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PARATHËNIE
Njё ambient i pastër dhe i shёndetshёm ёshtё pjesё dhe ngastër e begatisë dhe cilësisë sё jetёs,
qё ne dёshirojmё pёr veten tonё tani dhe pёr fëmijёt tanё nё tё ardhmen. Shkallët që ngjisim e
zbresim përditë në pallatin tonë, rrugët e shtëpisë, oborri i shkollës, përtej qytetit etj., kërkojnë
dashuri e kujdes prej nesh, në mënyrë që të bëhen për ne mjedisi, ku të bashkëjetojmë me ajër
të pastër, ushqim të shëndetshëm, duke u kthyer në hapësira mikëpritëse të bashkëjetesës tonë
qytetare. Mbrojta e mjedisit qё na prezantohet ne me ndryshimet dhe shanset nuk ёshtё vetёm
aspiratё e njerёzve pёr tё jetuar nё njё ambient tё pastër e tё shëndetshëm, por ne duhet tё dimё
se kostot dhe dёmet e tjera tё shkaktuara nga ndotja dhe ndryshimet e klimës janё tё
konsiderueshme.
Mbrojtja e mjedisit, si një sistem dinamik, që ndryshon herë pas here fizikisht dhe
biologjikisht, duhet parë në tërësinë e faktorëve natyrorë dhe të veprimit njerëzor që ushtrohet
mbi të. Këto ndërtime japin një ndikim të caktuar, duke goditur pak a shumë natyrën përreth,
sidomos kur parametrat e organizimit të saj nuk analizohen konform ligjeve e rregullave të
natyrës, në dobi të ruatjes së ekuilibrave e të ekosistemeve të saj. Ndotja e mjedisit në
përgjithësi dhe e ujit në veçanti, shqetëson mbarë njerëzimin, për shkak të përparësisë që kanë
sot.
Mbrojtja e jetës së njeriut nga ndikimet e dëmshme toksike, si dhe evitimi i përhapjes së
sëmundjeve profesionale kronike, tashmë edhe në të ardhmen. Arsyet ekonomike, siç janë
humbjet e lëndës së parë e të gjysëm produkteve ose produkteve përfundimtare, si dhe dëmet e
shkaktuara në bimët, në kafshët dhe në të gjithë llojet e tjera të të mirave materiale. Ndikimet
mbi biosferën, ku rezulton se prania e substancave të huaja mbi sipërfaqen e tokës bëhet
pengesë në përhapjen e rrezeve diellore rreth saj, gjë e cila shkakton ndryshimin e klimës
tokësore.
Rëndësia e problemit të ndotjes së ajrit, ujit e tokës dhe kërcënimeve të shëndetit njerëzor, sot
në të gjithë botën është bërë shumë e ndjeshme nga vetë zhvillimi tekniko-ekonomik dhe
sidomos në ato vende, që merr ritëm industria. Mjedisi konsiderohet i pastër, kur nuk përmban
substanca të tjera, veç atyre që hyjnë në përbërjen natyrale të tij. Kalimi nga një mjedis i pastër
në atë të ndotur vihet re, kur substancat ndotëse arrijnë në një koncentrim të dëmshëm për
organizmin. Ndotjet në mjedis janë të shumëllojshme. Ato mund të jenë në formë grimcash të
ngurta, në formë të lëngëshme, në formë gazi apo avulli deri në formë zhurmash.
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Ndotja e mjedisit në përgjithësi dhe e ajrit apo ujit në veçanti, preokupon mbarë njerëzimin, për
shkak të përparësisë që kanë sot:
1. Mbrojtja e jetës së njeriut nga efektet e dëmshme toksike, si dhe evitimi i përhapjes së
sëmundjeve profesionale kronike sot, dhe në të ardhmen.
2. Efektet mbi biosferën, ku rezulton se prania e substancave të huaja mbi sipërfaqen e
tokës bëhet pengesë në përhapjen e rrezeve diellore rreth saj, gjë e cila shkakton
ndryshimin e klimës tokësore.
Ndotjet në ajër dhe ne ujë janë të shumëllojshme. Ato mund të jenë në formë grimcash të
ngurta, në formë gazi apo avulli, në formën e lëndëve organike në ujë, etj. Këtu mund të
përmendim komponime të karbonit, të squfurit, të azotit, etj. Në të gjithë atmosferën tokësore,
përqëndrimi i gazit karbonik rritet në mënyre të vazhdueshme, duke i kapercyer mundësitë e
absorbimit. Një ndër burimet e ndotjes së ajrit dhe ujit janë dhe pikat e impianteve të trajtimit të
ujërave urbane që sipas natyrës, mënyrës teknologjike të aplikuar rezultojnë ndotje në sasi dhe
natyra të ndryshme, midis të cilave më të rëndësishme janë:
 Sistemi teknologjik i trajtimit të ujërave;
 Mbetjet e ngurta dhe të lëngëta që rezultojnë si gjatë trajtimit ashtu edhe pas
përfundimit të tij;
Metodat e uljes së ndotjes së mjedisit, në një qendër të grumbullimit dhe depurimit të midhjeve
konsistojnë në perfeksionimin e metodave teknologjike dhe mirë menaxhimit, në mënyrë që
kjo qendër të punojë me cikël të mbyllur, si edhe duke marrë masa kundrejt atyre faktorëve që
mund të “vrasin” zonën përreth ose e kundërta, në zbutjen e ndikimeve negative të këtyre
projekteve ndaj parametrave natyror e shëndetësor. Këto impiante japin një efekt të caktuar,
duke goditur pak a shumë natyrën përreth, sidomos kur parametrat e ndikimit të saj nuk
analizohen konform ligjeve e rregullave të natyrës, në dobi të ruatjes së ekuilibrave e të
ekosistemeve të saj.
Vendit tonë nuk i mungojnë burimet njerëzore të biznesit, siç mund të jenë subjekte të
caktuara, të afta të ushtrojnë këto lloje aktivitetesh, me cilësi edhe më të mirë, që plotësojnë
kushtet teknike, për menyra shërbimi dhe kontrolli të ujërave. Nxitja e tyre kërkon një
përkujdesje më të madhe nga ana e organeve legjislative dhe vendimmarrëse, në mënyrë që të
rritet interesi për ngritje dhe aktivitete të tilla, si dhe shoqëria investuese duhet të tregojë
interes, si për zhvillimet në fushën e biznesit, madje po aq dhe në ruatjen e ekuilibrave natyrorë
dhe veçanërisht, në ruatjen e ekosistemeve të saj.
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Fig.1 - Imazh Satelitor
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FALENDERIME

Së pari, falenderojmë Bashkinë Sarandë, për lehtësirat që na krijoi në fushën e bashkëpunimit
me ekspertët lokalë dhe sigurimin e informacionit bazë të nevojshëm, për kryerjen e studimit
“Vlerësimin e Ndikimit të Mjedisit (VNM) për impiantin e trajtimit të ujërave të zeza”.
Falenderojmë dhe specialistët e Qarkut Vlorë, që në përputhje dhe konform dispozitave ligjore
në fuqi, kontribuan për një kryerje efikase dhe pa shume ecejake, të operacioneve juridike, në
funksion të mbarëvatjes së këtij studimi.
Falenderojmë dhe vet subjektin shtetëror të Drejtorisë së Shërbimeve të Peshkimit dhe
Akuakulturës në Ministrinë e Bujqësisë. për bashkëpunim të frytshëm në sigurimin e të
dhënave bazë dhe disa treguesve e parametrave të domosdoshëm për përpilimin e Raportit –
VNM.
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TERMA KYÇ

Mjedisi – është bashkësia e ndërveprimeve të përbërësve biotikë dhe jo biotikë që nxisin dhe
ushqejnë jetën e gjallë në tokë.
Mbrojtja e mjedisit – është veprimtaria që synon parandalimin dhe kufizimin e ndotjes, të
degradimit të mjedisit, përtëritjen, ruajtjen dhe përmirësimin e tij.
Mbrojtja e tokës siguron mbrojtjen e funksioneve të saj natyrore në mënyrë të qëndrueshme.
Ajo përfshin sipërfaqen dhe shtresën nën-sipërfaqësore, dheun shkëmbinjtë dhe mineralet,
format natyrore ose kalimtare, pjellorinë dhe strukturën e tokës, bilancin ujor, si dhe florën dhe
faunën tokësore.
Mbrojtja e ujit përfshin ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore, burimet e tyre, sasinë dhe
cilësinë, shtretërit dhe brigjet e ujërave sipërfaqësore dhe formimet akuifere. Mbrojtja e ujit
siguron parandalimin e dëmtimit të cilësisë së ujërave sipërfaqësore dhe tejkalimin e normave
përkatëse të cilësisë, përmirësimin e cilësisë së ujërave sipërfaqësore të ndotura dhe arritjen e
objektivave për cilësinë e ujit, parandalimin e shkatërrimit të cilësisë së ujërave nëntokësore,
rehabilitimin e ujërave nëntokësore të ndotura.
Mbrojtja e biodiversitetit përfshin të gjithë organizmat e gjallë, biocenozat dhe habitatet e tyre.
Ndikimi në mjedis është çdo ndryshim i mjedisit fizik, përfshirë pasojat shëndetësore,
ekonomike, shoqërore, estetike, natyrore, fizike.
Veprimtari që ndikon në mjedis është çdo veprimtari ekonomike e shoqërore, që përdor
mjedisin ose përbërës të tij ose që shkarkon në mjedis lëndë dhe energji, duke ndryshuar
cilësitë e tij.
Ndotja e mjedisit është futja e drejtpërdrejt ose e tërthortë e lëndëve, vibracioneve, energjisë,
nxehtësisë, rrezatimit, zhurmës e faktorëve biologjikë në ajër, në ujë e në tokë, të cilat mund të
ndryshojnë cilësitë e mjedisit dhe të dëmtojnë cilësinë e jetës.
Shkarkim do të thotë çdo derdhje a depozitim, drejtpërsëdrejti a tërthorazi, i ujërave të tepërta, të
përdorura, të zeza, mbeturinave, produkteve dhe nën produkteve kimike, industriale e
substancave të tjera, pavarësisht nga natyra e tyre, në rezervat e ujore në tokë, nëntokë apo vende
të gërmuara.
Shkarkimi në mjedis është çlirimi dhe dalja në mjedis
Dëmtimi i mjedisit është prishja e karakteristikave fiziko-kimike dhe strukturore të ekosistemit
natyror.
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Mbetje janë lëndët, objektet ose pjesë të tyre që përcaktohen nga autoriteti përgjegjës të cilat
nuk përdoren më ose që pronari do t’i largojë.
Ndotja e ujit – është veprimi dhe ndikimi i futjes së materialeve të ngurta, të gazta, të lëngëta,
qënieve të gjalla dhe formave të energjisë në ujë, që drejtpërdrejt e tërthorazi ndryshojnë cilësinë
e ujit, duke rrezikuar kështu përdorimin e tij të mëtejshëm.
Rezervat ujore – janë të gjitha ujërat e brendshme detare, sipërfaqësore nëntokësore, së bashku
me shtresat ujëmbajtëse nën juridiksionin dhe kontrollin e R. SH
Basen ujëmbledhës – është sipërfaqja e tokës brenda së cilës uji pasi konverton në një rrjedhë të
vetme nëpërmjet një rrjeti rrjedhash sipërfaqësore e nëntokësore derdhet në det. Kufijtë
gjeografik të basenit ujëmbledhës përcaktohen nga hartat topografike sipas vijave ujëndarëse.
Monitorimi i mjedisit është grumbullimi, vlerësimi dhe përgjithësimi i të dhënave mjedisore
me anë të vëzhgimit, të vazhduar ose periodik
Informacion mjedisor – nënkupton çdo informacion me shkrim, vizual, gojor, elektronik ose të
çdo lloj forme tjetër materiali mbi gjendjen e elementëve të mjedisit, si ajri e atmosfera, uji,
toka, peizazhi e shumëllojshmëria biologjike e komponentët e tij;
Publiku i interesuar – nënkupton publikun ndikuar ose që mund të ndikohet, apo që është i
interesuar për vendimmarrjen mjedisore; për qëllimet e këtij përkufizimi, shoqatat joqeveritare
që promovojnë më tej mbrojtjen e mjedisit dhe plotësojnë kërkesat e vëna në ligjet kombëtare,
do të konsiderohen të interesuara.
Planifikim urban nënkupton një sintezë dhe rrjedhojë e analizave në disa disiplina të ndryshme
si të asaj sociale, ekonomike, historike dhe ekologjike.
Zhvillim i qendrueshëm urban është ai zhvillim, i cili kënaq nevojat e brezit që jeton pa
dëmtuar mundësitë që do të kenë brezat e ardhshëm për të kënaqur nevojat e tyre e për të
zgjedhur stilin e tyre të jetës.
Përdorim toke nënkupton reduktimin e rritjes së sipërfaqeve të ndërtuara, ripërdorimin e
territoreve djerre urbane dhe ndërtesave të pazëna, shfrytëzimin maksimal i dendësisë së
ndërtimit, ruajtjen dhe lidhjen me sipërfaqet e lira klimaterike, si dhe zvogëlimin e sipërfaqeve
të asfaltuara.
Ruajtje e vlerave ekologjike të peisazhit nënkupton kursimin e energjisë dhe përdorimi më i
gjerë i burimeve rigjeneruese të energjise, pakësimin e lëndëvë të dëmshme për atmosferën dhe
lëndëve djegëse, ruajtjen dhe përkujdesjen për burimet tokësore ujore dhe ato vendore, si dhe
forcimin e riciklimit të lëndëvë dhe pakësimi i mbetjeve urbane.
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HYRJE

Liqeni i Butrintit ndodhet në juglindje të Sarandës dhe në afërsi të Parkut Kombëtar të Butrintit
në rrethin e Sarandës. Liqeni ka një sipërfaqe prej rreth 16,3 kilometra katrore, thellësia
mesatare arrin rreth 14 metra, kurse thellësia maksimale arrin deri në 21 metra. Liqeni është
7,1 km i gjatë dhe deri në 3,3 km i gjerë. Sasia e përmbajtjes së kripës të ujit luan në varësi të
kohës kur krijohet batica ose zbatica. Në fundin jugor të tij Liqeni i Butrintit është i lidhur me
detin Jon me anë të kanalit Vivar, që ka një gjatësi prej rreth 2,5 kilometrash. Liqeni dhe
rrethinat e tij u formuan në formën e një kuaternari. Para rreth 3000 vitesh zona ishte një gji
detar. Pellgu në jug të kanalit të sotëm para shumë kohësh përmbytej nga ujërat e detit Jon, si
dhe nga prurjet e vazhdueshme të lumenjveBistrica dhe Pavlla. Diku nga viti 100 zona fushore
ishte zgjeruar aq shumë, sa që romakët filluan t'i përqendronin trupat e tyre aty pranë.
Në veri të kananlit liqeni ndahet me detin nga një kodër me lartësi prej 240 metrash, e cila
depërton për së gjati në brendësi të tij. Në bregun lindor liqeni arrin deri në rrëzë të malit të
Miles, i cili ka një lartësi prej 695 metrash. Laguna deri ne vitin 1958 furnizohej me ujërat e
lumit Bistrica, por rrjedha e lumit pak para fundit verior është devijuar artificialisht për në det,
pas ndërtimit të kanalit Çuka. Në fundin e liqenit kanë percipituar shtresa të pajeta e
pa oksigjen të hipolimnionit, të cilat janë krijuar nga temperaturat, ndërsa shtresa e sipërme e
liqenit deri në një thellësi prej rreth tetë metrash është e pasur me oksigjen.
Nga investuesi i këtij projekti, ” Drejtoria e Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës në
Ministrinë e Bujqësisë”, që shfrytëzon Liqenin e Butrintit, Sarandë, studio “G & G Group”, me
qendër në Tiranë mori përsipër të kryejë studimin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM),
në mbështetje të një aktiviteti të qëndrueshëm, në rajonin e Bashkisë së Sarandës. Raporti është
përgatitur në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë dhe me kërkesat e sotme të
Institucioneve Financiare Ndërkombëtare dhe standartet e aplikueshme të Bashkimit Europian.
Ky raport siguron një vlerësim të ndikimeve potenciale të mjedisit mbi projektin dhe hedh dritë
mbi masat që nevojiten për të parandaluar, minimizuar, zbutur apo kompesuar një ndikim të
mundshëm negativ mjedisor dhe për të përmirësuar realitetin mjedisor. Për më tepër, raporti
hedh dritë mbi menaxhimin specifik të mjedisit dhe planet monitoruese dhe përcakton kërkesën
e zhvillimit teknologjik dhe kuadrot kohore në lidhje me to.
Qëllimi i studimit është të japë:
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një gjendje sa më reale, nga pikëpamja e ndikimit të kësaj qendre, mbi mjedisin natyror
dhe human;



analizimin e faktorëve pozitivë e negativë mjedisorë;



dhënien e masave zbutëse për zvogëlimin 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, si
edhe ekologjike. Gjatë vrojtimeve në terren, kujdes i’u kushtua situatës për rreziqet natyrore
rreth zonës në studim. Për realizimin e objektivave të këtij studimi janë marrë:


Foto në territorin në studim;



Takime me ekspert lokal dhe komunitetin e zonës;



Takime me Bashkinë dhe ekspertët e saj;

b. Argumentim i bazuar mbi vlerësimin e:
 Studimeve paraprake hidrogjeologjike;
 Studimi dhe skema e zhvillimit teknologjik;
 Inventarët e të dhënat ekzistuese;
 Informacionet bazë në botimet periodike mbi këtë zonë;
 Pajtueshmëria me kërkesat ligjore si cilësia e ujit, ajrit, shkarkimet ujore dhe të
lëngshme, mbetjet e thata.
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 ndikimit. Madhësia e ndikimit është shprehur me sistem prej 5 shkallësh (+) dhe
(-). Burimet kryesore, për funksionimin e këtij reparti janë:
 Mbajtja pastër e mjedisit përreth dhe në standarde të kënaqshme, pa shkaktuar mbetje ose
ndotje, për të ruajtur kushtet ekologjike të zonës;
 vaskat e depurimit të midhjeve
 përdorimi i rrjetave për kapjen e midhjes
 impiant filtrimi dhe gropa septike për trajtimin e ujrave që shkarkohen në det pasi midhjet
depurohen
 Mbrojtja e kushteve ekologjike sipas standarteve;
 Krijimi i sipёrfaqeve tё gjelbra perreth repartit të shërbimeve dhe pastrimit të midhjeve.
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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;


Kuadri administrativ,



Plani rregullues egzistues (realizimet dhe mosrealizimet, struktura ekzistuese e liqenit,
zonimi dhe identifikimi i nevojave);



Pozicionin gjeografik i objektit dhe kufijtë e tij;



Relievi i azhornuar, të dhëna gjeologjike dhe gjeomorfologjike;



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



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



Raporti ndikimit në mjedis;



Kushtet sizmike e tektonike të rajonit;



Burimet territoriale dhe ekonomike;



Popullsia (gjëndja ekzistuese dhe tendecat e ndryshimeve);



Pronësia mbi trojet, Strehimi, Arsimi;



Të dhëna mbi infrastrukturën sociale;
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I.

NATYRA DHE PËRMBAJTJA E VNM

1.1. NATYRA E VNM
VNM përfshin parashikimin dhe planifikimin e masave zbutëse të ndikimeve të projektit në
mjedisin fizik dhe social. VNM është një proçes që zhvillohet brenda proçesit të planifikimit
dhe zbatimit të projektit për të përmirësuar cilësinë e planifikimit të projektit në kushtet e një
zhvillimi të qëndrueshëm. VNM është një mjet, që i tregon vendim-marrësve dhe publikut
pasojat ambientale të projekteve, në mënyrë që ato të mund të modifikohen, me qëllim që të
evitohen dëmtimet e mjedisit, gabimet në ndërtim dhe humbjet ekonomike, që vijnë nga efektet
negative direkt ose indirekte. Në procesin e VNM, përdoret informacioni dhe të dhëna
ekzistuese, si edhe ato të përfituara rishtazi mbi kushtet e shfrytëzimit të qendrës së
grumbullimit dhe dpurimit të midhjeve, së bashku me standardet dhe normat e zbatueshme për
të vlerësuar ndikimet potenciale mjedisore dhe sociale të lehtësirave të propozuara.
Funksionimi i kësaj qendre, pa studim gjeologo-inxhinerik, pa studim teknologjik, si edhe pa
raport të vlerësimit të ndikimit në mjedis çon në prishjen tek-tuk të disa ekuilibrave natyrorë,
përveç ndikimit pozitiv ato kanë edhe efekte negative në ambientin përreth dhe shëndetin
njerëzor, si dhe të pësojnë shkatërrim nga forcat vepruese të fatkeqësive natyrore dhe/ose
njerëzore ose mund t`i shkatërrojnë ato. Bizneset dhe investimet e kryera për realizimin e këtij
zhvillimi teknologjik sjellin si ngritje të infrastrukturës teknologjike si edhe dobi në ecurinë e
jetës ekonomike të zonës sepse:


Rritet klientela frekuentuese, e cila është e interesuar të përfitojë më tepër shërbim, më
tepër shpejtësi dhe më tepër siguri në biznesn e ri që do të krijohet;



Kontrollohet dhe monitorohet më lehtë, si nga vendimarrësi lokal dhe ai qendror mbi
procedurat e ndjekura në përputhje me ligjin.

1.2. PREZANTIMI I PROJEKTIT
Drejtoria e Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës, do të mirëpresë, ndihmojë dhe lehtësojë
çdo inisiativë vëzhguese mjedisore, që do t’i këshillohet në “Lejen Mjedisore”, në shërbim të së
cilës është kryer edhe ky raport. Gjithashtu, inspektimet nga specialistët e autorizuar të
shëndetit publik dhe mjedisit do të mbështeten në çdo kohë për realizimin e auditimeve
mjedisore dhe shëndetësore.
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1.2.a. Përshkrimi i projektit
Në këtë kapitull paraqitet një përshkrim i shkurtër i projektit të propozuar dhe konteksti i tij
gjeografik, ekologjik, social dhe kohor, duke përfshirë edhe ndonjë investim që mund të
kërkohet jashtë vendit të projektit.
1.2.b. Kushtet fillestare të vendit
Ky seksion i VNM paraqet rezultatet e një vlerësimi të dimensioneve të zonës së studimit dhe
përshkruan kushtet përkatëse fizike, biologjike dhe social-ekonomike, duke përfshirë edhe
ndonjë ndryshim para se të fillonte projekti. Vlerësimi merr në konsideratë aktivitetet aktuale të
zhvillimit dhe ato të propozuara brenda zonës së projektit ose që nuk lidhen direkt me
projektin.
1.2.c. Përshkrimi i vend-ndodhjes
Vend-ndodhja është në liqenin e Butrintit, Sarandë, larg zonave të banuara. Qendra e
Grumbullimit dhe Depurimit të midhjeve ndodhet në pjesën veri-perëndimore të liqenit të
Butrintit në të majtë të rrugës nacinale Sarandë – Ksamil në afërsi të plazhit të Manastirit.

Fig. Harta e Qendrës së Depurimit të Midhjeve Manastir/Sarandë

1.3. PROCESI I VLERËSIMIT TË NDIKIMIT
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Procesi i vlerësimit të ndikimit në mjedis bazohet në Legjislacionin Shqiptar dhe atë
ndërkombëtar. Metoda e përshtatshme për vlerësimin e ndikimit në mjedis është ajo e listkontrollit, 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 aktiviteti i kësaj qendre përfshin kryesisht atë të zonës brenda saj, të cilat
emetohen në sasi të papërfillshme. Standartet ndërkombëtare për ndotjen e ajrit dhe zhurmat
janë të papërfillshme.
1.3.a. Teknologjia e përdoruar
Produkti i midhjeve i vjelur nga impiantet në liqen shpëlahet me ujë rrjeti me presion peshohet
dhe merren mostra për analiza mikrobiologjike. Vendosen në vaskat e depurimit dhe menjëherë
fillon procesi. Pas fillimit të procesit, molusqet fillojnë filtrimin. Janë tre vaska depurimi dhe
secila merr nga 6 m3 ujë dhe vendosen rreth 100 g produkt për 1 m3 ujë. Kapaciteti I vaskave
eshte afrom 300 ton ne vit. Uji, i cili përdoret për të kryer depurimin ështëujë pusi, me
temperaturë 18-23ºC, kripshmëri 30-33‰ dhe pH 4.5-7. Nëse, pas 48 orësh analizat e produktit
dalin në kufijtë e duhur, atëherë menjëherë kalon në fazën e seleksionit dhe të etiketimit për
treg.
1.3.b. Ndotja e ajrit dhe zhurmat
Ndotja e ajrit dhe zhurmat do të jenë në nivele minimale nga vet aktiviteti i linjës në fjalë.
Zhurmat e emetuara nga operimi i linjës do të jenë sipas standarteve ndërkombëtarë të 70-75dB
për zonat tregtare/industriale. Ndotja e ajrit do të jetë në nivele të kontrolluar.
1.3.c. Kërkesat Sociale
Duke pasur parasysh kushtet social-ekonomike në zonën e Sarandës, ky rajon do të ketë
përfitime nga kjo qendër. Nuk pritet që funksionimi të shkaktojë një fluks të veçantë njerëzish
të ardhur nga zonat e tjera. Kështu, nga ky këndvështrim, ndikimi në infrastrukturën e zonës së
Sarandës do të ishte pothuajse zero. Gjatë periudhës së funksionimit të kësaj qendre do të
punojnë afërsisht 20 punëtorë.
Studio “Konsulta e Projekte në Mjedis dhe Gjeoshkencë - G & G Group” Rr. “Vaso Pasha, Pall Mjelma, Tiranë; Mob: 068 20 70 560;
E-Mail: info@gggroup-al.com web: www.gggroup-al.com

18

RAPORT PARAPRAK “VNM PËR QENDRËN E GRUMBULLIMIT DHE DEPURIMIT TË MIDHJEVE, SARANDË

1.3.d. Vlerësimi i rrezikut
Metoda e vlerësimit të rrezikut është quajtur “modeli linear jo prag“. Pretendohet se nuk ka
prag të nivelit të ekspozimit, poshtë të cilit rreziku është zero. Gjithashtu, pretendohet se
rreziku rritet proporcionalisht me ekspozimin. Në
qoftë se qendrimi në punë dyfishohet dhe rreziku
gjithashtu dyfishohet. Rreziku që rezulton nga një
qendresë e gjatë ose nga mos zbatimi i masave të
sigurimit teknik do të shkaktojë një efekt të madh
ose të vogël në shëndetin e njeriut, që varet edhe
nëse varësia është direkte ose indirekte (i
brendshëm ose i jashtëm). Specialistët

përdorin

metoda të ndryshme për të vlerësuar rrezikun nga
ekspozimi i gjatë ose nga mos zbatimi i masave

Fig.4 – Pamje nga Impianti

të sigurimit teknik. Përdoren metoda të ngjashme
për të vlerësuar rrezikun nga këto shkaqe.
Megjithatë, vlerësimet përfshijnë paqartësi, për shkak të kundërshtimeve të shumta në bërjen e
matjeve, sepse zhvillimi i një procesi ekspozimi mund të jetë shumë i vështirë;
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II. VLERËSIMI I PARAMETRAVE
MJEDISORË

2.1. PROCESI I VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS
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.
2.1.a. Kërkesat e procesit të vlerësimit të mjedisit
Në këtë proçes vlerësimi të mjedisit, informacioni për kushtet e kësaj qendre së bashku me
standardet dhe normat e aplikueshme janë përdorur për vlerësimin e potencialit mjedisor dhe të
ndikimeve sociale. Ndikimet potenciale mjedisore të trajtuar në procesin e vlerësimit të
ndikimit mjedisor përfshijnë ndikimet për ajrin, burimet ujore, burimet tokësore dhe kushtet
social-ekonomike dhe kulturore, funksionimit të linjës, shoqëruar me infrastrukturën. Vlerësimi
i kushteve social-kulturore përfshin punësimin, përdorimin e tokës, burimet për materialet bazë,
transportin dhe shërbimet për komunitetin lokal. 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, vëzhguese dhe
institucionale, që do të ndërmerren gjatë ndërtimit dhe funksionimit 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 organizimin specifik mjedisor e planet vëzhguese 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 uljen e cilësisë së ujit, në
uljen e cilësisë së funksionimit, etj.

 Vlerësimi i ndikimeve reale
Ndikimet reale mund të përcaktohen, duke vlerësuar po këto ndikime ndaj:
i.

standarteve mjedisore;
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ii.

preferencave të publikut dhe kundërshtimeve 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.

Fig.5 - Vendndodhja e Impiantit
2.1.b. 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 funksionimit
të linjës, 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.
2.2. ANALIZA E ALTERNATIVAVE
Ky kapitull mbështetet në studime të tjera të ngjashme të realizuara për liqenin e Butrintit për të
krahasuar në mënyrë sistematike alternativat e leverdisshme për projektin e propozuar për
vendin, teknologjinë, projektimin dhe funksionimin, duke përfshirë situatën “pa projekt”, në
kuptimin e ndikimeve të tyre të mundshme mbi mjedisin. Kjo punë e mëparshme është baza për
përzgjedhjen e projektit të zonës në rajonin e Sarandës.
2.2.a. Plani i drejtimit mjedisor
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Plani i Drejtimit Mjedisor të projektit (PDM), përmban bashkësinë e masave të lehtësimit të
vëzhgimit dhe të institucionalizimit, që duhet të merren gjatë zbatimit dhe funksionimit për të
eleminuar ndikimet e padëshirueshme sociale dhe në mjedis, për t’i kompensuar apo reduktuar
ato në nivele të pranueshme. Plani, gjithashtu përfshin veprimet e nevojshme, për zbatimin e
këtyre masave.
2.2.b. Vlerësimi i ndikimeve në komunitet
VNM-ja i adresohet punimeve të funksionimit të qendrës si më poshtë:


VNM-ja ka vlerësuar ndikimet në mjedis dhe shoqëri gjatë funksionimit të qendrës, si dhe
planin e menaxhimit të mjedisit – PMM;



VNM-ja ka përfshirë hartimin e planit lehtësues dhe kompesues të objektit;

Vlerësimet në mjedis kanë marrë në konsideratë çështjet e mëposhtme:
Klimën;

Trashëgiminë kulturore;

Trafikun dhe transportin;

Botën bimore dhe shtazore;

Vlerësimin pamor ;

Hidrogjeologjinë;

Cilësinë e ajrit dhe ujit;

Zhurmat dhe dridhjet;

Gjeologjinë dhe topografinë
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II.

QËLLIMI I STUDIMIT

3.1. QËLLIMI I VNM
Qëllimi i VNM, është që nëpërmjet vlerësimit cilësor e sasior paraprak të parametrave
ekologjik, të treguesve hidrogjeologjikë e hidrologjikë, të kushteve gjeologo-inxhinierike
(vetitë fiziko-mekanike), parametrave sizmo-tektonik, morfologjik e gjeomorfologjik, të
bazuara në kriteret standarte 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 brenda Impiantit, etj. Ky raport vlerësimi ka për qëllim:


Paraqitjen e gjendjes sa më reale nga pikëpamja e ndikimit të kësaj linje mbi mjedisin
natyror dhe human;



analizimin e faktorëve pozitivë e negativë mjedisorë;



dhënien e masave zbutëse për zvogëlimin e ndikimeve negative;



planin e menaxhimit lokal dhe monitorimet për zërat përkatëse.

3.2. METODIKA
Studimi i 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, marrja e masave zbutëse, duke patur parasysh edhe ruajtjen e
interesave ekonomike të investitorit dhe masat orientuese për një zhvillim të qëndrueshëm të
projektit. Në këtë studim identifikohen ndikimet pozitive dhe negative në natyrë dhe në
mjediset humane, si dhe është marrë parasysh dhe vlerësimi i rrezikut. Reduktimi i ndikimeve
negative është ndërthurur edhe me ndikime të rëndësishme pozitive, sidomos në kompesime
indirekte mbi komunitetin. Studimi është kryer duke u ndarë në katër faza kryesore:
1. Ngritja e objektivave orientuese të projekt-studimit;
2. Mbledhja e materialit bazë ekzistues dhe atij të formuluar enkas për këtë projekt dhe
seleksionimi i saj për përdorim;
3. Verifikimi në terren i të dhënave ekzistuese dhe mbledhja e të dhënave të mundshme
biofizike dhe humane;
4. Hartimi i projektit dhe dorëzimi tek porositësi, si dhe tek subjektet vendim-marrëse dhe
kontrolluese të aspekteve mjedisore, në nivele lokale;
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Nga Institucionet e specializuara, sipas porosisë së ARM/MM mund të kryhen monitorimet si
më poshtë:


Monitorimi i ujrave sipërfaqësor pranë zonës së liqenit do të kryhet çdo gjashtë
muaj.



Monitorimet mbi shumëllojshmërinë e gjallesave do të fillojnë pas fillimit

të

masave rehabilituese dhe me kohë do të bëhet fokusimi dhe hapësira e zhvillimit të
tyre.


Përsa i përket zhurmave, frekuencat e monitorimit do të përcaktohen nga specialistët
e kësaj fushe pranë inspektoriateve përkatëse

Shoqëria investuese do të mirëpresë, ndihmojë dhe lehtësojë, çdo inisiativë vëzhguese
mjedisore, që do t`i këshillohet në “lejen mjedisore”, në shërbim të së cilës është kryer edhe ky
studim. 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.
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IV. KËRKESAT E PËRDORIMIT
TË TOKËS

4.1. KËRKESAT E PËRDORIMIT TË TOKËS
Liqeni i Butrintit (Sarandë) konsiderohet ndër mjediset tranzitore nga më të rëndësishmit në të
gjithë bregdetin shqiptar, me vlera të shumanshme natyrore dhe ekonomike, me biodiversitet
dhe prodhimtari të lartë. Akuakultura në Butrint dhe pikërisht rritja e midhjes Mytilus
galloprovincialis ka rëndësi ekonomike jo vetëm brenda vendit, por edhe për eksport. Në
Butrint është ndërtuar me financim të BE-së, Qendra e Grumbullimit dhe Depurimit të Midhjes
që shërben për tregtimin e molusqeve në përputhje me kërkesat e duhura shëndetësore.
Sherbimet qe ofron kjo qender jane: depurimi, ruajtja ne frigorifer, shkoqja, seleksionimi,
kalibrimi, ambalazhim dhe etiketim. Ndërmarrja ka përgatitur planin e vetëkontrollit. Plani
përfshin gjithë proçedurat e kryera deri në çastin kur del produkti përfundimtar, në të cilin janë
larguar të gjithë faktorët ndotës në produkt. Në qendër zbatohen të gjitha masat higjienosanitare, si dezinfektimet, deratizimet, dezinfestimet, kolaudimet e gjithë aparaturave, që janë
pranë saj, analizat mikrobiologjike para dhe pas depurimit të midhjeve etj. Për të dhënë një
gjendje sa më të plotë të Mjedisit janë kryer punime në terren, si verifikim habitatesh, janë
mbledhur të dhëna për florën dhe faunën, janë marrë takime me ekspertët lokal dhe
komunitetin, janë rivlerësuar inventarët dhe të dhënat ekzistuese, si dhe janë shfrytëzuar,
informacionet bazë, në botimet mbi këtë zonë. Zbatimi i masave zbutëse, të dhëna në këtë
studim, mbeten detyrim i investuesve.
4.2. VEÇORITË FIZIKE TË PROJEKTIT
Në Butrint është ndërtuar me financim të BE-së, Qendra e Grumbullimit dhe Depurimit të
Midhjes që shërben për tregtimin e molusqeve në përputhje me kërkesat e duhura shëndetësore.
Sherbimet qe ofron kjo qender jane: depurimi, ruajtja ne frigorifer, shkoqja, seleksionimi,
kalibrimi, ambalazhim dhe etiketim. Ndërmarrja ka përgatitur planin e vetëkontrollit. Plani
përfshin gjithë proçedurat e kryera deri në çastin kur del produkti përfundimtar, në të cilin janë
larguar të gjithë faktorët ndotës në produkt. Në qendër zbatohen të gjitha masat higjienosanitare, si dezinfektimet, deratizimet, dezinfestimet, kolaudimet e gjithë aparaturave, që janë
pranë saj, analizat mikrobiologjike para dhe pas depurimit të midhjeve etj. Ne Qender nuk
shkaktohet asnje risk persa i perket ndotjes mjedisore, pasi uji qe del nga depurimi dhe
perpunimi i midhjes kalon ne fitra dhe gropa septike dhe pastaj derdhet ne liqen,mbeturinat
mbledhen dhe me pas i merr makina e pastrimit e Komunes Ksamil.
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V. STATUSI I TERRITORIT DHE KORNIZA
LIGJORE EKZISTUESE

5.1. VLERËSIMI I RAJONIT
Territori i Liqenit të Butrintit ka statusin e Zonës së Mbrojtur në. Ky status i takon zonës së
Liqenit të Butrintit për shkak të veçorive fizike të tij. Studimi ka si parim bazë zhvillimin e
qëndrueshëm të zonës, bërë në përputhje dhe në harmoni me mjedisin përreth. Në vitin 1948,
pas 15 vjetësh gërmimesh arkeologjike (1928-1943), Butrinti u përcaktua si monument
kulturor. Në 1992, UNESCO miratoi pjesën kryesore të Butrintit si një vend të Trashëgimisë
Botërore, i cili u zgjerua në dhjetor 1999 për të përfshirë një sipërfaqe prej 2500 ha. Vendimi i
Këshillit të Ministrave të Shqipërisë e përcaktoi si Park Arkeologjik Kombëtar, në prill 2002.
Në tetor 2002, Butrinti u përcaktua si një Zonë Ramsar (VKM 531, 2002;), kurse në vitin 2005
shpallet Park Kombëtar (VKM 693, 2005). Në 2007 vlerësohet si Zonë e Rëndësishme Bimore
(IPA) (Xhulaj & Shuka, 2007; Miho et al., 2013;).
5.2. LEGJISLACIONI KRYESOR SHQIPTAR PËR MJEDISIN
Ai ka politika dhe procedura specifike për të nxitur mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e
qëndrueshëm. Këto procedura përfshijnë një proces rishikimi të detajuar mbi ambientin, si dhe
përgatitjen e një VNM-je të përmledhur të projektit.
Hartimi i kësaj VNM-je është mbështetur në Udhëzimin Nr.3 datë 02.12.2012 :
”Për dokumentacionin e domosdoshëm për të kërkuar leje mjedisore të tipit A, B dhe C për
aktivitete të reja dhe ekzistuese”
5.2.a. 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.
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5.2.b. Ligji 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 të 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.
2. 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 QKLsë, përveç dokumentacionit të kërkuar sipas ligjit nr.10 081, datë 23.2.2009 “Për licencat,
autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”, edhe dokumentacionin përkatës për
procedurёn e VNM-së, përfshirë pёr projektet e shtojcёs II:
i) raportin e ndikimit në mjedis tё VNM-sё, tё hartuar sipas llojit tё projektit;
ii) pёrmbledhjen joteknike tё raportit tё VNM-sё;
iii) projektin teknik tё veprimtarisё;
iv) informacion pёr informimin dhe konsultimin me publikun;
v) faturёn e pagesёs sё tarifёs sё shёrbimit, sipas pёrcaktimeve tё nenit 27 tё kёtij
ligji.
Neni 16 - Informimi i publikut gjatë VNM-së


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.



Informacionin për informimin dhe konsultimin me publikun, zhvilluesi e paraqet si
pjesë të dokumentacionit tё nevojshëm gjatë aplikimit për deklaratën në QKL.

5.2.c. 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 QKL-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.



E njëjta leje mjedisi e tipit B funksionon me më shumë se një instalim të të njëjtit
operator, në të njëjtën vendndodhje. "Leje mjedisi e tipit B" është leja e përgatitur nga
Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe e firmosur nga ministri, e cila lëshohet nga QKL-ja,
që i jep të drejtën e funksionimit, instalimit të tipit B, sipas përcaktimit të këtij ligji dhe
që përmban të shkruara kushtet e nevojshme për të garantuar se instalimi përmbush
kërkesat e këtij ligji dhe të legjislacionit në fuqi. Një leje mund të mbulojë një ose më
shumë instalime ose pjesë të instalimeve në të njëjtën vendndodhje dhe që operohen
nga një i njëjti operator.

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 pyjorkullosor. 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.
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5.3. ZBATIMI I KONVETAVE NDËRKOMBËTARE
1. Projektet lokal e apo kombëtare, që përfshijnë planifikimin e përdorimit të tokës dhe
zhvillimit urban dhe ndryshime të tyre.
2. Projektet dhe aktivitete që kanë ndikime domethënëse 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.
5.4 KËRKESAT E LICENSIMIT
Procesi i licensimit për mjedisin është parashikuar në Ligjin e vitit 1991 për Mbrojtjen e
Mjedisit, ndryshuar në vitin 1998. Ligji shprehet se autoritetet kompetente përkatës duhet të
licensojnë të gjithë aktivitetet ekonomikë dhe socialë që mund të kenë ndikim mbi mjedisin.
Aktivitetet e përmendur më veçanërisht në ligj dhe autoritetet përgjegjës për dhënien e këtyre
licensave janë listuar në ligjin përkatës. Sistemi i licensimit 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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VI. KUSHTET FIZIKE

6.1. POPULLSIA
5.4.1 Popullsia dhe rritja e saj
Ky seksion egzaminon permasat dhe dinamiken e popullsise, me qellim analizimin e te tashmes
dhe te ardhmes se qytetit. Me qellim mbledhjen e informacionit, zona e projektit u nda ne 6
nen-zona: Mini Bashkite e Sarandes, Komunat e Finiqit, Butrintit dhe Mesopotamit.
Ne zonen e studimit, norma e emigracionit eshte me e larte se mesatarja kombetare dhe mbetet
nje tregues i rendesishem. Ne Bashkine e Sarandes, popullsia rezidente ne 2001 u raportua
15,259 banore, ndersa ne 2000 u raportua shifra 31,571 banore. Differenca i atribuohet
emigracionit te perkohshem. Bazuar ne profilin per rajonin e Vlores, diferenca midis popullsise
e regjistruar per te gjithe rajonin, gje qe implikon nje perqindje popullsie migratore rreth 58%.
Tabela 5.11 Te dhena te Popullsise
Saranda
Gjashta
Metoq
Qyteti i
Sarandës
Shelegar

1926

1945

1950

1960

1969

1979

1989

2004

852
35

1491
263
115
1113

1777
187
95
1495

6616
364
209
6043

8805
523
877
7405

13095
2338

19000
1738
1589
15673

34226
2343
1801
29805

818

10757

277

5.4.2 Etniciteti
Saranda dhe komunat fqinje kane nje popullsi diverse ne terma kulturore dhe etnike. Popullsia
eshte realtivisht diverse dhe nje pjese e popullsise e identifikon veten me kombesi Greke.
Vleresohet se afersisht 13% e popullsise i perket kombesise Greke. Gjithashtu, egziston dhe nje
komunitet Rom, i cili ka qene prezent ne qytet me kulturen dhe gjuhen e vet.
.
5.4.3 Permasat e familjeve
Numri mesatar i familjeve ne Sarande eshte zvogeluar ne menyre te konsiderueshme ne keto
dekadat e fundit dhe eshte tashme 4.2, ne krahasim me 4.5 qe eshte ajo ne nivel kombetar.
Niveli i ulet i numrit te familjeve i atribuohet normave te larta te emigracionit.
5.4.4 Infrastruktura komunitare
Shkalla e funksionimit te qytetit te Sarandes si nje komunitet, mund te evidentohet nepermjet
nderverpimeve dhe kohezionit social, te vena ne pah keto nga aktivitetet e shoqerise civile,
organizatave sociale si dhe nga vlerat dhe qendrimet aktuale te komunitetit. Saranda ka nje sere
sherbimesh dhe facilitetesh komunitare, por qe sipas perceptimit te qytetareve ato nuk jane te
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mjaftueshme per te permbushur nevojat sociale te komunitetit. Sistemi urban i Sarandes operon
nepermje sherbimit te autobuseve ne te gjithe rrethin e Sarandes, si dhe sherbime speciale per
shkollat.
5.4.5 Dyqanet
Popullsise se Sarandes i sherbehet nga nje sere dyqanesh te vogla, lokale e deri tek qendrat e
perqendruara te dyqaneve. Sipas perceptimit te qytetareve, ata ndjejne nevojen e nje tregu
fruta-perimesh. Perpjekjet e meparshme per te percaktuar tregun e ri ne Sarande, nuk e ka rritur
interesin e fermereve dhe tregtareve per te tregtuar produktet e tyre aty. Ata ende i shesin
produkte e tyre neper rruge, sidomos prane portit te peshkimit. Shkak i deshtimit te
funksionimit te tregut te ri, pervec te tjerave, ishte edhe vendodhja e tij larg qendres dhe
ineficienca e menaxhimit te tij.
5.4.6 Vlerat e trasheguara
Prezenca e nje trashegimie kulturore te pasur sidomos ne breg te detit, vazhdimisht ka rritur
atraktivitetin e kesaj zone dhe lejon: i) zgjerimin dhe diversifikimin e industrise se turizmit
duke targetuar tregje te reja; ii) zgjerimin e metejshem te industrise se turizmit ne toke, prej te
cilit mund te krijohen te ardhura te mira si dhe hapje vendesh te reja pune ne sektorin e turizmit
deri ne luginen e Gjirokastres. Trashegimia kuturore konsiston ne rrenojat arkeologjike
(prehistorike, Ilire, Helene), Bizantine, Otomane dhe ndertesa te perditeshme, si dhe vendodhje
qe ofrojne nje sere mundesish per zhvillimin e metejshem te turizmit, nderkohe qe kerkohen ne
menyre imediate strategji mbrojtjeje te monumenteve te kultures dhe rehabilitimi i tyre. Lista
dhe hedhja ne harte e objekteve te trashegimise kulturore eshte bere ne 2005 (Programi i
Integruar i Menaxhimit te Bregdetit dhe Pastrimi: Hartezimi i Trashegimise, SIM Spa - GICO
Branch, iMED, 2005). Ky inventar identifikon 97 vendodhje te regjistruara ne Sarande dhe
Delvine, dhe paraqet nje vleresim te shpejte te interesit te vizitoreve te tyre, statusin e ruajtjes
dhe aksesin ne to. 32 vendodhjet ne Sarande/Delvine jane listuar si me interes te ulet, ndersa 2
prej tyre paraqesin nje interes te madh.
5.4.7 Punesimi
Ne fillim te viteve “90, ekonomia e Sarandes u ndikua nga reformat ekonomike qe u aplikuan
askohe ne vend, pas renies se regjimit komunist. Ekonomia e tregut zevendesoi ate te
centralizuar. Industria e rende, peshkimi dhe transportet jane sektoret qe u goditen me rende
nga reformat ekonomike. Ne shume pak kohe shumica e ish-nderrmarrjeve shteterore u
mbyllen si rrjedhoje e ineficences duke cuar ne rritje masive te papunesise. Lindja e sektorit
privat, i cili fillimisht ishte i dobet, sot ka cuar ne krijimin e mundesive te punesimit per rreth
13% te forces puntore, duke kontribuar konsiderueshem ne zbutjen e efekteve negative te
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papunesise. Sektore te tille si peshkimi, industria dhe transporti, te cilat kane pasur nje rendesi
te madhe ekonomike per banoret e qytetit, jane zevendesuar nga sektore te tile si ndertimi,
tregtia dhe sherbimet, te cilat mundesojne punesimin e rreth 30% te fuqise puntore ne gjendje
pune. Sic shihet dhe nga pikepamja e shperndarjes gjeografike, impaktet e periudhes se
tranzicionit nuk jane shperndare ne menyre te barabarte. Zonat me te goditura nga reformat
ekonomike gjate tranzicionit, ishin kryesisht zonat urbane. Implementimi i reformave
ekonomike u shoqerua me mbylljen e shume nderrmarrjeve shteterore te cilat shkaktuan dhe
rritje te normes se papunesise.
Aktualisht, rreth 1/5 e popullsise aktive te Sarandes eshte e punesuar jashte vendit. Sektori
bujqesor puneson 36% te popullsise ne nivel rrethi dhe 75% te fuqise puntore qe jeton ne zonat
rurale. Ristrukturimi ekonomik, qe ndodhi gjate periudhes se tranzicionit, nuk duhet pare si
faktor de-industrializues i rrethit, vecanerisht per qytetin e Sarandes. Rritja e papunesise ne
sektore te tille si peshkimi, industria dhe transporti graduaisht u zevendesua nga punesimi ne
sektoret e ndertimit, tregtise dhe sherbimeve (hoteleri dhe restorante), te cilat i perkasin
teresisht sektorit privat. Ekspertet lokale te tregut te punes, evidentojne faktin qe Saranda ofron
punesime sezonale dhe informale per nje numer te madh te papunesh. Ky lloj punesimi
informal eshte evident ne sektoret e ndertimit, tregtise dhe sherbimeve. Gjithashtu eshte i
mirenjohur per te gjithe fakti qe jo te gjithe te papunet e Sarandes jane te regjistruar ne zyrat e
punes si te tille. Mungesa e vendeve te punes, ose menyrat alternative te kerkimit te punesimit
(nepermjet te afermeve, miqve, gazetes, reklamave etj), e detyrojne kete kategori te mos
regjistrohet si e papune. Vleresimet e te dhenave te Regjistrimit te Popullsise, CENSUS 2001, i
cili u realizua duke perdorur instrumente te cilat mund te identifikonin punesimin dhe
papunesine informale, tregojne qe papunesia ne 2001 ishte 25% e forces puntore totale.
.
5.4.8 Varferia
Vleresimet nga Vezhgimi i Matjes se Nivelit te Jeteses, realizuar ne 2002, tregojne qe afersisht
8% e popullsise se Sarandes eshte e dobet, qe do te thote se ato jetojne nen nivelin minimal, pra
me me pak se 2$ ne dite. Varferia ne qytet eshte e pabarabarte ne zona te ndryshme
gjeografike. Ajo e arrin nivein e saj maksimal ne zonat periferike te qytetit, ku rreth 15% e
popullsise jeton ne varferi dhe merr asistence sociale, ndersa ky nivel eshte me i ulet ne qytetin
e vjeter, ku 3% e popullsise klasifikohet si e varfer. Ne zonat urbane, varferia lidhet direkt me
papunesine. Fakti qe norma e papunesise eshte e larte sidomos midis moshes 20-44 vjec,
sherben si tregues qe shume familje ne Sarande kane anetare te papune, dhe si rrjedhoje kane
anetare te tjere qe jetojne ne varferi. Te gjitha keto cojne ne efekte sociale zinxhir te tilla si
shtim i problemeve shendetesore, braktisje e shkolles nga femijet, te rinj qe nuk bejne dot nje
jete normale dhe shohin emigracionin dhe aktivitetet ilegale si menyra per te permiresuar
statusin e tyre social dhe ekonomik; shume gra jane subjekt i nenshtrimit ekonomik, dhunes
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psikologjike dhe ne shume raste dhe subjekt i asaj fizie. Ne Sarande, varferia eshte prezente
edhe ne zonat informale, te vendosura kryesisht ne pjeset sub-urbane te qytetit dhe ne komunat
fqinje (Ksamil). Migrimi drejt zonave me potencial me te larte ekonomik te tilla si Saranda, ka
cuar ne krijimin e vendbanimeve iegale, zona ne te cilat jeta e banoreve dhe integrimi i tyre ne
jeten normale behet gjithnje e me i veshtire si rrjedhoje e varferise dhe mungeses se
infrastruktures. Programi social i asistences mbeshtet ekonomikisht rreth 150 familje, te
shperndara ne 1.4% te popullsise totale, ne masen 2,400 deri ne 3,400 lek ne muaj. Pavaresisht
nga keto shifra, nje numer jo i vogel familjesh ne qytet jetojne ne nivelin e varferise, jashte
kesaj skeme ekonomike dhe perballen perdite me probleme te mbijeteses sociale dhe
ekonomike.
6.5. FLORA DHE FAUNA
Veçanërisht në fundin verior dhe atë jugor liqeni është i rrethuar nga zona shumë të lagështa,
që përkohësisht mund të ndodhen edhe të tëra nën ujë. Brigjet janë zona me kallamishte, të cilat
bëjnë dhe pastrimin e ujit që rrjedh për në liqen. Këto zona janë dhe vendi ku jetojnë disa lloje
shpendësh, prej të cilave nga më tipiket janë pulat e pellgjeve "Gallinula", disa zogj këngëtarë
si gardelinat dhe kanerinat "Acrocephalus arundinaceus", si dhe zogu i rrezikuar "Ixobrychus
minutus". Ndryshe nga fundi jugor i liqenit që ka ujëra të kripura që depërtojnë nga deti, zonat
me lagështi të fundit verior përmbajnë ujë të ëmbël.
Në juglindje të liqenit të Butrintit gjendet dhe një liqen më i vogël me emrin liqeni i Bufit,
forma e të cilit i përngjan një trekëndëshi të tejzgjatur. Liqeni i Bufit, i quajtur ndryshe edhe
liqeni i Rrëzës, ka një gjatësi prej gati dy kilometra dhe një thellësi mesatare prej gati një
metër. Tokat bujqësore në bregun e tij lindor kalojnë gradualisht në një zonë kodrinore që
shtrihet në rrëzë të malit të Miles. Deri në vitet 60-të liqeni kishte ujë të ndenjur. Liqeni i Bufit
dikur ishte në fundin e pjesës jugperendimore i lidhur me liqenin e Butrintit, kurse sot lidhja e e
tij bëhet me të nëpërmjet një kanali që gjendet në veri të tij. Qysh prej asaj kohe uji ka në
përmbajtjen e tij sasira të konsiderueshme të kripës. Zona midis dy liqeneve janë të lagështa, që
përkohësisht mund të ndodhen të mbuluara nga uji. Në tokat moçalore midis dy liqeneve
ngrihet kodra Kalivo me lartësi 81 metra. Karakteristike për këtë kodër është se ajo në epokën e
bronxit ka qenë e banueshme, kurse në shekullin e 6-të para Krishtit ishte e rrethuar me një
murr mbrojtës, që arrinte deri në 1300 metra gjatësi.
Liqeni i Butrintit dhe zonat e lagështa përreth saj mbrohen nga Konventa Ramsar. Fundi jugor i
kësaj zone është pjesë e Parkut Kombëtar Butrinti. Në zonat përreth liqenit të Butrintit jetojnë
14 lloje kafshësh që janë vlerësuar si të rrezikuara nga shfarrosja. Në asnjë zonë tjetër
të Shqipërisë nuk janë gjetur kaq shumë lloje kafshësh. Numri i zogjve arrin në 246, janë
numëruar rreth 25 lloje reptilësh e 10 lloje amfibësh. Krahas tyre është vërtetuar që jetojnë dhe
rreth 105 lloje peshqish dhe 39 lloje gjitarësh.
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Bretkosa epirjote (rana epeirotica), breshka (testudo marginata), boa e rërës (eryx jaculus)
dhe zhapiku (podarcis taurica jonica) janë disa nga kafshët tipike që jetojnë në mënyrë të
vazhdueshme në zonat përreth liqenit të Butrintit. Edhe për shpendët shtegëtarë, sie disa lloje
zogjsh, rosat "Aythya ferina", "Podiceps cristatus" dhe "Tachybaptus ruficollis", apo pula
"Gallinula chloropus" etj. liqeni ofron kushte të favorshme për t'u ushqyer dhe shumuar.
Edhe Breshka e detit "Caretta caretta", qënie e rrallë e rrezikuar nga shfarrosja, është parë nga
peshkatarët të notojë në ujërat e liqenit të Butrintit. Foka mesdhetare (Monachus monachus)
në dokumente të ndryshme figuron si banore e liqenit të Butrintit, por kësaj hipoteze sot mund
t'i vihet me të drejtë një pikëpyetje, pasi gjurmet e fundit të ekzistencës së saj, sipas
shkencëtarëve shqiptarë, datojnë me vitin 1999. Atëhere ajo u vërejt dhe u vërtetua se jetonte
pranë gadishullit tëKaraburunit. E megjithatë mendohet që foka mesdhetare herë pas here të
braktisë zonat e saj të jetesës në Greqinë veriore dhe t'i afrohet për shkaqe të ndryshme
bregdetit shqiptar. Furnizimi i pamjaftueshëm i liqenit të Butrintit me ujë të ëmbël do të kishte
si rrjedhojë rritjen e eutrofisë, d.m.th. të mungesës së oksigjenit në ujë, nga ku mund të
çliroheshin edhe gaze helmuese nga fundi i liqenit. Për të parandaluar këtë proçes, që rrezikon
barazpeshën dhe faunën e liqenit janë marrë masa për rritjen e furnizimit të liqenit me ujë të
freskët, gjë që ka çuar në përmirësimin e dukshëm të kualitetit të ujit. Qysh prej vitit 1968 në
liqenin e Butrintit kultivohet rritja artificiale e midhjeve të zeza të detit (Mytilus
galloprovincialis), sasia e grumbullimit të të cilave shkon nga 2000 deri në 7000 kilogram në
vit. Me grumbullimin e midhjeve në periudha të caktuara arrijnë të punësohen deri në 250
persona njëherësh.
Çështje Mjedisore të Lidhura me Biodiversitetin, Florën e Faunën
Ka mjaft kërcënime potenciale në manaxhimin e biodiversitetit, florës dhe faunës dhe lidhen së
pari me densitetin e lartë të popullsisë dhe zhvillimet e dekadave të fundit të kësaj komune.
Çështjet në vijim janë identifikuar në planin lokal si shqetësime strategjike:


Ekosistemtet ujore janë të fragmentuara, të degraduara dhe siç janë, kanë humbur
habitate për specie të rëndësishme të faunës. Gjëndja e tanishme nuk siguron dot nivele
të pranueshme të habitateve natyrorë;



Rritja e volumeve të ujit të rrëshqitshëm sipërfaqësor për pasojë të prishjes së kanaleve
të ujrave të larta, duke e bërë truallin nga i përshkueshën në të pa përshkueshëm. Kjo
rritë përmbytjet dhe/ose erozionin duke shkaktuar humbje direkte të habitateve;



Masa për të ruajtur biodiversitetin duke i marrë në konsideratë, në fazat e herëshme, në
plane të reja zhvillimi;



Koordinimi me njësi të tjera fqinje të pushtetit vendor me qëllim sigurimin e një brezi të
gjelbër;



Mungesa e parqeve private, të cilët duhet të nxiten si biznese dhe përmirsuese të
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ndjeshme habitateve ndërmjet zonave urbane.

6.6. PYJET DHE KULLOTAT
Në komunën e Ksamilit, pyjet dhe kullotat zënë një peshë të rëndësishme në kuptimin e
sipërfaqes dhe rëndësise së tyre. Vlerat e tyre qëndrojnë në larminë e bimësisë dhe të kafshëve
që rriten aty si, dhe në aftesinë kullosore të tyre. Pyjet dhe kullotat e zonës së Sarandës dhe
Ksamilit përbëjnë elemente me vlera të veçanta, por karahas shfrytëzimit të tyre, duhet bërë
kujdes për ruajtjen dhe pasurimin. Aftësisë kullosore dhe larmisë së bimësisë u shtohen dhe
disa lloje të kafshëve që rriten në këto zona, duke ja shtuar më tepër vlerat asaj.
Sistemimi i tokave dhe terracimet ashtu si edhe sistemi i kanalizimeve në lagjen e Shirokës, si
në pjesën më të madhe të vendit, paraqet probleme dhe përbën një nga pengesat kryesore në
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zhvillimin e bujqesisë. Po të shtohen këtu edhe problematikat që lidhen me infrastrukturën
rurale, vetëkuptohet se keto paraqesin mangësi dhe pengesa direkte për zhvillimin e zonës në
tërësi, Megjithate, mundësitë dhe perspektivat janë të shumta dhe në vijim do të paraqiten një
pjesë e tyre.
PËRSHTATSHMËRIA E TOKËS
Përshtatshmëria e tokës përcaktohet si cilësi e një sipërfaqeje specifike për një qëllim të
përdorimit të tokës e ashtuquajtur tipi i përdorimit të tokës (TPT) në kontekstin e një
menaxhimi të caktuar të saj. Shumë faktorë të gjendjes së tokës merren ne considerate për
vleresimin e TPT (klima, kushtet fizio-gjeografike, kushtet tokë formuese etj), faktorë të cilët
afektojne potencialin agronomic prodhues. Tokat e zones C2 varjojne dhe u perkasin disa tipe
tokash Vertisol (ne pjesen e ulet) dhe Cambisol ne pjesen e siperme te zones. Potenciali
agronomic i zones eshte mesatarisht i larte (3 dhe 4) ose ispas sistemit te perdorur ne studime te
meparshme per kete rajon S2 dhe S3).
Potenciali agroprodhues
Tokat e siperfaqes D kategorizohen ne klasën 2 dhe 3 dhe 4. Klasa me e mire (2) i perket
zones se ulet te C2 (C2/1-a), kalsa 3 i perket nenzones C2/1-b dhe C2/1-c, nderkohe qe klasa 4
i perket zones C2/3. Nga kategorizimi i mesiperm dalin rezultatet me poshtë:
1. Poentcialiteti prodhues i tokave bujqësore te zones C eshte mesatarisht i larte dhe i larte por
ne kushte te ujitjes se automatizuar dhe kushteve klimatike keto toka jane, megjithate shume
produkteve per kuturat dru frutore si agrumet, ulliri dhe vreshtat;
2. Aktiviteti bujqesor vazhdon pa nderprerje gjate gjithe vitit (numri i diteve me diell eshte
rreth 300 dite ne vit);
3. Rendimentet qe jane marre dhe qe potencilisht mund te merren jane te larta; 4. Në kushtet
ebujqesise intensive, me shume inpute bujqesore rreziku i ndotjeve per
Lagunen eshte i larte dhe direkte, 5. Pershtashmeria e tokes me kulturat eshte specifike por qe
sigrohen te ardhura me te larta per njesi siperfaqeje se edhe ne kushtet e tokave me klase
prodhimtarie me te larte.
Përdorimi i tokës
Ne zonen C2 dhe C1 perdorimi i tokes, aktualisht eshte mesatarisht ne masen 59 % (te
perfshira te dy zonat, si mesatare). Bimet te kultivuara tradicionalisht ne zonen C1 ishin misër,
grure, foragjere, lule-dielli, dhe bime te jetar industriale. Sot zona C1 eshte e pa kultivuar
(vetem 37% kultivohet) dhe bimet jane miser,grure dhe foragjere. Perspektiva e perdorimit te
tokes ne kete zone eshte kultivimi i po ketyre bimeve por shkalla e intensifikimit do te jete me
e larte.
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Zona C2, vecanerisht nen zona C2/1, eshte e kultivuar ne mase te larte dhe ne te gjithe zonen
C2 kulturat jane kryesisht dru frutore: agrume, ullinj dhe vreshtari. Vetem pak siperfaqe
perdore te mNe kulturat dru frutore teknologjia e perdorur eshin te ulat dhe mesatare. Per kete
arsye ne keto siperfaqe rednimentet e kulturave ishin te ulat dhe inputet per to po ashtu.
Perqindjen me te madhe te siperfaqes e zinin kulturat konvencionale si gruri, foragjeret dhe
luledielli sido qe edhe ketu rendimente ishin te ulat ose mesatare. bjelljen e kulturave perimore
(bostan).
Ne pjesen veriore agro-ecosistemi karakterizohet nga pjerresi te vogla (<2,5%) dhe
tradicionalisht, qe pas rehabilitimit te tyre deri ne vitet ’90, kane qene siperfaqe te kultivuara
me drithra dhe kultura te tjera intensive. Ne planin e intensifikimit keto siperfaqe kane qene
shume intensive. Te gjitha inputet bujqesore te perdorura karakterizohen si shume te larta dhe
pra ndikimi ne Lagune ka qene sinjifikativ, kjo per faktin se sasia e troftes (turbes) eshte e
madhe me mineralizim te ngadalshem. Vecanerisht rritja e prnise se P dhe N ne lagone kane
qene pasoje e transferimit te ketyre elementeve nga ky agrosistem.
Ne pjesen lindore dhe perendimore te Liqenit (zonat C, A1 dhe A2, respektivisht) tokat jane me
pjerresi te drejtuar nga lindja/perendimi ne perendim dhe veri, respektivisht. Ne keto siperfaqe
perdorimi i tokes ne te kaluaren karakterizohej nga mbjellja me drithera, lule dielli dhe
foragjere intensive. Sot rreth 55% e siperfaqes ne zonen C eshte e kultivuar kryesisht me
agrume, ullinj dhe vreshta. Ndikimi ne ndotjen e down zones nga nen zonat C eshte direkt per
arsye te pjerresise e cila eshte e madhe dhe varion nga 3 (pjesa me e ulet e zones C) ne 17%
(kodrat e Bufit ne pjesen veriore te C). Me mbjelljen e gjithe siperfaqes ndikimi ne Lagunen e
Bufit do te jete i larte. Per te reduktuar ndotjen dhe modifikuar peisazhin nevojitet qe zhvillimi
i qendrueshem bujqesor te determnoje mendimin e teknicienve dhe te politik berseve.
Përdorimi i tokes dhe karakterizimi agronomik
Ndonse shume afer me njera tjetren, per shkak te kushteve te ndryshme fizio-gjeografike dhe
pedologjike të tokë formoimit ato janë te ndryshme ne potencialet agronomike qe vijne per
shkak të parametrave specifike te brendshem te ndertimit te tyre. Per kete arsye ato klasikohen
ne tipe te ndryshme tokas: A1 jane toka te kripura (kloride, kryesisht), A2 dhe A3 jane toka të
renda, te pasura me argjila dhe te formuara ne kushte te alterimit te anoksise dhe thatesise
(shkaktuar nga alternimi i permbytjeve me thatesine dhe zhillimin e bimesise livadhore). Për
kete shkak potencialet e tyre prodhuese jane te variueshme: për tokat e kripura indeksi i
pjellorise (sipas kategorizimit shqiptar) eshte 8 -9 TPT eshte W3 dhe W3 (te keqia dhe shume
te keqia). Për tokat glejike (Gley Cambisol) treguesit jane me te mire 5 dhe S4 per Indeksin dhe
TPT, respektivisht.
Proçedura e monitorimit bakteriologjik të ujrave dhe molusqeve bivalve në bregdetin
shqiptar
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Molusqet bivalvore të bregdetit shqiptar janë specie deti, të cilat paraqesin rëndësi të madhe
ekonomike për vendin tonë. Ato rriten në zonat ujore të bregdetit shqiptar duke filluar që nga
Liqeni i Butrintit deri në veri përfaqësuar me zonën bregdetare të Velipojës. Shumëllojshmëria
e specieve që gjenden,tregon se vendi ynë ka kushte të mira klimatike, që favorizojnë
njëkohësisht edhe rritjen natyrale dhe artificiale të molusqeve bivalvore. Nisur nga ky fakt ato
përbëjnë një burim të rëndësishëm ushqimor për konsumatorin vendas dhe krijojnë mundësinë
që të jënë edhe një nga prodhimet më tëpërshtatshme për eksport. Konsumi i molusqeve
bivalvore vitet e fundit, nëkrahasim me llojet e tjera të produkteve detare është rritur shumë,
sepse ato mbartinvlera të larta ushqyese dhe kanë efekt kurativ për shumë sëmundje
kardiovaskulare në njerëz. Nga ana tjetër vetë molusqet bivalvore janë edhe burime të shpeshta
të infeksioneve ushqimore , sepse referuar mjedisit ku ato jetojnë dhe faktorëve ndotës që
ndikojnë në këtë mjedis (uji) ato ndoten nga agjentë të ndryshëm bakteriale.Në botë numërohen
shumë raste të shpërthimit të epidemive të kolerës ( Vibrio cholera), salmonelozave, diareve të
ndryshme të ndodhura si pasojë e konsumit të molusqeve bivalve. Kontaminimi viral i
molusqeve bivalvore përmendet sot nga shumë autorë dhe kontrolli i tyre në këtë drejtim ka
marrë një prioritet të vecantë vitet e fundit. Viruset më të hasur në kato prodhime janë ato të
hepatit A dhe hepatit B. Për të siguruar konsumatorin autoritet kompetente të vendeve të
ndryshme, kërkojnë që të realizohet një kontroll i vazhdueshëm i zonave të prodhimit,
stabilimenteve, i pikave të grumbullimit dhe i atyre të tregëtimit. Kontrolli higjenik i
molusqeve bivalve është i një spektri të gjerë . Këto kërkesa përmenden edhe në direktivën
91/492 të K.E. Në këtë kuadër është ndërmarrë monitorimi i molusqeve bivalve , për të
përmbushur një pjesë të këtyre kritereve, që vihen re në direktivën e sipërpërmendur.
Monitorimi bakteriologjik i ujrave dhe molusqeve bivalve në vendin tonë ka qenë i integruar në
një monitorim me spektër të gjerë duke përfshirë si monitorimin kimik ashtu dhe atë
bakteriologjik. Molusqet bivalve të grumbulluara nga zonat e prodhimit të bregdetit shqiptar
kanë qenë një nga produktet e detit që eksportoheshin me shumicë në vendet e K.E para vitit
1995, sepse në verën e këtij viti tek këto produkte u konstatua prania e vibrio kolerës një
mikrob me pasojë të rrezikshme për jetën e njeriut dhe për këtë shkak të shpërthimit të
ëpidëmisë së kolerës është bllokuar ky eksport nga K.E. Për shkak të këtij bllokimi ekonomia
shqiptare humbet miliona dollarë në vit. Duke parë rëndësinë e madhe që ka eksportimi i
molusqeve bivalve është tentuar disa herë nga qeveria shqiptare që ky eksport të hapet, por
përhapjen e tij vendit tonë i është vendosur si kusht implementimi i një sistemi monitorimi për
kontrollin analitik dhe inspektimit veterinar të gjithë aktivitetit prodhues dhe tregëtues të
molusqeve bivalve. Pjesë e këtij sistemi ka qenë dhe monitorimi bakteriologjik i kryer në
Departamentin e Toksikologjisë dhe Kontrollit të Ushqimeve në ISUV. Është tashmë i njohur
fakti që niveli i ndotjes bakteriale të mjedisit ujor dhe molusqeve bivalve që jetojnë në këtë
mjedis, ndërthuret me shumë faktorë të njohur dhe të panjohur. Kështu niveli i ndotjes
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bakteriale mund të rritet si pasojë e rritjes së shkarkesave urbane, ndryshimit të temperaturës
dhe ndryshimit të ekosistemit ujor. Por një rol jo të vogël luajnë dhe ndikimi i rrymave detare
dhe faktorëve të tjerë te mjedisit ujor të bregdetit shiptar. Që prej vitit 1996 monitorimi i ujrave
dhe molusqeve bivalve është parë si një proçedurë që duhet bërë në vazhdimësi, për riskun që
ka për popullatën, po ashtu dhe përsa i përket importimit dhe eksportimit të këtyre produkteve.
Duke ju referuar proçedurës së monitorimit të ujrave dhe molusqeve bivalve u përcaktuan nga
pala shqiptare (MBUMK) në bashkëpunim me atë ndërkombëtare (Brukseli) zonat e
monitorimit të ujit dhe molusqeve, numri i mostrave, koha e marrjes së tyre etj. Ateherë vija
bregdetare e vendit tonë u nda në 8 zona monitoruese duke marrë parasysh që në këto zona
është përqëndruar pjesa më e madhe e prodhimit të molusqeve bivalve. Për çdo zonë
monitorimi të ujrave dhe molusqeve bivalve janë përcaktuar koordinatat gjeografike të pikave,
në të cilat është realizuar kampionimi i mostrave të ujit dhe molusqeve bivalve. Konkretisht për
kampionimin e mostrave të ujit të detit është respektuar distanca nga vija bregdetare në
largësitë 250 metra dhe 500 metra nga bregu dhe thellesia 1 metër për çdo koordinatë.

Fig. Harta e Përdorimit të Tokës
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Tokat
Tokat e fushes se Vurgut ne veri te liqenit te Butrintit dhe ato te fushes Mursi-Vrine ne jug,
jane kryesisht kafe ne gri, me nenlloje dherash aluvioniale dhe saline, kryesisht ne pjesen
perendimore te fushes se Vrines.

Monumentet natyrore
Sipas Ligjit per Zonat e Mbrojtura eshte monument natyror Formacioni natyror (perfshire edhe
dru te veçante), me siperfaqe deri 50 ha, formacioni i veçante gjeologjik dhe gjeomorfologjie,
nje depozite mineralesh ose nje habitat i nje lloji te rralle e te kercenuar ose me rendesi e vlere
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te veçante shkencore dhe estetike, shpallet monument natyror. Ne një monument natyror
zbatohet shkalla e pare e mbrojtjes. Ne pajtim me shkallen e mbrojtjes se zones Ministri i
Mjedisit, ne bashkepunim me Ministrin e Rregullimit te Territorit dhe Turizmit dhe Ministrin e
Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit, miratojne rregulla te veçanta per kalim vizitoresh
(turiste), per afate te shkurtra kohore. Me VKM Nr. 676 date 20.12.2002 “Per shpalljen zone e
mbrojtur te monumenteve te natyres shqiptare”, shpallen monumente te natyres Pylli i Butrintit
dhe Ishujt e Ksamilit. Siç theksohet me sipër, monumentet e natyre gezojne mbrojtje te
kategorise se pare (I). Nëse ne Ishujt e Ksamilit zhvillohen aktivitete te ndryshme tregtare
ose/dhe ka ndertime te perkohshme ose te perhershme, ato duhet te prishen dhe aktivitetet
tregtarete nderpriten, sepse nuk lejohet ushtrimi i asnje lloj aktiviteti ne zonat e shpallura si
monument natyre.

Fig. Harta e Monumenteve

6.8. KUSHTET KLIMATIKE TË RAJONIT
Klima
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Laguna bën pjesë në nënzonën klimatike mesdhetare fushore jugore; kjo nënzonë
karakterizohet nga reshje të bollshme, kryesisht në formë shiu, me shtresë vjetore prej 1500
mm; regjimi i reshjeve ka natyrë mesdhetare ku 3/4 e tyre bien gjatë stinës se vjeshtës dhe të
dimrit, kurse vetëm 6% bien në verë (Pano et al., 1984; Miho, 1994). Temperaturat mesatare të
ajrit janë më të larta se në çdo zonë tjetër në vendin tonë, me maksimum në Gusht dhe
minimum në Janar. Vihen re jo shumë ndryshime në sasinë dhe ecurinë e reshjeve gjatë vitit në
zonë, që luhaten shumë në vite nga rreth 830 mm në vitin 2001 në rreth 1350 mm në vitin
2004. Shpejtësia mesatare e erës është rreth 3 m/sek dhe kryesisht me drejtimin veri – lindor
dhe verior (Pano et al., 1985; Miho, 1994; Bushati, 2014). Temperatura mesatare vjetore ne zonen e
studimit eshte midis 16.1 - 17.7°C. Ne janar temperatura e ajrit eshte midis 8-10°C, kurse ne
gusht luhatet midis 24-26° C (Figura 1.4 dhe Figura 1.5). Sezoni i plazhit pergjate bregdetit
jugor te Shqiperise luhatet midis 150 – 180 diteve (bazuar ne numrin e diteve me temperature
mbi 20° C).
Figura 1.4: Temperatura mesatare vjetore ne Sarande, Borsh, Himare dhe Dhermi

Burimi: Kabo M. et al, 1998

Duke qene se eshte nje zone bregdetare, era e detit ndikon drejtperdrejte ne kushtet klimatike,
ne vecanti ne periudhen e veres. Nga Nentori deri ne Mars drejtimi kryesor i eres eshte Lindja,
ndersa gjat pranveres drejtimi i eres eshte Jug dhe Veriperendim. Nga Qershori deri ne Shtator
ererat kryesore jane Veriperendim dhe Perendim. Gjate dimrit drejtimet kryesore jane
Veriperendim (30%), dhe Jug (35%). Keto erera kane nje shpejtesi mesatare prej 7.2 m/s. Ne
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situata te vecanta sinoptike, Shpejtesia me e madhe e eres shkon 40m/s. Keto erera kane
drejtim Jugor (Figura 1.6, Figura 1.7).
Shperndarja vjetore e drejtimit te eres pergjat bregdetit Jugor, si u regjistrua ne stacionin
meteorologjik ne Vlore, Borsh dhe Sarande tregon qe drejtimi mbizoterues i drejtimit te eres
per Vloren eshte Lindja (17.1%), per Borshin eshte Verilindja (23%) dhe per Saranden eshte
Juglindja (12.4 %).
Gjendja klimatike ne pjesen jugore te Shqiperise lejon nje periudhe turizmi rekativisht te gjate,
me nje mesatare prej me shume se 100 ditesh plazhi cdo vit, relativisht erera modeste dhe
rreshje vjetore te kenaqshme. Nuk pritet qe drejtimi i ererave do te ndikoje negativisht
shkarkimin e ujerave te zeza ne det. Nuk eshte verejtur ndonje faktor tjeter kritik.
Figura 1.6: Drejtimi i eres per tre stacione (Treport, Vlora, Saranda)

Burimi: Hidrologjia e Shqiperise, 1984

Temperatura
Temperatura mesatare e shtresave ujore sipërfaqësore paraqet ndryshime stinore relativisht të
theksuara; këto ndryshime vijnë duke u pakësuar drejt thellësisë derisa nën 8 m temperatura
mbetet gati konstante gjatë gjithë vitit, në kufijtë 16-17°C. Duke kaluar nga vjeshta në dimër
ujërat sipërfaqësore (thellësia 0-8 m) ftohen gradualisht duke arritur një minimum në Janar
(rreth 9°C në sipërfaqe); kurse duke kaluar nga mesi i pranverës në verë dhe deri në fillim të
vjeshtës temperatura mesatare e këtyre ujërave fillon dhe rritet gradualisht duke arritur një
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maksimum në muajt Korrik-Gusht (rreth 27-28°C në sipërfaqe (Miho, 1994). Në shtresat e thella
në përgjithësi, vihet re një homotermi e plotë prej 18 oC gjatë gjithë vitit (Kabo, 1990-91).
1.6. Të dhëna mbi biodiversitetin në zonën e Butrintit
Butrinti njihet në shkallë kombëtare dhe ndërkombëtare si një vend ligatinor me rëndësi
globale për vlerat mjedisore, historike dhe kulturore. Kjo është zonë me biodiversitet të pasur,
me larmi habitatesh dhe llojesh. Këto përfshijnë zona të mbuluara me pyje të rralla, shkurre
tipike mesdhetare, liqenet e njelmët të Butrintit dhe të Bufit (Rrëza), moçalishtet e kripura të
Butrintit, Vrinës, Armurës, derdhjet e lumenjve të Bistricës në veri dhe Pavllës në jug, tokat me
bimë halofite dhe toka bujqësore etj. (Kabo, 1990-91; NEA/AKM, 1999; Miho et al., 2013; Bushati, 2014).
Në vitin 1948, pas 15 vjetësh gërmimesh arkeologjike (1928-1943), Butrinti u përcaktua si
monument kulturor. Në 1992, UNESCO miratoi pjesën kryesore të Butrintit si një vend të
Trashëgimisë Botërore, i cili u zgjerua në dhjetor 1999 për të përfshirë një sipërfaqe prej 2500
ha. VKM 531 (2002) e shpalli si Park Arkeologjik Kombëtar (Fig. 1-2) dhe po në 2002 një
pjesë e kompleksit ligatinor të Butrintit dhe të territorit përreth tij shpallet si zonë natyrore
veçanërisht e mbrojtur dhe përfshihet në listën e ligatinave me rëndësi ndërkombëtare
(RAMSAR), veçanërisht si habitate të shpendëve ujorë (Anonymous, 2003), kurse në vitin
2005 shpallet Park Kombëtar (VKM 693, 2005). Në 2007 vlerësohet si Zonë e Rëndësishme
Bimore (IPA) (Xhulaj & Shuka, 2007; Miho et al., 2013; Anonymous, 2010; Bushati, 2014).
Në një studim të kryer paralelisht me këtë studim nga Bushati (2014) gjatë 2006-2010 jepen të
dhëna të mëtejshme për algat mikroskopike të Butrintit, kryesisht fitoplanktonit, të cilat
plotësojnë më tej ato të Miho (1994) kryer më parë gjatë periudhës 1987-1991. Në Butrint janë
gjetur gjithsej mbi 460 lloje dhe nënlloje algash mikroskopike, ku mbi 250 përmenden për herë
të parë, duke dyfishuar, në këtë mënyrë, si numrin e llojeve dhe të klasave krahasuar me ato të
njohura më parë. Këto u përkisnin 13 klasave, ku algat silicore apo diatometë
(Bacillariophyceae) dhe dinoflagjelatët (Dinophyceae) mbizotëronin si në lloje dhe në sasi.
Sipas Bushati (2014) ecuria e fitoplanktonit në miksolimn (deri në 5 m thellësi) ishte stinore,
por e çrregullt, herë me kulm relativisht të madh në janar-shkurt (2006 dhe 2009), herë në maj
(2007, 2008 dhe 2010) dhe një kulm tjetër të dytë më të vogël përgjithësisht (Fig. 1-4), në
muajin tetor, të mbizotëruar nga diatometë (Pesudo-nitzschia, Cyclotella, Ceratulina,
Chaetoceros). Nuk është vënë re ndryshim i dukshëm, midis tre stacioneve duke treguar se
ujërat e miksolimit janë të përziera relativisht mirë, pohim ky i dhënë edhe më parë nga Miho
(1994). Në ujërat e Butrinti janë vëzhguar mbi 20 lloje algash që njihen si helmuese, ku rreth 5
lloje u përkasin diatomeve dhe 15 dinoflagjelatëve.
Mbështetur në të dhënat e fitoplanktonit ujërat e Butrintit dallohen për prodhimtari relativisht të
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lartë (mezotrofe deri hipertrofe), pak a shumë të përshtatshme për përdorim ekstensiv
(peshkim), por edhe për akuakulturë (kultivim molusqesh). Kushtet e jetës dhe rritja e midhjes
mund të shqetësohen hera-herës nga lulëzime të algave helmuese të gjinisë Pseudo-nitzschia në
dimër-pranverë, nga shtimi i dinoflagjelatëve helmues në verë-vjeshtë. Bushati (2014) thekson
se gjendja vështirësohet edhe nga kushtet klimatike, hidrodinamike apo meromitike të vetë
lagunës (temperatura të larta, mungesë oksigjeni etj.), theksuar kjo më parë edhe nga Miho
(1994) dhe Guelorget & Lefebvre (1993; 1994), të cilët kanë bërë matje dy herë në këtë lagunë.
Bimësia ujore e makrofiteve dhe makroalgave është e varfër dhe e kufizuar vetëm në zonat e
cekëta. Në fundet lymore të cekëta dhe të qeta të lagunës, deri në thellësinë 2 m, rritet
fanerogami ujor Zostera noltii (Mullaj, 1989); gjithashtu, në këto zona, kryesisht në fundet e
brigjeve veriore zhvillohet mirë makroalga Ulva prolifera ssp. prolifera. Fundet më të thella,
kryesisht me natyrë torfike në dekompozim dhe në kushte anaerobe, janë të pa-populluara me
bimë (Miho et al., 2013). Në ujërat e cekëta në afërsi të kanalit ku ndikimi detar është më i
theksuar vihet re zhvillim masiv i barishtes tjetër ujore Cymodocea nodosa.
Në brigjet e ulëta dhe me nivel të lartë të ujërave nëntokësore rriten shoqërime bimore të
ndryshëm. Kryesisht në zonën veriore, në zonën e Manastirit, përreth hidrovorit, zhvillohet
shoqërimi i Phragmitetum communis, ku mbizotëron Phragmites australis e shoqëruar me
Alisma plantago-aquatica, Juncus maritimus, Inula crithmoides, Arthrocnemum glaucum etj.
Shoqërime të tjera të bimësisë halofile shkallëzohen kryesisht në bregun e djathtë të kanalit të
Butrintit, ku mbizotërojnë llojet Arthrocnemum perenne, A. fruticosum, Juncus maritimus, J.
acutus, Gallium mollugo, Carex pendula, Salicornia europaea, Halimione portulacoides,
Poligonium aviculare; po kështu ndeshen dhe drurë dhe shkurre, si Ulmus minor, Fraxinus
angustifolia, Rubus ulmifolius, Cornus sanguinea, Alnus glutinosa, Ligustrium vulgare, Hedera
helix, Tamarix dalmatica, Vitex agnus-castus etj. (Mullaj, 1989; Miho, 1994).
Në brigjet kodrinore lindore dhe perëndimore zhvillohet një bimësi tipike mesdhetare me
shkurre e drurë si Phyllirea angustifolia, Euphorbia dendroides, Quercus robur, Q. ilex, Q.
coccifera, Phlomis fruticosa, Spartium junceum, Paliurus spina-cristi, Pistacia lentiscus, Laurus
nobilis, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Cistus salvifolia, Salvia officinalis, Micromeria
juliana etj. dhe barishtet karakteristike, si Crepis rubra, Trifolium stellatum, Hyparrhenia hirta,
Tordyllium apulum, Asphodeline lutea, Asphodelus eastivus, Vicia grandiflora, Geranium
molle etj. (Mullaj, 1989; Buzo, 1991; Miho, 1994; Miho et al., 2013).
Makrozobentosi zhvillohet kryesisht në zonat e cekëta për shkak të natyrës meromitike dhe
kushteve anoksike të qëndrueshme të shtresave të poshtme të ujit. Në përbërjen e tij dominojnë
Cerithium vulgatum, Nassarius nitidus, Ruditapes decussatus, Glycera alba, Nepthys
hombergii, Nereis pelagica, Platynereis dumerilii, Prionospio fallax, Sabellaria spinulosa,
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Serpula vermicularis, Hydroides dianthus, Corophium acherusicum, Brachinotus gemmellarii,
së bashku me disa lloje të zakonshme në zonat bregdetare si Cyclope neritea, Loripes lacteus,
Minuspio cirrifera, Nainereis laevigata, Cyathura carinata, Corophium insidiosum, Gammarus
aequicauda, Melita palmata (Boncagni et al., 2010-2011) Ai karakterizohet gjithashtu nga lloje
ektoparazite si krustacetë cirripede (Balanus, Chthamalus) dhe krimba anelidë serpulidë dhe
oligoketë që shfrytëzojnë si substrat guaskën e midhjes së zezë (Mytilus galloprovincialis) që
kultivohet në këtë lagunë (Miho et al., 2013). Ndryshe nga lagunat e tjera bregdetare të vendit
tonë, Laguna e Butrintit përbën një habitat të përshtatshëm për kultivimin e midhjes Mytilus
galloprovincialis, me prodhim kulmor deri në 5000 ton në vitin 1990. Pas vitit 1994 prodhimi i
midhjes është ulur ndjeshëm për shkak të mungesës së tregut si rezultat i ndërprerjes së
eksportit të molusqeve në vendet e BE-së për arsye të mos përmbushjes së standardeve të BEsë.
Iktiofauna. Në lagunë dhe zonën detare të Butrintit janë raportuar 105 lloje peshqish. Llojet më
të zakonshme janë qefujt: Mugil cephalus dhe M. labrosus, ngjala Anguilla anguilla, si dhe
llojet e tjera të peshqve: Sparus auratus, Dicentrachus labrax, Lithognathu mormyrus, Solea sp.,
Aphanius fasciatus, Lichia amia, Pagrus pagrus, Arnoglossus laterna etj. (Rakaj et al., 1995).
Sipas Peja et al, (1996) prodhimtaria e peshkut në këtë lagunë është rreth 65-120 t ose 41-75
kg/ha në vit. Zona e Butrintit paraqet faunë ornitologjike shumë të pasur, që lidhet kryesisht me
larminë e habitateve dhe kushteve klimatike të favorshme. Ajo përbën një zonë shumë të
rëndësishme për shpendët shtegtarë midis detit Jon - Adriatik – Mesdhe dhe shkretëtirës së
Saharasë (Miho et al., 2013). Llojet kryesore të shpendëve të ujit që janë vrojtuar janë Gallinula
chloropus, Ardea purpurea, Phalacrocorax carbo, Ph. pygmaeus, Podiceps ruficollis, Anas
platyrhynchos, A. crecca, A. clypeata, Aythya ferina (lloj folezues), Fulica atra, Larus
cacchinnans, Sterna albifrons, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Alcedo athis etj (Lamani,
1962; 1988; Miho et al., 2013).
Zona e Butrintit paraqet, gjithashtu, larmi të madhe amfibësh dhe zvarranikësh. Llojet më të
zakonshme të amfibëve janë Rana balcanica, R. lessonae, R. epirotica, R. ridibunda, Bufo
bufo, B. viridis, Hyla arborea, Triturus cristatus, T. vulgaris, etj. Midis reptilëve përmendim
breshkat Emys orbicularis, Testudo hermanni dhe T. marginata; hardhucat Hemidactylus
turcicus, Anguis fragillis, Argyroides nigropunctatus, Lacerta muralis, L. taurica, L. trilineata,
L. viridis dhe gjarpërinjtë Coluber jugularis, Malpolon monspessulanus, si dhe gjarprin e ujit
Natrix natrix (Haxhiu, 1979; 1982; Miho et al., 2013).
1.7. Peshkimi dhe akuakultura në Butrint
Laguna e Butrintit është burim i rëndësishëm për peshkimin dhe mytikulturën (Fig. 1-5).
Prodhimin i midhjes, M. galloprovincialis, ka filluar që nga fillimi i viteve 1980, si ndërmarrje
e suksesshme shtetërore dhe vazhdon të jetë veprimtari fitimprurëse edhe sot. Në atë kohë u
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ndërtuan rreth 80 impiante betoni të ngulura në fund (Fig. 1-6). Mbështetur në batimetrinë e
lagunës (Fig. 1-2), impiantet u ngritën kryesisht në thellësitë nga 6 deri në 10 m, në tre zona të
lagunës, pjesën veriore (Manastir; St. 1), pjesën perëndimore (Pallavraq; St. 2) dhe në atë
jugore (Butrint; St. 3); emërtimet janë sipas stacioneve tona ku janë marrë mostrat në hartën e
figurës 21. Prodhimi u rrit nga viti në vit, deri në një kulm prej 4500 tonë/vit në vitet e fundit
(1989). Një pjesë e madhe eksportohej në vendet e BE-së (p.sh. 700 t në 1987) (Anonymous,
2010; Miho et al., 2013; Bushati, 2014). Butrinti është shumë i njohur edhe për pasurinë
peshkore; kapaciteti prodhues është rreth 60-120 tonë peshk/vit (kryesisht krap, qefull dhe
kocë) ku rreth 70% e përbëjnë qefujt.
Dy dhjetëvjeçarët e fundit, rritja e midhjes ka rënë për arsye të tranzicionit ekonomik të vendit,
por mbi të gjitha për shkak të bllokimit të eksportit në tetor 1994 nga BE, për arsye
shëndetësore. Sot prodhimi ka filluar të rritet me konsum kryesisht, brenda vendit; ka rreth 70
impiante prodhimi ekzistuese, që janë në funksion, si dhe ka filluar ndërtimi i impianteve të
reja të tipit notues (32 ha), me kapacitet prodhimi deri 2000 tonë. Kjo ka çuar në rritjen e
vjeljes deri në 1500 tonë produkt të gjallë (2013) (Miho et al., 2013).
Por si diskuton Bushati (2014), si prodhimi i midhjes dhe peshkimi në lagunë priret të ketë
gjithmonë shqetësime nga kushtet meromitike të tij, të sipërpërmendura; qarkullimi i kufizuar i
ujërave në verë, që çojnë në varfërimin e shtresës së oksigjenuar të miksolimnit në verë, rritjen
etemperaturës dhe të anhidridit sulfuror në shtresat e sipërme të miksoliminit, pranisë dhe
shtimit herë pas here të algave helmuese në fitoplankton.
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Bushati (2014) thekson se vitet e fundit është vënë re edhe rritja e ndikimit të njeriut në cilësinë
e ujit dhe të produkteve të tij, si shtimi i përmbajtjes së ngarkesës mikrobike, sidomos në
bregun perëndimor të lagunës (Çoçoli et al., 2011; 2012a; 2012b), me shumë mundësi nga
urbanizimi i vrullshëm i gadishullit të Ksamilit dhe nga shkarkimet e patrajtuara të ujërave të
zeza, por edhe rritja e gjendjes së eutrofikimit në disa raste, me shumë mundësi nga shtimi i
fosfateve dhe i ushqyesve të tjerë (Kolitari et al., 2013), apo i metaleve të rëndë (Cr, Pb) (Bani
et al., 2013; Topi et al., 2013a; 2013b) dhe i pesticideve (Nuro & Marku, 2011) nga prurjet e
ujërave të ëmbla, me origjinë nga fushat e Vurgut dhe të Vrinës (origjinë bujqësore dhe
blegtorale). Në Butrint është ndërtuar tashmë Qendra e Grumbullimit dhe Depurimit të Midhjes
(Fig. 1-6) që shërben për tregtimin e molusqeve në përputhje me kërkesat e duhura
shëndetësore (Miho et al., 2013; Bushati,
1.8. Njohuri të përgjithshme mbi zooplanktonin
Zooplanktoni përfaqëson një grup heterogjen zoologjik të përbërë nga larmi e madhe
organizmash, të cilët jetojnë në mjediset pelagjike të ekosistemeve ujore. Në këtë grup
përfshihen të gjithë ato organizma ujore pelagjike (adult ose të rritur dhe forma larvare) me
aftësi të pakta notuese, të cilët mbarten në mënyrë pasive nga rrymat e ujit. Këto organizma
karakterizohen nga disa përshtatshmëri morfologjike dhe fiziologjike që u siguron atyre
aftësinë për të qëndruar pezull në shtresat e ujit (Cognetti et al., 2002).
Në zooplankton bëjnë pjesë një numër i madh grupesh shtazore midis të cilëve disa grupe kanë
më shumë përfaqësues se të tjerët dhe në rrethana të caktuara i japin zooplanktonit një
fizionomi të caktuar (Cognetti et al., 2002).
Një ndër karakteristikat kryesore të komunitetit zooplanktonik është ndryshueshmëria llojore
dhe sasiore në hapësirë dhe në kohë (Goswami, 2004). Rajone të ndryshme gjeografike e
ekologjike kanë popullatat e tyre karakteristike. Kjo veçanti e zooplanktonit bën që lloje të tij të
shërbejnë si lloje indikatore në përcaktimin e origjinës dhe rrugëve që kanë ndjekur rryma të
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ndryshme detare në vende të ndryshme të botës. Këto rryma transportojnë me vete lloje
karakteristike të ujërave të origjinës, ndërkohë që karakteristikat fiziko–kimike të këtyre
ujërave humbasin (Gjiknuri, 1984; Gibbons, 1999).
Popullimet zooplanktonike paraqesin, gjithashtu, ecuri stinore shumë të qartë. Në gjerësitë tona
gjeografike popullimet zooplanktonike shtohen dhe dendësohen në pranverë dhe vjeshtë.
Zhvillimi i tyre pranveror ndihmohet nga rritja e temperaturës dhe nga zhvillimi i fitoplanktonit
që është baza kryesore ushqimore e tyre (Gjiknuri, 1984)
Organizmat zooplanktonikë zënë vend shumë të rëndësishëm në rrjetat ushqyese. Ata kanë si
bazë kryesore ushqimore të tyre fitoplanktonin duke përbëjnë në këtë mënyrë hallkë të
ndërmjetme midis nivelit të parë ushqyes dhe niveleve të tjera më të larta ushqyese të
konsumatorëve, përfshirë dhe peshqit, duke u bërë në këtë mënyrë një hallkë e rëndësishme e
strukturës ushqyese dhe prodhimtarisë së ekosistemeve ujore (Kennish, 2000).
Ndër grupet më të rëndësishëm nga ana llojore dhe ekologjike në komunitetet zooplanktonike,
përmendim kopepodët. Këta përbëjnë pjesën më të madhe të zooplanktonit, rreth 70-90% të tij
në varësi të mjediseve ujore. Këta organizma janë konsumatorë shumë të rëndësishëm të
fitoplanktonit dhe nga ana e tyre përfaqësojnë bazën ushqyese të shumë peshqve duke luajtur
kështu rol shumë të rëndësishëm në përcaktimin e prodhimtarisë së peshqve dhe luhatjeve të
popullatave të tyre (Stottrup, 2000; Gjiknuri, 1984).
Klasifikimi i zooplanktonit
Zooplanktoni përfshin pothuajse përfaqësues nga të gjithë taksat e invertebrorëve ujor (adult
ose faza larvare) si Arthropoda, Molusca, Rotifera, Cnidaria, Annelida, Chaetognata,
Ctenofora, Echinodermata, Tuinikata etj. Gjithashtu, të zakonshëm në zooplankton janë dhe
njëqelizorët me përfaqësues të shumë dinoflagjelatëve, ciliatëve, radiolarëve dhe
foraminiferëve pelagjikë.
Për qëllime praktike, kjo larmi e madhe llojore e zooplanktonit klasifikohet në disa mënyra
duke u mbështetur në kritere të ndryshme, sipas grupeve të ndryshme sistematike, kohëzgjatjes
së jetës planktonike si dhe përmasave të trupit. Sipas kohëzgjatjes së jetës planktonike
zooplanktoni ndahet në holoplankton, meroplankton dhe tykoplankton (Kennish, 2000).
Holoplanktoni përfshin organizmat që jetojnë gjatë gjithë ciklit të jetës së tyre në mjediset
pelagjike, si p.sh. kopepodët, radiolarët, foraminiferët, ketognatë etj. Organizmat të cilët jetojnë
në mjediset pelagjike vetëm gjatë një faze të zhvillimit të tyre përbëjnë meroplanktonin ose
zooplanktonin e përkohshëm, si larvat e organizmave bentikë dhe nektonikë (larvat e
ekinodermatëve, larvat e anelidëve, vezët dhe larvat e peshqëve etj.) (Gjiknuri, 1984).
Tykoplanktoni përfshin organizmat që jetojnë në fundin e detit ose pranë tij (kryesisht krustace,
si izopodë, kopepodë harpaktikoidë, kumace, ostrakodë, amfipodë), të cilët zhvendosen nën
veprimin e valëve dhe rrymave detare dhe kalojnë në mjediset pelagjikë në përbërje të
zooplanktonit. Këta organizma tykoplanktonikë takohen kryesisht në grykëderdhje dhe ujëra të
cekëta bregdetare dhe përbëjnë një pjesë shumë të vogël të zooplanktonit (Kennish, 2000).
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Organizmat e zooplanktonit kanë përmasa të ndryshme të trupit që luhaten brenda kufijve mjaft
të gjerë, duke filluar nga disa mikron te flagjelatët, deri në meduzat e mëdha, diametri i të
cilave shkon deri në 2 metra (Harris et al., 2000). Ndër klasifikimet më të përdorshme sipas
madhësisë së trupit është ai i Sieburth et al. (1978), në të cilin organizmat zooplanktonikë
ndahen në 5 kategori: nanozooplankton (2–20 µm), mikrozooplankton (20–200 µm),
mesozooplankton (0.2–20 mm), makrozooplankton (2–20 cm) dhe megazooplankton (20–200
cm). Një mënyrë tjetër grupimi i organizmave zooplanktonikë është në protozooplankton dhe
metazooplanton. Protozoplanktoni përfshin njëqelizorët pelagjikë, si dinoflagjelatë heterotrofë,
ciliatë, foraminiferë e radiolarë; ndërsa metazooplanktoni përfshin tërësinë e organizmave
metazoarë të zooplanktonit. Përmasat e protozoplanktonit luhaten midis nano– dhe
mikrozooplanktonit. Përmasat e metazooplanktonit luhaten nga mikrozooplanktoni deri në
megazooplankton. Ndër mikrometazoarët përmendim larvat nauplius të krustaceve, larvat
meroplanktonikë, rotiferët etj. (Sieburth et al., 1978; Harris et al., 2006). Mesozooplanktoni përbëhet
kryesisht nga krustace, hidromeduza të vogla, ktenoforë, ketognatë, apendikularë, doliolidë,
vezë dhe larva peshqish dhe larva të tjera meroplanktonike. Midis makrozooplanktonit bëjnë
pjesë kryesisht llojet, si hidromeduza të mëdha, amfipodë, mysidë, ktenoforë, eufasidë,
sifonoforë dhe salpet. Ndërsa megazooplanktoni përfshin numër të vogël llojesh, si meduzat e
mëdha, sifonoforë, dhe tunikatë pelagjikë (Sieburth et al., 1978; Harris et al., 2006).
Grupet taksonomike kryesore të zooplanktonit
Mënyra kryesore e klasifikimit të organizmave zooplanktonikë është ajo sipas vendit sistematik
të tyre. Më poshtë paraqiten shkurtimisht disa të dhëna teorike të grupeve më kryesore,
kryesisht mikrozooplankton dhe mesozooplankton, që janë dhe objekti i kësaj pune shkencore.
Njëqelizorë – organizmat e këtij grupi janë përbërësit kryesore të nano- dhe
mikrozooplanktonit. Ato kanë rol të rëndësishëm në funksionimin e ekosistemeve ujore si pjesë
përbërëse e hallkës mikrobike në konsumimin e baktereve dhe fitoplanktonit (piko- dhe
nanoplankton) (Banse, 1992), transferimit të lëndës organike në nivele më të larta ushqyese, si
pre e metazooplanktonit (Stoecker & Capuzzo 1990; Gifford, 1991; Harris et al., 2000).
Njëqelizorët karakterizohen nga shkallë e lartë ndarje (riprodhimi me ndarje binare), si dhe
aftësia për formimin e formave rezistente në kushte të pafavorshme mjedisore (Harris, 2006), e
cilat tregohet në aftësitë e mëdha kolonizuese të tyre. Grupet më të rëndësishme të
njëqelizorëve planktonikë janë dinoflagjelatët, foraminiferët, radioloarët dhe ciliatët. Ciliatët
tintinnidët përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të mikrozooplanktonit (50-80%). Ato janë të
pranishëm në zooplanktonin e të gjitha ujërave detare, si në ujërat bregdetare dhe ato të hapura
(Gjiknuri, 1984). Rritja e dendësisë së popullatave të tyre zakonisht ka karakter stinor, me
kulme zhvillimi në pranverë dhe vjeshtë dhe minimum në verë (Wetzel, 2001). Tintinidët janë
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të pajisur me një tekë mbrojtëse forma, struktura dhe përbërja e të cilës ka rëndësi të madhe në
përcaktimet sistematike.
Krustacetë janë përbërësit kryesorë të zooplanktonit, si nga përbërja llojore ashtu dhe ajo
sasiore. Krustacetë përfaqësohen në zooplankton kryesisht nga nënklasa e kopepodëve, të cilët
konsiderohen si përbërësit kryesorë të holoplanktonit, si nga përbërja llojore (rreth 4500 lloje)
ashtu edhe ajo sasiore (Carli & Crisafi, 1983). Në një peshkim zooplanktoni, ato përbëjnë mbi
70% të biomasës (Castro & Huber, 2008). Në detin Adriatik, kopepodët formojnë më shumë se
90% të biomasës (Gjiknuri, 1984).
Pjesa më e madhe e kopepodëve janë forma të lira që jetojnë kryesisht në mjediset pelagjike të
ujërave detare dhe pjesa tjetër në ujëra të ëmbla. Shumica e llojeve janë planktonike, dhe pjesa
tjetër janë bentonikë. Kopepodët kanë përmasa të vogla që luhaten nga 0.3 mm në 4.5 mm
(Carli & Crisafi, 1983). Trupi i tyre është i formuar nga segmente, numri i të cilëve luhatet në
varësi të llojeve meqenëse një pjesë e tyre mund të jenë të bashkuar midis tyre. Trupi i tyre
përbëhet nga tre pjesë kryesore: koka ose cefalosoma, toraksi ose metasoma dhe abdomeni ose
urosoma. Në pjesën më të madhe të llojeve koka dhe toraksi paraqiten të njëtrajtshme dhe
formojnë së bashku prosomën ose pjesën e përparme të trupit, ndërsa abdomeni formon pjesën
e pasme të trupit ose urosomën. Në cefalosomë gjenden 5 çifte apendiksesh. Dy çiftet e para
janë antenulat dhe antenat. Çiftet e tjera janë gojore dhe përbëhen nga mandibulat, maksilat e
para, maksilat e dyta dhe maksilipedët. Në toraks gjenden 5 çifte këmbësh të artikuluara, një
palë për çdo segment. Shpeshherë çifti i pestë paraqet modifikime, të cilët dallojnë nga çiftet e
tjera dhe shërbejnë në përcaktimet sistematike të gjinive dhe llojeve. Tek meshkujt ato janë
transformuar në një apendiks më kompleks, të cilët shërbejnë për transferimin e
spermatoforëve në hapjen gjenitale të femrave, ndërsa tek femrat ky çift apendiksesh është
atrofizuar ose mungon.
Meshkujt kanë gjithashtu antena të modifikuara të cilët shërbejnë për fiksimin e femrave gjatë
kopulimit (Avancini et al., 2006). Abdomeni nuk përmban apendikse. Ai përbëhet përgjithësisht
nga 5 segmente tek meshkujt dhe 4 segmente tek femrat si rezultat i bashkimit të segmentit të
parë me segmentin e dytë. Segmenti i parë i tij përmban organet gjenitale dhe quhet segmenti
gjenital. Në segmentin e fundit hapet vrima anale dhe quhet segmenti anal. Ky segment
përfundon me dy zgjatime të holla në formë furke që njihen me emrin rami në të cilën janë të
vendosur disa seta, të cilat kanë gjithashtu rëndësi në klasifikim. Kopepodët ushqehen kryesisht
me fitoplankton duke shfrytëzuar një mekanizëm filtrues i cili përbëhet nga apendikset e
përparme. Përplasjet e antenulave, maksilave të para dhe maksilipedeve krijon një rrymë uji në
pjesën e pasme të trupit. Kur një algë njëqelizore futet në këtë rrymë uji, apendikset e përparme
përgjigjen duke rrahur në mënyrë asimetrike të cilët çojnë në ridrejtimin e ujit në pjesën e
përparme të tij dhe kapjen e tij me ndihmën e maksilave të dyta (Eilertsen & Nilssen, 2006).
Midis kopepodëve vihet re gjithashtu edhe forma grabitqare që ushqehen me njëqelizorë,
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nauplius dhe kopepoditë të krustaceve dhe larva të invertebroreve të tjerë. Kopepodët mund të
jenë gjithashtu edhe omniovore duke u ushqyer si me fitoplankton ashtu dhe zooplankton.
Kopepodët janë me gjini të ndara dhe me dimorfizëm seksual (meshkuj më të vegjël se femra).
Meshkujt prodhojnë spermatoforë, të cilët i vendosin në trupin e femrës. Femrat i lëshojnë
vezët e tyre të lira në ujë ose i mbajnë në dy trasta të cilët janë të kapur në segmentin gjenital të
abdomenit (Avancini et al., 2006). Prodhimi i vezëve është në varësi të temperaturës së mjedisit si
dhe ushqimit në dispozicion (Gibbons, 1999). Koha e zhvillimit të vezëve është gjithashtu në
varësi të temperaturës dhe zgjat nga një ditë në disa muaj. Disa lloje kopepodësh prodhojnë
edhe vezë rezistente (Avancini et al., 2006). Zhvillimi larvarë i tyre kalon në disa stade. Midis tyre
vërehen gjashtë faza nauplius dhe pesë faza kopepoditë. Stadet adulte dhe fazat larvare të tyre
janë pre e shumë organizmave të tjerë të zinxhirëve ushqimore pelagjikë duke përbërë kështu
një hallkë shumë të rëndësishme në zinxhirët ushqimorë pelagjikë (Gjiknuri, 1984). Fazat larvare
nauplius dhe stadet e hershme të kopepoditeve janë pjesë e mikrozooplanktonit, ndërsa fazat e
vonshme të kopepoditëve dhe adultet janë pjesë e mesozooplanktonit. Rendet kryesore të
kopepodëve janë Calanoida, Cyclopoida, Harpacticoida dhe Poecilostomatoida. Përcaktimi në
nivel lloji kërkon individë adultë dhe mbështetet në formën e përgjithshme të trupit, ndërtimin
e apendikseve si dhe ramit të furkuar (Avancini et al., 2006). Rendi Calanoida përbën rendin më të
përfaqësuar në plankton. Përfaqësuesit e këtij rendi kanë antenula shumë të gjata, artikulimi i
prosomës dhe urosomës midis segmentit të pestë dhe të gjashtë (gjenital) të abdomenit,
urosomë zakonisht më e ngushtë se prosoma.
Rendi Cyclopoida: antenula relativisht të gjata, artikulimi i prosomës dhe urosomës midis
segmentit të katërt dhe të pestë (gjenital) të abdomenit, urosomë zakonisht më e ngushtë se
prosoma. Janë kryesisht të ujërave të ëmbla.
Rendi Harpacticoida: antenula shumë të shkurtra, artikulimi i prosomës dhe urosomës midis
segmentit të katërt dhe të pestë (gjenital) të abdomenit, urosomë zakonisht me gjerësi të njëjtë
më prosomën. Janë kryesisht bentonikë.
Rendi Poecilostomatoida: antenula të shkurtra, artikulimi i prosomës dhe urosomës midis
segmentit të katërt dhe të pestë (gjenital) të abdomenit (Gibbons, 1999).
Larva planktonike. Në planktonin detar gjenden shpesh vezë dhe larva të shumë organizmave
shtazorë, një pjesë e të cilëve u përkasin organizmave holoplanktonikë, ndërsa pjesa tjetër
organizmave bentonikë dhe nektonikë (Gjiknuri, 1983). Midis larvave planktonike përmendim
larvat e sfungjerëve, knidarëve, turbelarëve, briozoarëve, foronidëve, krustaceve, molusqeve,
anelidëve, ekinodematëve, ashidieve, peshqëve etj. Në pjesën më të madhe të larvave
planktonike, zhvillimi i tyre drejt stadeve adulte kalon përmes një seri stadesh larvare (Eilertsen
& Nilssen, 2006). Larvat e krustaceve janë një nga përbërësit më të rëndësishëm dhe më
karakteristikë të zooplanktonit detar. Nga veza e krustaceve zhvillohet fillimisht stadi larvar
nauplius, me trup vezak, me tre palë apendikse dhe një sy medial. Zhvillimi i mëtejshëm i kësaj
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larve kalon në disa stade larvare, gjatë së cilës ndodh segmentimi i trupit dhe formimi i
apendikseve të tjera. Tek kopepodët vërehen gjashtë faza nauplius dhe pesë faza kopepoditë
(Gjiknuri, 1983). Larvat pelagjike të organizmave bentonikë dhe nektonikë përbëjnë
meroplanktonin ose zooplanktonin e përkohshëm. Meroplanktoni ndodhet me shumicë në
ujërat e cekëta bregdetare dhe sidomos në periudhat e shumimit të këtyre kafshëve (Gjiknuri,
1983).

Sasia e meroplanktonit në estuare dhe ujëra të cekëta detar bregdetare luhatet shumë në
varësi të strategjive të ndryshme riprodhuese të invertebrorëve bentonikë dhe popullatave të
peshqve, si dhe përgjigjja e larvave pelagjike kundrejt ndryshimeve të kushteve mjedisore
(Kennish, 2000).
Zinxhirët ushqimorë dhe vendi i organizmave zooplanktonikë
Të gjithë organizmat e gjallë të një biocenoze kanë ndërmjet tyre lidhje direkte ose indirekte të
natyrës ushqimore, nëpërmjet të cilëve sigurohet qarkullimi i lëndës ndërmjet organizmave të
ndryshme në një ekosistem (Peja, 2007). Në bazën e rrjetave ushqimore në mjediset ujore
pelagjike qëndrojnë algat fitoplanktonike, prodhuesit parësorë, të cilët shndërrojnë fluksin
diellor në formën e energjisë potenciale që rezervohet në lëndët që sintetizohen nga procesi i
fotosintezës. Kjo energji e ruajtur në lëndën organike transferohet në nivelet e tjera të
konsumatorëve. Hallka e parë e konsumatorëve janë grabitqarët, të cilët ushqehen me
fitoplankton dhe përbëjnë hallkën kryesore nëpërmjet së cilës transferohet energjia e
prodhimtarisë parësore në hallkat e tjera të konsumatorëve. Përbërësit kryesorë të hallkës së
fitoplankton-ngrënës në ekosistemet ujore janë organizmat zooplanktonike, të cilët ushqehen
drejtpërsëdrejti mbi fitoplanktonin. Në këtë mënyrë pjesa kryesore e prodhimtarisë parësore
transferohet në nivelet e tjera të rrjetës ushqimore përmes zooplanktonit fitoplankton ngrënës.
Pjesa më e madhe e peshqve pelagjikë me rëndësi ekonomike nuk ushqehen drejtpërsëdrejti me
fitoplankton. Baza ushqyese e tyre janë zooplanktoni dhe mikronektoni, të cilët ushqehen
drejtpërsëdrejti me fitoplankton (Kaiser et al., 2005). Shumë të dhëna kanë treguar se kopepodët
luajnë rol të rëndësishëm në zhvillimin e popullatave të fitoplanktonit. Në fillim të verës
fitoplanktoni zhvillohet vrullshëm në përgjigje të kushteve favorizuese klimatike dhe nivelit të
lartë të kripërave ushqyese. Ndërkohë, zhvillimi i kopepodeve është më i ngadaltë së
fitoplanktoni dhe nuk pengon formimin e lulëzimit të algave. Kopepodët kanë cikël më të gjatë
zhvillimi se sa fitoplanktoni dhe për pasojë kopepodët nuk mund të formojnë popullata të
mëdha derisa fitoplanktoni të ketë kaluar në lulëzim. Zhvillimi i mëtejshëm i zooplanktonit
zvogëlon dendësinë e fitoplanktonit në fund të pranverës më tepër se zvogëlimi i kripërave
minerale. Zhvillimi i lulëzimit të algave ndikon pozitivisht në rritjen e popullimit të komunitetit
të kopepodëve duke nxitur riprodhimin dhe prodhimin e vezëve. Rritja e kopepodëve në verë
rrit konsumimin e fitoplanktonit dhe për rrjedhojë sasia e fitoplanktonit zvogelohet.
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Në varësi të përmasave të qelizave, fitoplanktoni ndahet në disa nëngrupe: mikroplanktoni
(501000µm), nanoplanktoni (2-50 µm) dhe pikoplanktoni (0.2-2 µm) (Van den Hoek et al.,
1995). Dieta kryesore e kopepodëve janë diatometë e mëdhenj dhe dinoflagjelatët
(mikroplanktonit), ndërsa nëngrupet e tjera të fitoplanktonit, si piko- dhe nanoplanktoni, janë
me përmasa të vogla për t
dët. Krahas fitoplanktonit,
organizmat zooplanktonikë ushqehen edhe me detrit organik, bakteroplankton apo organizma
të tjerë zooplanktonikë ose faza larvare të tyre. Një zinxhir ushqimor klasik i thjeshtuar në një
ekosistem ujor është: fitoplankton (kryesisht diatome) – mesozooplankton – makrozooplankton
– peshq (Steele, 1974). Zinxhirët ushqimorë ujorë u bënë më kompleksë me futjen e konceptit
të hallkës mikrobike nga Pomeory (1979), e cila shërben si ndërmjetës për të shfrytëzuar
detritin organik, lëndën organike të tretur dhe nëngrupeve me përmasa të vogla të fitoplanktonit
si burim ushqimi. Në hallkën mikrobike përfshihen bakteret, nanoflagjelatët heterotrofë,
njëqelizorë ciliatë. Hallka mikrobike së bashku me organizmat fotosintetike të piko- dhe
nanofitoplanktonit përbëjnë rrjetën ushqimore mikrobike. Lënda organike e tretur dhe detriti
organik, i cili “rrjedh” përgjatë rrjetës ushqimore mikrobike dhe niveleve më të larta ushqyese,
është burim ushqimi për bakterioplanktonin dhe ky i fundit shfrytëzohet nga nanoflagjelatët
heterotrofë (Eilertsen & Nilssen, 2006) (Fig. 1-7). njëqelizorët qëndrojnë në nivelet më të larta
të hallkës mikrobike dhe kanë një vend të ndërmjetëm midis kësaj hallke dhe rrjetës ushqimore
klasike të mesozoplanktonit. Zinxhirët ushqimorë klasikë mbizotërojnë në ujërat e ftohta
eutrofe dhe në ekosistemet me përzieje të mirë të ujërave. Rrjeta ushqimore mikrobike ka
rëndësi të madhe në ujërat sipërfaqësore të varfra me kripëra ushqyese gjatë shtresëzimit të
ujërave në muajt verorë, si dhe në ekosistemet e ujërave të ngrohta oligotrofe (Lenz, 1992; Harris
et al., 2000).
Zooplanktoni në ekosistemet lagunore
Ekosistemet lagunore nuk kanë zooplankton karakteristik të tyre. Ripërtëritja e vazhdueshme e
ujërave në këto basene nuk lejon vendosjen e një zooplanktoni karakteristik të tyre. Origjina e
zooplanktonit në këto ekosisteme janë organizmat detare të cilët hyjnë përmes baticës, por nuk
mungojnë edhe lloje të ujërave të ëmbla. Ai karakterizohet nga një numër i vogël llojesh me
valencë të lartë ekologjike (euriese) të cilët kanë zhvilluar mekanizma të tillë që i lejon atyre të
përballojnë dhe tolerojnë luhatjet e mëdha të vlerave të disa faktorëve fiziko-kimik të këtyre
mjediseve. Me rritjen e shkallës së kufizimit të ekosistemeve ujore vihet re një ulje e theksuar e
larmisë llojore të zooplanktonit dhe një rritje të efektivit të popullatave të tij. Krahas kësaj llojet
e vendosura në këto mjedise, me shkallë të lartë kufizimi, karakterizohen gjithashtu nga
përmasa më të vogla krahasuar me ato të mjediseve të hapura detare, të cilët vijnë si rrjedhojë e
shkurtimit të ciklit jetësor të tyre si dhe ndërprerjes së tij me prodhimin e stadeve rezistente në
shumë lloje të zooplanktonit (Blackburn & Gaston, 1994; Uye, 1994; Belmonte & Cavallo,
1997; Moscatello et al., 2012).
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Në shumicën e rasteve ujërat e njelmëta karakterizohen nga lëkundje të gjera të kripshmërisë.
Në ujërat sipërfaqësore të tyre kripshmëria mund të luhatet në kufijtë më skajorë brenda të
njëjtës ditë nën veprimin e baticë-zbaticës, erërave, shirave etj. Organizmat zooplanktonikë më
të ndjeshëm ndaj ndryshimeve të forta të mjedisit janë kladocerët, ketognatët, apendikularët,
larvat e poliketëve, të malakostrakëve e të ekinodermatëve (Gjiknuri, 1983).
Në basenet e “mbyllura“ me ujëkëmbim të kufizuar me detin, ku ripërtëritja e ujërave është e
ulët dhe kripshmëria luhatet pak, popullatat zooplanktonike paraqiten më të qëndrueshme.
Përbërja llojore e varfër e këtyre mjediseve ka për rrjedhojë konkurrencë të ulët ndërllojore, e
cila pasqyrohet nga dendësia e lartë e llojeve të pranishme (Gjiknuri, 1983). Kushtet mjedisore
në fundet e këtyre baseneve kanë rëndësi të madhe në evolucionin e komuniteteve
zooplanktonike të tyre (Kehayias et al., 2012). Shpesh herë, fundet e këtyre baseneve paraqesin
kushte të pafavorshme për organizmat shtazorë për shkak të vlerave të ulëta ose mungesës së
oksigjenit në shtresat e thella të ujit (Sagasti et al., 2003; Belmonte et al., 2011; Kehayias et al.,
2012) dhe pranisë së H2S. Kushtet anoksike ose hipooksike kanë një sërë ndikimesh negative
në komunitetin e zooplanktonit duke ndikuar në metabolizëm, rritjen, fekondimin, shpërndarjen
vertikale dhe horizontale e deri në ngordhje të drejtpërdrejtë të organizmave (Marcus et al.,
2004; Auel & Verheye, 2007). Format mbizotëruese të holoplanktonit në këto mjedise
prodhojnë forma rezistente bentonike, ndërsa pjesa më e madhe e organizmave bentonike kanë
vezë dhe larva planktonike (Marcus, 1990; Belmonte & Pati, 2007; Kehayias et al., 2012).
Një faktor tjetër që ndikon negativisht në biotën dhe uljen e larmisë biologjike të këtyre
mjediseve është eutrofikimi, dukuri e cila është e zakonshme në mjediset lagunore. Shumë
organizma zooplanktonikë janë të ndjeshëm dhe përgjigjen menjëherë ndaj ndryshimeve të
gjendjes ushqyese të ujërave. Kjo veti e tyre i bën ato bioindikatorë të mirë në monitorimin e
ndryshimeve mjedisore në ekosistemet lagunore (Pereira et al., 2002; Branco et al., 2000a,
2000b). Organizmat zooplanktonikë përbëjnë një element shumë të rëndësishëm në zinxhirët
ushqimorë në mjediset lagunore. Ato ndihmojnë drejtpërsëdrejti në konsumimin e
fitoplanktonit (Collos et al., 2005) dhe shërbejnë si bazë kryesore ushqimore për stadet juvenile
të peshqëve (Ferrari & Chieregato, 1981).
1.10. Larmia biologjike dhe disa tregues të saj
Biodiversiteti përkufizohet si: “Ndryshueshmëria midis organizmave të gjalla që jetojnë në
ekosisteme tokësore, detare dhe të ekosistemeve të tjera ujore dhe komplekset ekologjike në të
cilat ato bëjnë pjesë; kjo përfshin diversitetin brenda llojit, midis llojeve dhe ekosistemeve”.
Biodiversiteti përfshin të gjithë larminë e organizmave të gjalla, bimore dhe shtazore si edhe
ekosistemet ku ato jetojnë (Peja, 2007). Si del nga përkufizimi i mësipërm mbi biodiversitetin,
organizmi i gjallë lidhet ngushtësisht me mjedisin ku ai jeton. Pra, mund të flasim për lidhjen
lloj - habitat dhe (ose) biocenozë - biotop; të dy këto elementë të ekosistemit kanë varësi
reciproke. Koncepti i biodiversitetit mund të trajtohet në nivele të ndryshme: të ekosistemit, të
Studio “Konsulta e Projekte në Mjedis dhe Gjeoshkencë - G & G Group” Rr. “Vaso Pasha, Pall Mjelma, Tiranë; Mob: 068 20 70 560;
E-Mail: info@gggroup-al.com web: www.gggroup-al.com

55

RAPORT PARAPRAK “VNM PËR QENDRËN E GRUMBULLIMIT DHE DEPURIMIT TË MIDHJEVE, SARANDË

biocenozës, të popullimit etj. Studimet tregojnë se ekziston korrelim pozitiv ndërmjet
biodiversitetit dhe shkallës së maturimit të (ose stabilitetit) të ekosistemit.
Ekosistemet me një biodiversitet të lartë, karakterizohen nga një numër i madh llojesh.
Ekziston edhe mundësia që ndërmjet këtyre llojeve të ketë edhe lloje me aftësi përshtatëse të
lartë. Ky fakt i jep mundësi seleksionit natyror të “përzgjedhë” dhe të ”favorizojë” këto lloje që
janë të afta të përballojnë shqetësimet, pak a shumë të mëdha, që vijnë nga mjedisi i jashtëm.
Pra, ekosistemi do të mund të përballojë shqetësimet (ndryshimet), brenda disa parametrave
dhe të ruaj gjendjen e tij të qëndrueshme. Vëzhgimet kanë vënë në dukje se vlera e
biodiversitetit në ekosistemet e degraduar ose të kërcënuara zvogëlohet (Peja, 2007; Valiela,
1995). Si i tillë, biodiversiteti, përfaqëson një parametër për studimin e çfarëdolloj komuniteti,
duke qenë se vlera e tij përbën një tregues të rëndësishëm mbi gjendjen e ekosistemit nën hetim
(De Leonardis, 2005). Në kushte të veçanta strehimi (ujëra të ndotura, mjedise anaerobe etj.)
vetëm pak lloje mund të mbijetojnë, duke çuar në vlera të ulëta të biodiversitetit, ndërsa
mjediset favorizuese për speciet karakterizohen nga vlera të larta të biodiversitetit (De
Leonardis, 2005).
Llojshmëria e një biocenoze mund të shprehet me numrin e taksoneve që gjenden në atë
biocenozë. Megjithatë, koncepti biodiversitet, nuk kufizohet vetëm me numrin e taksave të
pranishme, por duhet të merret në konsideratë edhe dendësia e secilit takson. Në këtë mënyrë,
ndryshueshmëria ka dy përbërës, pasuria llojore dhe baraspesha ose ekuitabiliteti i dendësisë së
3.1. Të dhëna fiziko-kimike
Laguna e Butrintit përfaqëson një mjedis tipik meromitik, me shtresëzim të qëndrueshëm gjatë
gjithë vitit, për shkak të thellësisë së tij relativisht të lartë (mesatarisht 14 m) dhe fundit të saj
nën nivelin e detit. Shtresa e sipërme, epilimni, përzihet lirshëm, pothuajse e ngjashme me
lagunat e tjera mesdhetare, ndërsa shtresa e poshtme, hipolimni (zakonisht nën thellësinë 6 m),
përbëhet nga një masë uji më e kripur (Fig. 1-3), e cila nuk futet në qarkullim; me kushte të
përhershme anoksike dhe dekompozimit anaerob të shoqëruar me çlirimin e gazit sulfhidrik
(H2S) (Miho et al., 2013). Përshkrimi i kushteve të përgjithshme hidrologjike dhe natyrës
meromitike në Lagunën e Butrintit paraqitet kryesisht në punimet e Pano et al. (1984), Kabo
(1990-91), Guelorget & Lefebre (1994), Miho (1994), Pano (2008), Miho et al. (2013) dhe
Bushati (2014). Profilet vertikale të faktorëve fiziko-kimikë, të matura gjatë këtij punimi
treguan ndryshim të theksuar midis ujërave sipërfaqësore dhe atyre të poshtme, duke rezultuar
në një sistem dy shtresor, epilimn dhe hipolimn, ashtu si është vënë re dhe nga të dhëna të tjera
të publikuara nga Pano et al. (1985), Pano (2008), Miho (1994) etj. Në epilimn uji paraqet
kripshmëri më të ulët (21–30‰), krahasuar me atë të ujërave afër fundit (31-34‰). Shtresa e
sipërme e ujit paraqitet e ngopur me oksigjen (7-12 mg/l) për shkak të tretjes së oksigjenit të
ajrit si dhe procesit të fotosintezës të kryer nga algat fitoplanktonike. Vlera më e lartë e
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oksigjenit të tretur është 12.0 mg/l, regjistruar në thellësinë 2 m, prill 2010. Me rritjen e
thellësisë, sasia e oksigjenit të tretur ulet në mënyrë të menjëhershme, duke arritur vlerën 0
mg/l në thellësinë 7 m në prill 2010 dhe 8 m në qershor 2010 (Fig. 3-1; Fig. 3-2). Vlerat e pH
luhaten në anën alkaline nga 8.23 në sipërfaqe, deri në 7.83 në thellësinë 13 m. Matjet e
tejpamjes përmes diskut Secchi luhateshin nga 2.3 m në 2.5 m.
Ecuria mujore e temperaturës paraqet një model tipik mesdhetar, me minimum në dimër dhe
maksimum në verë. Temperatura rritet në mënyrë progresive me rritjen e temperaturës së ajrit
nga muaji janar deri sa arrinmaksimumin në muajin gusht. Vlerat e temperaturës në ujërat
sipërfaqësorë luhaten nga 70C ne muajin janar deri në 26oC në muajin gusht. Temperatura në
ujërat në thellësinë 3 m paraqitet pak më e lartë dhe luhatet nga 7.5 oC në muajin janar deri në
27.20C në muajin gusht. Kripshmëria në ujërat sipërfaqësorë luhatet nga 14.6‰ në janar deri në
25.7‰ në shtator, ndërsa në thellësinë 3m vlerat e saj luhaten nga 15.1‰ në nëntor deri në
27.7‰ në gusht. Vlerat më të larta të oksigjenit të tretur janë shënuar në ujërat sipërfaqësore në
muajin janar me 10 mg/l, ndërsa vlerat më të ulëta janë shënuar në muajin gusht me 6.1 mg/l,
në thellësinë 3 m. Vlerat e pH luhaten nga 8.18-8.72.
3.2. Përbërja llojore e komunitetit zooplanktonik
Përbërësit kryesorë të larmisë llojore të holoplanktonit në Butrintit janë njëqelizorët me 12
taksone (Tab. 3-1). Ato përfaqësohen me 3 tipa (Myzozoa, Foraminifera dhe Ciliophora), 3
rende (Noctilucales, Rotaliida, Choreotrichida) dhe 8 familje (Tab. 3-1).
Përbërësi kryesorë i njëqelizorëve është tipi Ciliophora me rendin Choreotrichida, nënrendi
Tintinnina me 8 taksone që bëjnë pjesë në familjet Codonellidae, Codonellopsidae,
Ptychocylididae, Epiplocylididae dhe Strombidiidae. Nga këto, 5 taksone i takojnë familjes
Codonellidae dhe gjinisë Tintinnopsis. Tre familjet e tjera përfaqësohen vetëm me nga një lloj.
Tintininët më të zakonshëm në Butrint janë Tintinnopsis cylindrica, Tintinnopsis campanula
Tintinnopsis labiancoi të familjes Codonellidae, Favella ehrenbergii në familjen Ptychocylidae
dhe Epiplocylis undella në familjen Epiplocylidae (Shtojca, Tab. 1-7). Tipi Myzozoa
përfaqësohet me një takson, Noctiluca sp. që bën pjesë në klasën Dinophyce, rendi Noctilucales
dhe familja Noctilucaceae. Tipi Foraminifera përfaqësohet me një klasë, një rend dhe 2 familje
me nga një takson secila dhe me prani sporadike.
Tipi Arthropoda përfaqësohet me 5 taksone që bëjnë pjesë në klasën Maxillipoda, nënklasën
Copepoda. Këto 5 taksone bëjnë pjesë në 4 rende (Calanoida, Cyclopoida, Poecilostomatoida
dhe Harpacticoida) dhe 5 familje (Calanidae, Acartiidae, Oithonidae, Sapphirinidae dhe
Euterpinidae). Rendi Calanoida përfaqësohet me 2 familje (Calanidae dhe Acartiidae), ndërsa
rendet e tjera me nga 1 familje secili. Çdo familje përfaqësohet me nga një takson. Kopepodi
më i zakonshëm në Lagunën e Butrintit është ciklopoidi Oithona nana në familjen Oithonidae, i
gjetur gjatë gjithë periudhës së studimit (Tab. 3-2). Prania e llojeve të tjera të rendeve
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Calanoida, Harpacticoida dhe Poecilostomatoida ka qenë sporadike me një dendësi shumë të
ulët, 1-2 individë në të gjithë studimin.
Përbërja llojore e zooplanktonit luhatet në varësi të muajve të ndryshme të vitit. Nga tabela 3-2
vihet re ndryshim i qartë në numrin e taksoneve midis kampionimeve shkurt, mars, prill dhe
qershor, tetor. Numri më i madh i taksoneve të holoplanktonit është gjetur në kampionimin e
muajit shkurt me 14 taksone holoplanktoni, i pasuar me kampionimet e muajve prill 2010 (13
taksone), mars 2010 (12 taksone) dhe prill 2011 (11 taksone) (Tab. 3-3). Numri më i vogël i
taksoneve është gjetur në kampionimet qershor 2010 (2 taksone) dhe qershor 2013 (3 taksone)
(Tab. 3-3).
Ndryshimi në përbërjen llojore midis kampionimeve i përket kryesisht ndryshimeve në
përbërjen llojore të njëqelizorëve. Ato paraqesin larminë më të lartë në muajt shkurt dhe mars
2010, pasuar më pas me muajt prill 2011 dhe prill 2010. Njëqelizorët mungojnë fare në muajin
qershor 2010, ndërsa në muajin qershor 2013 përfaqësohen vetëm më tintinidin T. cylindrica.
Tintinidi T. cylindrica në përjashtim të muajit qershor 2010, është gjetur gjithashtu në të gjithë
kampionimet e tjera. Tintinidët T. campanula dhe T. beroidea janë gjetur në kampionimet e
muajve shkurt, mars dhe prill. Në muajin tetor 2010 njëqelizorët përfaqësohen nga tintinidët T.
cylindrica dhe E. undella. Tintinidi E. undella ka qenë i pranishme gjithashtu në kampionimet
e muajve shkurt, mars 2010 prill 2010 dhe prill 2011. F. ehrenbergii ka qenë e pranishme në
kampionimet e muajve shkurt, mars 2010 dhe prill 2011. Dinoflagjelati Noctiluca sp. është
takuar në muajt mars 2010, prill 2010 dhe prill 2011.
Numri i llojeve të kopepodëve luhatet nga një lloj, konkretisht Oithona nana në kampionimet e
muajve qershor 2010 dhe qershor 2013, deri në 4 lloje në prill, 2010 (Oithona nana dhe llojet
sporadike Euterpina acutifrons, paracalanus parvus dhe Saphirina sp).
Rotiferët janë takuar në të gjithë mostrat në përjashtim të kampionimit tetor 2013. Numri i
llojeve të tyre luhatet nga 4 taksone në prill 2010 (Synchaeta sp.1 dhe llojet sporadike K.
cochlearis, K. quadrata dhe Brachionus sp.) deri në një takson në pjesën më të madhe të
kampionimeve (Synchaeta sp. 1).
Ngjarje të pazakonta klimatike
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,
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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. 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%. 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;

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.
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VII. SISTEMET NATYRORE NË
THELLËSI
7.1. NDËRTIMI GJEOLOGJIK

Struktura gjeologjike e rajonit bregdetar jugor perbehet nga depozitimet e periudhes Jurasike
deri ne periudhen Kuaternarit. Cdo element i struktures eshte pershkruar me poshte:
Depozitimet e Jurasikut. Ato perfaqsohen nga gure gelqerore te ngjyrave te bardhe dhe gri,
me te cara. Ato jane te forta dhe shume te mira per t’u perdorur si material ndertimi.
Depozitimet e Kretakut. Ato perfaqesohen nga guret massive gelqerore me ngjyre te bardhe
ne gri, te forte, me disa te cara ne maje. Pergjithesisht ato jane te shpyllezuara, por ne raste te
vecanta, ato jane te mbuluara nga nje shtrese eluvionale. Keta shkembinj jane shume te mire
per material ndertimi, gjithashtu edhe per prodhimin e asfalto-betonit.
Depozitimet e Palogjenit. Ato perfaqsohen nga shkembinjte gelqerore dhe dhe shkembinjte
gelqerore argjilore, te bardhe ne gri, me te cara. Keto depozitohen nga pjerresite e
qendrueshme.
Depozitimet e Neogjenit. Jane depozitime gjysmeguri, te perbera nga shkembinj qelqerore,
shkembinje ranore, gure renor, shtresa te rralla shkembinjsh dhe konglomerat midis shtresave
te gureve ranor. Zakonisht keta shkembinj prej rrafshesh te paqendrueshme, prej depozitave
koluviume qe mbulojne shkembinjte. Ato rreshkasin ne drejtim te relievit. Hollesia e
depozitave koluviumale eshte 2-3m, por ne disa raste, ajo mund te arrije 8-9 metra.
Depozitimet e Kuaternarit
Keto depozitime ndahen ne disa tipe sipas origjines se formimit:


Depozitimet koluviale te perbera nga gelqere, prurjet e reres dhe prurjet e reres se
zhavorrit gelqeror jane kafe ne gri, disa ne ngjeshje mesatare dhe jane gjendur kryesisht
ne fund te shkembinjve te mprehte. Ato jane gjetur tek formacionet e fluskut, me rralle
tek formacionet e karbonit. Rruget ekzistuese nuk jane ndertuar mbi keto formacione,
dhe rekomandohet qe vleresimi i rrugeve te reja te mos behen mbi keto formacione,
sepse nuk jane te qendrueshme ndaj pjerresise.



Depozitimet proluviale jane te kompozuara nga shkembinj gelqeror zhavorri dhe
shkembinj ranor ngjyre bezhe rreth kafes. Ato gjenden ne trashesine rreth 3-5m.



Depozitimet bregdetare perfaqsohen nga rera dhe shkembinjte renor. Zhavorri me
permasa te medha, me ngjyre gri, eshte shume I veshtire per tu gjetur. Ato jane
zakonisht te ngjeshura dhe gjenden ne fund te detit. Plazhet me te bukura te studimit
jane zhvilluar ne depozitat bregdetare qe jane te nderthurura me depozitat e rrjedhshme.
Ato kane nevoje te theksohet qe Deti Jonian ka disa gjire, te shkaktuara nga bregdeti
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shkembor me nje aktivitet gerryes teper aktiv. Depozitimet bregdetare nuk
rekomandohet te perdoren si material ndertimi.

Fig. Harta Gjeologjike

Nga pikëpamja gjeologjike, sektori në studim zë vënd në zonën strukturore faciale Jonike dhe
është pjesë përbërëse e brezit tektonik të Cikës, duke ndertuar periklinalin jugor të antiklinalit
të Fterës. Vetë sektori përfaqësohet nga depozitime karbonatike të Eocenit (Pg2) i rrethuar ose
që hyn në kontakte tektonike dhe në marrëdhënie normale apo me diskordance me shkëmbinjtë
përreth.
Dallohet prania e tre formacioneve shkëmbore: evaporitik, karbonatik e terrigjen.
A. Formacioni evaporitik.
Takohet në formën e një trupi diapir, gjatë mbihypjes së Malit të Gjërë në lindje të sektorit tone
dhe ka marëdhënie tektonike me shkëmbinjtë rrethues. Depozitimet më të vjetra të ndërprera
nga diapiri evaporitik janë dolomitet e Triasit të Sipërm, (T3) më të rejat ato paramollasike të
Burdigalianit. (N11b)
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B. Formacioni karbonatik.
Fillon me dolomitet e Triasit të Sipërm e përfundon me gëlqerorët e Eocenit.
Për këtë formacion vlen të theksohen ndryshimet e dukëshme litologjike e të trashësive në
drejtim tërthor e gjatësor. Kështu përgjithësisht vërehet zvogëlim i trashësive nga lindja më
perëndim dhe zmadhim i tyre nga strukturat e eroduara drejtë thellësisë. Por herë-herë, vërehen
ndryshime të theksuara litologjike dhe të trashësive edhe në shtrishmëri, brenda nje strukture të
madhe të eroduar.
Çarshmeria, frakturat dhe poroziteti në prerjen karbonate, si gëlqerorët e Kretë-Paleogenit
përmirësohen nga lart-poshtë, brënda së njëjtës prerje dhe keqësohen me rritjen e thellësisë, për
prerje në struktura të thellësive të ndryshme.
Kretaku i poshtem - Cr1
Në pjesën e poshtme ato përfaqesohen nga gëlqeroret mikritik porcelanik shtresë hollë-mesëm
rrallë shtresë trashë me ndërthurje shtresash e thjerza silicore, si dhe gëlqeroresh turbididike.
Me trashësi 138 m në prerjen e Çikës). Mbi gëlqeroret porcelanik vijojnë normalisht gëlqerorët
argjilor me kalim gradual, por i dallueshem në terren, sepse prania e materialit argjilor bën që
të ketë zhvillim të diferencueshëm të bimësisë. Litologjikisht përfaqesohen nga gëlqerorë
argjilor mikritik, midis të cilëve takohen mergele, gëlqerorë shtresë-trashë coprizor dhe
ndërthurje argjilash e stralle. Trashësia e depozitimeve të Kretakut të poshtëm luhatet nga
400m në pjesën perendimore (Çikë) deri 500 m.
Kretaku i siperm - Cr2
Në brezin e Çikës, ne shumë zona këto depozitime vendosen me pushim mbi gëlqerorët algor të
Liasit të poshtëm-mesëm, aty ku bën pjesë sektori ynë, ato vendosen suksesivisht mbi
depozitimet e Kretakut të poshtëm. Në pjesën e poshtme, këto depozitime përfaqësohen nga
gëlqerorë mikritik e bitomikritik dhe me rrallë bioklastik të ndërthurur me stralle. Midis tyre
takohet horizonti i gëlqeroreve fosfatik, i cili ka perhapje të gjerë. Në rajonet përreth (Muzine),
në pjesën më të sipërme të Kretakut të poshtëm dhe në pjesën e poshtme të Kretakut sipërm,
midis gëlqeroreve argjilore ndeshen shiste bituminoze, të cilat formojnë një horizont deri 10 m.
Më sipër vazhdojnë gëlqerorët bioklastik, të cilët në pjesën e sipërme mbizotërojnë.
Paleoceni - Pg1
Në sektorin tonë depozitimet e Paleocenit vijojnë normalisht mbi ato të Kretakut të sipërm.
Litologjikisht përfaqesohen nga gëlqerorë bioklastik, masive të ndërthurur me gëlqeror pllakor,
mikritik e mikroshpatik, me ngjyrë të bardhë. Midis tyre takohen thjerza e konkrecione
strallesh të rrallë (Foto - 2). Nga ana litologjike, këto depozitime janë të ngjashme me ato të
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Mastrihtianit, (Cr2) ndaj dhe është vështirë ndjekja në terren e këtij kufiri. Karakteristike është
prania e një horizonti vithisës nënujor, në këto depozitime. Trashësia e depozitimeve
paleocenike varion mesatarisht 100 -120 m.
Eoceni- Pg2
Në sektorin në studim, depozitimet e Eocenit vijojnë normalisht mbi ato të Paleocenit, duke
ruajtur për pjesën e poshtme edhe karakteristika të njëjta litologjike. Kështu në fillim të prerjes
vazhdojnë gëlqerorët biokllastik e turbididik, që gradualisht ia lënë vendin gëlqeroreve shtresor
biomikritik e mikritik, me përmbajtje argjilash mergelore, të cilat në pjesën më të sipërme
predominojnë, duke kaluar në mergelet e “pakos kalimtare”. Trashësia e depozitimeve të
Eocenit varion nga rreth 100 m në prerjen e malit të Gjerë, deri në rreth 200 m në sektorin tonë
të Fterës, etj.
Formacioni terrigjen.
Fillon me flishin e suitës "Kremenara" të Oligocenit të Poshtëm dhe vazhdon me depozitimet
më të reja flishore e flishoidale deri në depozitimet paramollasike të Burdigalianit. Për
formacionin terrigjen vërehet zvogëlimi i trashësive të depozitimeve flishore e flishoidal nga
krahët lindor në krahët perëndimor të strukturave antiklinale si dhe mbivendosje transgresive
me diskordanca të theksuara këndore, deri diku dhe azimutale e depozitimeve të burdigalianit
në periklinalin jugor të Fterës, pikerisht në sektorin tonë.
Tektonika
Si pjesë përbërëse e zonës Jonike, rajoni në studim është i prekur nga forcat tektonike
orogjenike. Këto forca kanë patur si drejtim tërthor Verilindje - Jugperëndim me kahje të
përgjithëshme drejt jugperëndimit, rrallë drejt verilindjes. Rrjedhimisht janë formuar një sërë
linjash strukturore e struktura antiklinale e sinklinale me shtrirje gati paralele JuglindjeVeriperëndim. Shkëputjet tektonike janë shumë active dhe në reliev shprehen me kontraste të
theksuara. Pasojë e tyre janë dhe lëvizjet e shpeshta sizmike që trondisin zonën. Strukturat
antiklinale kanë përgjithësisht asimetri perëndimore, herë-herë të shoqëruara me shkëputje
gjatësore në krahët perëndimor. Rrallë vërehen dhe shkëputje lokale të krahëve lindor të
strukturave të eroduara (back thrust), si p.sh. në veri të "Bllokut të Delvinës".
Periklinali jugor i antiklinalit të Fterës.
Ky element strukturor zë gjithë pjesën perëndimore të "Bllokut të Delvinës", nga veriu i fshatit
Bajkaj deri në perëndim të fshatit Livinë (Fig. - 1). Në pjesën e zbuluar, ky periklinal ndërtohet
nga gëlqerorët e Kretës së Sipërme, Paleocenit dhe Eocenit, kurse më në jug ai vishet nga flishi
i suitës "Kremenara" të Oligocenit të Poshtëm. Morfologjia e zhytjes së periklinalit jugor të
Fterës është e qetë, gjë që lexohet në diferencat e vogla të thellësisë së tavanit të gëlqerorëve.
Studio “Konsulta e Projekte në Mjedis dhe Gjeoshkencë - G & G Group” Rr. “Vaso Pasha, Pall Mjelma, Tiranë; Mob: 068 20 70 560;
E-Mail: info@gggroup-al.com web: www.gggroup-al.com

63

RAPORT PARAPRAK “VNM PËR QENDRËN E GRUMBULLIMIT DHE DEPURIMIT TË MIDHJEVE, SARANDË

Gjatësia e periklinalit jugor të Fterës është mbi 10km, kurse gjerësia e tij sipas barasthellësisë
400m të tavanit të gëlqerorëve të Eocenit rezulton rreth 1,5km.
7.4. HIDROGJEOLOGJI
7.4.1. Karakteristikat kryesore
Përbën gjithashtu një nga kushtet bazë për zhvillimin e qëndrueshëm dhe afat gjatë të çdo
sipërmarrjeje teknike në sipërfaqe, si dhe për evidentimin e shkaqeve dhe të pasojave që lidhen
me mosfunksionimin normal të tyre. Nga analiza kimike e ujrave, të kryera në këtë zonë, për
probleme të agresivitetit të tyre ndaj hekurit dhe betonit, rezulton që ato të jenë jashtë kurbës
koroduese. Tipi i ujit është hidrokarbonat kalciumi. Ndryshimi i vetive fiziko-kimike të ujrave
për shkak të ndotjeve industriale bën që të ndryshojnë vlerat e pH, të kemi rritje të temperaturës
dhe për pasojë rritje të agresivitetit. Në këto ujra zvogëlohet në masë përmbatja e oksigjenit.
Kushtet hidrogjeologjike
Nga pikëpamja hidrogjeologjike, rajoni bregdetar bën pjesë në pellgun e madh artizan të
Ultësirës Perëndimore, e kushtëzuar nga përhapja e shkëmbinjve me veti të mira dhe mesatare
kolektore (zhavorre dhe konglomeratë) dhe nga kushtet e favorshme klimatike me reshje rreth
1000 mm/vit.
Rezervat ujore nentokesore
Kushtet hidrogjeologjike varen nga struktura gjeologjike dhe morfologjike e zones bregdetare.
Mund te verehen rezervat e meposhteme hidrologjike te ujerave nentokesore:
Rezervat hidrogjeologjike nga burimet natyrore. Ne zonen e studimit ka nje sere burimesh
ujore natyrore me nje sasi te konsiderueshme prurjeje. Gjithashtu, ujerat kane nje cilesi te mire.
Keto burime kane origjine karstike dhe krijohen ne nivele te ndryshme hipsometrike. Burimet
kryesore jane: burimi i Ujit te Ftohte ne Vlore, nen nivelin e detit, Izvori ne Tragjas, burim ne
fshatin Dhermi, Potami Spille, Mulliri i Janit ne Qeparo, Hoston Qeparo, Borsh, Ftere, Sasaj
Piqeras, Syri i Kalter, Kardhikaqi, Vrisi, Tatzatit, Mezalake, Shkalla, Ajtoi dhe, Çuka.
Rezervat hidrogjeologjike te gureve gelqerore. Sic u permend me pare, ne bregdetin jonian ka
shume shkembinj gelqerore. Ne keto shkembinj ka evoluar fenomeni i karstit. Ka shume
rezerva te ujerave nentokesore, sic jane burimt e permendura me lart. Ujerat e gjetura ne keto
shkembinj kane indikatore shume te mire te cilesise.
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Rezervat hidrogjeologjike te formacioneve te flishit. Keto formacione perbehen nga gure
argjilore dhe ranore. Ato kane nje pershkueshmeri te ulet dhe rezervat e ujit nentokesor jane te
pakta. Ne keto shkembinj jane gjetur burime te perkohshme uji.
Kompleksi ujëmbajtës i depozitimeve molasike
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 Trevllazërit në lindje të rajonit tonë japin ujë me debit të
vogël të rendit 0.1-0.8 l/s (më të shpeshta ato me Q = 0.3 l/s). 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.
Kompleksi ujëmbajtës i depozitimeve të shkrifëta Kuaternare
Ujërat nëntokësorë të rërave detare - lidhen me përhapjen e dunave, që shtrihen pas brezit të
plazheve me gjerësi 100-200 m. Këto ujëra shtrihen afër sipërfaqes së tokës në thellësi nga
0.5m deri në 1m.
Ujërat nëntokësorë të rërave lagunore-kënetorë shtrihen gjatë gjithë brezit të lagunave dhe ish
kënetave pas brezit të dunave, si në fushën e ish kënetës së Durrësit, kriporja e Kavajës,
Hoxhare etj. Rërat lagunore-kënetore kanë trashësi, që luhatët nga 5 deri 12m. Ato mbështeten
mbi argjilat e kaltrta kënetore. Amplituda e lëkundjeve të nivelit të urave të rërave lagunore
është 0.5 deri 1.5m.
Ujërat nëntokësorë 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
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gjeomorfologjike fushore dhe karakterizohet me një përshkueshmëri të lartë, përhapje të gjerë
dhe ujëmbajtje të madhe.
Kompleksi ujëmbajtës i depozitimeve të shkrifta Kuaternare
Ky kompleks ujëmbajtës përhapet në të gjithë rajonin e studiuar. Simbas ujë përshkueshmërisë
dhe ujëmbajtjes, brenda këtij kompleksi dallojmë këto horizonte ujëmbajtëse:


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, 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, 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.
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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 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.
Burimet hidrike ne zone dhe rrjeti kanalizimeve
Ushqimi kryesor i rrjetit hidrografik janë reshjet e shiut, gjë kjo që shprehet edhe në veçoritë e
regjimit të rrjedhjes vjetore. Njohja dhe vlerësimi i parametrave hidrologjikë te zones si:
- i bilanceve dhe prurjeve ujore;
- probabiliteti i ndodhive të tyre;
bëjnë që të parashikosh rreziqet atmosferike, duke bërë të mundur të evidentosh zonat e
përmbytjeve. Kompleksi ku ndodhet zona ne studim karakterizohet nga sistem i varfer ujerash
nentokesore. Keto ujera akumulohen ne depozitime te ceketa ranore. Ato jane ne cilesi dhe
vellim te ulet. Shpesh uji perdoret me ane te puseve te germuara me dore. Thellesia e ujerave
nentokesore varion nga 1-10m. Rryma kryesore e ujerave nentokesore eshte perendimore ne
drejtim te detit. Per sa i takon ujerave siperfaqesore, drenazhuesi kryesor i zones eshte lumi
Vjose qe derdhet ne detin Adriatik dhe Lumi Shushices qe ehste trubutar i lumit Vjose. Kodrat
e uleta ne lindje te kompleksit jane te lidhura me zgjerimin me verior te maleve te Kurveleshit.
Gjithe pjese e zones e konsideruar si toke bujqesore mbulohet nga nje rrjet i dendur kanalesh
ujites. Pjesa me e madhe e tyre jane sot te shkaterruar dhe per pasoje vetem nje pjese e vogel
e tokes eshte nen ujitje. Kullimi ne zone behet nepermjet tre hidrostacioneve dhe disa
kanaleve me rrjedhje te lire. Sistemi i drenazhimit nuk funksionon sic duhet per shkak te
mbushjes se kanaleve, mosfunksionimit te pompave, nderprerjevet e energjise elektrike etj.
Gjate shirave te renduara pjese te medha te tokes bujqesore permbyten per jave te tera.
Zhvillimi i strukturave turistike te zones do te coje ne domosdoshmerine e nje rehabilitimi dhe
investimesh ne sistemin kullues te saj per te shmangur cdo lloj rreziku qe mund te shkaktohet
nga faktore kryesisht atmosferike, duek konsideuar ketu lartesine e ulet te terenit mbi niveli ne
detit si dhe faktoret e siperpermendur.
7.5. SISTEMI NATYROR GJEOMORFOLOGJIK
Ultesira e Butrintit ka nje lartesi shume te vogel, me nje ngritje me vetem pak centimetra, dhe
ne Ie blum'en permbytej nga deti. Shtratet e lumenjve jane te ceket dhe te gjere. Gjate stineve
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te lageta, fusha permbytet nga rreshjet e shiut, duke krijuar keneta uje-embel dhe te njelmeta.
Kodra e vargmale te ndryshme pershkojne zonen: vargmali Miles, brigjet kodrinore te,
Mursia-Xarra, Gjashta-Butrinti dhe ishujt e Ksamilit. Ne Mile regjistrohet edhe pika me e
larte e PKB (845 m). Fusha e Mursi-Vrines eshte krijuar nga aktiviteti i lumit Pavllo dhe
levizjeve tektonike. Pas punimeve kulluese, Pavllo derdhet direkt ne detin Jon, permes nje
kanali qe kalon ne kufirin verior te kepit te Stillos. Fusha ka nje !artesi shume te ulet ne anen e
saj lindore. Sektori perendimor i saj ështe nen nivelin e detit. Bregu lindor arrin deri në rrëzë të
Malit të Miles, i cili ka lartësi prej rreth 690 m. Prurjet e ujërave të ëmbla përfshijnë degë të
Lumit të Bistricës dhe Pavllos në veri, Malin e Miles në lindje. Në bregun verior dhe atë jugor
derdhin ujërat e tyre dy hidrovorë, të cilët grumbullojnë ujërat përkatësisht nga fusha e Vrugut
dhe ajo e Vrinës (Pano et al., 1985; Miho et al., 2013) (Fig. 1-2). Në jug të grykëderdhjes së
kanalit të Butrintit derdhet Lumi Pavllo me prurje mesatare 8 m3/sek dhe mineralizim 354
mg/l. Në pjesën jug-lindore të lagunës ndodhet Liqeni i Rrëzës me sipërfaqe rreth 1.2 km2.
Liqeni i Rrëzës/Bufit është i cekët, me një thellësi mesatare prej rreth 1m. Ai furnizohet nga
burimet e fuqishme të kripura në pjesën veri-lindore, në shpatin e Malit të Milës. Ujërat e
tepërta të Bufit shkarkohen në pjesën më jugore të Butrintit nëpërmjet një kanali të gjatë rreth
1 km, me prurje 2-3 m3/s. Në vitin 1957, Lumi i Bistricës dhe Kalasës u devijuan nga Butrintit
pas bonifikimit të fushës së Vurgut dhe derdhen sot në detin Jon me anë të kanalit të Çukës.
Në vitin 1990, një pjesë eujërave të Bistricës u rikthyen përsëri në shtratin e mëparshëm të
këtij lumi dhe derdhen sot në pjesën veriore të lagunës përmes një kanali të komanduar.
Devijimi i Lumit të Bistricës nga laguna dhe bonifikimi i fushës së Vurgut zvogëluan shumë
sipërfaqen e Lagunës së Butrintit dhe ligatinës përreth, si dhe uljen e prurjeve të ujërave të
ëmbla, të cilat çuan në ndryshimin e regjimit ujor dhe rritjen e kripshmërisë (Miho, 1994, Miho
et al., 2013).
Bregdeti jonian eshte kryesisht shkembor. Ai karakterizohet nga shkembinjte e thepisur, te cilat
ne shume raste bien direkte ne det. Topografia e zones se studimit eshte dhene ne Harten 1.
Pjerresia eshte krijuar kryesisht nga shkembinj gelqeror. Rastet e gureve te lehte kane nje
pjerresi te dobet. Depozitat e zhavorrit jane te pranishme ne rrymen e deltes se PAP/RAC–
SOGREAH: Plani dhe Studimi per Menaxhimin e Integruar Bregdetar – Raport i perkohshem 2
bregdetit. Keto formacione kane krijuar plazhet me te bukura ne zonen e studimit. Deltat
formojne tarracat detare te mbuluara me depozitat e Kuaternarit. Ky fenomen mund te gjendet
ne Orikum, Gjipe, Qeparo, Borsh, Kakome, Sarande dhe Butrint. Ne veri te zones se studiuar,
gjate vijes bregdetare permes Orikumit dhe Sarandes, ka nje diference prej 600 m deri ne 1000
m mbi nivelin e detit deri ne lartesine me te larte te maleve. Megjithe ate, nga Saranda deri tek
kufiri me Greqine, relievi i bregdetit eshte me i larmishem, dhe rrepirat kane nje pjerresi me te
bute, nderkohe qe ndryshimi e lartesi nga niveli i detit deri tek majat e kodrave eshte 200-3,000
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m. Fusha e Vurgut (Delvine) afer zones detare eshte nje nga fushat tipike bregdetare.
Karakteristikat gjeomorfologjike bregdetare mund te ndahen ne tre zona te vecanta, sic jepet ne
Planin e ICZM te 1995:
Shkembinj te thepisur me carje te medha dhe me disa pjerresi te forta ne bazen e Gadishullit te
Karaburunit deri ne veri te Dhermiut;


Profil i ngushte dhe i sheshte bregdetar nga Dhermiu ne Butrint; dhe



Zona qe karakterizohet nga plazhet e ulera me gure mes Butrintit dhe kufirit me
Greqine.

Analizat e tokes bregdetare tregojne se ne zonen e studimit ka 5 kategori. Dominues jane
bregdetet shkembore (42.4%) dhe shkembore me kreshta (37.3%). Kategorite e tjera jane
plazhet e ulet (14.6%), pllakat shkembore (4.2%) dhe plazhet artificiale (1.6%). Klasifikimi i
tokes bregdetare jepet ne Harten 3. struktura e vijes bregdetare, dmth tipet e plazheve ne
rajonin jugor, tregojne nje potencial te madh per zhvillimin e turizmit.
Pjerresite pergjate bregdetit jonian jane te mbuluara me bimesi te shkurter. Ngjyra e
shkembinjve gelqeror mbizoteron ne zone. Shkembinjte gelqerore jane te qendrueshem. Ne
kete pjese te zones se studimit nuk dallohen fenomene negative gjeologjike dhe fizike.
Pjerresite e perbera nga shkembinjte baltor dhe ranore kane ngjyre te gjelber kur mbillen me
agrume dhe vegjetacion te tipit te makjeve. Keto pjerresi jane te mbuluar me depozite
koluviumi qe, ne disa sektore, rreshkasin ne drejtim te renies se relievit. Ne keto lloje pjerresish
ka nje zhvillim te rendesishem te fenomeneve negative fizike dhe gjeologjike. Nje studim
cilesor gjeologjik do te jete i nevojshem per evitimin/zhdukjen e influences negative te ketyre
fenomeneve gjate hapit tjeter te studimit tone mbasi do te formohen propozime me te detajuara.
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VIII. SISTEMET
HIDROLOGJIKE E HIDROGRAFIK

8.1. HIDROLOGJIA E BREGDETIT
Marrin pjese si faktoret morfologjike dhe meteorologjike te rajonit. Me poshte po parashtrojme
faktoret qe ndikojne ne ecurine e punimeve tona. Ererat e forta per gjirin e Vlores jane ato te
jugut dhe te veriperendimit, te cilat shkaktojne fortunal. Ererat e jugut (Shiroku) fryjne me
shpejtesi te madhe qe arrijne forcen e furtunes. Ne Pashaliman jane vrojtuar raste, kur
shpejtesia e Shirokut ka arritur 45-50m/sek., kurse ne Vlore 36 m/sek. Periudha e zgjatjes se
ketyre ererave eshte 3-7 dite. Ererat veriore dhe perendimore gjithashtu ngrejne det ne gjirin e
Vlores dhe ka raste kur kane arritur forcen 30 m/sek.

Shpejtesia e Trendafilit te Eres ne Det te Hapur-te dhena BMO (1988-2006)

Drejtimi i eres per tre stacione (Treport, Vlora, Saranda)
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Burimi: Hidrologjia e Shqiperise, 1984

Valezimi i shkaktuar nga ererat e lartpermendura vrojtohet ne stinen e dimrit dhe me valezimin
qe krijohet behet i pamundur qendrimi i anijeve ne molo. Vlerat me te shpeshta te valezimit
jane ato te forces 4-5 deri dhe 6. Ne oret e mengjezit ne pergjithesi deti paraqitet i qete, ererat
zakonisht e rrisin shpejtesine ne mes te dites. Ne Gjirin e Vlores ndodhin rreth 20 dite me erera
te forta gjate gjithe vitit e kryesisht gjate muajve Shtator-Tetor dhe Mars-Prill. Ditet e qeta
kane rastisjen me te madhe (68.8 %). Valet me siguri 1 % arrijne lartesi 3,45 m, kurse ato me
siguri 10 % arrijne lartesi 2.55 m. Gjiri i Vlores eshte i hapur per valezimin nga veriperendimi,
ndersa nga jugu eshte i mbrojtur.
Baticat
Oshilacioni baticor eshte i perditshem me nje hark kohor prej 12 oresh. Bazuar ne nivelin e
batices ne Durrës, (afersisht 200 km ne veri te Sarandes), Otranto, Itali (afersisht 125 km
perëndim te Sarandes) dhe Brindizi, Itali (afërsisht 200 km VP te Sarandes) spektri baticor
ne Sarande nuk parashikohet ti kaloje 0.4 m (shih Tabela 5.1).
Nivelet e ujit nga Atlasi i Tabelave te Baticave te Admiraliatit. Te gjitha nivelet relative me

Chart

Datum.

Port
Durrës
Otranto
Brindisi

NMD:

NLUP:

NMD

NLUP

NLBM

NUBM

NUMP

[m]
0.15
0.2
0.15

[m]
0.3
0.3
0.4

[m]
0.2
0.2
0.4

[m]
0.1
0.2
0.0

[m]
0.0
0.1
0.0

Niveli Mesatar i Detit

Niveli Mesatar me i Larte Gjate Batices se Pranveres NLBM: Niveli Mesatar me i Larte gjate

Batices Minimale NUBM: Niveli i Mesatar me i Ulet i Ujit gjate Batices Minimale NUMP: Niveli i Mesatar
me i Ulet i Ujit gjate Batice Pranverore

Valet
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Bregdeti në përgjithësi është i ekspozuar ne pjesen perendimore dhe veri-perendimore te
detit dhe dallgezojne valet qe vijne nga Deti Adriatik. Gjithashtu, keto vende ekspozohen
edhe ndaj valeve jugore te drejtimeve te ndryshme. Jane realizuar modelimet numerike
per transformimin e valeve nga deti ne drejtim te vendit te projektit dhe, ne pergjithesi ,
per valet lokale. Statistikat e lartesive te vales jane realizuar ne tre vende te ndryshme ne
nje thellesi prej 50m ne Portin e Sarandes dhe te Limionit (shih Figura 5.2.). Lartesite me
te medha te valeve perftohen nga dallget qe vijne nga perendimi.

Vendodhja e pikave te vrojtimit te kushteve te valeve. Niveli i ujit relativisht me zeron absolute CD.
Ekstrakt i klimes se valeve detare ne tre pika prej 50m thellesi
Pika

Periudha
e kthimit

1

2

3

( vite)
1
5
10
20
50
1
5
10
20
50
1
5
10
20
50

Vale jugore te formuara lokalisht

Vale perendimore te shkaktuara nga

Hm0

Tm

MWD

Hm0

era
Tm

(0.6
m)
0.7
1.1
1.1
1.2
0.6
0.7
1.0
1.0
1.1
0.5
0.6
0.9
1.0
1.1

(2.5
s)
2.6
3.0
3.0
3.1
2.4
2.5
2.8
2.9
3.0
2.4
2.5
2.8
2.9
3.0

( °N )
188.6
188.6
188.6
188.6
188.6
194.7
194.7
194.7
194.7
194.7
199.2
199.2
199.2
199.2
199.2

(1.4
m)
1.7
2.0
2.0
2.2
1.4
1.7
2.0
2.1
2.3
0.8
0.9
1.1
1.1
1.2

(5.9
s)
6.4
7.0
7.2
7.4
5.8
6.4
7.0
7.2
7.4
5.8
6.3
6.9
7.1
7.3

MWD
( °N )
271.3
270.2
268.7
268.1
267.5
273.2
273.1
272.6
272.4
272.1
263.2
262.3
260.7
260.0
259.3
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Shenim:
Hm0:lartesi e vales (ne terma jo-teknik: "lartesi tipike vale")
Tm :Periudha mesatare ("koha midis kalimit te dy kreshtave valore te njepasnjeshme")
MWD: Drejtimi Mesatar i Vales

Niveli i detit - Levizja e nivelit te detit bashke me batic-zbaticen nuk marrin rendesi sepse nuk
perbejne ndonje vlere praktike te madhe. Ne baze te vrojtimeve te bera ne vitet 1953-1957
niveli me i madh ka arritur 183 m, ne Janar te vitit 1960 qe do te thote 83 cm mbi vleften e
zeros absolute te detit Adriatik. Niveli me i vogel, prej 61 cm eshte vrojtuar ne Prill 1954
d.m.th., 39cm nen nivelin e zeros absolute. Nga krahasimi i vlerave me te medha me me te
voglen del se maksimumi i levizjes se nivelit eshte 122 cm. Niveli mesatar eshte 19 cm mbi
zeron absolute. Nivelet mesatare me te ulta vrojtohen ne muajt Mars-Korrik (6-7 cm), kurse me
i larti ne Nentor (16 cm mbi nivelin zero).
Rrjedha qe vihen re shkarkohen nga ererat e drejtimit jugor dhe levizin per ne veri pergjate
bregdetit lindor. Rrjedha fillon ne Kepin e Gjuhezes kalon per gjate bregdetit perendimor te
gjirit, atij jugor dhe pasi ben kthesen per gjate bregdetit lindor ne drejtim per ne veri bashkohet
tek Kepi i Treporteve me rrymen e pergjithshme te rrjedhes ne detin Adriatik. Kjo rryme arrin
vlerat 0.3-0.5 nyje. Dinamika e rrymave baticore eshte vezhguar ne (UNEP, 1996), ku tregohet
qe masat ujore jane pothuaj te qeta gjate nje periudhe baticore, dmth gjate nje gjysem dite. Kjo
do te thote, qe rrymat e mbetura te detyruara nga batica jane te neglizhueshme. Korrentet dhe
qarkullimi i krijuar nga veprimi i eres, do te dominojne rrymat ujore pergjate bregut. Gjetja
fizike qe shtresa e siperme e ujit te detit ka nje shpejtesi sa 2% e asaj te eres, le te kuptohet qe
nje shpejtesi tipike ere prej 3-5 m/s do te krijoje nje rryme siperfaqesor prej 6-10 cm/s. Kjo
mund te konsiderohet si nje rregull i magnitudes per rrymat neto pergjate bregut, ashtu si
shtresa siperfaqesore teorike qe nga njera ane ka nje shpejtesi maksimale per masat ujore me te
thella se 5 cm, dhe nga ana tjeter eshte nje rryme minimale, sepse pergjate bregut do te shfaqe
karakteristikat e nje rryme sa me shume ti afrohet bregut. Struktura e pergjitheshme e rrjedhes
per shkak te eres dhe batices eshte simuluar ne menyre numerike. Shpejtesiste e rrjedhes se
simuluar jane percaktuar si vlera mesatare mbi vleren e thellesise se ujit, keshtu qe jane me te
uleta se shpejtesite e siperfaqes.
EUSTAZIA, NIVELI RELATIV I DETIT DHE THELLËSIA E UJIT
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.
Studio “Konsulta e Projekte në Mjedis dhe Gjeoshkencë - G & G Group” Rr. “Vaso Pasha, Pall Mjelma, Tiranë; Mob: 068 20 70 560;
E-Mail: info@gggroup-al.com web: www.gggroup-al.com

73

RAPORT PARAPRAK “VNM PËR QENDRËN E GRUMBULLIMIT DHE DEPURIMIT TË MIDHJEVE, SARANDË

I dyti lidhet me ndryshimin e volumit të baseneve oqeanik për shkak të rritjes ose zvogëlimit të
kurrizoreve oqeanike (ndryshime tektono-eustatike).
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
Zona në tërësinë e vet dhe sektori bregdetar 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
Depërtimi i ujit të detit pritet të jetë më i ndjeshëm në vitin 2100. Ai mund të ndjehet
veçanërisht në urën e Mifolit (në stacionin hidrometrik në lumin Vjosa). 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, 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 190o deri në 270o, në gji herë-herë
vrojtohen ngritje të theksuara të nivelit të detit, që arrijnë deri në 92cm mbi nivelin zero. 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
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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=(0.19-0.09)=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).
8.1.1. Rrjeti Hidrografik
Rrjeti hidrografik i zonës është i përbërë nga liqeni i Butrintit, liqeni i Rrëzës, kanali i
Rrëzës, i cili është dega e vetme e këtij liqeni, që shkarkon ujërat e tepërta të liqenit të Rrëzës
dhe nga gjiri i Armurës (Fig. 1-1). Kanali i Butrintit, me gjerësi 80-160 m, thellësi rreth 6 m
e gjatësi 3.6 km lidh liqenin e Butrintit me ujërat e detit Jon.
Liqeni i Bufit: Liqeni i Bufit ose i Rrëzës ndodhet në pjesën jug-lindore të liqenit të Butrintit,
rreth 2 m mbi nivelin e detit. Sipërfaqja e tij vlerësohet rreth 83 ha. Liqeni është i cekët, me
thellësi mesatare prej rreth 1 m. Furnizohet nga burimet e fuqishme të kripura të Rrëzës në
pjesën veri-lindore të liqenit, në shpatin e malit Miles. Ujërat e shumtë të Bufit derdhen në
pjesën më jugore të liqenit të Butrintit, nëpërmjet një kanali të gjatë rreth 1 km, me prurje 2-3
m3/sek (Pano et al., 1984; 1985; Fig. 1-1).
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Lumi Bistrica: Në afërsi të brigjeve veriore kalon lumi i Bistricës (Fig. 1-6) me prurje
mesatare 22 m3/sek dhe mineralizim mesatar 427 mg/l (Pano et al., 1984; 1985; Kabo, 199091). Ky lum ka furnizimin më të fuqishëm nëntokësor në Shqipëri. Rrjeti i tij hidrografik
përbëhet nga bashkimi i lumenjve të Kalasës, Delvinës dhe Bistricës. Vetë Bistrica, i merr
ujërat nga burimet karstike të shpatit perëndimor të Malit të Gjerë në rajonin e Delvinës.
Territori i basenit hidrologjik (258 km²) të këtij lumi është më i madh se ai gjeografik. Burimi
më i rëndësishëm është i Syrit të Kaltër. Furnizimi nëntokësor i Bistricës përfaqëson rreth 90%
të prurjeve vjetore; pjesa mbetëse përbëhet nga ujërat sipërfaqësore. Pasi arrin zonën fushore,
Bistrica bashkohet me lumin Kalasa (me prurje mesatare 7.5 m3/s) dhe së bashku rrjedhin për
në detin Jon, përmes kanalit të Çukës, i cili në vetvete përbën një kanal artificial të krijuar nga
njeriu gjatë bonifikimit të kënetës së Vurgut. Që nga ajo kohë (viti 1957) deri në 1990, pjesa
më e madhe (mbi 90%) e ujërave të Bistricës dhe të Kalasës nuk derdheshin më në liqenin e
Butrintit (Pano et al., 1984; 1985; Pano, 2008). Në Mars 1990, një pjesë e ujërave të tij u
rikthyen përsëri në shtratin e mëparshëm dhe derdhen aktualisht në brigjet veriore të liqenit
(Miho, 1994).
Lumi Pavlla: Lumi Pavlla ndodhet në pjesën jugore të Butrintit, rreth 50 km i gjatë dhe
shkarkon ujërat e tij me prurje mesatare 6.5 m3/sek dhe mineralizim 354 mg/l (Pano et al.,
1984; 1985) (Fig. 1-1; 1-2). Ai buron nga pjesa perëndimore e lumit Fatrion (Greqi). Duke
kaluar nëpër fushat e Murrsisë dhe Xarës, lumi Pavlla ka një shtrat të mbrojtur me fortifikime
anësore. Lumi kryesor derdhet në detin Jon, në veri të kepit të Stillos, ndërsa një degë e vogël e
tij (rreth 5 m3/s) derdhet në pjesën veriore të liqenit të Butrintit.
4
Ujërat nëntokësore: Liqeni furnizohet nga burimet nëntokësore, që gjenden kryesisht në
bregun lindor të tij. Burimet më të fuqishëm karstikë të zonës janë ato të Rrëzës, në anën
verilindore të liqenit të Bufit, në shpatin e malit të Miles. Ujërat nëntokësore brenda parkut janë
të pakët dhe të kripur dhe si të tillë, nuk mund të shërbejnë për furnizim me ujë të pijshëm
(Pano et al., 1984; 1985; Kabo, 1990-91).
Hidrovoret: Në Manastir (bregu verior) dhe në Dajlan (bregu jugor, ku fillon kanali i Butrintit)
derdhin në liqen ujërat e tyre dy hidrovorë (Fig. 1-1), të cilët grumbullojnë ujërat përkatësisht
nga fushat e Vurgut dhe të Vrinës; hidrovori i Manastirit është më i fuqishëm se ai i Dajlanit,
por për derdhjet nuk ka të dhëna të sakta; sipas të dhënave gojore, në periudhën nëntor 1990 maj 1991, hidrovori i Dajlanit ka shkarkuar në kanalin e Butrintit rreth 8.4 milion m3 ujë (Pano
et al., 1984; 1985; Kabo, 1990-91).
Kanali i peshkimit: Kanali i peshkimit është një degë e lumit Bistrica e ndërtuar në vitet 80-të,
me qëllim rregullimin e niveleve të kripshmërisë, oksigjenit të tretur në ujë, të liqenit të
Butrintit, në ndihmë kryesisht të kultivimit të kulturës së midhjes. Ky kanal ka prurje konstante
dhe të kontrollueshme në vëllimet e tyre me sisteme portash, të cilat gjenden në zonën e fillesës
së tij, ku degëzohet me lumin Bistricë.
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1.3. Regjimi hidrologjik
Më sipër, theksuam se liqeni i Butrintit është një kriptodepresion tipik me origjinë tektonike me
thellësi deri në 21 m; në këtë mënyrë, fundi i tij është nën nivelin e detit. Si i tillë, ai ndryshon
nga lagunat e tjera bregdetare adriatike, që janë thjesht me origjinë aluvionale dhe shumë më të
cekëta (1-2 m). Kështu, Butrinti përbën një mjedis paralik të tipit bahira (det i vogël në gjuhën
arabe; Guelorget & Perthuisot, 1983; Guelorget & Lefebre; 1994; Miho, 1994). Këto janë
depresione të ndryshme (me origjinë lumore, tektonike etj.), me thellësi të ndryshme, relativisht
të madhe dhe që komunikojnë me detin me anë të kanaleve fikse. Për këtë arsye, në shtresat
fundore të liqenit gjendet një masë uji më e kripur, pra me dendësi më të lartë (Fig. 1-3A), e
cila fle‘ në pamundësi për të qarkulluar. Një mjedis i tillë konsiderohet si meromitik (që
përzihen pjesërisht), ku shtresa e sipërme, miksolimni, përzihet lirisht, kurse shtresa e
poshtme, monimolimni, përbëhet nga një masë uji të kripur, që nuk futet në qarkullim, ka pak
oksigjen dhe është gjithmonë në kushte të dekompozimit aneorob (Lampert & Sommer, 1997)
(Fig. 1-3B) të lëndëve organike, të cilat sedimentojnë nga shtresat e sipërme të miksolimnit
(Schulze & Mooney, 1993), në rastin e Butrintit kryesisht, nëpërmjet reduktimit të sulfatve
(SO4 2−) në anhidrit sulfuror (H2S) (Schulze & Mooney, 1993). Shumica e H2S helmues që
çlirohet si mbeturinë e kësaj frymëmarrje anaerobe vepron me jonet e metaleve të pranishëm në
ujë dhe formon sulfuret e metaleve, si sulfuri i hekurit (FeS), të cilët janë të patretshëm dhe
shpesh me ngjyrë të zezë ose të murrme, duke shkaktuar ngjyrimin e errët të llumit të fundit të
liqenit (Schulze & Mooney, 1993). Sipas Guelorget & Perthuisot (1983), në përgjithësi,
mjedise të tilla janë jo shumë prodhuese; formimi i shtresës së monimolimnit, zhdukja e
oksigjenit dhe proceset e shpërbërjes anaerobe nxitin shfaqjen e lëndëve të ndryshme
reduktuese (H2S, NH4 +, Fe++, etj.).
Liqeni ka sipërfaqe të pasqyrës së ujit rreth 1600 ha dhe thellësi mesatare 14 m (thellësia
maksimale 21.4 m); gjatësia dhe gjerësia maksimale janë përkatësisht 7.1 dhe 3.2 km dhe
vëllimi i përgjithshëm i ujit është rreth 211 milionë m3. Liqeni dhe zhvillimi i jetës në të
kushtëzohet shumë nga komunikimi me detin. Liqeni ka ujëkëmbim të vazhdueshëm rreth 140
m3/s me detin Jon, me anë të kanalit të Butrintit. Gjatë këtij procesi, vëllimi i ujit varet nga
amplituda e niveleve të ujit në liqen. Lëkundjet e ujit karakterizohen nga lëkundjet stinore dhe
nga ato 12 orëshe të baticë-zbaticës; lartësia e amplitudës së tyre ndryshon nga disa cm deri në
15-20 cm. Amplituda mesatare e lëkundjeve të niveleve të ujit të liqenit të Butrintit, gjatë
procesit të baticë-zbaticës është 9 cm, që përkon me një prurje mesatare të ujërave në kanalin e
Butrintit rreth 80-90 m3/s. Nivelet më të larta të ujit takohen gjatë periudhës së lagët të vitit,
kurse më të ulëtat gjatë periudhës së thatë.
Elementët kryesorë të bilancit ujor të liqenit të Butrintit mbështeten në dy kategori kryesore: a)
elementët me ujëra të ëmbla dhe b) elementët me ujëra të kripura. Në grupin e elementëve me
ujëra të ëmbla përfshihet prurjet e lumenjve Bistricë (kanali i peshkimit) dhe një degë e vogël e
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lumit Pavlla, shkarkimet e stacioneve të pompimit në Manastir dhe në Butrint nga fushat e
Vurgut dhe Vrinës, shkarkimi i ujërave të liqenit të Rrëzës, vëllimi i ujërave të reshjeve
atmosferike, si dhe vëllimi i ujërave, që largohet nga liqeni nëpërmjet procesit të avullimit.
Llogaritjet tregojnë se bilanci i ujërave të ëmbla në liqenin e Butrintit ka një prurje mesatare
rreth 4.50 m3/s. Ujërat e tepërta të liqenit të Rrëzës, që shkarkohen në liqenin e Butrintit,
nëpërmjet kanalit të Rrëzës me një prurje rreth 3.0 m3/s kanë rol të rëndësishëm në bilancin
ujor të liqenit të Butrintit. Në grupin e elementëve me ujëra të kripura përfshihet diferenca e
ujërave të detit Jon, të cilat mbeten në liqen nga procesi i baticë-zbaticës. Këto ujëra kanë një
prurje mesatare shumëvjeçare prej 6.6 m3/s. Kjo do të thotë se në bilancin e përgjithshëm të
ujërave të liqenit, vëllimi i ujërave të ëmbla mbi atë të ujërave të kripura është në raportin 4.5 /
6.6 ≈ 0.68. Ky raport përcakton në të vërtetë edhe mineralizimin e përgjithshëm ose
kripshmërinë mesatare të ujërave të këtij liqeni.
Avullimi është përbërës i rëndësishëm i bilancit ujor. Gjatë këtij procesi nga liqeni largohet
mesatarisht 1260 mm. Sasia më e madhe avullon gjatë verës (korrik-gusht), kurse më e vogla
gjatë dimrit (dhjetor-janar) (Pano et al., 1984; 1985).
Valëzimi më i madh vrojtohet në dimër. Në këtë periudhë, valët më të larta krijohen nga erërat
me drejtim jugor; lartësia mesatare e tyre është 0.8 m, kurse ajo maksimale arrin deri
në 1.7 m. Ndikimi i këtyre të fundit ndjehet deri në thellësinë 8 m (Pano et al., 1985).
Baticë-zbatica dhe rrymat ujore: Në periudhën e baticës dhe nga ndikimi i erërave, rrymat
ujore në liqen kanë kryesisht drejtim veri-veriperëndimor (shpejtësia e tyre 10-20 cm/sek),
kurse gjatë zbaticës rrymat drejtohen kryesisht nga jug-juglindja (po me këtë shpejtësi) (Pano
et al., 1985). Nga matjet e dhëna nga raporti i ISUV (2008), shpejtësia e këtyre rrymave është
shumë e ulët në verë, nga 6-8 cm/s në korrik në 10-13 cm/s në gusht, por që mund të rritet në
25-26 cm/s në tetor dhe deri në 30-35 cm/s në nëntor-dhjetor. Theksojmë se, këto janë shumë të
rëndësishme në qarkullimin e ujërave dhe funksionimin e ekosistemit.
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1.4. Regjimi hidrokimik
Më poshtë po japim përmbledhtas të dhëna mbi parametrat kryesorë fiziko-kimikë, lëndët
ushqyese (azot dhe fosfor) dhe pigmentet fotosintetike të njohura më parë për Butrintin. ISUV
(2008) raporton të dhëna të përftuara gjatë një studimi për monitorimin e gjendjes hidrokimike
dhe të teknologjisë së midhjes në liqenin e Butrintit; të dhënat u përkasin muajve korrik deri
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dhjetor 2008; në studim për shumë matje nuk jepen qartë format e azotit që ato vlera
përfaqësojnë, por dhe njësitë e matjes (!) (ndoshta janë vetëm mg/L). Qendra e Depurimit në
Butrint, Sarandë vazhdon të bëjë matje të parametrave të kryesorë fizikokimikë, por jo të
ushqyesve.
Temperatura: Temperatura mesatare e shtresave ujore sipërfaqësore paraqet ndryshime
stinore relativisht të theksuara (Tab. 1-2 deri 1-5); këto ndryshime vijnë duke u pakësuar drejt
thellësisë, derisa nën 8 m, temperatura mbetet gati konstante gjatë gjithë vitit, në kufijtë 1617°C (Miho, 1994) (Fig. 4-21). Duke kaluar nga vjeshta në dimër, ujërat sipërfaqësore
(thellësia 0-8 m) ftohen gradualisht, duke arritur një minimum në janar (në studimin tonë, rreth
6°C në sipërfaqe); kurse duke kaluar nga mesi i pranverës në verë dhe deri në fillim të vjeshtës,
temperatura mesatare e këtyre ujërave fillon dhe rritet gradualisht duke arritur një maksimum
në muajt korrik-gusht (rreth 27-28°C në sipërfaqe), me një ndryshim në 2009, ku maksimumi
vihet re në shtator. Në shtresat e thella në përgjithësi, vihet re homotermi e plotë prej 18oC
gjatë gjithë vitit (Kabo, 1990-91).
pH: Ujërat e liqenit janë lehtësisht alkalinë. Vlerat e pH luhaten nga 8.7 në verë deri në 7.9 në
dimër; këto vlera vijnë duke u zvogëluar me rritjen e thellësisë. Në studimin tonë vlerat luhaten
nga 6.4 (vetëm në shtator të 2009) deri në 8.9, me mesatare 8.3
Kripshmëria: Shpërndarja e kripshmërisë sipas thellësisë paraqet dy shtresëzime gjatë gjithë
vitit (Tab. 1-2 deri 1-5; Fig. 1-2A; Fig. 4-21). Vlerat mesatare janë relativisht të ulëta dhe të
ndryshueshme në kufijtë rreth 18-35‰, në 5-6 m e para (miksolimn) duke u rritur progresivisht
me thellësinë; nën këtë thellësi kripshmëria mbetet e lartë, rreth 35.1‰ dhe e pandryshueshme
gjatë gjithë vitit (monimolimn) (Miho, 1994; Miho et al., 2013). Në shtresat sipërfaqësore ajo
paraqet një maksimum në verë deri në fillimin e vjeshtës shtator rreth 38‰) dhe një minimum
në dimër deri në fillim të pranverës (kryesisht në janar 13‰).
Oksigjeni: Në 4-5 metrat e para të thellësisë (në miksolimn) vlerat mesatare të oksigjenit janë
relativisht të larta dhe me një ndryshueshmëri stinore, në kufijtë 5-14 mg/L; kurse me rritjen e
thellësisë, poshtë thellësisë 6 m (në monimolimn), ato zvogëlohen gradualisht dhe nën 6 m ato
ndryshojnë vetëm në kufijtë 0-3 mg/L. Ecuria stinore e oksigjenit në ujërat sipërfaqësore të
liqenit paraqet një maksimum të dukshëm në fund të dimrit e në fillim të pranverës (deri 14
mg/L) dhe një tjetër më pak të theksuar në fund të verës (deri 10 mg/L) (Miho, 1994). Gjatë
këtij studimi (2005-2010) gjendja duket pak a shumë e ngjashme, ku oksigjeni luhatet nga 511.4 mg/L, me mesatare 8.8 mg/L.
Shkalla e tretjes së oksigjenit në liqen (Grasshoff, 1983), gjatë 2007-2010 paraqet luhatje rreth
vlerave 56-152% dhe një vlerë mesatare 95%, ku theksojmë që vlera e saj për periudhën e
verës dhe të vjeshtës është shumë e lartë, mbi 100%, përgjithësisht për 4-5 m e sipërme; për
stinën e dimrit dhe të pranverës, kjo gjë vërehet vetëm për 2-3 m e para të thellësisë. Nën këto
shtresa tretshmëria bie menjëherë dhe nën thellësinë 4-5 m ajo kap vlerat më të vogla se 50%.
Në det tretshmëria e oksigjenit nuk ka vlera kaq të larta sa në liqen; ajo është më uniforme me
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rritjen e thellësisë; zvogëlimi i tyre nën vlerën 100% vrojtohet duke filluar nga thellësia 10 m
(Miho, 1994).
Lëndët ushqyese: Të dhënat për lëndët ushqyese janë shumë të pakta dhe jo të vazhdueshme.
Sipas studimit të ISUV (2008), prania e amoniumit shfaqet që në 2 m thellësi dhe deri në 10 m
thellësi, ku janë bërë matjet, duke u rritur me thellësinë nga 0.2 deri 0.45 mg/L (për dt. 4
korrik) (si në Manastir dhe Pallavraq). Matjet në dt. 25 korrik tregojnë prani të nitriteve për
matjet e bëra në miksolimn nga 0.019 mg/L (1 m) në 0.011 mg/L, në 5 m thellësi; edhe nitratet
ishin të pranishme në këtë periudhë, edhe këto me ulje sipas thellësisë nga 0.277 mg/L (1 m) në
0.24 mg/L, në 5 m thellësi (si në Manastir dhe Pallavraq); në gusht, shtator dhe tetor, nitratet
dhe nitritet kur janë matur kanë treguar vlera të përafërta me matjet e korrikut, kurse vlerat e
amoniumit duken më të ulëta (dhe pse numri i matjeve është më i ulët); sipas studimit, prania e
amouniumit, por edhe e nitriteve në verë është në rritje me thellësinë, që dëshmon për
qarkullim jo të mirë të ujërave, metabolizëm të sforcuar, pa mundësi për oksidimin e tij në
nitrate; kjo gjendje mund të pengojë deri të helmojë botë e gjallë, përfshirë dhe midhjen. Së
fundi, Kolitari et al. (2013), raportojnë se përqendrimi i nitriteve (NO2 -) luhatet nga 0.005
mg/L në janar 2011,
në 0.07 mg/L në qershor 2011, që përkon me vlerat 0.017 dhe 0.23 mg/L N-NO2.
Fosfori: Matje të shkëputura janë bërë në gusht, shtator dhe tetor 2008 (ISUV, 2008), ku
fosfori është i pranishëm në miksolimn, në vlerat 0.015 - 0.018 mg/L (1-10 m në tetor), deri në
0.02 mg/L në shtator dhe gusht. Sipas Kolitari et al. (2013), përqendrimi i fosfateve (PO4 3-)
ka qenë 27 μg/L në qershor 2011 dhe 160 μg/L në tetor 2010, që përkojnë me 82.755 μg/L PPO4 në qershor 2011, në 490.4 μg/L P-PO4 në tetor 2010; sipas këtyre ekspertëve të dhënat e
fosfateve janë rritur shumëfish krahasuar me të dhëna të vitit 2004, p.sh. nga 22 μg/L në prill
2004, në 65 μg/L po në prill 2011.
Sulfatet (SO4 2-) dhe anhidridi sulfuror (H2S): Përmbajtja e sulfateve është relativisht e
lartë (deri 2.86 g/kg); sasitë më të vogla të tyre vrojtohen në sipërfaqe (deri 2.01 g/kg). Si
mjedis meromitik, prania e anhidridit sulfuror (H2S) është e përhershme nën thellësinë 7 m, si
rrjedhojë e frymëmarrjes anaerobe që kryejnë bakteret sulfat-reduktuese (Schulze & Mooney,
1993; Betsey, 2003), të cilat i përmendëm më sipër dhe do flasim më gjerësisht në paragrafin
4.3; nën këtë nivel vlerat e tij rriten me rritjen e thellësisë; ato janë relativisht të ulëta në dimër
e më të larta në verë dhe janë kryesisht me origjinë inorganike.
Në disa raste, në zona të cekëta prania e H2S shfaqet edhe në sipërfaqe (Pano et al., 1984;
1985), duke shkaktuar dëme serioze në faunën e lagunës dhe në kultivimin e midhjes (Haxhiu
et al., 1993). ISUV (2008) raporton se ashtu si dhe amoniumi, edhe gazi sulfuror shfaqet që në
2 m thellësi dhe deri në 10 m thellësi, ku janë bërë matjet, duke u rritur me thellësinë nga 0.1
deri 0.48 mg/L (për dt. 4 korrik) (si në Manastir dhe Pallavraq).
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Lënda organike e matur në disa raste është në kufijtë nga 2-17 mg/L, por duhet theksuar se
nuk ka rregullsi apo ndryshime të theksuara nga stina në stinë (ISUV, 2008). Megjithatë,
shqetësuese mbetet zona e Pallavraqit, përsa i përket lëndës së përgjithshme pezull, që është
25-40%, çka përbën shqetësim, pasi siç është studiuar tashmë lënda organike është me origjinë
biogjene dhe jo fluviale (ISUV, 2008; Guelorget & Lefebvre, 1994; Fig. 4-22).
Pigmentet fotosintetike: Ka pak të dhëna lidhur mbi përmbajtjen e pigmenteve fotosintetike
në ujë, edhe pse ato janë të lidhura drejtpërdrejtë me fitoplanktonin dhe me prodhimtarinë
parësore në liqen. Guelorget & Lefebvre (1994) japin të dhëna të klorofilit a dhe feofitinit a të
matura në gusht 1993; këto janë vlerat mesatare për matje, sipas thellësisë në 14 stacione të
liqenit; klorofilet ishin të pranishme deri në thellësinë 8 m, duke u luhatur nga 0.6 deri në 4.9
mg/m3, me maksimumin në sipërfaqe; kurse feofitinat, që janë produkt i shpërbërjes së
klorofileve luhateshin nga 1.9 deri 6.5 mg/m3 me kulm në thellësinë 8 m. ISUV (2008), në
studimin e tij nuk raporton vlera për klorofilin a (!), por nëpërmjet grafikëve mund të kuptohet
se ato kanë qenë më të larta për zonën e Pallavraqit (rreth 2.5 – 3.7 μg/L), rreth 1 – 1.3 μg/L në
Manastir dhe më pak se 1 μg/L në Butrint (Grafiku 16; ISUV, 2008); përmbajtja zvogëlohet me
thellësinë nga 3.7 në 0.5 μg/L në Pallavraq.
Tejdukshmëria
Vlerat mesatare të tejdukshmërisë në metra, të ujërave të lagunës, të matura me diskun e
Secchi-t, janë relativisht të ulët; ato ndryshojnë nga 0.8 m deri në 4.0 m. ISUV (2008) për
tejdukshmërinë raporton vlera 1.9 - 3.2 m në korrik, 3 - 3.5 m në gusht, 2.5 - 3.1 m në shtator,
2.5 - 3.6 m në tetor, 3.8 - 3.9 m në nëntor dhe 1- 4 m në dhjetor. Matjet rastësore në shkurt
2010 ishin 2 - 2.9 m, në prill 2010 ishin 2.1 deri 3 m, ndërsa në prill 2011 ishin 2.8 - 2.9 m.
Ecuria e tejdukshmërisë paraqet një minimum në fundin e vjeshtës dhe në fillimin e dimrit, e
shkaktuar kjo kryesisht nga turbullimi i ujërave prej reshjeve dhe valëzimit të lartë në këtë
periudhë, si dhe një minimum tjetër në pranverë, e shkaktuar kryesisht nga zhvillimi i madh i
fitoplanktonit. Vlerat më të larta të tejdukshmërisë janë vrojtuar në dimër, në fund të pranverës
dhe në fillim të verës; në fund të verës vrojtohet përsëri një farë ulje e saj, që shkaktohet
kryesisht nga zhvillimi i dytë i fitoplanktonit (Miho, 1994).
Metalet e rëndë: Për metalet e rëndë thuaje nuk ka studime të plota për Butrintin. ISUV mat
rregullisht (në çdo tre muaj) përmbajtjen e metaleve të rëndë (Pb, Cr, Cd, Hg) në ujëra të
miksolimnit dhe në midhje. Gjithashtu, Topi et al. (2013b) pohojnë se në periudhën maj 2010janar 2011, metalet e rëndë Pb, Cr, Cu, Cd, Hg në ujërat sipërfaqësorë kishin vlera relativisht të
ulëta, duke mos tejkaluar vlerat kufi të standardeve të BE-së (WFD 2000/60/EC). Në ujërat
fundorë, vetëm Cr dhe Pb, në disa stacione ishin mbi normë. Në gusht 2010, përmbajtja e
kromit tejkalonte në disa stacione vlerën kufi të BE-së prej 20 μg/L dhe ishte dy herë më e lartë
në stacionet e Butrintit dhe Manastirit, përkatësisht 54.6 dhe 56.6 μg/L. Po kjo mund të thuhet
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për plumbin, por në maj 2010, ku përmbajtja në ujërat fundorë tejkalonte në disa stacione
vlerën kufi të BE-së prej 7.2 μg/L, në 10.78 μg/L në zonën verilindore të liqenit. Të dhëna për
po këta metale të rëndë, për të njëjtën periudhë kohore dhe të njëjtat stacione, për sedimentet e
Butrintit, në midhje, por dhe në dheun e tokës përreth (në zonën e Vurgut dhe të Vrinës) jepen
nga Topi et al. (2013a). Ndër të tjera, autorët pohojnë se mostrat e midhjeve të mbledhura në maj
2010, në zonën jugore të Butrintit përmbanin sasi të larta të Pb (0.49 mg/kg) dhe Hg (0.14
mg/kg). Çullaj Bushati M. (2013): Studim mbi prodhimtarinë parësore dhe sigurinë shëndetësore të saj në
liqenin e Butrintit (Sarandë) et al. (2007) raportojnë gjithashtu se vlerat e Pb në midhjen e Butrintit,
për mostra të viteve 2003 - 2004 kanë qenë rreth 0.6 mg/kg (më të larta), por shumë më të ulëta
se të njëjtat vlera në midhje nga Gjiri i Vlorës (deri 4 mg/kg dv) apo i Durrësit (deri 3 mg/Kg
dv), për të njëjtën periudhë (Tab. 2 te Çullaj et al., 2007).
Pesticidet - lëndët organike të kloruara: Ashtu si për metalet e rëndë, edhe për lëndët
organike të kloruara (pesticidet) nuk ka të dhëna të hollësishme për Butrintin. ISUV mat
rregullisht (në çdo tre muaj) përmbajtjen e pesticideve në midhje (Tab. 2-3) dhe nuk është
gjetur prania e tyre (të dhëna të brendshme ISUV). Nuro & Marku (2011) japin në mënyrë të
përmbledhur, të dhëna mbi mbetjet e pesticideve për disa sisteme ujore shqiptare, përfshirë dhe
Butrintin. Nuk ka saktësime për kohën, por të dhënat në përgjithësi u përkasin mostrave të
mbledhura, për periudhën 2005-2010. Nga grafiku i figurës 21 të botimit kuptohet se mostrat e
ujërave janë marrë në të njëjtat stacione me të studimit tonë: Butrint, Pallavraq dhe Manastir.
Në mostrat e ujërave vlerat mesatare të pesticideve të përgjithshme raportohen rreth 14 ng/L,
duke u luhatur nga 7.3 ng/L në 30.7 ng/L, por ato janë gjithmonë më të ulëta se në ujërat nga
Gjiri i Vlorës, Deti Adriatik apo Liqeni i Shkodrës; edhe vlerat e pesticideve në midhje ishin
shumë më të ulëta se në mostrat nga Vlora apo Porto Romano (Durrës) (Fig. 1-3). Përbërja e
pesticideve në ujëra dhe midhje në Butrint ishte e njëjtë, por ndryshonte shumë me profilin
përkatës të pesticideve nga mostrat e tjera të vendit; ndotësit më të pranishëm në ujë ishin
HCH-të, pasuar nga Heptakloruret dhe Aldrina; Heptakloruret ishin ndotësit kryesorë në
mostrat e peshqve, të ndjekur nga HCH-të. Lindani në të dy tipat e mostrave ishte me
përqendrimin më të madh se izomerët e tjerë të HCH-ve. HCB u gjet në sasi më të madhe në
midhje se në mostrat ujore përkatëse, si rrjedhojë e bioakumulimit filtrues të tyre. DDE është
gjetur në sasi të ulët. Origjina e pesticideve mendohet se është nga bujqësia në fushat e Vurgut
dhe të Vrinës përreth Butrintit.
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IX. VLERËSIMI I RREZIKUT
NATYROR

9.1. GJEORREZIQET NATYRORE
1.2.1.2. Rreziqet gjeologjike
Duke konsideruar strukturen gjeologjike qe eshte ndertuar kryesisht prej depozitimeve
gelqerore dhe me pak prej depozitimeve te tjera, rajoni bregdetar jugor ka dy tipe te
makrozonave lidhur me rreziqet gjeologjike. i pari perfaqesohet nga formacionet e forta
(shkembinjte gelqerore), dhe tjetri nga formacionet e lehta (argjilat, shkembinjte ranore dhe
konglomeratet). Zonat respektive pershkruhen me poshte.
• Formacionet e forta (Guret gelqeror). Keto formacione kane te bejne me gure
gelqerore mjaft te forte. Keta shkembinje jane shume rezistues ndaj agjenteve
atmosferike. Zakonisht, ato mbulohen nga depozitat koluviane ne zonat me pjerresi
te vogel e gjithashtu ne zonat me rryme. Shkembinjte e formuar nga keto
formacione jane shume te qendrueshme. Keto struktura ndonjehere zhyten nen
nivelin e detit. Duhet nenvizuar qe nga pikpamja gjeoteknike, problemet e vogla
duhen paraprire dhe strategjite e parandalimit duhen zhvilluar gjate fazes se
ardhshme te projektit.
•

Formacionet e lehta (argjilat, shkembinjte ranore dhe konglomeratet). Sipas
pershkrimit te strukturave dhe pozicionit ne terren, pas disa vezhgimesh te bera,
rezultoi qe keta gure kane ndikim te drejtperdrejte ne qendrueshmerine e pjerresise.
Prioritetet e nevojshme per te siguruar stabilitetin gjeoteknik ne zonen e ngritjes se
nje ndertese jane te respektosh metodat e germimit dhe pjerresine e tokes sipas
matjeve te inxhiniereve te cilat duhen marre per te mbrojtur keta shkembinj. Te
bazuar ne informacionin e marre ne terren, nuk u gjeten pjerresi te medha qe mund
te kercenojne stabilitetin e ndertesave te ardhshme. Zakonisht, pjerresite jane te
qendrueshme, por ndonjehere rreniet e tokes dhe blloqe me permasa te vogla jane
vene re ne raste ne pjerresite me formacione te tilla. Keta gure gjenden kryesisht
(shih Harten 2) ne zonen midis Borshit dhe Perparimit (Shen Vasil). Reniet
shkaktohen nga aktiviteti gerryes i valeve, nga erozioni i shkaktuar nga uji i
perrenjve malore, dhe nga germimet e pakontrolluara te bera shpesh nga vendasit.
Rekomandohet qe ndertesat e bera ne pjerresi te jene ne raportin 2:3 dhe, nqs
pjeresia eshte me e madhe se 8 metra, ndertesat duhen ndertuar me shkalle,
gjithmone ne akordim me karakteristikat mekanike fizike te tokes. Muret mbajtese
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•
•
•

duhen ndertuar rreth germimeve te reja dhe ujrat siperfaqesore duhen patur kujdes
ne qofte se do te
zbatohen rregullat e germimit. Mundesia e shkaterimit te qendrueshmerise se
pjerresise
nuk ekziston ne se e gjitha keto masa merren.
Zona e studimit eshte nje zone sizmike relativisht aktive, me nje aktivitet te njohur
qe arrin deri ne 5.8 te shkalles Rihter apo intensitet 9 sipas shkalles Mercali. Ne
rajon ka patur nje termet te madh shume kohe para Krishtit, por termete te tjere me
te vegjel, kane krijuar shpella, humnera dhe forma te tjera karstike permes
shkembinjve gelqerore.

9.1.4. Rreziqet nga lëngëzimi i truallit
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Procesi i lëngëzimit të truallit ndodh si në rastet kur formacioni përbëhet ose ndërtohet prej
ranorëve ose rërave dhe në rastet kur ai përbëhet prej argjilave, të cilat në rastet e tërmeteve ose
të lëkundjeve të tokës për arësyet e sipër përmendura bëhen shkak për lëvizje të reja subsidente
ose lëvizje të tokës në formë rrjedhje. Shpesh, këto procese lidhen me mungesën e një migrimi
anësor të ujërave, duke bërë që të ushtrohet presion për të dalë lart, duke lëngëzuar në këtë
mënyrë rërat. Tërmeti i ndihmon akoma më shumë këto procese. Lëngëzimi i argjilave ndodh
kur zëvendësohen poret me ujëra të kripura me ujëra të ëmbla, kur struktura argjilore dobësohet
shumë dhe gjatë tërmeteve ose vibrimeve transformohet në masë viskoze që rrjedh në drejtimin
poshtë.
Në rastin tonë përqaset me një nga këto probabilitete, duke i dhënë vlera sado pak negative
ndikimeve prej këtyre parametrave, nëse nuk merren masa shtrënguese të porositura nga
studimet përkatëse, ndërsa sektorët e tjerë nuk afrohen ose nuk përafrohen me rreziqe të tilla.
Gjithësesi, investitori, duhet të jetë i kujdesshëm në këqyrjen dhe marrjen e masave
pararendëse, si në vlerësimin e ngjarjeve të vogla sizmike, çlirimin e gazit radon, ndryshimin e
nivelit të ujërave nëntokësorë, sjelljen dhe reagimin e kafshëve, fryrjen e pjerrësive, fryrjen e
sipërfaqeve, etj.
9.1.5. Rreziqet nga subsidenca
Subsidenca është e pranishme në rastet kur kemi shfrytëzim të ujërave nëntokësorë ose të
trupave të tjerë të lëngët në thellësi të tokës si hidrokarbure etj. Në rastin tonë nuk do të kemi të
bëjmë me shfrytëzim shumë racional të ujërave nëntokësor, pasi do të ketë pak puse për
shfrytëzim. Pra, nuk do të mund të formohet hinka depressive. Subsidenca do të formohej edhe
në rastin nëse do të kishim një formacion:


Mbi sedimente të ngjeshëshme kokrrizimi në argjila, që rrudhen dhe fryhen, të cilat
ndryshojnë përbërjen e ujit,



Në dekompozimin e lëndëve organike,



Në nxjerrjen e ujërave të naftës, në miniera, në shembjen e minierave, që shtrihet mbi
gëlqerorët që treten me shumë çarje, pranë sipërfaqes, duke u shfaqur nëpërmjet çarjeve
strukturale, çarjeve të sipërfaqeve, prishjeve, shkëputjeve, etj.

Për fat të mirë, rajoni në studim nuk lidhet me këto mundësi, duke bërë që të mos mund të
preket nga këto ndikime negative. Deri diku mund të preket sektori B1, por që edhe ai ështëp i
kapërxyeshëm nëse merren masat e porositura nga studimi enkas gjeoteknik.
9.1.6. Rreziqet nga tokat
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Përhapja jo shumë e madhe e formacioneve të sotme të Kuaternarit, bimësia e pasur, relievi i
coptuar dhe reshjet e bollshme nuk kanë favorizuar, siç duhet proçeset pedogjenike, për pasojë
nuk është krijuar në shumë zona mundësi për formimin e shtresës së dhéut, për të cilat në
shumë raste, roli i erozionit është sa i dëmshëm aq dhe i dobishëm.
Erozioni shtresor - Erozioni shtresor në këtë zonë

është lëvizja e grimcave të tokës e

shkaktuar nga përplasja e pikave të shiut. Ekuacioni RUSLE është A = R*K*L*S*C*P, ku:


A = humbja e tokës (ton/ha)



R = indeksi erosive i reshjeve



K = faktori i erodibilitetit të tokës



L = gjatësia e shpatit



S = pjerësia e shpatit



C = zhveshmëria e rajonit



P = faktor për praktikat e kontrollit të errozionit.

Faktorët e përmendur më sipër për nga roli që kanë, të vecuar ose të marrë së bashku kanë
ndikim të madh në erozionin e tokës. Indeksi i erozionit ka rolin dhe ndikimin më të madh në
gërryerjen e tokës. Ky ndikim është sa rezultat i intensitetit të shiut, aq edhe i përbërjes
grimcometrike, që kanë këto toka. Pjerrësia dhe gjatësia e shpatit në këtë zonë ka gjithashtu
efekt të madh në erozionin e tokës, dhe pesha e tij është e ndikuar kryesisht nga mbulesa
bimore.
Praktikat e kontrollit të erozionit janë kryesisht ato biologjike dhe në raste të rralla janë ato
hidroteknike. Praktikat agronomike janë me të efektshme në zonën e ulët, atje ku bashkohet
kodra me fushën. Vleresimet e gërryeshmërisë siperfaqësore të tokës janë në vlera nga 20 deri
30 ton/ha/vit.
Në rajonin tonë në fjalë, erozioni llogaritet i papërfillshëm sepse:


formacioni bazohet kryesisht në gëlqerorë;



kemi të bëjmë jo me pjerrësi shpatesh;



klima është gjysëm aride dhe shirat janë sistematikë;



ne shume zona te caktuara ka mbulesë të bollshme vegjetative;

Qëndrueshmëria e shpateve - Strukturat antiklinale, që shprehen në reliev me kodrat antiklinale
në periferitë lindore të zonës në studim, në bashkëveprim me faktorët klimatikë të
jashtëzkonshme, kryesisht nga rreshjet dhe temperaturat përfshirë dhe me ndërhyrjet
antropogjenike të deritanishme pa kriter, përbëjnë në vetvete kushte potenciale për fenomene të
kufizuara të fenomeneve të rrëshqitjes.
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Njësia gjeomorfologjike kodrinore, që kap rajonin përreth është e përbërë nga shkëmbinj
karbonatik, shumë kompakt, dhe që nuk kanë mundësi për aktivizimin e rrëshqitjeve.
9.1.7. Rreziqet nga radoni
5-10% e ndërtimeve kanë përqendrime të rrezikshme të radonit. Ajri i brendshëm në ndërtesa
ka 1-2 pci/l. (piko/curie për 1 litër ajër). Ajri i tokës ka 20-100 pci/l. dhe i ujërave nëntokësorë
që çlirohet nga toka ka 100-3000 pci/l. Gjysma e zbërthimit të radonit është rreth 4 ditë. 40 % e
ndotjes me radon përthithet nga toka me shkëmbinjë magmatik ose shiste argjilor, që janë të
pasur në silica dhe alumin, si dhe argjilat e zeza të pasura me fosfor që çlirojnë në sasi radonin.
Shkëmbinjë të tjerë që çlirojnë radonin janë dhe ata metamorfikë si shiste, gnejse etj. Sa më të
mbyllura të jenë ndërtimet aq më shumë përqëndrohet edhe radoni. Përqëndrime më të mëdha
janë në dimër se sa në verë për shkak të avullimeve. Përqëndrimet e larta mbi normën e lejuar
shkaktojnë kancer në mushkëri.
Në rastin tonë, bazuar në interpretimet e bëra mendojmë se ndotja nga radoni është e
papërfillshme, për shkak se treguesit e sipërmendur nuk rezulton të jenë pjesmarrës në
formacionin tonë në thellësi, as në zonat përreth saj. Megjithatë, investitori duhet të marrë
masa, duke bërë zbutjen e saj me anë të izolimit të themeleve, ventilimit të përshtatshëm etj.
9.1.8. Rreziqet nga tokat e lagëta
Zona të caktuara të studimit ndodhen pranë tokave apo brigjeve në kontakt me tokat e lagura,
siç janë ato pranë liqeneve artificiale, kryesisht e ardhur nga ujrat nëntokësore. Kjo dukuri
është edhe një arsye më shumë, që pjesë e saj të kthehen në zonë urbane, pasi thellimi dhe
drejtimi i lumenjëve dhe përrenjëve që e përshkojnë do të ndikojnë në evitimin e pasojave, që
shkaktojnë këto ujra. Për pasojë mund të vuajë efektet negativë, që shoqërojnë këto elementë
ekologjikë. Në këto kushte, tokat në këtë zonë janë të ndikuara maksimalisht nga lagështia dhe
për rrjedhoje, potenciali prodhues i këtyre tokave, vazhdimisht vjen duke u ulur.
Rreziqet nga ndërhyrjet antropogjene dhe natyrale në brigjet lumore
Zona jonë e studimit ndodhet jo larg tokave apo brigjeve në kontakt me lumenj e përrenj për
pasojë mund të vuajë efektet negativë, që shoqërojnë këtë element ekologjik.
Pyetjes se sa e ndjeshme është kjo zonë ndaj ndotjes së ujrave nëntokësorë do ti përgjigjemi se
është e ndjeshme për shkak të përbërjes kryesisht gëlqerore të tokave, si dhe afërsisë me
sistemet lumorë.
9.1.9. Rreziqet nga përmbytjet
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Brenda sektorit të kërkuar ndodhen me shumicë burime uji, sepse sipërfaqja ujëmbledhëse
është e madhe dhe vetë konfiguracioni i terrenit dhe përbërja formacionale flishore krijon
premisa për depozitime uji. Duke llogaritur përmbytjet për njëzet vitet e fundit mund të
ndërtohet harta e rrezikut të përmbytjeve, që sipas shpërndarjes së reshjeve me probabilitet 1%
siguri, rajoni në studim ndodhet në rastisjen me bollshmëri reshjesh deri në 110 mm.
Megjithate per shkak te pjerresise nuk mendohet se do të formohen zona përmbytje, me
përjashtim të rasteve të shpërthimit të digave të liqeneve të ujrave artificiale.
Pyetjes se sa e ndjeshme është kjo zonë ndaj përmbytjeve do ti përgjigjemi se është e ndjeshme
për shkak të përbërjes kryesisht karbonate të tokave, si dhe afërsisë me sistemet liqenorë.
Si përfundim, pyetjes se sa e ndjeshme është kjo zonë ndaj një problemi mjedisor si psh, tepër
e ndjeshme ndaj rrezikut, deri diku të ndjeshme ndaj rrezikut apo e pandjeshme ndaj rrezikut
mjedisor mund ti përgjigjemi se zona jonë është tepër e ndjeshme ndaj rreziqeve natyrore apo
mjedisore.
9.2. KONSIDERATA MBI RREZIQET E TJERA TË MUNDSHME
Rreziqet mund të zvogëlohen nëpërmjet zgjidhjeve inxhinierike. Këto përfshijnë kodet e
ndërtimit, të cilat specifikojnë materialet dhe teknikat e ndërtimit. Kode të tilla minimizojnë
dëmet që mund t’u ndodhin strukturave gjatë tërmeteve.
Kufizimet që mund të pengojnë projektin
Nr

Faktori përjashtues

Ndikohet

Përjashtohet

Paqëndrueshmëria ose tokat e buta, p.sh: tokat organike, argjilat e buta
1.

ose rërat argjilore të përziera, tokat që humbasin fortësinë me ngjeshje

X

ose me lagie, argjilat me një karakter tkurrje, materialet ranore të
subsidencës dhe influenca hidraulike.
Subsidenca: p.sh për shkak të minierave nëntokësore; ujërave të

2.

shfrytëzuara, nxjerrjes së naftës ose gazit ose solucione të shkrira

X

nënujore.
3.
4.

Tokat e ngopura: p.sh zonat bregliqenore ose pellgjet lumore
Zonat e ujërave nëntokësore, ku një shtresë e papërshkueshme mbron
zonën specifike akuafere, vlerësimi mund të administrohet.

X
X

Përmbytja, si në fushat lumore ose rritje hidraulike, zonat lumore me një
5.

histori përmbytjeje çdo 100 vjet ose më shumë, dhe zonat e prekshme
nga kanalet kullues ose stuhitë në rritje (edhe sikur të mos ketë historik

X

të përmbytjeve)
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Sipërfaqja ujore: p.sh zona përreth rezervuarëve ose një sasi e pijshme
6.

ose ujëra bujqësore dhe ku koha e rrjedhjes është shumë e shpejtë për të X
zbutur ndikimin e rënies.
Kushtet atmosferike, të cilat duhet të parandalojnë shpërhapje të

7.

mbrojtur të një shkarkimi aksidental.

X

Rreziqet natyrore; si p.sh aktivitet vullkanike, çrregullimet sizmike (të

8.

X

paktën 7 në shkallën Mercalli) dhe shkarja e tokave.
Burimet natyrore; p.sh mjediset e specieve në rrezik, parqet e

9.

përcaktuara, pyjet, zonat natyrale ose të shkreta.

10.
11.
12.
13.

X

Tokat bujqësore ose pyjore dhe rëndësia e tyre ekonomike ose
kulturore.
Zonat historike ose strukturat dhe rëndësia e zonave arkeologjike ose
tokat me tradita të caktuara
Zonat e ndjeshme; p.sh depot e lëndëve djegëse ose materialet me veti
eksplozive, aeroporte.
Popullatë e palëvizshme; p.sh spitalet dhe vendet e riedukimit.

X
X
X
X

Padrejtësitë, si rezultat i një çekuilibrimi të pajisjeve të padëshirueshme
të funksioneve të palidhura, ose nga dëmtimet karakteristike dhe

14

kulturat e pazëvendësueshme ose në njerëz që kanë lidhje të veçanta me

X

këtë vend.

Qëllimi është që të parandalojmë jo vetëm dëmin ose ndotjen, por gjithashtu atë vizuale
(pamore), akustike (dëgjimore) ose funksionale.....
Aksidentet nga trafiku
Para fillimit të çdo punimi, siç është përshkruar në pjesën e gërmimeve, do të sigurohen kushte
pune, si rrugë, sheshe kthimi, etj., për lëvizjen e automjeteve. Kjo do të sjellë garancinë
objektive të mos kryerjes së aksidenteve.
Parandalimi i risqeve fizike per vizitoret
Ndër shqetesimet me te medha qe preokupojne sot vizitorët turist, te identifikuara nga vete ata,
guidat turistike, ekspertet lokal, etj., është:


Permiresimi i cilesise ne rruge. Ketu perfshihet cilesia e rrugeve, etj.



Zgjidhje afatgjata te problemeve qe lidhen me rrjetin e furnizimit dhe monitorimin e ujit
te pijshem, menaxhimin e ujerave te zeza, trajtimi ne mbeturinave organike etj.

9.3. ZONAT ME PROBLEME MJEDISORE
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9.3.1 Problemet kryesore
Gjithe zona e pellgut ujembledhes eshte degraduar nga ndertimi i pakontrolluar dhe degradimi
e shkaterrimi i zonve te monumenteve kulturore e natyrore. Derdhja e pesticideve nga tokat
bujqesore dhe ujerat e zeza, po ndikojne mbi liqenet dhe lumenjte. Tharja e kenetave dhe
kthimi i lumit te Bistrices, e ka reduktuar prurjen e ujit te embel ne liqen dhe po kontribuon ne
rritjen e kripesise. Vendodhja e zones se grumbullimit te mbetjeve te ngurta ne pjesen veriore
te lugines, po degradon lumin e Kalases, i cili buron pjeserisht nga liqeni i Butrintit. Zjarret ne
zonen e grumbullimit kane nje ndikim negativ ne shendetin dhe cilesine e jetes se banoreve te
zones se Finiqit. Zona e grumbullimit eshte dhe nje demtues vizual, pasi gjendet ne pjesen me
skenike te rruges dhe perfshin hedje ilegale per disa kilometra para dhe pas zones se
grumbullimit. Ndjeshmeria e zones se Parkut Kombetar te Butrintit kerkon nje zhvillim te
kufizuar brenda zonave ekologjike dhe pamore. Duhen respektuar karakteristikat e vecanta te
habitatit.
9.4. ANALIZA SWOT
Pikat e forta
Konsistojnë në faktin se tashmë Parku i Butrintit është shpallur Park Kombëtar, si edhe i
përcaktuar si Zonë Ramsar dhe Zonë e Rëndësisë Bimore. Në pikëpamjen gjeografike dhe
ekonomike, komuna e Ksamilit dhe Bashkia e Sarandës janë të avantazhuara pasi ndodhen në
pozicion qëndror si qëndër ekonomike dhe sociale me potenciale të medha të zhvillimit
ekonomik, turistik e social. Pika të forta janë edhe prezenca e kapaciteteve të zhvilluara
intelektuale, akademike, shoqërisë civile, dhe sistemit më të mirë të edukimit që ndodhet në
këtë trevë. Me pak fjalë kemi këto pika të forta si më poshtë:


Ndodhet afër portit të Sarandës;



Përshkohet nga rrjeti rrugor kombëtar;



Ka hapesira të gjelbra që shfrytëzohen për qendra pushuese e rekreative;



Ka liqen me sipërfaqe të konsiderueshme;



Tendenca demografike është konstante;

Pikat e dobëta
o Si shumë zona të tjera Ksamili dhe Saranda janë ballafaqua vitet e fundit me një boom
të madh ndërtimesh çka në një mënyrë apo tjetër ndikon edhe në Parkun dhe Liqenin e
Butrintit sidomos në raste ku nuk janë marrë masat dhe nuk janë kryer studimet e
nevojshme gjeologjike, sizmologjike, mjedisore etj.
o Në planin administrues, niveli i ulët i aftësive në segmente të administratës lokale
ngadalëson kapacitetet manaxheriale.
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o Probleme me humbjen e tokave bujqësore, për shkak të aktiviteteve ndërtimore të
pakontrolluara.

Pika të dobta vazhdojnë të mbeten mangesite ne infrastrukture, veçanërisht në furnizimin me ujë
te pishëm, kanalizimi i ujrave të zeza, mungesa e pastrimit të ujërave të zeza, manaxhimi i dobët
i mbetjeve urbane, etj. Kësisoj kemi si më poshtë:
o Mungese kapacitetesh për hartimin e instrumentave të planifikimit të
territorit, menaxhimin dhe kontrollin e tij.

o Buxhet i pakët i njësise vendore;

o Infrastruktura inxhinjerike në më të shumtën e rasteve mungon, trajtimi i
mbetjeve urbane pothuajse nuk ekziston;

o Niveli mesatar i jeteses i ulët;

o Mungojnë institucionet ndihmuese për informim dhe bashkëpunim mes
bujqëve

të

zonës

për

zhvillimin

e

produkteve

bujqësore

dhe

agroperpunimin;
o Aktivitete të pa organizuara ndërtimore, si pasojë e zhvillimit spontan të
tregëtisë;

Mundesite
Fshatrat perreth parkut kane filluar te ngrene struktura akomodimi familjare, ne shtepite
private, dhe dikush mund te mendoje se nje zhvillim natyror i turizmit ne zonen e Ksamilit,
do te coje ne nje kerkese e larte per keto tipe strukturash. Duhet qe te ndermerren me shume
inisiativa private per te siguruar sherbime qe lidhen me parkun. Përmirësimi i gjendjes
infrastrukturore e mjedisore të këtij rajoni do të sherbet dhe më tej per zhvillimin e turizmit
dhe rritjen e përfitimeve ekonomike prej tij.
Rreziqet
Sasite e larta te ujit ne luginat e brendshme, e bejne gjithe zonen vecanerisht te ndjeshme
ndaj efekteve te urbanizimit, i cili mund te rrezikoje cilesine e ujit ne zone. Te gjitha
ndertimet ne Parkun Kombetar te Butrintit mund te rrezikojne cilesine e parkut dhe duhet te
rregullohen. Levizja me varka me motor ne liqenin e Butrintit dhe ne gjirin e Alinures
mund te ndikoje ne ekologjine e zones.
Avantazhet dhe dobësitë e infrastrukturës aktuale të mjedisit
AVANTAZHET

DOBËSITË
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 Vendndodhja

 Administrimi dhe planifikimi i shfrytëzimit të tokës :

- Vendndodhja në dhe pranë një rezervati - Shtrirja e paplanifikuar urbane;
natyror.

- Në aktivitetet ndërtimore nuk merren në konsideratë

- Ka potencial për zgjerimin e aktiviteteve

zonat e rreziqeve gjeologjike, tektonike e sizmike;

të shlodhjes;

- Kushtet e këqija të jetesës, për shkak të kanaleve të
pamjaftueshme kulluese.

 Administrimi i tokës dhe planifikimi i - Humbja e tokave bujqësore, për shkak të aktiviteteve
ndërtimore të pakontrolluara

shfrytëzimit të saj;
- Kërkesa

e

lartë

për

ndërtime

të - Cilësia e dobët e planifikimit të shfrytëzimit të tokës;
- Kapaciteti planifikues dhe zhvillues i komunës i

mëtejshme;

pamjaftueshëm;

- Kapaciteti rregullator, relativisht i fortë i

komunës në lidhje me mbrojtjen e - Aktivitete të pa organizuara ndërtimore, si pasojë e
zhvillimit spontan të tregëtisë;

hapësirave të gjelbërta;

- Instrumenta të dobët për planifikimin dhe zbatimin e
planeve;

 Pronësia dhe regjistrimi i tokës
- Konflikte të zgjidhura lidhur me të drejtat

- Kapaciteti rregullator i ulët i shtetit;

e pronësisë

- Tokat janë të pakëta për zhvillimin e industrive të
teknologjive të avancuara;

- Përqindja e lartë e pronës private, si

- Nuk ka koordinim midis komunave për zhvillim

bazë për motivim dhe zhvillim;

rajonal.
 Pronësia dhe regjistrim i tokës:
- Mungesa e tokave publike
- Pronësia private si pengesë për administrimin e mirë të
tokës
- Mungesa e tokave apo objekteve publike

Avantazhet dhe dobësitë në lidhje me infrastrukturën teknike
AVANTAZHET



Furnizimi me ujë:

DOBËSITË

 Furnizimi me ujë:

- Burime të mjaftueshme sipërfaqësore - Furnizim i pamjaftueshëm me ujë, gjatë
dhe

periudhave të thatësirës, me pasoja negative

nëntokësore ujore;

për biznesin, bujqësinë, turizmin dhe jetën

- Aktivitete të realizuar në shtrirjen e

private;

sistemit të furnizimit me ujë

- Humbje të mëdha të ujit të pijshëm, për shkak

- Personel i kualifikuar relativisht mirë
- Kapacitetet

kërkimore

në

fushën

të rrjedhjeve masive në sistemin e tubacioneve
e

dhe

ndërhyrjeve

të

paligjshme

(humbjet
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hidrogjeologjisë;

mesatare arrijnë në masën 45%);
- Shpërdorimi i ujit të pijshëm, për shkak të
çmimit të pa përshtatshëm

(që bazohet te

numri i krerëve për familje dhe jo në konsumin
aktual);
- Administrimi jo efektiv i ujërave;

 Sistemi i ujërave të zeza:
- Njohuri teknike në trajtimin e ujërave të
zeza;

 Sistemi i ujërave të zeza:
- Mungesa e trajtimit të ujërave të zeza, dhe si

- Kapaciteti kërkimor në fushën e trajtimit
të ujërave të zeza

pasojë derdhja e ujërave të ndotur në kanalet
vaditës.

 Administrimi dhe trajtimi i mbetjev të  Administrimi dhe trajtimi i mbeturinave të
ngurta

ngurta:

- Njohuri në trajtimin e mbetjeve urbane;

- Në gjithë zonën nuk ka një grumbullim e

- Kapaciteti kërkimor në fushën e trajtimit;

trajtim të
rregullt të mbeturinave;
- Mostrajtimi ekologjik i mbetjeve;

 Furnizimi me energji elektrike:
- Konceptimi i
elektrike

furnizimit

bazohet

në

me

energji

vlerësimin

 Furnizimi me energji elektrike

e - Paqëndrueshmëri

kërkesave të së ardhmes;

në

furnizim

me

energji

elektrike

- Agjensitë financuese respektojnë këtë - Rrjete të vjetër dhe administrim jo efektiv
koncept dhe nxisin zbatimin e tij;

sistemit të furnizimit me energji;

- Rinovimi i rrjetit energjitik e sistemi i - Çmime të papërshtatshme për energjinë;
furnizimit sipas standarteve Europiane;
- Prania e linjave të tensionit të lartë;

- Nuk ka tradita në përdorim të energjisë diellore
- Nuk ka tradita në përdorim të energjisë së
erërave

 Telekomunikacioni

- Nuk ka tradita në përdorim të energjisë ujore

- Prezenca e shërbimeve të telefonisë së
lëvizshme dhe fikse me kompani private;

 Telekomunikacioni

- Rrjeti kabllor i komunikimit është në - Mbulimi i pa mjaftueshёm i fshatrave;
kushte normale;

- Nuk ka sisteme të mjaftueshëm të parandalimit
të zjarreve;

Avantazhet dhe dobësitë në lidhje me infrastrukturën sociale
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AVANTAZHET

DOBËSITË

 Objekte arsimore për shkollim janë siguruar  Shpërndarja
për të gjithë zonën e banimit;

e

pababartë

e

objekteve

të

infrastrukturës sociale;

 Arsimi fillor, 9 - vjeçar e i mesëm është falas;

 Mungesa e objekteve të infrastrukturës kulturore,

 Disponueshmëria e objekteve sportive;

 Mungesa e mjeteve të transportit për nxënësit e

 Rrjet i mjaftueshëm shkollash;
 Përfshirja

e

ekspertëve

të

fshatrave të largët;
fushave

të  Pamjaftueshmëria e paisjeve të shkollave;

ekonomisë, biznesit nga kompanit private;
 Disponueshmëria

e

objekteve

 Objektet mjekësore mungojnë në një fshat,

arsimore,

shëndetësore dhe sociale;

 Mungojnë idetë për rehabilitimin e objekteve

 Disponueshmëria e ndihmës mjekësore;
 Rritja e

Njerëzit mjekohen jashtë shtetit;
mjekësore;

aktiviteteve private lidhur me

sigurimin e shërbimeve mjekësore e arsimore;

Avantazhet dhe dobësitë në lidhje me kushtet natyrore dhe mjedisin
AVANTAZHET

 Plani

kombëtar

i

Veprimit

DOBËSITË

për  Ndërtimet e paligjshme;

Mjedisin;
 Disponueshmëria e burimeve ujore
(rezervuarëve);
 Tokat pjellore;

 Niveli i lartë i ndotjes së ujit, për shkak të mos trajtimit
të ujërave të zeza;
 Shkalla e lartë e erozionit në kodrat me pjerësi, për
shkak të degradimit të pyjeve dhe të sistemit kullimit;

 Kushte të favorshme klimatike;

 Rreziqet sizmike në disa zona;

 Pejsazh interesant;

 Ndotja, për shkak të mos trajtimit të mbeturinave

 Cilësia e ajrit shumë e mirë;

urbane;

 Zbatim të Projekteve kombëtare për  Teknologjitë dhe fabrikat e ndryshme janë kërcënuese
rehabilitimin e veprave kulluese;

për mejdisin;

 Zbatim të Projektit të kombëtare për  Konflikti midis shkarkimit të hapur të ujërave të zeza
kalimin e pyjeve ne pyje komunal;

dhe sistemit të kullimit;
 Mbeturinat e ngurta shkarkohen në vende të hapura
dhe të shpërndara;
 Plani Kombëtar i veprimit për Mjedisin nuk zbatohet;
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Prioritetet dhe masat lidhur me strukturën ekonomike dhe zhvillimin
PRIORITETET DHE MASAT
 Përmirësimi i kuadrit ekonomik dhe pakësimi i varfërisë në rajon
- Krijimi i objekteve dhe programeve të kualifikimit (p.sh. në administrim, etj);
- Nxitja e kualifikimit profesional;
- Nxitja e bashkëpunimit të biznesit në sektorin privat;
- Krijimi i një baze të dhënash për kompanitë që ushtrojnë aktivitetin në këtë zone;
- Nxitja e konceptit për zhvillimin e ekoturizmit në rajon;
- Nxitje për ndërtimin e groposjes se MB dhe i impianteve për trajtimin të ujrave të zeza;
- Ndërtimi i një qendre ndërkombëtare panairesh për lulet, vreshtarinë e ullishtarinë e tjera;
Prioritetet dhe masat lidhur me infrastrukturën teknike komunale
PRIORITETET DHE MASAT
 Përmirësimi i infrastrukturës teknike:
- Krijimi i qendrave me impiante (kurrësesi me lagunazhe) për trajtimin e ujërave të zeza;
- Studimi për ndërtimin e rrjeteve të reja të furnizimit me ujë;
- Përkufizimi i zonave për grumbullimin e mbeturinave të ngurta;
- Zgjidhja e konflikteve të përdorimit të tokës lidhur me grumbullimin e trajtimin e mbetjeve;
- Një koncept më efektiv për furnizimin e zonave rurale me energji elektrike;
- Studimi mbi prodhimin dhe shfrytëzimin e energjisë nga uji, diellore dhe tё erёs;
Prioritetet dhe masat lidhur me infrastrukturën sociale
PRIORITETET DHE MASAT
 Rritja e numrit tё objekteve kulturore:
-

Studimi rreth ngritjes së shkollës bujqësore;

-

Përmirësimi i kualifikimit të personelit ambulator mjekësor;

-

Furnizimin me paisje të mjeteve mësimore të shkollave;

-

Studimi rreth nevojave për përmirësimin e shkollave publike;

Prioritetet dhe masat lidhur me kushtet natyrore dhe mjedisin
PRIORITETET DHE MASAT
 Shpërndarja e informacionit rreth zonave të rrezikshme natyrore dhe rregullimi i aktiviteteve
ndërtimore
- Studimi mbi zonat e prekshme / të rrezikshme (harta);
- Pakësimi i ndotjes së ujit që shkaktohet nga penetrimi i ujëreva të zeza në ujërat e pijshëm;
- Vazhdimi i rrjetit të kanalizimeve të ujërave të zeza;
- Trajtimi i ujërave të zeza;
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- Financimi për ndërtimin e objekteve të trajtimit;
- Stabilizimi i shpateve të paqëndrueshëm në rrethinat kodrinore:
- Restaurimi i pritave dhe marrja e masave kundra gërryerjeve (p.sh. mbjellja e pemëve);
 Reduktimi i rreziqeve gjeologjike, sizmike për shtëpitë dhe zhvillimi i mënyrave të qëndrueshme
të ndërtimit:
- Shqyrtimi i teknologjive tradicionale të ndërtimit;
 Përmirësimi i njohurive rreth zbatimit të teknologjive të ndërtimit, që janë më efektive në
drejtim shfrytëzimit të energjisë;
- Shpërndarja e informacionit rreth teknologjive të ndërtimit që kanë efektivitet në drejtim të
shfrytëzimit të energjisë;
- Rehabilitimi i zonave të grumbullimit të MB, për shkak të mostrajtimit të mbetjeve urbane;
- Këshillimi me fshatrat për të gjetur zgjidhje për një zonë të caktuar për grumbullimin e
mbeturinave dhe shesheve të ujrave të zeza;
 Menaxhimi i mbetjeve organike, pesticideve e insekticideve.
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X. PËRMBLEDHJE E PROJEKTIT
TEKNIK
10.1. PROJEKTI TEKNIKO – TEKNOLOGJIK
Projekti shqyrton zhvillimin e aktivitetit të grumbullimit dhe depurimit të midhjeve në
Liqenin e Butrintit, Sarandë. Liqeni i Butrintit (Sarandë) konsiderohet ndër mjediset
tranzitore nga më të rëndësishmit në të gjithë bregdetin shqiptar, me vlera të shumanshme
natyrore dhe ekonomike, me biodiversitet dhe prodhimtari të lartë. Akuakultura në Butrint
dhe pikërisht rritja e midhjes Mytilus galloprovincialis ka rëndësi ekonomike jo vetëm brenda
vendit, por edhe për eksport. Në Butrint është ndërtuar me financim të BE-së, Qendra e
Grumbullimit dhe Depurimit të Midhjes që shërben për tregtimin e molusqeve në përputhje
me kërkesat e duhura shëndetësore. Sherbimet qe ofron kjo qender jane: depurimi, ruajtja ne
frigorifer, shkoqja, seleksionimi, kalibrimi, ambalazhim dhe etiketim. Ndërmarrja ka
përgatitur planin e vetëkontrollit. Plani përfshin gjithë proçedurat e kryera deri në çastin kur
del produkti përfundimtar, në të cilin janë larguar të gjithë faktorët ndotës në produkt. Në
qendër zbatohen të gjitha masat higjieno-sanitare, si dezinfektimet, deratizimet,
dezinfestimet, kolaudimet e gjithë aparaturave, që janë pranë saj, analizat mikrobiologjike
para dhe pas depurimit të midhjeve etj.
Produkti i midhjeve i vjelur nga impiantet në liqen shpëlahet me ujë rrjeti me presion
peshohet dhe merren mostra për analiza mikrobiologjike. Vendosen në vaskat e depurimit
dhe menjëherë fillon procesi. Pas fillimit të procesit, molusqet fillojnë filtrimin. Janë tre
vaska depurimi dhe secila merr nga 6 m3 ujë dhe vendosen rreth 100 g produkt për 1 m3 ujë.
Kapaciteti I vaskave eshte afrom 300 ton ne vit. Uji, i cili përdoret për të kryer depurimin
ështëujë pusi, me temperaturë 18-23ºC, kripshmëri 30-33‰ dhe pH 4.5-7. Nëse, pas 48 orësh
analizat e produktit dalin në kufijtë e duhur, atëherë menjëherë kalon në fazën e seleksionit
dhe të etiketimit për treg.
Ne momentin qe vjen produkti para se te futet ne qender i behet nje larje me uje pusi me
presion, te moli qe shkarkohet nga varkat. Me pas futet ne qender, nqs eshte klasa B (nje
klase e cila ndalohet te dale ne treg), atehere produkti kalon ne vaskat e depurimit qe
furnizohen me uje pusi qe kalon ne filtra ultra violet (UV) dhe filter mekanik,kur eshte klasa
A (nje klase e cila lejohet te dale ne treg), produkti kalon ne proceset e shkoqje-seleksionim.
Ne Butrint behen matje te parametrave fiziko-kimike, si temperatura (°C), kripshmëria (‰),
oksigjeni i tretur (%), oksigjeni i tretur (mg/L), pH, në disa raste dhe tejpamja (m). ISUV
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vlereson pranine ose jo te lëndëve helmuese DSP dhe PSP, si dhe vlerësimi sasior i ASP-së,
ne midhje. Gjithashtu behet edhe vleresimi I metaleve te rëndë: Hg, Cr, Cd, Pb tek produkti I
midhjes dhe në ujëra. Pervec kesaj vleresohet edhe prania e pesticideve në midhje.
Në pjesën veri perëndimore të liqenit të Butrintit operojnë 76 impiante të kultivimit të
midhjeve. Këto impjante administrohen nga pronarë të ndryshëm, ku mesatarisht njëri prej
tyre zotëron 3-4 impiante të tilla. Në këtë rezervuar kultivohen rreth 1500 ton midhje në vit.
Kjo sasi vjen nga proçedura e proçesit të kontrollit të midhjeve.
Mbasi midhjet kultivohen, i nënshtrohen një proçesi kontrolli për t’i klasifikuar sipas cilësisë.
Kur janë të rritura me cilësi të mirë që do të thotë zero përmbajtje E.Coli dhe zero përmbajtje
Salmonela. Sipas pranisë ose jo tëkëtyre dy komponentëve ato klasifikohen në tre klasa:


Klasa A, kur midhjet rezultojnë me përmbajtje zero të dy komponentëve të mësipërm.



Klasa B, kur midhjet janë ose nga Salmonela ose nga E.Coli.

 Klasa C, kur midhjet janë shumë të prekura prej tyre.
Në rastin e klasës A, midhjet shkojnë direkt në treg konsumi për njerëzit. Në rastin e klasës
B, midhjet i nënshtrohen një proçesi deprivimi. Ato dërgohen në impiantin e depurimit që
përbëhet nga tre vaska me ujë. Por, fillimisht ato pastrohen qysh në marrje me anë të një
zorre me ujë të pastër që vjen nga një pus nëntoksor. Uji i dalë nga ky proçes nuk i
nënshtrohet ndonjë proçesi pastrimi apo trajtimi, por që në fakt ky ujë i dalë parastrimi, i
ndotur, derdhet përsëri në liqen. Pastaj midhjet merren dhe largohen në vaskën e parë, ku i
nënshtrohen një proçes tjetër trajtimi me ujë nëntoksorë dhe me bombardim me rreze
ultraviolet. Uji i ndotur shkon më pas në disa filtra dhe pastaj mbasi rezulton i pastër nga
matjet që bëhen enkas dhe derdhen prap në liqen. Ka më shumë të ngjare që ky ujë të derdhet
i ndotur në liqenin e Butrintit. Midhjet pasi pastrohen, etiketohen dhe bëhen gati për treg,
gjithmonë pas analizave që bëhen nga instiuti i kërkimeve veterinare, IKV, Tiranë.
Biotoksinat dhe parazitet
Nga analizat e kryera dhe monitorimi i vazhdueshem i bere ne Liqenin e Butrintit nuk eshte
konstatuar prezence squfuri. Persa i perket paraziteve te cilet prekin midhjen, paraziti me i
perhapur eshte “BALANUS”, i cili njihet edhe si “Dhembi i qenit”. Nga monitorimet dhe
analizat e kryera ne vitin 2012, eshte vene re prezence e ketij paraziti ne parametrat 0.8% ne
zonen e Manastirit dhe 11% ne zonen e Ksamilit. Duke nisur nga viti 2013 dhe deri me sot ne
liqen eshte aplikuar ventilimi dhe ky proces ka rezultuar pozitivisht pasi paraziti
“BALANUS” ka ardhur drejt zhdukjes. Rezultatet e analizave te fundit nuk japin asnje
prezence te ketij paraziti tek midhja. Per te garantuar nje produkt sa me cilesor si per tregun
lokal dhe ate Europian, midhja ne Liqenin e Butrintit eshte e monitoruar vazhdimisht dhe
analizat e biotoksinave kryhen ne meyre periodike nga nje staf i trajnuar dhe kualifikuar
bazuar me standartet Europiane. Ne vitin 2006, Komuniteti Europian ka financuar krijimin e
Qendres se Grumbullimit dhe Depurimit te Midhjes ne Manastir te Sarandes. Per garantimin
e hedhjes ne treg te nje produkti sa me cilesor tek midhja behen keto analiza:
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1. Analizat e biotoksinave (ASP, DSP, PSP)
2. Analizat mikrobiologjike (E.coli dhe Salmonella)
3. Analiza e metaleve te renda
4. Analizat e pesticideve
5. Analizat fiziko-kimike.
6. Analizat e fitoplanktonit
7. Analizat e semundjeve te ndryshme qe mund te pesoje midhja
10.2 PRODHIMI NE QENDER
Midhja (Gallypus Provincialis)
Midhja eshte nje ze i rendesishem i prodhimeve peshkore. Liqeni i Butrintit eshte nje nga
zonat me te pershtateshme per rritjen e midhjes. Prodhimi kryesor perbehet nga akuakultura e
cila zhvillohet ne liqen nepermjet 75 impianteve te bera nga hekuri apo betoni. Impiantet jane
krijuar per te kultivuar midhjen (Gallypus Provincialis). Pas vitit 1990 jane krijuar dhe
impiantet galexhante, te cilat aktualisht menaxhohen nga 7 kompani Nga te dhenat e viteve te
fundit kemi rregjistruar keto te dhenat persa i perket prodhimit te midhjes
- Duke filluar nga viti 2007 eshte perfituar prodhim afro 10.400kv
- Gjate viteve 2011-2012 prodhimi eshte rritur ne 15.000 kv per vit
- Nga viti 2013 deri ne muajt aktuale (2014) prodhimi i midhjes eshte afersisht 1500 ton
Stafi professional i Impiantit është i kualifikuar.
10.3 MBETJET DHE SHKARKIMET
Ne Qender nuk shkaktohet asnje risk persa i perket ndotjes mjedisore, pasi uji qe del nga
depurimi dhe perpunimi i midhjes kalon ne fitra dhe gropa septike dhe pastaj derdhet ne
liqen, mbeturinat mblidhen dhe me pas i merr makina e pastrimit e Komunes Ksamil.
Shkarkimet në ajër
Shkarkimet në ajër do të kemi gjatë operacioneve të punimit, megjithёse Impianti është i
pajisur me filtra, të cilat janë shumë cilësore për të minimizuar aromat dhe pluhurat.
Zhurmat
Zhurma gjatë proçesit të punës së linjës të ketë në nivele të pranueshme. Ato do të jenë
prezent edhe gjatё kohës sё funksionimit të tij, por në normat e lejuara tё zonave industrialё.
Lëkundjet
Lëkundje nuk do të ketë, sepse pajisjet lëvizëse janë shumë të pakta në numër dhe me fuqi të
ulët dhe me konstruksione, që garantojnë punë në ekuilibër të plotë.
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Nriçimi
Nriçimi që do të përdoret gjatë ditës është drita e diellit, por do të përdoret edhe ndriçimi i
plotë elektrik.
Nxehtësia
Nxehtësi nuk do të çlirohet gjatë proçesit të punës në atë masë, që të sjellë ndikim negativ në
mjedis, si në ujërat sipërfaqësorë dhe ato nëntokësorë ose në ajër ose nё shёndetin njerёzor.
Rrezatimi
Rrezatim nuk ka dhe nuk do tё ketё pёrgjithёsisht gjatë funksionimit të Impiantit pёr tё gjitha
operacionet nё kompleks.
Vibracionet
Vibracionet e lindura prej punës në pajisjet teknologjike janë të amortizuara, për shkak të
funksionimit bashkëkohor të pajisjeve.
Mbetjet metalike e plastike
Këto mbetje ose metalet apo plastikat e përdorura do të mblidhen dhe do të sistemohen në nja
kosh të veçantë për të qenë pjesë e një destinacioni riciklimi.
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XI. ALTERNATIVA PËR ZHVILLIMIN
E PROJEKTIT

11. 1. ANALIZA E ALTERNATIVAVE
Ky raport siguron një vlerësim të ndikimeve potenciale të mjedisit mbi projektin dhe hedh
dritë mbi masat që nevojiten për të parandaluar, minimizuar, zbutur apo kompesuar një
ndikim të mundshëm negativ mjedisor dhe për të përmirësuar realitetin mjedisor.
Synimi i VNM-së, nuk është të pengojë zhvillimin ekonomik, dhe as të ruajë të pashqetësuar
ekosistemet natyrore, por të balancojë faktorët ekonomike, teknike dhe mjedisore me kostot
përkatëse, si dhe të përmirësojë cilësinë e planifikimit dhe të zhvillimit.
Alternativa e parë
Mundësia e mos funksionimit të qendrës së grumbullimit dhe depurimit të midhjeve, për
pasojë jo punësim dhe mos zhvillim të zonës në studim. Duke përmbledhur sa u tha më siper
u vlerësua që alternativa e “jo-ndertimit” do të perfshijë më shumë impakte negative në qytet
sesa do ti shkaktojë operimi i kësaj qendre.
Ndikimet kryesore në mjedis në Alternativën e mos funksionimit të linjës
Objekti mbi të cilin bien

Lloji i ndikimit

Shërbim trajtim ujërash

- - -, mos zgjidhja e ndotjes;

Punësimi i komunitetit

- - -, shtimi i numurit të njerëzve të papunë;

Problemet mjedisore

- - -, shtohen problemet mjedisore të zonës

11.2 AKTIVITETET NË DOBI TË NJË ZHVILLIMI TË QËNDRUESHËM
Kjo alternativë mbetet në konsideratë, duke patur parasysh përshkrimin e mjedisit të dhënë
më sipër. Sektori i projektuar për këtë qendër nuk përbën ndonjë territor të pasur nga
pikëpamja e biodiversitetit, madje dhe në vegjetacion. Relievi i tij nuk favorizon zhvillimin e
florës së mesme apo përdorim intensiv të territorit në faunë të lartë. Për një pasqyrim më të
mirë të ndikimeve do të ndihmojë edhe veçimi i ndikimeve sipas fazave të zhvillimit të
projektit.
Aktiviteti i parë – Asfaltimi i rrugëve të brendshme dhe pranë
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Asfaltimi i kësaj rruge do të kushtëzojë gjithë zhvillimin e aktivitetit, përmirësimin e gjendjes
së rrugëve në nivel lokal dhe një pjesë të mirë të reduktimit të ndikimeve negative të zonës
përreth.
Tabelë përmbledhëse e ndikimeve, që mund të gjenerohen nga asfaltimi i rrugës
Burimi i Ndikimeve

Objekti mbi të cilin bien.

Lloji i ndikimit

Punësimi i banorëve përreth zonës

njerëz

+ +, zbutja e papunësisë së zonës

Transporti dhe punimet e hapura

ajër

- -, ndotje e ajrit nga grimca solide në

(material inert, asfalt, pluhura)

suspens

Precipitimet e shkarkimeve urbane të

Ujra nëntokësorë

- ?, Mundësi të vogla

Ajër, tokë dhe mbulesa e

+ +,ulja e efekteve ndotës që shkaktojnë

gjelbër

rrugët e këqia

rrjedhur aksidentalisht
Rritja e cilësisë së rrugëve

+ +,ulja e efekteve dëmtues në automjetet
që kalojnë në këtë rrugë.
Rritja e aksesit me zonën

Mjediset humanë

+ + +, konsiderohet si mjaft positive.

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 asfaltimi i rrugës në tërësi përbën një hap
pozitiv. Kryerja e këtyre punimeve, duke patur parasysh efektet mjedisorë do të ndihmonin
në klasifikimin e këtij investimi, ndër objektet me ndikime pozitivë në mjedisin human.
Aktiviteti i dytë – Gjelbërimi i zonës përreth objektit
Ky aktivitet kryhet më gjerë se territori i objektit. Gjelbërimi i zonës do të rrisë sipërfaqen e
gjelbërimit në rajon. Kjo ndërmerret nga firma, 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

tokë

për përmirësimin e cilësisë së ajrit
+++, rritja e sipërfaqes së gjelbër në mjedis
për mbrojtjen e tokave nga erozioni.

Përdorimi i sipërfaqeve të gjelbëruara human
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Ndryshim i relievit natyror dhe i

Tokë

formës së përdorimit të tokave

+,

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.

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 –Funksionimi i Impiantit
Ky është aktiviteti kryesor, që mendohet se ka ndikimet më të mëdha jo vetëm nga pikëpamja
e efekteve momentale, por edhe për jetëgjatësinë e saj. Objektivi themelor i këtij aktiviteti
është trajtimi i ujërave të cilat shkarkohen pas depurimit të midhjeve në 3 vaska të ndryshme.
Tabelë përmbledhëse e ndikimeve që do të gjenerohen nga funksionimi i Impiantit
Burimi i Ndikimeve

Objekti mbi të cilin bien.

Lloji i ndikimit

Ngritja e zyrave dhe bar bufesё

Njerёz

+++, pёrmisim dhe pёrkudesje e shёndetit
tё punonjёsve

Furnizimi dhe magazinimi i

Ajër,

- , ndotje e ajrit nga pluhurat

paisjeve dhe makinave

tokë, ujra.

- , ndotje e ujrave dhe tokës nga larjet e
sheshit të komplekst

Rritja e intensitetit të transportit

Ndotje akustike në

- , rritja e nivelit të zhurmave dhe

mjediset natyrore

gjenerimi i dridhjeve në mjediset natyrore
dhe faun.

Transporti i mallrave në cilësin dhe

Biznesin vendas

standartet europiane.

+++, Rritja e fuqizimi i bizneseve.
+++, Rritja e punësimit në zonë.

Gjenerimi i mbeturinave

Mjediset urbane

- , shtimi i mbeturinave komunale
+, menaxhimi rigoroz i tyre

Rritja e aksesit me zonën

Mjediset humane

+ + +, konsiderohet si mjaft positive.

humane

+++, rritja e punësimit në komunitet.

(për përdorim-shfrytëzim, rikrijim)
Punësimi i banorëve përreth.
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 funksionimit të Impiantit. Në këtë aktivitet do të zbatohet me rigorozitet
rregullorja e sigurimit teknik, që mendohet se ka ndikimet më të mëdha jo vetëm nga
pikëpamja e efekteve momentale.
Aktiviteti i katërt - Kontrolli dhe furnizimi me ujë industrial
Do të jetë i nevojshëm për operacionet që do të jenë dhe do të kryhen në objekt, siç është larja
e ambienteve. Uji do të merret nëpërmjet një pusi në nënburimet e zhavoreve të kuaternarit.
Uji i pusit nëpërmjet një pompe të fuqishme me kapacitet rreth 0,8 l/sek do të dërgohet në
depozita të mëdha. Ujërat janë të karakterit të ëmbël me mineralizim të përgjithshëm 0.50.75gr/l dhe janë të tipit hidrokarbonat magnesium-kalciumit.
Tabelë përmbledhëse e ndikimeve që do të gjenerohen nga proçeset e Impiantit
Burimi i Ndikimeve

Objekti mbi të cilin bien.

Lloji i ndikimit

Marrja e ujit për përdorim

Uji i pusit

- , Shfrytezimi i ujit te pusit të shpuar
brenda sheshit

Shfrytëzimi i lëndës energjitike në vend

humane

+++, Rritja e punësimit në komunitet.

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.
Ky aktivitet kërkon një fokusim të gjerë për zbutjen e ndikimeve negative dhe rritjen e atyre positive.

Aktiviteti i katërt - Mbrojtja në punë sipas rregullave të teknikës së sigurimit
Hyrja për në zonat e ndërtimit duhet të jetë e rrethuar plotësisht. Gjatë kryerjes së aktiviteteve
do të zbatohen me përpikmëri rregullorja e sigurimit teknik. Punimet do të kryhen konform
skemës. Para fillimit të punës duhet të kontrollohen frontet e punës në çdo post pune, si dhe
kontrolli i gjendjes së çdo paisjeje. Në objekte duhet të vendosen tabelat e sigurimit teknik,
mbrojtjes nga zjarri, që kufizojnë punonjësit apo të huajtë për kalimin me vend e pa vend
nëpër zonat e ndërtimit, rrugët e detyrueshme të kalimit për ruajtjen nga ndonjë aksident i
mundshëm gjatë veprimtarisë operacionale në këto zona.
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Punonjësit duhet të pajisen me veshje pune dhe të trajnuar në shërbimin e këtij aktiviteti.
Duhet të disponohen dokumenta, ku pasqyrohet puna me punonjësit për njohjen dhe zbatimin
e rregullave, e cila do të bëhet e përjavshme dhe e dokumentuar me firmat përkatëse për
njohuritë bazë në zbatimin e rregullave të sigurimit teknik. Duke u nisur nga problematikat që
paraqesin këto produkte, del detyrë parësore zgjedhja e personelit që do të punojnë nëpër
objekte.
Për të siguruar një zhvillim të qëndrueshëm korrekt, duhet të bazohemi në këto katër
aktivitete, si asfaltimi i rrugëve, gjelbërimi përreth ndërtimeve dhe brenda tyre, shërbimi në
ambjentet e brendshme të bizneseve të reja dhe mbrojtja në punë sipas rregullave të teknikës
së sigurimit.

Fig. 28
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XII. ANALIZA E NDIKIMEVE NË
MJEDIS

12.1. VLERËSIMI I NDIKIMEVE TË MUNDSHËM
Impaktet potenciale në mjedis të funksionimit të godinës Impiantit do të kenë:


Eefekte të qendrueshme (afatgjata) që kryesisht do të shfaqen gjatë funksionimit të
impiantit.

12.1.1 Çlirimi i pluhurave dhe gazrave
Çlirimet e gazrave dhe pluhurave në ajër qe lidhen me operimin e linjës mund të ndodhin nga
dy burime te pavarura:


Çlirime ndotësish nga djegiet e makinave gjatë provave me motorë me djegie të
brendshme;



Pluhur që del nga lëvizja e makinave mbi rrugët e shtruara dhe të pashtruara.

Çlirimet e gazrave dhe pluhurave në ajër nga këto veprimtari të zakonshme përfshijnë:


Çlirimet e gazta nga djegiet (COV, NOx, CO, SOx, PM10) nga makineritë e renda
lëvizëse me gazoil apo benzine, pajisjet ndihmese portative;

Zhurmat, çlirimet ne ajer dhe pluhuri
Ndikimet lokale në nivele të larta të zhurmës dhe çlirimit të gazrave në ajër, parashikohen të
kenë ndikim negativ në cilesinë e jetës për banorët e zonës përreth. Oraret e punës do të
kufizohen në përputhje me standartet kombëtare.
12.1.2 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 godinës 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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12.1.3 Ndikimet në ujëra sipërfaqësore

Funksionimi i këtij impianti 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.
Ndryshimet e karakteristikave të tjera hidrografike
Ushtrimi i këtij aktiviteti në kushte optimale në këtë zonë, nuk do të ndikojë në nivelin e
ujërave tokësore, në rrugët ujore dhe në rrjedhën e ujrave nëntokësore. Në zonën e
shfrytëzimit 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.
Derdhja aksidentale e sedimentit gjatë ndërtimeve (derdhje e naftës)
Gjatë funksionimit, risku i derdhjes aksidentale të karburantit në tokë duhet të merret
parasysh në planin e menaxhimit mjedisor. Rreziku i derdhjeve të vajrave është i lartë pasi
një sasi e caktuar makinash të medhaja do të jenë duke punuar në ketë zonë. Vajrat e
derdhura në tokë do të ndotin dherat.
Aktiviteti human - Transporti lokal në zonë do të ndikohet negativisht nga rritja e trafikut të
mjeteve të renda dhe e çlirimeve në ajer të motorrëve të tyre. Kjo do të shkaktojë efekte
negative edhe në aktivitetet e ndryshme të zonës përeth. Gjatë ndërtimit, strukturat e zonës do
të perballen me një sërë detyrimesh. Operacionet në ndërtimin e Impiantit nuk do të ndikojnë
zonën përreth asfaltit.
Siguria e shëndetit dhe mjedisit gjatë funksionimit
Veprimtaritë e këtyre llojeve gjithmonë do të paraqesin një risk për punonjësit. Rreziqet
domethënëse janë incidentet me makinat lëvizëse, punime mekanike dhe ndikimi i aromave
dhe zhurmave tek punëtorët. Do të respektohen kërkesat kombëtare të shëndetit dhe sigurisë.
Do të perdoren teknika dhe metoda miqesore ndaj trajtimit të mjedisit. Kjo përshkruhet e
detajuar në Planin e Menaxhimit të Mjedisit.
12.2 NDIKIMET E QËNDRUESHME
12.2.1. Ndryshueshmëria e peizazhit
Peisazhet e kësaj zone përbejnë një nga elementet kryesorë të peisazhit që mund të ndikohen
nga struktura e planifikuar e Impiantit. Megjithatë, zona nuk do të ndikohet nga ndërtimi i
këtij Impianti, pasi klima e zonës nuk do të ndryshojë, qarkullimi i rymave të ajrit do të
mbetet i njëjtë, si dhe gërryerja dhe transportimi i sedimentit nuk do të shkaktojë ndonjë
ndryshim të konsiderueshëm.
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12.2.2 Impaktet social-kulturore

Në përgjithesi, Impianti, është i mirepritur, pasi projekte të tilla krijojnë vende të reja
punësimi dhe rrisin mundësinë e pasjes së një mjedisi më të pastër. Ndërtimi i këtij Impianti
nuk ka impakt në kulturën lokale, etnicitetin, dhe traditën fetare dhe historike të rajonit.
12.2.3. Ndikimet pozitive të projektit
Edhe pse është e pa evitueshme, 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 rajonin në tërësi;



ndikimet mjedisore që identifikohen të eliminohen, reduktohen ose zbuten .

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.
Ndikimet e projektit
Ndikimet pozitive të Projektit përfshin tashmë vetëm fazën e funksionimit dhe studimit të
vlerësimit për ti paraprirë një zhvillimi ekonomik të qëndrueshëm, të balancuar dhe të
kontrolluar të zonës. Duke patur parasysh vlerat jo të mëdha të territorit në gjëndjen aktuale,
mendohet se kompensimet dhe ndikimet e tjera pozitive, si punësimet, përmirësimet në
infrastrukturë marrin një rëndësi të veçantë për komunitetin e rajonit. Këto ndikime nxisin
edhe komunitetin për mbështetjen e investimeve.
12.3. NDIKIMET NË MJEDIS GJATË FUNKSIONIMIT
Për të analizuar ndikimet e mundshme në mjedis gjatë periudhës së ndërtimit së pari, janë
saktësuar ndikimet negative apo pozitive mbi mjedisin, si dhe masat e mundshme zbutëse
ndaj tyre. Në fund janë përvijuar burimet dhe shkaqet e ndikimeve të mundshme.
12.3.1. Komponentët e ndjeshëm ndaj ndotjeve
Ndotja e ajrit
Pluhurat që dalin si dhe shkarkimi i gazrave të makinave janë burimet e mundëshme të
ndotjes së ajrit, të cilat mund të rrisin përqëndrimin e materialeve të imta në të. Pjesa më e
madhe e pajisjeve do të operojë në një ambjent të mbyllur, me një dispersion jo të madh, për
shkak të mungesës së rrymave dhe erërave. Ndikimi në ndotjen e ajrit, pra mund të
konsiderohet i ulët.
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Standartet e cilësisë së ajrit dhe shkarkimet ndotëse në mjedis
Ndotësi

Vlerat mesatare të elementeve ndotës

Autoriteti

SO2

NOX

Vjetore

24h MAX

Ditore

Vjetore

0.10

0.5

1.0

0.05

(jashtë)

(brënda) ppm

24h

Ditore

Orare

MAX
BANKA
BOTËROE
SHBA

0.02ppmëaç

0.1ppmëaç

0,03ppmëbç

0.14 ëbç

-

0.05

-

0.05
-

-

-

ppm

0.5ppm ëacç
OBSH

-

90μg/m3

-

-

-

-

190320μg/m3

BE

80 μg/m3

-

-

200

-

-

-

μg/m3

Ndotja e ajrit nga grimcat e ngurta
Gjatë funksionimit të impiantit ndodh që të formohen aerosole të përzjera me grimca të
ngurta.
Zhurmat dhe dridhjet
Zhurma, nga funksionimi i Impianteve të tilla, mund të jetë e rëndësishme për një periudhë të
kufizuar kohe. Nivelet e zhurmës mund të ndryshojnë shumë, në varësi të detyrës specifike,
që po kryhet. Të gjitha pajisjet që lëshojnë zhurmë do të mirëmbahen, ashtu siç duhet për të
minimizuar ndikimin e zhurmës në rajon. Pajisjet që lëshojnë zhurmë do të jenë sipas
standarteve të BE rreth zhurmës së shkaktuar në mjedis. Zhurma që do të gjenerohet do të
jetë e neglizhueshme. Burimet e vetme të mundshme do të jenë motorët e pompave, por ata
do të vendosen në vendet të mbyllura dhe të izoluara. Në vijim paraqiten nivelet maksimale të
zhurmës, që pranohet.


E vazhdueshme 1.000m nga reparti 45dBA;



E çastit 1.000m nga reparti 55dBA;



Niveli maksimal 1m nga pajisja 85dBA.

12.3.2 Ndotja e ujit
Derdhja e ujrave pas trajtimit, mund të krijojnë kushte për ndikime të tjera, objekt i të cilave
të jetë uji liqenor. Ndikimi i këtyre faktorëve është ”i vogël”, duke marrë në konsideratë
nivelin e pajisjeve të përfshira dhe standartet me të cilat duhet të punojnë këto tip pajisjesh.
Masat zbutëse përfshijnë “Praktikat më të Mira të Menaxhimit të funksionimit”, të cilat do të
jenë një nga këkesat bazë të specifikimeve të kontratës.
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Mbeturinat

Gjatë periudhës së funksionimit, do të prodhohen mbeturina nga vetë proçeset e punës. Pritet
një prodhim jo i vogël i mbeturinave nga funksionimi i Impiantit. Pritet gjithashtu, prodhimi i
një sasie edhe të mbeturinave personale të punëtorëve dhe personelit. Llojet, sasitë, data dhe
mënyra e largimit të të gjithë mbeturinave të rëndësishme do të shënohet në një regjistër dhe
për më tepër puntorëve do t’u kërkohet të mbledhin veç fraksionet e ndryshme të
mbeturinave.
Trafik i ri shtesë i krijuar
Lëvizjet e kamionëve për dërgimin e materialeve dhe largimin e tyre do të parashikohet që të
ndodh në kohën me më pak trafik në rrjetin rrugor lokal, me qëllim që të ndërthuret sa më
pak me trafikun normal të zonës suburbane dhe urbane. Kësisoj, do të jetë e udhës, që më
mirë lëvizjet të kryhen kryesisht në intervalin kohor 17.00-07.00.
Ndryshimet tokësore
Këto veprimtari përfshijnë përmirësimin e aksesit në sheshet e punës, përgatitjen e shesheve
të ndërtimit, kullimin e shesheve, punimet e themeleve, largimin e mbeturinave, ngarkimin
dhe shkarkimin e materialeve, udhëtimet e punëtorëve dhe veprimtari të tjera të nevojshme
për t`u kryer.
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 jashtë territorit të sheshit 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.
12.3.3 Efektet e dëmshme të ajrit të ndotur
Elementet që gjenden në ajër ushtrojnë efekte negative në shëndetin e njeriut. Këto efekte
manifestohen në forma të ndryshme, që fillojnë me shqetësime në frymëmarrje, vazhdojnë
me sëmundje kronike profesionale dhe arrijnë deri në intoksikacione të rënda, madje deri në
vdekje. Aktualisht, studiuesit ndjekin pikërisht këto efekte, që vijnë si pasojë e ekspozimit për
një kohë të gjatë me substanca ndotëse të veçanta ose të përziera. Organet e para që preken
nga këto ndikime janë organet e frymëmarrjes. Ajri që thithet nga njeriu hyn në kontakt me
gjakun dhe përhapet në gjithë trupin.
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Efektet e dëmshme të gazeve
Veprimi i dëmshëm i gazeve ushtrohet kryesisht në rrugët e frymëmarrjes. Shpesh, ai vepron
në kombinim me grimcat e ngurta. Gazet, në pjesën më të madhe të rasteve kanë veçoritë e
tyre karakteristike, në mekanizmin e veprimit në organizëm. Ndërmjet gazeve, që ndotin
atmosferën mund të përmendim CO2, CO, SO2, SO3, H2S, NOx etj. Këto japin efekte të
dëmshme në rrugët e sipërme të frymëmarrjes, për shkak të tretshmërise së tyre. Gazet, që
kanë në përbërje azotin ushtrojnë veprim toksik në rrugët e thella të frymëmarrjes. Efektet
pathollogjike të gazeve shfaqen në këto sëmundje:


bronkiti kronik;



azma bronkiale;



sëmundje të aparatit të frymëmerrjes, etj.

Nga studimet e kryera mbi popullsinë e zonave të ndotura është vënë re rritje e
sëmundshmërisë me kalimin e kohës. Këtu mund të përmendim pneumoninë, bronkitin,
tuberkulozin dhe sidomos, ato të rrugëve të sipërme të frymëmarjes, siç janë rihinite,
faringite, otite etj.
Duke patur parasysh që ndotja e ajrit është prezente duhet të ndërmeren masa të ndryshne
praktike për të ulur ndikimin negativ, që ato kanë në rrugët e frymëmarrjes.
12.3.4 Vlerësimi dhe identifikimi i ndikimeve negative e pozitive gjatë ushtrimit të
aktiviteteve
Identifikimi i ndikimit
Lloji i ndikimit në tokë

Gjatë ndërtimit

Gjatë shfrytëzimit

Po

Po

Jo

Jo

Ndryshime topografike të terrenit

x

Prishja e tokës bujqësore

x

Ndotja e tokës nga rrjedhjet

x

Ndotja e tokës nga mbetjet e ngurta

x

Ndotja e tokës nga depozitimet e llumrave

x
Identifikimi i ndikimit

Lloji i ndikimit në cilësinë e ajrit

Gjatë ndërtimit

Gjatë shfrytëzimit

Po

Po

Jo

Prodhimi i pluhurit

Jo
x

Identifikimi i ndikimit
Lloji i ndikimit në florën dhe faunës

Gjatë ndërtimit

Gjatë shfrytëzimit

Po

Po

Jo

Jo

Shkatërrimi i rëndësishëm i habitateve natyrore

x

Rrezikimi i ndërhyrjes në bimët e ujit

x

Ndërtimi i rrugëve të reja që kalojnë përmes zonës

x
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Përçarje apo izolim të habitateve të egra

x

Interferencë midis rrugës natyrore të emigrimit të

x

sisoneve
Identifikimi i ndikimit
Lloji i ndikimit në ujë

Gjatë ndërtimit

Gjatë shfrytëzimit

Po

Po

Jo

Trajtimi i ujrave të ndotur

Jo

x

Ndotja e ujit prej pluhurit, plumbit, derdhjeve

x

aksidentale dhe substancave të tjera
Impakti sekondar në ndotjen e ujit për toka bujqësore,

x

ujrat nëntokësore etj.
Modifikim në drenazhimin e ujrave natyrore

x

Ndotja e ujrave sipërfaqësore dhe nëntokësore

x
Identifikimi i ndikimit

Lloji i ndikimit në ndotjen nga zhurmat

Gjatë ndërtimit

Gjatë shfrytëzimit

Po

Po

Jo

Jo

Rritja e nivelit ekzistues të zhurmave

x

Rritja e nivelit të zhurmave nga aktivitetit, makinave

x

Rritja e nivelit të zhurmave për njerëzit

x

Niveli më i lartë i zhurmave për kafshët

x
Identifikimi i ndikimit

Lloji i ndikimit në përfitimin e tokës

Gjatë ndërtimit

Gjatë shfrytëzimit

Po

Po

Jo

Jo

Shkatërrim banesash

x

Ndryshime të rëndësishme në programet për të

x

ardhmen e përdorimit të tokës
Rivendosje banesash

x

Shpronësime të tokës

x
Identifikimi i ndikimit

Lloji i ndikimit për trashëgiminë kulturore

Gjatë ndërtimit

Gjatë shfrytëzimit

Po

Po

Jo

Ndryshime apo dëmtime të zonave arkeologjike apo

Jo
x

me vlerë historike e kulturore
Identifikimi i ndikimit
Lloji i ndikimit në energji

Gjatë ndërtimit

Gjatë shfrytëzimit

Po

Po

Jo

Jo

Përdorim i sasive të mëdha të karburantit për energji

x

Rritje të rëndësishme të kërkesave për burime

x

ekzistuese të energjisë apo kërkesave për tipe të reja të
energjisë
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Identifikimi i ndikimit
Lloji i ndikimit në interesin publik (infrastruktura)

Gjatë ndërtimit

Gjatë shfrytëzimit

Po

Po

Jo

Hapja e repartit do të ketë interesit publik

x

Konsum Energji elektrike

x

Përdorimin e Sistemit të komunikacionit

x

Sistemin e kanalizimit të ujrave të zeza e të bardha

x

Sistemin e ujësjellësit

x

Mbetjet e ngurta dhe depozitimi i tyre

x

Jo

Identifikimi i ndikimit
Lloji i ndikimit në shëndetin publik

Gjatë

Gjatë shfrytëzimit

ndërtimit
Po

Jo

Po

Krijim rreziku apo mundësie për dëmtimin e shëndetit të njerëzve

x

x

Krijimi i raportit të njerëzve me rreziqet e mundëshme për dëmtimin e

x

x

Jo

shëndetit publik
Identifikimi i ndikimit
Lloji i ndikimit në qarkullim dhe transport

Gjatë ndërtimit

Gjatë shfrytëzimit

Po

Po

Jo

Jo

Shtime të rëndësishme të qarkullimit të automjeteve

x

Pakësime të vendqëndrimeve të automjeteve apo nevoja për

x

vendqendrime të reja
Ndikime të rëndësishme në sistemin e komunikacionit

x

Ndryshime në qarkullimin apo lëvizjen e njerëzve

x
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XIII.

PLANI I ZBUTJES SË NDIKIMEVE
NEGATIVE DHE VËZHGIMI

13.1. TË PËRGJITHSHME
Mbrojtja e mjedisit është një detyrë që duhet të zgjidhet që në hartimin e projekt zbatimit të
aktivitetit. 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 së 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.
13.1.1. 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, përveçse kur 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.
13.1.2 Vlerësimi i masave zbutëse të ndikimeve
Në rastet kur ndikimi nuk mund të zbutet siç duhet, VNM-ja ka trajtuar ndikimet e mbetura
ose “reziduale”. Ndikimet reziduale shqyrtohen për sejcilin aspekt mjedisor dhe për nivelin e
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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
Klima

Çështjet kryesore
Asnjë çështje e rëndësishme

Rëndësia

Masat zbutëse kryesore

E papërfillshme

Plan i kontrollit të cilësisë së ajrit

E përfillshme

Plan i kontrollit të cilësisë së ajrit

E papërfillshme

Plan i kontrollit të zhurmës dhe

e identifikuar
Cilësia e ajrit

Çlirimet prej impianteve të
menaxhimit të ujërave

Zhurmat &
Dridhjet
Hidrologjia &
Resurset ujore
Bota bimore
dhe shtazore

Shpërthimet, trafiku i
automjeteve
Shfrytëzimi i ujrave
nëntokësorë
Shfarosja e habitateve në

dridhjeve
E vogël, e
pafavorshme
E përfillshme

zonën e fabrikës

Plan i menaxhimit të ujërave
Plan i kontrollit të derdhjeve
Plani i mbrojtjes së habitateve, botës
bimore dhe shtazore
Plan i kontrollit të erozionit
Plan i menaxhimit të sipërfaqes së
gjelbër

Trashëgimia
kulturore

Asnjë sit i njohur arkeologjik

E papërfillshme

Politikat e “zbulimeve të vona”
Ndërtimi i rrugëve së shërbimit për

brenda zonës

Trafiku &

Trafiku nga impianti

E vogël

Transporti

Aksidentet rrugore

E përfillshme

fabricës
Plan i kontrollit të zhurmës dhe
dridhjeve
Plan i parandalimit të ndotjeve
Plan i urgjencës

Pamor

Pamja e gropave të hapura,
guroreve gëlqerore, masave
të sterileve dhe elementeve të

E përfillshme

Plan i rehabilitimit dhe përmbylljes

E vogël, e

Plan i menaxhimit të mbetjeve

pafavorshme

Plan i kontrollit të erozionit

tjera të gurores
Social-

Punësim lokal dhe rajonal

ekonomik

Rikthim i krahut të punës në

E moderuar, e
favorshme

Plan i lidhjeve me komunitetin
Plan i burimeve njerëzore

zonë

Ndikimet negative të parashikuar nga vepra mund të minimizohen. Ky seksion diskuton
masat zvogëluese për ndikimet negative 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 përfshirë në kostot aktuale të projektit.
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13.2 MASAT ZBUTËSE GJATË PERIUDHËS SË FUNKSIONIMIT
Veprimtaria

Ndikimet e

Masat zbutëse

Mundëshme
Punime në tokë.

Ndotja e mundshme

Trajtimi i mbeturinave të lëngshme në vend.

Hedhja e mbetur.

e ujit

Nuk do të lejohet derdhja e këtyre mbeturinave

të lëngshme
Depërtimi i

Veçimi i të gjithë mbeturinave vajore dhe i lubrifikantëve që dalin nga

Punime të

sedimenteve, vajit

mirëmbajtja e pajisjeve të ndërtimit dhe largimi i këtyre mbeturinave në

ndryshme

dhe grasos në

mënyrën e duhur. Ndërtimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve për të larguar

Ndërtimore në

rrjedhjet ujore të

ujin e shiut nga strukturat mbajtëse dytësore nga sipërfaqja e matrialit të

tokë.

afërta.

akumuluar.

Kullim uji.

Çlirime të pluhurave

Asfaltimi sa më i shpejtë i rrugëve të sheshit të shërbimit. Lagia apo

Nga pajisjet e

ujitja gjatë ndërtimit të sheshit të shërbimit

ndërtimit
Përgatitja e

Çlirimi i tymrave të

Mirëmbajtje e rregullt e mjeteve të ndërtimit.

sheshit dhe

diegjes nga pajisjet.

Zvogëlimi maksimal i numrit të mjeteve

Punime në tokë.

Trafik dhe pluhur i

Përmirësimi i rrugës së hyrjes per në shesh

Shpërnd.ja e

shtuar

strukturave

pajisjeve dhe
materialeve
Përgatitja e

Zhurma nga pajisjet

sheshit dhe

Lagie e vazhdueshme e sheshit
Zvogëlimi i numrit të mjeteve

aktivitete të
përgjithshme

13.3. PLANI I ZBUTJES SË NDIKIMEVE NEGATIVE DHE REHABILITIMET
13.3.1. Masat paraprake për zbutjen e rreziqeve
Për uljen e rrezikut të aksidentimit të banorëve nga mjetet e objektit që do të ndërtohet në
zonë, duhet të pajiset me tabela treguese të shpejtësisë së mjeteve deri në 20km/orë.
Plani i organizimit të ambientit
Funksionimi i këtij Impianti nuk do të krijojë shqetësime për terrenet rreth e rrotull, pasi
objekti përbën një kombinim të thjeshtë të pajisjeve teknologjike të funksionimit, por edhe
për arsye se pranë Impiantit aktivitetet humane janë shumë të pakta. Gjatë kohës së
funksionimit të Impiantit nuk krijohen dëmtime të tokës, pasi nuk ka mbetje dëmtuese që të
shkarkohen në të, si në sipërfaqen në dispozicion, ashtu edhe përreth. Mbetjet e dala nga
procesi i trajtimit do të ndahen dhe rehabilitohen në vende të caktuara nga Komuna e
Ksamilit.
Ulja e intensitetit të ndotjes së ajrit
Ndikimi në ndotjen e ajrit ka forma të ndryshme të varura, si nga burimet e ndotjes, ashtu
edhe nga planet hapësinore për uljen e intensitetit të ndotjes së ajrit nga komponentët ndotës.
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Ndotja e ajrit nga grimcat e ngurta


Ulja e nivelit të ndotjes së ajrit nga pluhurat prej shtimit të transportit mund të
realizohet vetëm me mbajtjen të asfaltuar të kësaj rruge. Gjatësia e segmentit rrugor
që duhet shtruar imedialisht është rreth 100m dhe përllogaritet sipas kushtit “ndotës =
pagues”, si dhe është përfshirë në planet e investuesit për kompensime të komunitetit.
Sidoqoftë kjo nuk dëmton seriozisht investitoret, po të kemi parasysh fitimin neto për
vit.

Ulja e ndikimit të ndotjes së ajrit
Siç rezulton edhe nga tabelat e analizave, ndikimi në ndotjen e ajrit ka forma të ndryshme të
varura, si nga burimet e ndotjes, ashtu edhe nga planet hapësinore.
 Operacioni është jo më i gjatë se 8orë/ditë.
 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 mbërëijnë në fshat me vlera rreth 40-50
dB(a), por jo më të mëdha. Në rastin e punëtorëve të Impiantit kjo zhurmë nuk i
kalon kufijtë e lejueshëm të ekspozimit professional prej 65dB(a) për 8 orë ekspozim
të vazhdueshëm gjatë javës 40 orëshe të punës.
 Lëvizja e shpejtë e makinave në rrugën buzë Impiantit, për uljen e ekspozimit ndaj
zhurmave në njësi kohe nuk mund të realizohet, për shkak të rritjes së riskut për
aksidente dhe gjenerimit më të madh të pluhurave, edhe në rast se rruga është e
asfaltuar. Pra, niveli i zhurmave të këtyre mjeteve në rrugën pranë saj llogaritet në
vlerat 75-80dB(a). Zhurmat e krijuara nga automjetet për furnizim me karburant nuk
përbën një problem të ri për zonën.
Zhurmat
Zhurmat gjatë proçesit të punës së Impiantit do të jenë në nivele të ulëta, të papërfillshme
edhe për personelin e repartit. Megjithatё do tё merren masa pёr minimizimin e tyre me anë
të përdorimit të kufjeve.
13.3.2 Ulja e ndikimeve negative në shumëllojshmërinë e gjallesave
Ndikimet negative të shkaktuara në shumëllojshmërinë e gjallesave nga dridhjet, pluhurat dhe
zhurmat kanë vetëm rrugë reduktimi, siç është përcaktuar në uljen e niveleve të tyre për ajrin
dhe ujin.
Ulja e intensitetit të erozionit dhe zbutja e ndryshimit të topografisë
Masat zbutëse kundër erozionit janë të dy niveleve kryesore, si masa hidroteknike dhe ajo
biologjike, duke realizuar:
-

mbajtjen e brezave me sipërfaqe, me gjelbërim të përhershëm jashtë Impiantit;
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-

mbjelljen e pemëve halore të natyrës së mjedisit, në zonën përreth;

Në kanalizimet e ujrave të bardha duhet të bëhen matje periodike, në pikat e derdhjes së tyre
në kanalin magjistral.
13.3.3 Reduktimi i mbetjeve dhe emetimeve në mjedis
Mbetje të ngurta
 Mbetje ushqimore të kuzhinës vetjake. Këto do të jenë në sasira të vogla dhe nuk do
të jenë të ndotura me lëndë të dëmshme për mjedisin, pasi në linjë funksion një
ambient ngrenie. Këto mbetje do të hidhen në koshat e mbetjeve dhe do të
përfundojnë në konteiner të mbetjeve bashkiake.
 Mbetje amballazhi industrial nëpër mjediset përreth nuk ka.
Mbetje të gazta
Mbetje të gazta nuk shkarkohen nga ky aktivitet, për faktin se nuk do të ketë derdhje
karburantësh dhe kimikatesh. Funksionimi i Impiantit do të jetë siç është përshkruar më sipër
nëpërmjet energjisë elektrike.
13.3.4. Ulja e ndikimit të ndotjes së ujërave sipërfaqësore
Ndotja e ujrave sipërfaqësore nuk pritet të ndodhë sepse uji që del nga del nga depurimi dhe
perpunimi i midhjes kalon ne fitra dhe gropa septike dhe pastaj derdhet ne liqen.. Në liqen do
të maten nivelet e ndotjes për të qenë gjithmonë brenda normave të lejuara.
13.3.5. Ulja e ndikimeve negative 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 më poshtë:
 Së pari do të bëhet mbjellja e tij me metodën e mulcirimit që është e njohur nga
punonjësit e shërbimit pyjor në rrethe. Ndonëse për specien që do të mbillet duhet së
pari konsultim me ta.
 Nga ana tjetër, lënia e distancave nga fidani në fidan do të jetë rreth 5m, 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 zonën
përreth.
 Pas mbjelljes, fidanët për një periudhë 2vjecare do të ruhen (mbrohen) nga investitori.
Sidoqoftë duhet thënë se mbjellja çdo 5m lejon përllogaritjen e një humbjeje normale
(eficensa e mbjelljes), e cila arin 20% nuk dëmton në mënyrë të rëndësishme
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rehabilitimin e habitatit dhe sistemimin e tokës, pasi si ushqimi i tokës edhe mulcirimi
nxisin mbirjen e bimëve spontane.

 Rritja e vegjetacionit autokton do të nxisë edhe afrimin e faunës së përshtatshme për
këtë vegjetacion, çka përputhet me faunën autoktone të zonës.
13.3.6. Ulja e ndikimeve tek popullsia
Rreziku në mjedis nuk është prezent. Objekti është një Impiant, i cili nëpërmjet pajisjeve të
përshkruara do të bëjë trajtimin e ujërave të zeza (urbane). Lënda e parë janë uji, energjia dhe
pajisjet zëvendësuese. Drejtuesi i Impiantit është i trajnuar për këtë qëllim. Një metodë
efikase mbetet trajnimi teorik, jo më shumë se tre javë dhe trajnimi në punë. Si trajnim në
punë këshillohet të punohet me mbikqyrësin për jo më pak se një javë në të gjitha proçeset.
Gjatë funksionimit të Impiantit përveç ekspertëve, që merren direkt me këtë punë, do të
punojnë edhe punonjës të tjerë në kufijtë teorik, që garantojnë si në hapësirën e mundëshme
për aksidente (raste zjarri), dhe punonjës për mirëmbajtjen e ambjentit. Për reagimin e
menjëhershëm ndaj aksidenteve të mundshëm humane, Impianti do të ketë edhe një ambient
të mbyllur të konsideruar si zyrë, ku mbahet kutia e ndihmës së shpejtë dhe do të vendosen
mjete personale të punonjësve. Çelësat e këtij ambjenti duhet të ruhen me kujdes dhe
njëkohësisht do të jenë në dispozicion të kujtdo, që i nevojitet në çdo orë të ditës.
13.4 MASAT PARAPRAKE PËR ZBUTJEN E RREZIQEVE
13.4.1 Masat teknike
Planifikimi i sheshit
Sheshi i objektit përfaqëson një nga zonat, që plotëson kushtet e kryerjes së këtij aktiviteti,
duke ndikuar sa më pak në mjedis. Eshtë synuar, që ai të jetë një territor i sheshtë, me tokë jo
të frutshme, as pyjore, as kullosore dhe pa probleme pronësie.
Seleksionimi i procesit
Për të kryer një proces teknologjik sa më të pranueshëm me mjedisin u zgjodh një nga pajisjet
më moderne të kohës, që gjatë punimeve jep ndikime minimale në mjedis, si dhe vibracione,
zhurma e mbetje shumë të vogla, nëse zbatohet rigorozisht skema teknike e saj.
Kontrolli i ndotjes dhe trajtimi
Ndotje, siç është përshkruar më sipër nuk do të ketë, megjithëse ato do të kontrollohen dhe
trajtohen sipas teknikave përkatëse. P.sh.


Mbetjet bashkiake do të hidhen në koshat përkatës;



Ujërat e përdoruara do të kanalizohen, sipas projektit.

Projekti teknollogjik siguron:
- Vazhdimësi në kohë të funksionimit të Impiantit;
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- Linja teknollogjike të dubluara me armatura me hapje dhe mbyllje të shpejtë;
- Shkarkime me kanale të mbyllura për rrjedhje;
- Impiant automatik të shuarjes së zjarrit;
- Një territor të rrethuar të izoluar nga terreni përreth;
- Depozitë grumbullimi të ujërave të ndotura dhe trajtimin e tyre para se të derdhen në
liqen;
- Personel që do të zbatojë punimet janë të specializuar dhe patentuar për punime të
këtij karakteri;
- Matje të përqëndrimeve të ndotësve në ajër, tokë dhe ujrat përreth;

Të mbahen në gjendje të mirë teknike:
-

Impianti, sistemi i kontrollit të pajisjeve, zjarrfikës, sistemet e kanalizimeve dhe
pusetave.

-

Të bëhet shërbimi periodik në pajisjet që do të montohen.

-

Pas çdo punimi remonti apo shërbimi teknik të bëhen akte përkatëse dhe të
regjistrohen këto punime.

Kryerja herë pas here e matjeve të përqëndrimit në ajër të aerosoleve dhe aromave të
pakëndshme, kontrolli sanitar i personelit dhe identifikimi i efekteve në mjedis do të jenë të
vazhdueshme dhe të detyrueshme.
Masa organizative


Rreziku në mjedis, në Impiant është prezent, si me avujt e fraksioneve të lehta
përpunimit të llumrave. Këshillohet, se drejtuesi i Impiantit duhet të jetë i trajnuar për
këtë qëllim. Një metodë efikase mbetet trajnimi teorik, jo më shumë se tre javë dhe
trajnimi në punë. Si trajnim në punë këshillohet të punohet me mbikqyersin, për jo më
pakë se një javë në të gjitha proceset.



Gjatë shërbimit të riparimeve, përveç ekspertëve që do të merren direkt me këtë punë,
duhen edhe katër punonjës të tjerë në kufijtë e efektit teorik, që do të garantojnë se në
hapesirën e mundëshme për aksidente (raste zjarri), dhe punonjës për mirëmbajtjen e
ambjentit dhe të sipërfaqes së gjelbëruar. Për evidentimin e avujve të fraksioneve të
lehta gjatë operacioneve që gjenerojnë, për punonjësit është i nevojshëm përdorimi i
maskave dhe veshjeve speciale.



Për reagimin e menjëhershëm ndaj aksidenteve të mundshëm humane, Impianti do të
ketë edhe një ambient të mbyllur të konsideruar si zyrë, ku do të mbahet kutia e
ndihmës së shpejtë dhe do të vendosen mjete personale të punonjësve. Çelësat e këtij
ambjenti duhet të ruhen me kujdes dhe njëkohësisht do të jenë në dispozicion të
kujtdo, që nevojitet në çdo orë të ditës.
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Për uljen e rrezikut të aksidentimit të banorëve nga mjetet e transportit në rrugën buzë
fshatit, do të paiset me tabela treguese të shpejtësisë së mjeteve deri në 20km/orë .

13.4.2 Vlerësimi i dobishmërisë së masave zbutëse
Faza zbutëse të ndërtimit dhe aktiviteti
Ndikimet negative të parashikuara nga vepra mund të minimizohen. Ky seksion diskuton
masat zvogëluese për ndikimet negativë nga ndërrimi nëpërmjet operimit. Një kosto
paraprake për masat prezantohet gjithashtu në këtë seksion. 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 e mira të inxhinierisë dhe praktikat më të mira të
organizimit dhe si rezultat është e përfshirë në kostot aktuale të projektit.
Aktiviteti

Ndikimet

Plani i zvogëlimit

Përgjegjësi

Kostoja

Potencial
Vendi i punës

Mungesë

Asnjë pemë që nuk ka lidhje me vendin e punës

i pastër

pemësh

nuk do të pritet..

Investitori

$300

Investitori

$900

Investitori

Të

shkallëzimi
Vendi i punës
i

pastër

Ndërhyrja në

dhe drenazhimin e

shkallëzimi

Shkallëzimi final i vendit do të lehtësojë dhe do të
shmangë përmbytjet dhe pellgjet.

vendit dhe të

Një plan drenazhimi i vendit do të bëhet për

erozionit

mbrojtjen nga erozioni.

të

tokës

Ruajtja e tokës nëpërmjet përdorimit të rrethimit
dhe zvogëlimi i këndeve të rrëshqitjes do të
minimizojë erozionin e tokës gjatë ndërtimit.

Vendi i punës

Zhurma nga

Zhurma gjatë punës duhet të minimizohet gjatë

i

paisjet

kohës së pushimit.

pastër

dhe

shkallëzimi

vogla

Të gjitha paisjet duhet të mbahen në kushte shumë
të mira.

Plani i organizimit për ndërtim
Aktiviteti

Parametrat e monitoruar

Përgjegjës

Puna në shesh

Praktika e ndarjes së punës për pastrim, e cila duhet të monitorohet

Investitori

Furnizimi me lëndë të para

Investitori

Shih detajet e mëpasëshme në këtë seksion

Investitori

Pastrimi dhe nivelimi
Puna në shesh
Pastrimi dhe nivelimi
Puna në shesh
Pastrimi dhe nivelimi

13.4.3 Masat kompensuese
Për të ruajtur ekuilibrin ambjental do të meren këto masa:
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Hapjen dhe pastrimin (mirëmbajtjen) e kanaleve kolektorë, gjatë gjithë gjatësisë
përreth objektit (anash dhe lartë) për moslejimin e hyrjes së rrjedhjeve ujore të
ndotura në territorin e objektit dhe daljen prej tyre drejtpërsëdrejti në rrjedhjen e
ujërave sipërfaqësore.



Thellësia e kanalit të shkarkimit të ujrave plotëson kushtet e projektit dhe pendenca e
tij është në funksion të topografisë së zonës.



Respektimin e formave të relievit ekzistues në zonat përreth.

13.4.4 Mbrojtja nga aksidentet në punë


Para së gjithash me marrjen në dorëzim të të gjithë dokumentacionit teknik e
administrativ, shoqëria duhet të marrë të gjitha masat e organizimit në drejtim të
plotësimit me rigorozitet të rregullave të sigurimit teknik dhe mbrojtjes në punë.



Për këtë në territorin e Impiantit duhet të vihen shenja dalluese, të cilat bëjnë të qartë
se këtu kemi të bëjmë me një Impiant të trajtimit të ujërave urbane, për çdo të huaj.



Në hyrje të impiantit vendoset tabela dalluese e shoqërisë.



Gjatë funksionimit të Impiantit duhet të kemi parasysh çështje thelbësore që
përmendëm në kapitullin e punimeve teknike, si dhe zbatimin me përpikmëri të
rregullores së sigurimit teknik në Impiant.



Punimet do të kryhen konform këtij projekti.



Para fillimit të punës duhet të kontrollohet fronti i punës në çdo post pune, kontrolli i
gjendjes dhe gadishmërisë së Impiantit.



Në objekt të vendosen tabelat e sigurimit teknik që kufizojnë punonjësit apo të huaj
për kalimin me vend e pa vend, rrugët e detyrueshme të kalimit për ruajtjen nga
ndonjë aksident i mundshëm gjatë punës së Impiantit.



Punimet në Impiant drejtohen nga një specialist.



Punonjësit duhet të pajisen me veshje pune dhe duhet të trajtohen me antidotë, gjatë
orarit të punës



Në linjë duhet të disponohen dokumenta, ku pasqyrohet puna me punonjësit për
njohjen dhe zbatimin e rregullave, e cila do të bëhet e përjavshme dhe e dokumentuar
me firmat përkatëse për njohuritë bazë në zbatimin e rregullave të sigurimit teknik.

13.4.5 Ripërtëritja e mjedisit
Në zonën e objektit, kulturat e mbjella mungojnë plotësisht, por sipas një plani, sipërfaqet
përqark objektit do të sistemohen, duke marrë masa për ta ruajtur dhe mbrojtur. Ky plan
përfshin:


Mbjelljen e barit dhe të pemëve mbi lartësinë e ndërtimeve në zonat, ku parashikohet
erozioni;



Ndalimin e dëmtimit të bimësise së ulët e të lartë;
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Rekuperimin e saj trefish, aty ku mund të ketë ndonjë ndërhyrje të detyruar, etj.

Restaurimi dhe rehabilitimi i ndikimeve ndaj mjedisit do të kryhet si një domosdoshmëri në
kthimin e pasurive të vlerësuara në kushtet e mëparshme, sa më mirë që të jetë e mundur.
Kjo do të jetë e mundur, sepse vetë Operatori, si dhe studimi i Impiantit në bazë të ndikimeve
në mjedis, që po paraqet, kanë identifikuar ndikimet potenciale dhe masat që duhet marrë për
parandalimin, minimizimin dhe mënjanimin e ndikimit të tyre.
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XIV. PLANI I MENAXHIMIT
TË MJEDISIT

14.1 KUALIFIKIMI I PERSONELIT DHE MASAT MBROJTËSE
Çdo veprimtari e rëndësishme që kryhet në marëdhënie me mjedisin, duhet të parashikojë 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. Duhet theksuar që menaxhimi mjedisor është në interes të të gjithëve
kundrejt plotësimit të kërkesave. Duhet të zhvillohet një menaxhim ambiental i detajuar dhe
një program trajnimi. Përbërësit kryesorë të këtij programi duhet të ndërthuren me sa me
poshtë:


Informacion i përgjithshëm;



Mirëkuptim i informacioni të përgjithshëm i konceptit të qëndrueshmërisë dhe arsyet
për një menaxhim mjedisor të mirë;



Mirëkuptimi i potencialit të ndikimeve ambientale, që mund të priten nga zhvillimi i
repartit;



Funksionimi;



Arsyet për propozimin e masave zbutëse;



Vendosja në zinxhir e përgjegjësive dhe vendim marrja;



Trajnime specifike;



Monitorimi i cilësisë së ujit dhe ajrit;



Kriteri për vendosjen e stacioneve monitoruese;



Trajnime në përdorimin e pajisjeve dhe teknikat korrekte të linjës;



Kërkesat e sigurisë dhe shëndetit;



Mirëmbajtja;



Monitorimi i zhurmës mjedisore;

14.2 PLANI I MENAXHIMIT TË MBETURINAVE TË PRODHUARA
Në brendësi të këtij Vlerësimi të Ndikimit në Mjedis, janë sqaruar të gjitha llojet e
mbeturinave që do të gjenerohen si gjatë përmirësimit të infrastruktures (rrugëve, gjatë
gërmimit të themeleve apo të bazamenteve të ndryshëm, si dhe ndërtimeve që do të kryhen në
këtë shesh.
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Praktika e menaxhimit të mbetjeve në tërësi
Nr.

Mbetjet

1

Enë boshe

2

Rondele metalike

3

Copra leckash

4

Mbeturina letre

5

Mbeturina plastike

6

Copra skrapesh

Riciklim/

Djegje

Varrosje

Depozitim

Ripërdorim

14.3. MASAT SOCIAL-EKONOMIKE
Zvogëlimi i ndikimeve social ekonomike nga funksionimi përfshin përpjekjet për shmangien
e keqkuptimeve për punësim afatgjatë të punëtorëve lokalë, duke patur parasysh kompesimin
si dhe trajtimin me respekt të banorëve të zonës. Operatori, ka bërë dhe po vazhdon të bëjë
një punë të planifikuar dhe të kujdesshme. Për çdo të papritur që mund të ndodh gjatë
shërbimit, operatori ka marrë masa të lajmërojë autoritetet e pushtetit vendor dhe të veprojë
në përputhje me ligjin Shqiptar në fuqi.
14.3.1 Plani i pjesëmarrjes publike
Operatori do të drejtojë veprimtarinë e pjesëmarrjes publike në përputhje me legjislacionin
Shqiptar në fuqi. Ai do të përgatisë një listë të urdhëresave të qeverisë lokale, të cilat do të
informohen mbi planet e ecurisë dhe konkluzionet e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis dhe
institucionin qëndror (Ministrinë e Mjedisit). Ai do të organizojë edhe një mbledhje me
pjesëmarrjen publike të ambientalistëve rajonalë dhe të njerëzve që janë të ndjeshëm ndaj
problemeve të mjedisit. Stafi i tij duhet të ndërgjegjësojë opinonin publik ndërmjet
masmedias së shkruar dhe asaj elektronike mbi llojin e projektit, kohëzgjatjen e tij, masat që
ka planifikuar të marrë per zbutjen e ndikimeve negative të mundëshme, shpërblimin në rast
dëmtimesh të pronarëve, mundësinë e punësimit vendor, pra, gjithçka që do të bëhet, do të
ketë per bazë respektimin në maksimumin e mundshëm të mjedisit.
Burimet njerëzore
Suksesi i aktivitetit të objekteve dhe qëndrueshmërisë së tyre do të varet shumë nga aftësia e
hartimit të një ekspertize dhe plani menaxhimi të sofistikuar. Elementi human është hallka
kyç e këtij proçesi. Do të jetë i domsodoshëm punësimi gjatë fazës së shfrytëzimit i personelit
teknik të trajnuar mirë me qëllim demostrimin e aftësive të tilla si planifikimi, administrimi,
buxheti, financat, marketingu, planifikimi dhe organizimi i burimeve njerëzore etj. Strukturat
menaxhuese të tij duhet të disponojnë ide të qarta në lidhje me identifikimin e mekanizmave
të përshtatshëm për trajtimin e stafit të specializuar dhe thithjen e atyre të përgatitur dhe
shkolluar dhe të aftë për të punuar. Trajnimet profesionale janë shumë të rëndësishme.
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14.4. PLANET E MONITORIMIT
14.4.1Monitorimi si proces
Monitorimi është proçesi i zbulimit të ndryshimeve, nëse ato do të ndodhin, i përcaktimit të
drejtimit dhe i matjes së shtrirjes së tyre.
Objektivi themelor i këtij kapitulli është që të ofrojë rekomandime të përshtatshme për
mbrojtjen e shëndetit të punonjësve, mbrojtjen e cilësisë së ujërave sipërfaqësorë e
nëntokësorë, në mënyrë që ai të shërbejë realisht për promocionin publik të të gjithë rajonit.
Proçesi i monitorimit do të përqëndrohet në aktivitetetin e këtyre objekteve, në faktorët që
gjenerojnë ndikime negative në mjedis, në efektet e këtyre ndikimeve dhe në zbatimin e
masave për zbutjen e tyre.
14.4.2 Plani i kontrollit të vazhdueshëm
Gjendja shëndetësore e punonjësve:


Numri i ditëve me raport mjekësor për shkak të sëmundjeve profesionale;

Sasia në masë dhe vëllim të mbeturinave mujore


copa prerjesh



letër



plastikë



metale

Sasia e energjisë së harxhuar mbi baza mujore


Korrent;



Sasia e karburantit të gjeneratorit;



Sasia e karburantit të përdorur nga makinat e transportit të mallrave;

Sasia e ujit e konsumuar mbi baza mujore


Ujë për proçese teknologjike të larjes



Ujë për konsum për punonjësit

Niveli i ndotësve në ajrin e mjediseve të brendshme


PM10



PM2.5



Pluhur total



Hidrokarbure volativ
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Monitorimet do të kryhen nga vetë Kompania dhe në rast të pamundësisë teknike për
realizimin e tyre do të kërkohet bashkëpunim i subjekteve të specializuara për fushat
përkatëse. Verifikimet e monitorimit apo auditimit do të organizohen nga institucionet
administrative si ARM-ja e Shkodër/Ministri e Mjedisit.
14.4.3 Analiza e praktikave më të mira të ndërtimit dhe menaxhimit
Përdorimi i pajisjeve të përshtatshme, përshtatja me rregulloret ndërkombëtare dhe në
përgjithësi zbatimi sipas standarteve dhe teknikave më të mira të ndërtimit, janë një kërkesë
thelbësore për zgjedhjen e kontraktorëve dhe plotësimin e suksesshëm të projektit. Kjo do të
sjellë përfitime të dukshme për zbutjen e ndikimit të ndërtimeve në mjedis.
Përgatitja e zonës për funksionim përfshin:


nivelimin dhe stabilizimin e pajisjeve;



pajisjet e ngarkimin e mjeteve;



largimin e mbeturinave, hedhjet mekanike, ngarkim/shkarkimet e materialeve;
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XV. PËRFUNDIME DHE MENDIME
PËR SHQYRTIM
15.1. PËRFUNDIME
1.

Procesi i vlerësimit të ndikimit në mjedis bazohet në Legjislacionin shqiptar dhe atë
ndërkombëtar.

2.

Procesi i vlerësimit të ndikimit në mjedis siguron një përmbledhje të informacionit të
disponueshëm në përputhje me kushtet e vend-ndodhjes së veprës.

3.

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),

4.

Plani i Drejtimit Mjedisor të projektit (PDM), përmban bashkësinë e masave të
lehtësimit të monitorimit dhe të institucionalizimit, që duhet të merren gjatë zbatimit
dhe funksionimit për të eleminuar ndikimet e padëshirueshme sociale dhe në mjedis,
për t’i kompensuar apo reduktuar ato në nivele të pranueshme.

5.

Qëllimi i VNM, është që nëpërmjet vlerësimit cilësor e sasior paraprak të parametrave
ekologjik, të tipizohen dhe të përzgjidhen, një sërë parametrash në shërbim të
menaxhimit të infrastrukturës mjedisore, të mbrojtjes së aksidenteve, të përmirësimit
të kushteve të punës brenda Impiantit, etj.

6.

Ky raport vlerësimi ka për qëllim, analizimin e faktorëve pozitivë e negativë
mjedisore, dhënien e masave zbutëse për reduktimin e ndikimeve negative.

7.

Studimi i 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,

8.

Shtylla kurrizore për raportet e VNM në fushën legjislative është Ligji Nr. 8990, datë
07.07.2011. “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”. Një numër i madh rregulloresh
ose aktesh nënligjore janë në përgatitje e sipër për përfundimin e këtij procesi
legjislativ.

9.

Me sistemet natyrore në thellësi, përfshihen të gjitha proceset dhe fenomenet e
thellësisë, që drejtpërdrejtë ose jo drejtpërdrejtë ndikojnë në mbarë funksionimin e
sistemeve të tjerë natyrorë në sipërfaqe.

10. Veçojmë dy grupe gjeoteknike të shkëmbinjve, si atë të shkëmbinjve mesatarisht të
fortë dhe të shkëmbinjve të shkrifët me lidhje të dobët.
11. Nisur nga kushtet gjeologo-inxhinierike të paraqitura më lart, sheshi i ndërtimit
ndodhet në kushte të përshtatshme për t’u ndërtuar.
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12. Në këtë zonë takohet formacioni ujëmbajtës i depozitimeve liqenore të Kuaternarit, si
dhe ato karbonatike
13. Me sistemet natyrorë në sipërfaqe, përfshihen të gjitha proceset dhe fenomenet e
sipërfaqes, që drejtpërdrejtë ose jo drejtpërdrejtë ndikojnë në mbarë funksionimin e
sistemeve të tjerë natyrorë në thellësi.
14. Rajoni në fjalë nuk përqaset me rastet e lëngëzimit të formacionit të truallit.
15. Në rajonin tonë në fjalë, erozioni llogaritet i papërfillshëm.
16. Për shkak të nivelit të lartë të papunësisë dhe varfërisë, pjesa më e madhe e rinisë në
këtë zonë, shpesh herë së bashku me familjet, kanë migruar drejt zonave të tjera
urbane brenda Shqipërisë apo kanë emigruar edhe jashtë shtetit.
17. Funksionimi i impiantit bazohet në një projekt kompleks, me punime ndërtimore dhe
metalike, për të realizuar ndërtimin e kapaciteteve, që do të bëjnë të mundur trajtimin
e ujërave urbane.
18. Problemi kryesor ndotës dhe burim aksidentesh dhe fatkeqësish, në shumë komplekse
të tilla është mirëfunksionimi dhe siguria e linjës teknike, që bën të mundur dhe
lehtëson operacionet mekanike.
19. Projekti teknik zhvillohet mbi një shesh të sistemuar dhe të përshtatur posaçërisht me
kuota dhe elemente topografikë.
20. Asfaltimi i rrugës brenda dhe jashtë Impiantit do të kushtëzojë gjithë zhvillimin e
aktivitetit, përmirësimin e gjendjes së rrugëve në nivel lokal dhe një pjesë të mirë të
reduktimit të ndikimeve negative të zonës përreth.
21. Gjelbërimi i zonës përreth Impiantit do të kryhet më gjerë se territori i tij. Gjelbërimi i
zonës do të rrisë sipërfaqen e gjelbërimit në rajon. Kjo ndërmerret nga firma, si masë
zbutëse mjedisore në këtë territor.
22. Funksionimi i Impiantit mendohet se ka ndikimet më të mëdha, jo vetëm nga
pikëpamja e efekteve momentalë, por edhe për jetë gjatësinë e tij.
23. Impianti nuk është ende i rrethuar,
24. Në të do të vendosen tabela dalluese dhe të ndriçuara të funksionimit të tij.
25. Në këtë impiant nuk do të jetë prezent ekzistenca e pluhurit, sepse nuk do të ketë
operacione pune që do të shkaktojnë pluhura.
26. Gjatë kohës së funksionimit të impiantit nuk krijohen dëmtime të tokës, pasi nuk ka
mbetje dëmtuese që të shkarkohen në të, si në sipërfaqen në dispozicion, ashtu edhe
përreth.
27. Mbetjet bashkiake, që do të prodhohen nga njerëzit dhe ambalazhet do të jenë
minimale.
28. Masat për uljen e efekteve negative do të jenë me karakter teknik, me karakter
organizativ dhe kontroll e monitorim në kohë.
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29. Ndotja e ujrave sipërfaqësore mund të ndodhë kryesisht nga larja e ambjentit përreth
servisit, kur këto ujra nuk derdhen në puseta lagunazhi.
30. Ndikimet negative të shkaktuara në biodiversitet megjithëse të vogla nga dridhjet,
pluhurat dhe zhurmat kanë vetëm rrugë reduktimi, siç është përcaktuar në uljen e
niveleve të tyre për ajrin dhe ujin.
31. Masat zbutëse kundër erozionit janë të dy niveleve kryesore, si masa hidroteknike dhe
ajo biologjike.
32. Mendohet se nuk do të gjenerohen mbetjet e gazta në këtë Impiant, mbasi nuk do të
ketë aktivitet me djegie, me përjashtim të rasteve kur mund të ndodhë avari, zjarre etj.
33. Proçesi i monitorimit do të përqëndrohet dhe fokusohet në aktivitetetin e këtij reparti,
faktorët që gjenerojnë ndikime negative në mjedis, në efektet e këtyre ndikimeve dhe
në zbatimin e masave për zbutjen e tyre.
34. Profilaksia më e mirë për shmangien e dëmtimit të shëndetit të punëtorëve është
përveç rinovimit të teknologjisë edhe kontrolli i shërbimit shëndetësor.
35. Përfundimisht, ky Impiant plotëson kushtet për të kryer funksionin e tij në mënyrë
rigoroze, natyrisht duke marrë masat plotësuese nga ana e kësaj kompanie për
eliminimin e rreziqeve sado të vogla qofshin ato.

Projekti do të zbatojë këto kushte e kërkesa:
1. Të bëhet rrethimi i objektit.
2. Mbetjet e ngurta, mbeturinat e ndryshme që rezultojnë punimet e ndërtimit të
grumbullohen, transportohen dhe depozitohen vendin e kohën e caktuar nga Komuna
Ksamil
3. Transpori i mbetjeve të ngurta, i mbeturinave të ndryshme, i dherave, etj. të kryhet me
mjete transporiti të mbuluar, me qëllim që të mos ketë ndotje, që nga kantieri, gjatë
rrugës, e të mjedisit në tërësi e tij.
4. Mjetet e transportit për mbetjet e ngurta, mbeturinat e ndryshme, dherave etj., para
daljes së tyre nga kantieri, here pas here të pastrohet e t`u bëhet larja e gomave.
5. Të mbahet nën kontroll ndotja e ajrit, brenda standarteve të OBSH-së, e konkretisht:
80mikrogram/m3 për pluhurin total (LGS) dhe 50 mikrogram/m3 për pluhurin e
frymëmarjes (PM 10).
6. Sistemi i rrjetës mbrojtëse të jetë i ngritur e funksional gjatë shërbimit, që nga fillimi
deri në fund, me qëllim minimizimin e shkarkimit të pluhurit total dhe atij të
frymëmarrjes, sikurse dhe për mbrojtjen e kalimtarëve.
7. Mjediset ku punohet të mbahen pastër, duke bërë edhe spërkatje me ujë.
8. Për shkarkimet e ndryshme të lëngëta që rezultojnë gjatë punimeve në kantier të
ngrihet një rrjet kanalizimi i përkohshëm, ku ato të disiplinohen e të drejtohen për në
vaskën e dekantimit, para se të perpunohen per pastrim.
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9. Të sistemohen mjediset përreth godinës, me rrugë të shtruara, trotuare, gjelbërim, etj.,
sipas projektit.
10. Sipërfaqja e gjelbërimit të jetë jo më e vogël se në masën 10% e sipërfaqes totale.
11. Të zbatohen rreptësisht masat kundër zjarrit, konform rregullave e kërkesave të vëna
nga organet përgjegjëse.
12. Të ruhen largësitë e mbrojtjes nga zjarri midis godinës dhe ambienteve të pushimit
dhe shlodhjes.
13. Të krijohen rrugë të posaçme dhe të veçanta për kalimin e zjarrfikësve në raste të
mundshme zjarri.
14. Të sigurohet sasia e ujit të mjaftueshëm në raste emergjente ose zjarri.
15. Furnizimi me ujë të pishëm të bëhet në tubacionin kryesor, me miratimin e
Ndërmarrjes së Ujësjellësit qe adminsitron Ujësjellësin Publik, Bashkia Sarandë.
16. Furnizimin me energji elektrike të bëhet konform kërkesave e me miratimin e
Ndërmarrjes Elektrike që administron rrjetin Eletrik Publik, Bashkia Sarandë.
17. Sipërfaqja e parkimit të automjeteve të jetë funksionale për këtë qëllim, sipas projektit
të miratuar dhe të mos ndryshohet destinacioni i saj.
18. Të ngrihet sistemi me ngrohje qëndrore, duke shfrytëzuar edhe energjinë alternative.
19. Më vënien në funksion të objektit mbeturinat urbane, etj. të grumbullohen,
transportohen dhe depozitohen në vendin e kohën e caktuar nga Komuna Ksamil, me
qëllim që të mos ketë në mjedis dhe probleme për shëndetin e komunitetit.

15.2. MENDIME PËR T’U MARRË NË SHQYRTIM
1. Për të minimizuar rrezikshmërinë e ndotjeve është e domosdoshme që territoret, ku
janë vendosur pajisjet të mbahen sistematikisht të rrethuara.
2. Për të mbajtur nën kontroll, ndotjen e mjedisit në ambjentin përreth, duhet të
sigurohen aparatet e nevojshme për kryerjen e matjeve apo analizave.
3. Personeli drejtues i kompanisë duhet të organizojë, në mënyrë të detyrueshme kalimin
e punëtorëve, nën kontroll mjekësor të paktën një herë në vit, me qëllim konstatimin
dhe parandalimin e avancimit të sëmundjeve profesionale.
4. Para se të merret një punëtor i ri në punë, duhet detyrimisht t`i nënshtrohet kontrollit
mjekësor dhe trajnimit të sigurimit teknik, me qëllim që të evidentohet patologjia e
organizmit të tij, duke e pajisur me kartelë personale dhe mbi këtë bazë, t`i jepet leja
për punësim në Impiant.
5. Shkarkimet e lëndëve të para, të orientohen sa më mirë për shkarkime normale.
6. Të rifreskohen e të shtohen tabelat dhe sinjalizimet, për të parandaluar zjarrin,
aksidentet në punë, si edhe sigurimit teknik. Është shumë e nevojshme që të kryhet
edhe trajnimi i punonjësve për sigurimin teknik, në kushtet e një Impianti me
operacione të ndryshme e të larmishme mekanike e elektrike.
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7. Të zhvillohet një trajnim për kualifikimin e punonjësve, që shërbejnë në këtë qendër.
8. Ujërat që dalin pas proçesit të pastrimit të ambientit të shkarkohen në kanale të
sistemit të mbyllur.


T’i kushtohet vëmendje edhe anës dekorative dhe gjelbërimit, i cili do të
konsistojë në krijimin e një brezi të gjelbër, ky brez për shkak të mungesës
së tokës së lirë, do të realizohet në mbjellje në vazo të mëdha;
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XVI. STUDIME MBËSHTETËSE
RAPORTE VLERËSIMI TE NDIKIMIT NË MJEDIS – VNM
1.

Raport VNM për përcaktimin e venddepozitës së mbetjeve urbane për Bashkitë e

2002

Tiranës, Durrësi e Kavajës. 46 faqe
2.

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

3.

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

4.

S. Guri
M.Guri

Shtator

M. Guri

2002

S. Guri

2002

S. Guri

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

Tetor 2002

M. Guri

5.

Raport VNM lëndësh inerteje, në karrierën 50 faqe

2002

S. Guri

6.

RaportVNM për shfrytëzim lëndësh inerteje, në karrierën sipërfaqësore në Adë tarracë,

2002

S. Guri

S. Guri

Frakull, Fier. f58
7.

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

2002

S. Guri

8.

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

Nëntor

M. Guri

faqe

2002

S. Guri

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

Dhjetor

M. Guri

2002

S. Guri
M. Guri

9.
10.

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

Janar 2003

11.

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

Shkurt

M. Guri

53 faqe

2003

S. Guri

12.

Raport VNM i Impiantit të Gazit të Lëngshëm. 117 faqe

Tetor 03

S. Guri

13.

Raport, VNM i Repartit Turistik “Xixa”, Golem. 150 faqe

Tetor 03

14.

Raport VNM për Karierën e Inerteve Lumore Qedaja-Erzen. 84 faqe

Nëntor 03

S. Guri

M. Guri
S. Guri
M. Guri
S. Guri
M. Guri
15.

Raport VNM për Karierën e Inerteve Lumore Bërzhitë-Tiranë. 100 faqe

Nëntor 03

S. Guri
M. Guri

16.

RaportVNM “Shoqërinë Kaja”, Reparti Bar-Restorant-Pishinë, Kolonjë, Lushnje. 43 faqe

2003

S. Guri

17.

Raport VNM të nënstacionit elektrik Elbasan, linjë elektrike Elbasan, nënstacion Berat,

Dhjetor 04

S. Guri

nënsatcon Durrës.
18.

Raport VNM në nënstacionin elektrik Berat

Dhjetor 04

M. Guri

19.

Raport VNM në linjë elektrike Elbasan

Dhjetor 04

S. Guri

20.

Raport VNM në nënstacionin elektrik Durrës.

Dhjetor 04

M. Guri

21.

VNM baxho Seman, Velmish, Roskovec, Zharës

Prill 04

S. Guri

22.

VNM Taiëan

Korrik 04

M. Guri

23.

VNM Arsenik, Fier

Korrik 04

S. Guri

24.

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

Dhjetor 04

M. Guri

Berat
25.

Raport i VNM Euroservisin Fier

Maj 05

S. Guri

26.

Raport i VNM në Pikën e Karburantit, Seman

Maj 05

M. Guri

27.

Raport i VNM në linjën e inerteve Fier, Agbes

Maj 05

S. Guri

28.

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

Maj 2005

M. Guri

Mars 06

S. Guri

nënstacionin Babicë.
29

Raport i Vlerësim të Ndikimit në Mjedis - VNM Fark
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30

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

Mars 06

M. Guri

31

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

Maj 06

S. Guri

32

Raport i Vlerësim të Ndikimit në Mjedis - VNM ish kimike

Gusht 2006

M. Guri

33

Studim Riciklimi Plastikës në Shqipëri

Nëntor 2006 S. Guri

34

Studime Shëngjin

Dhjetor 06

M. Guri

35

Raport i Vlerësim të Ndikimit në Mjedis - VNM Vlush

Shkurt 07

S. Guri

36

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

Mars 07

M. Guri

37

Raport i Vlerësim të Ndikimit në Mjedis - VNM NGA SHFRYTËZIMI I MUNDSHËM

Mars 07

S. Guri

I ujërave të lumit devoll për hec në menkulas, BILISHT
38

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

Prill 07

M. Guri

39

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

Prill 07

S. Guri

40

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

Maj 07

M. Guri

41

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

Maj 07

S. Guri

42

Raport i Vlerësim të Ndikimit në Mjedis - VNM HEC, i ujërave të Përroit Lenies-

Maj 07

M. Guri

Maj 07

S. Guri

Maj 07

M. Guri

Shalësit-Strelçës për hec në zonë e Strelçës, Korçë
43

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

44

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

45

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

Qershor 07

S. Guri

46

Vlerësim i Ndikimit në Mjedis

Shtator 07

M. Guri

i Aeroportit Civil Korçë
47

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

Nëntor 07

S. Guri

48

Vlerësim i Ndikimit në Mjedis

Dhjetor 07

M. Guri

i rrugës nacionale superstradë Tiranë Dibër
49

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

Gusht 08

S. Guri

50

Vlerësim i Ndikimit në Mjedis

Gusht 08

M. Guri

i zonës Nartë - Novoselë për zhvillim turistik
51

Vlerësim i Ndikimit në Mjedis i dallgethyese, Porto Romano

Gusht 08

S. Guri

52

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

Dhjetor 08

M. Guri

53

Vlerësim i Ndikimit në Mjedis për TEC in

Shkurt 09

S. Guri

Porto Romano
54

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

Prill 2010

M. Guri

55

Vlerësim i Ndikimit në Mjedis për zonën Urbane Bërxull

Qersh 2010

S. Guri

57

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

Maj 2011

M. Guri

58

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

Qersh 2011

S. Guri

59

Vlerësim i Ndikimit Në Mjedisi rrugës nacionale Vaqar - Elbasan

2007

M. Guri

60

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

Mars 2012

S. Guri

61

VNM furra buke, 6 njësi, në Tiranë

2012

M. Guri

62

Vlerësimi Strategjik Mjedisor i Planit Urban të Tiranës

2012

S. Guri

63

Vlerësimi Strategjik Mjedisor i Planit Urban të Bubqit

2013

M. Guri

64

Vlerësimi Strategjik Mjedisor i Planit Urban të Bërzhitës

2013

S. Guri

65

Vlerësim i Ndikimit në Mjedis shtrimit të linjave kabllre ete fibrave ne Tiranë.

2013

M. Guri

66

Vlerësimi Strategjik Mjedisor i Planit Urban të Komunes Rrethine shkoder

2013

S. Guri
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RAPORT “VNM PËR QENDRËN E GRUMBULLIMIT DHE DEPURIMIT TË MIDHJEVE, SARANDË

Nr.

PROJEKTI

AFATI

AUTORI

1.

Studim Krahasues Gjeoambjental për përcaktimin e venddepozites së mbetjeve urbane

2002

S. Guri

për Bashkitë e Tiranës, Durrësit, Kavajës. 96 faqe
2.

Studim për ndërtimin dhe vënien në funksionim të pikës së grumbullimit, përpunimit

A. Derhemi
2002

dhe depozitimit të mbetjeve urbane për rajonin Tiranë -Durrës e Kavajë. 125 faqe
3.

Studim Teknologjik, për përcaktimin e venddepozitës së mbetjeve urbane, për Bashkitë

M.Guri
2002

e Tiranës, Durrësit dhe Kavajës.55 faqe
4.

Projekt Zbatimi “Vlerësimi inxhinierik, teknologjik dhe i fizibilitetit të vend groposjes
Plani i Veprimit, për Administrimin e Infrastukturës Mjedisore në zonën Golem-Karpen.
Strategji zhvillimi e mjedisi, plan veprimi, administrim i infrastukturës mjedisore në

Gusht 03

Strategji Zhvillimi e Mjedisi, Plan Veprimi, Administrimi i Infrastukturës Mjedisore në
Strategji Zhvillimi e Mjedisi, Plan Veprimi, Administrimi i Infrastukturës Mjedisore në

S. Guri
M. Guri

Tetor 03

Fieri.
8.

S. Guri
M. Guri

Tetor 03

durrës. 135 faqe
7.

S. Guri
M.Guri

39 faqe
6.

S. Guri
M.Guri

Qershor 2003

së kontrolluar të mbetjeve urbane, për rajonin Tiranë-Durrës-Kavajë 260 faqe
5.

S. Guri

S. Guri
M. Guri

Tetor 03

zonën e Tiranës.135 faqe

S. Guri
M. Guri

9.

Studim, i Inerteve në Guroren Tarracë Bërzhitë – Tiranë.117 faqe

Nëntor 03

10.

Studim, Gjeologo – Inxhinierik, Projekti i shfrytëzimit në Karrierën e Inerteve Lumore,

Nëntor 03

S. Guri
M. Guri

Qedaja – Tiranë. 119 faqe
11.

Studim para pregatitor, Proceset e trajtimit me diegje Termike ose Incinerimi.80 faqe

S. Guri
M. Guri

Nëntor 03

S. Guri
M. Guri

12.

Strategji Zhvillimi e Mjedisi, Plan Veprimi, Administrimi i Infrastukturës Mjedisore në

Nëntor 03

zonën e Kuçovës.105 faqe
13.

Studim para pregatitor, Përzgjedhja e Metodave Teknologjike dhe e Vendeve për

S. Guri
M. Guri

Dhjetor 03

Groposje të Kontrolluar dhe të Sigurtë të Mbetjeve të Rrezikshme.87 faqe

S. Guri
M. Guri

14.

Plani i Veprimit, për Mbetjet Urbane, Berat. 110 faqe

Djetor 03

S. Guri

15.

Plani i Veprimit, për Mbetjet Urbane, Vlorë. 103 faqe

Janar 04

S. Guri

16.

Plani i Veprimit, për Mbetjet Urbane, Fier. 98 faqe

Janar 04

S. Guri

17.

Plani i Veprimit, për Mbetjet Urbane, Kuçovë. 91 faqe

Janar 04

S. Guri

18.

Përcaktimi i nivelit të ndotjes dhe rekomandimet përkatëse në fushën naftë mbajtëse të

Shkurt-Qershor

patos marinzës

2005

Edukimi mjedisor, pjesë e edukimit qytetar civil në nivel shkollor e institucional

Nëntor- Mars

19.

G&G
G&G

2006
20

Studim Riciklimi Plastikës në Shqipëri

Gusht-Dhj 2006

20

Përmirsimi ekologjik i qytetit të Tiranës nëpërmjet përmirsimit të lëvizjes brenda saj

Gusht-Dhjet 2007 S. Guri

21

Plani i gjerë i veprimit për pastrimin dhe rehabilitimin e territorit nga mbetjet

2007-2008

hidrokarbure Ballsh-Seman
23

Vlerësimi dhe rehabilitimi i 10 hot spoteve historike në shqipëri

S. Guri

Hask.Comp
S. Guri

2009-2010

FW

Ital.,

GG group
24

Soil and erozion reduction study in albania

2010

Trinity,
Hung.& GG
group

25

Vlerësimi dhe rehabilitimi i pesë hot spoteve historike në shqipëri

2011-2011

FWitaliana,
GG group
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