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FALENDERIME

Së pari, falenderojmë Kompaninë “Tirana Beach Resort” sh.p.k. për lehtësirat që na krijoi në fushën
e bashkëpunimit me ekspertët lokal dhe sigurimin e informacionit bazë të nevojshëm, për kryerjen e
studimit “Raport Paraprak i Ndikimit në Mjedis. (VPNM)”.
Falenderojmë dhe vetë specialistët edhe ekspertët që morën pjesë në përgatitjen e këtij raporti, për
bashkëpunim të frytshëm në sigurimin e të dhënave bazë dhe disa treguesve e parametrave të
domosdoshëm për përpilimin e Raportit VNM.
Falenderojmë gjithashtu specialistët për diskutimet dhe rekomandimet me vlerë, që ballafaquam
gjatë përpilimit të tekstit të Raportit të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis.
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HYRJE

Nga “Tirana Beach Resort” sh.p.k. që kërkon të kryejë Raportini e Vlerësimit të ndikimit në Mjedis
të punimeve për: “Planin e Detajuar Vendor për njësinë Administrative Ishëm, Bashkia Durrës,
Studio “G & G Group”, me qendër në Tiranë mori përsipër të kryejë këtë Raport, në mbështetje të
një aktiviteti të qëndrueshëm dhe afat gjatë në mjedis, të zonës në të cilën do të zhvillohet. Qëllimi i
studimit është të japë:
 një analizё sa më reale, nga pikëpamja e ndikimit të ndertimit të punimeve për zhvillimin e planit
të Detajuar Vendor” mbi banoret dhe në mjedisin natyror;
 analizimin e faktorëve pozitivë e negativë mjedisore:
 dhënien e masave zbutëse për minimizimin e ndikimeve negative:
 marrjen në konsideratë të vlerave ekologjike e rikrijuese të territorit, gjatë aktivitetit,
 planin e menaxhimit dhe monitorimet për zërat përkatëse.
Metodologjia e përdorur
Për realizimin e studimit të VNM-së u kryen:
a. Vrojtime në terren në rajon të gjerë, duke kryer vrojtime pedologjike, gjeomorfologjike,
ekologjike, si edhe hidrologjike, të shumëllojshmërisë së gjallesave, si dhe të përdorimit të tokës.
Gjatë vrojtimeve në terren, kujdes i’u kushtua situatës për rreziqet natyrore rreth zonës në studim.
Për të realizuar objektivat e këtij studimi janë marë:


foto në territorin në studim;



takime me ekspertёt lokal dhe komunitetin e zonës;



takime me specialistë të filialit Të PDV;



takime me specialistë të kompanisë;

b. Argumentimi i bazuar mbi vlerësimin e:


Studimi dhe skema e zhvillimit teknologjik;;



inventaret e të dhënat ekzistuese;



informacionet bazë, në botimet periodike mbi këtë zonë;



Pajtueshmëria me kërkesat ligjore si cilësia e ajrit, shkarkimet ujore, niveli i
zhurmave dhe mbetjet inerte.

c. Vlerësimin me metodën e listë-kontrollit, e cila vendos nga njëra anë të gjitha burimet e
mundshme të ndikimeve dhe nga ana tjetër bartësit e ndikimeve, si dhe parashikimin e madhësisë së
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ndikimit. Madhësia e ndikimit është shprehur me sistem prej 5 shkallësh (+) dhe (-). Burimet
kryesore, për funksionimin e kësaj qendre janë:
 Mbajtja pastër e mjedisit përreth dhe në standarde të kënaqshme, pa shkaktuar mbetje ose
ndotje, për të ruajtur kushtet ekologjike të zonës;
 përdorimi i rrjetave gjatë ndertimit për izolimin e pluhurave dhe shmangien e aksidenteve;
 sperkatjen me ujë gjatë punimeve të gërmimit;
 Zbatimi i rregullores së sigurimit teknik të sistemit të mbrojtjes kundër zjarrit do të kryhet në
bazë të standarteve europiane, me anë të impiantit të posaçëm të MKZ;
 Sistemi elektrik do të jetë i siguruar me sistem mbrojtës;
 Krijimi i sipёrfaqeve tё gjelbra perreth kompleksit te PDV-se;
 Mbrojtja e kushteve ekologjike sipas standarteve;
Vlerësimi i situatës
Për të ngritur një infrastrukturë miqësore me mjedisin, sikundër dhe rajoni e ka në ADN e vet,
kërkohet të merren në konsideratë disiplina e fusha si;


Pozicionin gjeografik i objektit dhe kufijtë e tij;



Relievi i azhornuar, të dhëna gjeologjike dhe gjeomorfologjike;



Plani rregullues egzistues, realizimet dhe mosrealizimet, si dhe identifikimi i nevojave;



Të dhëna hidro-gjeologjike, të dhëna klimatike dhe hidrologjike;



Të dhëna mbi komunitetet bimore, shtazore dhe ekosistemet e zonës në studim;



Kushtet sizmike e tektonike të rajonit;



Burimet territoriale dhe ekonomike;



Popullsia (gjëndja ekzistuese dhe tendecat e ndryshimeve);



Të dhëna mbi infrastrukturën sociale dhe Arsimi;
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I.

1.1

RAPORTI TEKNIK I PROJEKTIT

QËLLIMI I PROJEKTIT

1.1.1 Qëllimi i projektit
Qëllimi i projektit, është që nëpërmjet vlerësimit cilësor e sasior paraprak të parametrave ekologjik,
të treguesve hidrogjeologjikë e hidrologjikë, të kushteve gjeologo-inxhinierike (vetitë fizikomekanike), parametrave sizmo-tektonik, morfologjik e gjeomorfologjik, të bazuara në kriteret
standarde shkencore ndërkombëtare, sipas Konventave Ndërkombëtare e Kombëtare të tipizohen dhe
të përzgjidhen, një sërë parametrash dhe veçorish të sistemeve natyrorë, në shërbim të menaxhimit të
infrastrukturës mjedisore, të mbrojtjes së aksidenteve, të përmirësimit të kushteve të punës gjatë
ndertimit te ketij kompleksi. Ky raport vlerësimi ka për qëllim:


Paraqitjen e gjendjes sa më reale, nga pikëpamja e ndikimit të këtij zhvillimi urban, mbi
mjedisin natyror dhe human;



analizimin e faktorëve pozitivë e negativë mjedisore;



dhënien e masave zbutëse për zvogëlimin e ndikimeve negative;



planin e menaxhimit lokal dhe monitorimet për zërat përkatëse.

si dhe tenton për përmirësimin e vlerave ekologjike e rikrijuese të territorit pas ndikimit të
mundshëm në mjedis. Zhvillimi i kësaj zone me godina për qëllim turistike, ndërmerret si një
iniciativë, që do të tentojë, përveç rritjes së fitimit të investitorëvë edhe në:


Zhv illimin e politikave të turizmit në vend;



Rritjen e punësimeve në këto nivele;



Menaxhimin e mbetjeve të ngurta qe do gjenerohen gjate punimeve te ndertimit te
ketij kompleksi;



Zbatimi i rregullores së sigurimit teknik, mbrojtjes në punë dhe MKZ;



Mbrojtjen nga gjeorreziqet;



Kompesimet në komunitetin e zonës së Gjirit të Lalzit.

1.1.2 Metodika
Studimi i Raportit të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis u orientua nga madhësia e projektit, vendi ku
ai ndodhet, pasuritë natyrore dhe humane të zonës, si dhe vlerat e veçanta të tyre, identifikimi i
ndikimeve negative dhe pozitive, marja e masave zbutëse, duke patur parasysh edhe ruajtjen e
interesave ekonomike të investitorit dhe masat orientuese për një zhvillim të qëndrueshëm të
Studio "Konsulta e Projekte në Mjedis dhe Gjeoshkencë - G & G group”, |
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projektit. Në këtë studim identifikohen ndikimet pozitive dhe negative në natyrë dhe në mjediset
humane, si dhe është marë parasysh dhe vlerësimi i rrezikut. Reduktimi i ndikimeve negative është
ndërthurur edhe me ndikime të rëndësishme pozitive, sidomos në kompesime indirekte mbi
komunitetin. Studimet janë kryer në muajt e dimrit, pranverës dhe verës, si dhe strukturohet në katër
faza kryesore:


Ngritja e objektivave orientues të projekt-studimit;



Verifikimi në terren i të dhënave ekzistuese dhe mbledhja e të dhënave të mundshme
biofizike dhe humane;



Hartimi i projektit dhe dorëzimi tek porositësi (Qarku Durrës), si dhe subjektet vendimmarrëse dhe kontrolluese të aspekteve mjedisore, në nivele lokale.

Ndikimet potenciale mjedisore të shqyrtuara dhe të analizuar në proçesin e VPNM duhet të ketë
ndikimet ndaj cilësisë së ujit, burimet tokësore dhe ujore, situatën social-ekonomike dhe kulturore
gjatë ndërtimit të kompleksit turistik, funksionimit dhe veprimtarive vendore të nxitura. Burimet e
vlerësuara social-kulturore përfshijnë punësimin, përdorimin e tokës, peshkimin, lundrimit bregdetar,
transportin dhe shërbimet e komunitetit vendas. Shoqëria investuese do të mirëpresë, ndihmojë dhe
lehtësojë, çdo inisiativë monitoruese mjedisore, që do ti këshillohet në “lejen mjedisore”, në shërbim
të së cilës është kryer edhe ky Raport Paraprak Vlerësimi. Gjithashtu, inspektimet nga specialistët e
autorizuar të shëndetit publik dhe mjedisit do të mbështeten në çdo kohë nga kjo shoqëri për
realizimin e auditimeve mjedisore dhe shëndetësore.
1.1.3 Koncepti i zhvillimit të qëndrueshëm
Në ditët e sotme shpesh nga ekonomistë, politikanë studiues të ndryshëm apo gjeografë po flitet për
“zhvillim i qëndrueshëm” apo “Sustainable Development”. Zhvillimi i qëndrueshëm është
shndërruar në një lloj koncepti themelor, i cili përcakton idetë e shoqërive bashkëkohore dhe si i
tillë mendojmë duhet të shndërrohet edhe për hapësirën bregdetare që kam përzgjedhur të trajtoj. Ai
është një zhvillim që plotëson nevojat e tanishme pa kompromentuar interesat e brezave të
ardhshëm.

“Nëse një aktivitet është i qëndrueshëm, ai mund të ekzistojë përgjithmonë”

shprehet Klara Börjesson në “Sustainable Tourism - Nature for all”. Zhvillimi i qëndrueshëm i
referohet rritjes ekonomike që ndodh brenda një vendi të kufizuar nga natyra. Ai ndodh në një
mënyrë që ruan cilësinë ambientale dhe lejon në një nivel të arsyeshëm mirëqenie globale, për të
dyja, si për vendet më të zhvilluara, ashtu edhe ato më pak të zhvilluara.”6 Zhvillimi ekonomik dhe
ruajtja e mjedisit tashmë vihen përballë me emergjencën e shqetësimeve sociale dhe ato
ambientale. Kuptimi dhe pranimi i konceptit të ruajtjes së mjedisit dhe qëndrueshmërisë së
zhvillimit nuk mund të kuptohet pa studimin e zhvillimeve demografike. Objektivat në nivel
kombëtar për zhvillim të qëndrueshëm – Objektivat Kombëtare të Mjedisit konsistojnë:
Biodiversiteti: “Mbrojtja dhe shtimi i biodiversitetit, i zonave dhe llojeve të mbrojtura, si dhe ruajtja
Studio "Konsulta e Projekte në Mjedis dhe Gjeoshkencë - G & G group”, |
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e trashëgimisë natyrore dhe mjedisit në përputhje me angazhimet evropiane dhe ndërkombëtare.
Mbrojtja e biodiversitetit është një ndër elementët kyç të zhvillimit të qëndrueshëm. Që nga viti
1999, është adoptuar Strategjia dhe Plani i Veprimit për Biodiversitetin (SPVB).
Menaxhimi i Burimeve Ujore - Sigurimi i ujit të pijshëm për të gjithë popullatën; Mbrojtja e të
gjithë burimeve ujore sipërfaqësore dhe nëntokësore.9 Sektori i ujit është një nga elementet më të
rëndësishëm të menaxhimit mjedisor. Kërkesat për një menaxhim të qëndrueshëm të ujit janë
komplekse, teknikisht sfiduese dhe të shtrenjta. Shumë e rëndësishme është mbrojtja e ujërave
nëntokësore, si nga ndotja ashtu edhe nga mbipërdorimi, kur ato përdoren për ujë të pijshëm.
Mbrojtja e Tokës - Mbrojtja dhe përmirësimi i tokës me qëllimin për ta bërë më pjellore, të
minimizohet erozioni dhe të parandalohet ndotja. Siç është thënë dhe diskutuar edhe në
Komunikimin e Komisionit Evropian "Drejt një Strategjie Tematike për Mbrojtjen e Tokës"
çështjet kyçe për mbrojtjen dhe menaxhimin e tokës mund të përshkruhen si më poshtë: erozioni,
lëndët organike, ndotja e tokës, tharja e tokës, kompaktësimi i tokës, zvogëlimi i biodiversitetit,
kripëzimi, përmbytjet dhe rrëshqitjet e tokës.
Cilësia e Ajrit - Përmirësimi i cilësisë së ajrit në mbarë Shqipërinë në përputhje më nivelet e
standardeve të BE dhe OBSH. Objektivi i përgjithshëm është përmirësimi i cilësisë së ajrit, në
mënyrë të veçantë në zonat urbane dhe përreth zonave industriale me qëllim mbrojtjen e
shëndetit publik, përputhjen me direktivat e BE dhe me marrëveshjet ndërkombëtare të njohura në
lidhje me cilësinë e ajrit dhe kontrollin e çlirimit të gazeve.
Menaxhimi mbetjeve - Përmirësimi i menaxhimit të mbetjeve aq sa të reduktohen rreziqet për
shëndetin publik, mjedisin, dhe tregtinë në përputhje me kërkesat e BE. Menaxhimi i mbetjeve në
Shqipëri është në një nivel të ulët. Pavarësisht se prodhimet e mbetjeve janë nën nivelin mesatar,
sistemet e grumbullimit dhe të depozitimit janë të varfër dhe për këtë arsye niveli i dëmit në
mjedis është relativisht i lartë.

Bregdet i lartë shkëmbor, Kepi i Rodonit (majtas), bregdet i ulët Gjiri i Lalëzit (djathtas), (Sh.Sirika)
2013
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1.2

PLANIMETRITË E VENDNDODHJES
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Pozicioni gjeografik i HBIPR në Qarkun Durrës dhe ndarja e re territoriale e RSH (majtas), ndarja
administrative e HBIPR (djathtas) 2014
Burimi: Zyra Kadastrale bashkia Sukth, komunat Ishëm dhe Katund i Ri
Punoi: Sh. Sirika
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1.3

INFORMACION PËR QËNDRAT E BANUARA

Gjiri i Lalëzit ka një gjatësi prej 35km. Në veri dhe lindje kufizohet me vargun kodrinor të
Rodonit, në JP nga Bishti i Pallës ndërsa në JL është vazhdim i fushës së Durrësit. Rreth 65% të tij
përfaqësohet nga plazhe ranorë, ndërsa 35% e përbën bregdeti shkëmbor (bregdeti i Kepit të
Rodonit dhe Bisht Pallës). Është një gji i cekët ku izobati 5m kalon në distancën 2600 m larg
bregut, ndërsa izobati 10m kalon në distancën 5500m larg bregut. Në to nuk ka dalje të
shkëmbinjve nënujorë, që të paraqiten rreziqe nënujore për lundrimin detar. Bregdeti lindor i gjirit
përbën një ultësirë që shtrihet në brendësi drejt JL, ku emërtohet si fusha e Rrushkullit, pjesa më
veriore e fushës së Shijakut. Vija bregdetare e saj është formuar prej rëre të imët e cila në kohë
reshjesh formon pellgje me ujë. Prerja e pyllit prej plepi dhe pishe, rrezikojnë përmbytjet dhe
depërtimin e rërave në brendësi të fushës. Bregdeti lindor paraqitet më i thellë, ku izobati 5 m
kalon në distancën 560m nga bregu. Sektor akumulativ mbetet zona në të majtë të derdhjes së lumit
Erzen. Pjesa më e rëndësishme e këtij gjiri është Plazhi i Shën Pjetrit me rëndësi për zhvillimin e
turizmit.
Pozita gjeografike
Durrësi është qendra e dytë më e madhe industriale dhe afërsia me kryeqytetin e Tiranës. Duke qenë një
qendër kryesore dhe strategjike turistike ka sjellë një rritje të vazhdueshme të popullsisë së tij, e cila sot
numëron mbi 200 000 banorë. Qyteti shtrihet (41°19‟V, 19°27‟L) në një gadishull të vogël në brigjet e
detit Adriatik dhe është themeluar në vitin 627 para Krishtit nga kolonizatorët e Korinthit dhe të Kërkirës
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(Korfuzi i sotëm), në zonën e një vendbanimi të lashtë të fisit Ilir të Taulantëve.

Parku në hyrje të Durrësit

Kjo histori dhe vendndodhje e qytetit është mjaft e favorshme për cilësinë e jetës së qytetarëve të tij por
edhe të turistëve. Qyteti i Durrësit, zë një sipërfaqe prej 46.1 km2 dhe një popullsi prej 208.026
banorë. Nga pikëpamja administrative, është organizuar në 6 njësi administrative, që tashmë
emërohen Rajone Administrative, të cilat kanë popullsi dhe sipërfaqe sipas tabelës së mëposhtme:

Rigjenerimi urban i zonës së “Durrësit të Ri” (ish-Kënetës). “Durrësi i Ri” është një zonë
rezidenciale me popullsi të re dinamike, një zonë që ka nevojë për rinovim urban. Gjatë 4 viteve të
ardhshme, ky rinovim do të jetë i plotë. Me projektet për rehabilitimin e infrastrukturës, si: ‘’Ndërt
imi i Sistemit të Furnizimit me Ujë’’, ‘’Rehabilit imi i Sistemit të Kanaleve të vjetra’’ duke i kthyer
ato në rrugë të mirfillta, kjo zonë e re e qytetit do të ndërthuret me pjesën tjetër të qytetit, duke u bërë
pjesë me sistemin e infrastrukturës së tij.
Njësia Administrative Ishëm
Me ndarjen e re territoriale Komuna Ishëm ose Njësia Administrative Ishëm është pjesë e
Bashkisë dhe ndodhet në veri të territorit të tij ku ndahet qartë (si territor) nga lumi Ishëm në veri dhe
nga Përroi i Tarinit në jug. Ka një sipërfaqe totale prej 8,000 ha du. Komuna Ishëm përbëhet nga 10
fshatra: Kuraten (Shkafanë), Lalës, Likmetaj, Kërtushaj, Kapedanaj, Gjiricaj, Rrotull, Draç e FushëDraç, Shetaj dhe Bizë. Komuna Ishëm është pjesë administrative e Qarkut Durrës dhe ndodhet në
veri të territorit tee tij ku ndahet qartë (si territor) nga lumi Ishëm në veri dhe nga Përroi i Tarinit në
jug, duke u kufizuar në juglindje me komunën e Prezës, nëperëndim me detin Adriatik dhe në lindje
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me komunën Thumanë të rrethit të Krujës. Komuna ka njësipërfaqe totale prej 8,800 ha e cila
perbehet nga
- 1.600 ha, siperfaqe me destinacion zhvillimi turistik
- 1.000 ha siperfaqe urbane
- 6.200 ha siperfaqje pyjor, kullote, etj.

Keto siperfaqe jane te specifikuara ne harten e meposhtme:

Hartë ortografike e rajonit gju i Lalzit
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Burimi: Land Cover (2006) Punoi: Sh. Sirika
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Shperndarjes se popullsise ne komunene Ishem eshte ne tabelen e meposhtme.
Shperndarja e Popullesise sipas viteve 2005 - 2010
Vitet

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Popullsia

7955

8105

8201

8317

8428

8622

Komunen Ishem ne fund te vitit 2010 eshte 8.622 banore nga te cilat 4.352 meshkuj dhe 4270
femra.
Shperndarja e Pergjithshme e Popullsise ne Komunen Ishem 2010
Nr

Fshati

Popullsia banuese
MF

M

F

1.

Likmetaj

894

450

444

2.

Kertushaj

978

488

490

3.

Kapedanaj

540

264

276

4.

Gjuricaj

1389

708

681

5.

Lalez

916

460

456

6.

Kuraten

1635

827

808

7.

Bize

893

460

433

8.

Drac

676

349

327

9.

Shetaj

701

346

355

Totali

8622

4352

4270

Tabela tregon gjithashtu se popullsia ne fillim te vitit 2011 eshte me teper e perqendruar ne fshatin
Kuraten me 1.635 banore dhe Gjuricaj 1389 banore, pjesa tjeter e fshatrave karakterizohet nga nje
numer i perafert banoresh. Shperndarja e popullsise sipas gjinise eshte pothujase e njejte me
shperndarjen qe ka Shqiperia ne nivel kombetar.Ne dy regjistrimet e fundit te popullsise, 1989 dhe
2001 nuk eshte evidentuar shperndarja e popullsise sipas besimit dhe identitetit kombetar. por ne
zone ekzistojne dy xhami nje ne Likmetaj e nje ne Lalez dhe dy kisha ku njera ndodhet ne Bize dhe
kisha e Shen Ndout. Tre jane aktivitet kryesore ekonomike qe zhvillohen ne rajonin e Ishmit. Se
pari eshte aktiviteti i sherbimeve turistike, se dyti blegtoria dhe se treti bujqesia e mbeshtetur tek
Studio "Konsulta e Projekte në Mjedis dhe Gjeoshkencë - G & G group”, |

21

Raport i Vlerësimit Paraprak të Ndikimit në Mjedis për Planin e Detajuar Vendor, Njësia Admi. Ishëm, Bashkia Durrës

frutikultura. Karakteristike e bizneseve ne zone eshte biznes i vogel i cili ze 99 % te numrit total te
bizneseve, ndersa vetem 1% eshte regjistruar si biznes i madh me aktivitet prodhim inertesh dhe nje
pulari. Pjesen me te madhe te numrit te punonjesve te siguruar jane te punesuar ne sektorin e
sherbimeve.

Burimi: INSTAT, Census 2001-2011 Punoi: Sh. Sirika

Ne Komune numri i bizneseve te regjistruara eshte 122 firma ku duhet pasur parasysh se te dhenat
zyrtare nuk kane marre parasysh shkallen relativisht te larte te informalitetit qe ekziston ne shkalle
vendi si dhe ne rastin ne studim. Pjesa dermuese e bizneseve ne Ishem jane ne degen e tregtise dhe
restoranteve ku numerohen 66 firma ose 54% te totalit te te gjitha bizneseve. Ne degen e industrise
perpunuese operojne 10 firma ose rreth 8% e totalit.
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Burimi: Gjendja civile e Bashkisë Sukth dhe Komunave Katund i Ri d he Ishëm, 2012Punoi: S. Sirika

Pjesa me e madhe e ketyre firmave operojne ne fushen e agroperpunimit ku me se shumti ne
prodhimin e bulmetrave. Nje numer me i vogel firmash operojne ne degen e ndertimit (9),
transportit (7) dhe sherbime te tjera (30) ku perfshihen sherbime te fushave te ndryshme si ato
riparuese, estetike, etj. Lejet e ndertimit ne komunen Ishem, ashtu si edhe ne gjithe territorin e
Shqiperise, jane limituar vitet e fundit. Sipas te dhenave nga Drejtoria Urbanistike e Komunes
Ishem per vitet 2009-2011 gjate 3 viteve 2009-2011 jane dhene gjithsej 21 leje ndertimi nga te cilat
vetem pese leje ndertimi per ndertim vilash 2- kateshe ne fshatit Drac, Shetaj, Rrotull, Fushe Bize
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dhe Rrotull. Pjesa tjeter e ketyre lejeve eshte per sistemim rrugesh e rikonstruksione si dhe dy pika
karburanti e nje nyje betoni.

Punoi: Sh. Sirika

Turizmi eshte nje nga deget me te rendesishme te Komunes Ishem. Ne vitin 2011 plazhet e ketij
rajoni llogariten ti kane vizituar rreth 35,000 vizitore qe llogariten te kene qene kryesisht vizitore
ditore, por nje pjese e vogel e tyre mund te kene fjetur te pakten ne nje nga hotelet apo ambjentet
me qera te zones. Ky numer ne vitin 2009 llogaritet te kete qene 20.000 persona, me nje rritje prej
166.6 % nga viti i meparshem. Kerkesa per ta eksploruar kete zone vazhdon te mbetet shume e
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larte, por ajo eshte koncentruar kryesisht ne nje periudhe shume te ngushte te sezonit veror
vecanerisht ne muajt korrik – gusht dhe me pak ne muajt dhe stinet e tjera.
Vizitoret ne plazhet e Komunes Ishem me se shumti jane vizitore ditore dhe shume pak qendrojne
ne hotele modeste dhe apartamente me qera te leshuara dhe pershtatura nga banoret vendas. Ne kete
zone nuk ka ende hotele qe te plotesojne standartet nderkombetare turistike, me te gjithe
infrastrukturen e domosdoshme qe shoqerohet nje rezort turistik hoteljer.
Per sa me siper, pjesa me e madhe e shpenzimeve qe kryejne vizitoret duke marre parasysh
shpenzimet e transportit, akomodimit, ushqimit, zbavitjes dhe pazareve, pjesen kryesore e zene
shpenzimet per ushqimin, si dhe me pak per zbavitjen, transportin dhe shume me pak per
akomodimin.
Sektoret e ekonomise me te lidhur me turizmin jane sektroret e agrobiznesit, transportit, tregtise me
pakice, sherbimeve te ndryshme, etj. Nje ndikim te konsiderueshem zhvillimi i turizmit e ka pervec
rritjes se te ardhurave te banoreve vendas, por edhe ne rritjen e buxhetit te Komunes per shkak te
rritjes te numrit te tatimpaguesve qe paguajne taksa lokale.
Per te gjithe komunen e Ishmit perfshire edhe gjirin e Lalzit nuk ka paketa turistike, faqe interneti
apo broshura te caktuara qe te promovonin zhvillimin e turizmit ne rajon. I vetmi studim qe eshte
kryer eshte ai i financuar nga Fondi i Zhvillimit Shqiptar ne vitin 2009, ne kuader ten je projekti me
Banken e Keshillit te Evropes (CEB). Po keshtu asnje njesi akomoduese nuk ka marre pjese ne
asnje panair turistik kombetar apo nderkombetar. Po keshtu nuk ekziston asnje plan aktivitetesh
kulturore e sportive qe te mund te ndikonin rritjen e turizmit. Duhet patur parasysh se ne te gjitha
keto aktivitete promocionuese dhe marketingu te potencialeve turistikete te kesaj zone, nje rol te
vecante ka edhe pushteti vendor pervec atyre te vete bizneseve.
KUSHTET GJEOLOGJIKE
Zona e Durrësit përfshihet në zonën Jonike, e cila karakterizohet nga depozitime që
përfshijnë një diapazon kohor nga Triasi deri në ditët e sotme. Pjesa qendrore dhe perëndimore e
zonës jonike e përfaqësuar nga Ultësira Joniano- Adriatike, në të cilën përfshihet edhe zona e gjerë
e Durrësit. Në zone Peri-Adriatike takohen disa kodra, të cilat përfaqësojnë struktura antiklinale dhe
disa zona të rrafshta që përfaqësojnë struktura sinklinale. Ultësira ndërtohet

nga depozitimet

neogjenike, të cilat përfaqësohen nga shkëmbinj argjilore, alevrolite, konglomerate dhe ranore. Në
zonën e studimit takohen dy struktura të rendësishme gjeologjike: antiklinali i Durrësit dhe
sinklanali i Spitallës të lidhur përkatësisht me kodrat dhe fushën e Durrësit. Një thyerje tektonike
gjatësore aktive i ndan të dyja strukturat dhe është shkaktare e aktivitetit të lartë sizmik në këtë
Studio "Konsulta e Projekte në Mjedis dhe Gjeoshkencë - G & G group”, |

25

Raport i Vlerësimit Paraprak të Ndikimit në Mjedis për Planin e Detajuar Vendor, Njësia Admi. Ishëm, Bashkia Durrës

zonë. Kjo thyerje tektonike konsiderohet si një nga thyerjet më aktive shqiptare. Pozicioni i saktë i
thyerjes tregohet në hartën gjeologjike. Antiklinali i Durrësit ndërtohet nga depozitimet e Miocenit
dhe Pliocenit të cilët zhyten në lindje me kënde rreth 60° deri ne 70°.
Depozitimet e Miocenit formohen nga mollasat Mesiniane (N13m) dhe takohen në sipërfaqe në
pjesën perendimore të kodrave të Durrësit, si dhe në kodrat e Bishtit të Pallës. Ato përbëhen nga
argjila, alevrolite, ranore dhe gipse. Trashësia maksimale e tyre është rreth 3000 m. Sinklinali i
Spitallës zhvillohet në zonën fushore të ish-kënetës së Durrësit. Pjesa e sipërme e sinklinalit
ndërtohet nga depozitimet e Pliocenit (“Suita Helmesi”) dhe depozitimet e Kuaternarit. Depozitimet
e “Suites Helmesi” (N21h) përfaqësojnë pjesën e poshtme të depozitimeve të Pliocenit. Këto
depozitime përbëjnë pjesën më të madhe të pjesës qendrore dhe lindore te kodrave te Durrësit dhe
ndahen ne tre horizonte: horizonti i poshtëm (N21ha), i përbërë nga ranore, konglomerate dhe
argjile, horizonti i mesëm (N21hb) dhe horizonti i sipërm (N21hc) i përbëre nga argjile me thjerrëza
ranoresh. Trashësia maksimale e depozitimeve të “Suites Helmesi” është rreth 1200-1300m.
Depozitimet e Kuaternarit, të përfaqësuar nga suargjila dhe surera me trashësi maksimale prej rreth
3m, mbulojnë shkëmbinjtë e vjetër të kodrave të Durrësit. Këto depozitime janë të gjenezave të
ndryshme, si: depozitime aluviale, kënetore dhe depozitime detare. Trashësia maksimale e
depozitimeve kuaternare në sinklinalin e Spitallës është rreth 130 m. Depozitimet aluviale (alQh)
vendosen mbi depozitimet e “Suites Helmesi” dhe në pjesën më të madhe të Sinklinalit të Spitallës
dhe arrijnë deri në thellësinë 50-60m. Trashësia maksimale e depozitimeve zhavorore, rërore,
surërore dhe suargjilore është rreth 70m, ndërsa trashësia e shtresave të zhavorit varion nga 1-2m
deri në afërsisht 20m. Mbi depozitimet aluviale vendosen depozitimet kënetore të Holocenit
(lQ4h2), të cilat dalin në fushën e Spitallës (ish Këneta e Durrësit). Ato përfaqësohen kryesisht nga
sedimente me kokërr imët si argjila, suargjila, rëra dhe lënde organike. Trashësia maksimale e tyre
në qendër të ish-kënetës së Durrësit është rreth 50 m. Depozitimet detare të Holocenit (dQ4h2)
takohen përgjatë Plazhit të Porto Romanos dhe Gjirit të Lalzit. Ato përbëhen nga depozitime rërore
dhe argjilore-rërore, trashësia maksimale e të cilave është rreth 20 m. Këto depozitime mbulojnë
gjithashtu të gjithë zonën e akuiferit në Bishtin e Pallës.
Depozitimet kenetore
Shtrihen ne ish keneten e Durresit, sot fusha e kanalizuar – pjesa perendimore e saj nen nivelin e
detit. Prerja siperfaqore e ketyre depozitimeve perfaqesohet ne pjesen e siperme e deri ne 0.8 m nga
material argjilor shume ngjyresh dhe me nuanca te erreta deri te zeza, plastike, me horizonte te holle
te grumbullimeve te makrofaunave kryesisht te bivalvoreve ne thellesi 0.10 m deri ne 0.40m. Me
poshte deri ne thellesine 1.5 m perfaqesohet nga argjila me alternime te niveleve te horizonteve me
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makrofauna kryesisht bivalvor te ruajtura dhe detritike, ne disa raste makro fosilet kane shperndarje
te çrregullt. Prej 1.5 m deri 2 m vrojtohet nje horizont, ku predominojne copra makrofaunash dhe
makrofauna bivalvore si dhe perzjerje rere.

Sistemi sizmologjik
Bazuar në të dhënat sizmologjike Durrësi konsiderohet si qendra e tërmeteve në Shqipëri, pra Durrësi
shtrihet në një zonë me sizmicitet të lartë e njohur si zona pranë ultësirës së Adriatikut, ku janë
regjistruar tërmete si ato në tabelën e mëposhtme. Të dhënat e tabelës së mëposhtme janë bazuar në
sizmicitetin historik të Durrësit ku dallojnë termet me intensitet të lartë dhe me rrezik për jetën e
banorëve të Durrësit, gjë e cila duhet të kihet parasysh nga ana e autoriteteve të ndërtimit pasi mund të
jetë me pasoja tragjike. Gjithashtu edhe të dhënat e sizmicitetit instrumental janë të tilla që përforcojnë
faktin e rrezikut të lartë sizmik në rrethin e Durrësit duke përfshirë këtu edhe Bashkinë. Përshpejtimi
varion nga 0.2g në të gjitha territorin në 0.3-0.38g në pjesën jug dhe veri perëndimore të vendit. Në rast
se harta e mësipërme do të merret në konsideratë si rregullore e re zonimi, kjo do të thotë që autoritetet
përkatëse duhet të marrin në konsideratë rishikimin e kodit të ndërtimit në baza më reale dhe më një
shkallë më të lartë se sa ajo e rregullores ekzistuese te ndërtimit. Rezultatet e tabelës së mëposhtme
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duhen të konsiderohen të besueshme por sidoqoftë duhen analizuar edhe më në thellësi.
Tabela 2.1.10-Sizmiciteti historik i zonës përreth Durrësit
Intensiteti në ballë
Shkalla
Zona e dëmtuar
8,5
MSK-1964
Durrë

Viti i tërmetit
58 pes
334

8,5

346

9

506

8,5

521

8

MSK-1964

s
Durrë

MSK-1964

s
Durrë

MSK-1964

s
Durrë

MSK-1964

s
Durrë
s
Durrë

1273

9

MSK-1964

1852

8

MSK-1964

s
Kepi Rodonit,
Ishëm

1869

8

MSK-1964

Durrës, Ishëm

MSK-1964

Durrës, Elbasan

1870

8

Harta e shpërndarjes së epiqendrave të tërmeteve në SHqiperi

Viti i tërmetit

Tabela 2.1.11-Sizmiciteti instrumental i zonës përreth Durrësit
Intensiteti në ballë
Shkalla
Zona e dëmtuar

1926
1934

9
6

Epiqendra

MSK-1964

Durrës, Tiranë, Ishëm, etj.

Durrës

MSK-1964

Durrës, Tiranë, Ishëm

Romanat

7
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1935

5

MSK-1964

Durrës, Elbasan, Ishëm

Librazhd

1967

MSK-1964

Durrës,Dibër, Librazhd

Dibër

MSK-1964

Tiranë, Durrës, Lushnjë

Baldushk

1979

-6
66
7
7

MSK-1964

Shkodër,Durrës, Tiranë

Petrovac

1988

-6

MSK-1964

Tiranë, Durrës

Tiranë

1970

8

Dukuritë e lëngëzimit të rërave të vrojtuara nga tërmetet e së kaluarës
Në tabelë jepen dukuritë e lëngëzimit të rërave të vrojtuara në zonën bregdetare Durrës- Seman
gjatë tërmeteve të së kaluarës (Sulstarova E., Koçiaj S., 1975)
Tërmete që kanë shkaktuar dukuri lëngëzimi
Tërmeti

M

Intensiteti
në ballë

Vendi

Dukuritë e vrojtuara si pasojë e lëngëzimit të rërave

27.12.1926

6.0

8-9

Durrës-Shijak

Shatërvanë uji të ngrohtë, pseudovullkane uji të përzier me rërë
dhe çarje në tokë.

01.09.1959

6.4

8-9

Brigjet
Semanit
Osumit

Çarje në truall në rrethin e Beratit

e
dhe

(Çiflik dhe Pashalli) me gjatësi disa qindra metra, shatërvane uji
dhe rëre.
Dukuri të ngjashme në Ngurëz të Vogël të Lushnjës.
Rrëzimi i brigjeve të Semanit tek ura e Kuçit dhe i brigjeve të
Osumit në afërsi të Urës Vajgurore.

18.03.1962

6.0

8

Rërës
Fier
Novoselë
(Vlorë)

Çarje me gjatësi 100m dhe gjerësi deri 40 cm. Shatërvane uji të
përzier me rërë sipas çarjeve dhe gjatë shtratit të lumit të
Gjanicës dhe Semanit.

Tërmetet maksimal të mundshëm
Për vlerësimin e rrezikut sizmik të pritshëm duhet të njohim vatrat e tërmeteve të fortë të pritshëm
(duke përdorur të dhënat sizmologjike dhe sizmotektonike) si dhe energjinë maksimale që mund të
çlirohet nga vatra të tilla (ose siç thuhet ndryshe tërmete maksimal të mundshëm (M max) dhe efektet
sipërfaqësorë që ata mund të shkaktojnë qoftë përsa i përket tronditjeve të forta sipërfaqësore (të
shprehura nëpërmjet intensitetit sizmik), qoftë përsa i përket dukurive që mund të induktojnë në
sipërfaqe të Tokës, siç mund të jetë lëngëzimi i rërave. Vlerësimi i Mmax konsiderohet nga shumë
studiues si problemi kryesor i vlerësimit të rrezikut sizmik, dhe vlerat e M max janë një ndër
parametrat kryesor për vlerësimin e lëngëzimit të rërave. Për hir të mungesës së të dhënave historike
afatgjata homogjene dhe mangësive që kanë katalogët e tërmeteve për periudha të mëdha vrojtimi,
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shumë studiues përdorin për këtë qëllim vetëm ngjarjet më të mëdha vjetore për vlerësimin e Mmax.
Duke u bazuar në teorinë e vlerave ekstremale (shpërndarjen e tretë të Gumbel-it) (Gumbel, 1958),
si dhe të dhënat e aktivitetit sizmik të normalizuar në kohë dhe hapësirë, u përcaktuan vlerat e
pritshme të Mmax për sektorin Porto Romano-Durrës që jepen në tabelën më lart. Po në këtë tabelë
jepen edhe vlerat e pritshme të nxitimeve maksimal të tokës, sipas relacionit të gjetur për zonën
epiqëndrore të tërmetit të 15.4.1979 (Koçiaj S., 1982):


PGA (g) = 0.4263*M-.6822*Log r-1.5047 duke pranuar si vlera të largësisë hipoqëndrore të
zonës bregdetare nga vatrat e tërmeteve maksimal të mundshëm r=10-50km.

Tërmetet maksimal të mundshëm (Mmax) për zonën Durrës dhe vlerat korespondues të nxitimeve
maksimalë të pritshëm (PGA) në (g)
Zona

Emërtimi

Mmax

Vlerat e nxitimeve maksimale (PGA) në (g) për largësi të ndryshme hipoqëndrore (R)
R=10km

R=20km

R=30km

R=40km

R=50km

1

Durrës-Golem

6.6

0.63

0.42

0.30

0.22

0.15

2

Kavajë

6.5

0.58

0.38

0.26

0.17

0.11

3

Divjakë

6.4

0.54

0.33

0.22

0.13

0.07

4

Seman

6.3

0.50

0.29

0.17

0.09

0.02

Shërbimi arsimor
Gjatë 20 viteve të fundit Bashkia e Durrësit i ka dhënë gjithmonë e më shume rëndësi sektorit të
arsimit si një mënyre për të përmirësuar kushtet sociale dhe ekonomike të jetesës së njerëzve. Gjatë
viteve„ 90 Durrësi varej nga Tirana për shkolla të mesme dhe universitete. Lufta për autonomi në
fushën e arsimit mori fund në vitin 2006 kur u inaugurua Universiteti A. Moisiu. Sot ky universitet
ka një gamë të gjerë kursesh e fakultetesh. Më poshtë jepet lista e plotë e të gjitha institucioneve të
arsimit në Durrës:
•

3 çerdhe publike me 150 fëmijë;

•

20 kopshte publike me 2 017 fëmijë;

•

8 kopshte jo publike me 254 fëmijë

•

22 shkolla publike 9-vjeçare me 16 191 nxënës;

•

9 shkolla jo publike 9-vjeçare me 1 453 nxënës;

•

8 shkolla të mesme publike me 6 823 nxënës;
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•

7 shkolla të mesme jo publike me 1 161 nxënës;

•

1 shkollë e mesme profesionale me 678 nxënës;

•

1 universitet publik me 2 29 studente;

Infrastruktura
Zhvillimi i infrastrukturës së këtij qyteti synon në mbrojtjen e vlerave antike dhe historinë që mbart
ky qytet duke projektuar një qytet të ri të zhveshur nga barierat, duke synuar bashkimin e periferive
të qytetit “Durrësi i Ri”, si dhe kthimin e hapsirave të gjelbërta për çdo qytetar. Durrësi është qendra
e sistemit hekurudhor shqiptar, si edhe porti më i rëndësishëm në vend dhe lidhet me Italinë me anë
të trageteve të linjës Durrës – Bari, Durrës- Ankona, Durrës – Trieste. Lidhet me Slloveninë, me anë
të tragetit të linjës Durrës – Kuper. Për më tepër Durrësi është edhe pikënisja e korridorit 8, si dhe
kryqëzim i linjave më të rëndësishme të autorrugëve, sikurse është linja Durrës - Kukës – Morinë, e
cila lidh Shqipërinë me Kosovën duke shkurtuar largësinë e udhëtimit. Durrësi është jo vetëm porti
kryesor i Shqipërisë, por edhe një qytet - port i rëndësishëm ndërkombëtar në bregdetin Adriatik,
duke ofruar akses për vendet e Ballkanit perëndimor në rajonin e Mesdheut. Durrësi ndodhet në
fund të aksit metropolitan perëndimor Tiranë-Durrës, dhe lidhet me kryeqytetin nga një autostradë.
Ai është gjithashtu lehtësisht i arritshëm nga qytetet të tjera të vendit me anë të një sistemi të mirë të
transportit rrugor.
Sistemi rrugor ekzistues
Shkalla e zhvillimit të ndërtimit të rrjetit rrugor është një nga treguesit kryesorë për gjendjen e
zhvillimit të sistemeve të trafikut. Sipas shkallës së motorizimit dhe rritjes së përdorimit të
autoveturave, e cila ka një tendencë gjithnjë në rritje, rrjeti rrugor në pjesën më të madhe të qyteteve
shqiptare, nuk është në gjendje të përballojë ketë rritje të volumit të trafikut, pavarësisht masave
drastike që janë marrë për të përmirësuar këtë situatë. Gjatësia e përgjithshme e arterieve të trafikut
në qytet është e pakënaqshme në krahasim me popullatën dhe kërkesat e saje për mobilitet. Sistemi
i trafikut ekzistues ka vështirësi për efekt të gjendjes së keqe të sistemit të rrugëve, kapacitetit të
pamjaftueshëm të tyre, mos ekzistencës të të dhënave të trafikut, sistemet e këqija të transportit
publik dhe mungesat për sheshe parkimi. Rritja e volumit të trafikut është shkak kryesor i rritjes së
nivelit te ndotjes së ajrit, i cili shkakton një sërë problemesh social-ekonomike në qytet.
Lëvizshmëria është një pjesë vitale e sistemeve të transportit për qytetin.
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Burimi: Rrugët Rurale, Qarku Durrës Punoi: Sh. Sirika

Kushtet dhe gjendja e Tokës
Kushtet e tokës në Durrës janë të lidhura ngushtë me të kaluarën e këtij qytetit si një qendër industriale
ku dalloheshin ajo e plastikave, duhanit, kimikateve të ndryshme etj. Sigurisht që toka si një habitat dhe
një ambient i pasur me gjene, shërben si një platformë për aktivitet njerëzore, për peizazhin dhe
trashëgiminë, si dhe me një rol parësor në sigurimin e lëndës së parë. Këto funksione janë me një vlerë
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të madhe për mbrojtjen social-ekonomike sikurse dhe për mjedisin. Degradimi i tokës sjell efekte mjaft
negative në shëndetin e popullatës, në ekosistemet natyrore, në shndërrimet e klimës si dhe ekonomi.
Toka, që shërben si një ndërmjetës midis ujit, dheut dhe ajrit është një burim i parinovueshëm dhe që
luan shumë funksione jetësore si p.sh në lidhje me ushqimin dhe prodhimin e biomasës, filtrimin
depozitimin e mjaft substancave ndër të tjera edhe ujin, filtrimin, transformimin e mjaft substancave ku
përfshihet uji, karboni dhe azoti.
Toka në Durrës siç e përmendëm edhe më sipër ka karakteristika të ndryshme. Kemi tokë bujqësore,
tokë ranore në bregun e detit si dhe tokën e zonave industriale dhe ish industriale. Toka bujqësore në
pjesën më të madhe të saj shtrihet në zonën e ish-kënetës dhe në atë të Shkozetit dhe është nën
kërcënimin e vazhdueshëm të ndërtimeve të cilat po ngrihen dita- ditës duke krijuar fshatra të reja atje.
Presioni i ndërtimit për banim si dhe ai i ndërtimit të ndërrmarjeve të vogla është në rritje. Kjo do të
vështirësojë krijimin e zonës buferike të gjelbërt të planifikuar në zonat periferike përreth qytetit duke
kërcënuar kështu standardet e jetesës së banorëve. Toka ranishte shtrihet përgjatë bregut të plazhit të
Durrësit dhe në Currila (pjesërisht shkëmbore) si dhe në atë të Porto Romanos. Kjo tokë është po ashtu
e kërcënuar nga ndërtimet por edhe nga fenomeni i erozionit. Zonat industriale dhe ato ish-industriale
në qytetin e Durrësit krijojnë një presion të madh mbi tokën si nga pikëpamja e sipërfaqes po ashtu
edhe nga pikëpamja e ndotjes.
Laguna e Rrushkullit përfshin pjesën ligatinore me të njëjtën emër me një sipërfaqe totale
prej 744ha, nga kjo sipërfaqe 380ha janë pyll, 260ha sipërfaqe ujore të hapura dhe moçalishte, 87ha
plazhe ranore, dhe 17ha tokë bujqësore. Përbëhet nga formimi i lagunës së dyfishtë të Bishtarakës
dhe Godullës. Gjendet rreth 3.5km në VL të grykëderdhjes së lumit të Erzenit, me një gjatësi prej
gati 2km dhe me një gjerësi prej 750m. Laguna ndahet nga deti me një rrip të ngushtë toke, por që
lidhet me një kanal të ngushtë me të. Vendi ku bashkohet laguna me detin përbën sektorin më të
cekët në gjithë gjirin e Lalëzit, për shkak të depozitimeve të ngurta të përroit të Tarinit në det (rreth
3500m në veri të lagunës). Në ditët e sotme zona ligatinore në fjalë po i nënshtrohen proçesit të
kenëtëzimit dhe pasqyra e ujit të tyre është kufizuar mjaft nga bimësia higrofite mjaft e zhvilluar në
to.
Laguna e Jubës është formuar në të majtë të grykëderdhjes së lumit të Erzenit, pranë deltës së tij,
nga rritja e depozitimeve. Mendohet që kjo lagunë (gjerësia e saj arrin deri në 200m) të jetë
formuar nga ulja e territorit nga bonifikimi i Kënetës së Durrësit dhe nga përmbytjet e shpeshta
nga vërshimet e lumit Erzen gjatë plotave të tij. Kjo lagunë është tipit të mbyllur, përshkak të
kontaktit të pakët me detin.
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Burimi: Gjeografia Fizike e Shqipërisë, Volumi II Punoi: Sh. Sirika

Delta e lumit Erzen ka dalje në drejtim të detit e cila del jashtë nga përvijimi i përgjithshëm i
bregdetit të gjirit të Lalzit (i pjesës së ulët të tij). Është formuar nga grumbullimi i sedimenteve të
ngurta pranë grykëderdhjes. Vija bregdetare e deltës së lumit Erzen është e dalë me plazhe të
zgjatur si gjuhë. Një pjesë e ujrave të lumit Erzen shpërndahen në deltë. Ky është sektori bregdetar
më i paqëndrueshëm i të gjithë hapësirës, ku nuk mund shfrytëzohet nga njeriu për aktivitete
ekonomike. Ndër format e relievit bregdetar që përbëjnë potencialin më të rëndësishëm natyror për
zhvillim ekonomik, në veçanti të industrisë së turizmit, janë plazhet e shumta që shtrihen në
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bregdetin e hapësirës. Plazhe të tilla përmendim: Shën Pjetër, Hamallaj, Rrushkull, Sektori Rinia,
dhe disa plazhe të vegjël si ai i Kepit të Rodonit, Fushqetën, Portëz dhe Porto Romano.
Plazhi i Gjirit të Lalëzit (Shën Pjetër) me gjatësi të vijës bregdetare rreth 4.5km dhe gjerësi të brezit
të rërës që shkon nga 150 deri në 300m. Brezi i rërës kufizohet nga një pyll i dendur me pisha të
larta, i ruajtur mirë. Prania e shkurreve të dendura tipike mesdhetare e pishave përgjatë këtij plazhi
bëjnë që zona të jetë gjithmonë e gjelbër. Është një plazh i ngrohtë ku në pjesën veriore të tij kodrat
e Rodonit e mbrojnë nga erërat e veriut. Këto kodra zbresin ëmbël në plazh duke krijuar një peizazh
të mrekullueshëm, ku e gjithë zona ngjan me një amfiteatër gjigand. Ky plazh vitet e fundit është
ndër më të frekuentuarit e rajonit nga pushues vendas dhe të huaj por kryesisht nga kryeqyteti.
Plazhi Hamallaj ka një sipërfaqe prej 44.8ha, gjatësi të bregut prej 2.8km dhe një gjerësi prej
160m, me rërë të imët. Dallohet për gjerësinë e rërës që varion nga 100-300 metra, dunat e shumta
dhe sipërfaqet ligatinore me pamje piktoreske. Frekuntohet kryesisht nga pushues të rrethinave të
hapësirës dhe familje emigrantë të zonës.
Plazhi i Rrushkullit me një sipërfaqe prej 15.3 ha, gjatësi të bregut 1.7km dhe një gjerësi që shkon
deri në 90 metra është një plazh me një dinamikë të fuqishme abrazive. Rreth 25-30 vjet më parë,
plazhi i Rrushkullit ishte 150-200m i gjerë. Sot përshkak të erozionit intensiv ai është reduktuar në
10-30 m dhe në disa sektorë 2-5 m. Aktualisht ky plazh është drejt degradimit të plotë, rrjedhojë
e abrazionit të fuqishëm detar dhe mungesës së kujdesit të pushtetit lokal dhe atij qëndror. Ky
plazh dallohet për vlera të larta kurative me rërën e imët dhe ka qenë ndër plazhet me të frekuntuara
të hapësirës.
Relievi fushor zë pjesën më të madhe të territorit të marrë në studim dhe shtrihet shtrihet përgjatë
gjithë gjirit të Lalëzit dhe rrjedhjes së lumit Ishëm. Relievi fushor zihet në pjesën më të madhe nga
toka bujqësore pjellore dhe ofron kushte të përshtatshme për veprimtari ekonomike të popullsisë.
Përveç aktivitetit bujqësor për kultivimin e bimëve të arave (drithëra, foragjere, perime., etj), relievi
fushor, përbën një potencial të rëndësishëm për zhvillime të aktiviteteve të tjera ekonomike si
industrisë së lehtë (agroindustrisë), ndërtimtarisë dhe turizmit. Relievi fushor i zonës bregdetare
Ishëm-Porto Romano përfaqësohet nga Fusha e Ishmit dhe Fusha e Erzenit të Poshtëm (hapësira
fushore përgjatë Gjirit të Lalëzit).
Fusha e Ishmit zë pjesën veriore, vazhdim i fushës midis Lezhës dhe Tiranës dhe shtrihet përgjatë
pjesës së poshtme të lumit Ishëm. Tokat e kësaj fushe janë me përbërje argjilore dhe ranore. Niveli i
lartë i ujërave freatike që lehtëson kënetëzimin e saj dhe pjerrësia e vogël nga 20m lartësi në lindje,
në 1 m në perëndim, kërkon investime në vazhdimësi për shfrytëzimin e saj. Në bregdet përfundon
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me një plazh me rërë të imët dhe të pyllëzuar me vlera të larta kurative. Sot ky plazh e ka humbur
rëndësinë e tij pas kthimit të lumit Ishëm në grykëderdhjen e tij natyrore dhe ndotjes katastrofike
nga mbetjet urbane që ka depozituar ky lumë. Fusha e Ishmit përbën një potencial natyror në
mbështetje të zhvillimit të bujqësisë. Kulturat që mbillen në të janë drithërat e bukës (grurë dhe
misër), perime dhe bostane, fasule, foragjere, etj. Për një zhvillim të qëndrueshëm, siç e theksuam
më sipër, fusha ka nevojë për investime të vazhdueshme, si në plehërim, sistemin e vaditjes dhe të
kullimit. Një zgjidhje që të çojnë në një zhvillim të qëndrueshëm të saj është dhënia fund e
copëzimit në ngastra të vogla, përmirësimi i sistemit të vaditjes dhe vënia nën ujë e tërë sipërfaqes së
saj.
Relievi kodrinor përbëhet nga kodra të ulta dhe të buta (me pjerrësi të vogël dhe kreshta të
rrumbullakta) siç janë sistemi kodrinor i Rodonit dhe kodrat e Bisht Pallës.
Sistemi kodrinor i Rodonit (vazhdim i vargut kodrinor Gryka e Vorës-Rodon), ka drejtim L-P i cili
ndan fushën e Durrësit nga ajo e Thumanës, me gjerësi që shkon nga 6-7km të shtrirë në pjesën
veriore të hapësirës dhe kodrat e Bisht Pallës në pjesën jugore të hapësirës. Vargu kodrinor i
Rodonit, mbështetur në hartën hipsometrike vërejmë se ka lartësi të vogël nga niveli i detit Adriatik,
ku pikat më të larta të këtij vargu janë kodra Guri me Birë 226.8m, Damaj 264m dhe Kodra e Laçit
274m. Vargu përfundon në brigjet e detit Adriatik me një lartësi 78m. Ky varg copëtohet nga degë
të majta të lumit Ishëm e disa përrenj të vegjël që derdhen drejtpërdrejt në detin Adriatik. Është i
ndërtuar nga materiale argjilore me ndërhyrje alevrolitesh e ranorësh ku dallohen dhe ranorë me
çimentim të mirë, mjaft të qëndrueshëm. Në sektorë ku është dëmtuar bimësia natyrore deri në
degradim (në lindje të këtij vargu) takohen vatra erozioni kryesisht në formim e sipër dhe përrenjtë
torrencial. Në sektorin Gjuricaj-Kërtushaj takohen bedlende.
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Pamje nga fusha Erzenit të poshtëm (Sh.Sirika) 2013

Peizazhi antropogjen në vargun kodrinor të Rodonit lidhen me tokat bujqësore të hapura, një pjesë
e të cilave dhe u tarracuan, ku u mbollën me pemë frutore dhe ullinj (aktualisht të dëmtuar). Pjesë
të peizazhit antropogjen është dhe sistemi ujitës, me ujëmbajtësit e Tarinit, Toponasë dhe Qerretit,
qendrat e banimit dhe rrjetit rrugor. Veprimtaria e njeriut është shoqëruar me aktivizimin e
proceseve erozivo-denuduese. Vetëm sipërfaqet me një diversitetit të ekspozimit dhe pjerrësisë
relativisht të vogël të shpateve janë përshtatur dhe përdorur për veprimtari bujqësore, kryesisht për
drithëra, drufrutore, vreshta dhe ullishte.
Tokat e punueshme kodrinore ofrojnë mundësi të kthimit në plantacione dru frutorësh (kumbulla,
pjeshkë, qershi), ulliri dhe rrushi. Duhet theksuar se ka fragmentizim të këtij zhvillimi por duhet
akoma shumë investime. Ndërsa pjesët e këtij relievi të mbuluar nga bimësi shkurresh mesdhetare
dhe pyje të dushkut mundësojnë zhvillimin e ekonomisë pyjore. Zhvillimi i ekonomisë pyjore me
aktivitetet ekonomike që mbart, si shfrytëzimi për prodhime dru zjarri, bimëve medicinale, bimëve
eterovajore, shqopës dhe boçeve të pishës, (për këtë do flasim më poshtë), zhvillimin e
ekoturizmit, sportit të gjuetisë, përbëjnë alternativa për një zhvillim të qëndrueshëm të këtij
territori. Tendencat janë fare të qarta mbas masave të marra për rehabilitimin e pyllit të dushkut,
morotoriumin 2 vjeçar për ndalimin e gjuetisë dhe ajo që është më e rëndësishme kalimi i kësaj
ekonomie në pronësi komunale dhe private.
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Reliev kodrinor, kodrat e Rodonit (Sh.Sirika) 2014

Burimi: Drejtoria e Bujqësisë, Durrës dhe ekspedita ne terren Punoi: Sh. Sirika

Bujqësia
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Mbjelljet kufizohen në shërbime oboresh, si dhe parcelash apo ngastra, sipas përkatësisë së pronës
private. Bujqësia është e zhvilluar disi mirë, duke kultivuar drithërat dhe bimët foragjerë. Vitet e fundit,
disa fermerë kanë rifilluar kultivimin e vreshtarisë dhe të serave me perime. Bujqësia mbështetet
kryesisht edhe në blegtorinë. Thuajse çdo familje rrit pula, ku në të shumtën e rasteve përdoren për
prodhim vezësh apo vetkonsumim. Në Spitallë numërohen rreth 220 krerë lopë, 400 krerë dhenë dhe
3000 shpendë shtëpiake. Mjaft nga familjet merren edhe me kultivimin e bletarisë. Mjalti i prodhuar
përdoret edhe për qëllime tregëtie. Përdorimi i tokës Komuna Spitallë, ka sipërfaqe toke bujqësore prej
2,700ha, e ndarë në 10 fshatra, e mbjellë me kultura bujqësore si më poshtë. Prodhimi buqësor u
zgjerua edhe sipërfaqja e punueshme e tokës që arriti në 15,000ha.
Blegtoria
Qyteti fitoi gjallërinë në vitet e monarkisë. Me invenstime italiane dhe vendase, Durrësi mori pamjen e
një qyteti bashkëkohor. Mbas luftës së dytë botërore në qytet u vendosën marrdhëniet socialiste në
prodhim, të cilat pavarësisht nga kufizimet e tyre, sollën transformime në jetën ekonomike të qytetit.
Durrësi zinte vend parësor në jetën ekonomike të vendit. Gjatë 1945-1990, në qytet u bënë punime në
rrjetin hidro-sanitar, u ngritën uzina e fabrika të industrisë së lehtë dhe ushqimore, mekanike, kimike,
kantieri detar, objekte social-kulturore etj. Zhvillim mori transporti detar, hekurudhor, automobilistik.
Në hyrje të qytetit u ngrit një lagje e re banimi. Kooperativat bujqësore të rrethit kultivonin grurë,
misër, oriz, pambuk, perime, etj. Sistemi i ri dhe reformat ekonomike, që u zbatuan në Shqipëri dhe në
Durrës pas `90 sollën ndryshime në jetën ekomnomike. Në Durrës, aktualisht janë në aktivitet mbi
4311 aktivitete ekonomike nga të cilat: 62 të huaja, 74 shoqëri të përbashkëta, (Filanto, Floryen,
Eurotech, etj) që merren me rieksportimin e konfeksioneve, këpucëve, peshkut, etj.
Bimësia tokësore
Bimësinë në Bashkinë e Durrësit do ta ndanim në këto tipe kryesore: në atë të bimëve natyrore si
dhe dekorative të mbjellura në mjedise te ndryshme. Këto të fundit do të karakterizoheshin nga
bimësia e bregdetit dhe ajo që gjendet kryesisht në kodrat e qytetit (Vila e Zogut dhe Currilat) pa
lënë pa përmendur këtu edhe drurët frutorë. Bimësia karakterizohet nga një larmi e lartë si rezultat i
një ndryshueshmërie të lartë të kushteve ekologjike të krijuara nga kombinimi i llojeve të tokës,
reshjeve dhe pozicionit topografik.
Tipet e bimësisë variojnë nga pylli, pemë qyteti dhe habitate shkurresh që janë tipike mesdhetare.
Shpërndarja e aktuale e bimësisë dhe gjendja e habitateve pasqyron veprimin e njeriut sot dhe në të
shkuarën. Ndër llojet kryesore dhe më të përhapura të florës drusore mund të përmendim: Pishat
bregdetare (Pinus spp), Shqopën (Erica spp), Dëllinjën (Juniperus spp) Gjineshtrën (Spartium
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junceum), Plepat (Populus spp), Shelgun (salix spp), Selvinë (Cupressus spp), Trëndafilin e egër
(Rosa canina). Ndërsa nga bimët dekorative që hasen më shumë në zonë janë: Laurus nobilis,
Mentha piperita, bimë mjekësore si Rosa canina dhe ato frutore si Citrus limon, Citrus sinensis,
Olea europea, mimozat ose Acacia dealbata (fam. Fabaceae), Palmat (fam. Arecacceae) etj. Në zona
të caktuara dallohet edhe Ulliri (Olea spp) dhe shkurret e gjelbërta si: Forsythia europa, Rubus
fruticosus. Shkurrja Forsythia Europa është një bimë endemike shqiptare. Flora barishtore nga ana e
saj përfaqësohet më lloje të familjeve Graminacea, Leguminacea si dhe ato mjekësore nga të cilat
mund të përmendim: Festuca sp, Trifolium, Vicia spp, Urtica dioica, Sanguisorba oficinalis, Salvia
sp, Melisa oficinalis, Lulëkuqja (Papaver rhoeas), Bari i bletës (Melisa oficinalis) Çikorja
(Cichoirum intybus). Bimësia e zonës më të ulët karakterizohet përgjithësisht nga prania e florës që
normalist rritet në tokë moçalore të kripur, siç janë Juncus acutus, Salicornia europea, Limonium
vulgare, Hardeummarinum dhe Halimione portulacoides, ndërsa toka me bar karakterizohet
përgjithësisht nga Dittrichia viscosa, Scalymus hispanicus, Pheniculavulgaris, Daucus carata,
Eryngium spp., Linaria spp., Trifolium campestris, Avena sterilis, Hardeum murinum, Cynosurus
echinatus, Achantus spp., Pteridiumaquilinum, Rubus hulmifolius. Gjithashtu mund të përmendim
edhe florën që gjendet në zonën ranore të bregdetit ku mund të përmendim bimësinë e dunave
ranore si p.sh Amophila arenaria, Stachys maritima, Pancratium maritimum që konsiderohen edhe si
lloje të rrezikuara, pasi edhe dunat ranore për shkak të erozionit detar janë dëmtuar shumë. Një punë
e mirë është bërë në rrugën në hyrje të qytetit ku janë mbjellur një numër i madhe pemësh me
kurorë të gjerë dukë krijuar hije të mjaftueshme gjatët gjithë gjatësisë së saj, ndërkohë që parku në
krah të saj dhe përballë shinave të trenit në dalje nga stacioni nuk ka mjaftueshëm hije për të
garantuar qëndrimin e banorëve në të edhe gjatë ditëve më diell.
MONUMENTET KRYESORE NE QYTETIN E DURRËSIT
Amfiteatri romak, Durrës
Amfiteatri i Durrësit është shpallur Monument Kulture ne vitin 1973, me shkresën e Ministrisë së
Arsimit dhe Kulturës nr.1886, dt.10.06.1973. Amfiteatri i Durrësit, më i madhi dhe me i
rëndësishmi, jo vetëm ne Shqipëri, por edhe në Ballkan, është ndërtuar ne fillim të shek të I-rë të
e.s. Ai ka vlera të veçanta arkitekturore dhe artistike dhe, mund te krahasohet me monumentet e
kësaj periudhe të Pompeit dhe Kapuas ne Itali. Amfiteatri ka trajtë eklipsi me diametër 136 metra
dhe lartësi rreth 20 m. Amfiteatri romak i Durrësit është ndërtuar në faqen lindore të kodrës
me kuotë 59m, në pjesën juglindore të kështjellës, në mes të harkut verior dhe jugperëndimor të
mureve të saj. Gërmimet arkeologjike të bëra rrëze mureve të kështjellës kanë nxjerrë në dritë
rrënojat e një amfiteatri të madh, i vetmi i këtij lloji në Shqipëri dhe ndër më të mëdhenjtë në botën
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antike. Deri tani është zbuluar vetëm gjysma e monumentit që përfaqësohet nga shkallarja, galeritë
dhe dy menianume. Amfiteatri është ndërtuar me murature të përzier ose vetëm me tulla. Boshti i
gjatë është vetëm 120 m. Boshti i gjatë është 120 m, boshti i shkurtër 101 m dhe boshti i arenës
61x42 m. Mendohet që kapaciteti i amfiteatrit të ketë qenë 1500 spektatorë. Në një mbishkrim latin
i gjetur në qytet lexohet se me rastin e përurimit të bibliotekës së Dyrrahut, në kohën e perandorit
Trajan (91-117 pas Krishtit) në amfiteatër u ndeshen 12 çifte gladiatorësh.

Pamje nga Kisha e Shën Ndout dhe Kalaja e Skënderbeut ( Sh.Sirika) 2014

Kalaja e Ishmit
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1.4

SKICAT DHE PLANIMETRITË E OBJEKTEVE
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Planimetria e Parkimit
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1.5

PËRSHKRIM I PROÇESEVE NDËRTIMORE DHE TEKNOLOGJIKE

1.5.1 Projekti ndërtimor i linjës
Ndërtimi dhe zhvillimi i kësaj zone bazohet në një projekt kompleks. Pajisjet kryesore që do të
operojnë gjatë procesit të ndërtimit do të jenë makineri të ndryshme si eskavatorë për gërmime si
edhe makineri për transportimin e mbetjeve inerte që do të krijohen nga gërryerja e tokës. Në
nivelin e katit nën tokë janë parashikuar parkime të cilat do të funksionojnë për të plotësuar nevojat
për parkim të banorëve duke krijuar një akses të drejtpërdrejt me një rampë hyrëse në nivelin e
rrugës. Struktura e propozuar respekton vijën e ndërtimit prej 3 dhe 4m nga trupi i rrugës konform
me ligjin dhe PPV-në si dhe të situatës ekzistuese. Sipërfaqja e zënë e cila do të përdoret për banim
prej 23000m2 zhvillohet duke shfrytëzuar në ktë mënyrë vetëm 20% të zonës së marrë në shqyrtim.
Sipërfaqja totale e zonës është 124.000m2 ose 12.4ha. Objekti do të ndërtohet i konceptuar me
strukturë mbajtëse kryesisht konstruksion beton-arme. Arkitektura e aplikuar është në frymën
bashkëkohore, duke konsideruara linjat e drejta dhe format e pastra gjemotrike. Transparenca dhe
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lehtësimi në materiale nërifiniturë është prioritet në konceptimin e veshjes perimetrale të objektit
duke shmangur shtangësinë dhe forcuar idenë e lehtësimit të volumit. Strukturat transparente të
hyrjes në objekt janë ftuese orientuese. Materialet që do të përdoren për realizimin e arkitekturës së
kësaj strukture do të jenë bashkohore, duke garantuar një rritje të cilësisë së ndërtimit. Struktura do
të ketë ngrohje individuale, veshje me kapotë për termoizolim dhe fasada do të vishet me travertinë
dhe pjesërisht terakotë.
1.5.2 Projekti teknik
Projekti parashikon zhvillimin e zonës 10B të sipas Planit të Detajuar Vendor për Njësinë
Administrative Ishëm. Në këtë mënyrë, ajo krijon kushte dhe premisa, ambienteve shlodhëse apo që
sipërfaqja tjetër truall do të përdoret për gjelbërim të zonës në përgjithsësi dhe krijimin për kende
pushimi. Koeficienti i shfrytëzimit të territorit është 20%. Me këtë koeficient zënie territori krijohen
premisa për të organizuar mënyrën e rikonstruksionit, rrugët e kalimit, depozitimin e materialeve
për të realizuar kushtet teknike, objektet shlodhese, sheshe pushimi, etj. Në projekt jane marrë
parasysh ambjentet publike, ambjentet e gjelberuara, rruget hyrëse e dalës, parkimet etj., si dhe
mberritja në to. Të dhënat teknike të zgjidhjes së ambienteve të godinës respektojne rigorozisht ato
të kushteve optimale të shërbimit.
1.5.3 Treguesit teknik të zonës në studim


Sipërfaqja e zonës 10B

12.4Ha



Sipërfaqe banimi

23000m2



Sipëfaqe rrugë/trotuare

1.500m2



Sipërfaqe gjelbërim

48,000m2



Sipërfaqe sheshe lojëra për femijë

6000m2



Sipërfaqe terrene sportive

7000m2



Sipërfaqe shëtitore
rrugë të brendshme/pasqyra uji, etj., 18,000m2



Sipërfaqe shërbimesh

2000m2



Numri i banorëve

4200-4800



Numri i kateve mbi tokë

3-4-5



Numri i kateve nën tokë

1



Numri i parkimeve nën tokë

1300



Intensiteti i ndërtimit

0.7



Koefiçienti i shfrytëzimit të terrenit

20%
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Projekti i ndërtimit të godinave vazhdon me rrethimin e ambientit të punës gjatë procesit të
ndërtimit për mos gjenerimin e pluhurave duke vazhduar me elemente të tjerë si ambiente shërbimi,
rrethim me mur etj. Për t`u mbrojtur nga forcat goditëse të tërmeteve të pritshëm, janë marrë masa
antisizmike, në përputhje me përcaktimin e rrezikut sizmik. Projekti ndërtimor zhvillohet mbi një
shesh të sistemuar dhe të përshtatur posaçërisht me kuota dhe elemente topografikë. Ky projekt
paraqet një tërësi nyjesh dhe lidhjesh teknologjike, që bëjnë të mundur lëvizjen e automjeteve nga
një vend në tjetrin dhe largimin e mbetjeve të krijuara.
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1.6

MENAXHIMI I MBETJEVE TË KARBURANTËVE DHE LUBRIFIKANTËVE

1.6.1 Menaxhimi i mbetjeve urbane
Në funksion të menaxhimit të mbetjeve që do të krijohen mund të dalin këto lloj mbetjesh:
 Mbetje inerte nga procesi i shembjes, gërmimit dhe ndërtimit;
 Mbetje personale nga punëtorët;
Këto mbetje sipas shkallës së përdorimit, ose të grumbullimit ruhen dhe magazinohen në ambiente
të veçanta dhe më tej do të transportohen për në vendet e caktuara nga Bashkia. Transportimi i
mbetjeve do të bëhet me makina të mëdha duke bërë të mundur kujdesin për mos ndotjen e
ambientit gjatë rrugës së trnsportimit. Kjo realizon mbrojtjen e ambientit, duke mos shkarkuar asnjë
emetim në ambientet përreth sheshit si edhe përgjatë rrugës, si dhe nga mënyra e mbatjes së tyre në
mënyrë qkë të ruhet dhe mbrohet shëndeti i njerëzve dhe botës së gjallë përreth. Duhet theksuar se
Kompania Besa-R nëpërmjet një shkrese drejtuar Bashkisë së Durrës mbi përcaktimin e
vendgrumbullimit të mbetjeve ka marrë si përgjigje se vendi i grumbullimit të mbetjeve të ngurta
dhe urbane do të saktësohet përfundimisht në momentin e marrjes së lejes së përdorimit.

Menaxhimi i mbetjeve dhe infrastruktura mjedisore
Menaxhimi i mbetjeve nuk është në të njëjtat nivele në të gjithë hapësirën. Ky shërbim mbulohet
nga pushteti lokal, ku çdo njësi paraqet një situatë të ndryshme menaxhimi. Përjashtuar Bashkinë
Sukth ku për hapësirën urbane ky shërbim është disi i hershëm në komunat Ishëm dhe Katund i Ri
dhe fshatrat në përgjithësi ky shërbim është i ri. Në përgjithësi menaxhimi i mbetjeve përbën
problematikë mjaft shqetësuese për mbrojtjen e mjedisit. Komuna Ishëm e ka zgjidhur në mënyrë
të veçantë dhe modeste, ku për të mbuluar këtë shërbim ka blerë mjetet e nevojshme minimale.
Aty ku infrastruktura është në gjendje të mirë si në fshatrat Kërtushaj Qendër, Gjuricaj, Shkafane
dhe Rrotull janë vendosur kosha të rinj. Automjetet e specializuara janë moderne, vetëshkarkuese
dhe në gjendje të mirë. Në fshatrat më të thella të kësaj komune (thënë ndryshe në lagje banimi)
ky shërbim nuk ofrohet. Nga vëzhgimet në terren vihet re se në të gjithë hapsirën e studimit
gjenden “pika të nxehta” ku grumbuj mbetjesh urbane janë hedhur në vendin jo të duhur duke
ndikuar negativisht në cilësinë e mjedisit. Grumbuj mbeturinash gjenden në pyllin bregdetar,
përgjatë akseve rrugore, shtretër të përrenjve dhe lumenjve dhe siç e kemi theksuar si pika më të
nxehta janë grykëderdhjet e lumenjve Ishëm dhe Erzen. Ajo që duhet theksuar është mungesa e
politikave të mënyrës së grumbullimit të mbetjeve, ndarjes së tyre sipas llojeve në të riciklueshme
dhe të pariciklueshme, përcaktimit të orareve të hedhjes, etj. Banorët e këtij komuniteti, si në
gjithë vendin tone, akoma nuk janë ndërgjegjësuar lidhur me

nevojën

e

hedhjes

dhe

grumbullimit të diferencuar të mbetjeve. Një tjetër problematikë mjedisore mjaft e rëndësishme
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është hedhja e mbeturinave sanitare të qendrave shëndetësore bashkë me mbetjet urbane. Problem
më i madh për menaxhimin e mbetjeve urbane përbën përcaktimi i vendit për përpunim dhe
depozitim të përkohshëm të tyre. Edhe pse në Ishëm është përcaktuar një vendepozitim ai kërkon
një studim më të hollësishëm mjedisor. Ky venddepozitim nuk i plotëson kushtet gjeo-teknike,
pasi hedhja pa kriter e mbetjeve ka filluar të dëmtojë mjedisin përreth (sidomos ndotjen e ujërave
nëntokësorë), pasi mungon rrethimi dhe është i ekspozuar nga reshjet e vrullshme. Gjithashtu nuk
ka hapësirë të mjaftueshme për shkarkimin e automjeteve dhe nuk i përgjigjet të ardhmes për një
shtim të numrit të turistëve.
Përsa i përket menaxhimit të ujërave të zeza këtu kemi të bëjmë me kushtet e mungesës së rrjetit
të kanalizimeve në 80% të vendbanimeve. Rrjeti është i amortizuar dhe ujërat e zeza
shkarkohen pa u përpunuar në kanalet kulluese të tokave bujqësore, përrenj apo në lumin
Erzen. Kjo cënon rëndë prodhimet bujqësore, cilësinë e ujërave në det, duke cënuar shëndetin e
popullatës dhe të turistëve. Problemet me kanalizimet janë me serioze në zonën e bregdetit, ku
përqëndrimi i popullsisë në periudhën e verës është shumë i madh.
1.6.2 Menaxhimi i mbetjeve të karburantit ose lubrifikanti
Mbetje karburanti ose lubrifikanti nuk do të ketë. Në funksion të menaxhimit të mbetjeve që do të
krijohen mund të dalin këto lloj mbetjesh:
 Mbetje inerte nga procesi i shembjes, gërmimit dhe ndërtimit;
 Mbetje personale nga punëtorët;
Këto mbetje sipas shkallës së përdorimit, ose të grumbullimit ruhen dhe magazinohen në ambiente
të veçanta dhe më tej do të transportohen për në vendet e caktuara nga Ministria e Mjedisit.
Transportimi i mbetjeve do të bëhet me makina apostafat nga kompania e mbledhjes së vajrave, e
licensuar nga Ministria e Mjedisit dhe me QKL përkatëse. Ajo dë të bëjë të mundur kujdesin për
mos ndotjen e ambientit gjatë rrugës së transportimit. Kjo realizon mbrojtjen e ambientit, duke mos
shkarkuar asnjë emetim në ambientet përreth sheshit si edhe përgjatë rrugës, si dhe nga mënyra e
mbajtjes së tyre në mënyrë që të ruhet dhe mbrohet shëndeti i njerëzve dhe botës së gjallë përreth.
Megjithatë, gjatë ndërtimit, risku i derdhjes aksidentale të karburantit në tokë duhet të merret
parasysh në planin e menaxhimit mjedisor. Rreziku i derdhjeve të vajrave gjatë ndërtimit do të jetë
prezentë pasi një sasi e caktuar makinash të mëdha do të jenë duke punuar në ketë zonë. Vajrat në se
derdhen në tokë do të ndotin dherat.
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1.7

INFORMACION PËR INFRASTRUKTURËN E NEVOJSHME

1.7.1

Lidhja me rrjetin elektrik



Fuqia e instaluar 11500 kvA



Fuqia e kërkuar 3600 kvA



9 kabina me transformatorë 400 kvA

1.7.2

Furnizimi me ujë



Lidhje e rrjetit me linjën e Fushë-Kuqes



Distanca e pikës së lidhjes 8-9 km



Humbjet në rrjet 20%



Konsumi për banorët 300-400 Litra/frymë



Konsumi për sipërfaqet e gjelbëruara 20 litra/m2



Mbrojtje kunder zjarrit



Impiant per mbledhjen dhe shfrytëzimin e ujërave të shiut

1.7.3

Shkarkimet e ujërave të zeza



Tuba plastikë



Gropa septike (në mungesë të kolektorëve)



Depuratorë

1.7.4. Impianti i MKZ
Është një sistem që shërben për mbrojtjen e objektit në rast rënie zjarri. Përbëhet nga rezervuari i
ujit, ai i shkumës zjarrfikëse, pompa, dhe linjat e dërgimit të ujit në impiant në rast zjarri. Ky
instalim ka rol shumë të rëndësishëm, që ka të bëjë me mbrojtjen e objektit nga zjarret e mundshme
dhe gjithashtu në veçanti, atë të mbrojtjes së njerëzve, zonës përreth dhe të mjedisit. Në këto kushte
merr rëndësi zgjedhja e linjës së dërgimit të ujit që ndjekin në çdo rast çdo burim flake apo zjarri të
mundshëm dhe që menjëherë veprojnë me dërgimin e agjentit shuarës në atë drejtim. Në rastin
konkret impianti i zgjedhur do të jetë ai i tipit automatik me panel komandues elektrik.
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Shëndeti njerëzor
Për personelin e shërbimit të të gjithë sektorëve, do të merren masat e plota të duhura të sigurimit
teknik dhe mbrojtjes në punë, duke i pajisur me kostume speciale dhe për vende pune të caktuara,
punonjësit pajisen me maska speciale katalitike. Për mbrojtjen e shëndetit të punëtorëve ka rëndësi
zbatimi me rigorozitet i kartës teknologjike si edhe zbatimi i rregullores teknike me rigorozitet të
plotë. Monitorimi i pranisë së gazeve të dëmshëm kryhet në mënyrë automatike, që mundëson
marrjen e menjëhershme të masave për përmirësimin e gjendjes. Sektori i ndërtimit të objektit, është
i plotësuar me të gjitha tabelat parandaluese që kanë lidhje me mbrojtjen e shëndetit të punëtorëve.
Në një mjedis të veçantë dhe që dihet nga të gjithë personeli, vendoset kutia e ndihmës së shpejtë.
ANALIZA SWOT
Pikat e forta
-

Pozicioni gjeografik dhe gjeostrategjik
në të cilën ndodhet hapsira;
Afërsia me qytetet më të rëndësishme dhe më të
populluara të vendit si Durrës dhe Tiranë;
Afërsia
me portin
e Durrësit
dhe
aeroportin ndërkombëtar të Rinasit;
Mbizotërim i klimës së butë;
Vija bregdetare e konsiderueshme;
Zonë ende e virgjër (pashfrytëzuar);
Florë/faunë e pasur;
Një vend relativisht i panjohur dhe i pa eksploruar deri
në vitet 2000 ofron një destinacion “të ri” turistik;
Toka pjellore;
Hapësirë e mjaftueshme për të zhvilluar aktivitete të
reja ekonomike;
Popullim
i
lashtë
dhe
vende
historike/trashëgimi e pasur kulturore;
Përqëndrimi
në rritje
i popullsisë
krahasuar
me
hapësira
të
tjera

Pikat e dobëta
-

Infrastrukturës
e dobët
në zonën
bregdetare;
Mungesë e vizionit të qartë për llojin e zhvillimit të
turizmit;
Mungesë plani rregullues në shkallë hapsinore;
Pushteti vendor me kapacitete të ulëta për të nxitur
zhvillimin;
Mungesë e Impianteve të Trajtimit të Plehrave të
ngurta dhe të ujerave të zeza;
Prodhimtaria
e
ulët
në
sektorin
bujqësor;
Fermat e vogla;
Sistemi
i vaditjes
ka nevojë
për
përmirësim dhe funksionim;
Kreditim i dobët për agrobiznesin;
Logjistikë,
magazinim/facilitete
të
dobëta për prodhimet bujqësore;
Migrim i brendshëm/krijim i zonave informale;
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-

bregdetare në Shqipëri;
Popullsi e re/fuqi punëtore, tradita të pasura
familjare;
Produkte bujqësore të hapsirës janë në vetëvete
dhe de facto organike.
Tendenca të krijimit të një industrie moderne
turizmi;
Pregatitja
dhe
zbatimi
i planeve
rregulluese territoriale;
Mungesë e aktiviteteve industriale që ndotin
mjedisin në mënyrë intensive;

-

-

Çështjet e pronësisë së tokës në zonën
bregdetare;
Menaxhim i dobët publik i turizmit dhe trashëgimisë
kulturore
dhe
një
promovim
jo serioz
kombëtar
dhe
ndërkombëtar i hapësirës;
Zhvillim
i
turizmit
jo
i
standardeve
ndërkombëtare/shumë pak hotele me markë;
Varietet
i kufizuar
i faciliteteve
komerciale për argëtim/sporte;
Infrastrukturë e dobët publike në zonat turistike

MUNDËSITË
-

-

-

Treg i ri turizmi dhe pushuesish pas
mbingopjes së bregdetit të Durrësiit;
Avantazh konkurues me çmime të mira e peizazh të
pacënuar;
Restaurimi dhe promovimi i aseteve kulturore;
Krijimi i imazhit të një turizmi të larmishëm;
Përmirësimi i aksesit për në Porto Romano
dhe Kepin e Rodonit/ rritja e numrit të vizitorëve të
huaj;
Zhvillimi i turizmit rural/agroturizmi dhe ekoturizmit;
Afrimi
i investitorëve
strategjikë,
interes në rritje prej investitorëve të huaj;
Mundësi zhvillimi të kontrolluar nëse meren
masa në kohë;
Marketimi i prodhimive lokale rurale me një
ofertë të qartë që nxjerr në pah
natyrën organike dhe cilësinë;
Përdorimi
i baseneve
rurale
për
peshkim/ argëtim;
Zhvillimi i ekonomisë pyjore;
Zhvillimi i peshkimit;
Zhvillimi i gjuetisë;
Mundësi për përdorimin e energjisë alternative;

1.8

PROGRAMIN PËR NDERTIM

1.8.1

Kohëzgjatje e emërtimit

KËRCËNIMET
-

-

-

Ndërtime pa kriter dhe krijim i zonave
informale/zhvilim
i
pakontrolluar urban;
Zvogëlimi
i
sipërfaqes
së
tokës
bujqësore, fermerët preferojnë ta shesin tokën për
ndërtim;
Kanalizime që rrjedhin ujëra të ndotura në lumentjë
Ishëm, Erzen, perrenjve Tone, Tarinit
dhe
kanaleve të drenazhimit që ndotin detin;
Gjendje
e
rëndë
ekologjike
në
grykderdhjen e lumit Ishëm;
Zona të kontaminuara/hotspote të Porto
Romanos;
Polarizim social;
Rënia e dërgesave
të parave
nga
emigrantët;

Kohëzgjatja e plotë e procesit të ndërtimit dhe zhvillimit të kësaj zone do të jetë 12-24 muaj.
1.8.2

Kohëzgjatja e planifikuar për funksionimin e projektit.

Ky projekt ka trajtën e zhvilimit të kësaj zone me qëllim rezidencial banimi e shërbimi.
1.8.3

Koha e mundshme e përfundimit te funksionimit të projektit
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Koha e mundshme e përfundimit te funksionimit të projektit do të jetë pa afat.
1.8.4 Faza e planifikuar e rehabilitimit të sipërfaqes pas mbarimit të funksionimit të projektit
Faza e planifikuar e rehabilitimit të sipërfaqes pas mbarimit të funksionimit të projektit, duke qenë se
kemi të bëjmë me vepër urbane dhe jo teknologjike do të jetë e lidhur me masat kompesuese se sa ato
rehabilituese, për faktin se projekt i urban është pothuajse i pakthyeshëm. gjithsesi rehabilitimi do të
konsistojë gjatë mirëmbajtjes së zonave të gjelbërta, ndaj ruajtjes së koificientëve real të zonave
publike, ndaj ruajtjes së standardeve dhe distancave midis brenda veprës urbane dhe kesaj dhe
elementëve të tjerë urban përreth.

1.9

LËNDËT E PARA

Lëndët e para që do të përdoren në ndërtimin e godinave dhe zhvillimin e zonës në studim janë të tipit
Themele pllakë b/a, Hekur me rezistencë 3200kg/cm2, dhe konstruksion mbajtës skelet beton/arme,
beton i markës M-250 si edhe ujë, çimento, apo shume lloje tullash si tulla per mure, tulla per soleta,
tulla dekorative, tulla aspirimi per guzhina, per oxhake, etj.
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1.10 INFORMACION PËR LIDHJET E MUNDSHME ME PROJEKTE TË TJERA
EKZISTUESE

1.10.1 Të përgjithshme
Deri më tani nuk ka projekte të tjera urbane apo bujqësore përreth këtij projekti. ndërkohë që ndodhen
në funksionim disa projekte të zhvilluara më parë në këtë rajon.
Projekti në fjalë nuk i mbivendoset, as në hapësirë dhe as fizikisht projekteve të mëparshëm.
Përkundrazi ruan distancat me to dhe është në harmoni të plotë dhe në respekt me standardet
funksionalë të një vepre urbane.
Për më tepër projekti ruan tipologjinë e zonës, si dhe funksionet e lejuara të saj arkitektorore, duke
respektuar lartësinë, intesitetin dhe koificientin e ndërtimeve për një zonë të tillë turistike deri në
numërin e ulët të kateve.
Projekti nuk bie as në zonë pyjore dhe as kullusore që të bjerrë ndesh me projekjtet në të ardhmen që
kanë të bëjnë me zhvillimin e këtyre komponentëve jetësorë.
Projekti nuk bie as në zonë bujqësore dhe as ujore lagunore që të bjerrë ndesh me projekjtet në të
ardhmen që kanë të bëjnë me zhvillimin e këtyre komponentëve jetësorë.
1.10.2 Projektet pranë
Akomodimi vazhdon të mbetet ende një nga problematikat kryesore të zhvillimit të turizmit në
hapsirën bregdetare Ishëm-Porto Romano. Vitet e fundit vihet re një rritje e interesit të bizneseve për
ndërtimin e infrastrukturës akomoduese të turistëve. Disa nga facalitetet akomoduese në zonën mund të
përmendim:


Komplekse rezidenciale, (vila 2-3 kate dhe apartamente 3 kate) si: “Lura 1”, dhe “Lura 2” me
kapacitet 500 shtretër (në ndërtim janë dhe 3 komplekse të tjera si: “Lura 3”, “Primavera” dhe
rezorti “Lalzit Bay –SPA”)185.



Hotele me kapacitetete të vogla mbartës me 20 – 45 shtretër në nivelin 2-3 yje si: hotel “Mateo”,
Xhefrea etj186. Dhoma të ofruara në banesa private, ndërtime kryesisht të reja (HamalleHidrovor, Shënpjetër, Shete)



Shtëpi të dyta (shtëpi verimi), zakonisht në pronësi të qytetarëve jo banorë të zonës (kryesisht
nga Tirana), gjenden në Shën Pjetër, Fushë- Draç dhe Hidrovor.Shtëpi tradicionale të
çertifikuara për agroturizëm (rreth 30 të tilla) në Shën-Pjetër, Ishëm, Shkafane etj, të
administruar nga “Tauleda”



Fshati turistik “LURA 1” ndodhet në Gjirin e Lalëzit dhe përbën një kompleks rezidencial
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me mbi 60 vila 2-3 kate me 295 banesa rezidenciale (me rreth 300 shtretër)188. Brenda
kompleksit ka një restorant (Juvenilja), supërmarket, qendër administrative, shërbime sociale,
qendër kulturore, komplekse sportiv dhe ambiente të ndryshme argëtuese.


Hotel “Resort Mateo” – Gjendet në Shën Pjetër i ndërtuar në vitin 2000 ku ndërthuret
arkitektura e antikitetit me modernen. Hoteli ka 20 dhoma (me 40 shtretër), dhomat janë model
familjar, resorti shquhet më tepër për restorantin 380 m2, me kuzhinë tradicionale shqiptare dhe
italiane. Në sezonin turistik kompleksi ofron një hapësirë plazhi me 300 shazllonë, polbare në
bregdet të stilit meksikan dhe taverna verore me 400 m2

sipërfaqe. Gjatë dimrit hoteli

frekuntohet më shumë nga gjahtarë të cilët vijnë në këtë zonë për gjueti. Hoteli organizon edhe
guida të posatçme në qendrat historike-kulturore dhe monumentet e natyrës të zonave përreth.
Hoteli është i pajisur me sallë konferencash dhe seminaresh.


Hotele të tjera - në të gjithë hapësirën bregdetare në studim gjenden me dhjetra operator
turistikë informalë dhe banesa private ku numri i shtretërve akomdues është vështirë të
përllogaritet me saktësi. Sipas vëzhgimeve në terren, intervistave të realizuara me operator
turistikë mund të themi se këto hotele kanë një kapacitet akomodues prej rreth 2400 shtretër.
Në Hamalle (Hidrovor) janë në funksion 3 hotele me kapacitet përkatësisht 20, 45 dhe 60
shtretër dhe çmimi varion nga 10-20 ero nata për dhomë.



Shtëpi turistike - Për nxitjen e agroturizmit në bashkëpunim me “Tauleda” mbi 30 shtëpi
tradicionale të zonës janë çertifikuar për tu transformuar në një kompleks me shumë
shërbime për pushimin dhe argëtimin e turistëve. Përzgjedhja e këtyre shtëpive është bërë sipas
pozicionit të tyre të veçantë, arkitekturës së ndërtimit, peizazhit interesant ku ndodhet.Në
përgjithësi këto shtëpi turistike janë ndërtime karakteristike shqiptare të mesit të shekullit të
kaluar, të ristrukturuar sipas standardeve më të mira të kohës, pa e dëmtuar traditën. Në këto
shtëpi karakteristike ofrohen dhoma gjumi matrimoniale, dhoma teke me dy shtretër, kuzhinë
e dhomë ngrënie ku turisti mund të gatuajë edhe vetë dhe një sonxhorno. Hapësirat brenda
këtij territori janë të mbushura me lule e pemë dekorative dhe përreth janë blloqet me pemë
frutore, ullishte dhe vreshtar
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Rezidenca turistike fshati turistik LURA-1, (Sh.Sirika) 2013

Sipas pronësisë mbi tokën dhe planeve zhvilluese të turizmit ndërtimet për qëllime turistike
janë pozicionuar në dy breza: Brezi parë i bregdetit (brezi i gjerë ranor me pisha), me ndërtime
kompleksesh dhe fshatrash turistike (ndërtesa rezidenciale – apartamente apo vila), sipas planit
zhvillues të turizmit në Gjirin e Lalëzit të financuar nga shoqëri ndërtimesh, të projektuar në
shërbim të turistëve elitar; dhe brezi i dytë i bregdetit (mbi rrugën nacionale), me ndërtime ndërtesash
tip vilë (banesë dhe dhoma me qera) dhe hotele me pak dhoma, të financuara kryesisht me të
ardhura nga dërgesat e emigranteve apo biznesmen të rajonit, projektuar duke pasur ndërmend edhe
mundësinë e pritjes së turistëve.
Tendeca për vitet në vazhdim është rritja e numrit të turistëve, referuar projekt Planit të
Përgjithshëm Vendor të njësive administrative të kësaj hapësire dhe Masterplanit të Zhvillimit të
Turizmit në Gjirin e Lalëzit. Për përmirësimin e situatës ekonomike të banorëve vendas kërkohet
përveç investimeve në objekte akomoduese (sektorin e hotelerisë), promovimi dhe rritja e cilësisë
së produkteve turistike. Dhënia prioritet e shërbimit në turizëm nëpërmjet përmirësimit të kushteve
dhe rritjes së llojshmërisë së atraksioneve turistike do të mundësojë pritjen dhe akomodimin e
turistëve, do të rrisë numrin e ditëqëndrimeve të tyre. Përfundimi i ndërtimit të komplekseve,
fshatrave turistike dhe resorteve jo vetëm do të përmirësojë ndjeshëm situatën ekonomike të
banorëve por do të ndikojë në mbrojtjen dhe ruajtjen e mjedisit.
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1.11 IFORNMACIONIN PËR ALTERNATIVAT E MARRA NË KONSIDERATE
1.11.1 Njohuri të përgjithshme
Zona përreth sheshit përbën një territor jo të pasur nga pikëpamja e shumëllojshmëria e gjallesave.
Relievi i tij nuk favorizon zhvillimin e florës së lartë apo shfrytëzimin intensiv të territorit nga fauna e
lartë.
Aktivitetet në dobi të një zhvillimi të qëndrueshëm
Aktiviteti i parë – Zhvillimi i zonës në studim me 3-4-5 kate mbi tokë dhe një kat nëntokë
Ky është aktiviteti kryesor, që mendohet se ka ndikimet më të mëdha jo vetëm nga pikëpamja e efekteve
momentale, por edhe për jetë gjatësinë e tyre. Ndërtimi i godinave mund të ketë jo vetëm efekte të
drejtpërdrejta dhe momentale, por koha e gjatë e përdorimit të tyre mund të ndikojnë negativisht pas
ndërprerjes së punimeve sidomos në qoftë se nuk merren masat e domosdoshme.
Tabelë përmbledhëse e ndikimeve, që do të gjenerohen nga punimet në fabrikë
Burimi i Ndikimeve

Objekti mbi të cilin bien

Lloji i ndikimit

Transporti dhe procesi i

ajër

- -, ndotje e ajrit nga grimca të imta.

Ndotje akustike dhe

- , rritja e nivelit të zhurmave dhe

dridhje në mjediset

gjenerimi i dridhjeve në mjediset natyrore.

grumbullimit të mbetjeve.
Rritja e intensitetit të transportit

natyrore
Rritja e ndotjes së ajrit në

Shëndetin human

ambientet e brendshme
Zhvillimi i industrisë

- -, Lindje dhe rritje të mundësisë për
sëmundje profesionale dhe aksidente.

Ekonomia e komunitetit

+ +,ulja e efekteve të papunësisë së zonës
+ +,përmirësimi i jetesës së banorëve të
zonës.

Ndryshim i pamjeve të zonave

Territore urbanistike

+ +,, Rritja e cilësisë së hapsirave publike

Shfrytëzimi i fuqisë punëtore.

humane

+++, Rritja e punësimit në komunitet.

Rritja e aksesit me zonën

Mjediset humane

+ + +, konsiderohet si mjaft positive.

industriale të braktisura

(për përdorim-shfrytëzim, rikrijim)
Shpjegim :
-,

Ndikim negativ i konsiderueshëm

- -,

Ndikim negativ i lartë

- - -, Ndikim negativ shumë i lartë
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-?,

Ndikim negativ që mund të mos ndodhë, por që duhet marrë në konsideratë.

+,

Ndikim pozitiv

+ +, Ndikim pozitiv i konsiderueshëm
+++, Ndikim pozitiv shumë i lartë.

Ky aktivitet kërkon një fokusim të gjerë për zbutjen e ndikimeve negative dhe rritjen e atyre pozitive
gjatë aktivitetit të fabrikës.
Aktiviteti i dytë – Gjelbërimi i zonës përreth godinave
Ky aktivitet kryhet më gjerë se territori i zonës në studim. Gjelbërimi i zonës do të rrisë sipërfaqen e
gjelbërimit në zonë. Kjo ndërmerret nga kompania e cila do të bëjë rrethimin e godinave me bimësi
autoktone (pisha e zezë, frashëri, vidhi i vogël, etj) si edhe Bimësi të kultivuar (palma, ullinj dekorativë
etj) si masë zbutëse mjedisore në këtë territor.
Tabelë përmbledhëse e ndikimeve që do të gjenerohen nga Gjelbërimi i zonës përreth
Burimi i Ndikimeve

Objekti mbi të cilin bien Lloji i ndikimit

Mbjellja e bimëve dekorative

Ajër,

+++, rritja e sipërfaqes së gjelbër në mjedis për
përmirësimin e cilësisë së ajrit

tokë
+++, rritja e sipërfaqes së gjelbër në mjedis për
mbrojtjen e tokave nga erozioni.
Përdorimi i
gjelbëruara

sipërfaqeve

të human

Ndryshim i relievit natyror dhe Tokë
i formës së përdorimit të tokave

++, mbrojtje e nёnstacionit nga gjeorreziqet.
+,

përmirësimi i peisazhit
natyror.

Punësimi i banorëve përreth.

humane

+++, rritja e punësimit në komunitet.

Shpjegim:
-,
- -,

Ndikim negativ i konsiderueshëm
Ndikim negativ i lartë

- - -, Ndikim negativ shumë i lartë
-?,

Ndikim negativ që mund të mos ndodhë, por që duhet marrë në konsideratë.

+,

Ndikim pozitiv

+ +, Ndikim pozitiv i konsiderueshëm
+++, Ndikim pozitiv shumë i lartë.
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Ky aktivitet ndikon në rritjen dhe përmirësimin e cilësisë së ajrit, por gjithashtu ka një efekt të madh
pozitiv, pasi rrit sipërfaqet e gjelbëruara dhe mbrojtjen nga erozioni të zonës përreth, si dhe mbron
objektin nga kërcënimet e gjeorreziqeve prezente në këtë objekt.
Aktiviteti i tretë – Kontrolli dhe furnizimi me ujë të pijshëm dhe teknik
Kontrolli dhe furnizimi me ujë të pijshëm dhe teknik do të kushtëzojë gjithë zhvillimin e aktivitetit,
mbrojtjen e shëndetit të punonjësve, mirëmbajtjen e higjenes së ambjenteve të brendshëm dhe të jashtëm
të godinës për reduktimin e ndikimeve negative të zonës përreth.
Tabelë përmbledhëse e ndikimeve që mund të gjenerohen nga kontrolli dhe furnizimi me ujë të
pijshëm dhe industrial
Burimi i Ndikimeve

Objekti mbi të cilin bien

Lloji i ndikimit

Përdorimi i ujit të pijshëm

Shfrytëzimi i aparatit kamelot

+++, Mbrojtja e shëndetit të punonjësve

për garantim të cilësisë së ujit
Përdorimi i ujit industrial

Furnizimi me ujë teknik

+++, Garantimi i higjenës së ambjenteve të
brendshme dhe të jashtme të fabricës

Mundësi investimesh.

humane

+++, Rritja e punësimit në komunitet.

Shpjegim:
-,

Ndikim negativ i konsiderueshëm

- -,

Ndikim negativ i lartë

- - -, Ndikim negativ shumë i lartë
-?,

Ndikim negativ që mund të mos ndodhë, por që duhet marrë në konsideratë.

+,

Ndikim pozitiv

+ +, Ndikim pozitiv i konsiderueshëm
+++, Ndikim pozitiv shumë i lartë.

Në bazë të kësaj tabele nxirret përfundimi se, Kontrolli dhe furnizimi me ujë të pijshëm dhe industrial në
tërësi përbën një hap pozitiv. Administrimi dhe përdorimi me cilësi i ujit të pijshëm dhe industrial në
ambientet e godinave, duke patur parasysh efektet mjedisore do të ndihmonin shumë në klasifikimin e
këtij investimi ndër objektet me ndikime pozitive në mjediset humane dhe shëndetësore. Sic u theksuar
edhe më sipër furnizimi me ujë të pijshëm do të bëhet nga rrjeti i Fushë Kuqes.
1.12 TË DHËNAT PËR PËRDORIMIN E LËNDËVE TË PARA GJATË FUNKSIONIMIT

1.12.1 Sasia e ujit të nevojshëm
Sasia e ujit të nevojshëm gjatë procesit të ndërtimit dhe zhvillimit të kësaj zone do të sigurohet
nëpërmjet linjës së Fushë Kuqes. Distanca e pikës së lidhjes është 8-9km. Konsumi i menduar për banor
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është 200-250 litra/frymë. Numri i banorëve që do të mund të jetojnë në këtë zonë është 4200-4800.
Ndërsa konsumi për sipërfaqet e gjelbëruara do të jetë rreth 20 litra/m2. Siprëfaqja e gjelbëruar do të jetë
48000m2.
1.12.2 Sasia e energjisë
Sasia e energjisë së kërkaur është 3600kvA e cila do të sigurohet nëpërmjet 9 transformatorëve me fuqi
400 kvA.
1.12.3 Sasia e lëndëve djegëse dhe mënyra e sigurimit të tyre
Lënda djegëse që do të përdoret do të jetë vetëm nafta, e cila do të shërbejë për funksionimin e
automjeteve të rënda ose edhe gjeneratorëve në raste specifike në se do të mungojë energjia elektrike.

1.13

AKTIVITETE TË TJERA

1.13.1 Ndërtimi i kampeve ose rezidencave
Për mbarëvajtjen e punimeve në kantierin e ndërtimeve në zbatim të këtij projekti do të ketë edhe
objekte ndihmëse, por të përkohshme, si:


fjetina,



magazina për grumbullim mallrash dhe lëndësh të para,



si dhe ambiente për salla ngrënie



deri në funksionimin e tualeteve dhe të dusheve,



si dhe dhomë të ndihmës së shpejtë.



depozita të mbajtjes së ujit,



vend të grumbullimit të përkohshëm për mbetjet familiare



vend të grumbullimit të përkohshëm për mbetjet inerte.

veç këryre nuk do të ketë aktivitete të tjera.

1.14

INFORMACIONIN PËR LEJET

14.1

Informacion për autorizimet

Legjislacioni kryesor Shqiptar për mjedisin
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Shtylla kurrizore për raportet e VNM në fushën legjislative është Ligji Nr. 10 431, datë 9.6.2011 për
“Mbi mbrojtjen e mjedisit”. Ky ligj ka për qëllim mbrojtjen e mjedisit në një nivel të lartë, ruajtjen dhe
përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të njeriut, sigurimin
dhe përmirësimin e cilësisë së jetës, në dobi të brezave të sotëm dhe të ardhshëm, si dhe sigurimin e
kushteve për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit, mbi bazën e parimeve, kërkesave, përgjegjësitë,
rregullat dhe procedurat e përgjithshme për garantimin e mbrojtjes në një nivel të lartë të mjedisit.
Ligji Nr. Nr. 10 431, datë 9.6.2011 për “Mbi mbrojtjen e mjedisit”
Ky ligj ka për qëllim mbrojtjen e mjedisit në një nivel të lartë, ruajtjen dhe përmirësimin e tij,
parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të njeriut, sigurimin dhe përmirësimin e
cilësisë së jetës, në dobi të brezave të sotëm dhe të ardhshëm, si dhe sigurimin e kushteve për zhvillimin
e qëndrueshëm të vendit, mbi bazën e parimeve, kërkesave, përgjegjësitë, rregullat dhe procedurat e
përgjithshme për garantimin e mbrojtjes në një nivel të lartë të mjedisit.
LIGJ Nr. 10 440, datë 7.7. 2011 “PËR VLERËSIMIN E NDIKIMIT NË MJEDIS”
Ky ligj synon të sigurojë:
a) një nivel të lartë të mbrojtjes së mjedisit, përmes parandalimit, minimizimit dhe kompensimit të
dëmeve në mjedis, nga projekte të propozuara që përpara miratimit të tyre për zhvillim;
b) garantimin e një procesi të hapur vendimmarrjeje, gjatë identifikimit, përshkrimit dhe vlerësimit të
ndikimeve negative në mjedis, në mënyrën dhe kohën e duhur; si dhe përfshirjen e të gjitha palëve të
interesuara së organeve qëndrore dhe vendore, antarëve të publikut, organizatave jofitimprurëse,
nëpërmjet një vlerësimi të integruar dhe kohor të impaktit në mjedis të projekteve dhe veprimtarive.
neni 7 Procedurat e vlerësimit të ndikimit në mjedis
1. Projektet private apo publike, të listuara në shtojcat I dhe II, i nënshtrohen vlerësimit të ndikimit në
mjedis, përpara dhënies së lejes përkatëse, nga autoriteti përgjegjës, për zhvillimin ose jo të projektit.
3. Dokumenti bazë, ku mbështetet procesi i VNM-së, është raporti i vlerësimit të ndikimit në mjedis.
Neni 10 Paraqitja e kërkesës për vlerësimin e ndikimit në mjedis nga zhvilluesi
Zhvilluesi, për projektet me ndikim në mjedis, që janë subjekt i këtij ligji, paraqet pranë MM-së, përveç
dokumentacionit të kërkuar edhe dokumentacionin përkatës për procedurёn e VNM-së, përfshirë pёr
projektet e shtojcёs II:
i)

projektin teknik tё veprimtarisё;

ii) raportin e ndikimit në mjedis tё VNM-sё, tё hartuar sipas llojit tё projektit;
iii) faturёn e pagesёs sё tarifёs sё shёrbimit, sipas pёrcaktimeve tё nenit 27 tё kёtij ligji.
Neni 16 Informimi i publikut gjatë VNM-së
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1. Zhvilluesi, për projektet që i nënshtrohen procedurës së thelluar të VNM-së, informon dhe
konsultohet me publikun për vlerësimin e ndikimit në mjedis të veprimtarisë së tij.
2. Informacionin për informimin dhe konsultimin me publikun, zhvilluesi e paraqet si pjesë të
dokumentacionit tё nevojshëm gjatë aplikimit për deklaratën në QKL.
VENDIM Nr. 686, datë 29.7.2015 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE, TË PËRGJEGJËSIVE E TË
AFATEVE PËR ZHVILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS
(VNM) DHE PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË VENDIMIT E DEKLARATËS MJEDISORE
KREU I, zhvillimi i procedurës paraprake të vlerësimit të ndikimit në mjedis
1. Zhvilluesi që synon të zbatojë një projekt, i cili është subjekt i kërkesave të nenit 8, të ligjit nr. 10440,
datë 7.7.2011, “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”, të ndryshuar, që në fazat fillestare të planifikimit të
projektit (projektidesë), paraqet pranë Ministrisë së Mjedisit kërkesën me shkrim dhe dokumentacionin e
mëposhtëm:
1.1 Raportin teknik të projektit të propozuar, I cili përfshin:
a) qëllimin e projektit të propozuar;
b) planimetrinë e vendndodhjes së projektit, ku të pasqyrohen në hartë topografike kufijtë e sipërfaqes, të
shoqëruar me koordinatat, sipas sistemit koordinativ GAUS KRUGE, fotografi dhe të dhëna për përdorimin
ekzistues të sipërfaqes që do të përdoret përkohësisht apo përherë nga projekti, gjatë fazës së ndërtimit apo
funksionimit të veprimtarisë;
c) informacionin për qendrat e banuara, në zonën ku propozohet të zbatohet projekti, shoqëruar me
fotografi dhe të dhëna për distancën e tyre nga vendndodhja e projektit të propozuar, si dhe përcaktimin
e njësisë së qeverisjes vendore që administron territorin ku propozohet projekti;
ç) skicat dhe planimetritë e objekteve dhe strukturave të projektin, si dhe mënyrat dhe metodat që do të
përdoren për ndërtimin e objekteve dhe strukturave të projektit;
d) përshkrimin e proceseve ndërtimore dhe teknologjike, përfshirë kapacitetet prodhuese përpunuese, sasitë
e lëndëve të para dhe produktet përfundimtare të projektit;
dh) informacionin për infrastrukturën e nevojshme

për lidhjen me rrjetin elektrik, furnizimin me ujë,

shkarkimet e ujërave të ndotura dhe mbetjeve, si dhe informacionin për rrugët ekzistuese të aksesit apo
nevojën për hapje të rrugëve të reja;
e) programin për ndërtimin, kohëzgjatjen e ndërtimit, kohëzgjatjen e planifikuar për funksionimin e
projektit, kohën e mundshme të përfundimit të funksionimit të projektit dhe, sipas rastit, edhe fazën e
planifikuar të rehabilitimit të sipërfaqes, pas mbarimit të funksionimit të projektit;
ë) lëndët e para që do të përdoren për ndërtimin dhe mënyra e sigurimit të tyre (materiale ndërtimi, ujë dhe
energji);
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f) informacionin për lidhjet e mundshme të projektit me projekte të tjera ekzistuese përreth/pranë zonës së
projektit;
g) informacionin për alternativat e marra në konsideratë, për sa i takon përzgjedhjes së vendndodhjes së
projektit dhe teknologjisë që do të përdoret;
gj) të dhënat për përdorimin e lëndëve të para gjatë funksionimit, përfshirë sasitë e ujit të nevojshëm, të
energjisë, lëndëve djegëse dhe mënyrën e sigurimit të tyre;
h) aktivitete të tjera që mund të nevojiten për zbatimin e projektit, si ndërtimi i kampeve apo rezidencave
etj.;
i) informacionin për lejet, autorizimet dhe licencat e nevojshme për projektin, në përputhje me
përcaktimet e bëra në legjislacionin në fuqi, si dhe institucionet kompetente për lejimin/ autorizimin/
licencimin e projektit;
1.2 Raportin paraprak të VNM-së, ku përfshihen:
a) përshkrimi i mbulesës bimore të sipërfaqes ku propozohet të zbatohet projekti, shoqëruar dhe me
fotografi;
b) informacion për praninë e burimeve ujore, në sipërfaqen e kërkuar nga projekti dhe në afërsi të tij; c)
informacion lidhur me identifikimin

e ndikimeve të mundshme, negative, në mjedis, të projektit,

përfshirë ndikimet në biodiversitet, ujë, tokë dhe ajër;
ç)një përshkrim për shkarkimet e mundshme në mjedis, të tilla si: ujëra të ndotura, gaze dhe pluhur,
zhurma, vibrime, si dhe për prodhimin e mbetjeve;
d) informacion për kohëzgjatjen e mundshme të ndikimeve negative të identifikuara;
dh) të dhëna për shtrirjen e mundshme hapësinore të ndikimit negativ në mjedis, që nënkupton distancën
fizike nga vendndodhja e projektit, dhe vlerat e ndikuara që përfshihen në të;
e) mundësinë e rehabilitimit të mjedisit të ndikuar dhe mundësinë e kthimit të mjedisit të ndikuar të
sipërfaqes në gjendjen e mëparshme, si dhe kostot financiare të përafërta për rehabilitimin;
ë) masat e mundshme për shmangien dhe zbutjen e ndikimeve negative në mjedis;
f) ndikimet e mundshme në mjedisin ndërkufitar (nëse projekti ka natyrë të tillë).
Raporti i paraprak i VNM-së të jetë i nënshkruar nga personi fizik/juridik i licencuar.
1.3 Aktin e regjistrimit të personit fizik/juridik, sipas legjislacionit në fuqi.
1.4 Një kopje të faturës së pagesës së tarifës së shërbimit, sipas përcaktimeve në legjislacionin në fuqi.
2. Dokumentacioni i kërkuar në pikën 1, dorëzohet edhe me CD/DVD, në 10 kopje.
LIGJI Nr.10 448, datë 14.7.2011 “PËR LEJET E MJEDISIT”
Neni 4 Sistemi i lejeve të mjedisit
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1. Në përputhje me ligjin nr.10431, datë 9.6.2011 "Për mbrojtjen e mjedisit", krijohet një sistem prej tri
nivelesh të lejeve të mjedisit, të tipit A, B e C, si më poshtë:
b) leja e mjedisit e tipit B është e detyrueshme për kryerjen e veprimtarive të kategorisë B, lista dhe
pragjet përkatëse të të cilave janë përcaktuar në shtojcën 1/B të këtij ligji;
2. Autoritetet kompetente për lejet e mjedisit të tipave A, B dhe C janë si më poshtë:
a) Qendra Kombëtare e Licencimeve është autoriteti ku bëhet kërkesa dhe ku lëshohet leja e mjedisit
të tipit A, B dhe C;
b) Ministri është autoriteti që firmos aktin e miratimit të lejeve të mjedisit të tipit A dhe B, pasi ato të
shqyrtohen dhe përgatiten nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit;
c) Agjencia Kombëtare e Mjedisit është autoriteti që verifikon saktësinë e informacionit të dhënë nga
operatori në kërkesën e tij për leje mjedisi të tipit A dhe B dhe që i jep mendimin e argumentuar
ministrit për dhënien ose jo të kësaj lejeje, me kushte të detajuara, të shkruara, të cilat lëshohen nga
AKM-ja
Kreu III, “lejet e mjedisit të tipit b” neni 20
Kërkesat e përgjithshme për funksionimin e lejes së mjedisit të tipit B.


Instalimet e kategorisë B pajisen me leje mjedisi të tipit B, në përputhje me përcaktimet e këtij
ligji.

Shqipëria është palë në Konventa që lidhen me mbrojtjen e specieve në përgjithësi, duke përfshirë dhe
ato detare. Janë Konventa e Bernës për florën dhe faunën e egër të Evropës, Konventa Ramsar për
ligatinat e rendësisë ndërkombëtare, të specieve të rrezikuara të florës dhe faunës së egër. Gjithashtu, ky
projekt nuk bie kundër edhe me nenet, që mbështeten në ligjin e Pyjeve dhe Gjuetisë dhe udhëzimet e tij,
as me ligjin për përdorimin e fondit pyjor-kullosor. Pas marrjes së lejes së ARM-së, materiali së bashku
me dokumentacionin do të dërgohet pranë Ministrisë përkatëse, ku do të merret leja e Mjedisit.
Realizimi i detyrimeve, që dalin nga ky projekt mbetet objekt kryesor i punës, së subjektit investues.
LIGJET, VENDIMET DHE UDHËZIMET E VITEVE TË FUNDIT (2011 -2015)
1. Programi kombëtar i monitorimit të mjedisit përcakton treguesit kryesor të gjendjes, impaktin
dhe presionin në ajër, ujërat e brendshëm, tokën, zonat bregdetare, detin, pyjet dhe diversitetin
biologjik dhe përcakton modalitetet e vlerësimit të tyre.
2. Ligji Nr.8950, date 06.06.2002 “Mbi mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja dhe dëmtimi”. Ligji
merret me mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja dhe dëmtimi, ndërmjet parandalimit dhe
pengimit të një dëmi të tillë të shkaktuar nga veprimtaria njerëzore në det dhe zonat bregdetare.
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3. Ligji Nr.8906, date 06.06.2002 “Për zonat e mbrojtura. Objekti i këtij ligji është deklarimi,
ruajtja, administrimi, menaxhimi dhe përdorimi i zonave të mbrojtura dhe burimeve të tyre
natyrore dhe biologjike.
4. Vendimi Nr. 435, date 12.09.2002 “Për miratimin e normave mbi shkarrkimet në ajër në
Republikën e Shqipërisë”. Ky vendim jep normat mbi shkarkimet në ajër në Republikën e
Shqipërisë.
5. Ligji Nr.8897 datë 16.05.2002 “Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja” dekretuar me dekret ndatë
04.06.2002. Ky ligj jep kriteret dhe normativat e monitorimeve të ajrit.
6. Ligji Nr.10 448, datë 14.7.2011 “Për lejet e mjedisit” që ka për qëllim parandalimin, pakësimin
dhe mbajtjen nën kontroll të ndotjes së shkaktuar nga disa kategori veprimtarish, në mënyrë që të
arrihet një nivel i lartë i mbrojtjes së mjedisit në tërësi, shëndetit të njeriut dhe cilësisë së jetës.
7. Ligji Nr. 10 463, datë 22.9. 2011, “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” që ka për qëllim të
mbrojë mjedisin e shëndetin e njeriut dhe të sigurojë menaxhimin e duhur mjedisor të
mbetjeve nëpërmjet: a) parandalimit e minimizimit të mbetjeve ose pakësimit të ndikimeve
negative nga krijimi dhe menaxhimi i integruar i mbetjeve; b) përmirësimit të efiçencës së
përdorimit të tyre; c) pakësimit të ndikimeve negative të përgjithshme nga përdorimi i burimeve.
8. Ligji Nr. 10 431, datë 9.6.2011, “Mbrojtjen e mjedisit” që ka për qëllim mbrojtjen e mjedisit në
një nivel të lartë, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj
jetës e shëndetit të njeriut, sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë së jetës, në dobi të brezave të
sotëm dhe të ardhshëm, si dhe sigurimin e kushteve për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit.
9. VKM draft “Për përcaktimin e rregullave për eksportin e mbetjeve dhe transitin të mbetjeve jo të
rrezikshme dhe mbetjeve inerte” me qëllim mbrojtja, ruajtja dhe përmirësimi i cilësisë së mjedisit,
si edhe mbrojtja e shëndetit publik, përmes minimizimit të ndikimeve negative nga eksporti i
mbetjeve dhe kalimi transit i mbetjeve jo të rrezikshme apo i mbetjeve inerte.
10. VENDIM Nr. 13, datë 4.1.2013, “Për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve për
zhvillimin e procedurës së vlerësimit të ndikimit në mjedis” për vlerësimin e ndikimit në mjedis”,
Miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve për zhvillimin e procedurës së vlerësimit të
ndikimit në mjedis (VNM) të projekteve të caktuara private apo publike.
11. Udhëzimi Nr. 3, i Ministrisë së Mjedisit, dt 02.12.2013 “Për dokumentacionin e domosdoshëm për
të kërkuar lejet mjedisore të tipit a, bmbrojtjen e mjedisit e për aktivitete të reja ekzistuese.
12. VENDIM Nr. 419, datë 25.6.2014 “Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e
kërkesave për leje mjedisi të tipave a, b dhe c, për transferimin e lejeve nga një subjekt te tjetri,
të kushteve për lejet respektive të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre
nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKL-ja”.
13. VKM nr 686, dt 29.07.2015 për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve të zhvillimit
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të procedurës të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM) dhe procedurës së trandferimit dhe
deklaratës mjedisore.
V E N D I M Nr. 13, date 04.01.2013 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE, TË PËRGJEGJËSIVE E
TË AFATEVE PËR ZHVILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË
MJEDIS
Kreu i - Zhvillimi i procedurës paraprake të vlerësimit të ndikimit në mjedis
A. Fazat e procedurës paraprake të VNM-së
Procedura paraprake e vlerësimit të ndikimit në mjedis (VNM) zbatohet për projektet që janë subjekt i
kërkesave të nenit 8, të ligjit nr.10440, datë 7.7.2011, “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis” dhe kalon
në këto faza të njëpasnjëshme:
a) Paraqitja e kërkesës dhe dokumentacionit shoqërues nga zhvilluesi në Qendrën Kombëtare të
Licensimit (QKL) dhe përcjellja e tyre nga QKL në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit (AKM);
b) Konsultimi i AKM-së me institucionet e tjera dhe publikimi i kërkesës;
c) Marrja e vendimit nga AKM-ja, njoftimi i QKL-së, Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe
Administrimit të Ujërave (MMAU), institucioneve të konsultuara si dhe publikimi i vendimit në
Rregjistrin Kombetar te Lejeve dhe Licensave.
B. Paraqitja e kërkesës dhe dokumentacionit shoqërues nga ana e zhvilluesit në QKL dhe përcjellja e
dokumentaconit në AKM
1. Zhvilluesi, që synon të zbatojë një projekt i cili është subjekt i kërkesave te nenit 8, të ligjit
nr.10440, datë 7.7.2011, “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”, që në fazat fillestare të planifikimit të
projektit (projektidesë), paraqet pranë QKL-së, përveç dokumentacionit të kërkuar sipas ligjit
nr.10081, datë 23.2.2009, “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”, dhe
dokumentacionin përkatës i cili përmban:
Përshkrimin e projektit të propozuar, ku përfshihen:
a) përshkrimi i qëllimit të projektit të propozuar;
b) planimetria e vendndodhjes së projektit ku të pasqyrohen në hartë topografike sipërfaqja e tokës së
kërkuar, kufijtë e sipërfaqes së tokës së kërkuar, fotografi dhe të dhëna për përdorimin ekzistues të
sipërfaqes;
c) informacioni për qendrat e banuara në zonën ku propozohet të zbatohet projekti, shoqëruar me
distancën nga vendi ku propozohet projekti, fotografi si dhe njësinë e qeverisjes vendore
(bashkia/komuna) që administron territorin ku propozohet projekti;
ç) skicat dhe planimetritë e objekteve të projektit dhe strukturave të projektit;
d) përshkrimi i proceseve ndërtimore dhe teknologjike, përfshirë kapacitetet prodhuese/ përpunuese,
sasitë e lëndëve të para dhe produktet përfundimtare të projektit; dh) infoormacioni për
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infrastrukturën e nevojshme për lidhjen me rrjetin elektrik, furnizimin me ujë, shkarimet e ujërave të
ndotura dhe mbetjeve, si dhe informacion për rrugët ekzistuese të aksesit apo nevojën për hapje të
rrugëve të reja;
e) programi për ndërtimin, kohëzgjatjen e ndërtimit, kohëzgjatjen e planifikuar të funksionimit të
projektit, kohën e mundshme të përfundimit të funksionimit të projektit dhe, sipas rastit, edhe fazën e
planifikuar të rehabilitimit të sipërfaqes pas mbarimit të funksionimit të projektit; ë) mënyrat dhe
metodat që do të përdoren për ndërtimin e objekteve të projektit;
f) lëndët e para që do të përdorën për ndërtimin dhe mënyra e sigurimit të tyre (materiale ndërtimi, ujë
dhe energji);
g) informacioni për lidhjet e mundshme të projektit me projekte të tjera ekzistuese përreth/pranë zonës
së projektit;
gj) informacioni për alternativat e marra në konsideratë përsa i takon përzgjedhjes së vendndodhjes së
projektit dhe teknologjisë që do të përdoret;
h) të dhëna për përdorimin e lëndëve të para gjatë funksionimit, përfshirë sasitë e ujit të nevojshëm,
energjisë, lëndëve djegëse dhe mënyrën e sigurimit të tyre;
i) aktivitete të tjera që mund të nevojiten për zbatimin e projektit, si ndërtimi i kampeve apo
rezidencave etj;
j) informacioni për lejet dhe licencat e nevojshme për projektin, të kërkuara nga legjislacioni në fuqi si
dhe institucionet kompetente për lejimin/licencimin e projektit.
Raportin paraprak tё VNM-sё, ku përfshihen;
a) një përshkrim i shkurtër i mbulesës bimore të sipërfaqes ku propozohet të zbatohet projekti,
shoqëruar dhe me imazhe;
b) informacioni për praninë e burimeve ujore në sipërfaqen e projekti dhe në afërsi të saj;
c) një identifikim i ndikimeve të mundshme negative në mjedis të projektit, përfshirë ndikimet në
biodiversitet, ujë, tokë dhe ajër;
ç) një përshkrim të shkurtër për shkarkimet e mundshme në mjedis, të tilla si ujëra të ndotura, gaze dhe
pluhur, zhurmë, vibrime si dhe për prodhimin e mbetjeve;
d) informacioni për kohëzgjatjen e mundshme të ndikimeve negative të identifikuara; dh) të dhëna
për shtrirjen e mundshme hapësinore të ndikimit negativ në mjedis që nënkupton distancën fizike nga
vendndodhja e projektit dhe vlerat e ndikuara që përfshihen në të;
e) mundësinë e rehabilitimit të mjedisit të ndikuar dhe mundësinë e kthimit të mjedisit të ndikuar të
sipërfaqës në gjendjen e mëparshme, përfshi edhe kthimin e tokës bujqësore (në rast se përdorimi
ekzistues është i tillë) dhe kostot financiare të përafërta për rehabilitimin;
ë) masat e mundshme për shmangien dhe zbutjen e ndikimeve negative në mjedis;
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f) ndikimet e mundshme në mjedisin ndërkufitar (nëse projekti ka natyrë të tillë);
g) certifikatën dhe licencën përaktëse të QKL-së, të specialistit që ka hartuar raportin paraprak të VNMsë;
Zbatimi i Konvetave Ndërkombëtare
1. Projektet lokalë apo kombëtarë, që përfshijnë planifikimin e përdorimit të tokës dhe zhvillimit
urban dhe ndryshime të tyre.
2. Projektet dhe aktivitete që kanë ndikime domethenëse mbi mjedisin dhe që janë veçanërisht të
dëmshme për shëndetin e njeriut.
3. Projektet dhe aktivitetet lokalë sipas gjykimit dhe përcaktimeve të bërë nga autoritetet lokalë.
1.14.2 Informacion për liçencat e nevojshme
Kërkesat e Liçensimit
Procesi i liçensimit për mjedisin është parashikuar në Ligjin e vitit 1991 për Mbrojtjen e Mjedisit,
ndryshuar në vitin 1998. Ligji shprehet se autoritetet kompetentë përkatës duhet të licensojnë të gjithë
aktivitetet ekonomikë dhe socialë që mund të kenë ndikim mbi mjedisin. Sistemi i liçensimit për
ndërmarrjet është aktualisht në një gjendje tranzicioni. Para ligjit të vitit 1991, institucione të ndryshëm
shtetërorë kishin të drejtën për dhënien e liçensave ndërmarrjeve dhe koordinimi ndërmjet Ministrive
nuk ishte gjithmonë shumë efektiv. Përgjegjësitë për marrjen e lejeve përkatëse për ndërtim duhej të
rregulloheshin ndërmjet pronarit dhe kontraktuesit për ndërtimin.
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RAPORTI PARAPRAK
I VNM-së

Studio "Konsulta e Projekte në Mjedis dhe Gjeoshkencë - G & G group”, |

72

Raport i Vlerësimit Paraprak të Ndikimit në Mjedis për Planin e Detajuar Vendor, Njësia Admi. Ishëm, Bashkia Durrës

PËRMBAJTJA

II.

RAPORTI PARAPRAK I VNM-së

2.1

PËRSHKRIMI I MBULESËS BIMORE

2.2

INFORMACION PËR PRANINË E BURIMEVE UJORE

2.3

INFORMACION PER IDENTIFIKIMIN E NDIKIMEVE TË MUNDSHME

2.3.1

Ndikimi negativ në mjedis

2.3.2

Ndikimet në biodiversitet

2.3.3

Ndikimet në ujë

2.3.4

Ndikimet në tokë

2.3.5

Ndikimet në ajër

2.4

SHKARKIMET E MUNDSHME NË MJEDIS

2.4.1

Shkarkimet e ujërave të ndotura

2.4.2

Gazet

2.4.3

Pluhërat

2.4.4

Zhurmat

2.4.5 Vibrimet
2.4.6 Prodhimet e mbetjeve
2.5

INFORMACION PËR KOHËZGJATJEN E NDIKIMEVE NEGATIVE

2.6

TË DHËNA PËR SHTRIRJEN E HAPËSINORE TË NDIKIMIT NEGATIV

2.6.1 Distancën fizike nga vendndodhja e projektit

Studio "Konsulta e Projekte në Mjedis dhe Gjeoshkencë - G & G group”, |

73

Raport i Vlerësimit Paraprak të Ndikimit në Mjedis për Planin e Detajuar Vendor, Njësia Admi. Ishëm, Bashkia Durrës

2.6.2 Vlerat e ndikuara
2.7

MUNDËSINË E REHABILITIMIT TË MJEDISIT TË NDIKUAR

2.7.1 Mundësinë e kthimit të mjedisit të ndikuar në gjëndjen e mëparshme
2.7.2 Kostot financiare të përafërta për rehabilitim
2.8

MASAT E MUNDSHME PËR SHMANGIEN

2.8.1

Zbutjen e ndikimeve negative në mjedis

2.9

NDIKIMET E MUNDSHME NË MJEDISIN NDËRKUFITAR

III.

PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME

3.1

PËRFUNDIME

3.2

REKOMANDIME

IV.

STUDIME MBËSHTETËSE

Studio "Konsulta e Projekte në Mjedis dhe Gjeoshkencë - G & G group”, |

74

Raport i Vlerësimit Paraprak të Ndikimit në Mjedis për Planin e Detajuar Vendor, Njësia Admi. Ishëm, Bashkia Durrës

HYRJE
Procesi i vlerësimit të ndikimit në mjedis bazohet në Legjislacionin Shqiptar dhe atë ndërkombëtar.
Procesi i vlerësimit të ndikimit në mjedis siguron një përmbledhje të informacionit të disponueshëm në
përputhje me kushtet e vend-ndodhjes së veprës, duke përfshirë kushtet fizike dhe atmosferike, burimet
ujorë dhe biologjikë, kulturën dhe kushtet social-ekonomike të zonës. Metoda e përshtatshme për
vlerësimin e ndikimit në mjedis është ajo e list-kontrollit, e cila vendos nga njëra anë të gjitha burimet e
mundëshme të ndikimeve dhe nga ana tjetër bartësit e ndikimeve, si dhe parashikimin e madhësisë së
ndikimit. Madhësia e ndikimit është shprehur me një sistem prej 5 shkallësh (+) dhe (-). Në këtë studim
jepen në detaje:
 Mundësitë për teknologji të pastër;
 Rritje dhe zhvillim të qendrueshëm;
 Shqyrtimi i alternativave të ndryshme brënda projektit.
 Vlerësimi cilësor me pike të ndikimeve në mjedis të projektit.
 Propozimeve të masave zbutëse të ndikimit të projektit.
Ndotja e ajrit nga ky aktiviteti përfshin kryesisht atë të zonës brenda saj, të cilat emetohen në sasi të
papërfillshme. Ndotja e ajrit do të jetë në nivele të kontrolluara.
Kërkesat e procesit të vlerësimit të mjedisit
Procesi i vlerësimit të ndikimit në mjedis, paraqet masa lehtësuese për të minimizuar ose për të ndaluar
ndikimet sociale dhe mjedisore të projektit. Këto përfshihen në një Plan Menaxhimi Ambiental (PMA), i
cili mund të shihet i detajuar në raport. PMA konsiston në vendosjen e masave lehtësuese, monitoruese
dhe institucionale, që do të ndërmerren gjatë ndërtimit dhe operimit për të eleminuar, kompesuar ose për
të zvogëluar ndikimet ambientale dhe sociale. Plani, gjithashtu përfshin veprimet, që nevojiten për të
zbatuar këto masa. Procesi i vlerësimit të ndikimit në mjedis përcakton menaxhimin specifik mjedisor e
planet monitorues dhe identifikon të gjitha nevojat e raportuara, si dhe afatet.
 Vlerësimi i ndikimeve potenciale
Pas identifikimit duhet të parashikohet madhësia dhe natyra e ndikimit në mjedis. Parashikimet bëhen
mbi ndryshimet potenciale në çdo parametër mjedisor, si në shmangien e ndotjes së ajrit, zhurmave dhe
cilësisë së ujrave.
 Vlerësimi i ndikimeve reale
Ndikimet reale mund të përcaktohen, duke vlerësuar po këto ndikime ndaj:
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standarteve mjedisore;



rregullores së shfrytëzimit të tokës;



preferencave të publikut dhe oponencave të specialistëve;

 Identifikimi i masave zbutëse
Kur një ndikim vlerësohet si i papranueshëm, atëhere kërkon mjete dhe masa zbutëse dhe
mbrojtëse, që përfshijnë ndryshimin e metodave dhe parashikim masash lidhur me kohën e zbatimit,
mënyrën dhe mjetet që do të përdoren si:
 Kompesim për burime apo sipërfaqe të dëmtuar;
 Vëzhgim i zbatimit të masave zbutëse;
 Vlerësimi i shumëllojshmërisë së gjallesave, florës dhe faunës
 Konventa e Diversitetit Biologjik përkufizon shumëllojshmërinë e gjallesave si: “Llojshmёrinё e
organizmave të gjalla dhe komplekset të cilat ato u përkasin. Kjo përfshin ndryshueshmërinë
brenda specieve dhe të vetë ekosistemeve”. Matësit e shumëllojshmërisë së gjallesave përfshijnë
elementë si ndryshueshmërinë gjenetike brenda specieve, etj.
Identifikimi i ndikimit dhe lehtësimet e propozuara
 Ndikimet e mundshëm pozitivë dhe negativë të projektit të propozuar janë identifikuar dhe matur
në masën më të konsiderueshme të mundur. Kapitulli, gjithashtu përfshin informacion mbi masat
lehtësuese, që duhen marrë për pakësimin e ndikimeve negative, gjatë menaxhimit te mbetjeve
spitalore, si dhe mbi ndonjë ndikim negativ të mbetur, që nuk mund të lehtësohet. Gjithashtu, ky
kapitull identifikon dhe vlerëson shtrirjen dhe cilësinë e të dhënave në dispozicion, të dhënat
kryesore për boshllëqet, si edhe paqartësitë e shoqëruara me parashikime.
Identifikimi i ndikimit dhe lehtësimet e propozuar
Ndikimet e mundshëm pozitivë dhe negativë të projektit të propozuar janë identifikuar dhe do të maten
në masën më të konsiderueshme të mundur. Gjithashtu, në këtë raport përfshihen informacione mbi
masat lehtësuese, që duhen marrë për pakësimin e ndikimeve negative, gjatë ndertimit të magazinës
qendrore, si dhe mbi ndonjë ndikim negativ të mbetur, që nuk mund të lehtësohet.
Cilësia e ajrit dhe ndotja ne qytetin e Durresit
Bashkia Durrës është mjaft e populluar, me një numër të madh automjetesh, me një industri të zhvilluar
dhe me portin më të madh detar të vendit. Sigurisht të gjithë këta së bashku përbëjnë dhe ndotësit
kryesorë të ajrit në Bashkinë Durrës. Emetimet e tyre kryesore dhe të monitoruara janë dioksidi i
squfurit, oksidi i azotit, grimcat e pluhurit (PM10), PM2,5, plumbi, O3 si dhe komponentët organikë të
avullueshëm VOC (Volatile Organic Components). Burimi i këtyre ndotësve janë industritë, veprimtaria
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ndërtuese, cilësia jo e mirë e karburanteve, gjendja jo e mirë e rrugëve automobilistike në disa zona të
Bashkisë, por edhe pasojë e një trafiku të rënduar dhe me automjete të vjetra. Të dhënat zyrtare të
cilësisë së ajrit në qendër të qytetit tregojnë se një pjesë e mirë e ndotësve janë brenda normave
kombëtare dhe atyre ndërkombëtare. (tabelat 2.1.4 dhe 2.1.5).
Tabela 2.1.4-Monitorimi i ajrit dhe vlerat në qendër të qytetit Durrës (burimi ISHP)
Viti i monitorimit 2003
PM(µg/m³)
10
Ndotësit
O3
NO2

2004

2005

92

95

93

93

100

116

121

96

99

99

103

99

99

64

51,1
2012
72

17

18

23

24

23

35

28

13,8

209

207

201

211

234

250

12

16

19

12

15

0,34

0,34

0,28

LPM

200

SO2

12

Pb

0,28

2006 2007

0,3

2008

0,1

2009 2011-

Norma AL

Norma EU

(µg/m³)
60

(µg/m³)
50

120

110

60

40

x

140

80

18

18

60

50

0,3

x

1

0,5

Instituti i Shëndetit Publik, Tiranë

Në tabelën e mëposhtme jepen edhe disa ndotës të tjerë si dhe standardi k ombëtar dhe
ndërkombëtar. Me të kuqe janë shënuar ata ndotës të cilët i kalojnë vlerat e lejuara kombëtare apo
ndërkombëtare.
Ndotësi (µg/m³)
Durrës
2011-2012(mes)
Vlerat mesatare
Norma kombëtare
Norma KE

CO

NO₂

PM10

Benzene Toluene Ethylb PM 2,5 Oᴈ

0.443

13.8

51.1

1.2

3.36

0.61

30.02

17.44

x
5

6
40

60
50

x
0,5

x
x

x
1

x
25

120
110

SO₂
1.97
60
50

0

Ndotësit si plumbi janë të monitoruar. Niveli i përqendrimit të tij varet shumë nga cilësia jo e mirë e
karburanteve që tregtohen në Shqipëri. Është logjike që sa më të reja të jenë automjetet aq më pak
konsumojnë karburant dhe aq më mirë e djegin atë duke ndotur edhe më pak ajrin në raport me
automjetet e vjetra. Nuk ka një numër të saktë të raportit midis automjeteve të reja e të vjetra por nga një
vëzhgim i thjeshtë është e dukshme që pjesën më të madhe e përbëjnë automjetet e vjetra. Emetimet e
dioksidit të karbonit janë të lidhura proporcionalisht me konsumin e karburantit, për 1% rritje (apo
zbritje) të konsumit të karburantit kemi 1% rritje(apo zvogëlim) të sasisë së dioksidit të emetuar.
Gjithashtu në Bashkinë Durrës kontribut në ndotjen e ajrit sjell edhe industria. Fabrika dhe punishtet e
ndryshme duhen monitoruar për të zbatuar me rigorozitet emetimet dhe filtrat e përdorura nga ato në
përputhje me rregulloret dhe legjislacionin shqiptar.
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2.1 PËRSHKRIMI I MBULESËS BIMORE
2.1.1 Mbulesa bimore e zonës
Kushtet klimatike mesdhetare dhe kushtet e veçanta ujore të këtij ekosistemi kanë përcaktuar një
mbulesë bimore dhe një botë shtazore të larmishme. Bimësia dallohet për periudhën e gjatë të
vegjetacionit mbi 10 muaj. Gjithësesi, fauna është pakësuar vazhdimisht si pasojë e dëmtimit të
mbulesës bimore nga ndërtimet e shumta të ndërtesave. Të pakët janë zvaranikët: breshka e zakonshme,
bolla e shtëpisë, nepërka e zakonshme, hardhuca e mureve, zhapiku i gjelbër. Mjaft e varfër është edhe
bota e shpezëve, nga të cilat permëndim: sorrat, laraskat, trumcakët, thëllëzat, bufi, kukuvajka etj.
Prania e theksuar e shtresës së varfër me humus, si dhe e lagunës, bën që zona të jetë e pakët me
vegjetacion. Habitatet bazë të zonës përreth territorit të kërkuar për shfrytëzim klasifikohen në:


Habitate ujore



Habitate gjysmë shkretëtirë



Habitate gjysëm të lagura dhe shkurre të ulta



Habitate të hapura dhe livadhore



Habitate të pyllit

Fragmentizimi i habitatit, për shkak të zhvillimit të projektit, mund të konsiderohet si relativisht jo
shumë i rëndësishëm. Rajoni në fjalë bën pjesë në Fushën e Durrësit, si një ndër fushat më të
rëndësishme të vendit tonë, e cila përfshin pjesën qendrore të Ultësirës Bregdetare. Fusha e Durrësit
përbëhet nga depozitime deluvionale, aluvionale, kënetore, liqenore dhe bregore deltore. Ajo është kapur
nga lëvizjet neotektonike diferencuese. Kurrizi kodrinor është kapur nga lëvizjet ngritëse, kurse pjesët
lindore dhe perëndimore të saj nga lëvizjet ulëse, që ka çuar në trashësinë e madhe të depozitimeve të
shkrifëta. Shtretërit e lumenjve që përshkojnë atë janë të cekët, shpesh më lart se fusha përreth dhe me
shumë meandrime. Prandaj ato vërshonin shpesh duke përmbytur, kënetëzuar e moçalizuar tokat përreth.
Duke qenë se zona jonë inkuadrohet nga pikëpamja fiziko-gjeografike, në fushën e Durrësit, ai dallohet
nga pikëpamja gjeologjike për vlera shumë të vogla të treguesve morfometrike. Copëtimi horizontal
është 5-10 km/km2 dhe ai vertikal është 150m për km2 dhe në fushën rreth sektorit tonë, ai shprehet
akoma më lehtë. Relievi erozivo denudues, ndryshe nga zonat e tjera të kësaj fushe gjen zhvillim të
vogël, për shkak të niveleve të ulta, ku proçeset e erozionit lozin rol jo shumë të madh.
FLORA
Për biodiversitetin bimor në ekosistemet e kësaj zone konstatohet një gjendje pak a shumë e stabilizuar
me një tendencë të lehtë drejt përmirësimit.
Vegjetacioni i ujërave të ëmbla dhe flora hidrofile
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Bimësia hidro e hidrofile luan një rol të rëndësishëm në ekosistemin ujor. Ajo siguron drejtpërdrejt ose
tërthorazi, ushqim dhe strehë për një numër të madh organizmash. Duke përfshirë këtu peshqit, merr
rëndësi ekonomike dhe për shpendët e gjuetisë.

Burimi: Drejtoria e Shërbimit Pyjor Durrës
Punoi: Sh. Sirika
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Vegjetacioni brenda ujrave
Një vend të rëndësishëm në vegjetacionin hidrofil të Shqipërisë zënë shoqërimet barishtore të liqeneve,
baseneve e pellgjeve me ujë, ku vendin kryesor e zënë ato me bimë të zhytura e të rrënjëzuara që i
përkasin klasës Potametea Tx. Et Prsg 1942, rendit Potametalia e aleancës Potamogetion (Potonion
W.Koch1962). Bimësia e kësaj aleance dominohet nga formacione me bimë shumëvjeçare fanerogamike
me kallinjtë lumorë të dalë mbi ujë. Asociacioni më i përhapur në liqenet e vendit tonë, si dhe në basene
të tjera ujore është Nyphaeetum albo-lutea Soo, 1957. Ai përbëhet, kryesisht nga bimë me gjethe që
ndryshojnë nga ato të zhyturat. Nga pikëpamja dinamike përfaqëson një asociacion pionier drejt
formimit të pyllit klimaks.
Vegjetacioni i buzës së ujrave
Pjesa më kryesore e këtij vegjetacioni përfshihet në klasën Phragmitetea Tx.et Prsg 1942 rendin
Phragmiletolia W.Koch.1962 e aleancës Phragmition communis W.Koch.1962 (Phragmition Br.B1.1931). Përhapet kryesisht në grykëderdhjet e lumenjve, përrenjve si dhe në vendet me lagështi e
nivel të lartë të ujrave nëntokësorë. Është asociacion, që shquhet për plasticitet ekologjik të
jashtëzakonshëm, përhapet si në vendbanimet plotësisht të mbuluara nga ujrat ashtu edhe në ato të thata
në sipërfaqe, si në ujrat të ëmbla ashtu dhe në ato me kripëzim disi të lartë. Prania e asociacionit në
kondita të ndryshme ekologjike është rezultat i formave të shumta poliploide të species dominonte të tij
(Phragmites australis). Plasticiteti ekologjik i tij pasqyrohet qartë në përbërjen floristike. Dy shoqërime
të tjera të kësaj aleance janë, Scirpo-Phragmitetum typhetosum angustifoliae dhe Scirpo-Phragmitetum
W. Koch.1926. Shoqërimi i parë është më i avancuar drejt formimit të pyllit klimaks dhe përbëhet nga
lloje dominante me rizomë si: Scirpus holochoenus, Phragmites australis, Typha angustilofia etj. Është
asociacion tolerant ndaj periudhave të zgjatura të thatësirës e ndaj ndotjes. Shoqërimi i dytë (ScirpoPhragmitetum) është i stadit analog me Scirpo-Phragmitetum typhtosum angustifoliae, por nuk toleron
ndaj thatësirës. Ai është tolerant ndaj qarkullimit të ujit duke formuar kështu një brez kallamishtesh. Për
aleancën Glyceria-Sparganion të kësaj klase përmendim asociacionin Glyceria-Sparganietum neglecti
Korocos 1962, karakteristike për ujra të ndenjura ose që rrjedhin ngadalë e që janë të pasura me lëndë
minerale. Këtë aleance disa autorë (Horvatic 1963) e fusin Phragmition. Aleanca Magnocaricion Koch
1962, përfaqësohet nga formacione me përfaqësues me përmasa të mëdha të familjes Cypereceae
(Cyperus deh Carex). Këto formacione, janë karakteristike për depresione të lagështa, ligatina oligotrofe,
toka torishte e këneta si dhe në mjedise që mund të jenë disi të thata në periudhën e verës. Shoqërimet
më të përhapura janë: Cladietum marisci Allorge 1922; e ligatina alkaline ku Cladium mariscus R.Br.
mund të shoqërohet dhe nga Carex spp. dhe 2 Cyperetum longi-Migev 1957, e vendeve ligatinore e buzë
kanaleve ku lloji dominant shoqërohet nga Carex spp., Lysimachis numularis, etj. Në vende me llucë e
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rërë dhe me lagështi, ku toka është obligo-mesotrofike, rritet ass. Cyperetu flavescemntis Ë. Koch 1926,
ku përveç llojit dominant takohen dhe specie të tjera aerofite të gjinive Cyperus dhe Juncus. Ky
asociacion i përket klasës Iseto-Nanojuncetea Br.-Bl et Tx1943 e aleancës Nanocyperon e përfaqësuar
me shoqërinë mijëvjeçare xhuxhe. Aleanca përbën një stad të ndërmjetëm në dinamizmin e vegjetacionit
duke u nisur nga rëra e lumit ose e liqenit.
Makiet dhe vegjetacioni barishtor
Në pjesën e marë në studim vegjetacion ndeshet në një distancë 15-20m nga bregu i detit. Ai
përfaqësohet nga lloje të tilla pioniere si Cakile maritima, Salsola kali, të cilët në mënyrë graduale
zëvëndësohen nga nga llojet tipeke të vegjetacionit të dunave që dominohet kryesisht nga Agropyrum
juniceum dhe më pak nga Amophila arenaria. Fizionomia është mjaft e larmishme. Në mjaft pjesë tejet
të shfrytëzuara mungon vegjetacioni ranor dhe ai i dunave. Në tërësinë e shkureve ndeshen lloje lianesh
të tilla si Smilax aspera, Clematis vorticella, Perploca graeca, etj. Llojet dominuese janë ato tipike
mesdhetare si Myrtus communis, Pistacia lentiscus, Uniperus oxicedrus sub. macropora, Rubus
ulmifolius, Erica manipuliflora etj. Bimësia barishtore në ranishtet zhvillohet më pranë plazheve, atje ku
proçeset pedogjenetike kanë mundur të formojnë disa dukuri të tokës që bën të mundur furnizimin e
bimëve me lëndë ushqyese. Këto bimë janë barishtore dhe me cikël vegjetativ të shkurtër, sepse thatësira
e verës në kushtet e përbërjes ranore e bën të pamundur vazhdimin e këtij vegjetacioni. Ato janë bimë
kserofile, me gjemba, në përfaqësuesit kryesorë të kësaj bimësie përmendim: amofila, jonxha e detit,
zambaku i detit, qumështorja e bregdetit, kripthi, fshesa etj.
Vegjetacioni drunor e shkurror
Në këtë tip vegjetacioni vendin kryesor e zënë pyjet hidrofile që u përkasin kryesisht klasave AlnoPopuletea Tx.1968 e Salicetea purpurta Moor 1960. Në përgjithësi në këto pyje nuk formohet humus
dhe toka është lymore, kështu që kushtet edafike janë krejtësisht të ndryshme nga ato të formacioneve të
tjera bimore. Këto pyje takohen kryesisht buzë lumenjve apo liqeneve dhe kanë një histori të caktuar
zhvillimi në kuadrin e dinamizmit të bimësisë. Disa nga speciet hidro e hidrofile janë të rralla apo të
kërcënuara dhe si të tilla përfshihen në Librin e Kuq të Shqipërisë (11). Pjesën më të madhe të këtij
grupi e zënë taksonet vulnerabile (16). Si lloj hidrofil gati të zhdukur përmendim Hydrocotile.
Mikro flora ujore (diatomete)
Numri i mikroalgave diatomeve të gjetura në zonë është relativisht i madh. Kryesisht dominojnë
diatometë, që preferojnë ujëra te kripura (detare) e pak te kripura, por nuk mungojnë edhe lloje të
ujërave te ëmbla e të njelmëta. Ky numër i madh llojesh, që i përket kryesisht lagunave, justifikohet me
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faktin se trofia e këtyre mjediseve rritet për shkak të rritjes së përqendrimit të fosforit dhe azotit. Llojet
që dominojnë janë kryesisht penate si ardissonia fulgens(greville), achnanthes longipes agardh,
cocconeis scutellum ehrenberg, cocconeis placentula(ehrenberg), fragilaria fasciculata (agardh), langebertalot nitzschia constricta (kutzing) thalassiomea nitzschioides gruno, toxarium undulatum(bailey).
Duke parë dhe karakteristikat ekologjike të çdo lloji mund te themi se llojet dominuese janë kryesisht
ato ehurialine dhe mezosaprobe, kjo për shkak të kripshmërisë shumë të ndryshueshme, si rezultat i
ndikimit të ujit të detit dhe gjendjes ushqyese relativisht të lartë të këtyre mjediseve.
Lista e llojeve të diatomeve
Bacillariophyceae:Centricae

PennataeAchanthes brevipes

Cleve

Gyrosigma spenceri(Ë,Smith)

Bacillaria paxillifer Hendey

Grammatophora macilenta

Pantoscek

Synedra tabulata (Agradh)

Diatoma tenius Agardh

Navicula salinarum grunoë

Fragilaria pinnata Ehr.var.pinnata

Nitzschia distans var.tumescens

Entomonies paludosa Reimer

Nitzschia constricta Ralfs

Cocconeis scutellum Ehrenberg

Licmophora remulus Grunoë

Cymbella deliculatta

Licmophora flabellata

Diploneis didyma Cleve

Navicula salinicola Hustedt

Shpërndarja dhe karakteristikat ekologjike për disa nga llojet më të pranishme


Achanthes brevipes: Kozmopolite, në det dhe në ujëra pak të kripura të bregdetit si dhe në estuare.



Amphora coffeaeformis: Kozmopolite, në det dhe në ujëra pak të kripura të litoralit dhe sub litoralit.



Bacillaria paxillifer: Specie e ujërave pak të kripura, zakonisht banore e ujrave bregdetare dhe atyre
në brendësi të vendit të pasura me elektrolite.



Diatoma moniliformis: Specie epifize e ujrave pak të kripura.



Caloneis liber: Specie detare kozmopolite, banore e zonave bregdetare.



Entomoneis alata: Specie detare kozmopolite, banore e litoralit të zonave bregdetare.



Nitzschia constricta: Kozmopolite, në det dhe në ujëra pak të kripura të bregdetit si dhe në estuare.

MAKROFAUNA
Makrofauna në përgjithësi paraqet situatë të ngjashme me ate të viteve të fundit. Llojshmëria dhe
dendësia e ulët e bivalvoreve janë tregues jo të mirë të gjendjes së kësaj faune. Nga të dhënat sasiore të
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popullatave të molusqeve është bërë një kategorizim i llojeve: A - shumë i zakonshëm; B – i zakonshëm;
C – i rrallë; D – shumë i rrallë.
Gastropodë

Kategoria

Bivalvë

Kategoria

4.

Cerithium vulgatum

D

4.

Abra alba

D

5.

Cyclope neritea

D

5.

Mytilus galloprovincialis

D

6.

Hinia incrassata

D

6.

Cerastoderma glaucum

A

7.

Hexaplex trunculus

D

7.

Scrobicularia plana

A

8.

Bittium reticulatum

C

8.

Donax trunculus

D

9.

Risoa labiosa

A

9.

Chemelea gallina

D

10. Rissoa ventricosa

D

10. Tapes decussatus

D

11. Hydrobia acuta

C

11. Paphia aurea

D

12. Ventrosia ventrosa

A

12. Dreissena blanci

D

13. Turboella radiata

D

14. Planorbis planorbis

D

Nga tabela e mësipërme shihet se 70% e llojeve të molusqeve të konsiderohen të rralla (kategoria D) dhe
4 lloje ose 20% konsiderohen si shumë të zakonshme (kategoria A). Në aspektin sasior, gjendja e
malakofaunës duhet të konsiderohet si jo e mirë. Popullata e bivalvit Tapes decussatus është tashmë në
rënie të theksuar për shkak të grumbullimit për qëllime tregtare.

Peshqit
Studimet e mëparshme, studime të cilat kanë përfshirë tërë llojet e habitateve (det, ujë i njelmët dhe ujë i
ëmbël) kanë arritur në përfundimin se zona popullohet nga rreth mbi 90 lloje peshqish. Llojet më
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kryesore janë: Ngjala (Anguilla anguilla), Kocja (Sparus aurata), Levreku (Dicentrarchus labrax),
Qefulli (Mugil cephalus) dhe Aterinat (Aterina sp.). Iktiofauna në këtë system përfaqësohet nga lloje
eurihaline dhe euriterme, ku përmenden të tillë si: Mugil cephalus, Liza ramada, L. aurata, L. saliens,
Chelon labrosus, Anguilla angulla, Atherina hepsetus, Dicentrarchus labrax, Sparus auratus, Gobius
bucchichii and Aphanus fasciatus. Të dhënat flasin për për një sasi peshku të gjuajtur prej rreth 150250ton në vit, prej të cilëve 20-30% janë qefujt- Mugildae, 20-25% ngjala-Anguila, 20-25% Atherina,
10% levrekë e koce- Dicentrarchus & Sparus dhe 10-15% lloje të tjerë. Në rajon në të shkuarën është
praktikuar dhe gjuetia e moluskëve bivalvë me një sasi vjetore prej 60-70 ton. Komuna e Shënkollit
shtrihet në izobatet 20m me fund ranor dhe baltor me zhvillim të dendur të biomasës, kryesisht të
Poseidoneve, duke krijuar kushte ideale për peshqit e vegjël. Kjo zonë është e pasur dhe me molusqe me
rëndësi ekonomike se gjinia Sonax, Chamela, Mytilus dhe gastropodi Nasarius mutabilis që
shfrytëzohen nga restorantet e zonës. Kjo zonë ka tendenca të një varfërimi nga gjuetia ma trata fundore
që kryhet nga shumë anije sidomos ata me fuqi motorike nën 100kf. Ka pakësim të ndjeshëm të
krustaceve kryesisht të karkalecit të butë Peneus Keraturus si dhe të kallamarëve kryesisht të gjinisë
Loligo.
Lista e llojeve të peshqve të regjistruar
Fam Mugilidae
Mugil cephalus L 1758
Liza ramada (Risso 1826)
Liza salines (Risso 1810)
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Fam. Sparidae
Sparus aurata (L. 1758)
Lithoganathus mormyrus (L. 1758)
Diplodus vulgaris (Geoffroy, Hilaire 1817)
Diplodus sargus sargus (L. 1758)
Diplodus annularis (L.1758)
Oblada melanura (L. 1758)
Fam. Moronidae
Dicentrarchus labrax (L. 1758)
Dicentrarchus puntactus (Bloch 1792)
Fam. Anguillidae
Anguilla anguilla (L.1758)
Fam. Gobidae
Gobius bucchichi ( Steindachner 1879)
Gobius niger ( 1758)
Zosterisessor ophiocephalus (Pallas 1811)
Fam. Atherinidae
Atherine hepsetus (L.1758)
Atherine boyeri (Riss 1810)
Fam. Scophthalmidae
Scophthalus rombus (L. 1758)
Psetta maxima maxima (L. 1758)
Fam. Saleidae
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Solea vulgaris (Quinsel 1806)
Solea impar ( Benneth 1831
Solea lasearis (Risso 1810)
Fam. Pleuronectidae
Plathichthys flesus luscus (L. 1758)
Fam. Poecilidae
Lebistes reticulatus million
Fam. Cyprinodontidae
Aphanuis fusciatus
Aphanius iberus
Aphanius dispar
Fam. Mugilidae
Liza aurata (Risso 1810)
Fam. Carangidae
Lichia amia (L. 1758)
Seriola dumerili (Risso 1810)
Trachurus trachurus (L. 1758)
Fam. Sparidae
Sarpa sarpa (L. 1758)
Bobs bobs (L. 1758)
Fam Scienidae
Sciena umbra (L. 1758)
Fam. Mullidae
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Mullus barbatus (L. 1758)
Herpetofauna
Herpetofauna (Amfibet dhe Reptilët) e zonave në studim përbejnë një hallkë të rëndësishme të botës
shtazore. Nga vrojtimet e kryere në terren, si dhe nga eksperiencat e fituara nga studimet e mëparshme
është bërë e mundur të hartohet një listë e llojeve të Amfibeve dhe Reptilëve. Llojshmëria e Amfibeve,
në zonat e marra në studim është e lartë. Ato përbejnë rreth 60% të llojeve të Amfibeve që jetojnë në
Shqipëri. Numri i madh i llojeve të Amfibëve dhe Reptilëve që jetojnë në këtë zonë është një tregues i
qartë që shpreh shkallën e lartë të Biodiversitetit.
Lloje amfibësh



Nr

Emri shkencor

Emri shqip

Kular

1.

Tritus cristatus

Triton me kreshte

+

2.

Tritus vulgaris

Triton i zakonshëm

+

3.

Bombina variegata

Bretkosa barkeverdhe

+

4.

Hyla arborea

Verorja

+

5.

Bufo bufo

Thithëlopa

+

6.

Bufo viridis

Thithëlopa e gjelbër

+

7.

Rana balcanica

Bretkosa e zakonshme

+

8.

Rana dalmatica

Bretkosa kërcimtare

+

9.

Rana lessonae

Bretkosa leshterikut

+

Triturus cristatus është lloj shumë i rrallë dhe me përhapje gjeografike të kufizuar. Është e
kërcënuar nga djegia e shkurreve dhe e pyjeve.



Bambina variegata është lloj shumë i rrallë, jeton ne vija e gropa uji, jo në mjedise kënetore. Është e
kërcënuar nga djegia e shkurreve dhe pyjeve, si dhe nga pakësimi i sipërfaqeve ujore.



Bufo bufo është lloj i zakonshëm i përhapur kudo në këto zona. Komuniteti i zonave gabimisht e
konsiderojnë të dëmshme. Është amfibi i parë që fillon lëshimin e vezëve (fundi i Janarit dhe gjatë
Shkurtit).Është e kërcënuar nga djegia e shkurreve, pyjeve si dhe nga pakësimi i sipërfaqeve ujore.



Bufo viridis është lloj i zakonshëm i përhapur kudo në këto zona. Komuniteti nuk paraqet interes për
këtë specie. Është e kërcënuar nga djegia e shkurreve, pyjeve si dhe pakësimi i sipërfaqeve ujore.
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Hyla arborea është lloj i zakonshëm i përhapur kudo. Komuniteti i zonave e konsiderohen të
dëmshme (gjoja mbyt lopët). Vitet e fundit është e kërcënuar nga djegia e shkurreve, pyjeve si dhe
nga pakësimi i sipërfaqeve ujore.



Rana dalmatina është lloj i zakonshëm i përhapur kudo si dhe është indikator për vlerësimin e
ndotjes së mjedisit. Rana dalmatina është e kërcënuar nga pakësimi i sipërfaqeve ujore dhe djegia e
shkurreve dhe pyjeve.



Rana balcanica është lloj i zakonshëm i përhapur kudo në të gjitha mjediset ujore. Popullatat e
R.balcanica janë të kërcënuara nga pakësimi i sipërfaqeve ujore si dhe nga grumbullimi për eksport.



Caretta caretta është lloj i zakonshëm. Kapet nga anijet e peshkimit si dhe nga peshkatarët që
gjuajnë ne breg. C.caretta është globalisht e rrezikuara.



Chelonia mydas Është lloj shumë i rrallë. Për herë të parë ne bregdetin shqiptar është kapur në
Patok ne vitin 2003. Individët e kapur (12 gjithsej) kanë qenë të rinj. Ch.mydas është globalisht e
rrezikuar.



Demuochelys coriacea është lloj tepër i rrallë në ujrat e Adriatikut dhe Jonit dhe globalisht e
rrezikuar.

Ornitofauna
Në përgjithësi, gjendja e ornitofaunës folezuese në zonat e vrojtuara mbetet në nivelet e viteve të
mëparshme. Gjëndja përgjithësisht e vështirë ka shkaqet e veta shpjeguese, të cilat përmblidhen në:


Gjuetinë e paligjshme;



Shqetësimin e vazhdueshëm prej njeriut;



Peshkimin e paligjshëm;



Shkatërrimin e habitateve natyrore.

Pjesa më e madhe e shpendëve janë dimërues dhe shtegtarë. Shpendët e përhershëm dhe ata folezues të
mirëfillte janë edhe më të rrallët. Në mënyre jo te drejtpërdrejte ky fakt dëshmon pakësimin e llojeve të
cilët kanë nevojë për qetësi të plotë. Llojet që preken më pak nga shqetësimi apo ndërhyrje të tjera janë
ata dimërues dhe sidomos shtegtarë. Pjesa më e madhe e shpendëve është e lidhur ngushtësisht me
mjediset ujore si ligatinat e bisht-pallës, rrushkullit, erzenit, ishmit, drojes, patokut dhe matit. Pjesa e
mbetur e shpendëve shpërndahet në një rend zbritës në shkurreta, pyje, toka bujqësore te punuara apo të
braktisura, zona shkëmbore, qendra të banuara dhe vetëm 1% në brezat ranore të grykëderdhjes se
lumenjve.
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Listë e përditësuar e shpendëve se bashku me statusin e ruajtjes
Nr

Llojet ne latininsht

Llojet ne Shqip

Statusi NK

1.

Gavia stellata

Nori gushëkuq

2.

Gavia arctica

Nori gushezi

3.

Tachybaptus ruficollis

Kredharaku i vogël

4.

Podiceps cristatus

Kredharaku i madh

5.

Podiceps nigricollis

Kredharaku gushezi

6.

Calonectris diomedea

Lajmëtari i madh i furtunës

EN

7.

Puffinus yelkouan

Lajmëtari i vogël i furtunës

EN

8.

Phalacrocorax carbo

Karabullaku i detit

9.

Phalacrocorax aristotelis

Karabullaku me çallme

EN

10.

Phalacrocorax pygmeus

Karabullaku i vogël

CR

11.

Pelecanus crispus

Pelikani kaçurrel

12.

Botaurus stellaris

Gakthi

13.

Ixobrychus minutus

Gakthi i vogël

14.

Nycticorax nycticorax

Çapka e natës

VU

15.

Ardeola ralloides

Çapka e verdhe

VU

16.

Egretta garzetta

Çapka e bardhe e vogël

VU

VU

Statusi K

CR
VU

Shpendë ujorë

Shpend grabitqarë

Viti

1993

1995

1993

1995

Numri I llojeve

46

55

7

11

Totali

26273

38859

48

55

Rezultate të viteve 1993 dhe 1995, numrimi dimëror i shpendëve
Zoobentosi
Kafshët që bëjnë pjesë në bentosin detar, ashtu sikurse parruazoret ne përgjithësi, përfaqësojnë një botë
shtazore me pak te njohur se ajo e rruzorëve. Një nga arsyet për këtë shkallë të ulët njohjeje lidhet me
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vetë mënyrën e jetesës së këtyre kafshëve ne fundin e detit, duke qenë larg kontaktit me njeriun. Krahas
kësaj, për shumë arsye, vëmendja e njeriut tërhiqet më tepër nga kafshët me përmasa te mëdha, si
gjitarët, shpendët, peshqit, zvarraniket etj. Por ne një analize me te thelle, parruazoret marrin një rendësi
te veçantë. Në grupin e kafshëve parruazore futen mbi 95% e numrit te përgjithshëm të llojeve të
kafshëve. Edhe në këndvështrimin ekologjik, parruazoret janë pjesa më e rëndësishme e mjediseve dhe
biocenozave ujore dhe tokësore, si në aspektin e llojshmërisë, ashtu edhe biomasës. Në këtë grup
kafshësh përfshihen shumë prodhues, dekompozues, konsumatorë, parazitë, bujtës, grabitqare, pre etj.
Në ujrat detare të zonës, por edhe në ujërat e ëmbla të kënetës, kanaleve, lumenjve dhe grykëderdhjeve
të tyre pranë brigjeve, zoobentosi përbëhet pothuajse vetëm prej parruazorve. Në përbërje të tij ka kafshë
njëqelizore (Protozoar), sfungjerev (Spongia), knidarë (Cnidaria) e veçanërisht hidrozoare (Hydrozoa),
butakë (Mollusca), krimba te grupeve të ndryshme, sidomos krimba unazore (Annelida), briozoare
(Bryozoa), gaforre (Crustacea), larva insektesh (Insecta), lëkurëgjemborë (Echinodermata) si yje, iriqë
dhe kastravecë deti. Nga grupet e përmendura më sipër, përfaqësuesit kryesorë të makrozoobentosit i
takojnë molusqeve (Mollusca), gaforreve (Crustacea), krimbave unazore (Annelida) dhe brizoareve
(Bryozoa).
Lista e llojeve përbërës kryesore të makrozoobentosit
Bryozoa:Cheilostomata

Mollusca:Bivalvia

Cellaria fistulosa

Arca noae

Schizobrachella sanguinea

Glans trapezia

Margareta cereoides

Mytilus galloprovincialis

Sertella beniana

Chlamys varia

Mollusca:Gastopoda

Ostrea edulis

Gibbula divaricata

Mactra corallina

Tricolia pullus

Solen marginatus

Rissoa ventricosa

Ensis minor

Hydrobia ulvae

Mollusca:Cephalopoda

Pirenella conica

Seppia officinalis

Pisania striata

Sepiola rondeleti

Crustacea:Ciripeda

Annelides:Polychateta

Lepas antifera

Phyllodoce paretti

Balanus peforatus

Sabella pavonina

Studio "Konsulta e Projekte në Mjedis dhe Gjeoshkencë - G & G group”, |

90

Raport i Vlerësimit Paraprak të Ndikimit në Mjedis për Planin e Detajuar Vendor, Njësia Admi. Ishëm, Bashkia Durrës

Shumë lloje molusqesh takohen gjatë grumbullimit të drejtpërdrejtë me anë të dragave bentike, disa lloje
nxirren bashkë me rrjetat gjatë peshkimit me rrjeta fundore, ndërsa shume lloje të tjerë nxirren në breg
nga dallgët. Llojshmëria relativisht e lartë e molusqeve është treguesi i situatës së mirë të popullatave te
tyre dhe habitateve, por dendësia për shumicën e llojeve është e vogël. Nga molusqet gastropodi,
popullatat me dendësinë më të madhe i takojnë Bittium reticulatum, Cerithium vulgatum, Hydrobia
ulvae dhe Hexaplex trunculus. Më të pasura në lloje dhe dendësi gastropodësh janë habitatet e veshura
me makrovegjetacion, ku ato gjejnë strehim dhe ushqim. Në këto habitate gastropodet shfrytëzojnë si
baze ushqimore drejtpërdrejtë vegjetacionin, por edhe llojet e in vertebrorëve që strehohen dhe ushqehen
në vegjetacion. Numri i madh i llojeve të molusqeve bivalvore, si organizma filtratorë, është gjithashtu
bioindikator i gjendjes së mirë të ekosistemit. Kjo zonë është një nga zonat me llojshmërinë më të lartë
të bivalveve në bregun shqiptar të Adriatikut. Vlen të theksohet dendësia mjaft e madhe e popullatës së
C.mediteraneus përgjatë bregut të të gjithë zonës. Ky është një lloj që luan rol të rëndësishëm në rrjetën
ushqimore të ekosistemit bregdetar, pasi tërheq

pranë bregut një numër të konsiderueshëm lloje

peshqish dhe shpendësh, të cilët e përdorin atë si ushqim. Nga krustacetë, karkaleci i deti (Penaeus)
është objekt i rëndësishëm i peshkimit. Stomatopodi Squilla mantos (karkaleci i egër) është një nga
llojet, që kapet më dendur nga rrjetat gjatë gjuetisë së peshkut, por ai nuk preferohet në treg. Krimbat
unazorë (Annelida) dominohen nga popullatat e 5 lloje poliketesh: Phyllodoce paretti, Eunice
aphroditois, Nereis diversicolor, Nereis pelagica dhe Sabella pavonina.Mes poliketeve të kësaj zone
gjenden forma te lira, grabitqare, fitofage dhe detrifage. Ky grup luan rol të rëndësishëm ne rrjetën
ushqimore dhe funksionimin e ekosistemin detar, pasi edhe biomasa e tij është mjaft e lartë. Prania e
briozoareve është kryesisht e lidhur me praninë e makrovegjetacionit në këtë zonë, i cili u shërben si
substrat fiksimi. Koloni briozoaresh vendosen edhe mbi guaskat e ngordhura te molusqeve, mbi
materiale të forta dhe objekteve të ndryshme të hedhura në fundin e detit. Më i varfër paraqitet
zoobentosi në habitatet ku peshkohet intensivisht me rrjeta fundore. Këto rrjeta gërryejnë fundin e detit,
duke dëmtuar drejtpërdrejt habitatin dhe llojet bentike. Prani relativisht e lartë e makrozoobentosit
gjendet edhe pranë derdhjes së ujërave të ëmbla të kësaj zone. Kjo mund të lidhet me prurjet e larta të
masës organike dhe larminë në zinxhirët ushqimorë. Këtu është vërejtur dendësi e konsiderueshme për
llojet grabitqare dhe nekrofage si p.sh. krustacetë Carcinus mediterraneus, Macropipus depurator dhe
Crangon crangon; gastropodet Hexaplex trunculus, nassarius mutabilis, nassarius reticulatus, Neverita
josephinae, Naticarius hebraeus dhe Naticarius stercusmuscarius. Krahas grupeve te tjerë te
makrozoobentosit (sfungjerë, knidarë, krimba të grupeve të ndryshme dhe ekinodermatë) një përfaqësim
te konsiderueshëm kanë edhe larvat e insekteve, sidomos në ujrat e njelmëta dhe të ëmbla të kënetave,
kanaleve e lumenjve të zonës.
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Entomofauna
Entomofauna e zonave në studim përbën një ndër hallkat më vitale të biocenozave që përfshihen në to
dhe padyshim ndër më të rëndësishmet për vete jetën dhe ekonominë e tyre. E parë dhe e thënë kjo në të
gjithë aspektet dhe dukuritë e jetës dhe veprimtarisë të klasës se madhe te insekteve. Aq më tepër
konkretizohet kjo për këto zona, ku krahas veprimtarive të tjera të njeriut, mendohet të zërë vend të
theksuar dhe ai turistik, nisur nga vlerat dhe mundësitë joshëse të kësaj pjese te bregdetit shqiptar.
Entomofauna si pjesë përbërëse e rëndësishme e biocenozave te këtyre dy gjireve te bregdetit tonë,
vlerësohet për përbërjen e pasur llojore dhe masën e madhe fizike te tyre. Ata futen drejtpërdrejte në
zinxhirë të ndryshëm ushqimorë, duke luajtur kështu rol te madh ne “ekonominë e natyrës” dhe
qarkullimin biogjen të substancave. Materiali entomofaunistik i grumbulluar në vite dhe njëkohësisht
gjatë kohës për projektin, për Gjirin e Lalzit dhe të Rodonit është mjaft i pasur si nga përbërja llojore,
po ashtu dhe nga shtrirja në mjediset e larmishme të kësaj pjese, ku përveç zonës bregdetare dhe
breglumore përfshihet dhe ajo tokësore më në thellësi te saj. Kjo vlen te theksohet, sepse vetë uji i kripur
i detit është mjedisi i vetëm ku nuk takohen (rrallë rastësisht) insektet. Larmia e madhe llojore dhe
njëherësh masa fizike e tyre ia shtojnë shumë vlerat e gjithanshme biodiversitetit të këtyre zonave, duke
u përfshirë në zinxhirët e ndryshëm ushqimore, karakteristik për biocenoza të pasura. Në vështrimin
ekonomik të drejtpërdrejte për njeriun, llojet e insekteve fitofagë dëmtues të këtyre zonave janë në
numër shumë të vogël, por 3-4 prej tyre janë potenciale sepse japin herë pas here shpërthime të
shumëzimeve masive, duke rrezikuar seriozisht bimësinë ku jetojnë. Të tillë janë konstatuar: flatraforti,
Leptinotarsa decemlineta (Buburreci i patates), flutura e nates, Thaumetopoe pitycampa (Proçesionaria e
pishes), Lymantria dispar (Vemja e dushkut), karkaleci antenagjate, Decticus albifrons dhe ai
antenashkurter shtegtar Locusta migratoria. Ku nuk kemi në konsideratë dëmtonjësit e serave, sepse ato
kanë specifikën e tyre dhe nuk lidhen me mjedisin e hapur. Problem për entomofaunen mbetet dhe
mbrojtja e llojeve të rrezikuar që përfshihen tek “Libri i Kuq”i florës dhe faunës shqiptare.
Zooplanktoni
Ndarja e planktonit në tre kategori ose grupe (fito, zoo dhe bakterioplankton) bazohet në mënyrën e
funksionimit të tyre. Kjo mënyrë ndrarje bëhet mjaft mire, kur bëhet fjalë për nivele të ndryshme trofike
të cilët janë populluar nga grupe të ndryshme taksonomike. Në modelet klasike fitoplanktoni
përfaqësohet nga organizmat fototrofike të aftë për të liruar oksigjenin gjatë fotosintezës dhe që kanë një
lëvizshmëri të ulëtose janë stacionare. Zooplanktoni i Mesdheut karakterizohet nga një dominance e
lartë e kopepodeve në nivelet e 80-95% të sasisë së përgjithshme të tij.
LLOJET E RREZIKUARA NË NIVEL NDËRKOMBËTAR DHE KOMBËTAR
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Një pjesë e llojeve të vrojtuara gëzojnë status ndërkombëtar dhe kombëtar të rrezikuar. Kështu 3 lloje
janë të rrezikuara në shkallë globale dhe 55 lloje në shkallë kombëtare. Ndër llojet e rrezikuara në
shkallë ndërkombëtare bëjnë pjesë Skifteri kthetrazi Falco naumanni dhe Kojliku sqepholle Numenius
tenuirostris. Prej tri llojeve te përmendura vetëm Skifteri kthetrazi është një vizitor ende i zakonshëm.
Dy llojet e tjera shfaqen shumë rrallë në zonën në studim.
Shpendët e ujit folezues
Shpendët e ujit folezues në tërësinë e zonës kapin shifrën e 65 llojeve. Për 60 syresh folezimi është i
sigurt. Për 5 llojet e mbetur ka nevojë për verifikime të mëtejshme. Monitorimi i fundit vërtetoi
varfërimin e mëtejshëm te ornitofaunes folezuese. Shpendët kolonialë janë visitorë tepër të rrallë dhe
folezimi mund të provohej vetëm për Dallëndyshen e detit ballëbardhë Sterna albifrons. Për shpendët
territorialë gjendja është e mirë. Këta lloje folezojnë të vetmuar ndaj dhe diktohen me vështirësi në
ndryshim nga kolonialet që formojnë grupe të zhurmshme dhe lehtësisht të vrojtueshme. Krahasimi me
shifrat e viteve të mëparshme tregon qartë një pakësim të folezuesve dhe vërteton përkeqësimin e
mëtejshëm të shpendëve të ujit folezues.
Shpendët e ujit folezues dhe tendenca e popullatave
Llojet

2002

Tendenca

Ixobrychus minutus

+

R

Burhinus oedicnemus

+

R

Coturnix coturnix

+

R

Charadrius alexandrinus

++

Q

Sterna albifrons

+

R

+ I rralle; ++ I zakonshem; Q- I qendrueshem; R- Ne renie

Shpendët e ujit dimërues
Shpendët e ujit dimërues të vrojtuar në tërësinë e zonës kapin shifrën e 72 llojeve. Në përputhje me
habitatet të cilat ata shfrytëzojnë për realizimin e nevojave më jetësore i ndajmë në dy grupe kryesore:
shpendët e ujit, me 29 lloje dhe shpendët që jetojnë në tokat bujqësore, pyllin gjethegjerë, shkurretat etj.
Lista e llojeve folezues potenciale te vrojtuar deri me sot
Nr

Llojet ne latinisht

Llojet ne shqip
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1.

Phalacrocorax aristotelis

Karabullaku me çallme

+/-

2.

Ixobrychus minutus

Gakthi i vogël

+

3.

Buteo buteo

Huta

+

4

Coturnix coturnix

Shkurta

+

5.

Rallus aquaticus

Gjeli i ujit

+

6.

Gallinula chloropus

Pulëza e ujit

+

7.

Garrulus glandaruis

Grifsha

+

8.

Pica pica

Laraska bishtgjate

+

9.

Corvus monedula

Gala

+

10.

Corvus corone cornix

Sorra

+

11.

Passer domesticus

Harabeli

+

12.

Passer hispaniolensis

Harabeli gjoksi

+

13.

Fringilla coelebs

Zboraks

+

14.

Carduelis chloris

Verduni

+

15.

Carduelis carduelis

Gardalina

+

16.

Emberiza schoeniclus

Cerla e kallamishteve

+

17.

Emberiza melanocephala

Cerla kokezeze

+

18.

Miliaria calandra

Cerla e zakonshme

+

Lloje të rezikuar sipas IUCnsë
Në këtë pjesë jepen të dhëna për statusin e llojeve të ndryshme faunistike sipas përcaktimeve të IUCnsë.
CR-rezikuar në mëyrë kritike për zhdukje; DD-të dhëna të pamjaftueshme; EN-rezikuar për zhdukje;
VU-i përkeqësuar; LRcd-më pak i rezikuar, por i varur nga masat për ruajtje; LRnt – pothuajse i
rezikuar; LRlc-jo i rezikuar.
Nr

Emri shkencor
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Peshqit
1

Merluccius merluccius

Merluci

VU

2

Dentex dentex

Dentali

EN

3

Sparus aureata

Kocja

VU

4

Dicentrarchus labrax

Levreku

VU

5

Mullus barbatus

Barbuni

VU

1

Triturus cristatus

Tritoni me kreshte

LRlc

2

Triturus vulgaris

Tritoni i zakonshem

LRlc

3

Bombina variegate

Brethkoca barkverdhe

LRlc

4

Buffo buffo

Thithlopa

LRlc

5

Hyla arborea

Verore

LRlc

6

Rana lessonae

Bretkoca e leshterikut

VU

7

Rana balcanica

Bretkoca e zakonshme

VU

8

Rana dalmatina

Bretkoca kërcimtare

LRlc

1

Caretta caretta

Br me pllaka deti

EN

2

Emys orbicularis

Breshkujce

CR

3

Chelonia mydas

Br fluturuese e detit

LRlc

4

Natrix natrix

Bollujs

LRlc

5

Natrix tasellata

Gjarpri vogël i ujit

LRlc

6

Testudo hermani

Breshka e zakonshme

LRnt

1

Pelecanus crispus

Pelikani dalmatin

CR

2

Calonectrix diomedea

Lajmëtari m furtunës

EN

3

Puffinus yelkouan

Lajmëtari v furtunës

EN

4

Phalocrocorax pigmaeus

Karabullaku i vogël

CR

5

Nycticorax nycticorax

Capka e natës

VU

6

Ardeola ralloides

Capka e verdhë

VU

Amfibët

Reptilët

Shpendët
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7

Egretta garzeta

Capka e bardhë e vogël

VU

8

Egretta alba

Capka e madhe e bardhë

VU

9

Ardea cinerea

Capka e përhime

VU

10

Ardea purpurea

Capke rrudhi

EN

11

Ciconia ciconia

lejleku

EN

12

Circus aeruginosus

Shqipja e kënetës

EN

13

Cyrcus pygarus

Shqipja balltaqeve

CR

1

Canis aureus

Cakalli

EN

2

Canis lupus

Ujku

LRnt

3

Mustela nivalis

Nuse lale

LRlc

4

Martes foina

Kunadhe

LRnt

5

Felis silvestris

M e egër

EN

6

Capreolus capreouls

Kaprolli

VU

7

Meles meles

Baldosa

VU

Gjitarët
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2.2 INFORMACION PËR PRANINË E BURIMEVE UJORE
Nga pikëpamja hidrogjeologjike, rajoni ne studim bën pjesë në pellgun e madh artezian të Ultësirës
Perëndimore, i cili është i pasur me ujra nëntokësore. Kjo është e kushtëzuar nga përhapja e
shkëmbinjve me veti të mira dhe mesatare kolektore (zhavorre dhe konglomeratë), nga kushtet e
favorshme klimatike me reshje rreth 1000 mm/vit, nga një rrjet i dendur hidrografik dhe me reliev
fushor me pjerrësi të vogël drejt perëndimit.
Ujërat nëntokësore
Zona është e pasur me ujëra të cekta nëntokësore. Për këtë arsye ato janë edhe lehtësisht të kërcënuara
nga ndotja. Ujërat e cekta nëntokësore vijnë nga basenet e Ishmit dhe Erzenit. Këto ujëra kanë një
përmbajtje të pH prej 7 deri 9 dhe janë të pijshëm. Këto ujëra rrezikojnë të ndoten nga prania në
zonën e kënetës të vendgrumbullimit të mbetjeve, nga ndotja e mëparshme e mjedisit dhe tokës në
zonën e lindanit dhe të bikromateve, nga ish fabrika e prodhimit të kimikateve me bazë sulfuri si dhe
nga ekzistenca e një vend grumbullimi mbetjesh kimikatesh si pasojë e reshjeve të shumta.


Burimet kryesore të ndotjes janë dhe mbetjet urbane (mbetje inerte dhe të lëngshme). Ndotja e ujit
urban ndodh nga prania e P (fosforit) që e ka burimin nga detergjente të ndryshëm që përdoren
kryesisht prej familjeve. Nitratet (Azotet) janë një tjetër element ndotës i gjendur në ujë, në formën
e NO2 dhe NO3, që vjen prej aktiviteteve urbane, bujqësore dhe industriale. Ndotja më e madhe e
ujit është ndotja mikrobiologjike që shkaktohet nga ujërat e zeza dhe që përfundojnë pa trajtimin e
tyre, në lumenj dhe në forma të tjera në anë të rrugëve dhe kanaletnatyrore të drenazhimit dhe
përfundimisht derdhja e tyre në det.

Duke u bazuar në kriterin litologo-stratigrafik, veçohen dy komplekse kryesore ujëmbajtëse:


Kompleksi ujëmbajtës i depozitimeve të shkrifta Kuaternare (Q4);



Kompleksi ujëmbajtës i depozitimeve molasike të përfaqësuara nga konglomeratët dhe ranorët e
suitës Rrogozhina dhe ranorët e Miocenit të Sipërm.

Kompleksi ujëmbajtës i depozitimeve të shkrifta Kuaternare
Ky kompleks ujëmbajtës përhapet në të gjithë rajonin e studiuar si në njësinë gjeomorfologjike
bregdetare ashtu dhe në atë detare. Simbas ujë përshkueshmërisë dhe ujëmbajtjes, brenda këtij
kompleksi dallojmë këto horizonte ujëmbajtëse:
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Horizonti ujëmbajtës i rërave bregdetare, me përshkueshmëri mesatare deri të vogël, me përhapje
të gjerë në të gjithë brezin bregdetar me dune të zhvilluara, me ujëmbajtje në përgjithësi të vogël.



Horizonti ujëmbajtës i rërave lagunore-kënetore me përhapje të kufizuar, me përshkueshmëri dhe
ujëmbajtje të vogël.



Horizonti ujëmbajtës i rërave dhe i surerave aluviale me përhapje në të gjithë njësinë fushore, me
një përshkueshmëri mesatare deri të vogël dhe ujëmbajtje të vogël. Të tre horizontet e
lartpërmendur kanë ujëra pa presion.



Horizontet ujëmbajtëse me presion të zhavorrëve aluvialë me përshkueshmëri të lartë, përhapje
të gjerë në të gjitha luginat lumore të rrjedhjes së poshtme dhe me ujëmbajtje të madhe.

Për qëllime ndërtimore, rëndësi marrin horizontet e ujërave pa presion, që përbëjnë për çdo shesh
horizontin e parë ujëmbajtës nga sipërfaqja e tokës (horizonti i rërave detaro-lagunore ose aluviale),
ndërsa për qëllime furnizimi me ujë të pijshëm të qyteteve, industrisë dhe vaditje, marrin ujrat
nëntokësore të thella të konglomeratëve të suitës Rrogozhina.
Ujerat nëntokësore të rërave detare - lidhen me përhapjen e dunave që shtrihen pas brezit të plazheve
me gjerësi 100-200m. Këto ujëra pothuajse mungojnë në rajonin tonë
Ujerat nëntokësore të rërave lagunore-kënetore - shtrihen gjatë gjithë brezit të lagunave dhe ish
kënetave pas brezit të dunave, si në fushën e ish kënetës së Durrësit, etj. Rërat lagunore-kënetore kanë
trashësi që luhatet nga 5 deri 12m. Ato mbështeten mbi argjilat e kaltërta kënetore. Thellësia e shtrirjes
së tyre gjatë periudhës së dimrit luhatet nga 0.5m, në sektorët e ulët fushor, deri ne 3m rreze kodrave që
rrethojnë kënetat. Amplituda e lëkundjeve të nivelit të ujërave të rërave lagunore është 0.5 deri 1.5m.
Sipas punimeve të zbulimit të kryera në ish kënetën e Durrësit, rërat karakterizohen me veti të ulta
filtruese dhe me ujëmbajtje të dobët. Nga analizat kimike të ujit të rërave lagunore rezulton se ato janë të
një cilësie të keqe higjeno-sanitare, nuk janë të pastra, kanë reaksion acid dhe si të tilla agresive ndaj
materialeve të ndërtimit, dhe në përgjithësi në sektorët e ulët (në qendër të ish kënetës) kanë dhënë ujë të
kripur me Mp>1gr/l të tipit hidraulik Cl-SO4-Na-Mg.
Ujërat nëntokësore pa presion i rërave dhe surerave aluviale. Këto ujëra përbëjnë horizontin e parë
ujëmbajtës nga sipërfaqja e tokës. Ky horizont shtrihet në të gjithë njësinë gjeomorfologjike fushore dhe
karakterizohet me një përshkueshmëri të lartë, përhapje të gjerë dhe ujëmbajtje të madhe. Të gjithë
lumenjtë e Ultësirës Perëndimore në rrjedhjen e poshtme të tyre në zhavorret e varrosura formojnë
shtesa të fuqishme ujërash nëntokësore me presion me rëndësi të madhe praktike për furnizimin me ujë
të pijshëm të qyteteve të Ultësirës Perëndimore (Dakoli H., Xhemalaj Xh., 1996). Zhavorret e varrosura
ujëmbajtëse karakterizohen nga një lidhje e mirë hidraulike me lumenjtë, ç’ka kushtëzon ujëmbajtjen e
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lartë të tyre ashtu dhe mundësinë e rritjes së resurseve të shfrytëzimit me puse të shpuar pranë brigjeve
lumore nëpërmjet infiltrimit të nxitur të ujit nga lumi.

Uji i pijshem
Durrësi furnizohet dhe nxjerr ujë të pijshëm nga burimet ujore të Fushë Kuqes. Një pjesë e madhe e sistemit
ekzistues ka qenë rinovuar dhe uji i burimit është higjenikisht i sigurt. Kjo bën që uji i pijshëm që vjen në
rubinete të jetë i sigurtë. Përveç mangësive të infrastrukturës, edhe kapaciteti i burimeve të ujit (Fushë Kuqe
dhe Fushë Kruja) është i pamjaftueshëm për të mbuluar nevojat aktuale. E ndikuar nga faktorët që
përmendëm me sipër kohëzgjatja mesatare e furnizimit me ujë është nga 1 në 2 orë në ditë gjatë sezonit të
pikut në verë. Standardet evropiane për konsumin e Ujit të Pijshëm (Direktiva)11 janë 200 litra për banorë,
pra teorikisht kjo shifër nuk mund të konsiderohet aspak e mjaftueshme sidomos po të kemi parasysh këtu
që veç popullsisë rezidente shtohen edhe rreth 25000 turistë në ditë ku nevojat për ujë të tyre janë të mëdha.
Humbjet në rrjetin e ujit të pijshëm si rezultat i shpërndarjes, i ndërhyrjeve etj në rrjet është afërsisht 15%.
Kompleksi ujëmbajtës i depozitimeve molasike
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Në rajonin bregdetar të studiuar përhapje më të madhe midis shkëmbinjve molasike dhe me vlerë më të
madhe praktike për furnizim me ujë të rajonit kanë ujërat nëntokësore, që lidhen me konglomeratët dhe
ranorët e suitës Rrogozhina (N2Rr). Konglomeratët dhe ranorët e suitës Rrogozhina formojnë disa shtresa
apo horizonte ujëmbajtëse me trashësi 5-20 m, të ndara midis tyre prej shtresave suargjilore me trashësi
disa metrash. Burimet që dalin nga konglomeratët dhe ranorët në strukturat e ngritura të zonës japin ujë
me debit të vogël të rendit 0.1-0.8 l/s (më të shpeshta ato me Q = 0.3 l/s). Vetitë filtruese të
konglomeratëve dhe ranorëve varen si nga poroziteti dhe çarshëria ashtu dhe nga shkalla e çimentimit të
tyre. Me veti më të larta filtruese karakterizohen konglomeratët dhe ranorët me çimentim të dobët deri të
shkrifët. Të dhënat e pompimeve në puse japin vlera të koefiçientit të filtrimit që lëkunden nga 2 deri ne
5 m/dite. Të gjithë puset e shpuar në konglomeratë dhe ranorë kanë dhënë ujë me vetderdhje. Presioni
pozitiv i tyre rritet me thellësinë e shtrirjes së tyre. Prurja e puseve me vetëderdhje lëkundet nga 0.2-0.5
l/s, 6-8 l/s dhe 10-12 l/s në puset e depresionit. Nga këto të dhëna rezulton se konglomeratët dhe ranorët
e suitës Rrogozhina karakterizohen me veti filtruese me ujëmbajtje mesatare. Cilësitë fiziko-kimike të
ujërave nëntokësore që lidhen me konglomeratët dhe ranorët janë, në përgjithësi të mira. Ato janë ujëra
të ëmbla që i plotësojnë kërkesat e përdorimit për ujë të pijshëm. Ato kanë një mineralizim 0.5-0.8 gr/l
(mbizotëron mineralizimi 0.5-0.6 gr/l), temperature 15-18C, fortësi të përgjithshme 20-22Gj, të tipit
hidrokimik HCO3- Mg-Ca dhe HCO3-Ca-Mg. Veçori karakteristike e këtyre ujërave është shija e dobët
metalike, që vjen nga përmbajtja në këto ujëra e jonit të hekurit (Fe 2 ++ Fe3+) në sasi mbi normën e
lejuar prej 0.3 mg/l. Përmbajtja e jonit të hekurit dy dhe tre valent në ujëra lëkundet nga 0.3-0.7 mg/l, gjë
që ul së tepërmi cilësinë e këtyre ujërave, por pa probleme për shëndetin e njerëzve. Veçori
karakteristike e ujërave nëntokësore, që lidhen me konglomeratët dhe ranorët është se në thellësi të
mëdha (mbi 250-300m) puset japin ujë të kripëzuar me Mp> 1gr/l dhe të pa-pijshëm. Duke u bazuar në
treguesit hidrodinamikë dhe hidrokimike të këtyre ujërave arrijmë në përfundim se, për zonat ku
mungojnë resurse të tjera ujërash nëntokësore (zona e Fushe Kuqes, bregdeti i rajonit) ato marrin rëndësi
të veçantë për furnizim me ujë të pijshëm, sidomos për zonat bregdetare që shtrihen larg ujësjellësve të
qyteteve (fshatrat Spille, Rreth Greth etj). Në zonat e lartpërmendura, aktualisht nga konglomeratët
merren mbi 80 l/s ujë. Kjo sasi në të ardhmen me zhvillimin e turizmit mund të rritet akoma me shpime
të reja të thella duke shfrytëzuar ujërat deri në thellësitë 250 – 300 m. Ujërat nëntokësore të
konglomeratëve ushqehen kryesisht nga filtrimi i rreshjeve atmosferike në sektorët, ku këto shkëmbinj
dalin në sipërfaqen e tokës me struktura të ngritura. Tendenca e përgjithshme e drenimit të ujërave të
konglomeratëve është deti Adriatik.
EUSTAZIA, NIVELI RELATIV I DETIT DHE THELLËSIA E UJIT
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Ndryshimet në thellësinë e ujit në zona të veçanta varet si nga kontrolli global dhe ai lokal. Aspekti
global (eustatik) varet nga lëvizja e sipërfaqes së detit në lidhje me qendrën e tokës, e cila kontrollohet
sipas rradhës nga dy faktorë. I pari lidhet me ndryshimin e ujit në oqean; këto kontrollohen shumë nga
volumi i akullit tokësor (ndryshimet akullnajore eustatike), dhe në një madhësi më të vogël nga volumi i
ujit të kurthuar nëpër rezervuaret apo basenet ujore tokësore. I dyti lidhet me ndryshimin e volumit të
baseneve oqeanik për shkak të rritjes ose zvogëlimit të kurrizoreve oqeanike (ndryshime tektonoeustatike).
Ndryshimi relativ i nivelit të detit në funksion të eustazise dhe subsidencës
Thellësia e ujit përfshin integrimin e një parametri të tretë - furnizimi me sediment – me eustazinë dhe
tektonikën. Thellësia e ujit mund të përshkruhet si nivel relativ i detit minus sedimentet e akumuluara,
siç ilustrohet në. Në këtë mënyrë, niveli relativ i detit mund të vazhdojë të ngrihet dhe të shtojë sipërfaqe
të re për të pritur sedimente, ndërkohë që thellësia e ujit njëkohësisht mund të zvogëlohet nëse
sedimentet akumulohen më shpejt se sa të ngrihet niveli relativ i detit.
Subsidenca
Aktiviteti ndodhet në zonë, i cili nga ana e vet bën pjesë tërësisht në vazhdimin e sinklinalit të
Myzeqesë, i vendosur nën darën e dy tektonikave, si atë të antiklinalit të Shkozës dhe atij të Komunës
Tale. Për pasojë, zona në tërësinë e vet dhe sektori ynë pëson relativisht një ulje në relacion me tokën në
brendësi të detit. Pra, mendohet se kemi të bëjmë me efektin subsidencë në zonën tonë, për rrjedhojë
pritet përparim i detit drejt tokës në dhjetë-njezet vjeçarin e ardhshëm.
Rritja e nivelit të ujit në derdhjet e lumenjve dhe ndryshimi i vijës bregdetare
Të përgjithëshme
Depërtimi i ujit të detit pritet të jetë më i ndjeshëm në vitin 2100. Ai mund të ndjehet veçanërisht në
urën e Rrogozhinës (në stacionin hidrometrik në lumin Shkumbin). Rritja prej 16cm e nivelit të detit nuk
pritet të ketë ndonjë ndikim të konsiderueshëm në ujrat nëntokësorë. Ndërsa, rritja prej 48cm, si dhe
zvogëlimi i sasisë së reshjeve deri në vitin 2100 pritet të shkaktojë rritjen e përmbajtjes së ujit të kripur
në akuaferet e zonës bregdetare. Të dhënat e marra nga vrojtimet përkatëse për ndryshimet e nivelit qysh
prej vitit 1953 tregojnë se lëkundjet e nivelit të detit në Gjirin e Durrësit, ashtu si në mbarë bregdetin
tonë në tërësi, kanë periodë 12 orëshe dhe janë të çrregullta. Shkaktare kryesore të këtyre lëkundjeve
janë veprimi i forcës batice formuese si edhe erat e tij. Pra ato janë si të natyrës kozmike ashtu dhe të
natyrës hidrometeorologjike. Si rezultat i veprimit të erërave, që fryjnë nga drejtimet 190 o deri në 270o,
në gji herë-herë vrojtohen ngritje të theksuara të nivelit të detit, që arrijnë deri në 92cm mbi nivelin zero.
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Niveli më i ulët arrin deri në 48cm, (48cm nën nivelin zero). Amplituda max. e lëkundjeve të nivelit të
detit arrijnë 148cm për periudhën e vrojtimeve qysh prej vitit 1953. Studimet kanë treguar se nivelet
max e min me siguri 5%, janë përkatësisht +94cm dhe -38cm, ndërsa ato me siguri 10% janë +89cm dhe
-35cm. Amplitudat max. me siguri 5% dhe 10% për gjirin janë përkatësisht 132cm dhe 124 cm.
Mesatarja e nivelit në gji është 12cm mbi nivelin zero.
Rritjet e nivelit të ujit të detit
Niveli i detit i nënshtrohet lëkundjeve të vazhdueshme të shkaktuara nga veprimi i forcave, si me
origjinë kozmike, ashtu edhe me natyrë hidrometeorologjike. Veprimi i forcave kozmike shkakton
fenomenin e baticë-zbaticës, që karakterizohet prej lëkundjeve periodike të nivelit të detit. Këto lëkundje
kanë periudhe 12-orëshe dhe janë të çregullta. Madhësia e amplitudës së valës baticore dhe koha e
shfaqjes së saj janë të ndryshme. Përveç faktorëve astronomik, ndikim të madh në shkallën e lëkundjeve
të nivelit të detit ushtrojnë dhe faktorët hidrometeorologjik, si: era, bilanci ujor, gjendja dinamike e
masave ujore, etj. Në regjimin e niveleve të detit evidentohet edhe fenomeni i “Seishit”, që formon
lëkundje të nivelit me amplituda të vogla, që i bashkangjiten valës baticë-zbaticë, duke i dhënë asaj një
formë të “dhëmbëzuar”. Nivelet ekstreme (minimale dhe maksimale) lidhen kryesisht me ndikimin e
erërave të forta të karakterit fortunal, të cilat fryjnë me drejtim nga deti në kontinent ose anasjelltas.
Erërat që fryjnë nga deti e “ngjeshin” masën e ujit në breg, duke shkaktuar ngritje të madhe të nivelit të
detit. E kundërta ndodh me erërat që fryjnë nga kontinenti në det, të cilat e “shtyjnë” masën e ujit në
drejtim të detit, duke shkaktuar ulje të nivelit. Erërat intensive kanë efekte të konsiderueshme në
regjimin e niveleve të detit, kur ato përputhen me fazat e valëve baticore. është paraqitur shpërndarja
brenda vjetore e niveleve të ujit. Nga analiza e kësaj figure, vihet re se, nivelet më të larta mujore në det
vrojtohen në muajt nëntor-dhjetor, ndërsa nivelet më të ulta të tyre vrojtohen në muajt korrik-gusht.
Përsa i përket shpërndarjes stinore, nivelet më të larta vrojtohen në vjeshte dhe dimër, ndërsa nivelet më
të ulta në verë dhe në pranverë. Kjo ecuri e niveleve të ujit, është e lidhur kryesisht me bilancin ujor, me
regjimin e erës, me valëzimin, etj. Niveli mesatar shumëvjeçar vjetor është +0.12m mbi kuotën “0”
mAbs. Gjatë shpërndarjes brendavjetore, për ciklin shumëvjeçar, niveli minimal i detit vrojtohet në
muajin korrik +0.09m, mbi kuotën “0” mAbs dhe niveli maksimal në muajin dhjetor +0.19m. Në këto
kushte amplituda e lëkundjeve brenda vjetore të niveleve mujore për ciklin shumëvjeçar është Δ=(0.190.09)=0.10m. Përsa i përket shpëndarjes stinore, nivelet më të larta vrojtohen në vjeshtë dhe dimër
(0.15m mbi kuotën “0” mAbs), ndërsa nivelet më të ulta në verë dhe pranverë (0.09m mbi kuotën “0”
mAbs). Nivelet ekstreme maksimale të ujit me p=1% siguri, arrin deri 1.12m mbi kuotën “0” m.Abs,
ndërsa nivelet ekstreme minimale po me p=1% siguri zbresin deri në nivelin –0.50m. Në këto kushte,
amplituda maksimale e lëkundjeve të niveleve të detit gjatë ciklit shumëvjeçar është ΔH=(HmaxStudio "Konsulta e Projekte në Mjedis dhe Gjeoshkencë - G & G group”, |
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Hmin)=1.62m. Gjatë periudhës 24 orëshe nivelet e detit i nënshtrohen lëkundjeve baticore duke
evidentuar 2 nivele të larta gjatë batices dhe dy nivele të ulta gjatë zbaticës, me alternime çdo 6 orë.
Amplituda 24 orëshe e lëkundjeve baticë – zbaticë të niveleve të detit ka një vlerë mesatare prej
A=0.30m. Ndryshimi i nivelit të ujit përgjatë bregdetit shqiptar ndodh si rezultat i baticës dhe ngjarjeve
hidrometeorologjike (veçanërisht erërave). Baticat që ndodhin në bregdetin shqiptar janë mjaft të dobëta
dhe lëvizja ditore e amplitudës së nivelit të ujit është rreth 30cm. Influenca e erërave të forta, veçanërisht
nga Jugu, rezulton në një lëvizje të lartë të amplitudës së nivelit të ujit. Niveli më i lartë është 92cm dhe
më i ulëti -48cm.
Projekti i niveleve të ujrave
Duke shtuar komponentet e sipër përmendur, përftohet niveli i projektit të ujrave. Tabela paraqet të
dhënat për nivelin e ujrave për periudhat e rikthimit për 1, 10, dhe 100 vite.
Projekti me nivelet e ujrave në konturin me thellësi 2m
Komponentët

Periudha e kthimit (vite)
1

10

100 (sipër)

100 (poshtë)

Niveli mesatar i detit përfshirë baticat

+0.29

+0.29

+0.29

+0.01

Luhatjet sezonale

+0.07

+0.07

+0.07

-0.03

+0.09

+0.11

+0.13

-0.18

Ndryshime të P.atmosferik

+0.10

+0.20

+0.30

-0.30

Formimi i erës në zonën bregore në konturin me
thellësi 2 m.

+0.08

+0.11

+0.15

-0.10

Formimi i valës në zonën bregore në konturin me
thellësi 2 m.

+0.12

+0.24

+0.31

0

Ngritje mesatare e nivelit të detit në 50 vjet.

+0.22

+0.22

+0.22

0

Projektimi i nivelt të ujit

+0.97

+1.24

+1.47

-0.61

Luhatjet e N.detit nga ndryshime të shpejtësisë,
drejtimit të erës, p.atmosferik e dallgët e mëdha

Llogaritjet e nivelit të ujrave si më sipër, janë krahasuar edhe me refererenca të tjera që kemi patur në
dispozicion. Bazuar në Referencat, niveli historik maksimal i ujrave në Porto-Romano është i barabartë
me +1.21m. Bazuar në referencat e paraqitura, Niveli ekstrem më i larte i ujrave është i barabartë me
1.12m, ndërsa niveli minimal më i ulët i ujrave është -0.50m. Këto vlera korrespondojnë mirë me vlerat
e llogaritura në këtë projekt mbi Nivelin e ujrave, dhe në vecanti kur meret në konsideratë fakti, që
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niveli i ujrave paraqitura në një nga tabelat, e cila përfshin edhe 0.22m të rritjes së nivelit të detit, vlerë e
cila ka të ngjarë te mos jetë përfshirë në vlerat e referncave
Përcaktimi i grafikut të nivelit të ujrave
Grafiku i nivelit të ujrave konsiston në faktorët e mëposhtëm:


Niveli mesatar i ujrave, luhatjet sezonale dhe baticat;



Ndryshimet afat gjata të nivelit të detit;



Ndryshimet e nivelit të ujrave për shkaktë ndryshimit në presionin atmosferik;



Fillimi i erës;



Ndryshimi periodik i sipërfaqes së detit (nga tërmetet, baticat, etj);



Fillimi i dallgëve.

Grafiku i nivelit të ujrave është përcaktuar në bazë të dhënave për 1, 10 dhe 100 vite më parë. Mbi bazën
e 100 vjetëve është përcaktuar edhe vlera minimale e nivelit të ujrave.
Përcaktimi i nivelit të ujit
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Grafiku 15
Në këtë projektim, punimet civile janë parashikur për një jetëgjatësi 50 vjeçare dhe është përdorur niveli
i ujit për një periudhe 100 vjeçare. Vlera për periudhën një vjeçare mund të përdoret për qëllime
operacionale. Përcaktimi i kushteve të valëve ka qënë kryer si për rrugën me gur ashtu dhe për rrugën
me pilota (trestllin). Për platformën mbështetëse vetëm drejtimi gjatë tij është marrë në konsiderat,
ndërsa për rrugën e ngritur janë marrë në shqyrtim të gjitha drejtimet. Periudhat e valëve për të gjitha
pozicionet mund të përdoren në përputhje me tabelën e mëposhtme. Periudhat e valëve nuk kanë
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ndryshime të mëdha afër vijës bregore, kështu që vlerat në thellësinë 10m, mund të merret si
përfaqësuese dhe janë paraqitur si më poshtë.
Niveli mesatar i ujrave, luhatjet sezonale dhe baticat
Niveli mesatar i ujrave në Porto-Romano aty ku ka matje ështe i barabartë me +0,12. Megjithë luhatjet
sezonale niveli mesatar i ujrave varion nga +0,09m në Korrik dhe +0,19 m në Dhjetor. Bazuar në
amplituda mesatare e baticës është rreth 0.30m. Me këto përbërës janë llogaritur vlerat maksimale dhe
minimale të lartësisë së ujit. Nivelet e detit luhaten nga +0,17m mbi nivelin mesatar të detit, deri në –
0,11m nën mesataren e nivelit të detit. Bazuar në këto referenca rezulton se amplituda e baticave është e
barabartë me 0,28m. Kështu niveli më i lartë i ujit është i barabartë me +0,19+0,17=0,36m, ndërsa niveli
më i ulët i ujit është –0,02m. Këto maksimume dhe minimume të nivelit të ujrave korrespondojnë mirë
me nivelet historike të ujrave të raportuara si: minimum (-0,02m) dhe maksimum (+0,35) për rajonin e
Porto-Romanos.
Ngritje afat-gjatë e nivelit të detit
Një ngritje afat gjatë e nivelit të detit prej 0,22m është konsideruar e pranueshme. Kjo vlerë
korrespondon me rritjen e nivelit të detit që është përdorur në Adriacosm projekt (gjithe ashtu në detin
Adriatik) dhe është bazuar në një shtrirje 50 vjet.
Ndryshimet e nivelit të detit për shkaqe të ndryshme (tërmete, presioni atmosferik, etj.)
Ndryshimet e nivelit të detit për shkaqet e mësipërme janë të pranishme në detin Adriatik. Ato janë
shkaktuar nga ndryshime të menjëhershme në ndryshimin e shpejtësisë, ose të drejtimit të saj si dhe nga
luhatjet e presionit atmosferik. Amplituda dhe periudha e këtyre ndryshimeve në detin Adriatik janë
marrë nga Modeli Kompjuterik Hidraulik, i cili është ndërtuar për këtë projekt me qëllim që të
përfitohen shpejtësitë e ngritjes. Bazuar në të dhënat për një model 10 vjeçar të kryer gjatë 1993-2003,
duke përdorur të dhënat për erën nga NCEP (Global Climate database) është arritur të përcaktohet niveli
i ujrave në Porto-Romano, duke përfshirë edhe ndryshimet në shkallë të madhe, për shkak të tërmeteve,
ndryshimit të shpejtesisë dhe drejtimit të erës. Janë analizuar në mënyrë statistikore edhe nivelet
maksimale të ujrave. Luhatjet me karakter ngjitës të nivelit mesatar të ujit të detit për periudha 1, 10 dhe
100 vjet në vijim rezultojnë të jenë respektivisht: +0,09, +0,11m dhe +0,13m, ndërsa në drejtimin zbritës
rezultojnë këto vlera të luhatjeve: -0,11, -0,15m dhe –0,18m.
Ngritja e erës
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Erërat e forta në drejtim të tokës shkaktojnë një rritje të nivelit të ujrave, kryesisht në ujrat e cekëta.
Formimi i erës në zonën në afërsi të tokës (Konturi me thellësi nga 20.0 deri ne 1.0m) mund të llogaritet
duke përdorur një model të thjeshtë , bazuar në formulën në vijim:

2

U
dS
 4 x10 6  10
dx
g d
ku:


dS/dx përfaqëson sipërfaqen e shpatit;



d përfaqëson thellësine ujrave lokale;

Kjo formulë tregon në mënyre direkte se sa e madhe duhet të jetë thellësia e ujrave, atëherë aq më e
papërfillshme është lartësia e dallgës. Sidoqoftë, krijimi në shkallë të madhe i dallgëve është tashmë
perfshire në analizën mbi vlerën maksimale të paraqitura në seksionin e mëparshëm, që bente fjalë për
dallgët e mëdha që formohen për shkak të tërmeteve, etj. Përsa i përket zonës në afërsi të bregut, e cila
nuk përfshihet në modelin hidrodinamik me shkallë të madhe, është llogaritur një mënyrë tjetër për
formimin e dallgëve në këtë pjesë, duke përdorur gjthmonë formulën e mësipërme. Përsa i përket zonës
Porto-Romano, presupozohet batimetria e thjeshtuar si më poshtë:


Nga bregu deri në 10m thellësi 1:160 pjerrësi, deri në 20m thellësi 1:320 pjerrësi;



Gjerësia totale e sipërfaqes së shqyrtuar është e barabartë 5000m;
Probabiliteti i niveleve ekstreme të ujërave

Elementi
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Niveli mesatar 0.03
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(në m)
STINET
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(XII-II)
0.15
0.03

II
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0.1
1
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0.02
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V
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-0.02

-0.03 0.02
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(IX-XI)
0.05
0.03
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XII

0.04 0.07

Hmax
(p=1%)

Hmin
(p=1%)

AMPLITUDA
ΔH=(Hmax-Hmin)

1.12
0.88

-0.50
-0.36

-1.62
1.24

HIDRAULIKA UJORE
Projektimi i nivelit të ujit u përcaktua sipas një rutine të planifikuar si për rrugën e ngritur ashtu dhe për
platformën mbështetëse. Meqënëse niveli i ujit varion, gjatë kësaj traseje është e këshillueshme të mos
përdoret një vlerë konstante e nivelit të ujit, por është përdorur niveli siç raportohet në figurën në vijim.
Modeli hidrodinamik i Adriatikut
Ky kapitull përshkruan konditat e modelit hidrodinamik të kryera për detin Adriatik. Një përshkrim i
modelit hidrodinamik është paraqitur në relacione të meparshme me shënime teknike “Modeli
Hidrodinamik i detit Adriatik datë 27 Korrik, 2005”. Nje model hidrodinamik dy dimensional i detit
Adriatik është ndërtuar me modulin e Delft3D me thellësitë mesatare. Modeli është i aftë të stimulojë
nivele uji dhe shpejtësi rrjedhje në bazë të erës hyrëse. Në detin Adriatik, proçese të tjera fizike ndikojnë
në nivelin e ujit dhe shpejtësitë e rrymave, por nuk janë përfshirë në model. Proçesi më i rëndësishëm,
përveç forcës së erës, është influenca e baticë-zbaticës. Supozohet që ndikimi i baticës mund të shtohet
linearisht në rezultat. Modeli nuk është kalibruar, meqënëse nuk ka matje të mjaftueshme të nivelit të
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ujit ose rrymave, në pozicionin e kompleksit. Për fërkimin e erës dhe koeficientin e ashpërsisë së
shtresave, janë përdorur vlera te përcaktuara për modelin Delft 3D. Shpejtësitë e rrymave në Në zonë
jane krahasuar me rezultatet e modelit tre dimensional, që është përdorur në projektin ADRIACOSM.
Rezultatet e modelimit Delft3D, duket se vlerësojnë shpejtësi rryme më të ulët. Kjo është e pritshme,
meqënëse modeli Delft3D nuk përfshin proçese të tilla si; nxehtësinë dhe kripshmërinë, që dalin për
shkak të rrymave shtjellore. Kështu që u vendos të korrigjohen shpejtësite e rrymave sipas modelit
Delft3D në mënyrë të tillë, që të korespondojë me rezultatet e projektit ADRIACOSM. Me modelin
Delft3D, shpejtësitë operuese të rrymave përball Gjirit të Lalzit janë stimuluar për një periudhë kohe 10
vjeçare. Modeli, gjithashtu është përdorur për të vlerësuar ngritjen tej skajshme të nivelit të ujit në zonën
Tale. Ngritja e nivelit të ujit vetëm si pasojë e erës është nxjerr 0.07m për periudhën 1-vjeçare dhe për
stuhitë 0.17m për nje periudhë 100-vjeçare.
Hidrologjia detare
Regjimi i valëzimeve
Zona Tale është e pambrojtur dhe shumë i hapur, kështu që të gjitha erërat, që zotërojnë në gji i ngrenë
det të fortë. Nga vrojtimet shumëvjeçare mbi valëzimin del se drejtimi kryesorë i valëzimit është prej
140o deri në 270o, me një rastisje vjetore të përgjithshme 49.4%. Nga vrojtimet disa vjeçare rezulton se
në këtë gji veprojnë valët e erës, ato të “Detit të Vdekur” dhe valëzimi i përzier me një rastisje vjetore
përkatësisht 19%, 5.6% dhe 6.8%. Valëzimin më të fuqishëm e ngrenë erërat, që fryjnë nga J-JP,
perëndimi dhe veriperëndimi meqë këto erëra vijnë nga deti dhe kanë një rendje të madhe. Valëzimi më
i fuqishëm arrin deri në forcën 5, d.m.th. me lartësi nga 2-3.5m dhe kryesisht nga drejtimet 180o-220o.
Valët me lartësi 3.20m kanë 1% siguri, kurse ato me lartësi 2.25m e kanë sigurinë 10%. Gjatësia e
valëve maksimale nuk i kalon 40-50m. Perioda e tyre arin 6-7sek. Kuptohet pra se gjri për vetë thellësitë
e tij të vogla (deri në 12m) në përgjithësi paraqet një rajon të detit të cekët në lidhje me valëzimin. Në
ketë gji, më shpesh vrojtohen valët me lartësi 0.25m (rastisja 72.55%). Drejtimi me rastisje më të madhe
të valëve (20.25%) është ai perëndimor, i cili është më i shpejtë gjatë verës.
Natyra e valëzimeve
Klima e valëve në det është vlerësuar në bazë të të dhënave të siguruara nga Zyra e Meteorologjisë.
Rregjimi i valëzimit përcaktohet kryesisht nga shkalla e bashkëveprimit të forcës dhe drejtimit të erës
mbi sipërfaqen e detit. Në proçesin e valëzimit ndikon gjithashtu dhe largësia ose distanca e “rendjes” së
erës mbi sipërfaqen e detit, e cila kushtëzohet nga përmasat e basenit. Më poshtë jepet dhe trëndafili i
largësisë së erës mbi sipërfaqen e lirë të detit, për drejtimet kryesore të saj. Vihet re se largësitë më të
mëdha u takojnë drejtimeve S e SË me distancë mbi sipërfaqen e detit L=1350 e 1200km si dhe
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drejtimet NË me distancë L=800km. Janë evidentuar lartësitë e valëve maksimale dhe janë llogaritur
rastisjet e valëve maksimale në % sipas drejtimeve kryesore. Për vitin mesatar shumëvjeçar, periudha
me lartësi vale: H=0.0 – 0.2m përfaqëson rreth 80% të rasteve të përgjithshme, ndërsa me lartësi: H=0.2
– 0.4m rreth 20% të tyre. Përsa i përket drejtimit të valëve, ato mund të renditen si më poshtë:


Drejtimi P përfaqëson 20.1% të rasteve të përgjithëshme;



Drejtimi V me 15,8%;



Drejtimi JL me 15,5%;



Drejtimi VP me 14.0%;



Drejtimi JP me 11%;



Drejtimi J me 12,0%;



Drejtimi JP me 11,1%;



Drejtimi L me 5,9%;



Drejtimi VLme 5.9%.

Lartësitë mesatare të valëve renditen si më poshtë:


Drejtimet JL dhe JP kanë lartësi mesatare më të madhe përkatësisht H=1.29 dhe 1.28m;



Drejtimi J me lartësi mesatare H=1.19m;



Drejtimi P me lartësi H=1.20m;



Drejtimi VP me lartësi H=1.10m;



Drejtimi L me lartësi H=0.66m;



Drejtimi VLme lartësi mesatare H=0.18m;



Drejtimi V me lartësi mesatare H=0.15m.

Lartësia e valës dhe frekuenca e drejtimit
Valët të vrojtuara në bregdetin shqiptar janë formuar në det të hapur. Këto velë shpërndahen në të gjitha
drejtimet dhe vijnë në bregdetin shqiptar të influencuar nga batometria e fundit të detit dhe morfologjia
bregdetare.
Për projektimin strukturor të punimeve civile me nje jetëgjatësi prej 50 vjet është e këshillueshme të
përdoret projektimi i nivelit të ujit për periudhën 100 vjeçare. Është e këshillueshme të vrojtohen
ndikimet e mundëshme të ndryshimeve morfologjike në projektimin e lartësive të valëve. Ndryshimet në
morfologji, veçanërisht erozioni, mund të çojë në rritjen e lartësisë së valëve të projektit., meqënëse
shumica e valëve afër bregut kanë thellësi të vogël.
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Regjimi i rrjedhave në sektorin e zonës
Rrymat
Rrymat përgjatë bregdetit shqiptar gjenerohen nga forca e gradientit, fenomenet e baticave dhe nga
valët. Në sektorin Tale korrentet janë të paqëndrueshme përsa i përket drejtimit dhe madhësisë.
Shpejtësia e rrymave të matura nuk i kalon 0.25m dhe drejtimi dominant është veri-perëndim. Në det të
hapur u matën rrymat më të stabilizuara me shpejtësi 0.4m/s në drejtimet veriore dhe veri perëndimore.

Pozicioni I Kompleksit
Nord

Owest

Fig. – 19
Sud

Rrymat detare të Otrantos
Deti Adriatik konsiderohet një det i mbyllur. Të gjitha korentet detare vijnë nga Kanali Otrantos.
Masivet natyrore që mbrojnë bregdetin Shqipëtar nga gërryerjet permanente të korenteve bregdetare,
kryesisht janë Mali i Karaburunit, Ishulli i Sazanit, Bishti i Pallës, Kepi i Rodonit etj. Këto fenomene ne
i kemi spjeguar më sipër dhe nga skema e mësipërme dallohet që korentet detare kanë drejtimin Jug &
Perëndim-Veri & Lindje. Ky drejtim vërtetohet dhe nga korentet në akuatorimin portual të portit të
Durresit. Në rastin e fortunaleve duke qenë se porta e hyrjes ka drejtimin nga kanali i Otrantos atëhere
dallgëzimi bllokon funksionin e punës në brendësi të portit.
Treguesit enciklopedik tё korrenteve detare
Sipas të dhënave nga drejtuesit e portit të Durresit, çdo ditë deti Mesdheu avullon 4,144km3 ujë. Vëllimi
i ujit të detit zëvendësohet me 66,65% nga ngushtica e Gjibraltarit (Oqeani Atllantik), 21,11% sigurohet
nga reshjet ditore, 5,56 sigurohet nga derdhjet e lumejve, 3,68 sigurohen nga Deti i Zi. Deti Adriatik
komunikon me detin Mesdhe nëpërmjet ngushticës së Otrantos. Si rezultat i avullimit ditor, rrotullimit
të tokës, hapësirës ujore të mbyllur të detit Adriatik konstatohet, që gjithë korrentet e erërave vijnë nga
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ngushtica e Otrantos ose nga drejtimi i Jug – Perëndimit. Korrentet detare, që krijojnë dallgëzimet në
detin Adriatik vijnë nga ngushtica e Otrantos.
Parametrat klimatologjik
Regjimi i erërave
Zona është e mbrojtur vetëm nga erërat lindore. Anijet e vogla mund të mbrohen edhe nga ato të veriut.
Në këtë gji erërat zotëruese janë ato të katërtës verilindore. Erërat e drejtimit juglindor vrojtohen me
rrallë. Në stinën e dimrit si rastisje në përqindje mbizotërojnë erërat e drejtimit të veriut dhe ato të
juglindjes. Erërat e veriut si rastisje zënë vendin e parë, kurse si shpejtësi mesatare ato nuk i kalojnë
4m/sek. Këto për shkak të trajtës topografike nuk ngrenë shumë det dhe ndikimi i valëzimit me drejtim
veri ndihet vetëm në pjesën jugore të zonës. Më të forta paraqitën ato të drejtimit të juglindjes me
shpejtësi mesatare 5m/sek dhe, që në gji ngrenë shumë det.

N
30
NW

NE

20
10

W

0

E

SW

SE
S

Rastisja e drejtimeve (ne %)

Shpejtesite mes. ( m/s)

Si rastisje nuk përbëjnë ndonjë vlerë të madhe, por si forcë erërat e drejtimit jugor janë me të forta, me
shpejtësi mesatare 8m/sek. Këto erëra ngrenë shumë det dhe vështirësojnë qëndrimin e anijeve edhe në
pjesën veriore të portit. Në stinën e verës pakësohet përqindja e erërave të drejtimit verior dhe juglindor
dhe shtohet rastisja e erërave të drejtimeve perëndimore e veriperëndimore, por të dy drejtimet zotëruese
të dimrit mbetën prapë erëra të forta edhe në verë. Erërat e drejtimeve perëndimore fryjnë me shpejtësi
mesatare 4m/sek dhe ngrenë shumë det. Kur në kanalin e Otrantos fryn shiroku, në rajonin e Shënkollit
vrojtohet era jugperëndimore, shpejtësia mesatare e së cilës është 5m/sek. Kur fryn me forcë kjo ere,
krijon det të madh në vendqëndrimet në spirancë në gjirin e Durrësit, që është i rrezikshëm për anijet.
Kur frynë me forcë këto erëra, vështirësojnë hyrjen dhe daljen nga porti. Në stinën ndërmjetëse,
pranvere dhe vjeshtë pothuajse edhe rezultati është një mesatare e drejtimeve të stinëve dimër e verë.
Era, që mban emrin e vendit ”Era e Kavajës” krijon valëzime të forta në gji dhe shkakton dallgëzim në
hyrje të portit. Kjo ere, që fryn nga juglindja prej luginës së lumit të Kavajës, nga e merr edhe emrin,
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nganjëherë është shumë e fuqishme, por vazhdon jo më shumë se 24orë. Zakonisht, era e Kavajës
rrotullohet për në jugperëndim, dhe rrallë për në veri. Në dimër, shpesh papritur fillon të fryjë shiroku
ose jugperëndimi. Këto erëra mund të ndryshojnë papritur drejtimin e tyre. Në verë këto frynë shumë
rrallë. Shenja të fillimit të shirokut janë valët e gjata, që dallohen shumë pak dhe që vinë nga
jugperëndimi. Në gjirin, kjo ere frynë nga jugperëndimi, duke krijuar valëzime po nga ai drejtim. Nga
ndonjë herë shiroku, si dhe era jug-perëndimore në gji ndërtohet menjëherë me erën e veriut. Këtë
ndryshim e paralajmëron ngritja e shpejtë e trysnisë atmosferike si dhe shfaqja e reve të bardha, të errëta
mbi majat, në thellësi të bregdetit dhe që zhvendosen në veri. Ndonjë ndërrim i erës së përhershme e të
fortë të veriut me shirokun zakonisht nuk ndodh.
Trëndafili i largësive të "rendjes"së erës mbi sipërfaqen e detit sipas drejtimeve kryesore
N°

ELEMENTI

Qetësi

DREJTIMET
N

NE

E

SE

S

SË

Ë

NË

1

Shpërndarje vjetore e drejtimeve …. (ne %)

14.9

27.5

2.9

4.3

16.7

8.2

4.7

12.5

8.1

2

Shpejtësitë mesatare (m/s)

-

3.3

2.4

3.5

4.5

6.7

5.8

4.9

4.4

Rastisjet (ne % ) e eres sipas drejtimeve kryesore dhe shpejtesite mesatare përkatëse (ne m/s) (vjetore)

Shpejtësitë mesatare stinore të erës në m/s
N°

A – STINЁT

Shpejtësia (në m/s)

1

Dimri (XII-II)

4.9

2

Pranvera (III-V)

4.4

3

Vera (VI-VIII)

3.9

4

Vjeshta (IX-XII)

4.3

5

Vjetore (I-XII)

4.4
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Fig. – 21
Trëndafili i largësive të “rendjes” së erës mbi sipërfaqen e detit sipas drejtimeve kryesore
1

DREJTIMET

N
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S

SË
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NË

2

Distancat, ne km
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450
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Rastisja (ne %)

Lartesia mesatare x 10 (m)

Rastisjet (%) të valëve sipas drejtimeve kryesore e lartesitë mesatare korresponduese(m) vjetore
N°

ELEMENTI

N

NE

E

SE

S

SË

Ë

NË

1

Rastisja (ne %)

15.8

5.6

5.9

15.5

12.0

11.1

20.1

14.0

2

Lartësia mesatare (m)

0.15

0.18

0.66

1.29

1.19

1.28

1.20

1.10
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Veçoritë e Erës
Era, si element është mjaft i ndryshueshëm nga një zonë në tjetrën, për shkak të ndikimit të madh që ka
relievi mbi të. Por, duke u nisur nga kushtet gjeografike të zonës dhe relievit përreth saj, mendojmë që
kjo zonë nuk karakterizohet nga shpejtësi të mëdha ere. Në zonën tonë mbizotërojnë erërat lindore dhe
juglindore. Brizat detare, që arrijnë të kapin mesatarisht 55-60 ditë në rajonin tonë. Një erë tjetër
karakteristike është dhe murlani, që sa vjen e dobësohet drejt pjesës qendrore të ultësirës, ku bën pjesë
dhe rajoni ynë, e cila sjell shpesh pasoja negative. Në rajon ndihen mirë dhe erërat e nxehta e të thata, që
kanë rastisje jo të vogël. Porti Shengjinit jo larg, zakonisht furnizohet me të dhënat mbi parashikimin e
motit nga NAVTEX, parashikimi me radio dhe nga Agjensia e Shqiptare e parashikimit të motit me
vendndodhje në Tiranë. Anijet e Flotës Ushtarake Detare Amerikane mund të marrin të dhëna mbi
parashikimin e motit duke thirrur Portin e Durrësit në kanalin 15 në bandën VHF dhe kërkojne të dhëna
për këtë qëllim. Parashikimi përmban: erën, motin, kushtet detare, për periudha 12 dhe 24 orëshe. Sipas
autoritetve lokale të portit, vendet si Kroacia, Italia, Greqia (jo Shqipëria) e bëjnë vetë parashikimin e
motit. Pjesa e brendëshme e Portit të Durrësit është shumë mire e mbrojtur nga deti nga të gjitha
drejtimet. Për shkak të hyrjes së mbrojtur, porti nuk ka patur probleme për sa i përket dallgëve.
Drejtimet e erës në portin e zonës janë lokalisht të përcaktuara si më poshtë:


Erëra me drejtim Jug – Juglindje

:

Shiroka



Erëra me drejtim Jug –Perëndim

:

Garbi



Erëra me drejtim Perëndimore

:

Punente



Erëra me drejtim Veri – Perëndim

:

Maestro

Erërat Garbi (Jugperëndim) dhe Punente (perëndimore) me shpejtësi 39kt (20m/sek) shkaktojnë
shqetësimet më të shumta. Fillimi i erës tip Shiroka në detin Adriatik është zakonisht gradual. Shiroka
është pothuaj gjithnje e shoqëruar me sisteme të presionit të ulët, që kanë gradientë të ngjeshur presioni
në anët e tyre lindore. Shiroka zakonisht shoqërohet me ciklonet e Afrikës së Veriut. Një diferencë
presioni prej 10milibar (midis kepit të Santa Maria Di Leuca dhe fundit jugor të detit Adriatik dhe
Treviso/ St.Angelo në fundin verior të detit Adriatik, me kepin Santa Maria Di Leuca Lucia) që mund të
jetë më e lartë, kjo do të shkaktonte të fillonte era Shiroka me 30-35 Nd (Knot- Nyje detare). Frekuenca
e forcës së stuhise së erës Shiroka (më e madhe ose e barabartë me 34kt), ne Adriatik ulët në drejtim të
veriut. Drejtimi i Shiroka tenton të jetë jugor pranë hyrjes në detin Adriatik dhe lindor përgjatë pjesës
veriore të bregut perëndimor. Shpejtësia e erës e raportuar në ishullin e Palagruzës është përfaqësuese e
shpjetësisë së erës në zonën detare përrreth. Gjatë një erë të tipit Shiroka, një mjergull e madhe është e
pritëshme në veri të detit Adriatik, (ishullin Palagruza) vecanërisht nga Tetori deri në Janar. Në se një
sasi e madhe e ajrit të ftohtë përshkon Ultësirën Podane nga veriu, atëherë është i pritshëm një gjenerim
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i cikloneve në gjirin e Gjenovës. Në se formohet ky ciklon në përgjithësi ai do të lëvizë në drejtimin jugperëndim përgjatë bregut perëndimor të Italisë. Sidoqoftë, nëse vetëm pak ajër i ftohtë përshkon luginën
PO nga drejtimi veri lindor ndërkohë që një shtytje e fortë ndodh në gjirin e Lionit, drejt jug-lindor
nëpërmjet detit Adriatik. Shpejtësia mesatare e erës për muajt e pranverës është 8 kt (nyje atëherë krijimi
i cikloneve do të ndodh në gjirin e Venecias. Në se formohet ky ciklon, ai mund të lëviz detare/sek).
Shpejtësia më madhe e erës është rregjistruar gjatë 3 muajve të sezonit të Pranverës për një periudhë 19vjecare e rregjistruar është në vlerat 61kt (nyje detare/sek) ose 31m/sek. Autoritetet lokale të portit
deklarojnë që erërat në verë janë kryesisht në drejtimin veri dhe veri-lindje. Një regjim flladi të freskët
detar me drejtim veri-perëndimor është pothuaj I stabilizuar për shumicën e ditëve nga Qershori deri në
Gusht dhe në disa ditë në fillim të Shtatorit, por ky regjim nuk është aq i fortë sa për të penguar edhe
levizjet e vogla të varkave.
Flladi i freskët detar, në ndonje rast i quajtur Maestro, fillon rreth orës 11 me kohën lokale dhe zgjat deri
afërsisht në orën 4 deri në 5 pasdite. Gjatë Korrikut, Maestro ka një shpejtësi 4-6kt (nyje detare), duke u
rritur deri në 8-11kt (4-5,5m/sek gjatë pasdites. Gjatë orëve të mbrëmjes, shpejtësia e erës ulet duke
patur vlerat 4-8kt (nyje detare-2-4m/sek). Autoritetet lokale deklarojnë që shpejtësite maksimale të erës
flladit të freskët detar janë afërsisht 16-19Nd (8-10m/sek). Në tokë,gjatë natës dhe mëngjezit janë
dominuese shpejtësi të flladit të freskët në vlerat 2-4Nd (1-2m/sek.). Shpejtësia më e madhe e
rregjistruar gjatë 4 muajve të verës, gjatë një periudhe 19 vjecare ka arritur 45kt (22m/sek).
Shpejtësia maximale e erës në Tetor gjatë një perudhe 19 vjeçare rezulton 37kt (19 m/sek). Ndërkaq era
relativisht të forta dhe shkatërruese, siç është era shumë e fortë BORA, të cilat janë të zakonshme në
bregun verior të Adriatikut afër Triestes dhe Kooperit, këto nuk janë të pranishme në zonë. Bazuar në
studimin Hidrometereologjik të Institutit të Tiranës (Shqipëri), erërat me drejtim nga jugu (të quajtur
Shiroka nga vendasit), dhe nga jug perëndimi (e quajtur Garbi nga vendasit), predominojnë gjatë
periudhës Nëntor deri në Shkurt. Shpejtësia më e madhe e erës, e rregjistruar gjatë 4 muajve të stinës së
Dimrit, për një periudhë 19 –vjeçare, është 49kt (25 m/sek).
Regjimi i rrezatimit
Në përgjithësi, kjo zonë karakterizohet nga vlera relativisht të larta të diellëzimit dhe rrezatimit diellor.
Konkretisht, në këtë zonë vrojtohen rreth 2736.0 orë në vit me diell dhe sasia mesatare vjetore e
energjisë diellore është 4336.0 ëh/m2ditë. Rrezatimi diellor direkt, ai i shpërndarë dhe shuma e tyre
varen nga këta faktorë: Lartësia e diellit mbi horizont, zgjatja e ditës, sasia dhe forma e reve dhe
tejdukshmëria e atmosferës.
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Rrezatimi diellor
Janar
6
120.7
1830
Korrik

Vran mes*
Diellzi**
Rrezat***

Shkurt
6.3
119.9
2468
Gusht

Vran mes*
2.4
2.4
Diellzim**
353.3
328.3
Rrezati***
6781
5990
*
ballë (të dhjeta)
** zgjatja mesatare e diellzimit (orë)
*** mes ditore e rrezatimit diellor (ëh/m2)

Mars
6.2
165
3346
Shtator

Prill
6.2
190.6
4468
Tetor

Maj
5.4
257.8
5602
Nëntor

Qershor
4.4
360.4
6477
Dhjetor

Vjetor

3.4
258.2
4631

4.6
202.9
3190

6
129.6
1981

5.8
111.6
1546

4.9
2535.8
4036
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Grafiku 19
φ = këndi i rënies së rrezeve të diellit. Faktor tjetër që ndikon në shpërndarjen e rrezatimit është
vranësira. Kjo shihet në tabelën e mëposhtme. Maksimumi i rrezatimit është në muajin korrik, kurse
minimumi i rrezatimit është në dhjetor.
Shpërndarja e rrezatimit të përgjithshëm në kohë me vranësira në k. kal/cm2
Stacion
Komuna
Shënkoll

φ
41020'

Janar
4.82

Shkurt
6.19

Mars
9.72

Prill
11.82

Maj
14.28

Qershor
16.86

Korrik
19.56

Gusht
17.97

Shtator
13.05

Tetor
8.70

Nëntor
5.19

Dhjetor
4.10
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S HPERNDARJ A E RREZATIMIT NE KOHE TE VRANET
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Grafiku 20
Tabela 45: Tabela 44: Sasia e orëve me diell
Stacion

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Vjetore

Komuna Shënkoll

124

119

170

202

260

303

2561

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nëntor

Dhjetor

360

334

265

204

118

102

Regjimi i temperarturave
Regjimi termik i ujrave detare kushtëzohet nga bilanci i radiacionit diellor, intensiteti i proçesit
të nxehtësi-këmbimit atmosferë-hidrosferë, kthimi termik, etj. Në këtë regjim, vihet re, ndikimi i klimës
tipike Mesdhetare me vera të ngrohta dhe dimra të butë. Më poshtë paraqitet shpërndarja brenda vjetore
e temperaturës së ujit. Nga analiza e kësaj figure, vihet re se temperatura mesatare vjetore e ujrave
detare është 17.7°C, duke patur një variacion mujor që ndryshon nga 11.8°C në Shkurt që është muaji
më i ftohtë i vitit, deri në 23.4°C në Gusht që përkundrazi është muaji më i ngrohtë. Ujrat detare kanë
një temperature mesatare prej 2.8°C më të lartë sesa atmosfera, që tregon për efektet që ka hidrosfera në
proçesin e ngrohjes së klimës. Temperaturat maksimale mujore të ujit variojnë përkatësisht nga 13.9°C
në 25.4°C me një mesatare të përgjithshme prej 19.9°C. Në këto kushte diferenca ndërmjet vlerës
mesatare të temperaturave maksimale mujore – tmax dhe vlerës mesatare të temperaturave minimale
mujore – t0 min është A=(19.9-15.6) =4.3°C. Përsa i përket shpërndarjes stinore të temperaturës së ujit,
vihet re, se temperaturat më të larta vrojtohen në vere dhe vjeshtë (përkatësisht: 22.7 e 19.8°C), ndërsa
më të ultat në dimër dhe pranverë (përkatësisht: 12.5 e 16.0°C).
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Muajt
Temp. max. ujit

Temp. min. ujit

N°

1
2
3
4
5
6

DIMER
(XII-II)

PRANVERE
(III-V)

7.8
12.5
4.6
14.9
10.7
4.2

12.5
16.0
2.5
18.3
14.2
4.1

Temp. mes. ajrit

STINET
VERE
(VI-VIII)
22.3
22.7
0.4
24.6
19.9
4.7

Temp. mes. ujit

VJESHTE
(IX-XI)
16.2
19.8
3.6
21.8
17.3
4.4

Temperatura mesatare vjetore e ajrit është 15.9°C, duke patur një variacion mujor që ndryshon nga
temperatura 7.0°C në janar, që është edhe muaji më i ftohte i vitit deri në 23.0°C në korrik që është
muaji më i nxehtë. Temperatura minimale e ajrit me probabilitet p=1% siguri është tmin=11.0°C, ndërsa
temperatura maksimale tmax=40.5°C. Amplituda maksimale shumë vjeçare e temperatures së ajrit
rezulton A=40.5-(-11.0)=51.5°C. Temperatura mesatare e ajrit për ciklin shumëvjeçar është t=14.8°C.
Përsa i përket shpërndarjes stinore të temperatures së ajrit, vihet re, se, temperaturat më të larta të ajrit
vrojtohen në vere dhe vjeshtë (përkatësisht: 22.3°C e 16.2°C), ndërsa temperaturat më të ulta në dimër
dhe pranvere (përkatësisht: 7.8°C e 13.3°C). Temperaturat e skajshme mujore të ajrit variojne
përkatesisht nga vlera 7.0°C deri 23.0°C, duke patur një amplitudë prej A=16.0°C.
Temperatura e ajrit
Kjo zonë është mjaft homogjene dhe temperatura e Tales është mjaft përfaqësuese për këtë zonë.
Temperatura mesatare vjetore e ajrit luhatet nga 15.2°C deri në 14.8°C në Tale. Kjo afërsi temperaturash
është prezente për çdo muaj të vitit. Temperaturat më të larta u takojnë muajve korrik dhe gusht, ku në
vendmatje, temperatura mesatare arrin vlerën 23.9°C. Temperaturat më të ulëta vrojtohen gjatë muajit
Janar, në të cilin temperatura mesatare për vendmatjen e sipërpërmendur është 7.3°C. Një tregues tjetër
Studio "Konsulta e Projekte në Mjedis dhe Gjeoshkencë - G & G group”, |

118

Raport i Vlerësimit Paraprak të Ndikimit në Mjedis për Planin e Detajuar Vendor, Njësia Admi. Ishëm, Bashkia Durrës

që plotëson kuadrin e regjimit termik të kësaj zone është edhe numri i ditëve me ngricë <0°C dhe numri
i ditëve me temperatura maksimale mbi 30°C. Konkretisht në zonë vrojtohen mesatarisht 32 ditë në vit
me ngricë gjatë periudhës nëntor deri në mars, ndërsa përsa i përket numrit të ditëve me temperaturë
maksimale mbi 30°C, vrojtohen mesatarisht 57 ditë në vit.
Temperatura mesatare e ajrit sipas ½ (max + min) t0c mesatare 35 vjeçare
Stacioni

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Komuna
Shënkoll

6.4

7.5

10.0

13.8

17.6

21.7

Korrik
24.0

Gusht
24.0

Shtator
21.2

Tetor
16.4

Nëntor
12.2

Dhjetor
8.4

Vjetore

15.3

Temperatura mesatare e muajit janar është 7ºC dhe për muajin korrik e gusht është 24ºC, ndërkohë që
temperatura mesatare vjetore është rreth 15ºC. Vlerat e maksimumeve të temperaturave të larta lëviz në
kufijtë 40º- 42ºC, dhe vlera e minimumeve të temperaturave të ulta leviz deri në – 10ºC, por më të
përsëritshmet dhe që përbëjnë një veçori të saj janë vlerat e temperaturës minimale deri në - 2º, -5º.
Temperaturat negative janë karakteristike për muajt e dimrit, por ato mund të vërehen dhe në muajt e
vjeshtës (nëntor) dhe të pranverës (mars).
Lagështira relative mesatare e ajrit në %
Lagështira relative e ajrit
Komuna Shënkoll dhe zona përreth saj karakterizohet nga një lagështirë relativisht e lartë, me vlerë të
mesatares vjetore 73%. Vlera më e ulët vrojtohet në korrik 61% dhe atë më të lartë në dhjetor me 76%.
Tabela më posht pasqyron qartë shpërndarjen vjetore të këtij elementi.
Tabela e lagështirës relative të ajrit mesatare 35 vjeçare
Stacioni
Komuna Shënkoll
÷

Janar
73
Korrik
61

Shkurt
72
Gusht
63

Mars
71
Shtator
69
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Prill
72
Tetor
73

Maj
72
Nëntor
77

Qershor
66
Dhjetor
76

Vjetore
70
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Fig. – 23
Dhjetori dhe Janari regjistrojnë vlerat më të larta të rrjedhjes, përkatësisht 13,3 dhe 13,2% të asaj
vjetore. Ata pasohen nga shkurti (12,3%), muaji me vlerën më të ulët të rrjedhjes ujore për lumenj të
ndryshëm dhe ecurinë shumëvjeçare të rrjedhjes totale që derdhet Detin Mesdhe. Shihet që, viti 1963
është viti më i lagët (Q=2,023m3/sec-1), ndërsa ai 1954 është më i thati (Q=704m3/sec-1). Gjatë periudhës
së lagët (Tetor-Maj), volumi i rrjedhjes s’është mjaft i madh, por duke qenë temperatura e ulët potenciali
i evapotranspiracionit është i ulët.
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Fig. – 24
Rrjeti i grumbullimit të reshjeve
Në se përjashtojmë rrjedhjen e poshtme të lumit të shkumbinit, të formuar në rajone të tjera të vendit
tone, rrjeti hidrografik i ekosistemit bregdetar të Godullës, si pasojë e këtyre kushteve klimatike dhe e
ndërtimit gjeologjik prej terrigjeneve, dallohet për mbizotërimin e rrjedhjeve të vogla dhe të
përkohshme. Ata fillojnë në lartësitë e kreshtave ujëndarëse (rreth 150 – 170m) që përshkojnë shpatet e
kodrave dhe pjerrësisht vazhdojnë edhe në fushë. Ndërkohë kur pjesa e sipërme e pellgjeve të tyre
ujëmbledhës është e zhveshur, pjesa e poshtme e këtyre pellgjeve është e veshur me bimësi shkurresh
me gjelbërim të përhershëm. Këta përrenj, duke u ushqyer kryesisht nga reshjet e shiut, të cilat siç
theksuam kanë regjim shumë të çregullt, dallohen për lëkundje shumë të mëdha të niveleve, për fryrje të
menjëhershme, duke marrë më tepër formën e rrjedhjeve të bltës dhe për uljen po të menjëhershme të
niveleve, madje edhe për tharjen e plotë të tyre.
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Tabela e reshjeve maksimale
Stacioni

Viti

Sasia në mm

Viti

Sasia ne mm

Komuna Shënkoll

1966

1673.6

1932

854.3
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Grafiku 23
Rrjeti Hidrografik
Ushqimi kryesor i rrjetit hidrografik janë reshjet e shiut, gjë kjo që shprehet edhe në veçoritë e
regjimit të rrjedhjes vjetore. Në stinën e verës prurja e përrenjve pakësohet aq shumë sa që një pjesë e
tyre thahet plotësisht. Kjo vjen nga mungesa e reshjeve gjatë verës dhe nga burimet shumë të pakta e të
vogla nentokësore, për shkak të përhapjes së formacioneve të papërshkueshme
Shirat me kohëzgjatje të ndryshme (T) dhe në përqindje të ndryshme sigurie (P%)
vend-matja
Komuna
Shënkoll
Vend-matja
Komuna
Shënkoll

1%
44

T = 15 minuta
50%
99%
15
7

1%
98

T = 1 orë
50%
99%
33
17

1%
125

T = 2 orë
50%
99%
43
21

1%
135

T = 3 orë
50%
99%
46
23

1%
154

T = 6 orë
50%
99%
52
26

1%
180

T = 12 orë
50%
99%
72
42

NGJARJE TË PAZAKONTA KLIMATIKE
Klima
Në bazë të monografisë “Klima e Shqipërise”, zona e ndërtimit ndodhet në një rajon me klime
mesdhetare fushore qendrore. Në këtë zonë, rrezatimi i përgjithshëm diellor vjetor është R=1611,
84këh/m2, duke patur një variacion mujor nga 70.61këh/m2 në muajin janar, që është muaji me vlerat më
të ulta të rrezatimit të përgjithshem diellor, e cila arin deri në 214.45këh/m2 në korrik, që përkundrazi
është muaji me vlerat me të larta të rrezatimit të përgjithshëm diellor. Numri i ditëve me diell është 340
ditë/në vit, ndërsa zgjatja relative e diellëzimit është rreth 60%.
Shtresa mesatare vjetore e reshjeve atmosferike është 980.5mm, duke patur nje variacion mujor nga
14.3mm në korrik, që është muaji më me pak reshje i vitit, deri në 152.0mm në nëntor, që përkundrazi
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është muaji më me shumë reshje. Numri i ditëve me reshje është mesatarisht 110 ditë në vit. Reshjet më
të mëdha 24 orëshe, me p=1% siguri në këtë zonë janë 210mm, ndërsa reshjet të mëdha 12 orëshe me të
njëjta siguri janë përkatesisht 167mm, reshjet 6 orëshe 136mm, reshjet 4 orëshe 125mm, reshjet 3 orëshe
119mm, reshjet 1 orëshe 110mm, reshjet me kohë-zgjatje 30 minuta janë 71mm dhe me kohë-zgjatje 15
minuta janë 45mm.
Ndër dukuritë e pazakonta klimatike bëjnë pjesë edhe ato që lidhen me regjimin e reshjeve. Shqipëria, si
vend me klimë tipike mesdhetare, karakterizohet nga një regjim i çrregullt i reshjeve nga pikëpamja e
shpërndarjes vjetore. Kjo shpërndarje karakterizohet nga një maksimum në muajt e dimrit (30-40% e
reshjeve vjetore) dhe një minimum në muajt e verës (10%). Çrregullsia e reshjeve vihet re edhe në
shpërndarjen e tyre gjeografike. Kështu, në shkallë lokale herë pas here ndodhin me ngjarje jo të zakonta
si reshjet intensive brenda 24 orëve të shoqëruara në disa raste me përmbytje apo mungesa e theksuar e
reshjeve që sjell thatësira të zgjatura. Si vite skajore në Shqipëri janë përcaktuar vitet hidrologjike 1949,
1954, 1957 e 1985 si vite ujëpakët dhe 1963, 1970, 1978 e 1986 si vite ujëshumë. Ndër ata ujëpakët, më
i thati paraqitet viti 1949. Në krahasim me mesataren shumëvjeçare, në këtë vit sasia e reshjeve kanë
qenë 1.6 herë më pak se norma.
Gjatë këtij viti, thatësira ka qenë më e theksuar në Shqipërinë juglindore, si në Voskopojë, Korçë,
Leskovik, etj. I dyti për nga thatësira është viti 1953-1954, me 1.4 herë më pak reshje se mesatarja
shumëvjeçare. Viti me reshje më të shumta ka qenë viti 1963, me 1.6 herë më shumë reshje se mesatarja
shumëvjeçare në shkallë vendi dhe veçanërisht në zonën jugore me 2 herë më shumë se mesatarja.
Rajoni i studiuar karakterizohet nga një sasi tepër e vogël reshjesh, rreth 700mm/vit, sasi e cila në vitin
1907 ka rënë në 680 mm/vit, duke përfaqësuar sasinë më të vogël vjetore të reshjeve në Shqipëri. Në
vitet e ardhshme (sipas UNEP, 1994) pritet që deri në vitin 2100, si rezultat i ngrohjes globale, të
ndodhë një ndryshim i temperaturës mesatare vjetore me 0,7-2,5°C, pra luhatje e, gjë e cila do të
pasqyrohet edhe në ciklin hidrologjik. Gjatë dimrit pritet që rritja e temperaturës të ndjekë ecurinë
vjetore, ndërsa sasia e reshjeve do të zvogëlohet deri me 5%. Gjatë pranverës temperaturat mesatare që
ndryshojnë mes 13,8 dhe 15,7°C mendohet të ndryshojë në 15,2°C dhe 18,5°C, ndërsa sasia e reshjeve
do të rritet me 0,18%. Gjatë verës temperaturat mesatare do të luhaten nga 23,2°C në 24,7°C, ndërsa
sasia e reshjeve do të zvogëlohet me 60%.
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Fig. – 28
Gjatë vjeshtës ndryshimi i temperaturës pritet të jetë më i madh se ai vjetor, për shkak të verës së
zgjatur, ndërkohë që sasia e rreshjeve pritet të rritet me 53%. Këto ndryshime të klimës do të ndikojnë
edhe në rezervat ujore duke shkaktuar:


Zvogëlim të rrjedhjes së ujërave sipërfaqësorë gjatë thatësirës së verës, veçanërisht në zonat
jugore të Shqipërisë me 2% deri në 2030 dhe 5% deri në 2100;



Keqësim të problemeve të ujit, veçanërisht atij të pijshëm, si gjatë stinës së verës për shkak të
pakësimit të reshjeve, ashtu edhe gjatë vjeshtës për shkak të rritjes së turbullirës së ujit;



Rritje e evapotranspiracionit për shkak të rritjes së temperaturës duke sjellë dhe zvogëlim të
sasisë totale të ujit;

Dëbora në Ultesirën Perëndimore vrojtohet rrallë dhe ajo mendohet si dukuri e jashtëzakonshme.
Mesatarisht gjatë një viti vrojtohen 1-2 ditë me dëborë.
Mjegulla formohet kryesisht gjatë periudhës së ngrohtë të vitit. Numri i ditëve me mjegull është
mesatarisht rreth 70 ditë/në vit. Tensioni mesatar i avujve të atmosferës është 13.5mb, lagështia
mesatare vjetore e ajrit është 74%, ndërsa defiçiti mesatar vjetor i lagështisë është rreth 5.5mb. Vranësira
mesatare vjetore e atmosferës është rreth 5.0 ball.
Tsunami
Në rastin e ndonjë tsunami dëmtime mund të ndodhin por shkatërrime të strukturës nuk do te këtë.
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RISQET NATYRORE
Rreziqet gjeomorfologjike
Ndër proceset kryesore gjeomorfologjike me impakt në zhvillimin e qëndrueshëm të zonës
përmendim erozionin:
Erozioni detar - Në Kepin e Rodonit fenomeni i gërryerjes vërehet në anët veriore dhe perëndimore të
tij. Kjo vërtetohet me ekzistencën në cektinën bregdetare të materialeve, batlla ranoresh-argjilash
tortoniane ku erozioni shoqërohet dhe me rrëshqitje të masave shkëmbore. Tregues i qartë i
avancimit të detit në drejtim të tokës është futja e bunkerëve në det, një pjesë e të cilave kanë
humbugr në ujërat detare. Dëshmi e gërryerjes janë dhe gjetjet e objekteve arkeologjike të mbuluara
nga uji i detit. Nga analiza e hartave të viteve 1955-1987 dhe vrojtimet në vitet 1998, 2000 dhe 2013
rezulton se vija bregdetare ka pësuar një erozion të fuqishëm. Për vitet 1952-1987, rezulton një
avancim i detit në tokë prej 70m ku është llogaritur një gërryerje me një shpejtësi 2m/vit dhe gjatë
viteve 1987-2000 me shpejtë si 7m/vit. Shfrytëzimi intensiv i materialeve inerte në lumin Ishëm
(devijimi i grykëgerdhjes së tij) dhe lumin Erzen, ka sjellë impakte negative duke prishur kështu
balancën e sedementimit të plazheve në favor të gërryerjes. Kjo vazhdimësi mund të cënojë të
ardhmen, zhvillimin e turizmit dhe dëmtimin e biodiversitetit.

Erozion detar, plazhi Rrushkull (Sh, Sirika) 2014

Erozioni sipërfaqësor - Ky erozion është më i përhapur në sipërfaqet e shpateve të relievit kodrinor,
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ku mungon bimësia, i shprehur në sektorë ku argjilat dhe alevrolitet dalin në sipërfaqe dhe ndërthuren
me ndërshtresa ranoresh (Gjuricaj, Kapidanaj, Kërtushaj, Bisht Pall). Erozioni është intensifikuar më
tepër nga veprimtaria e njeriut, si prerja e pyjeve, dëmtimi i bimësisë së ulet nga mbikullotja, hapja
e tokave të reja, tarracimi dhe lënia djerr e tyre, hapja e rrugëve, kanaleve ujitëse dhe traseve
ushtarake etj. Arsyeja tjetër lidhet me kushtet klimatike që ofron hapësira në studim, ku reshjet
atmosferike nxisin dhe intensifikojnë erozionin sipërfaqësor, sidomos pas verës së thatë e të nxehtë,
ku intensiteti 10-180mm/24 orë i rrebesheve 24 orëshe është i lartë, ndonëse kjo dukuri shfaqet
rrallë, dhe prania e bimësisë natyrore frenon këtë proces. Vihet re se në vite të veçanta, sasia e
reshjeve 24 orëshe është i lartë edhe në muajt e verës.
Proceset gjeomorfologjike - Trualli i zonës kodrinore përbëhet nga molase pliocenike (argjila,
alevrolite, ranore, konglomerate). Në tërësi mbizotërojnë argjilat që në kushtet e sasirave të mëdha të
ujit fryhen dhe kalojnë në gjendje plastike, duke krijuar kushte për shfaqjen e rrëshqitjeve. Përbërja
gjeologjike dhe veshja e dobët me bimësi nxit këto fenomene në kurrizin kodrinor Lalëz-Rodon ku
shprehen mirë elementët gjeomorfologjike. Në brigjet e larta detare, shembja vjen si rezultat i
gërryerjes e sharrimit nga poshtë të shtresave nën veprimin e dallgëve të detit. Në të njejtën kohë,
shembje takohen edhe larg veprimtarive të abrazionit, si në jug të Kepit të Rodonit. Këtu shembjet
dhe rrëzimet gravicionale janë kombinuar edhe me rreshqitje.
Rrëzimet - në territorin tonë të marrë në studim kushtëzohen nga ndërtimi litologjik (formacione të
buta shkëmbore), kushtet klimatike të zonës, veprimtaria e njeriut (ndërtimet, dëmtimi i bimësisë
natyrore, etj). Në zonën e Ishmit, kjo dukuri ndeshet në Kepin e Rodonit dhe në territorin midis
fshatrave Lalëz, Kërtushaj, Kapidanaj.
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Rrëshqitje në bregdetin e Kepit të Rodonit (majtas), shembje në segmentin rrugor Lalëz-Ishëm djathtas),

Rrëshqitjet - janë një dukuri e shpeshtë për shpatet që ndërtohen nga shkëmbinj të butë (argjila,
alevrolite, mergle), ose të ndërthuara me ata të fortë dhe të përshkueshëm, duke përbërë për këta të
fundit një bazament të paqëndrueshëm sapo ata të ngopen me lagështi. Në veçanti, ato janë mjaft të
zhvilluara në zonat kodrinore me përbërje gati krejtësisht terrigjene dhe lidhen kryesisht me stinët e
reshjeve. Territoret që dallohen për rrëshqitje janë zonat kodrinore pranë qendrave të banimit, midis
Lalëzit dhe Kërtushajt, Kuratën, Shetaj dhe Bisht Pall ku takohen rrëshqitje të përmasave të
konsiderueshme, të vjetra dhe aktive. Proçeset gjeomorfologjike janë një indikator negativ për relievin
kodrinor të kësaj hapësire sidomos për vijën bregdetare të Kepit të Rodonit dhe Bisht Pall. Këto
proçese shpesh kanë dëmtuar edhe rrugët sidomos ato të ndërtuara rishtazi dhe pa studimin
përkatës.
Rreziku i përmbytjeve
Ndër rrisqet natyrore, kërcënuese të një zhvillimi të qëndrueshëm të hapsirës në studim, janë dhe ato të
karakterit hidrologjik, (përmbytjet). Në të kaluarën përmbytjet ishin një kërcënim i vazhdueshëm.
Lumenjt Ishëm dhe Erzen në rrjedhjen e tyre të poshtme në kohë reshjesh të dendura në gjendje plote
dilnin nga shtrati duke rrezikuar dhe dëmtuar të mbjellat dhe banesat e fshatarëve. Në sistemin socialist
u morën masa për të eliminuar këtë risk natyror nëpërmjet investimeve që u bënë në sektorin e
bujqësisë. Mbas vitit 1990, mungesa e investimeve, në mirmbajtjen e sistemit kullues, dëmtimit të
sistemit mbrojtës ka rritur rrezikun e përmbytjeve. Kanalet e para kulluese janë mbathur duke dalë
jashtë funksionit të tyre të mëparshëm duke ndikuar në shtimin e rasteve të përmbytjeve. Zonat që
preken nga përmbytjet në kohë reshjesh të dendura janë fusha e Erzenit të poshtëm dhe fusha e Ishmit.
Rasti i fundit ku hapësira u përfshi nga përmbytjet e lumit Erzen dhe Ishëm ishte me 15 mars të vitit
2013 ku sipërfaqe të konsiderueshme u përmbyten nga uji, ku u rrezikuan dhe disa banesa nga dalja e
këtyre lumenjve nga shtrati.
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Përmbytje të fushës së Ishmit, mars 2013(majtas) dhe plazhit Hamallaj, korrik 2014 (djathtas) (Sh.Sirika)
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2.3 INFORMACION LIDHUR ME IDENTIFIKIMIN E NDIKIMEVE TË MUNDSHME
2.3.1

Ndikimi negativ në mjedis

Ndikimet në veprat përreth
Kjo veprimtari ndërtuese do të ketë një kohëzgjatje jo shumë të gjatë falë teknikës dhe teknologjisë së re
dhe moderne që sot ka hyra nëpër kantieret e ndërtimit. Kështu që vetëm për banorët e zonës do të vihet
ré prania e mjeteve, zhurmave, trafikut apo edhe ndryshimit gradual të panoramës, ndërsa për kalimtarët
e rastit nuk do të jetë ndonjë bezdi fakti i të qenit të një kantieri, aq më tepër që zona në fjalë
frekuentohet shumë pak. Ndikimet negative të gërmimit përfshijnë dëmtimin direkt potencial ndaj florës
dhe faunës në zonat e gërmimit dhe të hedhjes së materialit të gërmuar, ndërthurjen e transportit të
materialit të gërmuar me trafikun ekzistues tokësor që për fatin e mirë në zonë nuk është shumë intensiv
si dhe ndotjen e zhurmën gjate punës së pajisjeve gërmues. Duke qenë se përreth nuk ka godina të tjera
banimi nuk ka rrezik të dobësimit të bazamenteve të godinave përreth nga hapja e gropave të themeleve.
Edhe pse ky impakt, në aktivitete të tilla sot konsiderohet i vogel, pasi gropat mbushen menjehere
brenda një periudhe të shkurter kohë me material drenazhues dhe betonarme për forcimin e bazamenteve
të godinave dhe kullimin e ujrave për të shmangur lagështirën. Për më teper, efekti është i shkrutër dhe
kushtet normale do të rikthehen pas periudhës së gërmimeve.
Depozitimi i dherave të gërmuar
Ne përgjithësi, largimi i sedimenteve ekzistuese dhe vendosja e tyre ne një mjedis te përshtatshëm, ku
parandalohet shpërndarja, ka një ndikim te dobishëm mbi mjedis duke perdorur metodat normale të
gërmimit dhe duke perdorur praktika te mira menaxhimi duke i depozituar në sheshe ku bashkia do të
miratojë. Zona që do të gëryhet para se të ndërtohen godinat do të ndikohet nga rrëzimet e dherave gjatë
ngarkimit për ti transportuar në sheshin e miratuar për tu depozituar. Ky impakt konsiderohet i vogel,
pasi germimi i gropes do të bëhet brenda nje periudhe te shkurter kohe dhe rëzimet e dherave do të
pastrohen në mënyrë që të shmanget përhapja në zonën përreth.
2.3.2

Ndikimet në biodiversitet

Ndikimet negative të shkaktuara në biodiversitet nga dridhjet, pluhurat dhe zhurmat kanë vetëm rrugë
reduktimi siç është përcaktuar në uljen e niveleve të tyre për ajrin dhe ujin. Përsa i përket humbjes së
biomasës në territorin që do të shfrytëzohet, habitateve të fragmentizuara do të merren masat si
gjelbërimi përreth territorit të godinave që do të rrisë sipërfaqet e gjelbëruara, gjë e cila garanton
diellzimin e nevojshëm dhe nxitjen e zhvillimit të specieve të tjera spontane. Në këtë mënyrë mund të
sigurohet një vazhdimësi natyrore e vegjetacionit në zonat përreth.
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Dëmtimi i biodiversitetit, tokës bujqësore dhe i sipërfaqes së gjelbër
Biodiversiteti është dëmtuar nga prerja e pyjeve dhe të bimësisë përreth qendrave të banuara, nga
zjarret në pyje, përdorimi tej normave i kimikateve në bujqësi, nga ndotja e ujit e tokës, etj. Si pasojë e
tharjes të kënetës së Durrësit dhe Thumanës (Fusha e Jubës dhe Ishmit ishin përkatësisht pjesë të tyre)
dhe bonifikimit të tokave janë zhdukur disa lloje gjallesash, ndërsa shumë të tjera rrezikojnë të
zhduken. Kështu u dëmtuan habitate të bimëve higrofite dhe halofite. Prerjen e pyllit me pisha të
dushkajës së Rodonit gjatë viteve të tranzicionit u shoqërua me pasoja të thella në diversitetin
biologjik dhe peizazhor. Veçanarisht i dëmtuar dhe degraduar paraqitet pylli i dushkut (fshatrat Bizë,
Gjuricaj) që shquhej për diversitetin biologjik më të pasur me krahasim me tipet e tjera të pyllit.
Gjendja e varfër ekonomike dhe tradita vazhdojnë mbajnë fshatarin e këtyre fshatrave në
shfrytëzimin e pyllit për të siguruar dru për ngrohje dhe gatim. Mbikullotje me të imëta (dhi), prerje
dhe dëmtime ka dhe në shkurret bregdetare që përdoreshin në ekonominë kooperativiste dhe atë
fshatare (për djegje, gardhe etj). Një tjetër aktivitet i njeriut që ka efekte në biodiversitetin e zonës së
marrë në studim është gjuetia. Ky aktivitet i ushtruar në mënyrë të pakontrolluar dhe pa kriter, në
mënyrë të veçantë jashtë sezonit, është forma kryesore e shqetësimit për kafshët objek gjahu, në
mënyrë të veçantë për shpendët që dimërojne në këtë zonë (shpend migratorë). Për pasojë vihet re
braktisja e këtyre zonave nga shpendët dhe është më e theksuar në hapsirat e grykëderdhjes së lumit
Ishëm, rezervatin e Rrushkullit dhe lagunën e Bishtarakës. Shqetësuese është gjuetia në periudhën e
riprodhimit që ka pasoja të rënda në pakësimin e popullatës, braktisjen e strofkave apo foleve,
braktisjen e të vegjëlve etj.
2.3.3

Ndikimet në ujë

Ndërtimi i i godinave të banimit në këtë zonë nuk do të ketë ndikime negative në modelin drenazhues të
tokës pasi nuk do të prek sisteme të ndryshme të ndërtuara ose të projektuara drenazhimi. Zhvillimi që
do të marrë kjo zonë në tërësi nuk do të ndikojë në nivelin e ujrave tokësore, në rrugët ujore dhe në
rrjedhën e ujrave nëntokësore. Në zonën e ndërtimit dhe përreth saj, ka burime ujore nëntokësore, por
zbatimi i rekomandimeve nga projektet e veçanta do të bëjë që ato të ruhen e të mos preken.
Ndotja dhe cilësia ujit
Ndotja e ujërave sipërfaqësorë, por dhe atyre nëntokësorë përbën problemin kryesor mjedisor për
territorin në studim, ku duhet theksuar sidomos ndotja e ujërave të lumenjëve Ishëm e Erzen. Ujërat e
detit Adriatik që lagin brigjet e hapësirës në studim janë në kërcënimin ndotës të ujërave të këtyre
lumenjve. Këto lumenj përshkojnë rajonin më të populluar të vendit tonë (Tiranë-Durrës) ku në ujërat
e tyre derdhen ujërat e zeza të këtyre qyteteve në mënyrë të patrajtuara. Gjendja më e rënduar paraqitet
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në ujërat e lumit Ishëm, ku në të shkarkohen mbetje urbane të ngurta dhe të lëngshme të qytetit të
Tiranës, Kamzës, Fushë-Krujës dhe fshatrave përgjatë rrjedhjes së tij. Derdhja e papërpunar e
ujërave të zeza dhe industriale kanë zhdukur botën e gjallë të këtij lumi. Ujërat e këtij lumi sipas
raporteve mjedisore në disa stacione në rrjedhjen e mesme deri në grykëderdhje vlerësohen të cilësisë
nga e keqe në shumë të keqe. Lumenjtë Lana dhe Tirana që derdhen në lumin Ishëm janë aq të ndotur
sa që nuk mund të quhen më lumenj, por kanale të ujërave helmuese. Ujërat e lumit Ishëm
karakterizohen me një ngjyrë të turbullt gjatë gjithë vitit dhe me erë të rëndë. Vlerat e nitriteve dhe
ujërave urbane që derdhen në lumin Ishëm, janë 4 deri në 32 herë më të larta se normat e lejuara nga
BE-ja për peshqit, ndërsa vlerat e fekaleve të cilat kanë mbuluar ujërat e lumit janë 13 herë më të
larta se standardet e BE-së.

Ndotje e ujërave sipërfaqësore nga mbetjet urbane, grykëderdhja e L.Ishëm
(Sh.Sirika) 2013

Pjesa e plazhit të Shën Pjetrit nga monitorimet e kryera nga ISHP, rezulton më pak e ndotur
në tërësi. Zona nga grykëderdhja e lumit Ishëm dhe duke vazhduar deri në Kepin e Rodonit, pranë
kalasë së Skënderbeut, rezultojnë të ndotura si nga derdhja e ujërave të zeza por dhe nga mbetje të
ngurta kryesisht plastike.
Ujërat bregdetare të Gjirit të Lalëzit - monitorimi dhe marrja e masave për rritjen e cilësisë, përbën
një parakusht për tërheqjen e turistëve dhe shëndetin e pushuesve.
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Monotorimi i bregdetit të Gjirit të Lalëzit (zona turistike)
Nr

Zona e monitoruar

NO2

NH4

pH

Analizat mikrobiologjike

1
Shën Pjetër (zona Jugore)
2 1 km poshtë Lokalit ”Osmani”

-

-

8.23
8.17

Coliforme
+23
+23

E.coli
0
0

3
4

Fshati turistik”Lura”
1 km në Veri të fshatit
turistik”Lura”

-

-

8.20
8.18

+23
+23

0
0

5

Derdhja e Hidrovorit

ndotur

ndotur

8.19

+23

+23

St.faecal
-----

Burimi: Vlerësim mjedisor Komuna Ishëm
Peshkimi është një tjetër veprimtari e këtij komuniteti që ka efekte negative në biodiversitetin e zonës,
për shkak të mbipeshkimit dhe përdorimit të mjeteve të paligjshme. Dëmtime vërehen përgjatë ujërave
detare të thellësive 2-30m në rezervat peshkore të llojeve Sparidae, Soleidae, Mullidae etj., si dhe janë
dëmtuar livadhet me posidonie që shërbejnë si vende të riprodhimit të peshkut. Pasoja të peshkimit
vihen re dhe në periudhat e shtimit të peshkut edhe në ujërat e brendshme. Peshkim i shoqëruar shpesh
me mjete të jashtëligjshme si përdorimi i lëndëve plasëse (fenomen që vazhdon të haset në këtë
bregdet) dhe helmuese, po sjell pasoja mjaft shqetësuese për faunën ujore.
Zhvillimi i turizmit është një tjetër rritje e presionit human ndaj mjedisit. Prania e një numri gjithnjë e
më të madh njerëzish në zonën bregdetare (përgjatë gjirit të Lalzit) shoqërohet me rritjen e shkallës së
ndotjes së mjedisit (ujit, ajrit, tokës) në këtë zonë dhe rrjedhimisht, dëmtimin e biodiversitetit.
2.3.4

Ndikimet në tokë

Gjatë punës gerryese për thellimin e gropave të themeleve, do të përdoren metodat normale të gërmimit
dhe duke perdorur praktika të mira menaxhimi, si dhe duke i depozituar në sheshe ku Bashkia ka
miratuar. Në përgjithësi, largimi i sedimenteve ekzistuese dhe vendosja e tyre në një mjedis të
përshtatshëm, ku parandalohet shpërndarja, ka një ndikim të ndjeshëm mbi mjedisin. Zona që do të
gëryhet do të ndikohet nga rrëzimet e dherave gjatë ngarkimit për ti transportuar në sheshin e miratuar
për tu depozituar. Ky impakt konsiderohet i vogel, pasi germimi i gropave do të bëhet brenda një
periudhe të shkurtër kohe dhe rëzimet e dherave do të pastrohen në mënyrë që të shmanget përhapja në
zonën përreth.
Ndotja e tokës
Në përgjithësi nuk përban hapësira të mëdha me toka të ndotura. Megjithatë ekzistojnë burime të
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ndotjes së tokës në këtë hapësirë ku përmendim mbetjet e industriale të trashëguara nga periudha
komuniste, mbetjet urbane, depozitimet e pesticideve e kimikateve të përdorura në bujqësi mbi normat
e lejuara, si dhe nga erozioni i shkaktuar nga përdorimi i tokave në shpate të pjerrëta.

Ndotje e tokës nga mbetjet urbane Shetaj (majtas), nga mbetjet kimike Porto
Romano (djathtas), Sh.Sirika, 2014

Dëmtimi i tokave bujqësore - Siç e kemi theksuar bujqësia është aktiviteti tradicional i komunitetit të
kësaj hapsire. Zhvillimi i një bujqësie intensive para vitit 1990 me përdorim të plehrave kimikë dhe
biocideve, praktikat agroteknike të përdorura për punimin e tokës, ujitja me përmbytje, hapja e tokave
të reja në shpatet kodrinore u shoqërua me efekte negative, si në gjendjen ekologjike të vetë tokës
bujqësore, të ujrave ashtu dhe në atë pjesë të florës dhe faunës së egër që rritet apo frekunton tokën
bujqësore. Në ditët e sotme bujqësia kultivon pothuaj të njëjtat bimë në të gjitha fshatrat si grurë,
misër, patate, zarzavate të ndryshme, fruta të ndryshme sikurse dhe tagjira për blegtorinë. Të gjitha
këto prodhime trajtohen me plehra kimike dhe organike të cilat duhen përdorur me kujdes, pasi janë
ndotës të fuqishëm të ujërave nëntokësore dhe të burimeve të tjera ujore, me sasitë e protokolleve
përkatëse si dhe duhen të monitorohen nga ana e administratës së pushtetit lokal si për origjinën ashtu
dhe natyrën e tyre. Problem aktual mjedisor mbetet dëmtimi dhe degradimi i tokave bujqësore. Shtimi
i ndërtimeve për banesa dhe funksione komplekse, zhvillimi i turizmit ka rritur kërkesën për tokë truall
duke ulur fondin e tokës bujqësore. Një dëmtim tjetër i tokave bujqësore deri në degradim vjen si
pasojë e lënies së tyre djerr. Dëmtime të tilla vihen re dhe në ato ferma apo zona ku ndiqen praktika jo
efikase përdorimi si mbjellja e papërshtatshme, mungesë në plehërim (organik dhe kimik), mos
investime në sistemin kullues dhe atë vaditës, etj. Futja e produkteve bio (duke eliminuar një pjesë të
madhe të përdorimit të pesticideve dhe plehrave kimike) do të sillte një përmirësim dhe do të ruante
më mirë tokën, ujërat nëntokësore por edhe rezervat e tjera sikurse do të sillte një përmirësim në
cilësinë e produkteve bujqësore.
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2.3.5

Ndikimet në ajër

Ndotja e ajrit
Cilësia e ajrit në hapësirën në studim për vet natyrën si hapësirë rurale, paraqitet në përgjithësi e e
mirë. Rreziku i ndotjes është minimal, kjo për faktin se nuk ka akoma aktivitete industriale që mund
të çlirojnë në atmosferë agjentë ndotës si C O 2 , grimca pluhuri, blozë etj. Pika të nxehta të ajrit të
ndotur vërehen dhe përgjatë grykëderdhjeve të ujërave rrjedhëse të ndotura të lumit Ishëm, përroit të
Tones, dhe në vendepozitimet e mbetjeve urbane në Sukth etj. Në këtë aktivitet do të jetë present
ekzistenca e pluhurit gjatë ndertimit, sepse do të ketë operacione pune që do të shkaktojnë pluhura, si
dhe nga emetimet e makinave private dhe atyre të ndërtimit, me motorë me djegie te brendshme, por
ndryshe nga shume aktivitete të tjera, ajo nuk do te jetë asnjeherë present pas mbarimit të punimeve,
por vetëm gjatë punimeve të gërmimit të gropave të themeleve. Çlirimet e gazrave në ajër që lidhen me
ndërtimin, për dy tipat e burimeve, ndryshojnë sipas llojeve të veprimtarive dhe lidhen me fazat e
ndryshme tipike të një projekti ndërtimi. Kështu mund të dallohen fazat e mëposhtme të këtyre
çlirimeve në ndërtim:
 Përgatitja e zonës për ndërtim që përfshin nivelimin dhe stabilizimin e dheut;
 Aktivitetet prerëse dhe mbushëse, të cilat mund të përfshijnë lëvizjen me makineri të renda për
zhvendosjen e dheut mbi sipërfaqet e çrregullta;
 Ngarkimin dhe Largimin e mbeturinave të pengesave natyrore dhe atyre të krijuara nga dora e
njeriut, të cilat mund të përfshijnë hedhjet në tokë, heqjet mekanike, ngarkim/shkarkimet e
materialeve;
 Ndërtimi i përgjithshëm i themeleve, konstruksioneve prej çeliku, punimeve të brendshme dhe të
jashtme,
 Instalimet e tubacioneve elektrike, hidraulik, ventilimit apo edhe ngrohjes.
Çlirimet e gazrave dhe pluhurave në ajër nga këto veprimtari të zakonshme ndërtimi përfshijnë:


Çlirimet e gazta (PM2.5) nga makineritë e renda lëvizëse me gazoil apo benzine, pajisjet
ndihmese portative si dhe automjetet private të banorëve përeth;



Pluhurat që dalin (PM10) nga gërmimi i dheut apo nga shembjet e ndryshme që ndodhin në
kantierin e ndërtimit.

Gjatë gerryerjes së sedimentit për hapjen e gropave të themeleve të godinave të banimit, do te çlirohen
pluhura. Për ketë arsye sheshi i punimeve të godinës do të rrethohet me rjetë dhe do të lagen gjatë kohës
së zhvillimeve të punimeve me makineritë duke perdorur praktika të mira menaxhimi të punimeve të
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gërmimit. Duke pasur parasysh shkallen e moderuar të kontaminimit dhe kohen e shkruter të gerryerjes,
mendohet që çlirimi i mundshem i pluhurave nuk do të ketë ndonjë efekt të madh mjedisor. Efektet, do
të jenë lokale dhe të perqendruar pranë pikës së gerryerjes dhe do të jenë me karakter të përkohshëm.
Ndotja akustike
Si një hapësirë me sfond kryesisht rural ndotjet akustike janë minimale. Në zonat turistike ende
zhurmat nuk paraqesin problem për pushuesit. Turizmi nuk ka marrë zhvillimin e plotë dhe përsa i
përket disko-bareve që përbëjnë problem zhurme janë të pakta në numër. Për zhvillimin e një
turizmi të qëndrueshëm duhet shmangur përvoja e hidhur e plazheve të tjera të Shqipërisë si psh
Golemi. Për të shmangur këtë fenomen në të ardhmen duhet që plani rregullues vendor të ndajë
zonat e argëtimit nga ajo e banimit. Një shembull i mirë vihet re në këtë zone, ku hotelet dhe
subjektet e argëtimit janë vendosur jashtë zonës turistike. Mbetet detyrë e pushtetit lokal që të kërkojë
zbatimin e ligjit për menjanimin e zhurmave në mjedis.
VLERËSIMI I NDIKIMEVE NEGATIVE E POZITIVE GJATË FUNKSIONIMIT TE VERPES
Lloji i ndikimit në tokë
Ndryshime topografike të terrenit
Prishja e tokës bujqësore
Ndotja e tokës nga rrjedhjet
Ndotja e tokës nga mbetjet e ngurta
Ndotja e tokës nga depozitimet e llumrave

Identifikimi i ndikimit
Gjatë ndërtimit
Gjatë shfrytëzimit
Po
Jo
Po
Jo
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Identifikimi i ndikimit

Lloji i ndikimit në cilësinë e ajrit
Prodhimi i areosolave

Lloji i ndikimit në florën dhe faunës
Shkatërrimi i rëndësishëm i habitateve natyrore
Rrezikimi i ndërhyrjes në bimët e ujit
Ndërtimi i rrugëve të reja që kalojnë përmes zones së
virgjër
Përçarje apo izolim të habitateve të egra
Interferencë midis rrugës natyrore të emigrimit të
sisoneve

Gjatë ndërtimit
Po
Jo
x

Gjatë shfrytëzimit
Po
Jo
x

Identifikimi i ndikimit
Gjatë ndërtimit
Gjatë shfrytëzimit
Po
Jo
Po
Jo
x
x
x
x
x
x
x
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Lloji i ndikimit në ujë
Trajtimi i ujrave të ndotur
Ndotja e ujit prej pluhurit, hidrokarbureve,
derdhjeve aksidentale dhe substancave të tjera
Impakti sekondar në ndotjen e ujit për toka
bujqësore, ujrat nëntokësore etj.
Modifikim në drenazhimin e ujrave natyrore
Ndotja e ujrave sipërfaqësore dhe nëntokësore nga
llumrat

Lloji i ndikimit në ndotjen nga zhurmat
Rritja e nivelit ekzistues të zhurmave
Rritja e nivelit të zhurmave si rezultat i aktivitetit
dhe makinave
Rritja e nivelit të zhurmave për njerëzit
Niveli më i lartë i zhurmave për kafshët

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

Identifikimi i ndikimit
Gjatë ndërtimit
Gjatë shfrytëzimit
Po
Jo
Po
Jo
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

Identifikimi i ndikimit
Gjatë ndërtimit
Gjatë shfrytëzimit
Po
Jo
Po
Jo
x
x
x
x
x
x

x

Identifikimi i ndikimit
Gjatë ndërtimit
Gjatë shfrytëzimit
Po
Jo
Po
Jo
x
x
x
x
x
x

x
x

Identifikimi i ndikimit
Lloji i ndikimit për trashëgiminë kulturore
Ndryshime apo dëmtime të zonave arkeologjike
apo me vlerë historike e kulturore

Lloji i ndikimit në energji
Përdorim i sasive të mëdha të karburantit për
energji
Rritje të rendësishme të kërkesave për burime
ekzistiuse të energjisë apo kërkesave për tipe të

Gjatë ndërtimit
Po
Jo
x

Gjatë shfrytëzimit
Po
Jo
x

Identifikimi i ndikimit
Gjatë ndërtimit
Gjatë shfrytëzimit
Po
Jo
Po
Jo
x
x
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reja të energjisë

Lloji
i
ndikimit
në
interesin
publik
(infrastruktura)
Ndryshimi i destinacionit të aktivitetit do të ketë
apo jo nevojë për ndryshim në këtë fushë të
interesit publik
Energji elektrike
Sistemin e komunikacionit
Sistemin e kanalizimit të ujrave të zeza dhe të
bardha
Sistemin e ujësjellësit
Mbetjet e ngurta dhe depozitimi i tyre

Lloji i ndikimit në shëndetin publik
Krijimi i çfarëdo rreziku apo mundësie për dëmtimin
e shëndetit të njerëzve
Krijimi i raportit të njerëzve me rreziqet e
mundëshme për dëmtimin e shëndetit publik

Lloji i ndikimit në qarkullim dhe transport
Shtime të rendësishme të qarkullimit të automjeteve
Pakësime të vendqendrimeve të automjeteve apo
nevoja për vendqendrime të reja
Ndikime
të
rendësishme
në
sistemin
e
komunikacionit
Ndryshime në qarkullimin apo lëvizjen e njerëzve

Identifikimi i ndikimit
Gjatë ndërtimit
Gjatë shfrytëzimit
Po
Jo
Po
Jo
x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

Identifikimi i ndikimit
Gjatë ndërtimit
Gjatë shfrytëzimit
Po
Jo
Po
Jo
x
x
x

Identifikimi i ndikimit
Gjatë ndërtimit
Po
Jo
x
x
x
x
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2.4

SHKARKIMET E MUNDSHME NË MJEDIS

2.4.1

Shkarkimet e ujërave të ndotura

Është e rendësishme të theksohet se ujra të ndotura me përmbajtje hidrokarbure nuk do të ketë. Në raste
të veçanta në qoftë se do ketë ujra të ndotura si pasojë e ndonjë avarie apo problem të paparashikuar do
të njoftohen menjëherë kompani të licensuara per të marrë këto ujra dhe per të bërë pastrimin e
menjëhershëm të zones problematike. Ujrat e përdorura dhe ujrat e zeza të cilat do të gjenerojnë si
rezultat i proceseve të ndërtimit dhe punonjësve që do të punojnë aty në mungesë të kolektorëve do të
menaxhohen me anë të gropave septike dhe depuratorëve të cilët do të pastrojnë deri në 90 % të tyre
para se të mund të derdhen në kanale aty pranë dhe të mund të përdoren per ujitje në bujqësi e më gjerë.
2.4.2

Gazet

Çlirimet e gazrave në ajër që lidhen me ndërtimin, për dy tipat e burimeve, ndryshojnë sipas llojeve të
veprimtarive dhe lidhen me fazat e ndryshme tipike të një projekti ndërtimi. Kështu mund të dallohen
fazat e mëposhtme të këtyre çlirimeve në ndërtim:
 Përgatitja e zonës për ndërtim që përfshin nivelimin dhe stabilizimin e dheut;
 Aktivitetet prerëse dhe mbushëse, të cilat mund të përfshijnë lëvizjen me makineri të renda për
zhvendosjen e dheut mbi sipërfaqet e çrregullta;
 Ngarkimin dhe largimin e mbeturinave të pengesave natyrore dhe atyre të krijuara nga dora e
njeriut, të cilat mund të përfshijnë hedhjet në tokë, heqjet mekanike, ngarkim/shkarkimet e
materialeve;
 Ndërtimi i përgjithshëm i themeleve, konstruksioneve prej çeliku, punimeve të brendshme dhe të
jashtme,
 Instalimet e tubacioneve elektrike, hidraulik, ventilimit apo edhe ngrohjes.
2.4.3

Pluhërat

Siç u theksuar edhe më sipër çlirimet e gazrave dhe pluhurave në ajër nga këto veprimtari të zakonshme
ndërtimi përfshijnë:


Çlirimet e gazta (PM2.5) nga makineritë e renda lëvizëse me gazoil apo benzine, pajisjet
ndihmese portative si dhe automjetet private të banorëve përeth;



Pluhurat që dalin (PM10) nga gërmimi i dheut apo nga shembjet e ndryshme që ndodhin në
kantierin e ndërtimit.



Shkarkimet në ajër do të jenë në nivele minimale pasi nuk kemi të bëjmë me procese të
ndërlikuara kimike dhe do të merren të gjitha masat e nevojshme për reduktimin e pluhurave dhe
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grimcave të imta duke e rrethuar ambientin e punës si edhe duke e spërkatur herë pas here me
ujë.
2.4.4 Zhurmat
Zhurma gjatë proçesit të punës do të ketë. Ato do të jenë prezent gjatë procesit të punës por do të jenë
brenda normave të lejuara dhe me intervale të shkurtra kohore. Puntorët do të jenë të pajisur me mjete
mbrojtëse kundra zhurrmave si kudje etj.,
2.4.5

Vibrimet

Vibracionet e lindura prej punës në pajisjet teknologjike si atë ngjeshëse janë të amortizuara, për shkak
të funksionimit bashkëkohor të pajisjeve. Megjithatë do te respektohen në maksimum oraret në të cilat
mund te punohet me intensitet disi më të lartë përsa i përket vibrimeve që mund të emetojnë pajisjet apo
makineritë e ndryshme.
2.4.6 Prodhimet e mbetjeve
Mbetje të ngurta
Nga proçesi i ndertimit dalin shumë pak mbetje të ngurta, të cilat janë:
 Copa kartoni dhe amallazhe të dëmtuara
 Mbetje inerte gjatë betonimit të bazamentit të godinave
Këto do të jenë në sasira të vogla dhe nuk do të jenë të ndotura me lëndë të dëmshme për mjedisin. Këto
mbetje do të hidhen në koshat e mbetjeve dhe do të përfundojnë në kontenier të mbetjeve bashkiake.
Mbetje të tjera të ngurta
Si mbetje të tjera të ngurta mund të klasifikojmë:
 mbetjet e ndryshme ushqimore, si rezultat i veprimtarisë jetësore të njërëzve që do të punojnë aty;
 mbetjet e ndryshme të aktivitetit të furnizimit me lëndë përdoruese si kabllo, rrota druri etj., që dhe
këto do të grumbullohen në kosha e zona të caktuara;
Mbetje të gazta
Mendohet se nuk do të gjenerohen mbetjet e gazta gjatë punimeve të montimit, mbasi nuk do të ketë
aktivitet me djegie, me përjashtim të rasteve kur mund të ndodhë avari, zjarre etj.
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2.5 INFORMACION PËR KOHËZGJATJEN E MUNDSHME TË NDIKIMEVE NEGATIVE
TË IDENTIFIKUARA

2.5.1 Masat zbutëse për zvogëlimin e ndikimeve negative në mjedis
Ndikimet negative kërkojnë hartimin e masave zbutëse dhe rikuperimet për ndikimet negative dhe kjo
realizohet me anë të tre metodave të mundshme:


Evitimi ose parandalimi i ndikimit;



reduktimi ose korrigjimi i ndikimit; dhe



kompensimi ose shlyerja e ndikimit.

Lloji i rekomanduar i zbutjes se ndikimit ka mundësi të varet nga një sërë faktorësh, përfshirë
zbatueshmërinë teknike, prakticitetin, resurset dhe kapacitetin e disponueshëm, koston dhe nëse
rekuperimi i propozuar është konsistent me planin ose programin e propozuar.
2.5.2 Metodat e mundshme për zvogëlimin e ndikimeve negative në mjedis
Evitimi ose parandalimi
Parandalimi i ndikimeve negative është opsioni i parë dhe më i miri, në rast se është në linjë me qëllimet
e tjera të programit të propozuar. Parandalimi funksionon më mirë kur zbatohet herët në procesin e
vendimmarrjes dhe në një nivel strategjik. Sapo janë marrë vendimet kryesore në lidhje me një program
të propozuar (psh në rastin e zhvillimit të tokës – shkalla e zhvillimit, vendndodhja dhe lloji i përdorimit
i propozuar), rikuperimi ka më shumë mundësi të fokusohet në reduktimin ose shmangien e ndikimeve.
Reduktimi ose korrigjimi
Reduktimi i ndikimeve negative ka mundësi të jetë metoda më e zakonshme. Dëmtimi në mjedis mund
të jetë i pranueshëm, por kur mbahet brenda kufijve të pranueshëm. Korrigjimi i ndikimeve negative
është i ngjashëm me reduktimin, përvecse kryhet pasi kanë ndodhur ndikimet, për shembull rimbjellja e
vegjetacionit të dëmtuar.
Kompensimi ose shlyerja
Kompensimi ose shlyerja e ndikimeve përfshin krijimin e një përfitimi mjedisor i cili kompenson për një
dëmtim tjetër mjedisor. Vështirësia e kompensimit qëndron në sigurinë që do të kryhet.

2.6 TË DHËNA PËR SHTRIRJEN E MUNDSHME HAPËSINORE TË NDIKIMIT NEGATIV
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2.6.1 Distancën fizike nga vendndodhja e projektit
Distanca e ndikimit në mjedis nuk mund dhe nuk do të jetë jashtë territorit të zonës e cila do të jetë
objekt ndërtimi e zhvillimi.
2.6.2 Vlerat e ndikuara
Vec punonjësve që mund të preken nga pakujdesitë e punës dhe ndikimet e tyre nuk do të ketë ndikime të
tjera jashtë këtyre ambienteve kjo edhe për shkak të rrethimit të kantierit ku do të punohet.
Burimi i Ndikimeve
Transporti dhe procesi i
grumbullimit të mbetjeve.
Rritja e intensitetit të transportit

Rritja e ndotjes së ajrit në
ambientet e brendshme
Zhvillimi i industrisë

Objekti mbi të cilin bien
ajër

Lloji i ndikimit
- -, ndotje e ajrit nga grimca.

Ndotje akustike dhe
dridhje në mjediset
natyrore
Shëndetin human

- , rritja e nivelit të zhurmave dhe gjenerimi i
dridhjeve në mjediset natyrore.

Ndryshim i pamjeve të zonave
industriale të braktisura
Shfrytëzimi i fuqisë punëtore.

Territore urbanistike

- -, Lindje dhe rritje të mundësisë për
sëmundje profesionale dhe aksidente.
+ +,ulja e efekteve të papunësisë së zonës
+ +,përmirësimi i jetesës së banorëve të
zonës.
+ +,, Rritja e cilësisë së hapësirave publike

humane

+++, Rritja e punësimit në komunitet.

Rritja e aksesit me zonën (për
përdorim-shfrytëzim, rikrijim)

Mjediset humane

+ + +, konsiderohet si mjaft positive.

Ekonomia e komunitetit

Shpjegim :
-,

Ndikim negativ i konsiderueshëm

- -,

Ndikim negativ i lartë

- - -, Ndikim negativ shumë i lartë
-?,

Ndikim negativ që mund të mos ndodhë, por që duhet marrë në konsideratë.

+,

Ndikim pozitiv

+ +, Ndikim pozitiv i konsiderueshëm
+++, Ndikim pozitiv shumë i lartë.

Ky aktivitet kërkon një fokusim të gjerë për zbutjen e ndikimeve negative dhe rritjen e atyre pozitive
gjatë aktivitetit të linjës.
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2.7

MUNDËSINË E REHABILITIMIT TË MJEDISIT TË NDIKUAR

2.7.1 Mundësinë e kthimit të mjedisit të ndikuar në gjëndjen e mëparshme
Njohuri të përgjithshme
Rehabilitimi është proçesi i zbulimit të ndryshimeve, nëse ato do të ndodhin, i përcaktimit të drejtimit
dhe i matjes së shtrirjes të tyre. Objektivi themelor i këtij kapitulli është që të ofrojë rekomandime të
përshtatshme për rehabilitimin dhe njëherësh mbrojtjen e zonës, mbrojtjen e shëndetit të punonjësve, të
mbrojtjes së cilësisë së ujrave sipërfaqësorë dhe nëntokësorë, si dhe të mbrojtjes së cilësisë së tokave në
mënyrë që ai të shërbejë realisht për promocionin publik të gjithë zonës përreth. Plani i rehabilitimit
është hartuar në zbatim të “Udhëzimi, Nr.3, datë 17.05.2006 për planet e rehabilitimit të sipërfaqeve të
dëmtuara nga vepra të caktuara”. Aty trajtohen të gjitha masat dhe veprimet për sistemin dhe
përgatitjen e vendit, për parandalimin e erozionit, për gjelbërimin dhe rigjelbërimin, si dhe ndërhyrjet e
vazhdueshme që sigurojnë mirmbajtjen e habitatit.
Nevojat për rehabilitim
Shfrytëzimi i zonës, si aktivitet ndërtimor sipërfaqësor vepron në sipërfaqe. Pjesa e relievit, ku do të
zbatohet aktiviteti, në përfundim të jetës së veprës, e cila është fillimisht 20 vjet, do të transformohet në
një sipërfaqe ndërtimi. Nga këqyrja në vend konstatohet se sipërfaqja, ku do të ndërtohet vepra është
pothuajse e çveshur, pamvarësisht nga kjo, vende vende takohen barëra dhe shkurre të vogla, të cilat nuk
përbëjnë problem për leje mjedisi, si dhe për shfrytëzim. Përpara subjektit dalin detyrime, të cilat duhet
të zbatohen mbështetur me fonde financiare të planifikuara që në projekt dhe me grafik për
vazhdimësinë e rehabilitimit të sipërfaqeve të shfrytëzuara dhe rreth tyre, gjatë jetës së veprës dhe mbas
saj. Plani i rehabilitimit është hartuar në zbatim të detyrave kryesore gjatë dhe mbas shfrytëzimit është
rehabilitimi i sipërfaqes së shfrytëzuar i kombinuar me monitorimin e të gjithë aktivitetit, gjatë tij dhe
mbas mbylljes. Në këtë rast, bazuar në llojin e shkëmbinjve rrënjësor, materialit të zhveshjes, llojit të
mbetjeve, bimëve autoktone dhe përqindjes së pyllëzuar të sipërfaqes ku do të ngrihet vepra, është
gjykuar që rehabilitimi të bëhet duke u mbështetur në rikthim pjesor, (sipërfaqeja, e cila do të
shfrytëzohet është rreth 95% e zhveshur) të gjelbërimit ekzistues pasuruar dhe me elementë të tjerë të
florës në zone.
2.7.2 Masat rehabilituese
Masat rehabilituese në planet e rehabilitimit identifikohen në përputhje me karakteristikat e vlerat e
habitatit. Ato jepen të detajuara, duke u grupuar në:
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a) punime inxhinierike;
b) punime biologjike.
Rigjelbërimi i habitatit me bimësi kryhet, duke i dhënë përparësi bimëve autoktone, të përshtatshme me
zonën, që kanë ekzistuar para hapjes së gurores, si dhe bimësisë tjetër që është në përputhje me tipin e
tokës. Llojet pyjore që përdoren për ripyllëzimin e sipërfaqes rreth dhe në brendësi të gurores
rekomandohen, duke pasur parasysh:


për mbrojtjen e tokave nga erozioni të përdoren llojet fletore përherë të blerta;



për veshjen e terreneve shkëmbore të përdoren llojet pyjore të cilat kanë sistem rrënjor të
fuqishëm, e mbajnë të mbuluar tokën edhe gjatë stinëve me rreshje të bollshme dhe e lidhin mirë
atë;



për terrene me shfaqje të erozionit duhet të përdoren dhe llojet që lidhin mirë terrenin dhe
ndihmojnë parandalimin e erozionit;



për terrene të eroduara, krahas fidanëve, të përdoret edhe mbjellja me farë.

Pyllëzimet e ripyllëzimet e terreneve të degraduara, pasi përfundojnë, i dorëzohen me dokumente të
rregullta Drejtorisë së Shërbimit Pyjor, e cila i vë në ruajtje dhe i mbron për një periudhë 20-vjeçare për
të bërë të mundur rimëkëmbjen e tyre. Kriteret për vlerësimin e rehabilitimit të habitatit të dëmtuar nga
guroret përfshijnë:
a) zona e rehabilituar të rikthehet në një gjendje të qëndrueshme dhe jo ndotëse;
b) zona të jetë kthyer në gjendje të përshtatshme për përdorimin e mëtejshëm të planifikuar;
c) zona nuk duhet të preket nga erozioni;
d) rigjelbërimi të jetë efektiv në të gjithë sipërfaqen e habitatit, duke vlerësuar densitetin e
fidanëve, larminë e llojeve dhe mbulesën bimore, siç është parashikuar në planin e miratuar të
rehabilitimit.
Në raportimin periodike që do të bëjë subjekti për rezultatet që i del nga vetë monitorimi i veprimtarisë
që zhvillon, punët dhe veprimet që kanë bërë për rehabilitimin e habitatit të raportohen si zë i veçantë.
Inspektorati i Mjedisit, në kontrollet që do të ushtrojë mbi guroren, do të ndjek zbatimin e planit të
rehabilitimit, duke marrë masa e duke lënë detyra që garantojnë zbatimin e tij.

Studio "Konsulta e Projekte në Mjedis dhe Gjeoshkencë - G & G group”, |

146

Raport i Vlerësimit Paraprak të Ndikimit në Mjedis për Planin e Detajuar Vendor, Njësia Admi. Ishëm, Bashkia Durrës

Pas mbarimit të të gjitha operacioneve rehabilituese, subjekti mund të kërkojë nga Agjencia Rajonale e
Mjedisit dhe Drejtoria e Shërbimit Pyjor dokumentin që vërteton se rehabilitimi i habitatit ka përfunduar
në mënyrë të kënaqshme dhe në përputhje me kërkesat e planit të rehabilitimit.
Sistemimi dhe përgatitja e vendit
Hapi i parë në operacionin e rehabilitimit është pastrimi i përgjithshëm dhe sigurimi i zonës.
Masa të sugjeruara
Punimet e pastrimit të vendit që ndërmerren pas ndërprerjes së veprimtarisë përfshijnë:


heqja dhe ndalimi i zhvillimit të veprimtarive që kanë karakter përpunimi (fraksionim guri) apo
përgatitje betoni në afërsi të karrierave;



largimin e të gjitha pajisjeve të fiksuara dhe të palëvizshme, të përkohshme dhe të përhershme;



largimi dhe eliminimi i duhur i të gjitha mbetjeve përfshirë ato të rrezikshme;



rehabilitimi i rrugëve dhe vendit të zyrave;



pas pastrimit të vendit mund të jetë i nevojshëm pengimi i hyrjes së makinave në vend duke
ngritur gardhe për të parandaluar hyrjen e makinave, motoçlikletave, njerëzve dhe kafshëve deri
në rehabilitimin e zonës.

Hapi i parë në procesin e përgatitjes përfshin rimodelimin e zonës. Përdorimi përfundimtar i tokës do të
përcaktojë formën e relievit. Vendi duhet të modelohet në mënyrë të tillë që të harmonizohet me
peizazhin rrethues. Vendi duhet lënë në një gjendje të qëndrueshme, lehtësisht të kulluar që të
harmonizohet me zonën rrethuese. Shtresa e tokës duhet të ripërhapet në mënyrë uniforme mbi zonë në
një thellësi të përshtatshme për të mbështetur rigjelbërimin. Në rastin tonë do të mungojë shtresa e tokës,
por do të kërkohen alternativa në materiale argjile të pranishme në vende pranë, në mbulesë mineralesh
ose shkëmbinjsh sedimentare që përfshin një përmbajtje të lartë plurur minerali, shkëmb shumë të
thërmuar ose shtresë dheu që mund të merret nga vendet e ndërtimit, por duhet përshtatur në ngjyrë pa
prishur peizazhin. Të gjitha zonat e ngjeshura duhet të punohen thellë përgjatë konturit. Kjo mund të
kryhet përpara ose pas përhapjes së shtesës së dheut.
Rigjelbërimi dhe gjelbërimi
Vegjetacioni është stabilizuesi më i mirë i mirëmbajtjes së thjeshtë të zonave të degraduara në periudhë
afatgjatë. Rigjelbërimi i shërben parandalimit të erozionit. Rigjelbërimi gjithashtu minimizon ndikimin e
ndërhyrjes pamore.
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Masa të sugjeruara


Rigjelbërimi do të synojë instalimin e bimëve autoktone. Instalimi i tipeve të vegjetacionit jo
autokton, mund të kërkojë më shumë burime se riinstalimi i vegjetacionit origjinal. Tokat për
llojet e huaja duhet të jenë relativisht pjellore dhe mund të jenë të nevojshme trajtimet e
mirëmbajtjes, si plehërimi dhe krasitja.



Shtresa e materialit organik, me të cilin do të mbulohet sipërfaqja e tokës për të parandaluar
erozionin rreth fidanëve që rriten, mund të reduktojë barërat e këqija dhe të ruajë lagështinë e
tokës dhe shtimin e ushqyesve dhe lëndës organike të dobishme. Ndër materialet që mund të
përdoren përfshijnë: komposto, mbetje druri, copëra, pluhura sharre, kashtë, levore etj.

Mbjellja - Në rastet më të shumta, ri gjelbërimi i guroreve do të përfshijë ri futjen e llojeve të bimëve të
përshtatshme për të plotësuar rigjenerimin me anë të erës ose farës së ruajtur në tokë. Kjo rifutje mund
të jetë në formën e fidanëve të shtuar në fidanishte ose aplikimi i drejtpërdrejtë të farës në shtratin e
farës të përgatitur.
Monitorimi dhe mirëmbajtja - Rehabilitimi është një proces që mund të shkojë me vite për të dhënë një
ekosistem të qëndrueshëm dhe vetë qëndrues. Kujdesi i mëpastajshëm është vitalisht i rëndësishëm dhe
çdo dështim duhet të riparohet shpejt.
Masa të sugjeruara
Zonat e rehabilituara duhet të inspektohen rregullisht për të vlerësuar shëndetin e vegjetacionit dhe
kontrolluar për erozion, dëmtim nga kullotja dhe ndotje nga barërat e këqija. Inspektime të përvitshme
mund të kërkohen në disa zona më të mëdha pas ndërprerjes së operacioneve për të siguruar suksesin në
vazhdim të rigjelbërimit.
2.7.2 Kostot financiare të përafërta për rehabilitim
Metodat e rehabilitimit
Mbrojtja e mjedisit është një detyrë që duhet të zgjidhet që në hartimin e projekt zbatimit të aktivitetit.
Ky projekt në skemën e tij duhet të përmbajë elemente, që sigurojnë marrjen e masave në rast anomalie
apo avarish, që mund të jenë deri në dëmtues të veprës. Hartimi i projektit të cekët apo me mangësi,
zbatimi i punimeve me cilësi të dobët që bëhen burim avarish, janë shkaqet që sjellin pasoja të rënda në
mjedis.
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Rehabilitimi i ndikimeve
Në rastet kur nuk është identifikuar asnjë masë zbutëse ose kur ndikimi nuk mund të zbutet siç duhet,
VPNM-ja ka trajtuar ndikimet e mbetura ose “reziduale”. Ndikimet reziduale shqyrtohen për secilin
aspekt mjedisor dhe për nivelin e tyre të identifikimit. Një përmbledhje e ndikimeve të identifikuara të
projektit dhe e mjeteve zbutëse dhe menaxhuese është dhënë në VPNM përkatëse.
Për shkaqe teknike të shfrytëzimit të gurit, shfrytëzimi do të fillojë nga kuota +155m, për të krijuar
lartësi të mjaftueshme për prodhimin e inerteve. Rehabilitimi i sipërfaqeve të shfrytëzuara do të fillojë
në fund të vitit të parë të shfrytëzimit të malit të Rencit, ose mbasi të ketë kaluar një vit nga fillimi i
shfrytëzimit. Subjekti do të marrë masat tekniko- organizative të nevojshme dhe të domosdoshme dhe ka
planifikuar të shpenzojë në çdo vit mbi 200,000 leke për rehabilitim, vlerën e cila do të rishikohet në
përputhje me kushtet në vartësi të çmimeve korrente. Masat për rehabilitimin e objektit hap pas hapi,
krahas shfrytëzimit konsistojnë në:
1. Sistemimin e materialit të mbulesës së depozituar paraprakisht në kufijtë e veprës;
2. Krijimin e sipërfaqeve për mbjellje;
3. Hapja e gropave ku do të mbillen fidanat;
4. Mbjellja e sipërfaqeve të reja me shkurre natyrore (pisha, dëllinja dhe driza) dhe barishte të
ndryshme;
5. Mirëmbajtjen e sipërfaqeve të mbjella për një kohë 4 vjeçare;
Masa të tjera rehabiltuese
Kryerja dhe monitorimi i gjendjes së mjedisit në ambientet e punës, në zonën përreth, si dhe në familjet
përreth zonës nga A.R.M. e qarkut. Sugjerojmë që të mos nënshkruhet asnjë kontratë për zhvillim
teknologjie, që gjenerojnë me kohën ndikim negative në mjedis pa u përpiluar pike së pari:


Një strategji të caktuar me një plan veprimi të caktuar



Alternativa zhvillimi të caktuara me projekti i leverdishmërisë ekonomike.

2.8

MASAT E MUNDSHME PËR SHMANGIEN

2.8.1

Zbutjen e ndikimeve negative në mjedis

Masat për shmangien e efekteve negative jnaë në 3 drejtime:
 Me karakter teknik
 Me karakter organizativ
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 Kontrolli dhe monitorimi në kohë
Vlerësimi I masave për Zbutjen e ndikimeve negative në mjedis
Në rastet kur ndikimi nuk mund të zbutet siç duhet, VNM-ja ka trajtuar ndikimet e mbetura ose
“reziduale”. Ndikimet reziduale shqyrtohen për secilin aspekt mjedisor dhe për nivelin e tyre të
identifikimit. Një përmbledhje e ndikimeve të identifikuara të projektit dhe e mjeteve zbutëse dhe
menaxhuese jepet në këtë tabelë:
Tabela e Identifikimit të ndikimeve dhe masat zbutëse
Zona e ndikimit

Çështjet kryesore

Rëndësia

Masat zbutëse kryesore

Zhurmat &
Dridhjet

 Asnjë çështje e
 E papërfillshme  Plan i parandalimit të ndotjeve
rëndësishme e identifikuar
 Çlirimet prej menaxhimit  E papërfillshme  Plan i kontrollit të cilësisë së ajrit
të mbetjeve spitalore
 Rritja e nivelit të zhurmave  E papërfillshme  Plan i kontrollit të zhurmës dhe
në repartet e spitalit
dridhjeve

Hidrologjia &
Resurset ujore

 Shfrytëzimi i ujrave të
pijshëm dhe industrial

 E vogël, e
pafavorshme

Bota bimore dhe
shtazore

 Shfarosja e habitateve në
zonën e spitalit

Trashëgimi
kulturore

 Asnjë sit i njohur
arkeologjik brenda zonës

 E papërfillshme  Plani i mbrojtjes së habitateve, botës
bimore dhe shtazore
 Plan i menaxhimit të sipërfaqes së
gjelbër
 E papërfillshme  Politikat e “zbulimeve të vona”

Trafiku &
Transporti

 Aksidentet rrugore

 E papërfillshme  Plan i urgjencës

Pamor

 Pamja e ambjenteve të
magazinës të mbetjeve të
rrezikshme
 Punësim lokal dhe rajonal
 Rikthim i krahut të punës
në zonë

 E përfillshme
 E vogël, e
pafavorshme
 E moderuar, e
favorshme

Klima
Cilësia e ajrit

Social-ekonomik

 Plan i menaxhimit të ujërave
 Plan i kontrollit të derdhjeve

 Plan i rehabilitimit dhe përmbylljes
 Plan i menaxhimit të mbetjeve
 Plan i lidhjeve me komunitetin
 Plan i burimeve njerëzore

Ndikimet negative të parashikuar nga vepra mund të minimizohen. Ky seksion diskuton masat
zvogëluese për ndikimet negativë nga punimet për rehabilitim. Masat zbutëse për fazat operuese
përmblidhen në tabelat e mëposhtme. Këto tabela identifikojnë masat zvogëluese, që duhet të zbatohen
për të minimizuar efektet e parashikuar për çdo veprimtari. Të gjithë aspektet e planit zbutës përfshihen
në praktikat më të mira të inxhinierisë dhe praktikat më të mira të menaxhimit dhe si rezultat është
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përfshirë në kostot aktuale të projektit. Masat për uljen e kontrollin e çlirimeve gjatë fazës së operimit
janë përshkruar në tabelën e mëposhtëme. Këto përfshijnë:


Minimizimin e ngarkesës



Rikuperimin



Pakësimin e çlirimeve



Trajtimin dhe largimin e mbeturinave.

Pas identifikimit të ndikimeve kryesore në shoshitjen e ndikimeve trajtohen madhësitë e këtyre
ndikimeve për të arritur të jepet një pasqyrë sa më e qartë e mundësive dhe mënyrave të zbutjes së
ndikimeve negative kryesore dhe e rritjes sa më të mundshme të atyre pozitive.
2.8.2 Regullat mbi sigurinë shëndetësore
Karakteristikat klinike të intoksikacioneve kronike
Punonjësit, duke filluar nga punëtori më i thjeshtë deri tek personeli teknik janë nën ndikimin e ndotjes
dhe efektet negative në shëndetin e tyre janë të ndjeshme. Këto efekte sjellin çrregullime të shumta e të
ndryshme organike e funksionale, që ndikojnë shumë në uljen e aftësisë për punë dhe në mjaft raste nga
pakujdesia ose nënvleftësimi për të kaluar herë pas here në kontroll mjekësor, mund ta keqësojnë
gjendjen deri në vdekje.
Ndotja në ambjentet e punës (disa probleme të higjienës së punës)
Objektivi kryesor i higjienës së punës është identifikimi, vlerësimi i rrezikut dhe eliminimi i faktorëve të
lidhur me vendin e punës, që mund të venë në rrezik shëndetin ose të shkaktojnë një shqetësim të
rëndësishëm. Rreziku profesional është ndjerë, që prej shumë vitesh. Ekspozimi është shpesh një
faktorial, por mund të jetë gjithashtu shumëfaktorial. Si shembuj toksikësh, mund të përmenden më
poshtë.
Toksikologji profesionale; rrugët e absorbimit të substancave kimike
Gjatë përdorimit të substancave kimike në një kuadër profesional, depërtimi i tyre në organizëm mund të
bëhet me rrugë të ndryshme. Absorbimi me rrugët e frymëmarrjes është nga më të rëndësishmit.
Absorbimi e mekanizmi i tij varen nga gjendja fizike e substancës (gaz ose avull, aerosol i ngurtë ose i
lëngët, forma e morfologjia e grimcave në rastin e aerosoleve etj). Grimcat e tretura të depozituara mund
të absorbohen nga gjaku. Absorbim nga lëkura ndodh në ato raste kur ka kontakt të drejtëpërdrejt
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ndërmjet një lëngu dhe lëkurës, më shpesh duarve. Absorbimi me anë të rrugëve gastro-intestinale është
më i rrallë.
Përqëndrimi maksimal i lejuar
Shpesh, ekspozimi ndaj substancave të dëmshme nuk mund të evitohet tërësisht, për këtë arsye janë
përcaktuar përqendrimet maksimale të lejueshme që mbështeten mbi marrëdhëniet dozë-efekt. Duhet
pasur mirë parasysh, që këto vlera nuk paraqesin një kufi të qartë, ndërmjet një fushe të rrezikshme e një
fushe jo të dëmshme. Së fundi, ato janë të lidhura me një zgjatje të kufizuar në kohë.
Informimi i pjesëmarrësve
Të dhënat dhe instruksionet e përdorimit të pajisjeve dhe mjeteve të punës duhet të përmbajnë të dhënat
për sigurinë dhe shëndetin për sa u përket:
a. Kushteve të shfrytëzimit;
b. Situatave anormale të parashikueshme;
c. Mjeteve të mbrojtjes individuale dhe kolektive;
d. Ndihmës së parë mjekësore në rast aksidenti.
Kqyrja e avarive
 Për çdo rast aksidenti ose avarie të rëndë në port, zotëruesi i lejes duhet të njoftojë menjëherë
RISHM-së;
 RISHM-ja shqyrton aksidentet dhe avaritë që ndodhin në veprimtarinë portuale dhe përcakton
shkaqet dhe përgjegjësitë, si dhe masat që duhen marrë për përmirësimin e gjendjes;
 Zotëruesi i aktivitetit është i detyruar t`i japë inspektorit, që shqyrton aksidentin ose avarinë, çdo të
dhënë që ka lidhje me të;
 Në rast aksidenti në punë, inspektori i RISHM-së bashkëpunon me inspektorin e punës për këqyrjen
e aksidentit.
Kontrolli teknik


Zotëruesi i aktivitetit merr të gjitha masat për të kryer kontrollin teknik periodik, sipas llojit dhe
afateve të përcaktuara në aktet ligjore dhe nënligjore të veprimtarisë;



Aktivitetet portuale iu nënshtrohen kontrollit teknik periodik të RISHM-së jo më pak se një herë
në vit për ruajtjen e kushteve të sigurisë në punë dhe për të zbuluar të metat.
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Veprimtaria shpëtuese
Veprimtaria shpëtuese kryhet nga qendra kryesore e shpëtimit në RISHM-së në bashkëveprim me grupet
e shpëtimit të subjekteve minerare.
Detyrat e RISHM-së


Bën regjistrimin e subjekteve që punojnë me leje;



Kryen inspektime në subjekte private dhe publike vendase dhe të huaja që kryejnë veprimtari
portuale në territorin e Republikës së Shqipërisë;



Mban regjistër për gjendjen teknike për avaritë dhe aksidentet;

2.9 NDIKIMET E MUNDSHME NË MJEDISIN NDËRKUFITAR
Mjedisi ndërkufitar përbëhet nga Deti Adriatik, i cili ndodhet në perëndim të zonës në studim në një
distancë disa kilometra. Ndikimet në Detin Adriatik do të jenë thuajse zero për vet procesin dhe natyrën
e këtij projekti. Rëndësi të madhe kanë edhe masat rekomanduese, të cilat janë dhënë gjatë gjithë këtij
studimi për mbareëvajtjen e punës dhe ruajtjen e mjedisit në tërësi.
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III.

3.1

PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME

PËRFUNDIME

1. VPNM përfshin parashikimin dhe planifikimin e masave zbutëse të ndikimeve të projektit në
mjedisin fizik dhe social.
2. VPNM është një proçes që zhvillohet brenda proçesit të planifikimit dhe zbatimit të projektit.
3. Qëllimi i VPNM nuk është të pengojë zhvillimin ekonomik dhe as të ruajë të pashqetësuar
ekosistemet natyrore, por të balancojë faktorët ekonomikë, teknikë dhe ambiental me kostot
përkatëse, si dhe të përmirësojë cilësinë e planifikimit dhe të zhvillimit.
4. Zona në studim ndodhet në Njësinë Administrative Ishëm Bashkia Durrës.
5. Për të siguruar një mjedis të pastër e pa probleme për personelin e shërbimit, gjatë periudhës së
ndërtimit dhe zhvillimit të zonës në studim ujrat e përdorura do të trajtohen me anë të
depuratorëve të cilët trajtojnë me 90% para se ato të shkarkohen në kanalet aty pranë.
6. Objektivi i VPNM, është që nëpërmjet vlerësimit cilësor e sasior paraprak të parametrave
gjeologo-litologjikë, të treguesve hidrogjeologjikë e hidrologjikë, të kushteve gjeologoinxhinierike

(vetitë

fiziko-mekanike),

parametrave

sizmo-tektonik,

morfologjik

e

gjeomorfologjik, të bazuara në kriteret standarte shkencore ndërkombëtare, sipas IAEGG, të
tipizohen dhe të përzgjidhen një sërë parametrash dhe veçorish të sistemeve të sipërmendur
natyrorë në shërbim të menaxhimit të infrastrukturës mjedisore, të mbrojtjes së aksidenteve, të
përmirësimit të kushteve të punës etj.
7. Ky studim synon, analizimin e faktorëve pozitivë e negativë mjedisore, dhënien e masave
zbutëse, si për reduktimin e ndikimeve negative, si dhe tenton për përmirësimin e vlerave
ekologjike e rikrijuese të territorit pas ndikimit të mundshëm në mjedis të kompleksit turistik.
8. Ligji Nr. 10440 dt. 07.07.2011 “Mbi velrësimin e impaktit në mjedis” synon një vlerësim të
përgjithshëm, të integruar dhe kohor të impaktit në mjedis të projekteve dhe veprimtarive që
zbatohen, duke parandaluar dhe/ose kufizuar impaktin negativ në mjedis; një proces të hapur
vlerësimi, të kryer në mënyrë të pa anëshme ndërmjet pjesëmarrjes së organeve qëndrore dhe
vendore, antarëve të publikut, organizatave jo fitimprurëse, sponsorëve të projektit dhe
personave të specializuar në këtë fushë.
9. Zonat e Mbrojtura janë të konsideruara si pjesë/sipërfaqe e tokës dhe/ose ujit, detare/bregdetare,
të destinuara kryesisht për konservimin e biodiversitetit, burimet natyrore, kulturore që
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shoqërojnë atë/ato dhe që janë të menaxhuara në mënyrë të ligjshme dhe/ose në mënyra të tjera
efektive, por që në rastin tonë ndohen jashtë zonës së mundshëm të ndikimit në mjedis.
10. Kushtet klimatike mesdhetare dhe kushtet e veçanta ujore të këtij ekosistemi kanë përcaktuar një
mbulesë bimore dhe një botë shtazore të larmishme. Bimësia dallohet për periudhën e gjatë të
vegjetacionit mbi 10 muaj. Të pakët janë zvaranikët. Mjaft e dobët është edhe bota e shpezëve.
Mungesa e theksuar e shtresës me humus, si dhe e lagunës, bën që zona të jetë e varfër me
vegjetacion. Kësisoj dhe fragmentizimi i habitatit, për shkak të zhvillimit të projektit, mund të
konsiderohet si relativisht jo shumë i rëndësishëm.
11. Në periudhën 1976-2015, veprimtaria sizmike për këtë zonë, mbetet në nivelin e mikro
tërmeteve dhe të tërmeteve të vegjël dhe magnituda maksimale nuk e kalon ML=4.5. Gjithsesi,
është për t’u përmendur që në afërsi të zonës që studiohet, nga viti 1976 e këtej, kanë epiqendrat
e tyre disa tërmete dëmtues.
12. Përgjithësisht thellësia e vatrave të tërmeteve në këtë zonë, shkon nga 15–20 deri 25km. Në
pikëpamje gjeologjike kjo zonë është në rindërtim të planit struktural dhe përshkohet nga
shkëputje tektonike aktive edhe në ditët e sotme. Një lidhje e ngushtë ekziston midis tërmeteve
dhe shkëputjeve ose zonave të shkëputjeve aktive, që herë pas here gjenerojnë tërmete.
13. Sheshi i ndërtimit përbëhet kryesisht nga troje të kategorisë së trete sipas KTPN2.1989 ose të
Klasës C sipas EC-8; Intensiteti maksimal i pritshëm ( me shtesat e tij) për shtresën 10 metërshe,
është Io = 9 ballë MSK-64;
14. Perioda e përsëritjes për lëkundjet e forta për zonën e Tales është Tr = 150 – 200vjet, d.m.th.
lëkundjet 8 ballëshe (ose PGA = 0.2g) nuk tejkalohen për kohën T = 80vjet, me probabilitet
70%).
15. Bregdeti Shqiptar i Adriatikut me shumë plazhe prej rëre të mbushura me depozitime të shkrifta
Kuaternare të dobëta si rëra, surëra, lyme, suargjila, etj., me nivel të cekët gati sipërfaqësor të
ujrave nëntokësore, paraqet një zonë me kushte të favorshme për zhvillimin e dukurisë së
lëngëzimit të rërave, në rast të rënies së tërmeteve të fortë. Është e njohur që depozitimet e rërave
të ngopura me ujë nën veprimin e ngarkesave dinamike ciklike, siç mund të jenë edhe tërmetet,
për hir të rritjes së presionit të poreve dhe zvogëlimit të sforcimeve tangenciale midis kokrrizave
transformohet në një farë "lëngu", dukuri e cila njihet me emrin "Lëngëzimi i rërave ".
16. Rezultate tregojnë se për largësi nga vatra deri 20km, vlerat e PGA (g) luhaten nga
a. 0.29-0.42g, vlera shumë të favorshme për zhvillimin e lëngëzimit.
17. Mbështetur në kriteret gjeologjik, si zona me potencial të lartë lëngëzimi vlerësohen depozitimet
aluviale në sipërfaqe të rrafshta, në delta, grykë derdhjet e lumenjve, në konet e derdhjes të
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mbushura me ujë, si dhe mbushjet artificiale. Nga kjo pikëpamje, zona jonë mund të
konsiderohen si zona me potencial jo të lartë lëngëzimi të rërave.
18. Nga punimet e shpimeve të kryera në këtë zonë, fillimisht takohet një shtresë lymore me
leshterike me trashësi nga 0.5m deri ne 1.50m. Më tej kalohet në formacionin mbulesor te
Kuaternarit pak të tjetërsuar, siç tregohet në kolonat gjeologo-litologjike dhe në diagramat e tyre.
19. Nga pikëpamja hidrogjeologjike, rajoni bregdetar i Gjirit të Lalzit bën pjesë në pellgun e madh
artezian të Ultësirës Perëndimore, i cili është i pasur me ujra nëntokësore. Kjo është e kushtëzuar
nga përhapja e shkëmbinjve me veti të mira dhe mesatare kolektore (zhavorre dhe
konglomeratë), nga kushtet e favorshme klimatike me reshje rreth 1100 mm/vit, nga një rrjet i
dendur hidrografik dhe me reliev fushor me pjerrësi të vogël drejt perëndimit.
20. Në rajonin bregdetar të studiuar, përhapje më të madhe midis shkëmbinjve molasike dhe me
vlerë më të madhe praktike për furnizim me ujë të rajonit kanë ujërat nëntokësore, që lidhen me
konglomeratët dhe ranorët e Kuaternarit. Ata formojnë horizonte ujëmbajtëse me trashësi 5-20m,
të ndara midis tyre prej shtresave suargjilore me trashësi disa metrash dhe japin ujë me debit të
vogël të rendit 0.1-0.8 l/s (më të shpeshta ato me Q = 0.3 l/s).
21. Ndryshimet në thellësinë e ujit në zona të veçanta varet si nga kontrolli eustatik global dhe ai
lokal. Thellësia e ujit përfshin integrimin e furnizimit me sediment – me eustazinë dhe
tektonikën.
22. Zona në tërësinë e vet dhe sektori ynë pëson relativisht një ulje në relacion me tokën në brendësi
të detit. Pra, mendohet se kemi të bëjmë me efektin subsidencë në zonën tonë det dhe në atë tokë
sot, për rrjedhojë pritet përparim i lehte i detit drejt tokës në dhjetë-njezet vjeçarin e ardhshëm,
por shume me pak se zonat ne veri e ne jug te saj.
23. Rritja prej 1,6cm/100vjet e nivelit të detit në rastin natyror nuk pritet të ketë ndonjë ndikim të
konsiderueshëm në ujrat nëntokësorë. Ndërsa rritja prej 48cm, si dhe zvogëlimi i sasisë së
reshjeve pritet të shkaktojë rritjen e përmbajtjes së ujit të kripur në akuaferet e zonës bregdetare.
24. Ndikim të madh në shkallën e lëkundjeve të nivelit të detit ushtrojnë dhe faktorët
hidrometeorologjik, si: era, bilanci ujor, gjendja dinamike e masave ujore, etj. Në regjimin e
niveleve të detit evidentohet edhe fenomeni i “Seishit”, që formon lëkundje të nivelit me
amplituda të vogla, që i bashkangjiten valës baticë-zbaticë, duke i dhënë asaj një formë të
“dhëmbëzuar”.
25. Nivelet ekstreme maksimale të ujit me p=1% siguri, arrin deri 1.12m mbi kuotën “0” m.Abs,
ndërsa nivelet ekstreme minimale po me p=1% siguri zbresin deri në nivelin –0.50m.
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26. Në këtë projektim, punimet civile janë parashikur për një jetëgjatësi 50 vjeçare dhe është
përdorur niveli i ujit për një periudhe 100 vjeçare.
27. Nga pikëpamja e transportit të sedimenteve bregdeti i zonës së Gjirit të Lalzit mund të
konsiderohet si i pavarur. I vetmi mekanizëm për transportin e sedimenteve është forma e
pluskimit dhe mekanizmat e tjerë favorizon pluskimin e grimcave nga dallgëzimi.
28. Duke marrë në konsideratë që janë afërsisht 20 ditë stuhi në vit në bregdetin e zonës së Gjirit të
Lalzit, mesatarja e sedimenteve të depozituara të llogaritura ishte 12cm në vit për gjysmën e parë
dhe 9cm për gjysmën e dytë.
29. Nga vrojtimet shumëvjeçare mbi valëzimin del se drejtimi kryesorë i valëzimit është prej 140o
deri në 270o, me një rastisje vjetore të përgjithshme 49.4%.
30. Valët me lartësi 3.20m kanë 1% siguri, kurse ato me lartësi 2.25m e kanë sigurinë 10%. Gjatësia
e valëve maksimale nuk i kalon 40-50m. Perioda e tyre arin 6-7sek. Në ketë gji, më shpesh
vrojtohen valët me lartësi 0.25m (rastisja 72.55%). Drejtimi me rastisje më të madhe të valëve
(20.25%) është ai perëndimor, i cili është më i shpejtë gjatë verës.
31. Lartësitë mesatare të valëve janë drejtimet JL dhe JP përkatësisht me H=1.29 dhe 1.28m; drejtimi
J me lartësi mesatare H=1.19m; drejtimi P me lartësi H=1.20m; drejtimi VP me lartësi H=1.10m;
drejtimi L me lartësi H=0.66m; drejtimi VL me lartësi mesatare H=0.18m dhe drejtimi V me
lartësi mesatare H=0.15m.
32. Rrymat përgjatë bregdetit shqiptar gjenerohen nga forca e gradientit, fenomenet e baticave dhe
nga valët. Shpejtësia e rrymave të matura nuk i kalon 0.25m dhe drejtimi dominant është veriperëndim. Në det të hapur u matën rrymat më të stabilizuara me shpejtësi 0.4m/s në drejtimet
veriore dhe veri perëndimore.
33. Korrentet detare, që vijnë nga Otrantua lirohen nga mbrojtja natyrale tokësore në drejtim të
bregdetit të Komunës së Shënkollit. Kjo nënkupton, se zona e ndërtimit të kompleksit nuk është
direkt nën goditjet e korrenteve detare të Otrantos, por në periferinë e parë të centrifugës së saj,
që do të thotë se nuk ka gërryerje të mëdha, por nuk ka as mbushje të bregut.
34. Nga analiza e materialit faktik hidrometrik vihet re se gjatë periudhës shumëvjeçare, lartësitë e
valëve më të mëdha të vrojtuara përfshihen në intervalet H=3.4 dhe 4.5m, ku dallgthyesi ynë
është në nivelet e 10m
35. Bregdeti i zonës së Gjirit të Lalzit është i mbrojtur vetëm nga erërat juglindore. Në këtë zonë
erërat zotëruese janë ato verilindore. Erërat e drejtimit juglindor vrojtohen me rrallë. Në stinën e
dimrit, si rastisje në përqindje mbizotërojnë erërat e drejtimit të veriut dhe ato të juglindjes.
Erërat e veriut si rastisje zënë vendin e parë, kurse si shpejtësi mesatare ato nuk i kalojnë 4m/sek.
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Më të forta paraqiten ato të drejtimit të juglindjes me shpejtësi mesatare 5m/sek dhe, që në gji
ngrenë shumë det.
36. Duke u nisur nga kushtet gjeografike të zonës, kjo zonë nuk karakterizohet nga shpejtësi të
mëdha ere. Mbizotërojnë erërat lindore e juglindore, si dhe brizat detare, që arrijnë të kapin
mesatarisht 55-60 ditë në rajonin tonë. Një erë tjetër karakteristike është dhe murlani, që sa vjen
e dobësohet drejt pjesës qendrore të ultësirës, ku bën pjesë dhe rajoni ynë, e cila sjell shpesh
pasoja negative. Në rajon ndihen mirë dhe erërat e nxehta e të thata, që kanë rastisje jo të vogël.
37. Regjimi termik i ujrave detare kushtëzohet nga bilanci i radiacionit diellor, intensiteti i proçesit
të nxehtësi-këmbimit atmosferë-hidrosferë, kthimi termik, etj.
38. Temperatura mesatare vjetore e ajrit është 15.9°C, duke patur një variacion mujor që ndryshon
nga temperatura 7.0°C në janar, që është edhe muaji më i ftohte i vitit deri në 23.0°C në korrik
që është muaji më i nxehtë. Temperatura minimale e ajrit me probabilitet p=1% siguri është
tmin=11.0°C, ndërsa temperatura maksimale tmax=40.5°C. Amplituda maksimale shumë vjeçare
e temperatures së ajrit rezulton A=40.5-(-11.0)=51.5°C. Temperatura mesatare e ajrit për ciklin
shumëvjeçar është t=14.8°C.
39. Ndryshimet për një periudhë shumëvjeçare variojnë brenda kufijve të gjerë, përkatësisht nga 19.5
109m3 për vitin e thatë (P=99%) në 73.109m3 për atë të lagët (P=1%). Ka dy periudha
karakteristike, përsa i përket rrjedhjes ujore: periudha e lagët (tetor – maj) dhe periudha e thatë
(qershor - shtator). Përkatësisht, shpërndarja është si më poshtë 39% i përket dimrit, 33%
pranverës, 17% vjeshtës dhe 11% verës.
40. Ndër vitet ujëpakët, më i thati paraqitet viti hidrologjik 1949. Koefiçienti modular është 0.63 dhe
ndryshon nga 0.49 deri në 1.23 d.m.th. sasia e reshjeve ka qenë nga dy herë më pak se mesatarja
deri 1.2 herë mbi mesataren.
41. Brezat e gjatë prej gurësh natyrore nënujore për ndërtimin e kompleksit do të përbëjnë një habitat
të ri për florën dhe faunën e zonës së Gjirit të Lalzit, që do të shoqërohet me zhvillime të reja
jetese për gjallesat aty pari. Ndikimi neto në erozionin ekzistues të plazhit pritet të jetë negativ,
duke ndikuar disi në mbushjen e plazhit në veri të zonës së ndërtuar dhe në jug, më shumë nga
erozioni ekzistues.
42. Edhe pse është e paevitueshme, që në rajon të shfaqen disa ndikime negative mjedisore e sociale,
projekti do të bëjë që të ketë punësim të vazhdueshëm; të sigurojë investime të drejtpërdrejta në
komunitetin lokal; të krijojë të ardhura të konsiderueshme financiare dhe ekonomike në zonë e
në në rajonin në tërësi; ndikimet mjedisore që janë identifikuar të eliminohen, reduktohen ose
zbuten nëpërmjet zbatimit të planit të menaxhimit të mjedisit.
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43. Sipas studimit të deritanishëm, nuk është identifikuar asnjë “ndikim fatal”, ndonëse ekzistojnë
disa ndikime jo të vogla negative, të cilat do të kontrollohen nga masat zbutëse inxhinierike dhe
nga ato të lidhura me sheshin. Dhe për më tepër, plani i menaxhimit të mjedisit do të ndihmojë
kompaninë investuese për të arritur një përmirësim të vazhdueshëm të mjedisit gjatë gjithë jetë
gjatësisë së aktivitetit të kompleksit.
44. Në rajonin tonë, nga rilevimi i bërë rezultojnë disa zona apo sektorë të ndotur si: damp-a e hapur
e shkarkimeve dhe djegies së mbetjeve urbane të rajonit; Kanali i ujërave të shkarkimit; Fushat
me produkte bujqësore për shkak të përdorimit në sasi të larta të plehërimit me pesticide; Zona
ose sektorë pranë veprave të vogla industriale si: prodhim mermerësh, gurësh dekorativë, etj., që
gjenerojnë mbetje inerte;
45. Ndikimi më i madh do të jetë në trafikun tokësor, në formimin e pluhurit, zhurmës, që do të vijnë
nga transportimi i materialeve gurore për ndërtimin. Duke marrë parasysh sasinë e materialeve
inerte që do të transportohet dhe kohëzgjatjen e furnizimit, ndikimi i kësaj çështje konsiderohet
“i lartë”. Zbutja e nevojshme e ndikimit të këtij proçesi transport dhe depozitim, sheshim,
nivelim, hyn në kategorinë e “Praktikave më të mira të Menaxhimit të Zonave të ndërtimit”
46. Do të ketë ndikime të drejtpërdrejta në habitatin detar që lidhen me ndërtimin e kompleksit, si
dhe shkarkimin e materialit të ngarkuar nga gurorja e Fushë Krujës. Bazuar në analizën e
tipareve biologjike të zonës është arritur në përfundimin, që makro-fauna bentike dhe fauna
ihtike janë të varfëra, si pasojë e ndikimeve njerëzore intensive të mëparëshme. Për këtë arsye,
pasoja e ndërtimit konsiderohet “e ulët“.
47. Cënimi i interesave publike apo private dhe interferenca në përdorimin publik nuk konsiderohet
një ndikim domethënës i fuqishëm. Ndërtimi i kompleksit të godinave i propozuar do të kryhet
me konsideratën e minimizimit të të gjitha cënimeve të interesave publike apo private.
48. Ndikimi në burimet kulturore dhe arkeologjike që rrjedh nga operacionet e germimit dhe
depozitimit nuk pritet që të ndodhë. Nuk ka vende arkeologjike dhe kulturore, qoftë në vendin e
dragimit, ashtu dhe në atë të depozitimit apo reklamimit të tokës.
49. Ndikimet negative të ndërtimit dhe të hedhjes së materialit të ngarkuar kanë të bëjnë në
ndërthurjen e transportit të materialit inerte për mbushje me trafikun ekzistues tokësor, që për
fatin e mirë në zonë nuk është shumë intensive, si dhe ndotjen e zhurmës gjatë punës së pajisjeve
punuese.
50. Lëvizja e automjeteve e përqëndruar në një interval dite kohor janë një burim zhurme, por me
kohëzgjatje të rendit të milisekondave. Nivelet e zhurmës së krijuar nga lëvizja e automjeteve me
llogari teorike mbërijnë në fshat ose në plazh me vlera rreth 40-50 dB(a), por jo më të mëdha.
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51. Të gjitha çështjet e planit zbutes duhet të konsiderohen si praktika të mira inxhinerike dhe
praktikat më të mira të menaxhimit. Masat për kontrollin gjatë fazës së operimit janë përshkruar
në tabelën përkatëse, ku perfshihet: Minimizimi i ngarkeses, Permbajtja, Rekuperimi/Riciklimi
dhe Trajtimi dhe largimi i mbeturinave.
52. Operatori do të përgatis planet e caktuar të sigurisë, që duhet të përfshijnë: Plani e evakuimit të
njerëzve në rast alarmi; Proçedurat e sigurimit në punë apo rregullat e sigurimit teknik;
Proçedurat e mjekimit dhe të ndihmës së shpejtë në raste aksidentesh në punë; Emrat e personave
të kontaktit dhe numrat e tyre të telefonit; Proçedurat e nënshtirmit apo të fikjes së zjarrit.
53. Ndër skenaret e aksidentëve të mundshme do të jenë: Humbjet si rezultat i ngjarjeve të pa
parashikueshme; Dëmet nga ngarkesat dhe aksidentet me vinç; Përplasjet e mjeteve në zonën e
ndërtimit dhe Mjetet zjarrfikëse;
54. Në këtë veprimtari që kryhet në marëdhënie me mjedisin, është parashikuar në projektin e saj
edhe Planin e Menaxhimit të Mjedisit (PNM), qëllimi i të cilit është parandalimi, minimizimi dhe
mënjanimi i ndikimeve negative ndaj mjedisit të veprimtarisë që propozohet të kryhet.
55. Monitorimi është proçesi i zbulimit të ndryshimeve, nëse ato do të ndodhin, i përcaktimit të
drejtimit dhe i matjes së shtrirjes të tyre duke ofruar rekomandimet e përshtatshme për mbrojtjen
e shëndetit të punonjësve, të cilësisë së ujrave sipërfaqësorë dhe nëntokësorë, dhe fokusohet në
aktivitetetin e këtij kompleksi, në faktorët që gjenerojnë ndikime negative në mjedis, në efektet e
këtyre ndikimeve dhe në zbatimin e masave për zbutjen e tyre.
56. Për kryerjen e operacioneve te pastrimit janë përcaktuar masa si: mobilizimi i paisjeve të
nevojshme, si dhe i fuqisë punëtore; organizim logjistikor të mjaftueshëm për të mos pasur asnjë
boshllëk në furnizime si, veshje dhe konsume të tjera; përzgjedhja e mënyrës së përshtatshme për
pastrim, rishikimi i vazhdueshëm i proçeseve të pastrimit, mbajtja e regjistrave çdo ditë për çdo
operacion pastrimi në çdo zonë.
57. Ndonëse dihet që punimet e ndërtimit çlirojnë ndotësa të mjedisit, ndikimet pritet të jenë
minimale, sepse do të ketë shembje të kufizuara, sepse sheshi i propozuar i projektit mbi të gjitha
është i kufizuar dhe ç’është më e rëndësishmja, nuk përmban struktura ekzistuese. Edhe puna për
një nivelim të tij do të jetë mjaft i kufizuar për shkak të vetë gjendjes natyrore të vendndodhjes së
sheshit.
58. Mjetet që do të përdoren në ndërtim do të mirëmbahen rregullisht gjë që do të sjellë si pasojë
djegie të mirë të karburantit dhe të materialet pluhurore, si PM10 dhe PM2.5.
59. Numri i mjeteve të transportit të mallrave apo edhe i punëtorëve do të jetë i ulët dhe për rrjedhojë
ato nuk do të krijojnë ndikim të ndjeshëm negativ. Përsa i përket përhapjes së pluhurit nga rrugët
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dhe sheshi i ndërtimit mund të eleminohen apo minimzohen duke aplikuar masat e duhura
zbutëse, efektet e të cilave janë vlerësuar në bazë të vlerave të raportuara në tabelat pëkatëse.
3.2

REKOMANDIME
1. Rekomandohet të kryhet projektimi sipas spektrave të normalizuar të reagimit të nxitimit në
përputhje me kërkesat e EUROCODE-8 (EC-8) me parametrat e mesatarizuar për tavanin e
shtreses me indeks 4 (h = 10m);
2. Këto diapazone duhen të merren parasysh në mënyre të tillë që perioda e vibrimeve vetiake të
objektit që do të ndërtohet të jetë shumë e ndryshme prej tyre;
3. Të përdoret si taban shtresa e rekomanduar nga studimi gjeoteknik.
4. Të mënjanohen ujërat sipërfaqësorë.
5. T`i kushtohet kujdes cilësisë së punimeve të ndërtimit.
6. Të kryhet trajnimi që do të mbulojë kushtet ekzistuese të mjedisit, ndikimet potenciale në mjedis
nga projekti i ndërtimit, implementimin e masave lehtësuese specifike në minimizimin ose
eleminimin e ndikimeve negative, dhe masat e përgjithshme mbrojtëse për mjedisin.
7. Të kryhet restaurimi dhe rehabilitimi i ndikimeve ndaj mjedisit si një domosdoshmëri në kthimin
e pasurive të vlerësuara në kushtet e mëparshme, sa më mirë që të jetë e mundur.
8. Investitori të jetë i kujdeshëm në këqyrjen dhe marrjen e masave pararendëse, si në vlerësimin e
ngjarjeve të vogla sizmike, ndryshimi i nivelit të ujërave nëntokësorë, sjelljen dhe reagimin e
kafshëve, fryrjen e pjerrësive, fryrjen e sipërfaqeve, etj.
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IV.

STUDIME MBËSHTETËSE

RAPORTE VLERËSIMI TE NDIKIMIT NË MJEDIS – VNM
Nr.

RAPORTI

AFATI

AUTORI

POROSITËSI

1.

Raport VNM për përcaktimin e venddepozitës së mbetjeve
urbane për Bashkitë e Tiranës, Durrësi e Kavajës. 46 faqe

2002

S. Guri
M.Guri

Firma “2k
Group”,Tiranë”

2.

Raport VNM në karrierën sipërfaqësore në Fushën e sheqit,
Vjosa Tarracë 45 faqe

Shtator
2002

S. Guri
M.Guri

Firma “2k
Group”,Tiranë”

3.

Raport VNM, në karrierën sipërfaqësore në Qafën e Breshërit,
Delvinë 60 faqe

2002

S. Guri
M.Guri

Firma “2k Group”

4.

Raport VNM, në karrierën sipërfaqësore në Zonën e Muriqanit,
Shkumbin.44 faqe

Tetor 2002

S. Guri
M.Guri

Firma “2k Group”

5.

Raport VNM lëndësh inerteje, në karrierën 50 faqe

2002

S. Guri

Firma “2k Group”

6.

RaportVNM për shfrytëzim lëndësh inerteje, në karrierën
sipërfaqësore në Adë tarracë, Frakull, Fier. f58

2002

S. Guri
M.Guri

Firma
“2k
Group”Tiranë”

7.

Raport VNM, në karrierën sipërfaqësore në Adë lumë Vjosë,
Frakull, Fier. 45 faqe

2002

S. Guri
M.Guri

Firma “2k Group”

8.

RaportVNM në karrierën sipërfaqësore në Qafën e Breshërit,
Lumi kalasë, Delvin. 50 faqe

Nëntor
2002

S. Guri
M.Guri

Firma “2k
Group”,Tiranë

9.

RaportVNM, në karrierën sipërfaqësore në Kashisht, lumi
Vjosë, Frakull, Fier. 48faqe

Dhjetor
2002

S. Guri
M.Guri

Firma “Feleqi” Fier

10.

Raport VNM, në karrierën sipërfaqësore në Kashisht, tarracë,
Frakull, Fier. 51 faqe

Janar 2003

S. Guri

Firma “Feleqi” Fier

11.

Raport VNM, për Kushtet hidrogjeologjike të burimit të
Poçemit, për firmën Freskia - 01 53 faqe

Shkurt 2003 M. Guri S.
Guri

Firma
Group”Tiranë”

12.

Raport VNM i Impiantit të Gazit të Lëngshëm. 117 faqe

Tetor 03

S. Guri

Unioni, Patos

13.

Raport, VNM i Kompleksit Turistik “Xixa”, Golem.

Tetor 03

S. Guri

Shoq.“Xixa”, Golem

14.

Raport VNM për Karierën e Inerteve Lumore Qedaja-Erzen.

Nëntor 03

S. Guri .

Sho “INCO” sh.p.k.

15.

Raport VNM për Karierën e Inerteve Lumore Bërzhitë-Tiranë.

Nëntor 03

S. Guri.

Sho.“CARA”sh.p.k.

16.

RaportVNM “Shoqërinë Kaja”, Kompleksi Bar-RestorantPishinë, Kolonjë, Lushnje. 43 faqe

2003

S. Guri

Bar rest. Kolonje

17.

Raport VNM të nënstacionit elektrik Elbasan, linjë elektrike
Elbasan, nënstacion Berat, nënsatcon Durrës.

Dhjetor 04

G&G

Min. Mbrotjes

18.

Raport VNM në nënstacionin elektrik Berat

Dhjetor 04

G&G

Min.Mbrotjes
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19.

Raport VNM në linjë elektrike Elbasan

Dhjetor 04

G&G

Min.Mbrotjes

20.

Raport VNM në nënstacionin elektrik Durrës.

Dhjetor 04

G&G

Min.Mbrotjes

21.

VNM baxho Seman, Velmish, Roskovec, Zharës

Prill 04

G&G

Ll. Mbyeti

22.

VNM Taiwan

Korrik 04

G&G

Rest Bar Taivan

23.

VNM Arsenik, Fier

Korrik 04

G&G

Selca comp.

24.

Studim gjeoteknik, i gjeorreziqeve, raporti i VNM në zonën e
Rep. Ushtarak, Poshnjë Berat

Dhjetor 04

G&G

Min. Mbrojtje

25.

Raport i VNM Euroservisin Fier

Maj 05

G&G

Euroservis

26.

Raport i VNM në Pikën e Karburantit, Seman

Maj 05

G&G

Kujtim

27.

Raport i VNM në linjën e inerteve Fier, Agbes

Maj 05

G&G

Agbes

28.

Raport VNM nënstacionit elektrik Bradashesh (Elbasan),
nënstacionin Sukth, Vlorë, nënstacionin Babicë.

Maj 2005

G&G

KESH

29

Raport i Vlerësim të Ndikimit në Mjedis - VNM Fark

Mars 06

G&G

Komuna Fark

30

Raport i Vlerësim të Ndikimit në Mjedis - VNM për zhvillim të
zonës urbane Kashar

Mars 06

G&G

Komuna Kashar

31

Raport i Vlerësim të Ndikimit në Mjedis - VNM për zhvillim të
zonës urbane Dajt

Maj 06

G&G

32

Raport i Vlerësim të Ndikimit në Mjedis - VNM ish kimike

Gusht 2006

G&G

Komp. Planet

33

Studim Riciklimi Plastikës në Shqipëri

Nëntor 2006

G&G

MMPAU

34

Studime Shëngjin

Dhjetor 06

G&G

MMPAU

35

Raport i Vlerësim të Ndikimit në Mjedis - VNM Vlush

Shkurt 07

G&G

Ko.AlbaConstr. tiran

36

Raport i Vlerësim të Ndikimit në Mjedis - VNM Miniera
Hekur nikel, Bitincke

Mars 07

G&G

Komp Angleze

37

Raport i Vlerësim të Ndikimit në Mjedis - VNM NGA
SHFRYTËZIMI I MUNDSHËM I ujërave të lumit devoll për
hec në menkulas, BILISHT

Mars 07

G&G

Komp.
Alba
Construction, Tiranë

38

Raport i Vlerësim të Ndikimit në Mjedis - VNM Arsenik, Fier

Prill 07

G&G

Ko.
Plan
Finland

39

Raport i Vlerësim të Ndikimit në Mjedis - VNM HEC,
Menkulas

Prill 07

G&G

Komp. Alba Constr.
Tiranë

40

Raport i Vlerësim të Ndikimit në Mjedis - VNM Fshat
Turistik, Velipojë

Maj 07

G&G

Komp Amerikane

41

Raport i Vlerësim të Ndikimit në Mjedis - VNM HEC, Vlushë

Maj 07

G&G

Ko.AlbaConstrTiranë
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42

Raport i Vlerësim të Ndikimit në Mjedis - VNM HEC, i
ujërave të Përroit Lenies-Shalësit-Strelçës për hec në zonë e
Strelçës, Korçë

Maj 07

G&G

Xh. Ngjeqari

43

Raport i Vlerësim të Ndikimit në Mjedis - VNM HEC, nga
shfrytëzimi i mundshëm i ujërave të lumit tё vlushës, Skrapar

Maj 07

G&G

Xh. Ngjeqari

44

Raport i Vlerësim të Ndikimit në Mjedis - VNM HEC, mbi
rrjedhjen e sipërme të lumit Mat (Hidro/centrali i Stavecit)

Maj 07

G&G

Xh. Ngjeqari

45

Vlerësimi i ndikimit në mjedis i zonës së peshkimit në
lagunën e spiaxhos, divjakë

Qershor 07

G&G

Kompani
Divjakë

46

Vlerësim i Ndikimit në Mjedisi Aeroportit Civil Korçë

Shtator 07

G&G

Instituti Urban, Tiranë

47

Vlerësim i Ndikimit Në Mjedis i rrugës nacionale superstradë
Thumanë – Rrogozhinë

Nëntor 07

G&G

Instituti Kroat

48

Vlerësim i Ndikimit në Mjedis i rrugës nacionale superstradë
Tiranë Dibër

Dhjetor 07

G&G

Komp. MEGALBA,
Maqedoni

49

Vlerësim i Ndikimit Në Mjedis i rrugës nacionale superstradë
Durrës – Tiranë - Elbasan

Gusht 08

G&G

Komp. Strabak, Vjenë

50

Vlerësim i Ndikimit në Mjedis i zonës Nartë - Novoselë për
zhvillim turistik

Gusht 08

G&G

Qarku Vlorë

51

Vlerësim i Ndikimit në Mjedis i dallgethyese, Porto Romano

Gusht 08

G&G

Ko. Romano Port

52

Raport i Vlerësim të Ndikimit në Mjedis - VNM për zhvillim të
zonës urbane fushë Prezë

Dhjetor 08

G&G

Komuna Preze

53

Vlerësim i Ndikimit në Mjedis për TEC in Porto Romano

Shkurt 09

G&G

Kompania
RWE,
ESSEN, Gjermani

54

Vlerësim i Ndikimit në Mjedis për shtrirjen e fibrave optike
Lac- Rreshen

Prill 2010

G&G

Kompania Albtelekom

55

Vlerësim i Ndikimit në Mjedis për zonën Urbane Bërxull

57

Vlerësim i Ndikimit në Mjedis për Kompleks servisi ekspozitë,
Vorë, Tiranë

Maj 2011

G&G

Komuna Vorë

58

Vlerësim i Thelluar i Ndikimit në Mjedis për Kompleks
rezevuarësh Mëzes, Kashar. Tiranë

Qershor
2011

G&G

Komuna Kashar

59

Vlerësim i Ndikimit Në Mjedis i rrugës nacionale Vaqar - Elbasan 2007

60

VNM të 6 HEC-eve (Menkulas, Devoll, Minas, Kuç, Braçanj)

Mars 2012

G&G

D6 SH.P.K

61

VNM furra buke, 6 njësi, në Tiranë

2012

G&G

Persona fizik

62

Vlerësimi Strategjik Mjedisor i Planit Urban të Tiranës

2012

G&G

Bashkia Tiranë

63

Vlerësimi Strategjik Mjedisor i Planit Urban të Bubqit

Prill 2013

G&G

Qarku Durrës

64

Vlerësimi Strategjik Mjedisor i Planit Urban të Bërzhitës
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65

Vlerësim i Ndikimit në Mjedis të shtrimit të linjave kabllore e
te fibrave ne Tiranë.

Korrik
2013

G &G
group

OST, Tiranë

66

Vlerësimi Strategjik Mjedisor i Planit Urban të Komunes
Rrethine Shkoder

Tetor 2013

G&G
group

Komuna
Shkoder

67

Vlerësimi Strategjik Mjedisor i Planit Urban të Komunes
Novoselë Vlorë

Nëntor
2013

G&G
group

Komuna Novoselë

68

Vlerësimi Strategjik Mjedisor i Planit Urban të Bashkisë
Roskovec

Janar 2014

G&G
group

Bashkia Roskovec

69

Vlerësim i Ndikimit në Mjedis për impiantin e depozitave të
Gazit në Kashar, km 3, Tiranë.

Janar 2014

G&G
group

Adi Petrol, Tiranë

71

Vlerësim i Ndikimit për Servisin RED sh.p.k, Vorë

Shkurt 2014 G & G group “RED” shpk, Tiranë

72

Vlerësim i Ndikimit për Depozitat e Vajit, km 4 Kashar

Shkurt 2014 G & G group EPAgreenoil, Tiranë

73

Vlerësim i Ndikimit për Servisin dhe Lavazhin

Mars 2014

74

Raport Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis , nyje raksionimi ,
Komuna Guri i Zi, Qarku Shkodër

Korrik
2014

G&G
group

“Mantovani” sh.p.k

75

Raport Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis ,Kompania e prodhimit
të plastikave, Vorë

Tetor 2014

G&G
group

Telcom-AL

76

Raport Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis, i impiantit “Petrolgaz”
të magazinimit dhe tregtimit të gazit të lëngshëm (GL), Mëzez,
Komuna Kashar.

Dhjetor
2013

G&G
group

Impianti “Petrolgaz”

77

Raport Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis i kompleksit servis i
makinave “RED” sh.p.k., Bashkia Vorë.

Gusht 2014

G&G
group

“RED” sh.p.k.

78

Raport Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis nga zhurmat e lokalit
karaoke “Country Club”

Nëntor
2014

G&G
group

“Country Club” Tiranë,
Oltion Marku

79

Raport Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis për mbledhjen e vajrave
ushqimore

Shkurt
2014

G&G
group

“EPA Green Oil”

80

Raport Vlerësimi Strategjik në Mjedis, i instrumentit vendor të
planifikimit të territorit

Dhjetor
2013

G&G
group

Bashkia Roskovec

81

Raport Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis, për lokalin me muzikë
Live “Club Zio Nino”

Janar 2014

G&G
group

Për personin fizik
“Ardit Buçpapaj”

82.

Raport Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis, impianti i trajtimit të
ujërave urbane Shkodër, Shirokë.

Mars 2014

G&G
group

Ndërmarrja ujsjellës kanalizime Shirokë, Shkodër

83.

Monitorim lidhur me asgjësimin e mbetjeve të rrzikshme
spitalore.

Korrik
2014

G&G
group

“MEDI-TEL” sh.p.k.

84.

Raport Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis, i depozitimit të barnave
mjekësore e produkteve farmaceutike “EBIS Pharma”

Shtator
2014

G&G
group

“EBIS Pharma” sh.p.k.

85.

Raport Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis, i impiantit të prodhimit
të praimerit (Emulcion bituminoz)

Shtator
2014

G&G
group

“GE-CO” sh.p.k.

Studio "Konsulta e Projekte në Mjedis dhe Gjeoshkencë - G & G group”, |

Rrethine

G & G group OST, Tiranë
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86.

Raport Paraprak i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis, për
prodhimin e pllakave të betonit.

Tetor 2014

G&G
group

“K.TURJA” sh.p.k.

87.

Raport Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis, të prodhimit të
materialeve të ndërtimit

Nëntor
2014

G&G
group

“HA-PJE” A. Pjeshka

88.

Raport Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis, për prodhimin dhe
trajtimin e birrës.

Nëntor
2014

G&G
group

Tirana Brew House

89.

Raport Vlerësimi Paraprak i Ndikimit në Mjedis, për nyjen e
Fraksionimit të Inerteve

Nëntor
2014

G&G
group

Drini-A,
Shkodër.

90.

Raport Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis, i impiantit të
fraksionimit të inerteve Renc, Shkodër.

2014

G&G
group

Impiant Fraksionimit,
Renc, Shkodër”

91.

Raport paraprak i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis, për
rikonstruktimin e “Hotelit Valbonë” me shtatë kate mbi tokë,
Valbonë – Bajram Curri.

2014

G&G
group

“Hotel Valbonë”

92.

Raport Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis, për furnizimin me
karburant të makinave, Bushat, Shkodër.

2014

G&G
group

“Luani-A” sh.p.k.

93.

Raport Parprak i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis, për linjën e
ambalazhimit të ujit, (Burimi Selita & Shën Mëria)

2014

G&G
group

Person Fizik, Agron
Qoku

94.

Raport Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis, të linjës së prodhimit
dhe ambalazhimit të ujit Acqua Prima, (Burimi Selita) dhe të
pijeve jo alkoolike

2014

G&G
group

Kompania “Security
Force – 98/Tiranë

95.

Raport Paraprak i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis, për
godinpë shërbimi supermarket një kat mbi tokë.

2014

G&G
group

Supermarket, Fshati
“Lagjia
e
Re”,
Komuna Ndroq.

96.

Raport Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis, i Pub Uzina

Janar 2015

G&G
group

Pub “Uzina”, Ardian
Laçi

Studio "Konsulta e Projekte në Mjedis dhe Gjeoshkencë - G & G group”, |

Bahçallëk,
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