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HYRJE
Prodhimi i energjisë elektrike duke shfrytëzuar burimet ujore klasifikohet si përdorim i energjisë së
natyrës apo burimeve të rinovueshme si uji, dhe qëndron në thelb të strategjive të prodhimit të
energjisë në shkallë botërore, që synojnë uljen e varësisë nga energjia fosile. Në kushtet kur
Shqipëria përballet akoma me vështirësi në plotësimin e nevojave të vendit me energji elektrike,
ndërtimi apo dhënia e të drejtës së shfrytëzimit me konçension e HEC-eve mbetet një ndër drejtimet
kryesore të strategjisë për përmirësimin e sistemit të prodhimit.
Si përfituese e një konçensioni të tillë, shoqëria “HYDRO SETA” ka përgatitur projektin e shfrytëzimit
të kapaciteteve hidroenergjitike të përroit të Setës, zbatimi i të cilit do të shënojë një impakt pozitiv
në ekonominë lokale dhe do të kontribuojë në drejtim të rritjes së prodhimit vendas të energjisë.
Skema konsiston në ndërtimin mbi pellgun ujëmbajtës të përroit të Setës të 3 hidrocentraleve, me
fuqi të instaluar të përgjithshme 14,900 kW.
Projekti i HEC “Seta 1+2” është pjesë e përbërëse e skemës së shfrytëzimit të kapaciteteve
hidroenergjitike të përroit të Setës, dhënë me konçension të formës “BOT” dhe përfaqëson shkallën
e parë të shfrytëzimit.
Projekti do të zbatohet në zonën verilindore të vendit, në një territor i administrohet nga Njësia Lurë
e Bashkisë Dibër. Zona shtrihet rreth 20 km në veriperëndim-perëndim të qytetit të Peshkopisë.
Figura 1 tregon zonën e zbatimit të projektit mbi imazh satelitor.
HEC “Seta 1+2” është i tipit me derivacion. Fuqia e instaluar është N=7454 kW me një prodhim vjetor
të parashikuar E = 47,669,095 kwh. Prurja llogaritëse për HEC-in është marrë Qllog = 2.60 m3/sek.
Ky raport është përgatitur për të parashikuar dhe analizuar ndikimet e mundshme në mjedis nga
ndërtimi dhe funksionimi i HEC “Seta 1+2”. Synimi kryesor i përgatitjes së këtij raporti paraprak
është identifikimi i ndikimeve të mundshme negative në mjedisin pritës ku do të ndërtohet HEC-i
dhe përputhshmërinë e tij me politikat e mbrojtjes së mjedisit dhe përdorimin e qëndrueshëm të
burimeve natyrore në zonën ku do të zbatohet projekti.
Për një vlerësim sa më objektin dhe për adresimin e çështjeve më të rëndësishme që lidhen edhe me
interesin e aksionerëve, është kryer një shqyrtim i kujdesshem i projektit për të përcaktuar në
mënyrë sa më reale ndërthurjet e tij me mjedisin.

Figura 1 – Zona ku do të ndërtohet HEC “Seta 1+2”

Kapitulli 1
1.1

KUADRI LIGJOR DHE RREGULLATOR MJEDISOR

Qëllimi i kryerjes së Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis

Në zbatim të kërkesave të legjislacionit mjedisor shqiptar, për të garantuar një proces të drejtë të
vendimmarrjes, që përpara miratimit për zhvillim, projekti përkatës duhet t’i nënshtrohet procesit të
Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis të aktivitetit të propozuar, proces i cili finalizohet me hartimin e
Raportit përkatës.
Synimi kryesor i kryerjes së Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis të një aktiviteti të propozuarështë
konsiderimi i çështjeve që lidhen me mjedisin që në fazat më të hershme të tij. Në thelb të vlerësimit
mjedisor të projektit qëndron evidentimi i pikëprerjeve të tij me legjislacionin në fuqi, vlerat
natyrore që gjenden në zonën e projektit dhe si e sa do të ndikohen në rast të zbatimit të tij.
Nëpërmjet identifikimit të ndikimeve të mundshme negative të zbatimit të tij në vlerat natyrore të
zonës pritëse, që në fazën e projektimit mund të merren masat e nevojshme për përmirësimet e
duhura teknologjike, me qëllim zbutjen e ndikimeve dhe përshtatjen e saj me kapacitetin bartës të
mjedisit. Ky vlerësim arrihet përmes:





Evidentimit të pikëprerjeve dhe bashkërendimit të projektit me kuadrin rregullator legjislativ
kombëtar dhe ndërkombëtar në fushën e mjedisit.
Identifikimit të statusit të zonave ku do të zhvillohet projekti.
Përshkrimit të vlerave natyrore dhe mjedisore në zonën e projektit.
Identifikimit të ndikimeve të mundshme thelbësore negative në vlerat natyrore dhe në mjedis
duke propozuar njëkohësisht masat për zbutjen e tyre dhe mbrojtjen e mjedisit nga këto
ndikime.

Raporti i VNM përmbledh një përshkrim të projektit të propozuar, përshkrimin e karakteristikave të
mjedisit ekzistues pritës, analizën e ndikimeve të mundshme në mjedis të projektit të propozuar,
planin e masave për shmangien dhe zbutjen e ndikimeve të mundshme negative (PMM) dhe
programin e monitorimit mjedisor.

1.2

Legjislacioni i konsultuarpërrealizimin e VNM

1.2.1

Kuadri ligjor

Për realizimin e raportit të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis të veprimtarisë së propozuar u
konsultuan dokumente mjedisore që lidhen me politikat shtetërore të mbrojtjes së mjedisit, zonës
në të cilën do të ndërtohet HEC dhe sektorit energjitik.
Përgatitja e Raportit të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis të aktivitetit të propozuar është kryer duke u
bazuar në aktet ligjorë të mëposhtëm:




Ligj nr.10431 datë 09.06.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, Neni 25, i cili përcakton kërkesën për
vlerësimin e ndikimit në mjedis, si pjesë e përgatitjeve për planifikimin e një projekti zhvillimi
dhe para kërkimit të lejeve përkatëse të zhvillimit.
Ligj nr.10440 datë 07.07.2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis” i cili përcakton dhe
specifikon kërkesat për vlerësimin e ndikimit në mjedis, projektet që i nënshtrohen, përgjegjësitë
e palëve në proces.

















Ligj nr.111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore” i cili ndër të tjera synon
sigurimin, ruajtjen, zhvillimin dhe shfrytëzimin sa më racional të burimeve ujore,
tëdomosdoshme për jetën dhe për zhvillimin social e ekonomik të vendit.
Ligj nr.9587 datë 20.07.2006 “Për mbrojtjen e biodiversitetit” i cili kërkon ruajtjen dhe
mbrojtjen e specieve biologjike dhe mbrojtjen e vlerave biologjike ku përfshihen edhe
ekosistemet dhe habitatet. Ligji kërkon që veprimtaritë ose përdorimet e reja në ekosisteme,
habitate dhe peizazhe të mbrojtura ose jo të mbrojtura mund të ushtrohen vetëm pasi t'u jenë
nënshtruar procedurave të vlerësimit të ndikimit në mjedis dhe të jenë pajisur me leje
mjedisore.
Ligj nr.8906 datë 06.06.2002 “Për zonat e mbrojtura”, qëllimi i të cilit është të sigurojë mbrojtje
të veçantë të përbërësve të rëndësishëm të rezervave natyrore, të biodiversitetit dhe të natyrës,
në tërësi, nëpërmjet krijimit të zonave të mbrojtura. Zonat e mbrojtura krijohen për të siguruar
ruajtjen dhe ripërtëritjen e habitateve natyrore, të llojeve, të rezervave dhe të peisazheve
natyrore. Zhvilluesit e projekteve dhe veprimtarive duhet të zbatojnë projektet e tyre në
përputhje me statusin e mbrojtjes së zonave të mbrojtura (duhet të evidentohet prania ose jo e
tyre në zonën e projektit dhe masat që duhen marrë).
Ligj nr.10463 datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” i cili ka për qëllim të
mbrojë mjedisin dhe shëndetin e njeriut si dhe të sigurojë administrimin e duhur mjedisor të
mbetjeve nëpërmjet menaxhimit të integruar të tyre.
Ligj nr.9774 datë 12.07.2007 “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis”, i cili
përcakton kërkesat për mbrojtjen e mjedisit nga zhurma, mënyrën e shmangies dhe masat për
parandalimin, reduktimin dhe zhdukjen e efekteve të dëmshme të ekspozimit ndaj tyre,
përfshirë bezdinë nga zhurma.
Ligj nr.162/2014 “Për mbrojtjen e cilësisë së ajrit në mjedis” i cili ka për qëllim të përmirësojë
shëndetin publik dhe të sigurojë një nivel të lartë të mbrojtjes së mjedisit, nëpërmjet integrimit
të çështjes së mbrojtjes së ajrit në politika të tjera, si dhe përcaktimit të kërkesave për pakësimin
e shkarkimeve, monitorimin, vlerësimin, planet e cilësisë së ajrit, dhe për bashkëpunimin në
nivel ndërkombëtar për këtë qëllim.
Udhëzimi i përbashkët i Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave (MMPAU)
dhe Ministrisë së Shëndetësisë nr.8 datë 27.11.2007 “Për nivelet kufi të zhurmave në mjedise të
caktuara”.
VKM nr.686 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve për
zhvillimin e procedurës së vlerësimit të ndikimit në mjedis (VNM) dhe procedurës së transferimit
të Vendimit e Deklaratës Mjedisore”.

1.2.2

Procedura e miratimit mjedisor të projektit

Dokumenti kryesor në të cilin bazohet miratimi mjedisor i projektit është Raporti i VNM. Mbasi ky
raport të jetë hartuar, dokumentacioni paraqitet pranë Ministrisë së Mjedisit e cila e përcjell për
shqyrtim në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit. Në varësi të projektit AKM mund të shprehet me
Vendim/Deklaratë Mjedisore, e cila përfaqëson dokumentin orientues për autoritetet planifikues.
Bazuar në dispozitat e Ligjit nr.10440 datë 07.07.2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”,
veprimtaria e propozuar i nënshtrohet procedures së Vlerësimit paraprak të Ndikimit në Mjedis
(Shtojca 2, pika 3/a - “Instalimet industriale për prodhimin e energjisë elektrike, avullit ose ujit të
ngrohtë (projekte që nuk përfshihen në shtojcën I”).

1.3

Metodika e zbatuar për kryerjen e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis

Për të hartuar pjesën përshkrimore të raportit, vlerësimin e ndikimeve dhe planin e menaxhimit u
përdorën dhe analizuan të dhënat e përftuara nga vrojtimet në terren si dhe burime sekondare
informacioni. Vrojtimet në terren u fokusuan në vlerësimin e mbulesës bimore në zonën e projektit;
cilësinë e habitatit dhe prezencën e specieve faunistike; matjen e nivelit egzistues të zhurmës;
vlerësimin e cilësisë së ujërave në zonë; identifikimin e ndikimeve të mundshme ekzistuese; kushtet
socio-ekonomike të zonës.
Përshkrimi i projektit është hartuar nga stafi inxhinierik i shoqërisë dhe mbështetet në të dhënat e
studimeve përkatëse në lidhje me hidrografinë, hidrologjinë, topografinë dhe gjeologjinë inxhinierike
të terrenit në të cilin propozohet të zhvillohet aktiviteti.

1.4

Përcaktimi i çështjeve me rëndësi mjedisore

Për të përcaktuar çështjet që duhet të përfshiheshin në këtë raport ishte i domosdoshëm identifikimi
paraprak i pikëprerjeve projekt-mjedis si në terma hapësinore e kohore, ashtu edhe në ato cilësore.
Për këtë u analizua cikli i plotë i jetës së projektit. Nëpërmjet analizës së njëpasnjëshme të
operacioneve të projektit, në fazën e ndërtimit dhe të funksionimit të tij, u evidentuan çështjet më
të rëndësishme nga pikpamja mjedisore, të cilat duhet të ishin pjesë e analizës së ndikimeve në këtë
raport. Ndër çështjet më të rëndësishme, përfshirë edhe receptorët mjedisorë të evidentuar,
veçohen:




Vegjetacioni në sipërfaqet ku do të hapet rruga e aksesit dhe do të ndërtohen veprat
inxhinierike, të cilat mund të ndikohen direkt nga operacionet ndërtimore.
Llogaritja e prurjes ekologjike.
Menaxhimi i mbetjeve ndërtimore si masat e dherave dhe ato shkëmbore.

Në një gjykim profesional racional, këto janë elementët më me rëndësi mjedisore që meritojnë
vëmendje të veçantë gjatë analizës mjedisore të projektit. Elementë apo receptorë të tjerë abiotikë
dhe biotikë të mjedisit ose ndikohen minimalisht nga projekti, ose në një kohë të kufizuar,
megjithatë kjo nuk do të thotë që nuk duhet të mbahen në konsideratë dhe s’duhet të jenë pjesë e
këtij raporti.

Kapitulli 2
2.1

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT TEKNIK

Vendodhja e zonës së projektit

HEC “Seta 1+2” do të ndërtohet në sektorin e sipërm të përroit të Setës, pellgu ujëmbledhës i të cilit
shtrihet në verilindje të Shqipërisë, në krahun perendimor të luginës së Drinit të Zi, e cila është një
ndër luginat më të mëdha e më të rëndësishme të vendit. Përroi i Setës përfaqëson njëkohësisht një
nga degët më të rëndësishme të Drinit të Zi.
Zona shtrihet në verilindje të Shqipërisë, në rrethin e Dibrës. Sipas klasifikimit gjeografik të
Shqipërisë, rajoni në studim shtrihet në pjesën veriore të Krahinës Malore Qendrore, në njësinë e
vargmaleve të Lurës. Kjo njësi kufizohet nga lugina e Drinit të Zi në Lindje, pellgu i Matit në
perëndim, lugina e Sërriqes në veri dhe luginae Zallit të Bulqizës në jug. Zona e projektit ka shtrirje
rreth 5 km gjatësi dhe 3.5 km gjerësi dhe përfshihet në hartën topografike të shkallës 1:200,000 (04
– Peshkopia), figura 2.1.

Figura 2.1 – Zona e zhvillimit të projektit

Administrativisht zona gjendet në territorin e bashkisë Dibër, në Njësinë Administrative të Lurës.
Qendra më e afërt e banuar është Gurë Lura, ku do të ndërtohet edhe godina e HEC.

2.2

Karakteristikat hidrologjike të përroit të Setës

Pellgu ujëmbledhës i Setës gjendet në krahun perendimor të luginës së Drinit të Zi dhe përfaqëson
degën më të rëndësishme të pjesës së sipërme të tij. Seta fillesat e veta i ka në disa livadhe dhe
liqene natyrorë si Liqeni i Zi, liqeni i Thatë, Liqeni i Hotit, të cilët gjenden në kuotën rreth 1700 m mbi
nivelin e detit. Degët që burojnë nga këto pllaja e livadhe bashkohen diku rreth kuotës 767.0 m mnd
dhe formojnë përroin e Setës, i cili rrjedh në drejtimin lindje-prendim pothuajse gjatë gjithë gjatësisë
së tij deri në grykëderdhjen në Drinin e Zi, në kuotën 365 m. Përroi i Setës i ka burimet në malet e
Kunorës së Lurës në jug dhe në malin e Zebës në veri. Njëkohësisht pellgu i tij ushqehet edhe nga
burimet nëntokësore që në këtë zonë janë të shumta.
Pellgu ujëmbledhës përfshihet në zonën e Lurës dhe kufizohet në perëndim nga Liqenet e Lurës dhe
në verilindje-lindje nga Drini i Zi. Forma e pellgut është me shtrirje gjatësore lindje-perëndim.
Në vendmatjen historike të Arrasit, sipërfaqja e pellgut që mbledh edhe ujërat e reshjeve të cilat
luhaten ndërmjet 1500 dhe 2000 mm në vit, është 85.6 km2. Në pikpamje hidrologjike, pellgu
paraqitet me ujshmëri të lartë. Moduli vjetor merr vlera 55 deri në 60 l/s/km2, gati dyfishi i vlerës
mesatare të modulit në shkallë vendi, ndërsa koeficienti i rrjedhës vjetore është më i madh se 1,
tregues i kontributit të ujërave nëntokësorë që gjenden jashtë pellgut ujëmbledhës.
Studimi i kapaciteteve hidroenergjitike dhe llogaritjet hidrologjike për aksin e HEC-it janë kryer
bazuar në të dhënat e stacionit hidrometrik të përroit të Setës në Arras, për periudhën 1971-1992.
2.2.1

Rrjedha ujore vjetore

Parametri kryesor hidrologjik, në të cilin mbështetet vlerësimi i kapacitetit hidroenergjitik të një
lumi/përroi është prurja mesatare vjetore ose norma e rrjedhjes, e cila tregon sasinë e ujit që rrjedh
në aksin në studim.
Nga studimi dhe përpunimi i të dhënave shumëvjeçare të stacionit hidrometrik të përroit në Arras,
për vendmarrjen hidrometrike rezulton:
Qmes = 5.02 m3/s
qmes = 58.6 l/s/km2
Duke pranuar të njëjtin modul si për vendmatjen historike të Arrasit, u llogaritën parametrat
hidrologjikë të akseve të HEC “Seta 1+2” si në tabelën e mëposhtme.
Aksi
Seta në Arras
Vepra marrjes 1.1
Vepra marrjes 1.2
Vepra marrjes 2.1
Vepra marrjes 2.2
Vepra marrjes 2.3
Vepra marrjes 2.4
Vepra marrjes 2.5

Kuota (m)
1139 (1137)
1131.13
1227
1208
1190.3
1168
1139.4

Sipërfaqja
(km2)
86.6
20.683
2.560
1.365
1.297
1.485
1.962
4.266

Prurja vjetore
(m3/s)
5.02
1.212
0.150
0.80
0.076
0.087
0.115
0.250

Moduli vjetor
(l/s/km2)
58.6
58.6
58.6
58.6
58.6
58.6
58.6
58.6

2.2.2

Shpërndarja gjithëvjetore e rrjedhës ujore

Ky parametër, i cili pasqyron regjimin ujor të përroit, përcaktohet nga prurjet mesatare mujore.
Tabela e mëposhtme tregon shpërndrjen brendavjetore të rrjedhës së përroit në vendmatjen
historike të Arrasit.
Muaji
Q/Qmes

1
1.11

2
1.09

3
1.16

4
1.62

5
1.71

6
0.87

7
0.44

8
0.29

9
0.40

10
0.76

11
1.16

12
1.34

Vjetore
1

Nga tabela duket që prurjet më të mëdha i përkasin periudhës prill-maj ndërsa ato më të paktat,
muajve gusht-shtator. Bazuar në këto të dhëna, u llogarit shpërndarja brendavjetore për të gjitha
akset e HEC “Seta 1+2”, të cilat tregohen në tabelën e mëposhtme.
Muaji
VM
VM1.1
VM 1.2
VM 2.1
VM 2.2
VM 2.3
VM 2.4
VM 2.5

2.2.3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Vjetore

1.345
0.167
0.089
0.084
0.097
0.128
0.278

1.321
0.164
0.087
0.083
0.095
0.125
0.273

1.406
0.174
0.093
0.088
0.101
0.133
0.290

1.963
0.243
0.130
0.123
0.141
0.186
0.105

2.073
0.257
0.137
0.130
0.149
0.197
0.428

1.054
0.131
0.070
0.066
0.076
0.100
0.218

0.533
0.066
0.035
0.033
0.038
0.051
0.110

0.351
0.044
0.023
0.022
0.025
0.033
0.073

0.485
0.060
0.032
0.030
0.035
0.046
0.100

0.921
0.114
0.061
0.058
0.066
0.087
0.190

1.406
0.174
0.093
0.088
0.101
0.133
0.209

1.624
0.201
0.107
0.102
0.117
0.154
0.335

1.207
0.149
0.080
0.076
0.087
0.115
0.249

Prurjet vjetore me siguri të ndryshme

Në varësi të reshjeve që bien nga një vit në tjetrin, edhe prurjet vjetore luhaten në vlera të
ndryshme për vite të ndryshëm. Në kushte të kësaj varësie, është e kuptueshme që ato kanë vlera
më të larta për vitet më të lagësht dhe më të ulta për vite të thatë. Edhe llogaritja e prurjeve vjetore
me siguri të ndryshme është bazuar në serinë e prurjeve mesatare vjetore të matura në stacionin e
Arrasit. Vlera e koeficientit të variacionit Cv=0.28 ka treguar se rrjedha vjetore ka luhatje relativisht
të vogla, për rrjedhojë një qëndrueshmëri të kënaqshme nga një vit në tjetrin.
Tabela e mëposhtme tregon prurjet vjetore me siguri të ndryshme për secilin aks të veprave të
marrjes të HEC “Seta 1+2”.
Siguria
VM
VM 1.1
VM 1.2
VM 2.1
VM 2.2
VM 2.3
VM 2.4
VM 2.5

5

10

25

50

75

90

95

1.97556
0.2445
0.1304
0.12388
0.14181
0.18745
0.4075

1.70892
0.2115
0.1128
0.10716
0.12267
0.16215
0.3525

1.36956
0.1695
0.0904
0.08588
0.09831
0.12995
0.2825

1.10292
0.1365
0.0728
0.06916
0.07917
0.10465
0.2275

0.94536
0.117
0.0624
0.05928
0.06786
0.0897
0.195

0.88476
0.1095
0.0584
0.05548
0.06351
0.08395
0.12825

0.86052
0.1065
0.0568
0.05396
0.06177
0.08165
0.1775

2.2. 4 Prurjet maksimale
Për llogaritjen e prurjeve maksimale të përrenjve malorë, siç është ai i Setës, nevojitet një periudhë
vrojtimi jo më pak se 40 vjeçare. Në rastin në studim, periudha e matjeve në stacionin e Arrasit
përfshin 22 vjet, të pamjaftueshëm për llogaritjen me saktësi të prurjeve maksimale.
Në këto kushte, për një rezultat sa më real, janë kryer llogaritje me dy metoda: statistikore dhe
GRADEX. Kombinimi i rezultateve të përftuar tregohen në tabelën e mëposhtme.

Siguria (%)
VM
VM 1.1
VM 1.2
VM 2.1
VM 2.2
VM 2.3
VM 2.4
VM 2.5

1

2

5

50
50
3
3
3
4
10

40
40
2.4
2.4
2.4
3.2
8

34
34
2.04
2.04
2.04
2.72
6.8

Prurja (m3/sek)

2.2.5

Rrjedha minimale

Për llogaritjen e rrjedhës minimale, e cila përcakton ujshmërinë gjatë periudhës së thatë të vitit,
është zgjedhur prurja ditore më e vogël e vitit. Të dhëna të plota për prurjet ditore gjenden në
studimin hidrologjik, bashkëlidhur në dosje. Për llogaritjen e prurjes minimale u shfrytëzuar lakoret e
qëndrueshmërisë së prurjeve ditore nga të cilat u zgjodhën prurjet më të vogla për tre vite
karakteristikë: vitin mesatar, vitin e lagët me siguri 25% dhe vitin e thatë me siguri 75%.
Aksi
Arrasi
VM 1.1
VM 1.2
VM 2.1
VM 2.2
VM 2.3
VM 2.4

2.2.6

Qvjetore (m3/sek)
5.02
1.212
0.15
0.08
0.076
0.087
0.115

Prurjet minimale me siguri të ndryshme
Viti me 25%
Viti mesatar
Viti me siguri 75%
2.324
2.058
1.323
0.443
0.354
0.266
0.038
0.030
0.023
0.025
0.020
0.015
0.019
0.015
0.011
0.038
0.030
0.023
0.050
0.040
0.030

Rrjedha e ngurtë

Si përrua malor, përroi i Setës ka ujëra përgjithësisht të kthjellët, pa turbullirë. Turbullira mund të
arrijë vlera 2,000 gr/m3 vetëm në periudhën e lagët. Gjatë kësaj periudhe, rrjedha fundore përbëhet
kryesisht prej zhavorresh e gurësh me diametër nga 20 deri në 50 cm. Për shkak të pjerrësisë së
madhe, diametri i gurëve mund të arrijë deri në 100 cm.
Kimikisht ujërat janë të pastër.
2.2.7

Instalimi i stacioneve të rinj hidrometrikë

Siç u tha më lart në këtë paragraf, ndonëse mbi përroin e Setës ka një stacion hidrometrik i cili
monitoron parametrat e pellgut në atë pikë që nga viti 1971, për vetë madhësinë dhe kompleksitetin
e projektit të konçensionit, të dhënat konsiderohen të pamjaftueshme për të garantuar rezultatet e
përftuar. Këto të dhëna kanë shërbyer si bazë e mirë në studimin e fazës së fizibilitetit të projektit,
por për nevoja të hartimit të projektit të zbatimit konçensionari, që nga viti 2013 ka instaluar edhe
dy stacione të tjerëhidrometrikë, njëri prej të cilëve ka shërbyer dhe do të vazhdojë të shërbejë
kryesisht për skemën e HEC “Seta 1+2”. Ai është vendosur 100 m më poshtë vendit të përcaktuar për
ndërtimin e godinës së HEC, në Gurë Lurë. Të dhënat e këtij stacioni shërbejnë për të vlerësuar
pellgun në këtë pikë, ku kontribuojnë edhe disa përrenj që kanë natyrë dhe karakteristika të njejta
hidrologjike.

2.3

Skema e shfrytëzimit dhe kriteret e përzgjedhjes

Skema e propozuar për HEC “Seta 1+2” është ajo e tipit me derivacion dhe mbështetet kryesisht në
karakteristikat topografike, gjeologjike dhe hidrogjeologjike të zonës. Njëkohësisht në përzgjedhjen e
skemës së shfrytëzimit të HEC “Seta 1+2”, janë mbajtur parasysh edhe këta kritere:







Studimi i kushteve dhe parametrave hidrologjikë në akset e identifikuara me qëllim vlerësimin e
prurjeve në seksionet e mundshme të ndërtimit të veprave të marrjes dhe rëniet e rrjedhjeve të
mundshme për t’u shfrytëzuar.
Përshtatshmëria e zonave për ndërtimin e veprave të marrjes bazuar në mundësinë e hyrjes në
zonë dhe kushtet e transportit të makinerive dhe materialeve pranë vendit të ndërtimit.
Vlerësimi nga pikpamja e biodiversitetit dhe përdorimit të sipërfaqeve të gjelbërta në zonat e
mundshme të kalimit të kanalit të derivacionit dhe tubacionit me presion.
Përshtatshmëria e zonës së ndërtimit së godinës së HEC.
Prania e linjave të transmetimit të energjisë për të mundësuar lidhjen me sistemin kombëtar të
transmetimit, gjendja e tyre dhe planet për zgjerim apo rehabilitim të tyre.

Veç sa më lart, në përzgjedhjen e skemës janë marrë parasysh:





Ekzistenca e disa përrenjve të vegjël në pjesën perendimore të pellgut ujëmbledhës, i cili shtrihet
në territorin e fshatit Gurë Lurë, me prurje shumë të ndryshueshme të karakterit stinor,
shfrytëzimi veç e veç i të cilëve është i pamundur. Në këto kushte është propozuar mbledhja e
ujit të tyre në një derivacion të vetëm.
Topografia e favorshme e cila mundëson transferimin e prurjeve të pellgjeve të veçantë në një
kryesor duke realizuar shfrytëzim sa më racional të potencialit të pellgut.
Së fundi, si pjesë integrale e kaskadës, skema e HEC “Seta 1+2” garanton funksionimin e
pacënuar të hidrocentralit ekzistues të Arrasit, pa ndikuar në të gjithë sektorin që shfrytëzon ky i
fundit, nga vepra marrjes e deri në kuotën e shkarkimit.

2.4

Përshkrim i shkurtër i skemës së shfrytëzimit

HEC “Seta 1+2” do të shfrytëzojë rrjedhën e sipërme të përroit të Setës dhe ujërat e disa përrenjve,
degë të tij, që rrjedhin në pjesën perendimore të pellgut. Bazuar në kriteret e mësipërme, skema e
shfrytëzimit është ajo e tipit me derivacion. Projekti parashikon ndërtimin e dy derivacioneve, që
shtrihen përgjatë drejtimit veri-jug, sipas vetë degëve të përroit. Të dy derivacionet përfundojnë në
një dekantues, për të vazhduar si një i vetëm në basenin e presionit, tubacionin me presion dhe në
fund në turbinat e vendosura në ndërtesën e centralit. Derivacioni i parë, do të mbledhë ujërat e
degës jugore të përroit të Setës, ndërsa i dyti do të mbledhë ujërat e degës së sipërme të përroit. Do
të ndërtohen gjithsej 8 vepra marrje, 3 nga të cilat 1.1A, 1.1B dhe 1.2 përgjatë derivacionit të parë
dhe 2.1 deri tek 2.5 përgjatë derivacionit të dytë.
Parametrat energjitikë të veprës janë: N=7454 kW dhe E=47,669,095 kwh.
Në Shtojcën 1 të këtij raporti tregohet vendosja e komponentëve të skemës së shfrytëzimit mbi imazh
satelitor.

2.5

Përshkrim i veprave inxhinierike

2.5.1

Veprat e marrjes

HEC “Seta 1+2” do të ketë 8 vepra marrje, për zgjedhjen e tipit të së cilave janë bërë krahasimet
ndërmjet: veprës së marrjes tip me marrje anësore dhe, veprës së marrjes tiroleze.
Vepra e tipit me marrje anësoreështë më e përshtatshmje kur shtrati i lumit në përgjithësi dhe
vendi ku do të ndërtohet vepra e marrjes në veçanti nuk kanë pjerrësi të madhe.
Vepra e marrjes tip tiroleze përshtatet më mirë për pjerrësi të mëdha të shtratit të lumit.
Bazuar në studimet dhe vrojtimet në vend të sektorit ku do të ndërtohen veprat e marrjes së HEC
“Seta 1+2”, projekti parashikon 2 vepra marrje të tipit me marrje anësore, konkretisht 1.1A dhe 1.1B,
dhe 6 të tjerat, të tipit tiroleze.
Veprat e marrjes 1.1A dhe 1.1B do të jenë vepra nivel-ngritëse me marrje anësore respektivisht 7.2
m dhe 4.9 m. Marrja e ujit në këto vepra do të realizohet duke hapur një vrimë në vepër (referohu
vizatimeve përkatëse). Vepra e marrjes 1.2 do të jetë tiroleze me lartësi rreth 3.9 m.
Veprat e marrjes do të ndërtohen në kuotat si më poshtë:


Vepra e marrjes 1.1A do të ndërtohet mbi shtratin e përroit të Setës, në pikën me koordinata
X=4434929.4 dhe Y=46199996.5, me kuotë të shtratit të lumit 1134.0 m mnd dhe kuotë të nivelit
normal të ujit 1138.0 m mnd. Për shkak të topografisë së zonës, vepra do ndërtohet në një kuotë
prej disa metrash më poshtë në mënyrë që të mos dalë shumë e lartë dhe të ketë kuotë të
mjaftueshme për shkarkimin e aluvioneve nga zhavorrkapësi. Lartësia prej 4.9 m krijon një front
kapërderdhës me gjatësi L=27.0 m dhe lartësi uji H=1.1 m, i cili shkarkon prurjen me 1% siguri
Q1%=50 m3/sek. Më shumë detaje për këtë vepër marrje gjenden në Raportin teknik të
zbatimit, bashkëlidhur në dosje.

Figura 2.2 – Prerje skematike e veprës së marrjes 1.1A (1.1B)



Vepra e marrjes 1.1B do të ndërtohet mbi shtratin e përroit të Setës, në pikën me koordinata
X=4434924.7 dhe Y=4620100.0,me kuotë të shtratit të lumit 1135.1 m mnd dhe kuotë të nivelit
normal të ujit 1137.0 m mnd. Për shkak të topografisë së zonës, vepra do ndërtohet në një kuotë
prej disa metrash më poshtë në mënyrë që të mos dalë shumë e lartë dhe të ketë kuotë të
mjaftueshme për shkarkimin e aluvioneve nga zhavorrkapësi. Lartësia prej 7.2 m krijon një front

kapërderdhës me gjatësi L=21.0 m dhe lartësi uji H=1.3 m, i cili shkarkon prurjen me 1% siguri
Q1%=50 m3/sek. Më shumë detaje për këtë vepër marrje gjenden në Raportin teknik të
zbatimit, bashkëlidhur në dosje.

Figura 2.3 – Prerje tërthore e veprës së marrjes 1.1A

Figura 2.4 – Prerje tërthore e veprës së marrjes 1.1B

Sektori ku do të ndërtohet VM 1.1A



Sektori ku do të ndërtohet VM 1.1B

Vepra e marrjes 1.2 do të ndërtohet mbi shtratin e përroit të Setës, në pikën me koordinata
X=4434536.7dhe Y=4622730.1,me kuotë të shtratit të lumit 1128.0 m mnd dhe kuotë të nivelit
normal të ujit 1131.13 m mnd. Prurja llogaritëse për këtë vepër marrje është 0.2 m3/sek.











Vepra e marrjes 2.1 do të ndërtohet mbi fshatin Gurë Lurë, në pikën me koordinata
X=4434767.6971 dhe Y=4624569.3694,me kuotë të shtratit të lumit 1226.0 m mnd dhe kuotë të
nivelit normal të ujit 1227.0 m mnd. Prurja llogaritëse për këtë vepër marrje është 0.1 m3/sek.
Vepra e marrjes 2.2 do të ndërtohet mbi fshatin Gurë Lurë, në pikën me koordinata
X=4434709.9761 dhe Y=4624339.9227,me kuotë të shtratit të lumit 1208.0 m mnd dhe kuotë të
nivelit normal të ujit 1209.3 m mnd. Prurja llogaritëse për këtë vepër marrje është 0.1 m3/sek.
Vepra e marrjes 2.3 do të ndërtohet mbi fshatin Gurë Lurë, në pikën me koordinata
X=4434617.6891 dhe Y=4624151.7571, me kuotë të shtratit të lumit 1190.0 m mnd dhe kuotë të
nivelit normal të ujit 1190.30 m mnd. Prurja llogaritëse për këtë vepër marrje është 0.1 m3/sek.
Vepra e marrjes 2.4do të ndërtohet mbi fshatin Gurë Lurë, në pikën me koordinata
X=4434570.0600 dhe Y=4623936.4305, me kuotë të shtratit të lumit 1167.0 m mnd dhe kuotë të
nivelit normal të ujit 1168.0 m mnd. Prurja llogaritëse për këtë vepër marrje është 0.15 m3/sek.
Vepra e marrjes 2.5 do të ndërtohet mbi fshatin Gurë Lurë, në pikën me koordinata
X=4434400.2 dhe Y=4623350.7, me kuotë të shtratit të lumit 1137.0 m mnd dhe kuotë të nivelit
normal të ujit 1139.40 m mnd. Prurja llogaritëse për këtë vepër marrje është 0.35 m3/sek.

Për secilën prej veprave marrëse të tipit tiroleze, janë bërë llogaritjet hidraulike përkatëse në plan të
galerisë së kapjes dhe zgarës, të cilat gjenden në raportin e detajuar teknik, bashkëlidhur në dosje.
Njëkohësisht janë kryer llogaritjet e prurjes ekologjike për secilën vepër marrje. Llogaritjet janë
bazuar në udhëzuesin e ESHA dhe përcaktojnë si prurje ekologjike masën 2.5-10% të prurjes
llogaritëse, në varësi të kushteve dhe mundësisë së ushqimit nga burime të tjerë të segmentit
përkatës.

Figura 2.5 – Paraqitje skematike të veprës së marrjes tiroleze

2.5.2

Vepra e transmetimit të prurjeve në dekantues (derivacioni)

Në varësi të kushteve të terrenit, janë parashikuar tre tipe të derivacionit, në varësi të sektorëve ku
kalojnë: kanal i hapur, tubacion i futur nëtokë dhe tunel.
2.5.2.1 Derivacioni 1(që mbledh ujërat nga veprat marrëse 1.1A, 1.1B dhe 1.2)
Ky derivacion zhvillohet në krahun e majtë të rrjedhës duke ndjekur shpatin e pellgut të lumit. Sipas
karakteristikave topografike dhe gjeologjike, ai është parashikuar të jetë kanal i hapur me përmasa
B*H (150*150) cm, pjerrësi i=2.0‰ dhe gjatësi 2,845 m.Veçoritë e terrenit kushtëzojnë kombinimin
e kanalit me një tunel me përmasa B*H (260*400)cm dhe gjatësi 830 m, i cili do të ndërtohet rreth
800 m më në veri të vepres së marrjes 1.1A. Konkretisht, ky derivacion ndërtohet nga këta
komponentë:




Kanal derivacioni i hapur, me përmasa B*H (150*150) cm, gjatësi 817 m;
Tunel me përmasa B*H (260*400)cm dhe gjatësi 830 m;
Kanal derivacioni i hapur, me përmasa B*H (150*150) cm, gjatësi 2028 m.

Figura 2.6 – Pamje e seksioneve tërthore të kanalit të derivacionit dhe tunelit

2.5.2.2 Derivacioni 2 (i cili mbledh prerjet e veprave të marrjes nga 2.1 deri 2.5)
Pjesa kryesore e këtij derivacioni, nga 2.1 deri tek 2.4, do të ndërtohet me tubacion HDPE, përmasat
e të cilit do të ndryshojnë në varësi të prurjes në seksionin përkatës. Seksioni i fundit, 2.5 do të
ndërtohet nga kanal i hapur kombinuar me tunel. Konkretisht, sipas seksioneve përkatës, derivacioni
do të ndërtohet me këto karakteristika:
Derivacioni 2.1, tub HDPE me gjatësi 235.5 m dhe D=350mm. Tubacioni do të vendoset në njëkanal
me përmasa B*H (75x145)cm, i cili do të mbulohet me dhe të ngjeshur në një trashësi prej 100 cm
(referohu prerjes tip si në figurë).
Derivacioni 2.2, tub tub HDPE me gjatësi 246 m dhe D=400mm. Tubacioni do të vendoset në një
kanal me përmasa B*H (80x150)cm, i cili do të mbulohet me dhe të ngjeshur në një trashësi prej 100
cm (referohu prerjes tip si në figurë).

Derivacioni 2.3, tub tub HDPE me gjatësi 236 m dhe D=450mm. Tubacioni do të vendoset në një
kanal me përmasa B*H (85x155)cm, i cili do të mbulohet me dhe të ngjeshur në një trashësi prej 100
cm (referohu prerjes tip si në figurë).
Derivacioni 2.4, tub tub HDPE me gjatësi 955 m dhe D=600mm. Tubacioni do të vendoset në një
kanal me përmasa B*H (100x170)cm, i cili do të mbulohet me dhe të ngjeshur në një trashësi prej
100 cm (referohu prerjes tip si në figurë).

Derivacioni 2-5, i cili përfaqëson edhe seksionin e
fundit, do të ndërtohet i kombinuar me kanal të
hapur dhe tunel, i cili do të vendoset në mes.
Kanali do të jetë me seksion B*H (90x80) cm dhe
gjatësi të përgjithshme 261 m. Tuneli do të ketë
seksion tërthor B*H (250x225) cm dhe gjatësi 113
m dhe do ta ndajë kanalin e derivacionit në dy
pjesë: pjesa e parë nga fundi i derivacionit 2-4
deri në fillimin e tunelit me gjatësi L=54 m dhe,
pjesa e dytë, nga fundi i tunelit e deri në
dekantues, me gjatësi L=207 m.
2.5.3

Dekantuesi

Dekantuesi do të ndërtohet në një shpat të përshtatshëm, në pikën me koordinata X=4434740.5103
dhe Y=4623194.8996, në kuotën 1129.7 m, Prurja e llogaritur në këtë pikë është 2.6 m 3/sek.
Përmasat e dekantuesit, në të cilin do të mblidhen ujërat e të dy derivacioneve, do të ketë përmasa
B*L*H (2.6x4x50) m. Dekantuesi do të jetë i pajisur me një dhomë dhe portë komandimi, si dhe me
kanalin e shkarkimit të zhavorreve.

Figura 2.7 – Prerje tërthore e dekantuesit

2.5.4

Baseni i presionit

Direkt pas dekantuesit projekti parashikon vendosjen e basenit të presionit, gjithashtu në kuotën
1129.7 m (e njëjtë me atë të dekantuesit), i cili përbëhet nga shkarkuesi anësor, zgara, porta e
hyrjes, porta e shpëlarjes fundore dhe mbyllësi.
2.5.5

Tubacioni i presionit

Tubacioni i presionit do të ndërtohet me tub
çeliku me diametër D=1400mm dhe gjatësi 1109
m. Tubacioni do të vendoset në sipërfaqe dhe do
të fiksohet nëpërmjet ankerave. Prurja llogaritëse
e parashikuar të kalojë në të është 2.6m3/sek, e
njëjtë me atë që vjen në dekantues dhe basenin e
presionit.
Figura 2.8 – Prerja tërthore e tubacionit të turbinave

2.5.6

Ndërtesa e centralit

Ndërtesa e HEC “Seta 1+2” do të ndërtohet në kuotën +780 m, që përkon me atë të aksit të
turbinave, ndërkohë që kuota e shkarkimit është llogaritur 779 m mnd. Në të do të vendosen dy
agregate të tipit PELTON, me fuqi të përgjithshme të instaluar N=7454 kw, të cilët do të prodhojnë
një energji vjetore E=47,669,095 kwh/vit.

2.6

Lidhja me sistemin kombëtar të energjisë elektrike

Lidhja me sistemin energjitik kombëtar e HEC “Seta 1+2” do të bëhet njëkohësisht me HEC-et e tjerë
të kaskadës. Kjo do të thotë që HEC-et do të lidhen ndërmjet tyre dhe i fundit do të lidhet me
nënstacionin më të afërt, i cili është ai 35/20/10 kV i Fushë Çidhenit.
Sipas skemës së propozuar, HEC “Seta 1+2” do të lidhet me HEC “Seta 3”, ky me HEC “Seta 4” dhe ky
i fundit do të lidhet nëpërmjet linjës përkatëse me n/stacionin e Fushë Çidhenit. Në këtë kontekst,
linja elektrike e lidhjes me sistemin nuk është pjesë e këtij projekti.

Pothuajse e gjithë energjia që do të prodhohet nga HEC-et e kaskadës mbi përroin e Setës do të
kalojë në sistem, pasi vetë zona ku do të ndërtohen nga kapacitete shumë të vogla shfrytëzimi.

2.7

Infrastruktura e nevojshme për zhvillimin e projektit

Për zbatimin e projektit nevojitet të shfrytëzohen disa rrugë aksesi, kjo edhe për faktin se
komponentët inxhinierikë janë të shumtë në numër. Ndonëse do të përdoren rrugët ekzistuese do të
lindë nevoja të hapen 3,659 ml rrugëte reja aksesi.
RrugaFushë Lurë-Gurë Lurë-Thanë, me gjatësi 7680 ml shërben si rrugë aksesi për veprat e marrjes
sipas derivacionit të dytë. Ndërsa rruga lidhëse Gurë Lurë –Vepra marrje 1.2 dhe 1-2 është 3950 ml.
Rrugë të tjera aksesi janë: për në ndërtesën e centralit me gjatësi 550 ml; për në dekantues me
gjatësi 950 ml dhe, për në hyrje dhe dalje të tunelit të derivacionit 2, me gjatësi 500 ml.
Ndonëse do të përdoren rrugët ekzistuese dhe në disa raste edhe traseja e kanaleve të
derivacionitdo të përdoretsi rrugë hyrëse, do të lindë nevoja të hapen 3,659 ml rrugë të reja. Ndër
to, 2059 ml janë të rrugës që lidh Gurë-Lurën me veprat e marrjes 1.1 dhe 1.2; 950 ml janë rrugë
aksesi për derivacionin 2 dhe 640 ml rrugë aksesi për në dekantues, basenin e presionit dhe godinën
e HEC.
Rrugët e reja të aksesit do jenë rrugë të zakonshme kantjeri, me gjerësi rreth 4 m dhe do të mbyllen
pas përfundimit të punimeve.
Në Shtojcën 2 tregohet projektimi i rrugëve të aksesit mbi hartën topografike.

Kapitulli 3

PËRSHKRIMI I KUSHTEVE TË MJEDISIT NË ZONË

Në këtë kapitull do të përshkruhen karakteristikat fizike, biologjike, socio-ekonomike si dhe gjendja e
mjedisit ku do të zhvillohet projekti.

3.1

Mjedisi fizik

3.1.1

Gjeologjia

Në pikpamje gjeologjike, rajoni në studim është pjesë përbërëse e masivit ofilitik të Lurës, i cili nga
ana tij i përket brezit lindor të ofioliteve të albanideve dhe vendoset në gjysmën lindore të zonës
tektonike Mirdita. Në sektorët lindorë ky masiv kontakton tektonikisht me serinë vullkanogjenosedimentare jurasike dhe gëlqerorët triasiko-jurasikë. Ndërsa në sektorët perëndimorë, masivi
ofiolitik i Lurës mbulohet nga depozitimet kretake, nën të cilat lidhet me daljet e shkëmbinjve
ultrabazikë të zonës Bardhaj-Lufaj.
Masivi ofiolitik i Lurës përbëhet nga disa struktura sinklinalesh dhe antiklinalesh ku veçohen:
sinklinali i Kunorës, sinklinali i Lajthizës dhe antiklinali i Arrë-Mollës. Rajoni në studim shtrihet në
sinklinalin e Kunorës.
Formacionet kryesore që ndërtojnë zonën janë ultrabazikët e masivit të Lurës përfaqësuar nga
harcburgitet, serpentinitet dhe amfibolitet e Jurasikut të mesëm (J2, µJ2), depozitimet karbonatike
të Triasik i sipërm-Jurasik i poshtëm (T3-J1) deri në Jurasik të sipërm (J3) si dhe, formacionet e
shkrifëta të Kuaternarit (Qp-h).


Ultrabazikët e Jurasikut të mesëm (J2) kanë përhapjen më të madhe në zonën e ndërtimit të
veprave të HEC dhe përfaqësohen nga harcburgitet dhe serpentinite.
Harcburgitet ndërtojnë shpatin e majtë të përroit të Kroit të Bardhë, janë masivë dhe
përshkohen nga një numër i madh përroskash. Kanë çarshmnëri të zhvilluar me çarje
paralele e ndarshmëri bllokore.
Serpentinitet gjenden në zonën e ndërmjetme midis harcburgiteve dhe amfiboliteve. Ato
krijojnë një brez me drejtim gati veri-jug me gjerësi 200-300m. Kanë kontakt tektonik me
harcburgitet dhe amfibolitet dhe shfaqen deri në të rreshpëzuara.
Amfibolitet (µJ2) gjenden në kontakt të serpentiniteve me pakon tufo-ranore dhe brekçiet
afiolitike. Zgjaten në formë brezi në zonën e fshatit Gurë-Lurë.



Depozitimet karbonatike të Triasik i sipërm-Jurasik i poshtëm (T3-J1) përfaqësohen nga gëlqerorë
dhe dolomite me ngjyrë hiri gri e nuanca të bardha, shtresë trashë deri në masivë. Përshkohen
nga një numër çarjesh e thyerjesh tektonike si dhe dukuri të shumta karstike.
Depozitimet e Jurasikut të sipërm (J3), përfaqësuar nga tufo-ranorë, brekçie afiolitike dhe
argjilite me copa, shtrihen në formën e një brezi përgjatë shpatit lindor të ultrabazikëve dhe
në kontakt me gëlqerorët.



Shkëmbinjtë e shkrifët të kuaternarit (Qp-h) janë të dy tipeve: proluviale dhe deluviale.

Proluvionet janë depozitime të shtretërve të përrenjve dhe të përroit të Setës dhe
përfaqësohen nga blloqe, popla, zhavorre, guralecë e më pak fraksion rëre të përbërjes
magmatike të harcburgiteve.
Deluvionet janë depozitime të shpateve, të lëvizura e të depozituara nëpër to, si rezultat i
forcës së gravitetit e të ujërave rrjedhës sipërfaqësorë. Përbërja e tyre reflekton përbërjen
petrografike të shkëmbinjve që ndërtojnë shpatet kurse forma e madhësia e coprave është
që nga blloqet e poplat e deri tek guralecët e dherat suranore dhe suargjilore me përmbajtje
humusi.

Figura 3.1 – Harta gjeologjike e rajonit

Sizmiciteti
Territori shqiptar karakterizohet nga një aktivitet i lartë sizmik, i lidhur si me tektonikën rregjionale,
ashtu edhe me atë në shkallë vendi. Fenomenet tektonike që prekin këtë territor, u përkasin fazave
të ndryshme rrudhosëse.
Epiqendrat kryesore të tërmeteve janë të lidhura me thyerjet aktive në Shqipëri (Aliaj etj., 2004).
Bazuar në rajonizimin sizmogjenik të Shqipërisë, rajoni në studim ndodhet në zonën sizmike me
intensitet 7 ballë (klasifikimi me 12 ballë).
3.1.2

Gjeomorfologjia

Shpatet e Kunorës së Lurës kanë tipare morfologjike të ndryshme. Shpati lindor paraqitet në formë
të shkallëzuar, ndërkohë që ai perendimor zbret shumë pjerrët drejtpërsëdrejti në depresionet e
kontaktit të Gropës së Kumbullës, Zall-Gjoçajt etj.
Zona ku do të zbatohet projekti shtrihet në shpatet lindore të malit “Kunora e Lurës”, duke filluar
nga qafa e Bulçit e deri në afërsi të përroit të Pjesave. Këto shpate ndërpriten nga përrenj e përroska

malore që zanafillën e tyre e kanë nga burimet e ujit që dalin kryesisht në pjesët e sipërme të këtyre
shpateve. Ujërat e përrenjve me energji të lartë, duke përshkuar zonat e prekura nga tektonika, i
kanë modeluar këto shpate dhe u kanë dhënëforma të rrumbullakosura me rënie në anën lindore,
verilindore ose juglindore, në varësi të pozicionit të shtratit të përrenjve. Këndi i pjerrësisë së
shpateve varion nga 20O në 50O, ndërsa kuotat ndërmjet 1100 dhe 1500 m mnd. Më në lindje,
shpatet lartësohen me të njëjtin konfigurim deri në kuotat 1800 dhe 1900 m mnd.
Të gjithë përrenjtë dhe përroskat që përshkojnë zonën derdhen në përroin e Setës, në të dy degët e
tij, veriore dhe jugore. Të dy degët bashkohen në afërsi të fshatit Gurë Lurë dhe më tej rrjedhin
nëpër një luginë të ngushtë me drejtim të rrjedhjes nga perëndimi në lindje.

Figura 3.2 – Harta e relievit të zonës

3.1.3

Tokat

Në zonën në studim dallohen tokat e kafenjta malore, tokat e murrme pyjore dhe fare pak tokat
livadhore malore, shpërndarja e të cilave i nënshtrohet ligjësisë së zonalitetit vertikal. Tipi i parë
shtrihet në në formën e një brezi midis lartësive 400-1100 m (ku bën pjesë edhe zona e ndërtimit të
veprave të HEC) dhe përhapjen më të madhe e
kanë ato të kafenjta me kripëzim magnezial.
Tokat e murrme pyjore shtrihen në lartësitë
1300-1800 m, veçanërisht në pjesën veriore të
vargut, ndërsa ato livadhore zenë një sipërfaqe
shumë të kufizuar, kryesisht mbi lartësinë
2000m.
Përhapjen më të madhe e kanë tokat e kafenjta
malore, si shkëmbinj amnorë të të cilave
shërbejnë ultrabazikët. Profili i tokave të
kafenjta paraqitet i diferencuar në horizonte.
Formula e profilit është A-AB-B-BC-C ose A-AB-BC ose A-AC-C. Nga pikëpamja morfologjike dallohen
për ngjyrën e errët, përbërjen mekanike të rëndë dhe strukturën plisore. Ato kanë bymim e tkurrje
të lartë, ndërsa filtrim të dobët. Një karakteristikë tjetër dalluese e këtyre tokave, është përmbajtja e

lartë e magneziumit në kompleksin thithës koloidal (20-25 mek/100gr tokë). Tokat e kafenjta
magneziale janë të pasura me humus (4-5%), azot (0.3-0.5%) e potas (15-20 mgr. K2O në 100gr tokë)
dhe të varfra me fosfor (0.5-1 mgr P2O5 në 100 gr tokë).
Profili i tokave të murrme pyjore është i thellë: në sipërfaqe ka një shtresë të zhvilluar djerri dhe
horizontin A me trashësi rreth 30 cm, ngjyrë të errët në të zezë. Janë toka të freskëta, mesatare dhe
të lehta në teksturë, të shkrifëta, me strukturë kokrrizore dhe cilësi fizike e fiziko-ujore të mira. Ato
kanë reaksion acid, kompleks thithës të madh dhe saturim të lartë me baza, përmbajtje të lartë
humusi, profil humusor të zgjatur, si dhe rezerva të larta azoti e kaliumi dhe të ulta fosfori. Janë toka
të përshtatshme për kultivimin e bimëve dhe sidomos të patates.
3.1.4

Ujërat

Zona e projektit është e pasur në burime ujore sipërfaqësore dhe nëntokësore.
Rrjeti hidrografik sipërfaqësor përfaqësohet nga një numër i madh përrenjsh malorë, përgjithësisht
degë të Drinit të Zi dhe Matit, si dhe liqenet akullnajorë. Përrenjtë kryesorë që përshkojnë zonën
janë përroi i Murrës, Setës, Malla e Lurës dhe Zalli i Bulqizës (degë të djathta të Drinit të Zi) dhe
Uraka (degë e Matit). Ndonëse me ndryshime të theksuara në prurje ata kanë në përgjithësi rrjedhje
të përhershme. Regjimi i rrjedhjes varet kryesisht nga sasia e reshjeve që bien në zonë, por në një
farë mase edhe nga përbërja litologjike dhe madhësia e pellgut ujëmbledhës. Këta përrenj e
shënojnë maksimumin e prurjeve dy herë në vit, në maj për shkak të shkrirjessë borës dhe, në
nëntor për shkak të shirave të shumtë. Rol të rëndësishëm në sasinë e ujit të këtyre përrenjve luajnë
edhe burimet nëntokësore.
Pjesë e rrjetit hidrografik të zonës janë edhe liqenet e njohur të Lurës, me origjinë akullnajore. Një
pjesë e këtyre liqeneve si liqeni i Hotit, i Kllabekës, I Luleve, liqeni i Thatë etj., gjenden në distancë 35 km në perëndim të zonës së projektit. Liqenet gjenden në lartësi 1700-1800 m mnd.

Figura 3.3 – Ujërat sipërfaqësorë të rajonit

Sa i takon ujërave nëntokësorë, në zonën e Lurës dallohen dy komplekse kryesore ujëmbajtëse:
kompleksi i ultrabazikëve të Jurasikut dhe karbonatikët e Triasik-Jurasikut.

Kompleksi i shkëmbinjve ultrabazikë, i cili zë edhe pjesën më të madhe të sipërfaqes së zonës ku do
të zhvillohet projekti, karakterizohet nga prania e një sërë burimesh kryesisht me debite të vegjël
nga 20-60 l/orë deri në 300-500 l/orë. Këta ujëra janë kryesisht ujëra të çarjeve. Referuar
veprimtarisë intensive të akullnajave gjatë Kuaternarit, të cilën e dëshmojnë liqenet akullnajorë të
Lurës, këta shkëmbinj mbartin akoma rezerva ujore. Janë pikërisht këto rrjedha e burime që
vazhdojnë të furnizojnë liqenet akoma sot. Këto burime dalin përgjatë shpateve të luginës së Kroit të
Bardhë dhe fshatit Gurë-Lurë dhe kanë zhvillim të ndjeshëm. Këtë e dëshmon përroi Kroi i Bardhë, i
cili ushqehet prej tyre dhe është pjesërisht objekt shfrytëzimi nën këtë projekt.
Kompleksi i shkëmbinjve karbonatikë, i cili shtrihet në pjesën lindore të rajonit në studim,
karakterizohet nga ujëmbajtje e karstit dhe çarjeve tektonike. Ushqimi kryesor i tyre janë reshjet.

Figura 3.4 – Harta hidrogjeologjike e zonës

3.1.5

Klima

Pozicioni gjeografik bën që klima e kësaj zone të jetë paramalore dhe malore në kuadrin e
përgjithshëm të klimës mesdhetare. Karakteristike është vera relativisht e nxehtë dhe dimri i ftohtë
e i ashpër. Klima e zonës në studim dallohet për ndikimin e dukshëm të kontinentit që shprehet
sidomos në vlerat e larta të amplitudës së temperaturës mesatare vjetore që arrin deri në 21-22OC
dhe në numrin e madh të ditëve me ngrica, mbi 120 ditë në vit. Sipas të dhënave të regjistruara në
stacionin meteorologjik më të afër, Fushë-Lurë, temperatura mesatare vjetore është 7.7OC,
mesatarja e janarit është -2.5OC ndërsa ajo e korrikut 16.6OC. Muaji më i ftohtë është janari, me
temperatura që luhaten nga -7.5OC deri në -15OC, ndërsa muaji më i ngrohtë është korriku me vlera
të temperaturës deri në 32OC. Temperatura më e ulët e regjistruar në rajonin në studim është -22OC.
Reshjet - Sasia mesatare vjetore e reshjeve arrin në 1482 mm, gjithnjë referuar stacionit të FushëLurës. Karakteristikëe regjimit të reshjeve është pakësimi i sasisë sëtyre nga veriu në jug. Ky pakësim
lidhet me pozicionin dhe pengesat orografike. Në pjesën jugore të dy vargmalet kanë përballë

vargjet e Skënderbeut, në të cilat përplasen erërat e perëndimit duke lënë një pjesë të mirë të
lagështisë, ndërsa në pjesën veriore, nuk ka pengesa të larta orografike përballë.
Sasia më e madhe e reshjeve bie gjatë periudhës së ftohtë të vitit dhe muajt më të lagësht janë
Nëntor-Dhjetor ndërsa muajt më të thatë janë Korriku dhe Gushti.
Dëbora - Në vargmalet e Lurës ku ndodhet zona në studim, rënia e dëborës është një dukuri e
zakonshme. Dëbora fillon që në Nëntor dhe bie në sasi të mëdha. Trashësia e saj arrin deri në 1.5-2
m dhe në lartësitë mbi 2000 m, qëndron deri në verë.
Në rajonin në studim mbizotërojnë erërat veriore, verilindore dhe jugore.

3.2

Mjedisi biologjik

3.2.1

Flora

Në rajonin në studim dallohen dy lloj habitatesh kryesore: habitati tokësor dhe ai i brigjeve të
përroit.
Bimësia e vargut malor në të cilin gjendet zona e projektit
përfaqësohet nga kati i dushkut, i ahut dhe ai i kullotave
alpine.
Kati i dushkut
Zona në studim mbizotërohet nga vegjetacioni i
dushkajave, një grupim bimor i cili përfaqëson pyje
gjethegjëra të përhapura përgjithësisht në brezin para
malor dhe malor.
Ky shoqërim bimor gjendet më shpesh në toka të kafenjta tipike. Speciet më karakteristike të këtij
shoqërimi janë shparthi (Quercus frainetto Ten.) dhe qarri (Quercus cerris L.), të cilët janë edifikatorë
të fitocenozës dhe lloje dominante njëkohësisht, të cilët dallohen për shkallën e lartë të sasimbulesës e dominancës. Dushkajat e formuara nga dushqe mezofile dhe gjysëmmezofile janë pyje
me hijezim më të madh se sa ato të formuara nga dushqet kserofile kështu që edhe flora e tyre
është më pak e pasur. Përbërja floristike ndryshon sipas tipit të pyllit, përbërjes së tokës, lartësisë,
kundërdrejtimit, shkallës së ndriçimit etj., por një numër i konsiderueshem speciesh janë të
përbashkëta. Sipërfaqja në studim mbulohet në 50% të saj nga llojet mezofile të qarrit Quercus
cerris, shparthit Q. Frainetto, shoqëruar me dëllinjën se kuqe Juniperus oxycedrus dhe me
përfaqësim më të rrallë ato të shkozës Carpinus orientalis Mill, frashërit Fraxinus ornusL, panjës Acer
campestre, pishës së butë Pinus sp (sb. pinea) dhe drizës Paliurus aculeatus etj.
Përgjithësisht pyjet e dushkut paraqiten në gjendje të degraduar me përjashtim të terreneve të
izoluar ku paraqiten në gjendje të mire dhe të pashqetësuara. Shoqërimi shfaqet përgjithësisht i
dëmtuar me pjesë të caktuara në stadin e filizërisë. Në çeltirat e krijuara pas prerjes së dushkut
përhapet masivisht dëllinja e kuqe Juniperus oxycedrus, ndërsa në sipërfaqet e hapura livadhore
evidentohen zhvillimi i qumështores Euphorbia myrsinites. Llojet e tjera që takohen në hapësirat e
hapura të zonës së studimit janë manaferra Rubus ulmifolius Schott, fiku i egër Ficus carica, trëndafili
i egër Rosa canina L, driza Paliurus spina-christi Mil, murrizi Crataegus monogyna.
Për nga përbërja floristike e katit të florës barishtore përfaqësohet nga llojet: Potentilla erecta,
Lychnis coronaria L, Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M.Jhons., Clinopodium vulgare L,

Brachypodium pinnatum (L.) P.B., Lathyrus niger (L.) BerhnL. Stachys germanica L, Dactylis glomerata
L, të cilat janë specie karakteristike të aleancës Quercion frainetto-cerris por të përhapura janë edhe
llojet e Achillea millefolium L., Bellis perennis L, Ajuga reptans, Geranium robertianum.
Habitati i brigjeve që shtrihet përgjatë rrjedhës ujore të përroit të Setës. Ky habitat është më i
zhvilluar dhe divers në pjesët me pjerrësi të ulët dhe të gjera të lumit, aty ky edhe depozitimet
aluviale janë stabilizuar dhe krijojnë kushte për zhvillimin e vegjetacionit tipik të brigjeve. Bimësia e
këtij habitati përbëhet nga lloje të tilla si, kallami i ujit (Phargmites australis), xunkthi (Typha
angustifolia), shelgu i bardhë (Salix alba). Në vendet ku zallishtet janë të thata ky shoqërim
karakterizohet nga prania e pak llojeve shoqëruese, ndërsa në vendet me lagështi rrapi (Platanus
orientalis) shoqrrohet nga mjaft lloje tr tjerr, tr tilla si verriu i zi (Alnus glutinosa), plepi i bardhë
(P.alba), shelgu i bardhë (S.alba), Salix elaeagnos, Tamarix parviflora, Clematis sp etj. Ndërsa llojet
barishtore përfaqësohen nga: Sherardia arvensis, Aristolochia rotunda, Mentha pulegium, Hedera
helix,Mentha longifolia.
3.2.2

Fauna

Në zonë nuk egziston mundësia e strehimit të gjitarëve të mëdhenj të cilët t’a përdorin atë si arela
për sigurimin e ushqimit, ndërsa formacionet me shkurre shërbejne si zona të përshtatshme për
fshehjen dhe kullotjen e zvarranikëve të tillë si breshka e zakonshme (Testudo hermani), apo
zhapikëve si specia e zhapiu të gjelbërt (Lacerta viridis). Lëndinat e hapura me bimësi barishtore
paraqiten me rëndësi për kullotjen e iriqit Erinaceus concolor. Për vlerësimin e prezencës së llojeve
të pranishme në zonë si ato folezuese apo edhe ato shtegtare u përdorën të dhëna bibliografike nga
vrojtimet e realizuara në zonë sidomos për shpalljen e zonave të mbrojtura në rajon.
Relievi i përbërë nga kodra e zona malore të ndërthurura me një rrjet hidrografik të pasur i jep
mundësi zonës të mbështesë zhvillimin e faunës së egër. Prezenca e rrjetit hidrik të pasur dhe
liqeneve në zonat e larta duhet të konsiderohen si faktori kryesor i pasurive faunistike të zonës.
Vëzhgimi mbështetet kryesisht në të dhënat bibliografike që i takojnë grupeve kryesore të
rruazoreve ku përfshihen: amfibët dhe reptilët, shpendët dhe së fundi gjitarët.
Herpetofauna (amfibët dhe reptilët)
Herpetofauna e zonës është e pasur në lloje dhe gjendja e saj paraqitet e mirë. Vrojtimet në terren
dhe krahasimi me të dhënat bibliografike (Haxhiu kom. pers.) flasin për praninë e mundshme në këtë
zonë të 10 lloje amfibësh (nga 15 lloje gjithsej të Shqipërisë) dhe 14 lloje reptilësh (nga 37 lloje të
vendit tonë).
Ornitofauna (Shpendët)
Ornitofauna e zonës është e pasur dhe në gjendje relativisht të mirë. Për këtë dëshmon numri i lartë
i llojeve të vrojtuar dhe mbizotërimi i llojeve të lidhura me pyllin. Mundësitë strehuese të zonës janë
të mira dhe një vlerësim gjithëvjetor i shpendëve dimërues, shtegtarë dhe folezues do të rezultonte
me 65-70 lloje, që tregon gjendje të mirë të ornitofaunës. Numri i llojeve folezues vlerësohet ne 53
ndërsa llojet e vrojtuar janë 34.
Prej llojeve më të rëndësishme dhe më të spikatur përmendim: Gjeraqina e shkurtër (Accipiter
nisus), Shqiponja e maleve (Aquila chrysaetos), Shqiponja gjarpërngrënëse (Circaetus gallicus),
gjeraqina (Accipiter gentilis), Skifteri kthetrazi (Falco tinnunculus), Skifteri i drurëve (Falco subbuteo),

Skifteri i Mesdheut (Falco biarmicus), Krahëthati (Falco peregrinus), mellenja e ujit (Cinlus cinclus)
dhe Thëllëza e fushës (Perdix perdix).
Mammalofauna (Gjitarët)
Nga vrojtimet në terren dhe të dhënat biobliografike, lista e mundshme e gjitarëve të zonës rendit
23 lloje. Për 17 prej tyre ka prova të sigurta të pranisë në zonë ndërsa për pjesën tjetër vlerësimi
mbështetet në përhapjen biogjeografike të llojeve dhe në praninë e habitateve të përshtatshme për
takimin e tyre.
Rreth 14 lloje gjitarësh janë të lidhur domosdoshmërisht me pyllin, ndërsa pjesa tjetër e llojeve
takohen në pyll por shfrytëzojnë dhe habitate të tjerë, ose takohen në livadhe/çeltina dhe pranë
vendeve me ujë (liqenet e zonës). Ndër gjitarët e mëdhenj përmendim praninë në zonë të Ariut
Ursus arctos, Ujkut Canis lupus, Baldosës Meles meles, Dhelprës Vulpes vulpes, Caprollit Capreolus
capreolus dhe Derrit të egër Sus scrofa. Prania e tyre është konfirmuar edhe nga anketimet e bëra në
zonë me barinj dhe gjuetarë.
Të dhënat mbi peshqit e ujrave të ëmbël janë përgjithësisht të pakta me përjashtim të grupit të
Salmonideve, grup i cili ka qenë pjesë e disa studimeve ihtiologjike. Zona e projektit ka qenë akoma
më pak e studiuar se zonat e tjera të Shqipërisë për shkak të largësisë nga qendrat kryesore urbane
dhe vështirësive logjistike.
3.2.3

Zonat e mbrojtura dhe monumentet e natyrës në zonë

Zona e zhvillimit të projektit nuk ndërpret asnjë nga Zonat e Mbrojtura dhe Monumentet e Natyrës
së Shqipërisë.
Në veriperendim të saj ndodhet Parku Kombëtar i Lurës, i cili përfaqëson një zonë me vlera të larta
të biodiversitetit për shkak të llojeve të florës dhe faunës që gjenden në të.
Në Shtojcën 3 të raportit tregohet harta e Zonave të Mbrojtura të Shqipërisë.

3.3

Mjedisi socio-ekonomik

Zona ku do të ndërtohet HEC “Seta 1+2” është në pjesën
më të madhe të saj zonë rurale e pabanuar.
Administrativisht ajo i përket Njësisë Lurë të Bashkisë
Dibër. Qendra më e afërt e banuar, është fshati Gurë-Lurë
i kësaj njësie. Fshatrat të tjerë të saj janë: Fushë-Lurë,
Borie-Lurë, Arth, Lurë e Vjetër, Arrëmollë, Krej-Lurë, PregjLurë, Sumej, Vlashej.
Dibwr kufizohet në veri me Bashkinë e Kukësit, në
veri-perëndim me bashkinë Mirditë, në perëndim me
bashkinë Mat, në jug-perëndim me bashkinë Klos, në jug
me bashkinë Bulqizë dhe në lindje me Republikën e
Maqedonisë. Qendra e kësaj bashkie është qyteti i Peshkopisë.
Bashkia

Kjo bashki përbëhet nga 15 njësi administrative, të cilat janë: Peshkopi, Tomin, Melan, Kastriot, Lurë,
Maqellarë, Muhurr, Luzni, Selishtë, Sllovë, Kala e Dodës, Zall-Dardhë, Zall-Reç, Fushë Çidhën dhe

Arras. Të gjitha njësitë administrative janë aktualisht pjesë e rrethit të Dibrës dhe qarkut të Dibrës.
Bashkia e re ka nën administrimin e saj një qytet dhe 141 fshatra.
Sipas Censusit të vitit 2011, bashkia e re ka një popullsi prej 61,619 banorësh. Ndërkohë që sipas
Regjistrit Civil, kjo bashki numëron 78,940 banorë. Me një sipërfaqe prej 937.88 km , bashkia e re ka
densitet popullsie prej 84.16 banorësh/km sipas Regjistrit Civil dhe 65.70 banorë/km sipas Censusit
2011.
2

2

2

Përgjatë 25 viteve të fundit Dibra ka pasur një migrim të brendshëm drejt Tiranës dhe Durrësit si dhe
emigrim të konsiderueshëm jashtë vendit.
Bashkia e Dibrës është një nga bashkitë me territorin më të madh në rang vendi si dhe me një numër
të konsiderueshëm fshatrash të shtrira në një zonë të thellë. Zona e Dibrës është njëkohësisht edhe
krahina e fundit e madhe e Shqipërisë, e cila vijon të përdorë në shkallë të gjerë infrastrukturën
rrugore të trashëguar nga koha e komunizmit, pa shumë përmirësime. Zona e Dibrës ka përfituar
gjatë viteve të fundit nga ndërtimi i rrugës nga Peshkopia deri në Kukës, gjë që ka nxjerrë nga izolimi
pjesën veriore të krahinës.
Bashkia e Dibrës është aktualisht një nga zonat më të varfëra të Shqipërisë, ku për një pjesë të
madhe të popullsisë ndihma ekonomike e shpërndarë nga qeveria është burimi i vetëm i të
ardhurave. Bashkia e re do të ketë brenda territorit të saj rezervatet natyrore të Lurës, Luzni Bulacit
si dhe pikën turistike të malit të Korabit. Por rezervati natyror i Lurës është shfarosur nga prerjet e
paligjshme të pyjeve dhe aktualisht është e diskutueshme nëse kjo zonë duhet të vijohet të mbahet
në listën e zonave të mbrojtura.
Projektet e mëdha, të ndërmarra në këtë rajon lidhen me rehabilitimin e ujësjellësit të qytetit në
linjën Kala e Dodës-Peshkopi me vlerë 900 mijë dollarë, sistemim-asfaltimin e segmentit të rrugës
nacionale Peshkopi-Kukës, Peshkopi-Kastriot, Maqellarë-Herebel etj.
Bujqësia si e vetmja mundësi punësimi që gjeneron të ardhura është lënë totalisht në harresë,
fshatra të shumta me toka mjaft prodhuese dhe me sipërfaqe të mëdha u mungojnë kanalet
vaditëse. Ndërkohë një tjetër problem për fermerët mbetet edhe ai i mbështetjes së tyre me
investime për zhvillimin e frutikulturës, ku Dibra është e përmendur me mollën, kumbullën, dardhën
etj, duke vënë kështu në funksion edhe zhvillimin e industrisë agro-ushqimore.
Dibrës i ka munguar prej dekadash edhe nxitja apo promovimi i turizmit malor në Lurë dhe Korab, të
cilat mbartin resurse turistike të veçanta dhe mund të konsiderohen burime të rëndësishme për
rritjen ekonomike në të ardhmen.

Kapitulli 4

4.1

IDENTIFIKIMI I NDIKIMEVE TË MUNDSHME
NEGATIVE NË MJEDIS TË PROJEKTIT

Metodika e aplikuar për vlerësimin ndikimeve në mjedis

Veprimtaritë që zhvillohet në mjedis shoqërohen edhe me ndikimet përkatëse në të që janë pjesë e
pashmangshme e zhvillimit ekonomik dhe social. Megjithatë është e detyrueshme që, në përputhje
me procedurat ligjore, këto ndikime në mjedis të vlerësohen, diskutohen dhe të bëhen pjesë e
procesit vendimmarrës. Gjithashtu është e rëndësishme që të bëhen përpjekje të arsyeshme dhe të
mundshme që pasojat në mjedis të ndikimeve të jenë sa më minimale dhe në përputhje me normat
ligjore në fuqi. Në këtë kontekst vlerësimi i ndikimeve të mundshme në mjedis si pasojë e zbatimit të
projektit të HEC “Seta 1+2” është kryer duke u bazuar në natyrën e veprimtarisë, teknologjinë e
përdorur, mënyrën e funksionimit, sasinë e energjisë që do të prodhohet, lëndët e para të përdorura
dhe mbetjet e gjenerura, të gjitha nën kontekstin e mjedisit fizik, biologjik dhe socio-ekonomik.
Identifikimi i ndikimeve të mundshme në mjedis është analizuar sipas fazave të veprimtarisë si më
poshtë:



Në fazën përgatitore/instalimeve/ndërtimit të veprave inxhinierike;
Në fazën e funksionimit të hidrocentralit dhe prodhimit të energjisë elektrike.

Me këtë përqajse do të paraqiten e trajtohen në vijim ndikimet e parashikuara si dhe masat që
propozohen për minimizimin e pasojave të tyre në mjedis dhe mbrojtjen e mjedisit. Analiza e
ndikimeve është treguar në paragrafët e mëposhtëm në mënyrë tabelare ku, në planin vertikal
renditen operacionet/aktivitetet (ndërtimore ose operacionale) të projektit, në atë horizontal
receptorët e ndikimit të tyre në mjedis, ndërsa në pikëprerjen e tyre jepen sqarime për mënyrën e
ndikimit dhe pasojën e mundshme të tij në receptor të tilla si hapja e trasesë së tubacionit – dëmtimi
i habitatit natyror etj.

4.2 Identifikimi i ndikimeve në fazën e përgatitjes dhe ndërtimit të
veprave inxhinjerike
Për një analizë sa më objektive të ndikimeve të mundshme në mjedis, fillimisht janë përcaktuar të
gjithë aktivitetet/operacionet të cilat si pasojë e zhvillimit të ciklit të tyre mund të bëhen shkak për
ndikime. Operacionet kryesore me ndikime të mundshme në mjedis në fazën e ndërtimit të
veprësjanë:




Përshtatja dhe përgatitja e infrastrukturës së ndërtimit ku përfshihen rrugët e aksesit, kantieri i
ndërtimit dhe vendepozitimet e materialeve të gërmimit.
Ndërtimi i komponentëve inxhinierikë ku përfshihen: veprat e marrjes; derivacionet (kanalet,
tunelet dhe tubacionet); dekantuesi; baseni i presionit dhe godina e centralit.
Instalimi i tubacionit të presionit, montimi i ankerave.

Rr. ”Kavajes”, Pallati “BAJA-BAD”, Kati 11, Ap. 48, Tiranë (Shqipëri) Cel: +355692076779;
web: www.emcstudio.al

4.2.1

Matrica e ndikimeve të mundshme negative të operacioneve ndërtimore në receptorët e mjedisit
Receptorët e mjedisit
Operacioni

Përshtatja dhe përgatitja e infrastrukturës së
ndërtimit ku përfshihen rrugët e aksesit
Ndonëse projekti do të përdorë në
maksimumin e mundur rrugët ekzistuese, dhe
në një pjesë të konsiderueshme do të përdorë
veprat e derivacionit si rrugë aksesi, për vetë
karakterin e zonës, e pabanuar dhe me akses
të kufizuar, lind nevoja e hapjes së rrugëve të
reja hyrëse.Referuar Projektit teknik do të
hapen 3,659 ml rrugë të reja me gjerësi rreth
4m.
Rrugët e reja të aksesit do të hapen kryesisht
për në veprat e marrjes 1.1 dhe 1.2, gjithsej
2059 ml, 960 ml për në veprat e marrjes 2-1
deri 2-5 dhe, 640 ml për në dekantues dhe
basenin e presionit. Përjashtuar këto të fundit,
rrugët e tjera janë me karakter të
përkohshëm, pra do tëmbyllen dhe
rehabilitohen pas ndërtimit.
Për hyrjen dhe daljen nga tunelet do të
shfrytëzohen trasetë e kanaleve përkatës të
derivacionit.
Në infrastrukturën ndihmëse përfshihen edhe
sheshet e depozitimit të materialeve të
gërmuara, në hyrje dhe në dalje të tunelit 1,
2
gjithsej 2,000 m (2x1,000).

Biodiversitet
(fauna & flora)
Nga hapja e rrugëve të reja të aksesit do të
ndikohet biodiversiteti në një sipërfaqe prej
2
14,636 m (3659x4) ose rreth 1.5 ha, e cila
është fond pyjor. Të gjitha rrugët e aksesit
janë me karakter të përkohshëm kështuqë
ekziston mundësia e rehabilitimit të kësaj
sipërfaqe në përfundim të ndërtimit të HEC.
Gjithashtu do të ndikohet një sipërfaqe prej
2
2,000 m (2x1,000) ose 0.2 hanë hyrje dhe në
dalje të tunelit 1, e cila do të përdoret si
vendepozitim për materialet e gërmuara
gjatë hapjes së tij.
(Llogaritjet e sipërfaqes në paragrafin
përkatës më poshtë)
Aksesi në zonën e hyrjes dhe daljes nga tuneli
do të bëhet nga traseja e kanalit dhe ndikimet
do të jenë minimale.
Shqetësim i habitatit natyror që përdoret
kryesisht nga zvarranikët, amfibët dhe
shpendët. Largim i përkohshëm i faunës nga
zona e ndikimit të punimeve.
Aksidente të mundshme të zvarranikëve dhe
amfibëve si pasojë e gërmimeve dhe
qarkullimit të makinerive.

Tokë & prodhimi i
mbetjeve
Shqetësim i sipërfaqes së
tokës dhe dëmtimin e
natyralitetit të saj
nëpërmjet ngjeshjes dhe
erozionit.
Ndotje me hidrokarbure
dhe lubrifikantë si pasojë e
avarive të makinerive të
gërmimit.
Prodhimi i mbetjeve inerte
(shkëmb, dhera dhe
vegjetacion). Bazuar në të
dhënat e projektit teknik
për përmasat e rrugëve
përllogaritet se nga
ndërtimi i infrastrukturës
do të gjenerohen
3
gjithsej4,390m dhera dhe
material shkëmbor. Një
pjesë e këtyre materialeve
do të përdoren në
mbushje dhe stabilizim të
shpateve.

Ujëra

Ajër

Shtim i
mundshëm i
sedimenteve
dhe llumrave në
rrjedhën e përroi
të Setës dhe
përrnjve deg të
tij, si pasojë e
erozionit të
trasesë së rrugës
(run off, në kohë
me reshje të
forta).

Shkarkimet
standarte të
gazeve,
grimcave të
pluhurit dhe
zhurmës nga
makineritë
e ndërtimit.
Ndikim
minimal në
mjedis.

Ndotje me
hidrokarbure
dhe lubrifikantë
si pasojë e
avarive të
makinerive të
gërmimit.

Zona të
mbrojtura
S’ka

Zona urbane &
shëndetin e
njeriut
Qendra e
banuar më e
ndikuar do të
jetë Gurë-Lura.
Pjesa tjetër e
rrugëve të
aksesit kalojnë
në zona të
pabanuara ose
pranë ndonjë
shtëpie të
veçuar.
Operacionet e
kësaj faze do
të shoqërohen
me emetim
zhurmash dhe
pluhurash për
shkak të
transportit të
shtuar të
automjeteve
të transportit
që do të
përdoren në
ndërtim.
Rrezik i ulët
për aksidente.

Ndërtimi i vepravetë marrjes
Projekti parashikon ndërtimin e 8 veprave të
marrjes, 3 nga të cilat në derivacionin 1 dhe 5
në derivacionin 2.

Dëmtim i vegjetacionitnë zonatku do të
ndërtohen veprat marrëse. Përllogaritet që
nga ndërtimi i veprave të marrjes do të
2
ndikohet një sipërfaqe pyjore prej 2,860 m
ose0.3 ha. (shih paragrafin më poshtë)
Shqetësim i habitatit të brigjeve të lumit.
Aksidente të mundshme të zvarranikëve dhe
amfibëve si pasojë e gërmimeve dhe
qarkullimit të makinerive.
Largim i përkohshëm i faunës nga zona e
ndikimit të punimeve.
Shqetësim i habitateve ujore të lumit.

Erozion i mundshëm i
brigjeve për shkak të
operacioneve të gërmimit.
Ndotje me hidrokarbure
dhe lubrifikantë si pasojë e
avarive të makinerive të
gërmimit.
Prodhimi i mbetjeve inerte
(shkëmb, dhera).

Shtim i
mundshëm i
sedimenteve
dhe llumrave në
rrjedhën e lumit
dhe përrnejve
degë të tij si
pasojë e
operacioneve
ndërtimore dhe
e erozionit në
zonat e
ndërtimit (run
off, në kohë me
reshje të forta).
Ndotje me
hidrokarbure
dhe lubrifikantë
si pasojë e
avarive të
makinerive të
gërmimit.

Shkarkimet
standarte të
gazeve,
grimcave të
pluhurit dhe
zhurmës nga
makineritë
e ndërtimit.
Ndikim
minimal në
mjedis.

S’ka

Veprat e
marrjes do të
ndërtohen
përgjatë
shtratit të
përroit, larg
qendrave të
banuara.

Ndërtimi i derivacioneve i cili përfshin:
Derivacioni 1 - kanal me gjatësi L=2,845 m dhe
gjerësi 150 cm; dhe tunel me përmasa L=830m
dhe seksion B*H=(260x400)cm.

Shqetësim i habitatit dhe bimësisë natyrore
në sipërfaqen e veprave të derivacionit.
Terreni i ndikuar nga ndërtimi i këtyre
2
veprave përllogaritet në25,702 m ose rreth
2.6ha, ku:

Derivacioni 2 - tubacioni me tub HDPE, i cili do
të vendoset nën toke dhe më pas do të
mbulohet, me gjatësi të përgjithshme 1672,5
m; kanalin në seksionin 2-5 me gjatësi261 m
dhe gjerësi 90 cm; dhe tuneli 2 me përmasa
L=113 m dhe seksion B*H=(250x225)cm.




Pavarësisht gjerësisë së kanalit dhe seksioneve
të ndryshme të tubacionit, gjerësia e trasesë
sëderivacioneve për të gjitha seksionet
përllogaritet rreth 6 m, ku 4m shërbejnë si
rrugë aksesi dhe 2 m për vetë derivacionin.

Aksidente të mundshme të zvarranikëve dhe
amfibëve si pasojë e gërmimeve dhe
qarkullimit të makinerive.

Trashësia e shtresës së mbulimit do të jetë 1
m për të gjithë seksionet.

2

13,270 m nga derivacioni 1,
2
8,500 m nga derivacionit 2,

E gjithë kjo sipërfaqe përfshihet në fond
pyjor. (llogaritjet e sipërfaqeve në paragrafin
përkatës më poshtë)

Largim i përkohshëm i faunës nga zona e
ndikimit të punimeve.

Përllogaritet që do të
ndikohet direkt një
sipërfaqe toke prej rreth
2.6 ha nga ndërtimi i
komponentëve të
derivacionit.
Dhera dhe mbetje inerte
nga gërmimet, një pjesë e
tyre do të përdoren sërish
në mbushje. Sasia e
përgjithshme e dherave të
gjeneruar është 26,028
3
m (referohu llogaritjeve në
paragrafin përkatës më
poshtë).
Erozion dhe dëmtim i
strukturës së tokës në
sipërfaqet e trasesë së
tubacionit dhe hyrjet e
daljet e tuneleve.
Ndotje me hidrokarbure
dhelubrifikantë si pasojë e
avarive të makinerive të
gërmimit.

Ndotje me
hidrokarbure
dhe lubrifikantë
si pasojë e
avarive të
makinerive të
gërmimit.

Shkarkimet
standarte të
gazeve,
grimcave të
pluhurit dhe
zhurmës nga
makineritë
e ndërtimit.

S’ka

Veprat e
derivacioneve
do të
ndërtohen
përgjatë
shtratit të
përroit, larg
qendrave të
banuara.

Tubacioni i presionit me gjatësi 1,109 m dhe
seksion 1,400 mm do të vendoset në sipërfaqe
të tokës dhe do të fiksohet me ankera.

Sipërfaqja me vegjetacion që pritet të
ndikohet nga instalimi i tubacionit të
presionit, i cili do të mbërthehet me ankera
2
mbi tokëështë 6,480 m ose 0.6 ha, dhe
paraqitet e ndjeshme nga pikpamja e
biodiversitetit sepse shtrihet në një pyll
dushku.
Aksidente të mundshme të zvarranikëve dhe
amfibëve si pasojë e gërmimeve dhe
qarkullimit të makinerive.
Largim i përkohshëm i faunës nga zona e
ndikimit të punimeve.

Erozion dhe dëmtim i
strukturës së tokës nga
gërmimet.
Ndotje me hidrokarbure
dhe lubrifikantë si pasojë e
avarive të makinerive të
gërmimit.

Shtim i
sedimenteve
dhe llumrave në
rrjedhën e
përroit të Setës
nëse mbetjet e
gërmimit nuk
sistemohen.
Ndotje me
hidrokarbure
dhe lubrifikantë
si pasojë e
avarive të
makinerive të
gërmimit.

Shkarkimet
standarte të
gazeve,
grimcave të
pluhurit dhe
zhurmës nga
makineritë
e ndërtimit.
Ndikim
minimal në
mjedis.

S’ka

Tubacioni me
presion do të
vendoset në
afërsi të
lagjeve
periferike të
fshatit Gurë
Lurë, banorët
e të cilave
mund të
shqetësohet
nga
operacionet e
shtuara të
transportit dhe
ati ndërtimore.
Mund të ketë
emetim
zhurmash dhe
pluhurash për
shkak të
automjeteve
të transportit
që do të
përdoren në
ndërtim.
Rrezik i ulët
për aksidente.

Ndërtimi i dekantuesit, basenit me presion
dhe objektit/godinës së centralit.

Shqetësim i habitatit dhe bimësisë natyrore
2
në një sipërfaqe prej 2,620 m ose 0.26 ha,
ku,
2

1,400 m do të zihet nga dekantuesi dhe
baseni i presionit,
2

1,220 m nga ndërtesa.
Aksidente të mundshme të zvarranikëve dhe
amfibëve si pasojë e gërmimeve dhe
qarkullimit të makinerive.
Largim i përkohshëm i faunës nga zona e
ndikimit të punimeve.

Ndryshim i natyralitetit të
tokës në një sipërfaqe prej
2
2,620 m ose 0.26 ha.
Gjenerim dherash dhe
masash shkëmbore
gjithsej.
Ndotje me hidrokarbure
dhe lubrifikantë si pasojë e
avarive të makinerive të
gërmimit.

Mundësi e
shtimit të
sedimenteve
dhe llumrave në
shtratin e përroit
nëse materiali i
gërmimeve nuk
sistemohet dhe
depozitohet në
mënyrën e
duhur. Ndotje
me hidrokarbure
dhe lubrifikantë
si pasojë e
avarive të
makinerive të
gërmimit.

Shkarkimet
standarte të
gazeve,
grimcave të
pluhurit dhe
zhurmës nga
makineritë
e ndërtimit.

S’ka

Vetëm godina
e centralit do
të vendoset në
afërsi të fshatit
Gurë Lurë,
banorët e të
cilit mund të
shqetësohet
nga
operacionet e
shtuara të
transportit dhe
ato
ndërtimore.
Mund të ketë
emetim
zhurmash dhe
pluhurash për
shkak të
automjeteve
të transportit
që do të
përdoren në
ndërtim.
Rrezik i ulët
për aksidente.

Rr. ”Kavajes”, Pallati “BAJA-BAD”, Kati 11, Ap. 48, Tiranë (Shqipëri) Cel: +355692076779;
web: www.emcstudio.al

4.2.2

Llogaritja e sipërfaqeve me vegjetacion që do të ndikohennga operacionet
ndërtimore

Për shfrytëzimin sa më efiçent të ujërave të përroit të Setës, projekti i HEC “Seta 1+2” parashikon
ndërtimin e një numri të konsiderueshëm veprash inxhinierike, të cilat do të zhvillohen pothuajse
tërësisht në terrene natyrale. Këtu bëjnë përjashtim vetëm segmente të caktuar të rrugëve
ekzistuese që do të përdoren si rrugë aksesi.
Në tabelën e mëposhtme tregohen në mënyrë të detajuar sipërfaqet natyrale që do të ndikohen nga
ndërtimi i komponentëve inxhinierikë të veprës.
Përshkrimi

Gjatësia
në ml

Rrugë

Rrugë aksesi të përkohshme dhe infrastrukturë ndihmëse
Rrugë aksesi për VM 1.1 dhe 1.2
2,059
4
Rrugë aksesi për VM 2-5
285
4
Rrugë aksesi për në dalje të tunelit 2
225
4
Rrugë aksesi për në hyrje të tunelit 2 dhe dekantuesit
450
4
Rrugë aksesi për në basenine presionit dhe dekantues
640
4
Vend depozitimi mbetjesh inertesh në hyrje të tunelit
50
20
Vend depozitimi mbetjesh inertesh nëdalje të tunelit
50
20
Gjithsej
Vepra marrje
Vepra e marrjes 1.1 A
Vepra e marrjes 1.1 B
Vepra e marrjes 1-2
Vepra e marrjes 2-1
Vepra e marrjes 2-2
Vepra e marrjes 2-3
Vepra e marrjes 2-4
Vepra e marrjes 2-5
Gjithsej
Komponentët e derivacioneve
Kanal + trase 0+50-0+750 (derivacioni 1)
700
4
Kanal + trase 0+750-0+840
90
5.3
Portali hyrje Tuneli
10
10
Portali dalje Tuneli
10
10
Kanal+trase 1+670-1+710
40
6.87
Kanal+trase 1+710-3+675
1,965
4
Tubacion nëntokë 0+20-0+820 (derivacioni 2)
800
Tubacion+trase 0+820-1+780
960
4
Kanal+trase 1+890-2+080
190
4
Gjithsej
Veprat e tjera
Dekantuesi dhe Baseni i presionit
Tubacioni i Presionit 0+100-1+180
1,080
Godina e HEC
Gjithsej
2
Sipërfaqe e ndikuar gjithsej 54,298 m ose 5.4 ha
2
Sipërfaqe që do të ndikohet përkohësisht 14,636 m ose 1,4 ha
2
Sipërfaqe që do të ndryshojë përfundimisht përdorimin 39,662 m ose 4 ha

Gjerësia në ml
Kanal ose tubacion

Sipërfaqja
2
në m
8,236
1,140
900
1,800
2,560
1,000
1,000
16,636
800
800
300
200
150
150
160
300
2,860

2
2

2
2
2
2
2

6

4,200
657
100
100
355
11,790
1,600
5,760
1,140
25,702
1,400
6,480
1,220
9,100

4.2.3

Llogaritja e volumit të dherave nga gërmimet

Nga ndërtimi i komponentëve inxhinierikë të veprës do të gjenerohet një sasi e konsiderueshme
materialesh inerte të përbëra nga shkëmb dhe dhera të shkrifët. Një pjesë e kësaj mase do të
përdoret sërish në mbushje (referohu prerjeve tërthore të secilës vepër në kapitullin mbi projektin)
dhe në rehabilitimin e rrugëve të përkohshme të aksesit. Ndërsa për materialet e dala nga hapja e
tuneleve janë piketuar dy vendepozitime, me sipërfaqe 100 m2 secila, në hyrje dhe në dalje të tij
(shih projektimin e veprave të HEC mbi hartë).
Nga gërmimet për komponimet inxhinierike do të gjenerohen:
Derivacioni i parë



Kanali
Tuneli

9,189m3
8,632m3

LxBXH = 2,845x1.7x19
LxBxH = 830x2.6x4

Derivacioni 2
Seksioni 2-1

LxBxH = 235.5x0.75x1.45
LxBxH = 235.5x0.5x0.5
LxSip = 235.5x0.1
Do përdoret në mbushje
Gjithsej

256 m3 (kanali ku do të vendoset tubi)
59 m3 (kanali kullues përbri)
22.65 m3 (tubi)
256 – 22.65 = 233.3 m3(kanali –tubacionin)
59 + 22.65 = 81.65 m3

Seksioni 2-2

LxBxH = 246x1.5x0.8
LxBxH = 246.5x0.5x0.5
LxSip = 246x0.12
Do përdoret në mbushje
Gjithsej

295.2 m3 (kanali ku do të vendoset tubi)
61.5 m3 (kanali kullues përbri)
30 m3 (tubi)
295.2 – 30 = 265.2 m3(kanali –tubacionin)
61.5 + 30 = 91.5 m3

Seksioni 2-3

LxBxH = 236x0.85x1.55
LxBxH = 236x0.5x0.5
LxSip = 236x0.16
Do përdoret në mbushje
Gjithsej

310 m3 (kanali ku do të vendoset tubi)
59 m3 (kanali kullues përbri)
37.5 m3 (tubi)
310 – 37.5 = 272.5 m3(kanali –tubacionin)
59 + 37.5 = 96.5 m3

Seksioni 2-4

LxBxH = 955x1.7x1
LxBxH = 955.5x0.5x0.5
LxSip = 955.5x0.28
Do përdoret në mbushje
Gjithsej

1,623.5 m3 (kanali ku do të vendoset tubi)
238.75 m3 (kanali kullues përbri)
270 m3 (tubi)
1,623.5 – 270 = 1353.5 m3(kanali –tubacionin)
238.75 + 270 = 508.75 m3

Kanali 2-5

LxBXH = 261x1.3x1

340 m3

Tuneli

LxBxH = 113x2.5x2.25

636 m3

Rrugët e aksesit
Gjithsej rrugë aksesi janë3,659 m x 4 m (gjerësi) x 0.3 (thellësi gërmimi)= 4,390 m3
Volumi i përgjithshëm i gërmimeve përllogaritet rreth 26,028 m3 dhera dhe material shkëmbor. Nga
këta 2,125 m3 do të përdoren për mbushje, ndërsa 23,903 m3të tjerat do të sistemohen në dy
vendepozitimet e përcaktuar.

4.2.4

Zhurmat dhe gazet në mjedis të makinerive të ndërtimit dhe zonat e ndjeshme

Sa lidhet me emetimin e zhurmave gjatë fazës ndërtimore, duhet theksuar se ky ndikim është i
përkohshëm dhe fare minimal duke marrë në konsideratë zonën ku do të kryhen punimet. Së pari
faza e ndërtimit është një fazë e mirëpërcaktuar në kohë dhe së dyti operacionet e ndërtimit do të
kryhen brenda orareve të zakonshëm të punës. Bazuar edhe në referencat ndërkombëtare për
projekte të ngjashme vlerësohet se zhurmat teknologjike nga mjetet e rënda e japin efektin e tyre
kumulativ deri në një rreze prej 150- 200 m, në varësi edhe të konfiguracionit natyror të terrenit, i
cili shërben si barrierë natyrale etj. Në tabelën më poshtë jepen vlerat referencë të Agjencisë
Amerikane të Mjedisit për nivelet e çlirimit në mjedis të zhurmës nga makineritë e ndërtimit.

Nga ana tjetër, zona ku do të kryhen operacionet ndërtimore gjendet larg qendrave të banuara. E
vetmja qendër e banuar që mund të ndikohet nga zhurmat dhe gazet, më së shumti për shkak të
automjeteve që do të transportojnë lëndë të oparë dhe paisje, është Gurë Lura. Për sigurinë dhe
uljen e shqetësimit do të merren masa gjatë qarkullimit dhe operacioneve të transportit. Duhet
theksuar, se ndonëse zonë e banuar, fshti ka nivele bazë të ulëta të zhurmës për shkak të zhvillimit
të pakët ekonomik dhe cilësia e ajrit është e kënaqshme. Në këto kushte, ka kapacitete përthithës
dhe ndikimi do të jetë minimal.
Masat që rekomandohen për menaxhimin mjedisor të makinerive të ndertimit jepen në Seksionin e
mëposhtëm (Plani i Menaxhimi të Mjedisit).

4.3

Identifikimi i ndikimeve në mjedis gjatë fazës së shfrytëzimit të
veprës dhe prodhimit të energjisë elektrike

Ndikimi kryesor nëfazën e prodhimit të energjisë elektrike është pakësimi i ujit të përroit të Setës, i
cili shoqërohet me ndikime në habitatet e tij, qoftë ai i brigjeve ashtu edhe në llojet e iktiofaunës.
Skema e shfrytëzimit të HEC “Seta 1+2” parashikon ndërtimin e dy derivacioneve, derivacionit 1 me
gjatësi të përgjithshme 2875 m dhe derivacionit 2 me gjatësi të përgjithshme 2045 m. Pra, rrjedha e
përroit, për shkak të ndërtimit të derivacioneve, do të ndikohet në një gjatësi rreth 5 km.
Në mënyrë që të minimizohen ndikimet në habitatin e segmentit të derivuar duhet të respektohen
rekomandimet ndërkombëtare të organizatave të specializuara për këto projekte. Duke qenë se
Shqipëria nuk ka ende standarte që të merren në konsiderate për mbrojtjen e mjedisit nga
derivacioni i rrjedhave ujore projektuesit janë bazuar Udhëzimet që jepen nga Shoqata Europiane e
Hidrocentaleve të Vegjël (ESHA).

Kjo organizatë jep rekomandime për sasinë e ujit qëduhet të lihet teë rrjedhë në mënyrë të
vazhdueshme apo ndryshe ujit ekologjik, me qëllim mbrojtjen e habitateve.
Në kapitullin 5 jepen masat që rekomandohen për zbutjen e këtij ndikimi.

Kapitulli 5

PLANI I MASAVE PËR PARANDALIMIN DHE ZBUTJEN
E NDIKIMEVE

Për mënjanimin dhe zbutjen e ndikimeve negative në mjedis të identifikuara në seksionin
paraardhës, kompania do të zbatojë një plan masash zbutëse i cili ka për qëllim parandalimin ose
minimizimin e ndotjes dhe dëmtimit të mjedisit si dhe shëndetin e sigurinë në punë. Plani i masave
synon respektimin e standardeve mjedisore gjatë kryerjes së aktiviteteve ndërtuese të HEC-it dhe
më pas shfrytëzimit të tij, në mënyrë të sigurt dhe efektive, me qëllim final mbrojtjen e mjedisit dhe
shëndetit. Konkretisht, ai fokusohet në ndikimet e identifikuara në mjedis në fazat e ndërtimit dhe
të shfytëzimit të veprës, masat përkatëse mënjanuese ose minimizuese dhe institucionet përgjegjës.

5.1

Plani i masave të nevojshme për zbutjen e ndikimeve

Masat kryesore të propozuara adresojnë zgjidhje të mundshme dhe të përshtatshme për
minimizimin e ndikimeve negative në mjedis të identifikuara gjatë VNM. Këto masa duhet të
synojnë:







Rehabilitimin e sipërfaqeve që do të përdoren dhe ndikohen nga veprimtaria ndërtimore.
Minimizimin e dëmtimeve të biodiversitetit (vegjetacionit dhe habitatit).
Sistemimin e masës inerte shkëmbore që do të dalë nga gërmimet në përgjithësi dhe më së
shumti hapja e tuneleve; përdorimin e një pjese të tyre në mbushje (në ndërtimin e
komponentëve të HEC) dhe sistemimin e rrugëve.
Kontrollin e erozionit, sidomos përgjatë kanalit të derivacionit.
Lëshimin e prurjeve ekologjikedhe programimin e lëshimit përgjatë rrjedhës ekzistuese.

Zbatimi me korrektësi i këtyre masave do të bëhet i mundur nga përdorimi i teknikave të
mëposhtme:






Piketimi i saktë i sipërfaqes së ndërtimit dhe kufizimi i veprimtarisë vetëm brenda saj.
Kontrolli i dherave të gjeneruara dhe sistemimi i tyre nëpërmjet kompaktësimit.
Sistemimin e nevojshëm për drejtimin e ujrave të shiut me qëllim zvogëlimin e erozionit.
Kontrolli i pluhurave nëpërmjet lagies së zonës së punës dhe mbulimit të makinerive gjatë
transportit.
Kontrolli teknik i mjeteve të punës për të parandaluar rrjedhjet e karburantit.

Rr. ”Kavajes”, Pallati “BAJA-BAD”, Kati 11, Ap. 48, Tiranë (Shqipëri) Cel: +355692076779;
web: www.emcstudio.al

5.2

Plani i masave për zbutjen e ndikimeve negative dhe mbrojtjen e mjedisit në fazën e ndërtimit

Operacioni në
mjedis

Ndikimi i identifikuar

Receptori
mjedisor

Masat e propozuara për zbutjen dhe kontrollin e ndikimeve
Biodiversitet

Nga hapja e rrugëve të reja të aksesit
do të ndikohet biodiversiteti në një
sipërfaqe të përgjithshme prej prej
2
16,636 m ose rreth 1.7 ha, e cila është
fond pyjor. Të gjitha rrugët e aksesit, të
cilat zenë rreth 1.5 ha, janë me
karakter të përkohshëm kështuqë
ekziston mundësia e rehabilitimit të
kësaj sipërfaqe në përfundim të
ndërtimit të HEC.
Përgatitja e
infrastrukturës së
ndërtimit ku
përfshihen
rrugët e aksesit
dhe
vendepozitimet e
materialeve të
gërmimeve

Shqetësim i habitatit natyror që
përdoret kryesisht nga zvarranikët,
amfibët dhe shpendët.

Aksidente të mundshme të
zvarranikëve dhe amfibëve si pasojë e
gërmimeve dhe qarkullimit të
makinerive.

Largim i përkohshëm i faunës nga zona
e ndikimit të punimeve.

Për të mbajtur ndikimin në kufijtë e projektuar, përpara fillimit të gërmimit dhe ndërtimit të
rrugëve ndihmëse hyrëse, duhet të kryhet punë rilevuese dhe të piketohen saktë siperfaqet e
punimeve.
Flora/
habitati

Përdorimi maksimal i rrugëve ekzistuese.
Sistemimi i dherave të gërmimeve për përdorim në rehabilitimet biologjike të nevojshme kur
rrugët e aksesit të mbyllen, mbasi të jetë ndërtuar hidrocentrali.
Evidentimi i saktë i llojeve të drurëve dhe shkurreve që do të priten, në mënyrë që të kihen
parasysh gjatë punimeve të rehabilitimit, pas mbylljes së rrugëve.
Inspektimi para fillimit të operacioneve për të analizuar me kujdes sjelljet e botës së gjallë në
zonën e punimeve dhe evidentimin e masave më të përshtatshme për ruajtjen e saj.

Fauna

Fauna

Mbyllja e rrugëve të përkohshme të kantjerit në përfundim të ndërtimit të veprës për të
shmangur hyrjen e panevojshme të banorëve në zona të ndjeshme ekologjike.
Gjatë operacioneve të transportit dhe ndërtimit të veprave të HEC mund të ndodhin aksidente
të tilla si shtypja dhe vrasja e zvarranikëve dhe amfibëve në zonë. Për këtë do të instruktohen
punëtorët dhe kontraktorët të tregojnë kujdesin e duhur dhe lëvizja e mjeteve të bëhet me
shpejtësi të ulët me qëllim që terreni të shihet qartë dhe të krijohet mundësia e shmangies së
përplasjes së kafshëve të egra.
Vendosja e tabelave sinjalizuese do të konsiderohet nëse gjatë inspektimit në terren rezultojnë
kalime të shpeshta të zvarranikëve apo amfibëve përgjatë zonës së projektit (përgjatë rrugëve
etj).

Fauna

Masa më e përshtatshme për të adresuar këtë ndikim vlerësohet minimizimi i kohës së
operacioneve në terren dhe largimi sa më i shpejtë i mjeteve të rënda që gjenerojnë zhurmë
dhe shqetësim për faunën e egër. Ideale do të ishte sikur në periudhen e shumimit masiv (muajt
mars- qershor) të kufizoheshin operacionet më shqetësuese për faunën për t’i dhënë
mundësinë e riprodhimit të saj në zonën e projektit.

Dëmtim i vegjetacionitnë zonat ku do
të ndërtohen veprat marrëse.
Përllogaritet që nga ndërtimi i veprave
të marrjes do të ndikohet një
2
sipërfaqe pyjore prej 2,860 m ose0.3
ha.

Flora

Për të mbajtur ndikimin në kufijtë e projektuar, përpara fillimit të gërmimit dhe ndërtimit të
veprave të marrjes, duhet të kryhet punë rilevuese dhe të piketohet saktë siperfaqet e
punimeve.
Kufizimi i punimeve brenda sipërfaqeve të nevojshme.

Shqetësim i habitatit të brigjeve të
lumit.

Ndërtimi i
vepravetë
marrjes

Shqetësim/dëmtim i mundshëm i
faunës ujore dhe asaj të lidhur
ngushtësisht me të (amfibë dhe
peshqve/mezo dhe mikrofaunës) në
shtratin e përroit

Inspektimi para fillimit të operacioneve për të analizuar me kujdes sjelljet e botës së gjallë në
zonën e punimeve dhe evidentimin e masave me specifike për ruajtjen e saj. Një observim i
detajuar me cikël të plotë kohor rekomandohet për të inventarizuar më tej llojet target të
faunës.
Fauna

Hartimi i një plani të posatçëm trajnimi dhe udhëzimesh për t’u zbatuar nga stafi i zbatimit të
punimeve. Trajnimet dhe udhëzimet specifike duhet të realizohen përpara fillimit të punimeve
në terren.
Parandalimi i ndotjes së rrjedhës së lumit gjatë punimeve për ndërtimin e veprave të marrjes.
Substancat me pasoja në faunën akuatike dhe premisa për ndotje duhet të evidentohen dhe
punëtoreve u duhen dhënë udhezimet paraprake për ruajtjen e përdorimin e tyre.

Aksidente të mundshme të
zvarranikëve dhe amfibëve si pasojë e
gërmimeve dhe qarkullimit të
makinerive.

Fauna

Gjatë operacioneve të transportit dhe ndërtimit të veprave të HEC mund të ndodhin aksidente
të tilla si shtypja dhe vrasja e zvarranikëve dhe amfibëve në zonë. Për këtë do të instruktohen
punëtorët dhe kontraktorët të tregojnë kujdesin e duhur dhe lëvizja e mjeteve të bëhet me
shpejtësi të ulët me qëllim që terreni të shihet qartë dhe të krijohet mundësia e shmangies së
përplasjes së kafshëve të egra.
Vendosja e tabelave sinjalizuese do të konsiderohet nëse gjatë inspektimit në terren rezultojnë
kalime të shpeshta të zvarranikëve apo amfibëve përgjatë zonës së projektit (përgjatë rrugëve
etj).

Largim i përkohshëm i faunës nga zona
e ndikimit të punimeve.

Fauna

Masa më e përshtatshme për të adresuar këtë ndikim vlerësohet minimizimi i kohës së
operacioneve në terren dhe largimi sa më i shpejtë i mjeteve të rënda që gjenerojnë zhurmë
dhe shqetësim për faunën e egër. Ideale do të ishte sikur në stinën e pranverës (muajt mars qershor) të kufizoheshin operacionet më shqetësuese për faunën për t’i dhënë mundësinë e
riprodhimit të saj në zonën e projektit.

Ndërtimi i
derivacioneve
Derivacioni 1 kanal me gjatësi
L=2,845 m dhe
gjerësi 150 cm;
dhe tunel me
përmasa L=830m
dhe seksion
B*H=(260x400)c
m.
Derivacioni 2 tubacioni me tub
HDPE, i cili do të
vendoset nën
toke dhe më pas
do të mbulohet,
me gjatësi të
përgjithshme
1672,5 m; kanalin
në seksionin 2-5
me gjatësi 261 m
dhe gjerësi 90
cm; dhe tuneli 2
me përmasa
L=113 m dhe
seksion
B*H=(250x225)c
m.

Shqetësim i habitatit dhe bimësisë
natyrore në sipërfaqen e veprave të
derivacionit. Terreni i ndikuar nga
ndërtimi i këtyre veprave përllogaritet
2
në 25,702 m ose rreth 2.6 ha, i gjithi
fond pyjor.

Aksidente të mundshme të
zvarranikëve dhe amfibëve si pasojë e
gërmimeve dhe qarkullimit të
makinerive.

Largim i përkohshëm i faunës nga zona
e ndikimit të punimeve.

Për të mbajtur ndikimin në kufijtë e projektuar, përpara fillimit të gërmimit dhe ndërtimit të
veprave të derivacionit, duhet të kryhet punë rilevuese dhe të piketohet saktë siperfaqet e
punimeve.
Bimësia/
habitati

Fauna

Tw evidentohen saktw llojet e drurwve dhe bimwve qw duhet tw priten si pasojw e
operacioneve ndwrtimore pwr t’u rimbjellw nw sipwrfaqet qw do tw rehabilitohen (tubacionet
do tw jenw tw futur nw tokw dhe tw mbuluar, kwshtuqe kjo sipwrfaqe do tw rehabilitohet nw
pjeswn mw tw madhe).
Gjatë operacioneve të transportit dhe ndërtimit mund të ndodhin aksidete të tilla si shtypja dhe
vrasja e zvarranikëve dhe amfibëve në zonë. Për këtë do të instruktohen punëtorët dhe
kontraktorët të tregojnë kujdesin e duhur dhe lëvizja e mjeteve të bëhet me shpejtësi të ulët me
qëllim që terreni të shihet qartë dhe të krijohet mundësia e shmangies së përplasjes së kafshëve
të egra.
Vendosja e tabelave sinjalizuese do të konsiderohet nëse gjatë inspektimit në terren rezultojnë
kalime të shpeshta të zvarranikëve apo amfibëve përgjatë zonës së projektit (përgjatë rrugëve
etj).

Fauna

Masa më e përshtatshme për të adresuar këtë ndikim vlerësohet minimizimi i kohës së
operacioneve në terren dhe largimi sa më i shpejtë i mjeteve të rënda që gjenerojnë zhurmë
dhe shqetësim për faunën e egër. Ideale do të ishte sikur në stinën e shuimit masiv (muajt
mars- qershor) të kufizoheshin operacionet më shqetësuese për faunën për t’i dhënë
mundësinë e riprodhimit të saj në zonën e projektit.

Tubacioni i
presionit me
gjatësi 1,109 m
dhe seksion
1,400 mm, i cili
do të vendoset
në sipërfaqe të
tokës dhe do të
fiksohet me
ankera.

Shqetësim i habitatit dhe bimësisë
natyrore në sipërfaqen e trasese së
tubacionit të derivacionit dhe të
tubacionit të presionit. Sipërfaqja e
tubacionit të presionit paraqitet e
ndjeshme nga pikpamja e
biodiversitetit sepse shtrihet në një
pyll dushku. Terreni i ndikuar në këtë
zonë përllogaritet rreth 0.6 ha.

Aksidente të mundshme të
zvarranikëve dhe amfibëve si pasojë e
gërmimeve dhe qarkullimit të
makinerive.

Largim i përkohshëm i faunës nga zona
e ndikimit të punimeve.

Ndërtimi i
dekantuesit,
basenit me
presion dhe
objektit/godinës
së centralit.

Shqetësim i habitatit dhe bimësisë
2
natyrore në një sipërfaqe prej 2,620 m
ose 0.26 ha.

Aksidente të mundshme të
zvarranikëve dhe amfibëve si pasojë e
gërmimeve dhe qarkullimit të
makinerive.

Bimësia/

Për të shmangur demtimet e panevojshme ne vegjetacion, përpara fillimit të gërmimit dhe
ndërtimit të trasese, duhet të kryhet punë rilevuese dhe të piketohet saktë siperfaqet e
punimeve. Perkujdesje me e larte duhet ne siperfaqen e vendosjes se tubacionit te presionit
sepse ne zonen e projektuar per vendosjen e tij gjendet një sipërfaqe me vegjetacion.

habitati

Fauna

Gjatë operacioneve të transportit dhe ndërtimit mund të ndodhin aksidete të tilla si shtypja dhe
vrasja e zvarranikëve dhe amfibëve në zonë. Për këtë do të instruktohen punëtorët dhe
kontraktorët të tregojnë kujdesin e duhur dhe lëvizja e mjeteve të bëhet me shpejtësi të ulët me
qëllim që terreni të shihet qartë dhe të krijohet mundësia e shmangies së përplasjes së kafshëve
të egra.
Vendosja e tabelave sinjalizuese do të konsiderohet nëse gjatë inspektimit në terren rezultojnë
kalime të shpeshta të zvarranikëve apo amfibëve përgjatë zonës së projektit (përgjatë rrugëve
etj).

Fauna

Bimësia/
habitati

Fauna

Masa më e përshtatshme për të adresuar këtë ndikim vlerësohet minimizimi i kohës së
operacioneve në terren dhe largimi sa më i shpejtë i mjeteve të rënda që gjenerojnë zhurmë
dhe shqetësim për faunën e egër. Ideale do të ishte sikur në stinën e shuimit masiv (muajt
mars- qershor) të kufizoheshin operacionet më shqetësuese për faunën për t’i dhënë
mundësinë e riprodhimit të saj në zonën e projektit.
Për të mbajtur ndikimin në kufijtë e projektuar, përpara fillimit të gërmimit dhe ndërtimit të
veprave të derivacionit, duhet të kryhet punë rilevuese dhe të piketohet saktë siperfaqet e
punimeve.
Gjatë operacioneve të transportit dhe ndërtimit mund të ndodhin aksidete të tilla si shtypja dhe
vrasja e zvarranikëve dhe amfibëve në zonë. Për këtë do të instruktohen punëtorët dhe
kontraktorët të tregojnë kujdesin e duhur dhe lëvizja e mjeteve të bëhet me shpejtësi të ulët me
qëllim që terreni të shihet qartë dhe të krijohet mundësia e shmangies së përplasjes së kafshëve
të egra.
Vendosja e tabelave sinjalizuese do të konsiderohet nëse gjatë inspektimit në terren rezultojnë
kalime të shpeshta të zvarranikëve apo amfibëve përgjatë zonës së projektit (përgjatë rrugëve

etj).

Largim i përkohshëm i faunës nga zona
e ndikimit të punimeve.

Fauna

Shqetësim i sipërfaqes së tokës dhe dëmtimin e
natyralitetit të saj nëpërmjet ngjeshjes dhe
erozionit.

Masa më e përshtatshme për të adresuar këtë ndikim vlerësohet minimizimi i kohës së
operacioneve në terren dhe largimi sa më i shpejtë i mjeteve të rënda që gjenerojnë zhurmë
dhe shqetësim për faunën e egër. Ideale do të ishte sikur në stinën e shuimit masiv (muajt
mars- qershor) të kufizoheshin operacionet më shqetësuese për faunën për t’i dhënë
mundësinë e riprodhimit të saj në zonën e projektit.
Tokë
Lëvizja dhe parkimi i makinerive brenda zonave të caktuara.
Përcaktimi i vendeve më të përshtatshme për këtë qëllim.
Planifikimi paraprak i punës dhe realizim i operacioneve në kohë sa më të shkurtër.
Kontrolli dhe testimi periodik i gjendjes teknike të makinerive.

Përshtatja dhe
përgatitja e
infrastrukturës së
ndërtimit ku
përfshihen
rrugët e aksesit
dhe
vendepozitimet.

Gërmimi duhet të kryhet vetëm në sipërfaqet e projektuara.
Erozion dhe dëmtim i strukturës së tokës në
sipërfaqen e saj.

Gërmimi duhet të realizohet në mot të thatë.
Sipërfaqet e gërmuara dhe me pjerrësi toke mbi 20% duhet të mbulohen me fibra plastike në
mot me reshje intensive dhe të zgjatura në kohë.
Në kuotat e sipërme të zonës së gërmimeve duhet të hapen kanale për devijimin e ujërave të
shiut nga sipërfaqet e gërmuara.
Mjetet e ndërtimit duhet të kontrollohen periodikisht për gjendjen teknike me qëllim që të
shmangen avaritë me pasoja si rrjedhja e hidrokarbureve në tokë.

Ndotje me hidrokarbure dhe lubrifikantë si pasojë e
avarive të makinerive të gërmimit.

Mjetet e pastrimit të tokës në rast të ndotjes me hidrokarbure duhet të jenë të pranishme në
kantierin e punimeve.
Në rast të ndotjes aksidentale të tokës, duhet të hiqet dheu i ndotur dhe të ruhet në kontenierë
të izoluar për t’u trajtuar më pas në vendin dhe mënyrën e përshtatshme.

Ndërtimi i
veprave të
marrjes.

Prodhimi i mbetjeve inerte (shkëmb, dhera dhe
vegjetacion).

Gërmimi duhet të kryhet vetëm në sipërfaqet e projektuara.

Erozion dhe dëmtim i strukturës së tokës.

Sipërfaqet e gërmuara dhe me pjerrësi toke mbi 20% duhet të mbulohen me fibra plastike në
mot me reshje intensive dhe të zgjatura në kohë.

Gërmimi duhet të realizohet në mot të thatë.

Në kuotat e sipërme të zonës së gërmimeve duhet të hapen kanale për devijimin e ujërave të

shiut nga sipërfaqet e gërmuara.
Mbetjet e ndërtimit duhet të sistemohen dhe depozitohen në mënyrë të sigurtë.

Ndotje me hidrokarbure dhe lubrifikantë si pasojë e
avarive të makinerive të gërmimit.

Mjetet e ndërtimit duhet të kontrollohen periodikisht për gjendjen teknike me qëllim që të
shmangen avaritë me pasoja si rrjedhja e hidrokarbureve në tokë.
Mjetet e pastrimit të tokës në rast të ndotjes me hidrokarbure duhet të jenë të pranishme në
kantierin e punimeve.
Në rast të ndotjes aksidentale të tokës, duhet të hiqet dheu i ndotur dhe të ruhet në kontenierë
të izoluar për t’u trajtuar më pas në vendin dhe mënyrën e përshtatshme.

Erozion dhe dëmtim i strukturës së tokës.

Hapësirat midis tokës, bazamanetit dhe strukturës së digës duhet të mbushen me zhavorr dhe
lëndë të përshtatshme për të krijuar lidhjen e tyre dhe evituar shembjen e tokës nga gërryerjet e
ujërave të reshjeve.
Mjetet e ndërtimit duhet të kontrollohen periodikisht për gjendjen teknike me qëllim që të
shmangen avaritë me pasoja si rrjedhja e hidrokarbureve në tokë.

Ndotje me hidrokarbure dhe lubrifikantë si pasojë e
avarive të makinerive të gërmimit.

Mjetet e pastrimit të tokës në rast të ndotjes me hidrokarbure duhet të jenë të pranishme në
kantierin e punimeve.
Në rast të ndotjes aksidentale të tokës, duhet të hiqet dheu i ndotur dhe të ruhet në kontenierë
të izoluar për t’u trajtuar më pas në vendin dhe mënyrën e përshtatshme.

Ndërtimi i
derivacioneve
Gjenerimi i mbetjeve inerte. Nga gërmimet për
ndërtimin e veprave të derivacionit do të gjenerohet
3
një sasi prej afërsisht 26,028 m mbetjesh inerte
shkëmbore

Një pjesë e këtyre mbetjeve do të mund të përdoren në mbushje dhe sistemim të rrugëve të
aksesit. Në paragrafin përkatës mbi mbetjet inerte të gjeneruara është llogaritur sasia që do të
përdoret për mbulimin e tubacioneve të derivacionit.
Mbetjet që nuk mund të ripërdoren për nevoja të ndërtimit do të depozitohen në vendete
parashikuara në këtë projekt, në hyrje dhe dalje të tunelit i (Është zgjedhur ky segment për
shkak se aty parashikohet të gjenerohet edhe volumi më i madh i gërmimeve. Keshtu shmangen
operacionet e rënduara të transportit)
Një plan i detajuar i administrimit të mbetjeve do të hartohet përpara fillimit të punimeve në
terren. Plani do të njihet nga nënkontraktorët dhe ata do të udhëzohen për menaxhimin e
sigurte të mbetjeve.

Ndërtimi i
tubacionit me

Erozion dhe dëmtim i strukturës së tokës në
sipërfaqen e trasesë së tubacionit.

Gërmimi duhet të kryhet vetëm në sipërfaqen e projektuara.

presion

Gërmimi duhet të realizohet në mot të thatë.
Sipërfaqet e gërmuara dhe me pjerrësi toke mbi 20% duhet të mbulohet me fibra plastike në
mot me reshje intensive dhe të zgjatura në kohë.
Sistemimi në vendin përkatës i materialeve të gërmimeve (duke qenë se tubacioni do të
vendoset mbi sipërfaqen e tokës, ky volum do të jetë i papërfillshëm).
Mjetet e ndërtimit duhet të kontrollohen periodikisht për gjendjen teknike me qëllim që të
shmangen avaritë me pasoja si rrjedhja e hidrokarbureve në tokë.
Ndotje me hidrokarbure dhe lubrifikantë si pasojë e
avarive të makinerive të gërmimit

Mjetet e pastrimit të tokës në rast të ndotjes me hidrokarbure duhet të jenë të pranishme në
kantierin e punimeve.
Në rast të ndotjes aksidentale të tokës, duhet të hiqet dheu i ndotur dhe të ruhet në kontenierë
të izoluar për t’u trajtuar më pas në vendin dhe mënyrën e përshtatshme.

Ndërtimi i
objektit/godinës
së centralit,
basenit të
presionit dhe
dekantuesit

Përshtatja dhe
përgatitja e
infrastrukturës së
ndërtimit

Ndotje me hidrokarbure dhe lubrifikantë si pasojë e
avarive të makinerive të gërmimit.

Mjetet e ndërtimit duhet të kontrollohen periodikisht për gjendjen teknike me qëllim që të
shmangen avaritë me pasoja si rrjedhja e hidrokarbureve në tokë.
Në rast të ndotjes aksidentale të tokës, duhet të hiqet dheu i ndotur dhe të ruhet në kontenierë
të izoluar për t’u trajtuar më pas në vendin dhe mënyrën e përshtatshme.

Shtim i mundshëm i sedimenteve dhe llumrave në
rrjedhën e përroit si pasojë e erozionit gjatë
gërmimeve për hapjen e rrugëve të aksesit (run off,
në kohë me reshje të forta).

Ndotje me hidrokarbure dhe lubrifikantë si pasojë e
avarive të makinerive të gërmimit.

Ujëra
Masa për kontrollin e erozionit përgjatë traseve të rrugëve.
Masa për sistemimin e dherave për të shmangur transportimin e dherave në shtratin e
përrenjve.
Ndërtimi i kanaleve të ujërave të shiut përgjatë trasevetë rrugëve.
Mjetet e ndërtimit duhet të kontrollohen periodikisht për gjendjen teknike me qëllim që të
shmangen avaritë me pasoja si rrjedhja e hidrokarbureve në mjedis.
Hartim i një Plani të posatçëm masash, përfshirë pajisjet për kapjen dhe pastrimin e ndotjes,
duhet të hartohet përpara fillimit të punimeve. Plani i masave duhet t’u transferohet
nënkontraktorëve dhe punëtoret duhet të trajnohen paraprakisht.

Ndërtimi i
vepravetë
marrjes

Shtim i mundshëm i sedimenteve dhe llumrave në
rrjedhën e përroit si pasojë e punimeve (gërmime,
erozion).

Punimet duhet të bëhen në mot të thatë.
Llumi i gërmimeve duhet të evitohet nga kontakti me rrjedhën e përroit.
Dherat dhe llumrat duhet të sistemohen dhe të mos lejohet të rrëshqasin në rrjedhën e përroit.

Ndotje me hidrokarbure dhe lubrifikantë si pasojë e
avarive të makinerive të gërmimit.

Ndërtimi i
derivacioneve
(kanale, tunele)

Përshpejtim i punimeve në shtratin e përroit (evitimi i zgjatjes së paarsyeshme të punimeve,
planifikim dhe kapacitete).

Shtim i mundshëm i sedimenteve dhe llumrave në
rrjedhën e përroit si pasojë e punimeve (gërmime,
erozion).

Mjetet e ndërtimit duhet të kontrollohen periodikisht për gjendjen teknike me qëllim që të
shmangen avaritë me pasoja si rrjedhja e hidrokarbureve në mjedis.
Përshpejtim i punimeve në shtratin e përroit (evitimi i zgjatjes së paarsyeshme të punimeve,
planifikim dhe kapacitete).
Punimet duhet të bëhen në mot të thatë.
Llumi i gërmimeve duhet të evitohet nga kontakti me rrjedhën e përroit.
Dherat dhe llumrat duhet të sistemohen dhe të mos lejohet të rrëshqasin në rrjedhën e përroit.

Ndotje me hidrokarbure dhe lubrifikantë si pasojë e
avarive të makinerive të gërmimit.

Mjetet e ndërtimit duhet të kontrollohen periodikisht për gjendjen teknike me qëllim që të
shmangen avaritë me pasoja si rrjedhja e hidrokarbureve në mjedis.
Ajër
Mjetet duhet të jenë çertifikuar për gjendjen teknike nga SGS Albania. Kontroll dhe mirëmbajtje
në gjendje të mirë teknike të mjeteve të punës.

Të gjitha
operacionet

Përdorim i lëndëve djegëse cilësore për motorët.
Shkarkimet standarte të gazeve, grimcave të
pluhurit dhe zhurmës nga makineritë e ndërtimit.

Transporti i materialeve të ndërtimit duhet të bëhet me kamionë me karroceri të mbuluar .
Në zonat e banuara shpejtësia e automjeteve duhet të kufizohet në 30 km/orë.
Duhet të evitohet përdorimi i borive nëpër zonat e banuara.

5.3

Masat për të zbutur ndikimet në mjedis gjatë fazës së funksionimit të HEC

Veprimet

Receptori i ndikuar

Masat e rekomanduara
Ky është një nga ndikimet kryesore të hidrocentraleve. Segmenti i devijimit të përroit të Setës është
rreth 5 km dhe për zbtutjen e këtij ndikimi rekomandohet që të respektohen mënyrat rregulluese të
ujit për të ruajtur habitatin dhe speciet e rrjedhës së poshtme.
Sipas Shoqatës Europiane të Hidrocentraleve të Vegjël (ESHA) (www.esha.be) të paktën një sasi prej
2.5-10% e vëllimit të prurjes mesatare ditore të lumit (ose ajo që quhet Shkarkim Minimal Ekologjik i
Ujit), duhet të lejohet të rrjedhë në segmentin e devijuar të rrjedhës së poshtme (shtrati origjinal i
lumit). Kjo masë është shumë e rëndësishme sidomos gjatë muajve të thatë Gusht-Shtator.

Devijimi i ujit
për prodhim
energjie

Speciet ekzistuese të lidhura me lumin do të
ndikohen kryesisht në sezonin e thatë. Zona e
ekspozuar ndaj pasojave ka nje gjatesi rreth 5 km.
Supozohet së lëshimi i Q ekologjike do të zbutë
ndikimin dhe mbështesë botën e gjallë në
segmentin e devijuar.

Në kushtet që skema e HEC “seta 1+2” përfshin 8 vepra marrje me prurje të llogaritur veçmas për
secilën prej tyre, edhe prurja ekologjike është llogaritur për secilin segment që lish dy vepra marrje.
Konkretisht:
3

3

Për veprën e marrjes 1.1 prurja llogaritëse është 1.212 m /sek dhe 2.5% e saj është 0.03 m /sek. Në
këtë rast është pranuar minimumi sepse pas veprës së marrjes, prurjes ekologjike i shtohet edhe
prurja e ujit nga burimet që derdhen në përroin e Setës përgjatë segmentit që ndjek derivacioni.
3

3

Për veprën e marrjes 1.2 prurja llogaritëse është 1.15 m /sek dhe 2.5% e saj është 0.00375 m /sek.
Në këtë rast është pranuar minimumi sepse pas veprës së marrjes, prurjes ekologjike i shtohet edhe
prurja e ujit nga burimet që derdhen në përroin e Setës përgjatë segmentit që ndjek derivacioni.
3

3

Për veprën e marrjes 2.1 prurja llogaritëse është 0.08 m /sek dhe 2.5% e saj është 0.002 m /sek. Në
këtë rast është pranuar minimumi sepse pas veprës së marrjes, prurjes ekologjike i shtohet edhe
prurja e ujit nga burimet që derdhen në përroin e Setës përgjatë segmentit që ndjek derivacioni.
3

3

Për veprën e marrjes 2.2 prurja llogaritëse është 0.076 m /sek dhe 2.6% e saj është 0.002 m /sek. Në
këtë rast është pranuar minimumi sepse pas veprës së marrjes, prurjes ekologjike i shtohet edhe
prurja e ujit nga burimet që derdhen në përroin e Setës përgjatë segmentit që ndjek derivacioni.
3

3

Për veprën e marrjes 2.3 prurja llogaritëse është 0.087 m /sek dhe 2.5% e saj është 0.002175 m /sek.
Në këtë rast është pranuar minimumi sepse pas veprës së marrjes, prurjes ekologjike i shtohet edhe
prurja e ujit nga burimet që derdhen në përroin e Setës përgjatë segmentit që ndjek derivacioni.

3

Për veprën e marrjes 2.4 prurja llogaritëse është 0.115 m /sek dhe prurja ekologjike është llogaritur
3
me 4.3% të saj, e barabartë me 0.005 m /sek. Në këtë rast është pranuar minimumi sepse pas veprës
së marrjes, prurjes ekologjike i shtohet edhe prurja e ujit nga burimet që derdhen në përroin e Setës
përgjatë segmentit që ndjek derivacioni.
3

3

Për veprën e marrjes 2.5 prurja llogaritëse është 0.25 m /sek dhe 2.5% e saj është 0.00625 m /sek.
Në këtë rast është pranuar minimumi sepse pas veprës së marrjes, prurjes ekologjike i shtohet edhe
prurja e ujit nga burimet që derdhen në përroin e Setës përgjatë segmentit që ndjek derivacioni.
Për të zbatuar këtë masë do të përgatitet një program MEWA ditor/javor/mujor duke u bazuar në të
dhënat e matjeve të prurjeve ekzistuese.
Hartimi dhe zbatimi i një plani monitorimi për sjelljen e faunës ujore në zonën e ndikuar është një
masë që nevojitet për menaxhimin mjedisor të projektit.

Kapitulli 6

PROGRAMI I MONITORIMIT TË MJEDISIT

Monitorimi i mjedisit gjatë fazës së ndërtimit dhe operimit të projektit është një veprim kyç për të
njohur performancën mjedisore të projektit, efektivitetin e masave lehtësuese dhe menaxhuese dhe
masave korrektuese që do të merren nëse do të jetë e nevojshme. Plani Monitorues do të vazhdoje
si pjesë e Planit te Menaxhimit Mjedisor të projektit. Bazuar në llojin e projektit dhe ndikimeve,
monitorimi instrumental nuk është i nevojshëm dhe më i rëndësishëm është gjykimi viziv dhe
profesional mbi informacionin e mbledhur gjatë inspektimeve. Më poshtë jepet një plan monitorimi
orientues për t’u ndjekur gjatë fazave të projektit. Një plan i posatçëm më i detajuar mund të
hartohet bazuar në vlerësimet e vitit të parë të monitorimit.

Parametrat për monitorim

Matja (metoda,
paisja)

Shpeshtësia e monitorimit

Vizuale
Të regjistrohet
Instrumentale në
rast se nevojitet

Inspektim ditor

Vizuale
Vlerësim eksperti
për habitatet

Periodik

Faza e ndërtimit



Sipërfaqja e pastrimit nga bimësia
Cilësia dhe gjendja e kanalit të mbledhjes së
ujërave
 Erozion në rrugë
 Aksidente të faunës së egër
 Vëllimi dhe lloji i mbeturinave
 Menaxhimi i mbeturinave
 Derdhje të mundshme nga makineritë
 Vlerësimi i ekspozimit të zonave të banuara ndaj
zhurmës së projektit
Faza e operimit






Vëllimi i shkarkimit të Ujit Ekologjik (EWR)
Implementimi i EWR
Gjendja e bimësisë në segmentin e devijuar në
brigjet e lumit
Gjendja e faunës akuatike dhe asaj të lidhur
ngushtësisht me ujin
Prezenca e specieve të faunës në segmentin e
shtratit të lumit të devijuar dhe brigjet.

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME







HEC “Seta 1+2” është projektuar duke u bazuar në parametrat e Konçensionit dhe duke marrë
në konsideratë minimizimin e ndikimeve në mjedis.
Projekti është në përputhje me legjislacionin mbi zonat e mbrojtura dhe nuk u gjet asnjë vlerë
natyrore e mbrojtur me ligj në zonën e projektit, ose që mund të ndikohet nga projekti. Projekti
nuk do të ndikojë në ndonjë fushë me rëndësi ndërkombëtare për biodiversitetin (Shtojca 3).
Projekti nuk ndikon në ndonjë monument/vlerë arkeologjike ose të trashëgimisë (asnjë e tillë
nuk gjendet në zonën e projektit).
Projekti do të përdorë maksimalisht infrastrukturën ekzistuese rrugore në zonë.
Në përgjithësi vegjetacioni dhe habitatet në zonën e projektit (dominuar nga dushku) janë të
ndikuara nga aktivitetet njerëzore, megjithatë masa efiçente për mbrojtjen e vegjetacionit duhet
të zbatohen në zonat e hapjes së tuneleve, dhe atë të tubacionit të presionit. Kjo për shkak të
natyralitetit të terreneve pyjore të dushkut në këto zona.

Shtojca 1

Vendosja e komponentëve të skemës së shfrytëzimit mbi imazh
satelitor

Shtojca 2

Projektimi i rrugëve të aksesit mbi hartën topografike
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Shtojca 3

Harta e Zonave të Mbrojtura të Shqipërisë

