Me këto konventa janë
të lidhura, ndërmjet të tjerave, edhe projektet e liqenit të Ohrit, të Shkodrës si dhe probleme të
Prespës, ndërhyrjet në lumenjtë Drin dhe Vjosë, studimi i cilësisë së ujërave dhe niveli i ndotjes së
ujërave sipërfaqsore, etj.
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Osumi është degë kryesore e Semanit. Ai është 161 km i gjatë, sipërfaqja ujëmbledhëse është 2.150
km2, lartësia mesatare 828 m, prurja mesatare shumëvjeçare 32,5 m3/s dhe modul të rrjedhjes prej
17,5 l/s/km2. Uji ka mineralizim mesatar prej 345 mg/l.
Lumi Osum formohet nga përrenjtë e shumtë që rrjedhin nga shpatet e Vithkuqit në malësinë e
Korçës dhe dhe shpatet perëndimore te Gramozit në rrethin e Kolonjës. Gjatë rrjedhës së tij nëpër
Skrapar, Osumi bashkohet me disa degë të tjera të tij dhe formën e vërtetë e merr në hyrje të qytetit
të Beratit. Osumi pasi bashkohet me Devollin në afërsi të Urës së Kuçit, formojnë së bashku Semanin.
Gjatësia e Osumit është 161 kilometra, por pjesa më e bukur e tij është padyshim kanioni që ndodhet
në rrethin e Skraparit. Kanioni i Osumit është më i gjati dhe ka lartësinë mesatare më të madhe në
vend. Kanioni ka një gjatësi prej 11 kilometrash në pjesën e tij të pandërprerë, nga Vau i Grepckës
deri në dalje të fshatit Blezenckë.
MBULESA BIMORE
Bimësia është mesdhetare. Ajo përfaqsohet kryesisht nga shkurret, dushqet dhe halorët
mesdhetare, tepër të dëmtuar nga njeriu. Në lartësitë e maleve të larta gjenden kullotat alpine.
Turizmi
Qyteti i Çorovodës nga pikëpamja e zhvillimit të turizmit shquhet si për turizëm kulturor ashtu edhe
atë sportiv, ku ndër objektet kulturore më të spikatura dhe njëkohësisht më të vizitueshme janë:


Kalaja në Majën e Gorës, Potom;



Kalaja e Tomorricës, Gradec, Poliçan;



Fortifikimi antik, Qeshibes, Çepan;



Ura mesjetare, Sharovë;



Pika prehistorike, Vushë;



Vendbanimi prehistorik, Leshnje;



Ura e Kasabashit;



Arra e Madhe e Zhepës;



Shpella e Pirogoshit;



Sterra e Proselçut;



Arrat në Novaj.

Në këtë rreth, duke u mbështetur në kriteret e Qendrës Botërore të Ruajtjes së Natyrës (IUCN),
ndodhet një zonë e mbrojtur si park kombëtar: Bogova me sipërfaqe 330.0 ha, Zonë e Mbrojtur e
kategorisë IV.
Lidhur me turizmin sportiv, Çorovoda njihet për kanionet e saj që janë më të mëdhatë në Shqipëri;
aty vijnë vizitorë jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga vende të tjera.
Kanioni më i thellë gjendet në sektorin Çorovodë – Hambull të luginës së Osumit, ai është rreth 13
km i gjatë, nga 4 deri në 35 m i gjerë, i thellë deri në 70 - 80 m, me shpate vertikale, përfund të cilëve
rrjedh “ lozonjar ” Osumi, duke u “ mburrur ” me krijesën e vet. Janë pikërisht ujërat e tij, që me
forcën e tyre gërryerrëse dhe tretëse, kanë depërtuar ngadalë, por pa ndërprerje, në masën
shkëmbore gëlqerore të strukturës antiklinale të Çorovodës
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PËRSHKRIMI I GJURMËS EKZISTUESE
TË PËRGJITHSHME
Ky aks rrugor kombëtar fillon në lagjen Uznovë të qytetit të Beratit në urën mbi përroin e Zagores,
në juglindje të qytetit të Beratit dhe ka një gjatësi prej 40 km deri pranë fshatit

Figura 2. Horografia e përgjithshme e rrugës

Buzuq ku lidhet me segmentin në ndërtim Buzuq - Çorovodë. Në sistemin rrugor ai ka indeksin SH72.
Gjurma ekzistuese ka gjerësi rreth 5.5 - 6.0 m asfalt dhe bankina të paasfaltuara nga 0.5 deri 1.0 m.
Në përgjithësi, shtresat ekzistuese janë shumë të dëmtuara. Herë pas here janë bërë ndërhyrje të
pjesshme në kuadër të mirëmbajtjes, kryesisht gjatë vitit 2014.
Nga ana planimetrike, rruga ekzistuese paraqitet me kthesa të shumta dhe shpesh herë me rreze
jashtë standardeve teknike.
Nga ana altimetrike, thyerjet janë të njëpasnjëshme dhe të shumta dhe shpesh pa plotësuar kushtet
dhe kërkesat e standardeve, çka e bën atë të rrezikshme për përdoruesit.
Në një pjesë të saj, rruga kalon në zona me skarpate të larta me aktivizime të rrëshqitjeve dhe me
rrëzime të vazhdueshme materiali duke bërë të rrezikshme lëvizjen e mjeteve si dhe bllokimin e saj
në kohë me reshje.
Rruga vazhdon deri në devijimin e rrugës pranë fshatit Buzuq, ku ka filluar puna për ndërtimin e
rrugës së re deri në Çorovodë.
Përsa u përket veprave të artit, ato përbëhen nga vepra të vogla me përjashtim të Urës së Vodicës,
e cila ka gjatësi rreth 60 m. Rruga përshkon disa qendra të banuara fshatrash.
PËRSHKRIMI I DETAJUAR I GJENDJES EKZISTUESE TË RRUGËS
Fillimi i projektit
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Siç u tha më sipër, kilometri +0.00 i këtij aksi fillon në urën mbi përroin e Zagores në lagjen Uznovë,
që është edhe si pikë e rëndësishme urbane e qytetit të Beratit, pasi aty është edhe stacioni fundor
urban i qytetit. Ky segment deri në progresivin +1.600 km kalon përmes qytetit, pra ndodhet në
zonë urbane. Shtrirja dhe përvijimi i rrugës në këtë segment paraqitet i mirë, me parametrat e rrugës
fushore.
Ndër problemet kryesore të vëna re janë:


Shtresat dhe nënshtresat e dëmtuara;



Niveleta me deformime dhe jo sipas kërkesave të standardit;



Mungesa e sistemit të largimit të ujërave të bardha, e veprave të artit dhe kanalizimeve;



Mungesa e sinjalistikës;



Mungesa e sigurisë së lëvizjes së njerëzve;



Ndriçimi jo i mjaftueshëm përgjatë gjithë rrugës përveç pjesës së fillimit.

Figura 3. Fillimi i projektit në km +0.000

Më pas, rruga kalon në zonë rurale në dalje të qytetit, deri në lagjen e Toskëve të fshatit Vodicë, në
km +3.500. Përgjatë kësaj pjese, rruga kalon në disa kthesa të forta si ato te Çezma e Thatë (km
+2.600) ku përveç kthesës, edhe pjerrësia e rrugës i kalon 10 %. Po kështu, km +2.900, kemi kthesë
shumë të rrezikshme, me rreze 20 m. Gjatë këtij intervali shpati i rrugës është shumë i eroduar dhe
problematik, sidomos në kohë me reshje, pasi dherat arrijnë bllokojnë edhe lëvizjen (Figura 4).
Në të gjithë këtë segment rruga është e riveshur dhe një pjesë e defekteve të shtresave janë
mbuluar.
Në km 3.500, ku është edhe hyrja në lagjen e Toskëve të fshatit Vodicë, rruga kalon përgjatë kësaj
lagjeje në një gjatësi prej 250 m, më pas për rreth 1.80 km, rruga kalon përgjatë kodrave të buta dhe
në terren pothuajse fushor, me shtrirje të mirë nga pikëpamja gjeometrike. Përgjatë këtij segmenti,
ka disa pika të përpunimit të gurit në krahun e djathtë. Në këtë segment, në afërsi të rrugës
ekzistuese në krahun e djathtë të drejtimit Berat - Çorovodë, ndodhet tubacioni kryesor i ujësjellësit
të qytetit të Beratit me ø 700 mm.
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Figura 4. Çezma e Thatë, km
+2.600

Fshati Vodicë
Në km +5.445 (Fshati Vodicë) ndodhet ura ekzistuese e Vodicës me gjatësi totale prej L = 60 m. Në
hyrje dhe dalje të urës, janë dy kthesa më rreze 60 m dhe 50 m secila, të cilat kërkojnë shpejtësi të
ulët lëvizje. Lumi i Vodicës në shtratin e tij para urës ka grumbullime, të mëdha zhavorrore, gjë që
tregon për një përmasim jo të mirë të urës; kjo bën që në kohë me prurje, lumi të kapërcejë kuotën
e urës duke e mbuluar atë dhe duke e bërë të pa kalueshme. Paralel me urën, në një distancë rreth
200 m në drejtim të rrjedhës, ndodhet tubacioni i ujësjellësit së qytetit të Beratit, kuota e të cilit
është më e lartë se ajo e urës, dhe që duhet të merret në konsideratë për veprën ekzistuese.
Në vazhdim, nga km +5.500 deri në km +7.100, është një segment kodrinor, ku evidentohet qartë
erozioni i faqes së kodrës në krahun e majtë, i cili bëhet shkak që në kohe shirash të ndodhin rënie
gurësh apo rrëshqitje të dherave në rrugë. Krahu i djathtë i këtij segmenti ka çedime të
konsiderueshme në kuota; për këtë arsye mungesa e elementeve mbrojtës e bën atë të
aksidentueshëm. Pjerrësia e këtij segmenti është e konsiderueshme, ≥ 7 %. Po ashtu, vihen re
deformime e dëmtime të shtresave rrugore.
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Figura 5. Ura e Vodicës

Figura 6. Zhvillimi i rrugës nga km +5.500 deri në km +7.100
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Fshati Hoxhaj
Nga km +7.100 deri në km 8.900, rruga kalon në Qafë Hoxhaj dhe futet në brendësi të fshatit Hoxhaj.
Është një zonë e dendur me banesa në dy anët e rrugës. Rruga ka mungesë ndriçimi, sinjalistike dhe
disiplinimi të ujërave sipërfaqësore. Në këto kushte, ky segment është shumë i rrezikshëm dhe
jashtë kërkesave të standardeve për lëvizjen në rrugë.

Figura 7. Fshati Hoxhaj

Fushë Peshtan
Më pas, nga km +8.900 deri në km +10.900, rruga shtrihet përgjatë fshatit Fushë Peshtan, zonë kjo
e dendur me banesa në dy anët e rrugës. Edhe në këtë segment rruga vazhdon të ketë pothuaj të
njëjtat problematika, si rreze të kurbave si në plan dhe vertikale jo sipas standardit, dëmtime të
shtresave e nënshtresave, mungesë ndriçimi, sinjalistike dhe disiplinimi të ujërave sipërfaqësore.
Edhe këtu rruga nuk merr në konsideratë lëvizjen e njerëzve, pavarësisht se është një qendër e
banuar.
Në këto dy segmente të fundit është bërë ndërhyrje e re nga ARrSh, duke bërë vetëm riveshjen e
rrugës.
Në këto dy segmente, ndodhen shumë përrenj që vijnë nga kodrat e krahut të majtë të cilët në
shumtën e rasteve sjellin inerte, të cilat bëhen shkak për mosfunksionimin e mirë të veprave.
Nga km +10.900 deri në km +12.500, rruga kalon në Qafë Gradisht (tabela fundi i Fushë Peshtanit)
dhe më pas në drejtim të Vërtopit ku ka 2 serpentina. Rruga në këtë pjesë ka pjerrësi gjatësore ≥ 10
% dhe rrezet e serpentinave 15 ÷ 20 m. Në km +12.000, po ndërtohet një hidrocentral në luginën e
lumit të Vërtopit, tubacioni i furnizimit i të cilit ndërpret rrugën. në zbritje të serpentinave, ka
diferenca të mëdha kuotash në krahun e djathtë, dhe i gjithë ky segment nuk ka barriera mbrojtëse
si dhe sinjalistikë të nevojshme për sigurinë në rrugë. Në fund të serpentinave ndodhet ura mbi
lumin Vërtop.
Gjeometria e rrugës nuk plotëson kërkesat e kohës për rrugë me standarde.
Fshati Vërtop
Nga km +12.500 deri në km +13.050, rruga kalon përgjatë fshatit Vërtop ku shtresat ekzistuese të
rrugës janë në gjendje relativisht të mirë. Shtrirja në plan e rrugës përbëhet nga kurba me rreze të
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vogla dhe të padukshme. Rruga ka mungesë ndriçimi, sinjalistike dhe drenazhimi të ujërave
sipërfaqësore, për rrjedhojë ajo është e pasigurt për lëvizjen e këmbësorëve.
Nga km +13.050 deri në km +14.000, rruga është në gjendje të mirë, kodrat në krahun e majtë janë
të qëndrueshme dhe të veshura më bimësi. Ky segment nga pikëpamja gjeometrike e shtrirjes në
plan, paraqitet i mirë, ndërsa në shtrirjen vertikale ai ka pjerrësi deri në ≥ 7 %. Në këtë pjesë të
rrugës, në të djathtë të saj, në një distancë prej 8.0 m kalon tubacioni kryesor i ujësjellësit të Beratit.

Figura 8. Ura pas serpentinave në hyrje të Vërtopit

Fshati Mbrakull
Nga km +14.000 deri në Km +17.100, rruga kalon përgjatë fshatit Mbrakull deri në dalje të tij. Rruga
në këtë segment është riveshur në vitin 2014 dhe shtrirja në plan e rrugës karakterizohet nga kurbat
me rreze të vogël dhe të padukshme. Po ashtu, edhe këtu vihen re të njëjtat probleme lidhur me
mungesën e sinjalistikës dhe kullimit të ujërave sipërfaqësorë.
Ndërsa lidhur me zhvillimin e rrugës në vertikalitet, pjesa e parë e këtij segmenti është me pjerrësi
gjatësore ≥ 10 %.
Formacionet gjeologjike të skarpateve në krahun e majtë duken të paqëndrueshme dhe përbëjnë
rrezik të vazhdueshëm për lëvizjen në kohë me reshje. Në krahun e djathtë edhe këtu ka diferenca
të mëdha kuotash.
Nga km +17.100 deri në km +19.100 (hyrja në Poliçan), shtresat rrugore në disa pjesë janë riveshur,
por megjithatë vihen re deformime e dëmtime të tyre si edhe të nënshtresave, në pjesët e
paveshura.
Përsa i përket shtrirjes në plan, rruga ka kurba me rreze të vogël, (R = 10 m) çka e bën atë të pasigurt
si edhe ul nivelin e shërbimit të saj (km +18.000).
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Figura 9.

Pamje e rrugës në km
+18.000

Në vertikalitet edhe këtu rruga ka pjerrësi gjatësore mbi 10%.
Përsa i përket sinjalistikës edhe këtu kemi mungesë të saj.
Theksojmë se pjesa e rrugës për në hyrje të qytetit të Poliçanit është me mure pritës betoni e beton
armeje dhe në krahun e majtë, shtresat rrugore janë në gjendje të mirë. Në krahun e djathtë kemi
diferenca të mëdha kuotash.
Poliçani
Nga km +19.100 deri në km +20.600 rruga kalin në qytetin e Poliçanit. Ky është një segment në zonë
urbane dhe i sistemuar së fundmi nga vetë Bashkia Poliçan. Në km +19.945 ka një degëzim në krahun
e djathtë i cili të çon për në lagjen e poshtme si edhe uzinën mekanike. Mënyra e zhvillimit të saj
tregon se ajo është një pikë rreziku për lëvizjen e mjeteve e të këmbësorëve. Në vazhdim deri në km
+20.600 rruga nuk ka infrastrukturën e nevojshme si trotuare, ndriçim, sinjalistike, etj. Nga
pikëpamja gjeometrike, rruga nuk plotëson kërkesat dhe standardet si në plan ashtu edhe në
vertikalitet. Ka kurba me rreze të vogla, të padukshme e me pjerrësi mbi 10 %.
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Figura 10. Rruga në dalje të Poliçanit

Km +20.600 deri në km +29.400 (Hyrja në Bogovë)
Shtrirja në plan e rrugës ka kurba e serpentina me rreze të vogël dhe të padukshme, çka e bën atë
të pasigurt si edhe ul nivelin e shërbimit të saj. Po kështu, edhe në vertikalitet rruga ka pjerrësi
gjatësore që në disa zona shkon mbi 10 %.
Përsa i përket sinjalistikës dhe elementëve të sigurisë, kemi mungesë dhe pamjaftueshmëri të saj.
Skarpatet në krahun e majtë të rrugës janë të paqëndrueshme dhe të rrezikshme në kohë me reshje,
ndërsa në krahun e djathtë ka diferenca të mëdha kuotash.
Fshati Pronovik
Në km +22.650 deri në km +23.800, rruga kalon në fshatin Pronovik ku vihet re mungesa e
elementeve urbanë.
Në progresivet +26.560 ÷ +27.800, janë disa serpentina dhe kthesa të njëpasnjëshme me rreze 10
m dhe pjerrësi gjatësore mbi 10 %.
Gjithashtu, ndër problemet e tjera të këtij segmenti janë mungesa e mureve pritës apo mureve
mbajtës në pjesë të caktuara.
Në km +29.350 në krahun e majtë kemi një rrëshqitje aktive e cila është e rrezikshme dhe kërkon
ndërhyrje për sistemimin e saj.
Bogova
Zona e shtrirjes së Bogovës, nga km +29.400 deri në km +30.400, është një zonë mjaft e frekuentuar.
Hyrja për në zonën e Bogovës kryhet me një urë e cila është pozicionuar keq kundrejt aksit të rrugës
dhe e bën atë një kurbë të rrezikshme dhe jo sipas kushteve teknike.

Figura 11. Ura në hyrje të Bogovës

Nuk ka infrastrukturën e nevojshme si ndriçim, trotuare, etj. Duke konsideruar fluksin e madh të
vizitorëve, këto mungsa e bëjnë këtë segment të rrezikshëm. Në krahun e djathtë ka një hidrocentral
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të bërë së fundmi; gjithashtu kemi dhe stacionin e pompave për tubacionin e ujësjellësit kryesor të
qytetit të Beratit dhe të Poliçanit.

Segmenti Bogovë – Kakrukë
Nga km +30.400 deri në km +34.800 është një segment i vështirë, pasi ka pjerrësi të madhe
gjatësore, kthesa të vazhdueshme dhe jashtë kushteve teknike. Në krahun e majtë në km +30.600 ÷
+30.700, ka një zonë rrëshqitëse aktive, e cila në çdo kohë mbart rrezikun e shembjes. Kjo pikë
rrezikon dhe rrëzimin e shtyllës së tensionit të lartë e pozicionuar mbi kodër.

Figura 12. Zonat rrëshqitëse pas Bogovës

Në vazhdim në krahun e majtë, ka skarpate të larta me përbërje shkëmbinjsh të përajruar, të cilat
në çdo kohë bien në trupin e rrugës duke qenë një problem i vazhdueshëm. Në krahun e djathtë
kemi luginën e lumit Osum, ku pjesën në më të madhe të këtij segmenti vërehen diferenca të mëdha
kuotash midis luginës dhe rrugës ekzistuese.
Fshati Kakrukë shtrihet në nga km +34.800 deri në km +35.300. Kjo zonë duket e qëndrueshme dhe
shtresat rrugore janë me problematikat e përmendura më sipër.
Gjeometria e rrugës ekzistuese në hyrje të fshatit është jashtë kushteve teknike, pasi ka një kthesë
të fortë dhe të padukshme. Kjo është një zonë urbane dhe prezenca e kalimtarëve e bën këtë një
segment të rrezikshëm dhe që nuk plotëson kërkesat për një rrugë me shpejtësi më të lartë lëvizjeje.
Mungojnë elementët e infrastrukturës rrugore si ndriçimi, kullimi i ujërave sipërfaqësore, etj.
Segmenti Kakrukë - Buzuq
Nga km +35.300 deri në km +42.200, është një segment ku rruga shtrihet në terren të vështirë, pasi
ka pjerrësi të madhe gjatësore, kthesa të vazhdueshme dhe jashtë kushteve teknike. Në krahun e
majtë në km +38.650 ÷ +38.850 ka një zonë rrëshqitëse aktive, e cila në çdo kohë është e rrezikuar
të shembet; së fundmi nga ARRSH është realizuar një mur pritës për të stabilizuar zonën por dhe
për të pritur inertet që bien nga skarpatet.
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Figura 13. Pjesë nga segmenti Kakrukë - Buzuq

Nga kilometri pas Kakrrukës, rruga vazhdon dhe ngjitet në terrenin kodrinor deri në
lartësinë rreth 300.0 m mbi nivelin e detit duke u zhvilluar me kthesa të shumta.
Në krahun e majtë në km +39.200 ÷ +39.400 ka një zonë rrëshqitëse aktive, e cila në çdo kohë është
e rrezikuar të shembet; janë të nevojshme investime dhe masa inxhinierike për ta stabilizuar këtë
zonë.
Në vazhdim rruga ka një gjeometri të mirë dhe të pajisur më elementët e nevojshëm për kullimin e
ujërave sipërfaqësore si kanale, tombino dhe urat janë në gjendje të mirë.

Figura 14. Tabela për degëzimin në
fshatin Buzuq
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Figura 15. Pika e fundit të projektit

Në km +40.400 ajo lidhet me rrugën në ndërtim Buzuq - Çorovodë.
ANALIZA E GJENDJES EKZISTUESE DHE REKOMANDIME
Nisur nga përshkrimi i gjendjes ekzistuese të rrugës, veprave të saj dhe mbi bazën e një inspektimi
të hollësishëm në vend arrijmë në përfundimet e mëposhtme:


Shtrirja në plan e rrugës në tërësinë e saj ka si problematikë kryesore ekzistencën e kurbave
me rreze të vogla si edhe të disa zonave me serpentina, elemente këto të pa pranueshme
për këtë kategori rruge, referuar normave të marra në studim (CNR dhe KRrRSH). Ky zhvillim
i rrugës, i kombinuar shpesh me mungesën e elementeve të tjera të saj, e bën rrugën të
rrezikshme për lëvizjen e mjeteve.



Shtrirja në planin vertikal e rrugës gjithashtu ka shumë zona ku pjerrësia është mbi 10 %,
zona këto që ndodhen pranë skarpateve të përajruar dhe eroduar dhe që në kohë me reshje
shpesh bllokohen. Po ashtu, ka mungesë të kurbave vertikale dhe për rrjedhojë një pjesë e
mirë e tyre janë të padukshme.



Në seksionin tërthor rruga paraqet një gjerësi 5.5 -6.0 m vijë asfaltike, me shtresa e
nënshtresa të dëmtuara kryesisht në krahun e djathtë ku seksioni është ndërtuar në
mbushje. Kjo gjë që ka ardhur si pasojë e zgjerimit të gjurmës ekzistuese, e cila daton qysh
në kohën e para Luftës së Dytë Botërore.



Terreni i rrugës është pothuajse i gjithi i thepisur e kodrinor/malor, dhe nga pikëpamja
gjeologjike ajo kalon në shkëmbinj argjilorë të eroduar, gjë që pengon zgjerimin apo
përmirësimin e saj. Në krahun e djathtë ka diferencë kuotash nga rruga ekzistuese. Rruga
shpesh ka ngjitje e zbritje qafash, karakteristikë e rrugëve të periudhës kur ajo është
ndërtuar.



Element tjetër i rrezikshëm i kësaj rruge është shtrirja e saj midis qendrave të banuara dhe
të fshatrave, gjë që kërkon uljen e shpejtësisë si dhe rrit e shkallës e rrezikshmërisë së saj.
Kjo cila bie në kundërshtim me Nenin 3 të KRrRSH “ Përcaktime rrugësh dhe trafiku ”, pika
35 ku thuhet se rrugët interurbane duhet të kalojnë jashtë qendrave të banuara.

Elemente të tjera të dëmtueshmërisë së rrugës janë:


Shtresa e nënshtresa tërësisht të dëmtuara në masën 70 %;



Zona problematike me rrëshqitje (të evidentuara 3 të tilla) që janë në gjendje aktive e
kërkojnë masa të veçanta;



Mungesë të mureve pritëse e mbajtëse si edhe dëmtim të atyre ekzistues;



Mungesa e elementeve të sigurisë rrugore;



Mungesa dhe mangësi në elementët e kullimit të ujërave;



Mungesë dhe pamjaftueshmëri të elementeve të sinjalistikës vertikale e horizontale;



Veprat e artit të gjitha të amortizuara dhe pjesa më e madhe e tyre janë në fund të
jetëgjatësisë së projektimit të tyre, të pamjaftueshme në funksionin e tyre e shpesh edhe të
përmbytshme;
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Ndërfutje të shpeshta me tubacionin e ujësjellësit të Beratit.

Të gjithë këta elementë të marrë së bashku kanë treguar se në hartimin e idesë se zgjidhja
përfundimtare e tyre kërkon ndërtimin e rrugës duke iu shmangur këtij aksi, pasi kjo do të ketë edhe
kosto më të vogël në krahasim me atë të ndërhyrjeve në aksin ekzistues.
Në rastin e përmirësimit të aksit ekzistues, siç kërkohet në TeR, shpesh është i pamundur respektimi
i kërkesave e normave për projektimin e rrugës sipas standarteve.
Nisur nga kjo, si dhe në përputhje me kërkesën për përmirësimin e termave të referencës është
propozuar nga ana e Konsulentit se pozicioni më i përshtatshëm për vendosjen e këtij aksi është ai
i kalimit të tij pranë shtratit të lumit Osum, duke respektuar kështu edhe kërkesën e dytë të
objektivave të këtij projekti mbi ndikimin në mjedis shoqëruar me analiza të sakta përsa i përket
zënies së tokës, shpronësimeve të mundshme, ndërhyrjes apo ndërthurjes me ekosistemin e zonës,
dhe ndikimeve sociale që sjell ndërtimi apo rindërtimi i kësaj rruge.
Përparësitë e kësaj zgjidhjeje janë:


Vendosja e aksit të rrugës në parametrat e standardeve dhe kërkesave të kohës duke dhënë
një zgjidhje përfundimtare për kapërcimin e problematikave të rrugës ekzistuese, e cila është
projektuar para afro 100 vjetësh;



Përmirësimi i parametrave gjeometrikë do të rrisë ndjeshëm nivelin e shërbimit të rrugës,
veçanërisht kursimin në kohë dhe shpenzimeve të tjera të transportit, të cilat kanë ndikim
të drejtpërdrejtë në ekonomi;



Shtrirja e rrugës në këtë pozicion do të shërbejë edhe si element mbrojtës i tokave bujqësore
nga gërryerjet e lumit;



Kalimi i rrugës në të dy anët e lumit do të sjellë zhvillim edhe të zonave që kanë qenë të pa
lidhura me rrugën dhe shpesh kalonin përmes lumit, për të dalë në rrugë;



Shmangia e zonave të banuara dhe kalimi i rrugës në periferi të tyre do të sjellë rritjen e
cilësisë së jetës në këto zona;



Zvogëlimi i problemeve sociale lidhur me shpronësimet e tokave;



Rritja e nivelit të shërbimit do të sjellë rritjen e fluksit të turizmit të të gjitha llojeve.

VARIANTET E PROPOZUARA
VARIANTI I PARË
Tabela 1. Ndarja në pjesë - Varianti i parë
Nr.
1
2
3
4

Përshkrimi
Pjesa e parë, Berat Uznovë – Fushë Peshtan
Pjesa e dytë, Fushë Peshtan - Poliçan
Pjesa e tretë, Poliçan - Bogovë
Pjesa e katërt, Bogovë - Buzuq, lidhja me rrugën e re
Gjatësia totale (km)
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Pjesa e parë (Loti I, km +0.00 deri +8.400, Berat Uznovë – Peshtan)
Aksi i rrugës në këtë variant si edhe në variantet e tjera fillon në km +0.00 deri në km +1.750 duke
ndjekur përgjithësisht gjurmën ekzistuese; kjo për arsye të mungesës së unazës së qytetit Berat. Në
këto kushte, Konsulenti ka patur si synim që nëpërmjet seksionit tip të zgjedhur për këtë segment,
të rregullohet lëvizja si e mjeteve tranzit, ashtu edhe ajo e atyre lokale apo njerëzve e biçikletave.
Nga pikëpamja e shtrirjes në plan, rruga respekton të gjitha parametrat sipas standardeve të CNR
me rreze minimale të kurbave deri në 300 m dhe pjerrësi nivelete jo më shumë se 4 %. Në
horografinë e zonës ky variant është paraqitur me vijë të kuqe.

Figura 16. Seksioni tip në segmentin e Uznovës

Pas km +1.750 aksi i rrugës kthehet në të djathtë për të shmangur disnivelin e Çezmës së Thatë,
duke kaluar në luginën e Osumit me kurbë me rreze R = 400 ÷ 500 m. Në km +2.300 deri +2.500,
rruga kalon pranë shtratit të lumit, ku është parashikuar të realizohet mbushje dhe dy tombino: një
për kalimin e përroit dhe një për kalimin e kanalit vaditës dhe këmbësorëve. Më pas, rruga vazhdon
pranë lagjes së Toskëve, në anën e poshtme të saj dhe më pas bashkohet me aksin e rrugës
ekzistuese në Vodicë, km +4.650. Në këtë segment, rruga ndërpritet me ujësjellësin e Beratit në të
paktën 2 ÷ 3 pika. Rrezet e kurbave janë 600 m dhe pjerrësia 3 ÷ 4 %. Në këtë zonë janë parashikuar
të ndërtohen edhe pikat e hyrjes e daljes për në fshatin Vodicë.
Pas kësaj pike, rruga vazhdon përmes fushave në të djathtë të rrugës ekzistuese deri në Qafën e
Hoxhajve, km +6.350, për kalimin e së cilës është parashikuar ndërtimi i një tuneli me gjatësi L = 215
m i ndodhur në vijë të drejtë. Në këtë segment (km +4.650 ÷ +6.350) do të ketë edhe një urë për
kalimin e lumit të Vodicës, me gjatësi L= 120 m.
Pas tunelit, nga km +6.450 deri në km +8.00, rruga përsëri zhvillohet në mes të fushave në të djathtë
të fshatit Hoxhaj, mbi gjurmën e një rruge ekzistuese bujqësore të pashtruar duke respektuar kështu
edhe kufijtë ndarës të pronave. Në këtë segment në km +7.050, parashikohet lidhja me fshatin
Hoxhaj, një degëzim në plan me korsi ndarëse dhe ishuj. Gjithashtu, këtu janë parashikuar dhe 18
tombino me seksion kuti 3 x 2.0m që do shërbejnë për kalimin e këmbësorëve e bagëtive si edhe
një mbikalim në dalje të tunelit.
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Në km +8.000, rruga i afrohet shtratit të lumit dhe deri në km +9.100 në gjithë këtë zonë është
parashikuar ndërtimi i një mbrojtjeje lumore. Edhe në këtë segment, përveç mbrojtjes lumore me
gjatësi rreth 450 m, do të ketë edhe disa vepra të vogla, kryesisht 8 tombino me seksion kuti 3 x 2.0
m si më sipër. Në km +8.400 do të bëhet lidhja me një lagje të fshatit Peshtan për të cilën do të
përdoret degëzim i thjeshtë.
Progresivët ku janë aplikuar skarpate me berma janë: +6.475 ÷ +6.650, +7.775/+7.930.
Në këtë seksion parashikohet edhe përfundimi i pjesës (lotit) së parë të këtij varianti.
Pjesa e dytë (Loti II, Peshtan – Poliçan, 8.7 km)
Aksi i rrugës në këtë pjesë fillon nga progresivi +8.400 deri në +17.100 dhe ka gjatësinë L = 9.025
km. Si në rastin e pjesës së parë, ai është gjurmë e re dhe kalon buzë lumit Osum me të njëjtin
konceptim, duke lënë majtas zonat e banuara.
Nga pikëpamja e shtrirjes në plan, edhe në këtë pjesë rruga respekton të gjitha parametrat sipas
standardeve të CNR me rreze minimale të kurbave deri në 250 m dhe pjerrësi nivelete jo më shumë
se 3.3 %. Në horografi edhe kjo pjesë i përket variantit të parë e për rrjedhojë është paraqitur me
vijë të kuqe.
Nga km +8.400 deri në km +12.200 (3.800 km) ku është menduar edhe opsioni i lidhjes me fshatin
Mbrakull, rruga kalon në terren të aksidentuar si nga pikëpamja e problemeve hidrologjike, ashtu
edhe ajo topografike; veçojmë këtu vazhdimin e mbrojtjes lumore të pjesës së parë me rreth 750
m, e cila në këtë segment do të shoqërohet edhe me gërmime në krahun e majtë deri në km +8.650.
Më pas do të ketë gërmim nga km +9.200 ÷ +9.400, mbrojtje lumore me mur mbajtës beton arme
nga km +9.600 ÷ +9.800 në krahun e djathtë, ndërsa në krahun e majtë do të ketë gërmim me
skarpate të larta. Në vazhdim në km +10.800, do të ketë urë për kalimin e lumit të Vërtopit me
hapësirë rreth 150 m, dhe më pas rruga zhvillohet në pllajat e fshatit Vërtop.
Nga km +11.200 deri km +11.500, rruga kalon përgjatë shpatit të kodrave buzë Osumit, ku është
parashikuar mbrojtje lumore me mure beton arme dhe skarpate të larta në të majtë. Më pas rruga
hyn më në brendësi të kodrave në të majtë deri sa arrin në km +12.200, ku është menduar edhe një
opsion për lidhjen e saj me fshatin Mbrakull, zgjidhjen e të cilës është parashikuar me rrethrrotullim
duke krikuar një mundësi daljeje edhe për në zonën e lumit.
Segmenti nga km +12.200 deri në fund të kësaj pjese +17.650, me gjatësi 5.450 km, përbën edhe
segmentin më të vështirë të saj, për shkak të kalimit në zonë të thepisur kodrinore në të cilin
parashikohen punime masive gërmimi e mbushje si edhe disa ura të mëdha e vepra të tjera. Pas km
+12.200, ku ka një opsion të lidhjes së rrugës me Mbrakullën, rruga kalon në të majtë të lumit Osum
me urë me gjatësi 600 m (Progresivi +12.600, L = 600 m) duke krijuar mundësi për lidhjen e fshatrave
të kësaj zone. Menjëherë pas kësaj ka një urë tjetër, km +13.300, me gjatësi L = 500 m dhe më pas,
rruga kalon përsëri në të djathtë të lumit Osum ku në afërsi të saj është parashikuar opsioni i dytë
për lidhjen e fshatit Mbrakull, për të cilin mendohet se është më optimali. Në vazhdim rruga ka një
urë në km +13.825 me HD = 90 m dhe menjëherë pas urës zhvillohet një mbrojtje lumore deri në
Km. +14.100. Një zonë tjetër e vështirë nga pikëpamja e punimeve të gërmimit është ajo në km
+14.950 deri në +15.650 me lartësi skarpatesh deri 25 - 30 m.
Duke u zhvilluar përgjatë luginës së Osumit, rruga shmang edhe ngjitjen në kuota të larta dhe
anashkalon qytetin e Poliçanit, duke kaluar në pjesën e poshtme pranë zonës ushtarake, e cila duke
qenë e thepisur dhe me shkëmbinj argjilorë, kërkon gjithashtu kryerjen e punimeve të mëdha të
gërmimit e të mbrojtjes së skarpateve (km +16.200 deri 16.775, L = 575 m). Në dalje të kësaj zone
është parashikuar ndërtimi i 4 urave me hapësira që variojnë nga 50 deri në 200 m, si edhe punime
të tjera masive gërmimi si ai i km +16.925 ÷ 17.125 dhe +17.175 ÷ +17.425. Në fund të këtij segmenti,
është parashikuar lidhja e rrugës me qytetin e Poliçanit (Lagja e Poshtme).
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Duke qenë se rruga kalon rrëzë kodrave dhe shpateve të pjerrët, është e domosdoshme parashikimi
dhe pozicionimi i veprave të artit për kullimin e ujërave si tombino rrethore apo tip box 3 x 4, 3 x 2
dhe 2 x 2 m; në total numri i këtyre veprave për këtë segment është 25 copë.
Në zona të caktuara janë pozicionuar tombino me dimensione 3 x 2 m. Në zonat ku do të ketë
gërmime të mëdha, propozohet realizimi i tarracave të cilat do të jenë me lartësi jo më të mëdha se
5.0 m, dhe pjesë horizontale 3.0 m në formën e një lugu me aks në mes të tarracës, pjesë e cila do
të vishet me beton. Skarpatet e bermave do të jenë të mbrojtura me rrjetë teli dhe të veshura me
gjelbërim.
Pjesa e tretë (Loti III, Poliçan - Bogovë, 5.9 km)
Aksi i rrugës në këtë pjesë fillon në km +17.100, ku është lidhja me Poliçanin, deri në km +23.000,
ku është lidhja me Bogovën. Si në rastin e dy pjesëve të para, rruga përsëri kalon në aks të ri përgjatë
luginës së Osumit, me kapërcime herë nga e majta e herë nga e djathta e rrjedhës së tij. Gjatësia e
tij shkon 5.5 km. Përgjatë gjithë kësaj pjese, nuk ka hyrje e dalje përveç asaj të km +21.250, që do të
shërbejë për lidhjen e fshatrave në të majtë të rrjedhës së Osumit, zgjidhja e së cilës është
parashikuar me skemë të thjeshtë. Nga pikëpamja planimetrike, për rrugën janë ruajtur parametrat
e projektimit Rmin = 300 m dhe pjerrësia maksimale i = 5 %.
Nga km +17.500 deri në km +18.800, gjurma e rrugës kalon në kodra të buta, duke lënë në të majtë
rrugën nacionale dhe zonat e banuara, dhe deri në dalje të fshatit Pronovik, km +18.600. Pas kësaj,
fillojnë zonat me punime e vepra të mëdha, pasi terreni është i aksidentuar me thyerje e thepisje të
mëdha.
Ndër zonat më problematike nga pikëpamja e zgjidhjes teknike janë zonat me gërmime të mëdha
ku kërkohet të merren masa të veçanta për mbrojtjen e skarpateve:
Tabela 2. Punimet e gërmimit dhe mbushjes në zona të mëdha
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zona
Km i fillimit
Km i mbarimit
+18.725
+19.025
+19.075
+19.175
+19.300
+19.675
+20.850
+21.025
+21.200
+21.625
+21.900
+22.250

Lartësia maksimale (m)

Gjatësia (m)

25
20
60
50
30
50

30
100
375
175
425
350

Në zonat ku kemi gërmime të mëdha, propozohet realizimi i tarracave, bermave të cilat do të jenë
me lartësi jo më të mëdha se 5.0 m, pjesa horizontale 3.0 m në formën e një lugu, pjesë e cila do të
vishet me beton. Skarpatet e bermave do të jenë të mbrojtura me rrjetë teli dhe të veshura me
gjelbërim, sipas rastit.
Kalimi i rrugës pas daljes nga fshati Pronovik deri në zonën e Bogovës, sa në të majtë e sa në të
djathtë të rrjedhës së Osumit, është bërë për të shmangur zonat me probleme rrëshqitjeje. Kjo ka
sjellë edhe vendosjen e 6 urave duke filluar nga km +19.700.
Tjetër zonë ku parashikohen punime të mëdha është ajo nga km +21.650 deri në km +22.675 ku
rruga kalon pjesërisht në shtratin e lumit. Në të majtë është parashikuar ndërtimi i një muri mbajtës
beton arme, i cili do shërbejë për mbajtjen e trupit të rrugës si dhe mbrojtjen e saj nga Osumi.
Përgjatë kësaj pjese aksi i rrugës ndërpret atë të tubit të ujësjellësit të Beratit në km +22.525. Gjatë
projektit të zbatimit do të jepen kuotat dhe detajet përkatëse.
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Përgjatë aksit do të ketë edhe shumë vepra të vogla (tombino) për kullimin e ujërave që do të kenë
seksione rrethore apo katrore 3 x 4, 3 x 2 dhe 2 x 2 m, në total numri i tyre për këtë pjesë është 30.
Në fund të kësaj pjese është parashikuar edhe nyja e lidhjes së rrugës me Bogovën.
Pjesa e katërt (Loti IV, Bogovë - Buzuq, 11.5 km)
Kjo pjesë është dhe pjesa e fundit për realizimin e projektit dhe fillon nga km +23.000 deri në km
+34.050, me gjatësi 11.050 km. Kjo pjesë bën lidhjen e Bogovës me qytetin e Çorovodës në urën që
po ndërtohet mbi Osum.
Në progresivën +27.300, është propozuar një nyje lidhëse, e cila do të shërbejë për të mundësuar
lidhjen e rrugës me fshatin Kakrukë dhe zonat përreth.
Nga km +23.000 deri në km +23.900, rruga ndjek ose shkon paralel me rrugën ekzistuese me
shmangie të vogla gjithmonë nga ana e Osumit, për të evituar problemet me skarpatet të cilët janë
me shkëmbinj të përajruar. Pas kësaj pike, rruga kalon në të majtë të Osumit dhe pastaj përsëri në
të djathtë për t'iu afruar rrugës ekzistuese me anën e dy urave të njëpasnjëshme deri në km +24.600.
Kjo bëhet për të ruajtur parametrat gjeometrikë të rrugës. Më pas, deri në afërsi të Kakrukës (km
+27.300) rruga vazhdon duke ndjekur rrugën ekzistuese, me devijime të vogla për respektimin e
parametrave të saj. Ndër punimet kryesore të këtij segmenti, përveç dy urave mbi Osum, janë edhe
ato të mbrojtjeve lumore që kapin një gjatësi prej afro 2 km.
Në zonën e Kakrukës, rruga kalon në të djathtë duke e anashkaluar qendrën e fshatit, dhe për të
bërë lidhjen e zonave që ndodhen poshtë tij, është parashikuar ndërtimi i një nënkalimi.
Nga dalja e fshatit Kakrukë km +27.700 deri në km +30.700, rruga zhvillohet me të njëjtin mendim
duke ndjekur gjurmën ekzistuese, por ndërkohë duke respektuar kërkesat e standarteve, dhe
konkretisht Rmin = 300 m dhe pjerrësi i < 5 %, gjë e cila shoqërohet me ndërtimin e 4 viadukteve e 3
mbushjeve të mëdha për kapërcimin e luginave.
Si zonë problematike veçohet ajo në km +30.300 deri në km +30.700 ku ndodhet një zonë e
rrëshqitshme, dhe për kalimin e saj përsëri është menduar shmangia e rrugës nga ana e lumit dhe
ndërtimi i një mbrojtjeje lumore me penda e mure.
Disa nga zonat ku do të ketë gërmime me skarpate të mëdha janë:
Progresiva +23.580 ÷ +23.900, +28.000 ÷ +28.100, +28.775 ÷ +28.950, +29.450 ÷ +29.550, +29.800
÷ +29.875, +29.900 ÷ +30.000, +30.200 ÷ +30.275, +30.500 ÷ +30.675.
Pas km +30.700 deri në km +31.800, rruga largohet nga rruga ekzistuese dhe afrohet pranë Osumit
duke shmangur kështu fshatin Vërzhezhë Fushë, si dhe një zonë rrëshqitëse që ndodhet në rrugën
ekzistuese. Në këtë segment do të realizohet edhe lidhja e kësaj rruge me rrugën që shkon në fshatin
Buzuq.
Më pas, nga km +31.800 deri në km +32.900, rruga ndjek gjurmën ekzistuese, e cila paraqitet me
niveletë të mirë dhe do të ketë vetëm përmirësim të kurbave. Pas kësaj rruga devijon, duke iu
shmangur lagjes Arizaj të fshatit Vërzhezhë, pranë Përroit të Dërrasës, duke iu afruar Osumit deri
në lidhjen me urën në ndërtim.
Duke qenë se rruga kalon rrëzë kodrave dhe shpateve të pjerrët, janë parashikuar dhe vepra të vogla
arti kryesisht për kullimin e ujërave, si tombino me seksion rrethor apo katërkëndësh 3 x 4, 3 x 2
dhe 2 x 2 m, në total numri i tyre për këtë pjesë është 50 copë.

VARIANTI I DYTË
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Edhe ky variant është i ndarë në katër pjesë të treguara në tabelën e mëposhtme.
Tabela 3. Ndarja në pjesë - Varianti i dytë
Nr.
1
2
3
4

Përshkrimi
Pjesa e parë, Berat Uznovë – Fushë Peshtan
Pjesa e dytë, Fushë Peshtan - Poliçan
Pjesa e tretë, Poliçan - Bogovë
Pjesa e katërt, Bogovë - Buzuq, lidhja me rrugën e re
Gjatësia totale (km)

Gjatësia (km)
8.400
8.600
6.000
11.085
34.085

Pjesa e parë (km +0.00 deri km +8.400, Berat Uznovë – Fushë Peshtan)
Kjo pjesë e rrugës fillon te ura e Zagores, njësoj si edhe varianti i parë dhe i tretë dhe deri në km
+2.200, ndjek të njëjtin aks me të njëjtin seksion. Më pas, deri në km +4.500 rruga kalon përgjatë
bankinës së djathtë të Osumit, duke shërbyer njëkohësisht si argjinaturë mbrojtëse për tokat e
fshatit Vodicë (Lagja e Toskëve), dhe kjo është një nga përparësitë e këtij varianti. Në km +4.500
është parashikuar lidhja me fshatin Vodicë, nëpërmjet ndërtimit të një rrethrrotullimi, duke lënë
mundësinë për kalimin nga ana e lumit. Kalimi i rrugës në këtë pozicion shmang edhe ndërprerjen e
rrugës me tubacionin e ujësjellësit të Beratit.
Nga pikëpamja e shtrirjes në plan, rruga respekton të gjitha parametrat sipas standardeve të CNR
me rreze minimale të kurbave deri në 300 m dhe pjerrësi nivelete jo më shumë se 4 %. Në
horografinë e zonës ky variant është paraqitur me vijë të verdhë.
Nga km +4.500 deri në km +6.800 rruga përsëri ndjek bregun e Osumit, me parametra të mirë
gjeometrikë si në plan ashtu edhe në lartësi. Në këtë segment zonat më problematike janë:
Zona e ndërprerjes së lumit të Vodicës me Osumin ku janë parashikuar një urë me hapësirë 200 m
si edhe mbrojtje me argjinatura të lumit të Vodicës dhe Osumit me gjatësi përkatësisht 550 m në dy
anët dhe Osumit në një anë me gjatësi 1370 m, deri në km +6.250. Kjo përbën dhe zonën me punime
më të mëdha me vepra mbrojtëse, por nga ana tjetër çliron një sipërfaqe toke rreth 15 ha.
Po kështu në këtë segment kemi edhe punime të mëdha gërmimi në km +6.400 deri +6.800 në hyrje
të fushave të fshatit Hoxhaj. Në ndryshim nga varianti i parë, këtu kemi edhe shmangien e tunelit të
Qafës së Hoxhajt.
Seksioni në gërmim i këtij progresivi, propozohet të realizohet me berma të cilat do jenë me lartësi
jo më të madhe se 5.0 m, pjesa horizontale 3.0 m në formën e një lugu me aks në mes të tarracës,
pjesë e cila do të vishet me beton. Skarpatet e bermave do të jenë të mbrojtura, me rrjetë teli dhe
të veshura me gjelbërim, sipas rastit.
Në të dy këta segmente, nga km +2.200 deri në km +6.800, është propozuar gjithashtu edhe ndërtimi
i disa tombinove tip kuti si nënkalime për njerëzit e kafshët.
Prej km +6.800 deri në km +8.400, rruga kalon përsëri përgjatë bankinës së djathtë të Osumit, ku
është parashikuar ndërtimi i mbrojtjes lumore si në zonat e mëparshme, në km +8.400, që përbën
dhe përfundimin e kësaj pjese, pas së cilës, ky variant lidhet me pjesën e variantit të parë.
Në mënyrë të përmbledhur veprat kryesore të këtij segmenti janë:
Mbrojtjet lumore janë parashikuar në formën e argjinaturave me skarpate të veshur nga ana e
rrjedhës së ujit. Këto masa inxhinierike janë realizuar në anën e djathtë në progresivës +3.900, në
një gjatësi prej 240 m, progresivës +4.900 në një gjatësi prej 1370 m dhe progresivës +7.800, në një
gjatësi prej 600 m.
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Në progresivën +4.800 është kryqëzimi i rrugës së propozuar me përroin e Vodicës, i cili është një
përrua që sjell sasi të mëdha uji por dhe materiale inerte dhe për këtë arsye është parashikuar
sistemimi i këtij përroi në një gjatësi prej 530 m.
Veprat e mëdha, si urat, e parashikuara në këtë segment janë si më poshtë:
Progresiva +2.400, L = 350 m, +3.300, L = 125 m, +3.600, L = 100 m, +4.500, L = 200 m, +4.900, L =
400 m.
Duke qenë se rruga kalon rrëzë kodrave dhe shpateve të pjerrët, është i domosdoshëm parashikimi
dhe pozicionimi i veprave të artit për kullimin e ujrave si tombino rrethore apo box 3 x 4, 3 x 2 dhe
2 x 2 m, në total numri i këtyre veprave për këtë segment është 27 copë.
Në km +8.400 do të bëhet lidhja me një lagje të fshatit Peshtan, për të cilën do të përdoret degëzim
i thjeshtë.
Pjesa e dytë (km +8.400 deri km +17.0.00, Fushë Peshtan - Poliçan, 8.6km)
Ky segment nga +km +8.400 deri në km +15.500 ndjek të njëjtën shtrirje si pjesa e dytë e variantit
të parë me ndonjë shmangie fare të vogël. Pas km +15.500 rruga vazhdon në krahun e djathtë të
Osumit duke kaluar në terren të thyer si ajo në km +16.050 dhe më pas kalon në afërsi të zonës
ushtarake.
Në zonat të caktuara janë pozicionuar tombino me dimensione 3 x 2m. Në zonat ku ka gërmime të
mëdha, propozohet realizimi i bermave të cilat do të jenë me lartësi jo më të mëdha se 5.0 m, pjesa
horizontale 3.0 m në formën e një lugu, pjesë e cila do të vishet me beton. Skarpatet e bermave do
të jenë të mbrojtura me rrjetë teli dhe të veshura me gjelbërim.
Progresivët ku janë aplikuar bermat janë si më poshtë:
Progresiva +8.500 ÷ +8.675, +9.230 ÷ +9.400, +10.400 ÷ +10.725, +12.050 ÷ +12.325
Progresiva: +13.575 ÷ +13.800, +15.000 ÷ +15.300, +15.425 ÷ +15.700, +16.185 ÷ +16.775,
Progresiva: 16.950 ÷ 17.150.
Në progresivën +12.925 ÷ +13.000, është parashikuar një gërmim mbi 5.0 m për të bërë të mundur
realizimin e një mbikalimi pingul me drejtimin e rrugës së re. Ky mbikalim shërben për të lidhur
rrugët e fshatit Mbrakull me zonat përreth.
Veprat e mëdha urat, e parashikuara në këtë segment janë si më poshtë:
Progresiva +10.800, L = 150 m, +11.500, L = 500 m, +12.600, L = 600 m, +13.300, L = 500 m
+13.825, L = 90 m, +14.800, L = 275 m, +16.000, L = 500 m, + 16.800, L = 175 m.
Duke qenë se rruga kalon rrëzë kodrave dhe shpateve të pjerrët, është i domosdoshëm parashikimi
dhe pozicionimi i veprave të artit për kullimin e ujërave si tombino rrethore apo box 3 x 4, 3 x 2 dhe
2 x 2 m, në total numri i këtyre veprave për këtë segment është 26 copë.
Në progresivën +12.375 dhe +13.500 janë propozuar pikat e lidhjes së zonave Mbrakull dhe Poliçan
me rrugën e re.
Pjesa e tretë (Poliçan - Bogovë, 6 km)
Aksi i rrugës në këtë segment fillon në progresivën +17.100 deri në +23.000 dhe përputhet plotësisht
me atë të variantit të parë deri në pikën e lidhjes me Bogovën.
Pjesa e katërt (Bogovë - Buzuq, lidhja me rrugën e re, 11.085 km)
Edhe ky segment përputhet plotësisht me pjesën e katërt të variantit të parë.
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VARIANTI I TRETË
Edhe ky variant është i ndarë në katër pjesë si në tabelën e mëposhtme.
Tabela 4. Ndarja në pjesë - Varianti i tretë
Nr.
1
2
3
4

Përshkrimi
Pjesa e parë, Berat Uznovë – Fushë Peshtan
Pjesa e dytë, Fushë Peshtan - Poliçan
Pjesa e tretë, Poliçan - Bogovë
Pjesa e katërt, Bogovë - Buzuq, lidhja me rrugën e re
Gjatësia totale (km)

Gjatësia (km)
8.500
8.950
5.550
10.900
33.900

Pjesa e parë (km +0.00 deri +8.500 Berat Uznovë – Fushë Peshtan)
Ky segment është i njëjtë me pjesën e parë të variantit të parë deri në km +6.200. Në këtë pikë, pas
daljes nga tuneli, merr drejtimin për nga bregu i djathtë i Osumit, duke u bashkuar me variantin e
dytë, por lidhja me Fushë Peshtanin realizohet në anën e sipërme në km +8.500. Punimet që kryhen
në këtë pjesë, janë ato të parashikuara në pjesën e parë të variantit të parë dhe pjesërisht ato të
pjesës së parë, varianti i dytë.
Pjesa e dytë (km +8.500 deri km +17.450, Fushë Peshtan - Poliçan)
Pas lidhjes me Fushë – Peshtanin, rruga shtrihet duke iu drejtuar bregut të Osumit dhe në km +9.950,
bashkohet me gjurmën e pjesës së dytë të variantit të parë dhe të dytë. Kjo shtrirje vazhdon deri në
km +15.500, dhe më pas rruga kalon në të majtë të Osumit. Kjo ka për qëllim shmangien e zonave
rrëshqitëse problematike dhe ato ushtarake dhe përbën edhe ndryshimin kryesor të kësaj pjese
(loti). Në km +16.600 kalon përsëri në të djathtë të Osumit dhe në km +17.450 është parashikuar
lidhja me Poliçanin.
Punimet që parashikohen në këtë pjesë janë të njëjta me ato të pjesës së dytë të variantit të parë
me të vetmin ndryshim se shtohen vetëm dy ura me gjatësi 500 dhe 200 m.
Pjesa e tretë dhe e katërt (km +17.450 deri +23.000, Poliçan - Bogovë dhe Bogovë – Buzuq, km
+23.000 deri +33.900) shtrihen në të njëjtin pozicion si dhe pjesa e tretë dhe e katërt sipas variantit
parë dhe të dytë.
VARIANTI I KATËRT
Ky variant është një kombinim ndërmjet variantit të dytë dhe të tretë, i cili konsiston në shmangien
e rrugës nga fushat, dhe vendosjen e saj si tek varianti i parë duke bërë të panevojshëm kështu edhe
ndërtimin e tunelit në Qafën e Hoxhajve. Konkretisht rruga shkon nga progresivi km +0.000 deri në
progresivin km +15.400 që në variantin e tretë i përket km +15.200, dhe më pas ndjek këtë variant
deri në fund.
Ndarja në pjesë e këtij varianti paraqitet në tabelën e mëposhtme:
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Tabela 4. Ndarja në pjesë - Varianti i katërt
Nr.
1
2
3
4

Përshkrimi
Pjesa e parë, Berat Uznovë – Fushë Peshtan
Pjesa e dytë, Fushë Peshtan - Poliçan
Pjesa e tretë, Poliçan - Bogovë
Pjesa e katërt, Bogovë - Buzuq, lidhja me rrugën e re
Gjatësia totale (km)

Gjatësia (km)
8.400
8.400
5.550
10.900
33.900

Më poshtë jepet harta me zonat e mbrojtura në afërsi të gjurmës së re të propozuar të rrugës Berat
– Çorovodë.
Në pjesën e Bogovës km 24.000 ÷ 26.000, është një zonë e mbrojtur e kategorisë së IV, e cila në rast
se do të ndërhyhet me gjurmën e re të rrugës, duhet të merret leja përkatëse pranë institucioneve
përgjegjëse.

Figura 17. Harta e zonave të mbrojtura në afërsi të rrugës
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Figura
18.
kadastrale të
Berat

Zonat
Qarkut

PËRSHKRIMI I IMPAKTEVE
DHE

VLERËSIMI I TYRE

Në këtë seksion jepen rezultatet e vlerësimit mbi efektet kryesore mjedisore dhe sociale të cilat
ndodhin gjatë fazës së zbatimit dhe operimit të projektit për ndërtimin e rrugës Berat - Çorovodë.
Elementët mjedisorë të cilët janë marrë në studim janë:










Klima dhe ajri;
Gjeologjia dhe gjeomorfologjia;
Toka dhe përdorimi i saj;
Hidrologjia dhe hidrogjeologjia;
Flora, fauna dhe zonat e mbrojtura;
Peisazhi;
Efektet socio-ekonomike;
Shëndeti publik;
Trashëgimia historike dhe kulturore.

Metodologjia
Identifikimi i impakteve kryesorë është realizuar duke mbivendosur informacionet lidhur me
aktivitetet e projektit të cilat mendohet se kanë impakt mbi mjedisin dhe mjedisin në të cilin ato
ndodhin.
Është përdorur procedura matricore, e bazuar në metodën klasike të Matricës Leopold (shkak –
pasojë) e përshtatur për raportin e VNM në studim. Për secilin element, janë studjuar aspektet e
mëposhtme:



Përshkrimi i impaktit eventualisht i shkaktuar nga aktivitetet e projektit dhe caktimi i një
shënje (pozitiv/i dobishëm ose negativ/i dëmshëm). Rezultatet janë pasqyruar nëpërmjet
matricës së sipërpërmendur.
Vendosja e një klasifikimi të impakteve, në varësi të rëndësisë globale të tyre. Në këtë
mënyrë, impaktet e parëndësishme nuk janë marrë në konsideratë në raport me impaktet e
rëndësishme. Objektivi është pasqyrimi i problemeve reale mjedisore (impaktet e
rëndësishme) të lidhura me zbatimin dhe operimin e projektit të sistemimit të rrugës.
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Kur një efekt konsiderohet si i parëndësishëm ose pa ndikim, pavarësisht nga efektet e tjerë,
ai klasifikohet si “ i neglizhueshëm “ dhe nuk vlerësohet.
Nga pikëpamja metodologjike, çdo vlerësim impakti, është nxjerrë në mënyrë cilësore, duke
analizuar veç e veç Magnitudën dhe Incidencën (rëndësinë), dhe më pas është përcaktuar
Pesha:



Pesha = f(Magnituda, Incidenca)
Si një alternativë e kësaj metodologjie, mundësia e kryerjes së një vlerësimi sasior është marrë në
konsideratë, por përfundimisht nuk është realizuar, për shkak të pasigurisë së lartë të vlerësimit, e
cila mund të çonte në konkluzione të gabuara.
Kriteret e vlerësimit të aplikuar në këtë raport janë shpjeguar më poshtë. Këto kritere kanë të bëjnë
me aspekte të tilla si magnituda, konteksti hapësinor i impakteve të projektit, konteksti kohor,
reversibiliteti, rimarrja, frekuenca, akumulimi, menjëherëshmëria dhe rëndësia e efekteve
potenciale gjatë zbatimit dhe operimit të projektit.
Klasifikimi i impakteve fokusohet në impaktet e zbutura, të cilat arrihen pas implementimit të
masave korrektive dhe parandaluese të përshkruara në këtë raport.


Magnituda e impaktit varet nga cilësia dhe sasia e elementit të ndikuar. Lidhur me cilësinë,
vlerësimi është bërë bazuar në konkluzionet e inventarit mjedisor. Në fakt, i njëjti veprim i
projektit mund të prodhojë një efekt të ndryshëm në varësi të cilësisë së momentit të
elementit (ujë, ajër, tokë, flora dhe fauna, peisazhi, etj.). Vlerësimi i magnitudës
përfundimtare është kryer duke patur parasysh standartet mjedisorë dhe limitet, siç
tregohet më poshtë.

Tabela 1: Kriteret e përdorur për vlerësimin e magnitudës së impakteve
SHKALLA PËR MAGNITUDËN

PËRCAKTIMI

E ulët

Efekti potencial është nën standartet/limitet mjedisorë të aprovuar

Mesatare

Efekti potencial është i detektueshëm por përmbush standartet/limitet mjedisorë
të aprovuar

E lartë

Efekti potencial është mbi standartet/limitet mjedisorë të aprovuar



Incidenca (rëndësia) e impaktit ka të bëjë me ashpërsinë, shkallën dhe formën e alterimit, të
cilat janë treguar në tabelën e mëposhtme me anën e atributeve. Vlerësimi përfundimtar i
incidencës varet nga vlerësimi individual i secilit atribut dhe bëhet në tri shkallë vlerësimi si
magnituda (e ulët, mesatare, e lartë).

Tabela 2: Kriteret e përdorur për vlerësimin e incidencës së impakteve
KRITERET E VLERËSIMIT

PËRCAKTIMI

SHKALLA

I dobishëm

Karakteri

Efekt
pozitiv
(i
dobishëm) ose efekt
negativ (i demshëm)
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I demshëm

Afatshkurtër

Kohëzgjatja

Afatmesëm

Kohëzgjatja e efektit
mbetës

Afatgjatë

Shtrirja

Konteksti hapësinor i
vendit të efektit

Zona lokale
Zona e zgjeruar
I kthyeshëm

Kthyeshmëria

Efekti
kthehet
në
gjendjen
fillestare
menjëherë
pas
përfundimit të projektit

I pakthyeshëm
I rastësishëm

Frekuenca

Akumulimi

Sa
shpesh
ndodh
dukuria që shkakton
efektin mbetës

Rritje progressive
shfaqjes së dukurisë

Periodik

Kohëzgjatja e efektit është
më e vogël se një vit
Kohëzgjatja e efektit është
më e madhe se një vit por
më e vogël se pesë vjet
Kohëzgjatja e efektit është
më e madhe se pesë vjet
Zona e përfshirë brenda
rrezes 250 m nga vendi ku
realizohet projekti
Jashtë zonës lokale
Efekti potencial mund të
sprapset
Efekti potencial nuk mund
të sprapset pavarësisht
nga masat zbutëse
Dukuria
ndodh
ndërprerje

me

Dukuria
ndodh
me
ndërprerje por në mënyrë
të përsëritur gjatë zbatimit
dhe operimit të projektit

I vazhduar

Dukuria është e vazhduar
gjatë
periudhës
së
vlerësimit

Kumulativ

Magnituda e dukurisë
rritet kur veprimi i projektit
që e gjeneron mbetet

Jo kumulativ

Magnituda e dukurisë nuk
rritet kur veprimi i projektit
që e gjeneron mbetet

e

I drejtpërdrejtë

Menjëherëshmëria

përkeqësohet si rezultat i
efekteve të projektit

Marrëdhënia
shkakpasojë midis veprimit të
projektit dhe elementit
të ndikuar
Jo i drejtpërdrejtë

Veprimi
i
projektit
shkakton një efekt të
drejtpërdrejtë
mbi
elementin e ndikuar
Veprimi i projektit nuk
shkakton një efekt të
drejtpërdrejtë
mbi
elementin e ndikuar, por
ndikon me anën e
mekanizmave shpërndarës

Pesha e një impakti bazohet në magnitudën dhe incidencën e tij, siç u tha më sipër. Rezultati i këtij
përcaktimi është shprehur nga ana cilësore në termat e specifikuar në standartet e VNM, ku
diferencohen katër nivele ashpërsie: i pranueshëm, i moderuar, i ashpër dhe kritik, siç tregohet më
poshtë.
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Tabela 3: Kriteret e përdorur për vlerësimin e peshës së impakteve
SHKALLA E PESHËS

PËRCAKTIMI

E pranueshme

Efekt me entitet të ulët eliminimi i të cilit është i menjëhershëm pas mbarimit të veprimit
gjenerues

E moderuar

Eliminimi është i mundur me ose pa zbatimin e masave korrigjuese jo intensive, por kërkon një
periudhë kohe

E ashpër

Magnituda e efektit kërkon zbatimin e masave korrigjuese, si dhe një periudhë të gjatë kohe
për eliminimin e tij

Kritike

Magnituda e efektit është më e madhe se vlera e lejuar, duke rezultuar në një keqësim të
vazhdueshëm të cilësisë së kushteve mjedisore, edhe në se merren masa korrigjuese

PËRSHKRIMI DHE VLERËSIMI I IMPAKTEVE TË SHKAKTUAR NGA ZBATIMI I PROJEKTIT
Aktivitetet kryesore të projektit, të cilët kanë më shumë gjasa të shkaktojnë impakte mjedisorë,
ndodhin gjatë realizimit dhe operimit të projektit të rikonstruksionit të rrugës. Më poshtë, janë
përshkruar impaktet potencialë për të dyja fazat (Opsioni Projekt), duke patur parasysh gjendjen
aktuale të elementëve mjedisorë (Opsioni Zero).
Impaktet potencialë gjatë fazës së ndërtimit
Aktivitetet e mëposhtme gjatë fazës së ndërtimit mund të rezultojnë me impakte mjedisorë:
1. Punimet e transportit të dherave (punë përgatitore në vendin e rikonstruksionit të rrugës):








Heqja e bimësisë;
Prerja e drurëve;
Heqja e shtresës vegjetative;
Punimet e gërmimit;
Stokimi i shtresës vegjetative dhe materialit të gërmuar;
Ngjeshja e dheut;
Transporti dhe depozitimi i materialit të gërmuar.

2. Ndërtimi i strukturave të ndryshme (vepra arti, mure mbajtëse, mbrojtja nga erozioni):





Punime betoni;
Ndërtimi i strukturave mbajtëse;
Instalimet e mundshme (ndriçimi, etj.);
Implementimi i trotuareve dhe shtrimi i rrugës.

3. Makineritë dhe fuqia punëtore:




Lëvizja e makinerive të gërmimit;
Trafiku i mjeteve të rënda;
Fuqia punëtore.

4. Ngritja e kantierit (akomodimi i përkohshëm i fuqisë punëtore);
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5. Administrimi i mbetjeve.
Tabela e mëposhtme (Tabela 4), paraqet matricën identifikuese të impakteve të pritshëm gjatë
ndërtimit të veprave:
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Punimet e transportit të dherave

Ndërtimi i strukturave të ndryshme

Implementimi
i trotuareve
dhe shtrimi i
rrugës

Lëvizja e
makinerive të
gërmimit

Trafiku i
mjeteve të
rënda

-

Instalimet e
mundshme

-

Punime betoni

-

Transporti dhe
depozitimi i
materialit të
gërmuar

-

Stokimi i
shtresës
vegjetative
dhe materialit
të gërmuar
Ngjeshja e
dheut

-

Makineritë dhe fuqia
punëtore

Ndërtimi i
strukturave
mbajtëse

Gjeologjia dhe
gjeomorfologjia
Toka
Përdorimi
i
tokës
Hidrologjia dhe
hidrogjelogjia
Flora dhe fauna
Zonat natyrore
të mbrojtura
Peisazhi
Socioekonomia
Shëndeti publik
Trashëgimia
historike dhe
kulturore

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Punimet e
gërmimit

Klima
Atmosfera
Ajri
Zhurmat
Erërat
Ndriçimi

Heqja e
shtresës
vegjetative

SOCIALEKONOMIKË

Prerja e
drurëve

ELEMENTËT
MJEDISORË DHE

Heqja e
bimësisë

PROJEKTIT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+
-

-

-

+

+

-

-

+

+
-

- I DËMSHËM + I DOBISHËM
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-

-

+

-

-

-

+

+

Administrimi
i mbetjeve

Fuqia
punëtore

AKTIVITETET E

Ngritja e
kantierit
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-

-

+

+

-

-

+

-

-

+

+

+

-

Klima dhe atmosfera
Aktivitetet e projektit të cilat mund të gjenerojnë një impakt mbi klimën janë heqja e bimësisë dhe
prerja e drurëve që ndodhen në zonën e projektit. Këto aktivitete mbartin një transformim të zonës,
e cila aktualisht ka një komponent termorregullator (ndonëse i ulët), duke rritur sipërfaqen
reflektuese, gjë që mund të çojë në një rritje të temperaturës së ambientit, rrezatimit diellor,
evapotranspiracion potencial dhe uljen e nivelit të lagështisë. Shtrirja e këtyre efekteve është shumë
e kufizuar dhe rivendosja e tyre në nivelet e mëparshme është pothuajse e plotë. Prandaj, impakti i
projektit mbi klimën mund të konsiderohet jo i rëndësishëm.
Cilësia e ajrit
Duke iu referuar gjendjes aktuale të cilësisë së ajrit (Opsioni Zero), në zonë ka disa burime emetimi
pluhurash dhe gazesh:



Kalimi i mjeteve në rrugën ekzistuese dhe në afërsi të saj;
Ngritja e pluhurave në ajër gjatë periudhave të nxehta me erë si pasojë e gjendjes së keqe të
rrugës ekzistuese.

Cilësia e ajrit mund të përkeqësohet gjatë emetimit të pluhurave (transport dheu) dhe gazeve të
djegies (përdorimi i mjeteve të rënda, rritja e trafikut) gjatë fazës së ndërtimit. Ky është një impakt
lokal, i kufizuar në zonën ku do të realizohen punimet. Gjithësesi, prania e erës mund të rrisë
shtrirjen e tij.
Efekti potencial i përkeqësimit të cilësisë së ajrit nga emetimi i pluhurave dhe gazeve të djegies gjatë
fazës së ndërtimit, është i dëmshëm, afatshkurtër, lokal, i kthyeshëm, periodik, jo akumulativ dhe jo
i drejtpërdrejtë, me magnitudë dhe incidencë të ulët dhe mund të konsiderohet i pranueshëm.
Zhurmat dhe vibracionet
Realizimi i punimeve të rikonstruksionit/ndërtimit, do të shoqërohet me përdorimin e makinerive
të rënda, kompresorëve, pompave, betonierave dhe pajisjeve të tjera për përgatitjen e zonës dhe
ndërtimin e objekteve. Rritja e trafikut shkaktuar nga transporti i personelit dhe i materialeve,
ngarkim-shkarkimi i materialeve, do të shkaktojë emetim zhurmash dhe vibracionesh.
Ky impakt është invers proporcional me nivelin e zhurmës së sfondit (Opsioni Zero), që do të thotë
se në ato zona ku niveli i zhurmës së sfondit është i lartë, impakti i zhurmës është i ulët. Këtu duhet
mbajtur parasysh që punimet do të kryhen jo shumë pranë zonave të banuara.
Efekti potencial i shkaktuar nga zhurmat dhe vibracionet gjatë fazës së ndërtimit, është i dëmshëm,
afatshkurtër, lokal, i kthyeshëm, periodik, jo akumulativ dhe jo i drejtpërdrejtë, me magnitudë dhe
incidencë të ulët dhe mund të konsiderohet i pranueshëm.
Erërat
Gjatë realizimit të punimeve të rikonstruksionit/ndërtimit, nuk priten erëra. Në raste të veçanta,
kryerja e punimeve lidhur me prerjen e asfaltit ose shtrimin e rrugës, gjatë të cilave përdoren
materiale si bitumi, mund të shkaktojë emetim erërash.
Gjithësesi, efekti potencial i këtij impakti mund të konsiderohet i parëndësishëm.
Ndriçimi
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Gjatë punimeve të realizimit të veprave, mund të kërkohet përdorimi i ndriçuesave për krijimin e
ndriçimit të nevojshëm për realizimin e punimeve, kryesisht gjatë stinës së dimrit dhe në orët e vona
të pasdites.
Efekti potencial i shkaktuar nga ndriçimi gjatë fazës së ndërtimit, është i dëmshëm, afatshkurtër,
lokal, i kthyeshëm, periodik, jo akumulativ dhe jo i drejtpërdrejtë, me magnitudë dhe incidencë të
ulët dhe mund të konsiderohet i pranueshëm.
Gjeologjia dhe gjeomorfologjia
Aktivitetet e projektit të cilat mund të shkaktojnë një ndryshim të gjeologjisë dhe gjeomorfologjisë
kanë të bëjnë kryesisht me lëvizjet e dheut (heqja e shtresës vegjetative dhe gërmimet), si dhe me
depozitimin e materialit të gërmuar. Projekti parashikon ndërtimin e veprave mbajtëse gjeoteknike
(mure mbajtës), të cilat garantojnë qendrueshmërinë në rrëshqitje dhe përmbysje të shpateve
natyrorë ose artificialë.
Efekti potencial mbi gjeologjinë dhe gjeomorfologjinë gjatë fazës së ndërtimit, është i dëmshëm,
afatgjatë, lokal, i pakthyeshëm, i rastësishëm, jo akumulativ dhe i drejtpërdrejtë, me magnitudë të
ulët dhe incidencë mesatare dhe mund të konsiderohet i pranueshëm.
Trualli dhe përdorimi i tokës
Trualli
Ndërtimi i veprave të rikonstruksionit/ndërtimit, mund të shkaktojë dy efekte të dëmshme:



Degradimi dhe erozioni i truallit si pasojë e punimeve të gërmimit dhe evakuimit të dheut;
Ndotje si pasojë e derdhjeve të lëndës djegëse, vajrave hidraulikë, etj, të cilat vijnë prej
makinerive dhe mjeteve.

Shtresa e sipërme e tokës (0 – 1 m) pas heqjes së saj do të depozitohet me kujdes. Gjatë dhe pas
përfundimit të punimeve, kjo shtresë do ripërdoret si dhé për mbjelljen e pemëve gjatë rrugës dhe
në zona të tjera.
Efekti potencial mbi truallin gjatë fazës së ndërtimit, është i dëmshëm, afatmesëm, lokal, i
kthyeshëm, periodik, jo akumulativ dhe i drejtpërdrejtë, me magnitudë dhe incidencë të ulët dhe
mund të konsiderohet i pranueshëm.
Përgjithësisht, gjatë punimeve të ndërtimit shpesh ndodhin derdhje aksidentale të lëndës djegëse
dhe lubrifikantëve. Po ashtu, edhe gjatë punimeve të betonimit, mund të ndodhin derdhje të betonit
mbi tokë.
Me marrjen e masave parandaluese dhe korrigjuese, ky impakt zbutet mjaft. Për pasojë, efekti është
i dëmshëm, afatshkurtër, lokal, i kthyeshëm, i rastësishëm, jo akumulativ dhe i drejtpërdrejtë, me
magnitudë dhe incidencë të ulët dhe mund të konsiderohet i pranueshëm.

Përdorimi i tokës
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Realizimi i projektit të rikonstruksionit/ndërtimit, duke patur parasysh shtrirjen prej rreth 40 km dhe
ndryshimet në gjurmën e projektit, do të shoqërohet me ndryshimin e destinacionit ose regjimit
kadastral të tokës përgjatë gjatësisë së tij. Jo i gjithë projekti zhvillohet mbi një pronë publike, kështu
që ka nevojë për shpronësime.
Mbështetur në projektin dhe terrenin ku kalon aksi rrugor Berat - Çorovodë, në bashkëpunim me
Pushtetin Vendor, ZVRPP Berat dhe Skrapar dhe autoritetet e ALUIZNI-t, ka përfunduar verifikimi i
pasurive të paluajtshme që preken nga ndërtimi i aksit rrugor.
Ky aks rrugor ka një gjatësi rreth 40 km dhe prek në të gjithë gjatësinë e tij për shpronësim Bashkinë
Berat, Skrapar dhe disa prej njësive administrative të tyre.
Nga kalimi dhe zgjerimi i rrugës, rezulton që nga trupi i saj të zihen sipërfaqe suplementare, tokë
bujqësore, truall ndërtimi etj.
Për të zbutur efektet socio-ekonomike, do të vlerësohet toka që zihet, ndonjë ndërtim minimal,
shtëpi, etj, ndërtimet e përkohshme dhe ato definitive etj, duke synuar edhe një përcaktim të drejtë
të shpronësimeve dhe prishjeve të mundshme, për të liruar sa më parë sheshet e ndërtimit dhe për
të realizuar investimin e planifikuar.
Pas investigimeve të kryera në terren gjatë fazës së projekt-zbatimit, janë përpiluar tashmë në
mënyrë të qartë dhe të hollësishme listat e pronarëve që shpronësohen, sipërfaqet e objekteve apo
trojeve së bashku me planimetritë e objekteve dhe genplanet e trojeve, si dhe vlera e plotë e
shpronësimit, të shoqëruara me planimetritë e shpronësimeve mbi hartat treguese të ZVRPP, duke
bërë edhe verifikimin e tyre në terren.
Prandaj, impakti i projektit mbi tokën mund të konsiderohet i moderuar.
Hidrologjia dhe hidrogjeologjia
Për vetë distancën e zhvillimit të projektit shumë afër një rrjedhe të rëndësishme ujore, siç është
lumi Osum, punimet e ndërtimit të rrugës dhe veprave (heqja e shtresës vegjetative, gërmimet,
depozitimi i materialit të gërmuar, punimet e betonimit, etj.) pritet të kenë një ndikim mbi cilësinë
e ujit të tij, si dhe mbi cilësinë e ujrave nëntokësorë. Heqja e vegjetacionit do të rrisë sasinë e
rrjedhjes sipërfaqsore të rreshjeve, ndërkohë që kompaktimi dhe veshja me beton e truallit do të
ulë infiltrimet e ujit në tokë.
Efekti potencial mbi hidrologjinë dhe hidrogjeologjinë gjatë fazës së ndërtimit, është i dëmshëm,
afatmesëm, lokal, i kthyeshëm, periodik, jo akumulativ dhe i drejtpërdrejtë, me magnitudë dhe
incidencë mesatare dhe mund të konsiderohet i moderuar.
Flora dhe fauna
Prerja e drurëve dhe heqja e shtresës vegjetative në zonën e projektit, do të gjenerojë një efekt të
dëmshëm mbi florën. Ndikim mund të ketë edhe flora për shkak të eliminimit të bimësisë, si pasojë
e modifikimit të habitateve dhe ekosistemeve. Impakti më i rëndësishëm mbi faunën do të ndodhë
gjatë fazës së punimeve të ndërtimit (nivel i lartë zhurmash, zënie e trojeve, etj.).
Me marrjen e masave korrigjuese, si p.sh rimbjellja e drurëve dhe veshja e skarpatave/bermave me
bimësi aty ku është e mundur, mund të arrihet zbutja e këtij impakti.
Efekti i projektit mbi florën dhe faunën, është i dëmshëm, afatmesëm, lokal, i kthyeshëm, periodik,
jo akumulativ dhe i drejtpërdrejtë, me magnitudë dhe incidencë të ulët dhe mund të konsiderohet
i pranueshëm.
Zonat natyrore të mbrojtura
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Nuk priten impakte mbi zonat natyrore të mbrojtura.
Peisazhi
Dy janë efektet kryesorë që mund të priten gjatë fazës ndërtimore:



Një efekt i dëmshëm subjektiv si rezultat i parregullsisë dhe kaosit që gjeneron organizimi i
papërshtatshëm i depozitimit të materialeve, prania e mjeteve dhe makinerive, etj.;
Një efekt i përgjithshëm jo estetik shkaktuar nga grumbujt e materialeve të gërmuar dhe
makineritë, të cilat çojnë në një ndryshim të peisazhit (ngjyrat, teksturën, etj.) dhe alteron
karakteristikat vizuale. Një impakt të tillë e ka edhe heqja e shtresës vegjetative.

Efekti i projektit mbi peisazhin, është i dëmshëm, afatmesëm, lokal, i kthyeshëm, i vazhduar, jo
kumulativ dhe i drejtpërdrejtë, me magnitudë dhe incidencë mesatare dhe mund të konsiderohet i
moderuar.
Socioekonomia
Nga pikëpamja socioekonomike, pritet që efektet e projektit të jenë pozitive. Kjo për arsye të
punësimit të fuqisë punëtore lokale dhe të arsyeve që janë dhënë më sipër gjatë përshkrimit të
projektit. Nuk priten impakte negative.
Shëndeti publik
Aktivitetet e ndryshme të projektit, siç janë transporti i dherave, kalimi i makinerive, trafiku i
makinerive të rënda dhe depozitimi i materialit të gërmuar, mund të shkaktojnë një efekt të
padëshëruar mbi jetesën në zonë, si rezultat i ekspozimit ndaj pluhurit, zhurmës dhe vibracioneve.
Pluhuri mund të bëhet shqetësues kur ai bie mbi dritaret dhe mjetet dhe kur futet në banesa.
Gjenerimi i mbetjeve mund të kthehet në një burim sëmundjesh, por një menaxhim i përshtatshëm
i tyre mund ta eliminojë këtë efekt.
Me marrjen e masave parandaluese dhe korrigjuese me qëllim kontrollin e këtyre emetimeve, efekti
do të zbutet mjaft.
Efekti i projektit mbi shëndetin publik, është i dëmshëm, afatshkurtër, lokal, i kthyeshëm, periodik,
jo kumulativ dhe i drejtpërdrejtë, me magnitudë mesatare dhe incidencë të ulët dhe mund të
konsiderohet i pranueshëm.
Trashëgimia historike dhe kulturore
Nuk ka të dhëna që pranë zonës në të cilën zhvillohet projekti, ka objekte historike, objekte kulti
apo objekte të tjera me status të veçantë. Për këtë arsye, nuk priten impakte.
Tabela e mëposhtme paraqet matricën e vlerësimit të impakteve të pritshëm gjatë ndërtimit të
veprës mbrojtëse. Impakti global gjatë fazës së ndërtimit rezulton i pranueshëm.
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Tabela 5: Matrica e vlerësimit të impakteve mjedisorë të pritshëm
IMPAKTET

ELEMENTËT E

MAGNITUDA

Karakteri

Kohëzgjatja

Shtrirja

Kthyeshmëria

Frekuenca

Akumulimi

Menjëherëshmëria

INCIDENCA

PESHA

Atmosfera
(cilësia e ajrit)
Atmosfera
(zhurmat dhe
vibracionet)
Atmosfera
(ndriçimi)
Gjeologjia dhe
gjeomorfologjia

E ULËT

I
demshëm
I
demshëm

Afatshkurtër

Lokale

I kthyeshëm

Periodik

Jo i drejtpërdrejtë

E ULËT

I PRANUESHËM

Afatshkurtër

Lokale

I kthyeshëm

Periodik

Jo
kumulativ
Jo
kumulativ

Jo i drejtpërdrejtë

E ULËT

I PRANUESHËM

I
demshëm
I
demshëm

Afatshkurtër

Lokale

I kthyeshëm

Periodik

I drejtpërdrejtë
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MASAT KORRIGJUESE DHE PARANDALUESE
Masat e mëposhtme korrigjuese dhe parandaluese rekomandohen të merren gjatë fazës së
ndërtimit të rrugës dhe veprave, me qëllim zbutjen dhe eliminimin e efekteve negative. Veç këtyre
masave, nga ana e Kontraktorit, është i detyrueshëm përpilimi i Planit të Sigurisë në punë dhe
aplikimi i Kodeve të Praktikës së Mirë.
KLIMA DHE ATMOSFERA
Cilësia e ajrit
Impakti potencial: Përkeqësimi i cilësisë së ajrit si pasojë e emetimeve të pluhurave dhe gazeve
gjatë fazës ndërtimore.
Masat zbutëse:







Reduktimi i pluhurave me anën e spërkatjes së pjesëve të rrugës të paasfaltuara dhe të
vendeve të përkohshme të grumbullimit të mbetjeve në se është e nevojshme, sidomos gjatë
periudhës së thatë.
Evitimi i mbingarkimit të mjeteve dhe mbulimi i ngarkesës gjatë transportit të dherave të
gërmuar ose materialeve të tjerë kokrrizorë të cilët mund të sjellin dëmtime nga përhapja e
pluhurave;
Qarkullimi i makinerive dhe mjeteve të transportit me shpejtësi të ulët në zonën e punimeve,
me qëllim evitimin e ngritjes së pluhurave;
Punimet e gërmimit të shmangen gjatë kohës kur shpejtësia e erës është e lartë, me qëllim
evitimin e përhapjes së pluhurave;
Të gjitha pajisjet, makineritë dhe mjetet e rënda duhet të fiken në se nuk janë në punë me
qëllim evitimin e gjenerimit të gazeve të djegies;
Ushtrimi i kontrollit periodik mbi sasinë dhe cilësinë e gazeve të djegies për të gjitha
makineritë dhe mjetet e rënda, përmbajtja e të cilave duhet të jetë në përputhje me normat
në fuqi.

Impakti potencial: Efektet dëmtues të zhurmës dhe vibracioneve mund të ndodhin gjatë ndërtimit
të rrugës dhe veprave.
Masat zbutëse:





Aktivitetet e ndërtimit do të kryhen sipas legjislacionit përkatës në fuqi për mbrojtjen nga
zhurma, në lidhje me orët e punës dhe të niveleve të zhurmës;
Përzgjedhja e automjeteve të rënda dhe makinerive duhet të bëhet sipas rregullave dhe
standardeve të zhurmës në fuqi. Ata duhet të jenë të pajisur me të dhënat teknike të
prodhuesit në lidhje me nivelin e zhurmës së gjeneruar sipas normave të Republikës së
Shqipërisë ose normave të BE;
Planifikimi i duhur i punimeve gjeneruese të zhurmës (makineritë e rënda), duhet të bëhet
në mënyrë të tillë që të shmangen efektet dëmtuese mbi popullsinë. Këto lloj punimesh nuk
duhet të kryhen gjatë natës (22.00 – 07.00), përveç në rastet e emergjencës, ose kur një pjesë
kritike e punës duhet të përfundojë patjetër brenda një afati të caktuar; në këtë rast, është
detyrueshme marrja e lejes nga Autoriteti Publik përkatës.
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Impakti potencial: Efekte dëmtuese nga ndriçimi mund të ndodhin gjatë ndërtimit të veprave.
Masat zbutëse:
Në se është e nevojshme, gjatë punës ndriçuesit do të orientohen me pjerrësi poshtë, për të evituar
dëmtimet ndaj banorëve në afërsi.
GJEOLOGJIA DHE GJEOMORFOLOGJIA
Impakti potencial: Alterime të gjeologjisë dhe gjeomorfologjisë mund të shkaktohen gjatë ndërtimit
të rrugës dhe veprave.
Masat zbutëse:









Ndërmarrja e një studimi gjeoteknik dhe rishikimi i projektit të zbatimit të veprave;
Vëmendje e veçantë do t’i kushtohet nivelit të ujrave nëntokësorë sidomos gjatë gërmimeve
të thella;
Marrja e masave të posaçme për evitimin ose kontrollin e filtrimeve, dhe përdorimi i
materialeve me granulometri të përshtatshme për mbushje për të shmangur efektet e
mundshme të kundërfiltrimit, në rastin e vendosjes së strukturës nën nivelin e ujrave
nëntokësore;
Përfshirja e studimit sizmik në projektin e zbatimit të veprës;
Ripërdorimi për mbushje ose punime të tjera i materialit të gërmuar sa më shumë të jetë e
mundur, me qëllim që të evitohet depozitimi i tij në landfill ose në vende të tjera
përkohësisht;
Në rastet kur është e nevojshme, depozitimi i materialit të gërmuar do të bëhet në landfill;
Në rastet kur huazimi i tokës për depozitimin e materialit të gërmuar është i nevojshëm,
mund të përdoren karrierat ekzistuese. Ne se duhet të hapet një karrierë e re, kjo do të bëhet
në bazë të lejes përkatëse.

PËRDORIMI I TOKËS
Impakti potencial: Degradimi i truallit dhe erozioni i tij gjatë ndërtimit të rrugës dhe veprave.
Masat zbutëse:




Kufizimi i zonës brenda të cilës do të zhvillohen punimet përpara dhe gjatë këtyre të fundit;
Përdorimi i rrugëve ekzistuese nga mjetet e rënda dhe makineritë për t’u futur në zonën e
punimeve;
Shtresa e sipërme e tokës (thellësi 0 – 1 m) do të ripërdoret si dhé për mbjelljen e pemëve
të reja përgjatë veprës.

Impakt potecial: Ndotja e tokës nga derdhjet aksidentale gjatë ndërtimit të rrugës dhe veprave.
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Masat zbutëse:







Furnizimi i makinerive me karburant, mirëmbajtja dhe larja e tyre do të bëhet në vende të
përshtatshme;
Mbledhja, transporti dhe menaxhimi i mbetjeve do të bëhet në përputhje me legjislacionin
dhe standartet në fuqi mbi mbetjet;
Stokimi, transporti dhe menaxhimi i kimikateve dhe materialeve të tjera të rrezikshme do të
bëhet në bazë të rregullave dhe stansarteve në fuqi;
Njollat do të hiqen duke përdorur material absorbues; më pas bëhet menaxhimi i materialit
të hequr si mbetje e rrezikshme;
Njollat e betonit do të hiqen dhe do të trajtohen si mbetje ndërtimi;
Implementimi i një plani menaxhimi mjedisor gjatë fazës së ndërtimit. Ky plan do të
përcaktojë mënyrën e transportit të materialeve të rrezikshme, parandalimin dhe eliminimin
e derdhjeve, menaxhimin e mbetjeve, transportin dhe derdhjen e betonit, si dhe planet e
tjerë të rreziqeve. Implementimi i Planit të Menaxhimit Mjedisor do të kryhet nëpërmjet
trajnimit të personelit.

HIDROLOGJIA DHE HIDROGJEOLOGJIA
Impakt potecial: Ndotja e ujrave nga derdhjet aksidentale gjatë ndërtimit të rrugës dhe veprave.
Masat zbutëse:






Aplikimi i të gjitha masave zbutëse të përmendura më sipër për mbrotjen e tokës nga ndotja;
Krijimi i kushteve të sigurta të punës nëpërmjet drenazhimit të gërmimeve. Uji i pompuar do
të depozitohet në një rezervuar dekantimi dhe pastaj do të derdhet në kanalizimet e ujrave
të bardha;
Ndërtimi i sistemit të drenazhit të ujrave sipërfaqsore dhe dërgimi i tyre në rezervuarin e
dekantimit me gravitet;
Mjediset hidrosanitare për personelin të pajisen me impiantin e trajtimit të ujrave të
përdorura (gropë septike);
Uji i përdorur për shplarjen e makinerive të betonit të largohet nga zona drejt trajtimit.

FLORA, FAUNA DHE ZONAT NATYRORE TË MBROJTURA
FLORA DHE FAUNA
Impakti potencial: Shkatërimi dhe/ose dëmtimi i florës dhe faunës gjatë ndërtimit të rrugës dhe
veprave.
Masat zbutëse:



Lëvizja e mjeteve dhe makinerive jashtë zonës së projektit nuk do të lejohet, me qëllim
evitimin e dëmtimit dhe humbjes së vegjetacionit natyral, i cili ndikon drejtpërdrejt në
qëndrueshmërinë e truallit;
Shtresa e sipërme e tokës (thellësi 0 – 1 m) do të ripërdoret si dhé për mbjelljen e pemëve
të reja përgjatë rrugës dhe sheshit.
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Aplikimi i të gjitha masave mbrojtëse të përshkruara për mbrojtjen e ajrit nga ndotja
(mbrojtja nga pluhurat, emetimet e gazeve, zhurmat, vibracionet, ndriçimi).

PEISAZHI
Impakti potencial: Ndryshime vizuale të peisazhit gjatë ndërtimit të rrugës dhe veprave.
Masat zbutëse:



Stokimi i materialeve do të bëhet në mënyrë të rregullt, duke evituar kaosin dhe krijimin e
mjediseve të papastra. Menaxhimi i mbetjeve do të bëhet në mënyrën më të përshtatshme,
në përputhje me normat në fuqi;
Pastrimi i përgjithshëm i gjithë zonës së punimeve pas përfundimit të tyre.

SHËNDETI PUBLIK
Impakti potencial: Ekspozim i popullsisë ndaj pluhurave, zhurmave dhe vibracioneve gjatë ndërtimit
të rrugës dhe veprave.
Masat zbutëse:






Trafiku i mjeteve të rënda do të planifikohet me qëllim që të evitohen orët e pikut të trafikut
dhe bllokimi i rrugëve;
Hyrja në zonën e ndërtimit do të bëhet jo nëpërmjet kalimit në zonat e banuara;
Hyrja në zonën e ndërtimit do të jetë e kufizuar;
Aplikimi i të gjitha masave mbrojtëse të përshkruara për mbrojtjen e ajrit nga ndotja
(mbrojtja nga pluhurat, emetimet e gazeve, zhurmat, vibracionet, ndriçimi).
Mbledhja, transporti dhe menaxhimi i mbetjeve do të bëhet sipas normave dhe standarteve
në fuqi.

TRASHËGIMIA KULTURORE DHE HISTORIKE
Nuk priten efekte të dëmshme. Gjithësesi, përpara fillimit të punimeve, rekomandohet evidentimi
i vendeve ku ndodhen objektet e kultit ose objekte historikë, për të shmangur lëvizjen e mjeteve
pranë tyre.
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